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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY SLAVÍ 
100 LET SVÉHO ZALOŽENÍ

„Jednota naše vznikla za součinnosti bratr-
ské Tělocvičné jednoty „Sokol ve Strašnicích“. 
Pohnutky byly následující: Většina nynějších 
členů byla dříve členy bratrské Jednoty v Dol-
ních Měcholupech a to již od jejího založení od 
r. 1918. Bratři, sestry, dorost i žactvo chodilo 
na počátku pravidelně do cvičení do Dolních 
Měcholup. Vzdálenost, neschůdnost cesty byly 
příčinou, že uvedení ochabli a do cvičení přestali 
choditi, k čemuž byly také nápomocny rozhárané 
poměry v jednotě Dolní Měcholupy. Konečně 
vystoupili všichni, až na pět bratří, tito uvažovali 
o tom, zda by bylo možno založiti jednotu doma 
ve Štěrboholech. U vědomí práce, obětí, námahy 
a zklamání jakož i překážek v cestu se stavících, 
vyčkávali vhodné chvíle, varujíce se ukvapených 
kroků. Tato vhodná chvíle nadešla letošního roku 
1922 v létě, kdy navázáno bylo jednání s bratr-
skou jednotou ve Strašnicích, která byla ochotná 
přijati naši pod křídla svá, jako mateřská.  Dne 
10. 6. 1922 konali bratři ze Strašnic výlet do Ko-
loděj a slíbili na zpáteční cestě zastaviti se u nás 
a s námi o věci promluviti. Stalo se. Usneseno 
bylo na den 10. 6. 1922 svolati občanstvo do 
informativní schůze. Jak usneseno, vykonáno.“ 

Citováno z dochované Pamětní knihy TJ So-
kol Štěrboholy sepsané bratrem Buňatou. 

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
ÚT, ČT  8:00–12:00
Pá   8:00–12:00 pouze podatelna

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 SÍTÍCH
Štěrboholy-dobrá volba
Skupina – Štěrboholy diskutují

MCSTERBOHOLY

MÍSTNÍ KNIHOVNA
otevřena každou středu 
od 16:00 do 18:00
Nově na adrese: K Učilišti –  
v budově Klubu seniorů

MĚSTSKÁ POLICIE:
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.

U příležitosti 100. výročí založení TJ Sokol 
Štěrboholy proběhly za podpory MČ Praha Štěr-
boholy 5. 6. 2022 v prostorech před budovou 
úřadu MČ Praha Štěrboholy a na fotbalovém 
hřišti SK Viktorie Štěrboholy oslavy. Slavnost-
nímu dni předcházela též řada doprovodných 
akcí. Zájemci o cvičení jak z řad dospělých, tak 
dětí měli možnost v týdnu od 30. 5. 2022 do 
5. 6. 2022 navštívit běžné hodiny a vyzkou-
šet si např. cvičení na nářadí, kruhový trénink 
nebo základy volejbalu. Od úterý do neděle byla 
v budově úřadu MČ Praha Štěrboholy přístupná 
výstava historických dokumentů dotýkajících se 
založení a života naší tělocvičné jednoty, malo-
vaných pozvánek na společenské akce nebo di-
vadelních plakátů lákajících na množství divadel-
ních představení, která se konala v místním sále 
v Hospodě u Straků. Zavzpomínat bylo možné 
též u dobových fotografií. Zapůjčena byla také 

putovní výstava „Svět sletů“, která přibližuje zá-
kulisí všesokolských sletů. Dočetli jste se infor-
mace o tom, jak se cvičenci a cvičenky během 
sletů stravovali, oblékali, kde byli ubytovaní, jak 
fungovalo technické zázemí, ale také o sletových 
scénách a skladbách.  

Slavnosti  pokračovaly v sobotu, kdy pro-
běhl volejbalový turnaj a vyvrcholily v neděli, 
kdy byla slavnostně předána replika historického 
praporu TJ Sokol Štěrboholy, který byl zabaven 
za 2. světové války v dubnu 1941. Součástí oslav 
byly pak ukázky cvičebních hodin pro děti a vy-
stoupení jednotlivých oddílů, doplněné o vystou-
pení dvou skladeb secvičených pro SokolGym 
2022. Slavnosti byly zakončeny promítáním let-
ního kina s tematickým filmem ZÁTOPEK. 

