
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 2  2011

V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, 
ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u kostela Všech Sva-
tých začal shromažďovat masopustní průvod. Tentokrát bylo masek 
méně, ale snad právě vzhledem k počasí bylo návštěvníků opravdu 
hodně.  Za veselých staropražských písniček dobře známé kapely 
Třehusk se průvod maškar vydal na tradiční pouť Slivencem. Legra-
ci nám nad hlavami obstarávali svými neuvěřitelnými kejkli chůdaři 
z umělecké skupiny Mimotaurus, vynikající zabijačkové pochoutky 
velkoryse darovalo proslulé Řeznictví Görgl, občerstvení poskytla ve 
své zahrádce La Festa Ristorante, něco ostřejšího pro dobrou ná-

ladu Potraviny paní Dubové a sladkosti pro děti napekly a nabízely 
ochotné maminky z OS Gama. 

Když se roztančený průvod objevil za doprovodu městské policie 
v Holyni, na náměstí Pod Lípou na všechny čekala otevřená holyň-
ská kaple s výstavou fotografi í „Holyňská zima“, srdce z perníku, 
cukrová vata a další dobroty z nabídky prodejců, na sále hostince 
U Knotků pivečko, jitrničky s jelítky a pro děti oblíbená tombola, kte-
rou zajistilo OS Pecka. Do podvečerních hodin k tanci a poslechu 
potom zaplněnému sálu hráli od podlahy výborní muzikanti z Tře-
husku….                       Lenka Kudláková     

Všem výše jmenovaným, kteří se o zdárný průběh masopustu za-
sloužili, patří velké poděkování.        

    Slivenecký masopust 2011

V parčíku před kostelem

Zastavení před 
řeznictvím Görgl

Průvod jde ulicí Na Křenkově Občerstvení v La Festa Ristorante

Průvod se vydává na pochod Slivencem
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Kapela Třehusk



    Informace ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec,
které se konalo 23. 2. 2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ od 18:03 do 19:30 hod.
Přítomni:  Ing. Petr Andres, Ing. Petr Harna, Milena Hollmannová, Mgr. Len-
ka Kudláková, Ing. Ondřej Mika, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, 
RNDr. Petr Sztacho, CSc., Ing. Simona Strauchová, Ing. Václav Vorlíček
Zasedání zahájila a řídila  RNDr. Jana Plamínková. 
Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprávách předsedů výbo-
rů a komisí bylo přikročeno k projednání jednotlivých bodů  podle schváleného 
programu jednání.
Zastupitelé projednali a schválili:
ROZPOČET

  rozpočet MČ Praha - Slivenec na r. 2011
  revokaci usnesení  č. 25/2/2010, rozpočtový výhled běžných příjmů a výdajů 

pro roky 2011 až 2012
PLÁNY ČINNOSTI VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A VOLBU MÍSTOPŘED-

SEDKYŇ VÝBORŮ

 plán činnosti fi nančního a kontrolního výboru ZMČ Praha – Slivenec na rok 2011
 místopředsedkyní fi nančního výboru zastupitelstva zvolena Ing. Ivana Šara-

dinová
  místopředsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva zvolena Martina Havlí-

ková
PRODEJE, PRONÁJMY A DAROVÁNÍ POZEMKŮ

 odprodej pozemků v ulici Ke Smíchovu, parc. č. 1146/1 o výměře 42 m2  
a parc. č. 1146/2 o výměře 30 m2 oddělených z pozemku parc. č. 1146, vše v k.
ú. Slivenec, za cenu dle cenové mapy 4.420,-Kč/m2

 odprodej pozemku parc. č. 1459/1 o výměře 341 m2  v k.ú. Slivenec za cenu 
dle cenové mapy 5.140,-Kč/m2

 smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou vlastník daruje obci část pozem-
ku parc. č. 326/4, k.ú. Slivenec pro rozšíření komunikace U Jezírka

 pronájem pozemků s chatou k rekreačním účelům v ulici U Trpce, parc. č. 
1218 a 1219, k.ú. Slivenec o celkové výměře 382 m2 za cenu 22,-Kč/m2/rok

 revokaci usnesení č. 456/28/2010 a schválení nového textu - prodej části po-
zemku parc. č. 1102/12 o výměře 9 m2 v k. ú. Slivenec za celkovou cenu 44.100,-
Kč, výměnu druhé části pozemku parc. č.1102/12 o výměře 59 m2 a pozemku 
1102/10 o výměře 120 m2 za pozemek parc. č.1102/11 o výměře 179 m2

VÝBĚR ZHOTOVITELE NA OPRAVU HŘBITOVNÍ ZDI - fi rmu   Pražské fasády 
s.r.o.,  za cenu  497.063,- Kč  vč. DPH dle cenové nabídky, na základě   prove-
deného  výběrového řízení ze dne 21. 2. 2011
NÁKUP SLUŽEBNÍHO AUTOMOBILU v pořizovací ceně do 250 tis. Kč
II. KOLO GRANTŮ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – SLIVENEC 
na rok 2011 dle přílohy Tématické okruhy a podmínky grantového řízení. Výše 
fi nančních prostředků určených na II. kolo je 50 tis. Kč. Termín ukončení přijímání 
žádostí je 8. 4. 2011 do 12.00 hodin
DODATEK Č. 1 KE STATUTU A JEDNACÍMU ŘÁDU VÝBORŮ ZASTUPI-

TELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – SLIVENEC, kterým se mění ustanovení 

o počtu členů výborů zastupitelstva - počet musí být vždy lichý a výbor musí mít 
nejméně tři členy
ZASTUPITELÉ NESCHVÁLILI změnu koefi cientu míry využití území  na pozem-
ku parc. č. 322/101, k.ú. Holyně ze stávajícího OB-A na OB-C 
RŮZNÉ

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU (SP)

Starostka navrhla, že do 1 měsíce předloží vyhodnocení plnění stávajícího SP 
a navrhne text aktualizovaného SP, který zastupitelé projednají a po jeho do-
ladění bude SP umístěn na internetové stránky MČ, aby se k aktualizaci mohli 
vyjádřit také občané.
DOPRŮZKUM SKLÁDKY CHUCHLE

Dále starostka informovala o ukončení doprůzkumu chuchelské skládky, který 
ukázal, že skládka v závažné míře neohrožuje vody, ale postupně se sesouvá. 
Je proto třeba zajistit její statické posouzení a následně pak, pokud to bude 
potřeba, provést její sanaci.        Milena Hollmannová     
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ jsou zveřejněny na www.praha-slivenec.
cz a vč. příloh k nahlédnutí na úřadě MČ.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ      

Ing. Mika - kontrolní výbor  projednal a schválil plán činnosti na rok 2011, za-
býval se usneseními  z 1. a  2. veřejného zasedání  ZMČ Praha - Slivenec a také 
rozpočtem na rok 2011, na funkci místopředsedkyně KV navrhl pí Martinu Hav-
líkovou.
M. Hollmannová – fi nanční výbor se sešel 14. 2. - projednal a schválil  plán 
činnosti na rok 2011, dále se zabýval návrhem rozpočtu na rok 2011, na funkci 
místopředsedkyně FV  navrhl Ing. Ivanu Šaradinovou.
Ing. Andres – stavební komise se sešla 21. 2. 2011, jednala o opravě hřbitovní 
zdi, byl vybrán zhotovitel - Pražské fasády; dále jednala o připojení nového po-
zemku ke hřbitovu (vyklizení a oplocení), o propustku v ulici U Smolnic - je třeba  
řešit i další opatření, dále se jednalo o záměru fi rmy SPAD, která chce stavět RD 
v Holyni a požaduje změnu koefi cientu zastavěnosti - komise změnu nedopo-
ručila. Dále komise posuzovala rekonstrukci stoupaček v čp. 462 - doporučeno 
realizovat, další bod - chata ve Višňovce, jejíž rekonstrukce začala na černo – ne-
souhlas s výstavbou, doporučeno odstranění černé stavby.
Mgr. Kudláková -  kulturní komise se sešla 7. 2. - přijala do svých řad 11. člena 
komise - pí Katzlingerovou, která také v únoru uspořádala v zasedací místnosti 
úřadu přednášku o Izraeli. Komise zkoordinovala všechny aktivity v obci (kalen-
dář obce je hotov až do června) a zabývala se problematikou navýšení počtu 
čtenářů v knihovně.
Martina Havlíková - bytová a sociální komise – informovala o navázání spolu-
práce s MČ Praha  5, dne 9. 4. 2011 se uskuteční přednáška o sociálních služ-
bách, kterou povede pracovnice soc. odboru Prahy 5, upozornila na možnost 
dovážky obědů z Prahy 5 a o dotazníku na průzkum sociálních potřeb v MČ 
Praha - Slivenec, který občané dostanou v novém čísle Mramoru.



Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci,

dovolte mi, abych Vás 
seznámila s novinkami 
v naší městské části za 
uplynulé dva měsíce. 

17. února schválilo 
zastupitelstvo Hlavního 
města Prahy rozpočet 
hlavního města. Teprve 
poté jsme i my ve Sli-
venci  mohli na svém 
zasedání přistoupit ke 
schválení našeho vlast-
ního rozpočtu a ukončit 

tak dvouměsíční rozpočtové provizorium. Pražský rozpočet je letos 
extrémně úsporný, většina městských částí do něj nemá zařazeno 
téměř nic. V této souvislosti je drobný zázrak, že pro naši městskou 
část je v rozpočtu vyčleněno 55 mil. Kč  na budování kanalizace. 
Jde o nejvyšší částku v celé Praze. Podotýkám, že to je pouze po-
díl města na celkové dotaci,  k tomu ještě je potřeba přičíst podíl 
Ministerstva zemědělství ve výši cca 40 %. Takže myslím, že letos 
můžeme být opravdu maximálně spokojeni.