Za TJ SOKOL Štěrboholy
František Ševít – starosta 
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ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

VÝBĚR USNESENÍ
Zastupitelstva městské části 

Praha-Štěrboholy
únor–květen 2022

ZASTUPITELSTVO  
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

schvaluje
1.  rozpočet městské části Praha - Štěrboholy 

na rok 2022 jako schodkový v objemu příjmů 
ve výši 30 183 800,00 Kč, objem výdajů ve 
výši 30 730 200,00 Kč. Schodek ve výši  546 
400,00 Kč je kryt třídou 8 - financování 

2.  finanční plán ekonomické činnosti městské 
části Praha – Štěrboholy na rok 2022 v ob-
jemu výnosů ve výši 2 777 400,00 Kč a ná-
kladů ve výši 12 000,00 Kč 

3.  plán investičních akcí, předpokládaných k re-
alizaci v roce 2022 

4.  střednědobý výhled rozpočtu městské části 
Praha – Štěrboholy do roku 2027; 

rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Adaptace 
prostor ZŠ pro potřeby výuky 6. až 9. ročníku“, 
kterým se stal účastník 3R v. o. s. se sídlem 
Na Košince 2511/3b, 180 00  Praha 8, 
IČO: 645 72 129 s celkovou nabídkovou cenou 
5 292 054,00 Kč bez DPH. 
S uvedeným účastníkem bude uzavřena smlouva 
o dílo; 
bere na vědomí
výpověď smlouvy o nájmu Sportovního areálu 
Štěrboholy, ul. U Školy 430, Praha 10-Štěrboholy 
ke dni 30. 6. 2022;
schvaluje
snížení nájmu Sportovního areálu Štěrboholy 

za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 na 
polovinu; 
schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu měst-
ské části na rok 2022 ve výši 100 000,00 Kč 
na pomoc Ukrajině, z toho 50 000,00 Kč bude 
poukázáno na sbírkový účet Velvyslanectví 
Ukrajiny na okamžitou pomoc pro obranu: 
č.ú.: 304452700/0300 a 50 000,00 Kč na 
sbírkový účet organizace Člověk v tísni: č.ú.: 
0093209320/0300;
bere na vědomí
na základě předložených informací k zadáva-
címu řízení „Údržba veřejné zeleně MČ Praha 
Štěrboholy“, konanému v režimu zjednoduše-
ného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění (dále též „ZZVZ“), bere na vědomí stav 
řízení, kterého se účastní 6 účastníků s následu-
jícími nabídkami:

Účastník Celková cena 
za 4 roky bez DPH

1. Komwag 3 348 246,– Kč
2.  AVE Pražské  

komunální služby 3 584 010,– Kč

3. TÚZ 4 028 565,– Kč
4. ZENOVA services 3 267 644,– Kč
5. BonSoft 2 449 338,27 Kč
6. MIRA expert 3 234 918,– Kč

bere na vědomí,
že po posouzení kvalifikace prvního účast-
níka v pořadí, společnosti BONSOFT s. r. o., 
se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3,  

IČ: 45272301, bylo shledáno, že tento účastník 
prokázal kvalifikaci beze zbytku. Současně tak 
doložil i ostatní požadované doklady a infor-
mace, které zadavatel v zadávacím řízení žádal. 
V současné chvíli je tedy nabídka prvního účast-
níka v pořadí posouzena jako zcela dostatečná 
a vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější; 
projednalo
závěrečný účet Městské části Praha-Štěrboholy 
za rok 2021 spolu se Zprávou o přezkou-
mání hospodaření městské části za období od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením bez výhrad; 
schvaluje
1.  poskytnutí dotace ve výši 7 500,00 Kč Lince bez-

pečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČO: 
61383198, na pokrytí části nákladů celostátní te-
lefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky;