Kanalizace se již ve velkém staví, což jste si jistě všichni všimli. 
Vzhledem k tomu, že zde operují dvě fi rmy (Skanska a Zepris), po-
stupují práce rychle kupředu. V současné době se pracuje v ulicích 
U Sportoviště, K Rozvodně, Dominínská a Meskářova a začátkem 
března začala výstavba v ulici Frančíkova. Od dubna do konce 
července bude uzavřena ulice K Lochkovu. Podrobnější informace 
o této uzavírce a trasy objížděk jsou uveřejněny na dalších strán-
kách Mramoru a samozřejmě je dostanete i mailem, pokud jste při-
hlášeni k mailovému odběru informací. Od srpna bude následovat 
uzavírka západní části ulice Ke Smíchovu, kde se kromě kanalizace 
a plynu bude pokládat i chybějící úsek vodovodu. Dojde tím k tolik 
potřebnému zokruhování vodovodní sítě a ke zlepšení kvality vody 
v ulici K Váze a jejím okolí. Vzhledem k tomu, že se v poslední době 
podařilo posílit přívod vody jak z vodojemu Ovčín (tedy od západu), 
tak z Barrandova, je toto zokruhování poslední větší akcí, která nás 
v oblasti zásobování vodou čeká. 

Zároveň dojde k velmi rozsáhlé plynofi kaci Slivence. Plyn se bude 
pokládat prakticky všude, kde bude letos položena kanalizace, či 
kde byla dokončena loni.

Jak vidíte, čeká nás letos opravdu náročný rok, na jehož konci by 
se i Slivenec mohl zařadit mezi moderní městské části s většinově 
již vybudovanou infrastrukturou. Upozorňuji ale předem, že pro nás, 
místní obyvatele, to bude díky uzavírkám obou hlavních ulic zároveň 
rok velmi těžký. Prosím Vás proto o trpělivost a pochopení, protože 
Slivenec bude sice letos hodně rozkopaný, ale zase to celé bude 
poměrně rychle hotovo. A jak je každému nepochybně jasné, bez 
rozkopání ulic se sítě do země položit prostě nedají. Pevně doufám, 
že kanalizace omezí dosud docela rozšířený nešvar vypouštění od-
padních vod k sousedům či na přilehlé pole a že tak ubude i sou-
sedských sporů v této oblasti. 

Díky plynofi kaci by již příští zimu mohlo dojít k velmi podstatnému 
zlepšení ovzduší ve Slivenci. Měrná spotřeba tuhých paliv je ve Sli-
venci a v Holyni zatím jedna z nejvyšších v Praze, což nepochybně 
souvisí s tím, že je zde zatím plyn dostupný jen zčásti. Patříme tak 
mezi území se zvýšeným rizikem imisní zátěže arsenu. Podrobněji 
se tomuto tématu věnuje článek na str. 6. Bude ovšem záležet i na 
tom, kolik lidí se na plyn skutečně připojí.

V rozpočtu HMP je schváleno i 15 mil. na naši školku, převede-
ných z minulého roku. Nepřijít o tyto peníze poté, co Rada HMP 

neschválila na podzim kvůli volbám výběr zhotovitele, bylo oprav-
du obtížné a vyžádalo si to mnoho hodin jednání, ale jsem velmi 
ráda, že se mi podařilo peníze zachránit.  Stále ale není jasné, zda 
školku budeme stavět my nebo odbor městského investora, to se 
rozhodne během několika dní.  Každopádně půjde vedle výstavby 
sítí o druhou velkou investiční akci letošního roku. 

Z akcí, které bude investovat naše městská část, je největší re-
konstrukce ulice Višňovka. Pozornost chceme dále věnovat jak běž-
ným opravám komunikací, tak i opravám klíčových problémových 
míst. Dále opravíme zbylou jižní část zdi kolem hřbitova, která je 
v havarijním stavu a hrozí zřícením. Hřbitov chceme zabezpečit tak, 
aby se do něj ve večerních hodinách nikdo nedostal. Další akcí je 
zateplení bytovky, na které jsme dostali dotaci z programu Zelená 
úsporám. Vzhledem ke stále stoupajícímu vandalismu a krádežím 
bychom rádi v klíčových místech městské části umístili kamerový 
systém. A vzhledem k nárůstu hlukového zatížení z nově otevřené-
ho Pražského okruhu bychom chtěli dát udělat vlastní měření hluku 
z této komunikace, abychom tak zlepšili naši pozici při vyjednávání 
s ŘSD. 

Po opravdu velkém úsilí se podařilo získat souhlas MHMP, odboru 
památkové péče, s opravou a elektrifi kací zvonů ve sliveneckém 
kostele. V jednu chvíli se to zdálo dosti beznadějné, protože Národ-
ní památkový ústav elektrifi kaci výslovně zakázal, ale podařilo se 
mi přesvědčit pražské památkáře, že elektrifi kace zvony nepoškodí, 
protože se na ně nebude zvonit nijak často, a hlavně že opravovat 
je bez elektrifi kace nemá cenu, protože jsou zcela nepřístupné. Na 
jaře tedy začne jejich oprava.