2.  poskytnutí finančního daru ve výši 
10  000,00  Kč TAJV, z. s., se sídlem 
Sportovní 158, Poděbrady, IČO: 09287094, 
na věcné odměny dětem, spotřební mate-
riál, dopravu, propagaci a organizaci akce 
„Sportovní den mládeže s TAJV“;

3.  poskytnutí finančního daru ve výši 
15  000,00  Kč FOD Klokánek Štěrboholy, 
se sídlem K Učilišti 165/15, Praha 10, 
IČO:  00499277 na zajištění prázdninového 
pobytu dětí, umístěných v tomto zařízení;

schvaluje
připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy;
pověřuje
starostu městské části podáním připomínek 
přes online aplikaci zřízenou MHMP. 
Termín: 30. 6. 2022;

schvaluje
záměr pronájmu Sportovního areálu Štěrboholy:
–  víceúčelová sportovní hala čp. 430 v ul. 

U Školy,
–  fotbalové hřiště s umělým povrchem na po-

zemku parc.č. 349/1 v k.ú. Štěrboholy včetně 
střídaček a oplocení,

–  2 tenisové kurty s umělým povrchem včetně 
2 ks přetlakových hal PVC dvouplášťových 
včetně plynové kotelny a vzduchotechniky,

–  zpevněné i nezpevněné plochy v rámci prove-
deného oplocení sportovního areálu,

na dobu 10 let s účinností od 1. 9. 2022 za úče-
lem provozování sportovní činnosti a s tím sou-
visejícího restauračního provozu, případně dalších 
služeb pro veřejnost na hlavní činnost navazujících;
vyhlašuje
výběrové řízení na nájemce Sportovního areálu;
stanoví
minimální výši měsíčního nájemného na 
110 000,00 Kč;
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dodávka 
nábytku do speciálních učeben ZŠ Štěrboholy“, 
kterým se stal účastník  ViVA school s. r. o. 
se sídlem U Pískovny 890/1, 182 00  Praha 8, 
IČO: 247 30 301 s celkovou nabídkovou cenou 
1 997 225,00 Kč bez DPH. S uvedeným účast-
níkem bude uzavřena smlouva o dílo.
stanoví
počet členů Zastupitelstva městské části Praha-
Štěrboholy pro příští volební období na devět členů. 
schvaluje
zřízení přípravné třídy v Základní škole 
Štěrboholy na školní rok 2022/2023.
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VOLBY 2022
Vážení občané, 
ve dnech 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022 se budou 
konat volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR. V Městské části Praha-Štěrbo-
holy budeme volit nejen Zastupitelstvo městské 
části Praha-Štěrboholy, ale i Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy a senátora za volební obvod č. 22. 
V MČ Praha-Štěrboholy je zřízen jeden volební 
okrsek a volební místností je zasedací míst-
nost v  ulici K Učilišti 298/16a. Volby se bu-
dou konat v pátek 23. 9. 2022 od 14.00 do 
22.00 hod a v sobotu 24. 9. 2022 od 8.00 do 
14.00 hod. 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb, tj. do úterý 20. 9. 2022.

Právo volit má
•  státní občan České republiky, který alespoň 

druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k tr-
valému pobytu v městské části;

•  státní občané členských států EU, kteří ale-
spoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, 
jsou v MČ Praha-Štěrboholy přihlášeni k tr-
valému nebo přechodnému pobytu a jsou za-
psáni v Dodatku stálého seznamu voličů. 

Překážky výkonu volebního práva jsou
• výkon trestu odnětí svobody
•  omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

•  zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu

•  výkon služby vojáka z povolání v zahraničí

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem, cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu. 
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl 
u sebe potřebné doklady.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacích lístků. 
V případě, že se volič neodebere do tohoto pro-
storu, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva má být zvoleno. Zastupi-
telstvo městské části stanovilo pro nadcházející 
volební období počet členů na 9. 
Volič může na hlasovacím lístku označit v rá-
mečku před jménem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterém-
koliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti 
jednotlivých volebních stran. 
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem 
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty nej-
výše jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další 
kandidáty, pro které hlasuje – a to v libovolných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní vo-
lební strany. Takto volí předně jednotlivě ozna-
čené kandidáty, dále tolik kandidátů označené 
volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených 
členů zastupitelstva a označených jednotlivých 
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 
Po úpravě hlasovacích lístků vloží volič hlaso-
vací lístek do Zastupitelstva hl. m. Prahy i do 

Zastupitelstva městské části Praha-Štěrboholy 
do jedné úřední obálky. Tuto úřední obálku 
vloží před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. 
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na 
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které 
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky. O neplatný způsob 
hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hla-
sovacích lístků do téhož zastupitelstva. Hlas 
voliče je také neplatný, jestliže na hlasovacím 
lístku neoznačil ani volební stranu ani žádného 
kandidáta. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat 
hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo 
z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může 

být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, niko-
liv však člen okrskové volební komise, a voličem 
vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední 
obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do vo-
lební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních nebo rodinných, důvodů úřad městské 
části a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
Voličské průkazy se pro volby do zastupitel-
stev obcí nevydávají. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
KVĚTEN 2022
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
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!
Vždy ve čtvrtek ul. Granátnická, 
červen–září 16–20 hod, říjen–prosinec 14–18 hod:
14. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2022.
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů.

VOK NA BIO ODPAD I. POLOLETÍ 2022
V sobotu 17. 9., 15. 10., 12. 11. 9–12 hod v ulici 
Výrobní u vjezdu do dvora bývalého úřadu MČ. 
Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé 
osoby a obyvatele MČ Štěrboholy!
K dispozici je též 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.

JEDLÉ TUKY A OLEJE
Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky, je již 
nově umístěna na stanovišti separovaného od-
padu v ulici U školy – vedle fotbalového hřiště 
SK Viktoria Štěrboholy. Jedná se o nádobu 
o objemu 240 L. Nádoba je uzavřená s proříznu-
tým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví 
s oleji. Svoz olejů by měl standardně probíhat ve 
frekvenci 1x měsíčně.
Věříme, že občané začnou jedlé tuky a oleje 
schraňovat ve starších PET lahvích a odnášet 
příležitostně do těchto nádob. Velmi by to po-
mohlo splaškové kanalizaci, kam tuky nepatří 
a výrazným způsobem ji zanášejí.
Jak správně třídit olej naleznete zde:
www.tridimolej.cz

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

SVOZ BIOODPADU V HL. M. PRAHA

Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu 
zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům 
nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou záro-
veň plátci poplatku za směsný komunální odpad. 
Podrobnější informace a odkaz na formulář s žá-
dostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na 
této stránce: bioodpad.praha.eu.

Třídění bioodpadu má cenu
Cenu Vašeho zdraví, 
lepšího životního prostředí 
i chutnějších potravin.
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET  
TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. To i ono; Opotřebované jízdou; 
B. Smluvené setkání; Kolonie; Nasávati; C. Angl.zkr.
Izraele; Vzácné tvrdé dřevo; Smrt (bás.); Kód let.spol.
Air Canada; D. 1.Díl tajenky; E. Avšak; Něm.ne; Zá-
hyb (básn.); Dětská hračka; F. Český zpěvák; Čistící 
prostředek na sklo; Blesk (zast.); Pražská informační 
služba; G. Část stromu; 2.Díl tajenky; Římských 1054; 
H. Dravý pták; Nejvyšší řecký bůh; Angl.ano; I. Převrat; 
Elipsa; Česká politická strana; Inic.Vivaldiho; J. Polozví-
řecí mythologická bytost; 3.Díl tajenky; Věštit; K. Horní 
tok Berounky; Zakulacení; Řešeto; Nevýrazně; L. Jídelní 
miska na táboře; Ohleduplnost; Adéla domácky; Plošná 
míra; M. Rezignovaný souhlas; 4.Díl tajenky; Otázka na 
čas; N. Autor Robinsona Crusoe; Ulpívat; Tento den; 
O. Nádoby na zalévání; Cizopasné houby; Inic. herce 
Skopala; SVISLE; 1. Zn.stříbra; SPZ Semily; 2. Státní 
informační systém (zkratka); Hlt; Část horní končetiny; 
Římsky 499; 3. Americká družice; Zběžně; Německé 