Opět jsme začali jednat s Prahou 5 o možnosti pěšího propojení 
Slivence a Barrandova. Minulé vedení radnice Prahy 5 tomu pří-
liš nakloněno nebylo, tak pevně doufám, že nyní bude spolupráce 
lepší. Celkově nyní komunikujeme s Prahou 5 mnohem intenziv-
něji, snažíme se např.  navázat užší spolupráci v oblasti sociálních 
služeb. Tématem lednového setkání starostů „velké“ Prahy 5 byla 
dopravní obslužnost regionu a bezpečnost – šlo o první společné 
setkání po téměř čtyřech letech.

Od počátku letošního roku věnujeme velkou pozornost sociální 
oblasti. První výsledek našeho úsilí, kterým je souborná informace 
o možnostech sociálních služeb poskytovaných pro občany naší 
městské části, najdete v tomto čísle Mramoru. Je zde také vložen 
obsáhlý dotazník, který se této problematiky týká. Pokud věnujete 
čas na jeho vyplnění, poskytnete nám tím cennou zpětnou vazbu 
pro naši další práci. 

Přihlásili jsme se letos opět do soutěže o Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky. Pokud byste chtěli naše nové internetové stránky 
podpořit, tak nám prosím dejte svůj hlas. 

Na internetu přibyly „slivenecké a holyňské zlaté stránky“ alias 
seznam podnikatelů, organizací, havarijních linek atd. Je tam uve-
deno více údajů než ve žluté brožurce, kterou jsme rozdávali před 
vánocemi. Další podnikatelé se mohou sami přihlásit. 

Přibyla tam také kronika za rok 2009. Je hodně obsáhlá a její načí-
tání na pomalých počítačích bude asi trochu pomalé, ale je opravdu 
moc pěkná a osobně už se těším na další ročníky. 

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka     

SLOVO STAROSTKY

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém 3. veřej-
ném zasedání  II. kolo grantů z rozpočtu Městské části Praha 
– Slivenec na rok 2011 dle přílohy Tématické okruhy a podmín-
ky grantového řízení, které naleznete na úřední desce nebo na 
webových stránkách www.praha-slivenec.cz. 
Výše fi nančních prostředků určených na II. kolo je 50 tis. Kč.
Termín ukončení přijímání žádostí je 8. 4. 2011 do 12.00 hodin.

    Druhé kolo grantů vyhlášeno
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Po delší přestávce způsobené zimním mrazivým počasím se opět 
rozběhla výstavba kanalizace. Hlavní řady v ulicích Dominínská 
a Meskářova jsou již hotové, začalo se pracovat v ulicích K Roz-
vodně, U Sportoviště a Frančíkova. Průběžně po položení hlavního 
řadu se budou kopat odbočky k jednotlivým nemovitostem.  Har-
monogram prací a předpokládané termíny jsou uvedeny na obrázku. 
U uvedených termínů, mimo uzavírky hlavních komunikací,  může do-
jít k drobným posunům vlivem počasí nebo technických komplikací. 
Ve všech ulicích, kde by mělo dojít k zahájení prací, budou obyvatelé 
informováni příslušnou fi rmou o přesném termínu zahájení.

Od 1. dubna se výstavba dotkne téměř všech obyvatel, protože 
dojde k uzavírce ulice K Lochkovu od ulice K Cikánce až po Frančí-
kovu. Pro autobusové linky je naplánována objízdná trasa zakreslená 
na přiložené situaci. Ve směru z centra pojede autobus ulicí Ke Smí-
chovu kolem školy, zabočí do ulice Za Farou a dále bude pokračovat 
doprava ulicí K Cikánce, kde bude u křižovatky s ulicí K Váze zřízena 
provizorní zastávka.  Do Lochkova potom dojede po obslužné komu-
nikaci mezi Habeší a Lochkovem.  Ve směru do centra pojede auto-
bus po obslužné komunikaci a zabočí na ulici K Cikánce, kde budou 
zřízeny dvě provizorní zastávky – jedna u ulice Mramorová a další až 
na konci u křížku. Uzavírka bude trvat až do 31. 7. 2011. Na ni bude 
od 1. 8. 2011 navazovat uzavírka západní části ulice Ke Smíchovu od 
křižovatky s ulicí K Lochkovu po ulici K Váze.

Stále platí upozornění  z minulých čísel:  Všechny obyvatele  výše 
uvedených ulic, kterých se tato výstavba dotkne, bych chtěla po-
žádat, aby si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na kanali-
zační přípojky , vyřídili si územní souhlas na odboru výstavby ÚMČ 
Prahy 5 a zaevidovali se na PVK. Hodně lidí si již přípojky vyřizuje, 
ale stále je ještě dost těch, kteří vyčkávají. Vzhledem k tomu, že se 
s výstavbou bude plynule pokračovat v dalších ulicích, měli by si 
obyvatelé rozkopaných ulic pospíšit.