ženské jméno; Hlemýžď; 4. Šlechtický titul; Cíl střelce; 
Angl.ty; Neznámé létající objekty; 5. Šelest; Něm.jedna; 
Fr.řeka; Zasténání; 6. Biblický trpitel; Angl.vzduch; Kód 
Salvadoru; Lok; Křik; 7. Úvaha literární; Seveřan; Měsíc 
v roce; Francouzsky křídlo; 8. Angl.spojka; Na onom 
místě; Třpyt; Zkr.základních prostředků; 9. Česká po-
litická strana; Jednotka el.odporu; Trhnutí; Kráčeti; 
Sloven.Ir; 10. Mužské jméno (25.7.); Souvislý porost 
neovocných stromů; Nástroje k prosívání; Materiálně-
-technické zásobování (zkr.); 11. Nejvyšší karta; Bílý 
kov; Muž obstarávající mytí; Bohatá hostina; Římsky 
501; 12. Obleva; Kloudně; Jeden z rodičů; Krajský no-
hejbalový svaz; 13. Písmeno řecké abecedy; Záznam; 
Alpská řeka v Itálii; Snížený tón; 14. Angl.led; Nerv; 
Násep; Kočkovitá šelma; 15. Snížený tón; Zn.telluru.
POMŮCKY: METH, NPK, AMBO, SJM, NAOJ
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Rána mečem se hojí vždycky, rána slovem nikdy.



ŠTĚRBOHOLŠTÍ SENIOŘI
Naše seniorky vyjely za jarními květy 
do Dendrologické zahrady Průhonice.
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Ve druhém pololetí nás ve školce čekalo 
spoustu zábavy, zážitků a mnoho nových pouč-
ných informací. Na začátku února jsme si užili 
ekologický program „Ptáčci v zimě“, po kterém 
jsme v okolí školky roznesli krmítka pro ptáčky, 
které děti vyrobily. V březnu nás ve školce na-
vštívili zdravotníci, kteří seznámili děti s první 
pomocí a přijeli i se sanitkou, kterou jsme si 
mohli důkladně prohlédnout. Ke konci dubna 
jsme si ve třídách s rodiči užili odpolední tvořivé 
jarní dílničky. Páteční čarodějnické dopoledne ve 
školce jsme si společně užili v převlecích čarodějů 
a čarodějnic, děti si zahrály spoustu her a užily 
čarodějnickou párty. V první polovině května 
děti ze třídy Veverek a Žabiček jely autobusem 

navštívit hasiče do Běchovic. Ke konci tohoto 
měsíce jsme měli možnost poznat život včel pro-
střednictvím ekologického programu „Včelí krá-
lovství“. Po pár dnech nás ve školce navštívili 
strážníci městské policie, kteří si pro děti při-
pravili zajímavý preventivní program, poučili je 
o  bezpečnosti a ukázali policejní vybavení. Na 
Den dětí jsme si užili den plný zábavy, sportovní 
hry a soutěže s malou odměnou a diskotékou. 
V půlce června se děti karnevalem proměnily za 
exotická zvířátka ze ZOO, vzájemně jsme se 
pobavili nápaditými převleky. Poslední červnové 
dny nás dopoledne čekalo rozloučení s předško-
láky ve třídě Veverek a Žabiček, které jsme si 
všichni velmi užili a odpoledne pasování před-
školáků na školáky panem starostou na zahradě 
školky s rodiči. Poslední akcí bylo spaní přes noc 
ve školce pro děti ze třídy Veverek a Žabiček, 
kde jsme si užili spoustu zábavy, pyžamovou 
párty, legraci s baterkami, promítání pohádky 
a  spaní ve spacáku. Všichni se už moc těšíme 
na letní dobrodružství a přejeme vám příjemné 
prožití prázdnin :-)