Někteří obyvatelé Habeše budou mít situaci komplikovanější, pro-
tože hlavní řad splaškové kanalizace je z důvodu velkých vzdále-
ností a nepříznivých spádových podmínek umístěn v poměrně velké 
hloubce, místy až 6 m. I když odbočka k hranici pozemku bude 
vyvedena v maximálním povoleném spádu, budou majitelé dotče-
ných nemovitostí nuceni místo klasické revizní šachty vybudovat 
spádišťovou. Nemusíte se však děsit, projektanti s těmito šachtami 
mají zkušenosti a u každé nemovitosti zpracují danou situaci podle 
příslušných norem a předpisů. Projektovou dokumentaci a územní 
souhlas je třeba vyřizovat co nejdříve, protože vysazování odboček 
bude náročné a pokud někdo nebude mít o její vybudování zájem 
(podpořený zpracovanou dokumentací a územním souhlasem), 
bude se vysazení odbočky zvažovat.          

Ing. Šárka Musilová      

    Výstavba splaškové kanalizace

Zatupitelstvo MČ uvolnilo v letošním roce v plánovaném rozpočtu 
600.000,- Kč na opravu hřbitova. Převážná část těchto fi nancí je ur-
čena na pokračování opravy opěrné zdi na jižní straně hřbitova. Zeď 
je v současné době v havarijním stavu a oprava nebude jednoduchá 
s ohledem na výšku násypu a umístění krajních hrobů. O práci mělo 

zájem osm fi rem, ze kterých byla vybrána nejlevnější nabídka spo-
lečnosti Pražské fasády, s.r.o. Práce by měly probíhat ve druhém 
čtvrtletí letošního roku a doufejme, že se podaří stejně dobře jako 
předchozí etapa.

mus      

    Oprava jižní části hřbitovní zdi

Počátkem ledna se konalo komunitní plánování týkající se doprav-
ního řešení v ulici Višňovka. Schůzky se zúčastnili obyvatelé lokality 
a zástupce silničního správního úřadu z Prahy 5. Na základě stížností 
obyvatel z ulice U Trpce, kteří mají problém v zimním období, když je 

náledí, zatáčet z ulice Višňovka do ulice U Trpce, bylo dohodnuto, že 
v ulici bude zkušebně obnoven obousměrný provoz. Uvidí se přitom, 
jak stoupne dopravní zatížení v ulici. Višňovka ve spodní části nemá 
parametry pro dvousměrný provoz, ale přitom se před časem stala 
velmi využívanou zkratkou mezi ulicemi Strakonická a K Barrandovu. 
Dvousměrný provoz je zatím povolen do konce května.          pla      

Nástup 1. července 2011. Jde hlavně o manuální 
práce v terénu – úklid košů, sběr odpadků, čiště-
ní ulic i chodníků, zimní i letní údržba komunikací 
atd. Pracovitost, samostatnost a manuální zruč-
nost podmínkou. Řidičský průkaz skupiny T vítán. 
Informace na tel. 251 81 80 44, Ing. Staňková.

    MČ Praha – Slivenec hledá 
pracovníka na úklid 
a údržbu obce

Firma EGEM s.r.o. nabízí 
dvě volná pracovní místa vrátného 

na rozvodně Řeporyje. Pracovní poměr na dobu 
určitou od 15. 3. 2011 do 30. 9. 2011. Vhodné pro 

muže, ženy i pro zdravotně postižené. Pracovní doba 
Po-Pá od 6.00 do 17.00 hodin, možné i na kratší pra-
covní úvazek. Dopravu na pracoviště nezajišťujeme. 

V případě zájmu kontaktujte pana Paška, tel. 724 252 
403, nebo karel.pasek@egem.cz.

inzerce

    Dvousměrný provoz ve Višňovce
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Všechny zájemce zveme 
na společný úklid 

veřejných prostranství 
16. 4. 2011, sraz v 9:00

Plánovaná místa srazu: Slivenec před úřadem,  Habeš – u křížku 
(ul. Mramorová), AFK Slivenec, Holyně - hřiště u hasičárny, ulice 
K Homolce – u svodidel, Višňovka před hřbitovem. Vycházíme 
ze zkušeností z minulé akce, ale pokud se chcete sejít se i na 
dalších místech, není to problém, nahlašte místo Ing. Staňkové.
Nářadí vlastní, pytle na odpad budou distribuovány a odvezeny.
Info.: Ing. Staňková, mail stankova@praha-slivenec.cz, 
tel. 251 81 80 44

    Jarní úklid obce aneb Den 

Země ve Slivenci a Holyni



Postup výstavby kanalizace
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V roce 2010 vydala Rada Hlavního 
města Prahy „Integrovaný krajský 

program snižování emisí a zlepšení 

kvality ovzduší na území aglomera-

ce Hlavní město Praha pro období 

let 2010 – 2012“. Pod složitým ná-
zvem se skrývá analýza stavu ovzduší 
v hlavním městě a navrhují  způsoby, 
jak ho zlepšit. 