Paní učitelky 
Barča a Lucka
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O LÍNÉ BABIČCE
V pátek 29. dubna navštívili žáci 1.–4. roč-

níku divadelní představení O líné babičce v Di-
vadle v Dlouhé. Pro většinu dětí to byla první 
návštěva tohoto divadla, a tak se všechny moc 
těšily. Ráno jsme se sešli ve škole svátečně oble-
čení, učesaní a s dobrou náladou jsme nasedli do 
autobusů, které nás odvezly do centra Prahy. Po 
malé přestávce na svačinu a příjemné procházce 
Prahou jsme dorazili do divadla a plni očekávání 
usedli do sedaček na balkoně, odkud jsme měli 
na pódium i celé divadlo krásný výhled. Kdo však 
čekal všední představení o typické babičce, která 

doma luští křížovky a má vždy pečlivě uklizeno, 
navařeno a napečeno, ten se spletl. Tato ba-
bička neluštila křížovky, neuklízela, nepekla, do-
konce ani nehlídala svá vnoučátka. Místo toho 
se rozhodla splnit si všechna svá přání, jejichž 
uskutečnění celý život odkládala. A tak jsme se 
společně s ní učili potápět i lyžovat, obdivovali 
její jízdu v nejrychlejším autě světa a s napětím 
sledovali, jak v Himalájích zdolává osmitisícovku. 
V představení se střídaly vtipné scény společně 
s písněmi a známými melodiemi obohacenými 
českými texty, které nás nenechaly v klidu a brzy 
rozezpívaly a rozvlnily celý sál. To vše bylo do-
plněno skvělými vizuálními efekty, a my tak měli 
možnost spatřit velkou létající vzducholoď či 
obdivovat magický podmořský svět. Domů jsme 
ten den odcházeli plni dojmů a obohaceni o ne-
zapomenutelný divadelní zážitek. A možná právě 
tato „líná“ babička mnohé z nás inspiruje k tomu, 
abychom ani my v životě na nic nečekali a začali 
si plnit všechna svá přání a své sny.

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

Konec školního roku je vždy plný dojmů a lou-
čení. Z dvouletých batolátek se během roku staly 
děti, které se naučily spoustu nových dovedností 

Všem přejeme krásné slunečné léto a po prázd-
ninách v novém školním roce se opět těšíme na 
„malé Kulíšky“, které rádi přijmeme do naší pří-
pravky na mateřskou školku. Děti si s námi během 
dopoledne v tématicky zaměřeném programu hrají, 

cvičí, zpívají, malují a před polednem shlédnou 
maňáskové divadélko. Máme individuální přístup ke 
každému dítěti a naším cílem je, aby se co nejrych-
leji začlenilo do kolektivu a našlo si nové kamarády.

Náš koutek se nachází v ulici U školy ve víceú-
čelové hale Štěrboholy a je otevřen od pondělí do 
pátku v době od 8:00 do 14:00 hodin. Nováčky 
přijímáme během celého roku. Není nutná každo-
denní docházka, můžete si vybrat libovolný počet 
dnů v týdnu a ani plenky nám nevadí.

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Kulíškov pro nejmenší



OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ 
POHÁDKOVÝ PARK 
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Léto je tu. Většinu z našich dětí, které k nám 
celý rok chodily v rámci Přípravy na školku, čeká 
po prázdninách už ta opravdová velká školka a my 
jim přejeme, aby se jim mezi novými kamarády 
moc líbilo :-) 

My se v září také budeme těšit na nové ka-
marády, kteří s námi budou chtít prožít příští 
školní rok. V rámci Přípravy na školku nabízíme 
tyto tři dopolední kurzy pro děti ve věku 2–4 roky:  
Výtvarné úterky, Pohybové středy a Koumavé 
čtvrtky. Dopolední svačinka je v ceně, obědy je 
možné doobjednat. Vzhledem k malému kolektivu 
maximálně šesti dětí se dokážeme všem individu-
álně věnovat a tím jim ulehčit přechod mezi domá-
cím prostředím a školkou.  

Od září také bude pokračovat náš odpolední 
kurz Umělecké dílničky (6–9 let) a nově budeme 
otevírat kroužek LEGO Powered Up (6–9 let) pro 
všechny nadšence do Lega, kteří se chtějí naučit 
své modely vybavit bateriemi, motorky či světly.

Stále je také možné využít nabídky psycholo-
gického poradenství a rodinné poradny.

Více informací najdete na našich webových 
stránkách nebo na Facebooku. V případě zájmu 
či jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na 
telefonu, emailu či se za námi zastavit osobně na 
adrese K Učilišti 50/13.

Čtyřlístek dětem z.s.
čtyrlístek@ctyrlistekdetem.cz

tel. 724 667 690
www.ctyrlistekdetem.cz

https://www.facebook.com/ctyrlistekdetem

Těšíme se na Vás.
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Situace je v dnešní době pro mnoho rodin slo-
žitá a my pozorujeme nárůst počtu rodin, které 
se na nás obrací s prosbou o pomoc. Za první 
pololetí letošního roku máme již dvakrát více kli-
entů než v roce minulém. 

V rámci programu Čtyřlístek pro štěstí pomá-
háme rodinám s dětmi řešit složité situace, jako 
domácí násilí, užívání návykových látek členem 
rodiny, poruchové chování, dětská traumata, 
vážné onemocnění některého člena rodiny, úmrtí 
v rodině, vážné psychické potíže, vážné part-

nerské problémy i finanční problémy. Rodinám 
nabízíme psychologické poradenství a  zpro-
středkování materiální pomoci na základě 
jejich konkrétních potřeb. Od května navíc po-
skytujeme rodinám pravidelnou potravinovou 
pomoc v podobě ovoce, zeleniny a pečiva. 

Pokud potřebujete pomoci nebo naopak 
chcete nabídnout pomoc rodinám, se kterými 
spolupracujeme, neváhejte nás kontaktovat na 
telefonu 724 667 690 či emailu ctyrlistek@ctyr-
listekdetem.cz. Příběhy rodin zařazených do pro-
gramu Čtyřlístek pro štěstí, podmínky programu 
a možnost přihlášení naleznete na našich webo-
vých stránkách www.ctyrlistekdetem.cz.    

Veřejná sbírka na podporu rodin 
č.ú.103092366/2250
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Úspěšně nám skončila fotbalová sezóna 
2021/2022. Úspěšně proto, že nám ji nepřerušila 
epidemie COVID–19.

Štěrboholský fotbal, a to zejména mládež-
nický, zažívá rozmach. Během roku přibylo do 
týmu předpřípravky několik nových fotbalistů. 
Týmy mladší přípravky, starší přípravky a star-
ších žáků odehrály velké množství podařených 
zápasů. V průběhu sezóny jsme sehráli také  
několik turnajů. Zejména turnaj starší a mladší 
přípravky, konaný u příležitosti oslavy 100 let 
fotbalu v Dolních Měcholupech, byl vydařený. 

Také jsme s našimi malými fotbalisty navští-
vili zápas ČR – Španělsko, konaný v rámci Ligy 

SK VIKTORIA 
ŠTĚRBOHOLY

národů UEFA na stadionu v Edenu. Na tento 
zápas se díky volným vstupenkám od FAČR do-
stalo 25 fotbalistů štěrboholské mládeže a mohli 
fandit fotbalové reprezentaci ČR. Zápas skončil 
2:2 a myslím, že v našich štěrboholských fotba-
listech zanechal mnoho zážitků. 

Sezonu jsme ukončili fotbalovou rozlučkou, 
kterou si užili jak malí fotbalisté, tak jejich ro-
diče. 

Všichni už se těší na začátek nové sezóny, 
která začne letním fotbalovým soustředěním.

Josef Urban
trenér mladší přípravky



INZERCE:



INZERCE:

Sídlo: Na Košince 2511/3b, Praha 8-Libeň

INZERCE:
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NOVÝ

RENAULT ARKANA 
E-TECH HYBRID
hybrid by nature

 

Renault doporučuje

již od

6 860 Kč     měsíčně
včetně pojištění

zarezervujte si testovací jízdu
Nabídka platí do odvolání. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy.  Nabídka financování 
Renault Easy pro model Renault Arkana Zen E-Tech Hybrid 145 : 670 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 469 000 Kč, jednorázová splátka 
hrazená klientem: 201 000 Kč, úroková sazba: 8,18 %, RPSN: 12,2 %, 1. - 59. měsíční splátka úvěru: 5 266,1 Kč, 60. splátka úvěru: 
321 600 Kč, 1. - 59. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 593 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, 
celková částka k uhrazení: 727 898 Kč, délka úvěru: 60 měsíců, nájezd: 10 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně 
pojištění 6 860 Kč. Renault Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. 
Nový Renault Arkana: spotřeba 4,8–5,9 l / 100 km, emise co2 108–133 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.