Pro nás ve Slivenci a v Holyni nejde 
o veselé čtivo, zvláště pak ne pro ty 
občany, kteří se sem stěhovali za vidi-
nou čistého ovzduší na návětrné straně 
Prahy.  V našem okolí se totiž vyskytují 
hned tři zdroje, které výrazně zhoršují 
kvalitu ovzduší: cementárna Radotín, 
kamenolom Řeporyje a ulice K Bar-
randovu. (Podotýkám, že publikace 
vychází z údajů roku 2007, nezahrnuje 
tedy změny v souvislosti s otevřením 
Pražského okruhu.) Cementárna a ka-
menolom patří kupodivu mezi nejvý-
znamnější zdroje prachových částic, 
ale také oxidů dusíku v celé Praze! 
Ukazuje se tedy, že výrazně negativní 
stanovisko, které dávala naše městská 
část k prodloužení těžby v řeporyjském 
lomu a dále k jeho téměř dvacetileté „rekultivaci“ (ve skutečnosti 
k pokusu provozovat tam skládku stavebních odpadů), bylo zce-
la oprávněné.  Ulice K Barrandovu vykazovala nejhorší hodnoty 
kolem Barrandovského mostu, směrem ke Slivenci se pak zátěž 
snižovala. Dnes je zde situace samozřejmě již zcela jiná. 

Co je ale nejvíc šokující na celé zprávě, jsou údaje o zvýšeném 
riziku imisní zátěže arsenu. Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány 
v okrajových částech, kde se stále topí tuhými palivy. Mezi ob-
lasti s nejvyššími hodnotami v celé Praze patří Cholupice, Holyně, 
Slivenec, Řeporyje či Koloděje, kde měrná spotřeba tuhých pa-
liv překračuje 250 GJ/ha/rok. Byť to zpráva výslovně neuvádí, je 
zřejmé, že zde je na vině severočeské hnědé uhlí, které obsahuje 
poměrně značné množství arsenu. 

V kategorii REZZO 3, která zahrnuje malé lokální zdroje vytá-
pění, se naše městská část umisťuje na „pěkném“ druhém místě 
v emisích tuhých látek v celé Praze hned za Řeporyjemi, které drží 
smutný celopražský primát (viz tabulka). V emisích SO

2
,  CO a tě-

kavých organických látek jsme třetí za Řeporyjemi a Prahou 16. 
Jinak řečeno: znečištění ovzduší z domovních kotlů je u nás jedno 
z nejhorších v Praze!!! 

Co s tím? V souvislosti s rozsáhlou výstavbou kanalizace dojde 
letos u nás také k rozsáhlé plynofi kaci naší městské části. Zlepše-
ní ovzduší ale bude samozřejmě záviset do velké míry na tom, ko-
lik lidí si plynovodní  přípojky doopravdy pořídí a na plyn se připojí. 
Hlavní město Praha v rámci Programu na zlepšení kvality ovzduší 
stále poskytuje fi nanční příspěvky občanům, kteří si vymění kotel na uhlí za 
topení plynem či elektřinou. Průměrná výše dotace činí 10 - 11 000 Kč. 

Z dalších opatření, které uvádí Program, se nás týká především výsadba 
izolační zeleně podél ulice K Barrandovu (a z logiky věci také podél Pražské-
ho okruhu), které budeme nyní po přijetí Programu Radou HMP důsledněji 
požadovat po Hlavním městě Praze. 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší ve Slivenci i v Holyni jsou ale kamna 
a kotle na uhlí, a zde je řešení v rukou nás, obyvatel Slivence a Holyně. Věř-
me, že na konci letošního roku už zde bude stav ovzduší výrazně lepší. 

RNDr. Jana Plamínková       

    Čisté ovzduší ve Slivenci?  

malé zdroje znečistění

Termíny přistavení :

– dne    20.03.11   od    9,00    do  15,00   hod. 
– dne    11.04.11   od    9,00    do  15,00   hod.
– dne    13.05.11   od    9,00    do  15,00   hod.
– dne      2.06.11   od  11,00    do  17,00   hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem 
Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném na parkovišti u rybníka.   

    Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské, a.s.   



Poplatky ze psů 
Poplatky ze psů na rok 2011 můžete platit do  31. března. 

 Hotově na MÚ
 Převodem na účet naší MČ: č.ú. 500 756 998/6000, variabilní symbol: 1341

specifi cký symbol:  – Slivenec  10… a vaše popisné číslo
    – Holyně    20… a vaše popisné číslo
Pes musí být řádně přihlášen. Po 1. 4. 2010 vám bude zaslána slo-
ženka. Případné  dotazy na výši poplatků  vám rádi osobně nebo 
telefonicky zodpovíme.