 

renault.tukas.cz

b y t y  •  d o m y  •  p o z e m k y  •  k o m e r č n í  p r o s t o r y

c h c e t e  p r o d at  j a ko u ko l i  
n e m o v i to st  v e  št ě r b o h o l í c h ?

ko n ta kt uj t e  m ě .

+420 777 106 906
michal@radotinsky-reality.cz

www.radotinsky-reality.cz
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HLEDÁME 

Hledáme TU:
automechaniky, autotroniky, diagnostiky, servisní techniky
 
Servisujeme TU vozy značek:
Kia, Dacia, Renault, Opel, Volvo, Volkswagen, ŠKODA, Audi

Nabízíme TU:
zajímavé finanční ohodnocení • závodní stravování •  sleva na PHM • 
program firemních benefitů • dny zdravotního volna a další výhody

Malešice | Strašnice | Hostivař | Modřany | Štěrboholy

tel.: 724 518 519,  e-mail: prace@tukas.cz

MECHANIKY

SERVISNÍ
TECHNIKY



43Štěrboholské listy 2/2022

INZERCE:

ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY

MČ Praha 10-Štěrboholy, ROČNÍK XI., číslo 2/2022
vychází kvartálně
Periodický tisk územně samosprávního celku.

Vydavatel:   Městská část Praha Štěrboholy
Registrace:   povolena MK ČR E 18290
Redakce:    Ústřední 527/14, 102 00 

Praha 10, tel: 608 580 583,  
e-mail: sterboholy@zris.mepnet.cz

Redakční rada:  František Ševít, Jana Vydrářová, 
Aleš Povr a Jan Pláteník

Graf. úprava a sazba:   Lada Fiegerová 
   Není-li uvedeno jinak, fotografie 

pořídila redakce. 
  Foto str. 4–7, 26–27: Kamino Foto
Příjem inzerce:   e-mailem na  

sterboholy@zris.mepnet.cz  
nebo po telefonické domluvě

   Příjem inzerce do dalšího čísla: 
do 15. 9. 2022. Uzávěrka příštího 
čísla: 15. 9. 2022.

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
Pohřební služba Nymburk – provozování obřadní síně, Lipová 563/20,  288 02 Nymburk, Tel: 325 532 685 

Non stop služba: 602 220 894

     

NOVÁ 
DACIA JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER

 
  

 
 

Dacia doporučuje

  

dacia.tukas.cz

Nabídka platí do odvolání. Nabídka Garance Plus zdarma na 5let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) platí při financování s Dacia Financial Services. Dacia 
Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy 
a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Nová Dacia Jogger: spotřeba 5,6 – 7,8 l / 100 km, emise CO2 118–138 g/km. 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. 
Dojezd až 1200 km na jedno tankování platí pro verzi TCe 100 LPG při využití kapacity palivové nádrže na LPG i benzín. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

S LPG Z VÝROBY DOJEZD AŽ 1 200 km
GARANCE PLUS ZDARMA PŘI FINANCOVÁNÍ
SEDMIMÍSTNÁ I PĚTIMÍSTNÁ VERZE



CELÉ LÉTO

ZDARMA

GAME ZÓNY
 NINTENDO, XBOX

OD 28.6. DO 28.8.
DENNĚ OD 11 DO 18 HODIN

ZÍSKEJTE ODMĚNY ZA NÁVŠTĚVU
V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO

PROGRAMU!

VÍCE NA WWW.EUROPARK.CZ
EUROPARK.PRAHA EUROPARK.PRAHA

Partneři akce