Odpady
Od jarních měsíců opět začíná sběr velkoobjemového odpadu a le-
tos opět i bioodpadu.

 Přistavení kontejnerů: vždy v pátek 14.00 hodin, 

odvoz: ihned po naplnění 

11. 3. 2011  –  Rubínová, Na Čisté x Frančíkova  
15. 4. 2011 –  Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu-veřejné parkoviště 
 6. 5. 2011 –  Smaragdová, Na Botě x Na Přídole 

 Přistavení bio kontejnerů:

So  23. 4. 2011 od  9:00 do 12:00 hod. 
–  Holyně na konečné 248 u kontejnerů na tříděný odpad
–  ul. Pod Rybníkem na parkovišti vedle domku bez č.p.
So  30. 4. 2011 od 13:00 do min. 16:00 hod.
–  ul. Rubínová u kontejnerů na tříděný odpad
–  ul. Na Čisté naproti č. e. 283 
Termíny jsou přislíbeny Pražskými službami, pozor, může dojít ke změnám.

 Nebezpečný odpad

Trasy svozu: ve čtvrtek 12.  5.  2011

křižovatka ul. Ke Smíchovu – Rubínová 16:40 - 17:00
nám. Pod Lípou – Holyně   17:10 - 17:30
křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce  17:40 - 18:00
ul. Na Čisté    18:10 - 18:30
Kontejner na baterie a drobný elektroodpad je umístěn ve vstupu do 
úřadu naproti poště.

 Pravidelný sezónní svoz bioodpadu

Pravidelný sezónní svoz bioodpadu ( hnědé popelnice) začne v pátek 
1. 4. 2011 a následně bude pokračovat každý pátek vždy v lichý týden. 
O případných změnách vás budeme informovat. Jedná se o place-
nou službu, nové kontejnery si můžete objednat u Pražských služeb 
a.s. http://www.psas.cz/

Psí exkrementy
Prosím, používejte hlavně v centru a v hustě zastavěné části obce 
pytlíky na psí exkrementy!
V ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č.8/2008 Sb. hl.m. Prahy o čisto-
tě je stanovena povinnost neprodleně odstranit výkaly zvířete z ulic 
nebo z jiných veřejných prostranství. Tuto povinnost mají osoby, které 
jsou vlastníky nebo držiteli zvířat nebo osoby, které mají zvířata ve své 
péči. V případě, že neodstraníte exkrement,  dopouštíte se přestupku 
podle § 47 odst.1, písm. d) i 46 odst.2 zákona o přestupcích a může 
vám být uložena bloková pokuta na místě do výše 1000,- Kč.  
Více o životním prostředí a svozu odpadů v celé Praze na:   http://en-

vis.praha-mesto.cz/

Doprava, komunikace
  Jarní úklid komunikací

Letošní zima byla na údržbu komunikací velmi náročná 
a pevně doufám, že už mohu použít minulý čas. Občas 
je možné ještě spatřit pozůstatky hromad sněhu. Na ko-
munikacích jsou vrstvy posypového materiálu, po kraj-
nicích nečistoty po zimě, množství psích exkrementů. 
S jarním úklidem pracovníci údržby obce pomocí malé 
mechanizace pomalu začali, ve větší míře se rozběhne, 
jakmile počasí dovolí. 
Velký jarní úklid pomocí velké najaté techniky – jarní čis-
tění komunikací - bude probíhat tradičně v dubnu. Ter-
mín není zatím znám, budeme vás o něm včas informo-
vat vhozením letáku do každé schránky v obci.  
Pomozte s jarním úklidem obce a okolí vašeho 

bydliště! Akce v rámci celosvětové kampaně - Den 

Země – se bude konat v sobotu 16. 4. 2011 od 9,00 

hod.  Všechny srdečně zveme!

 Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně 
koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny 
Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 
21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním po-
jetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi 
na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi 
o možných cestách řešení.

 Zpravodaj Pražské integrované dopravy

Aktuální informace o změnách v městské hromadné 
dopravě si můžete přečíst ve věstníku PID, který je pra-
videlně vyvěšován v chodbě úřadu a na nástěnce před 
poštou.                                         -sta-    

Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ , DOPRAVA
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    Čištění ulic

Čištění ulic ve Slivenci a v Holyni bude probíhat ve 

dnech 21. - 24. března. Přesné informace o době 

úklidu ve vaší ulici dostanete do svých schránek. 

Prosíme neparkujte v době čištění na ulici. Ulice, 

kde budou parkovat auta, nemohou být uklizeny.

(těkavé organické látky)
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inzerce

Od 1. února 2011 má 

slivenecká pošta otevřeno 

každý den od pondělí do pátku 

až do 19 hodin.

    Otevírací  doba pošty

Jak jsme vás již informovali v předchozích číslech Sliveneckého mra-
moru, přibylo v loňském roce ve sportovním areálu tréninkové hřiště 
s umělým trávníkem 3. generace. V dubnu  končí zkušební provoz, kdy 
byla „umělka“ využívána především fotbalisty AFK Slivenec a žáky naší 
školy. Povrch hřiště je po tuhé zimě nutné dát trochu do pořádku, což 
zajistí v rámci smlouvy dodavatelská fi rma, která trávník upraví a dosy-
pe granulátem, který se během zimy vymetl spolu se sněhem. 

Od dubna budou „umělku“ využívat již naplno naši fotbalisté a žáci 
školy, ale pevně věříme i veřejnost. Úplná pravidla pro návštěvníky 
jsou uvedena v „Provozním řádu tréninkového hřiště s umělým po-
vrchem“ spolu s rozvrhem hodin a ceníkem a jsou vyvěšena na hřišti 
i webových stránkách MČ Praha – Slivenec. 

Návštěvníci z řad veřejnosti si mohou přijít zasportovat ve 

všední dny od 13.00-16.30 a o sobotách a  nedělích bez omezení, 
ale vždy je nezbytně nutné se domluvit se správcem panem Volfem 
(tel. 736 232 769), případně s panem Bachroněm (tel. 776 266 441), 
předsedou AFK Slivenec. Vstup na umělku je možný pouze s jejich 
souhlasem. Je to v zájmu nás všech, aby nám umělka dobře a dlouho 
sloužila a nedocházelo ke kolizím mezi jednotlivými zájemci a k po-
škozování hřiště. Vzhledem k režijním nákladům na provoz umělky  byl 
stanoven ceník se zvýhodněním pro děti a mládež a místní občany.
děti, mládež do 18 let: zdarma, ostatní uživatelé:   700,- Kč/hod.*
*občané Slivence a Holyně: 200,- Kč/hod., osvětlení: 200,- Kč/hod.  

               Ing. Simona Strauchová       

    Pravidla pro „umělku“

Od dubna bude  možné si u pani Růžičkové na ÚMČ Praha 
– Slivenec, tel.  251 818 044,  objednávat  obřady rozptylu včet-
ně zápisu do knihy rozptylů, které bude pro městskou část Praha 
– Slivenec  na základě smlouvy  zajišťovat pracovník  Pohřebního 
ústavu hl. města Prahy. Na rozptylové loučce bude  obřad roz-

ptylu  probíhat formou smutečního obřadu dle přání objednatele.  
Termíny jsou zatím stanoveny na  každou druhou středu  od  9.00 
– 14.00 hod  v období od 11. května  do 19. října 2011. Podrobné 
informace o podmínkách služby  včetně objednávkového formu-
láře a ceníku budou umístěny na webových stránkách a také na 
vývěsce na hřbitově během  měsíce dubna. 

Ing. Simona Strauchová       

    Hřbitov  – nová služba rozptylu

V poslední době se množí případy, kdy vlastníci nemovitostí, hlavně rodinných domů, zjiš-
ťují, že své nemovitosti nemají zapsané na výpisu z Katastru nemovitostí. Mylně se domní-
vají, že jsou-li tam trvale hlášeni, musí být nemovitost na KN vedena. Není tomu tak. Pokud 
si nejste jisti, máte možnost do Katastru nemovitosti nahlédnout přes adresu  http://nahli-
zenidokn.cuzk.cz/ . Pokud nemáte možnost se podívat přes internet, můžete přijít na úřad 
MČ Praha-Slivenec za pí Růžičkovou nebo Ing. Musilovou. V případě nejasností  o zapsání 
nemovitosti se můžete přesvědčit i na CzechPointu, který je  na úřadě rovněž k dispozici.

  Upozornění pro majitele rodinných 
domů ve Slivenci a v Holyni V ulici Frančíkova se v minulých týdnech 

objevil člověk, který se snažil dostat do sou-

kromého domu pod záminkou, že má změ-

řit teplotu vody a odebrat její vzorky. Z PVK 

upozorňují, že její pracovníci mají kombiné-

zy a průkazy, kterými se musí prokazovat. 

Nikoho bez průkazu proto do bytu nepouštějte. 

  Bezpečnostní upozornění

10. března jako každý rok 
zavlaje nad vchodem do 
ÚMČ tibetská vlajka jako 
připomínka 52. výročí po-
vstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu, které stálo 
život 80 000 Tibeťanů.
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 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
Na základě Smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, 
kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci, 
může klient čerpat jakékoli z níže uvedených služeb v jakékoli výši.
Kontakt: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 
14. října 11/802, http://www.csop5.cz, tel.: 257 318 995, e-mail: 
csop5@volny.cz 

 Terénní pečovatelská služba
Praha 5, nám. 14. října 11, telefon: 257 318 995
Kontaktní pracovnice: Daniela Chodounská e-mail: chodoun-
ska@csop5.cz, Alice Krahulíková, e-mail: krahulikova@csop5.cz , 
Pavla Vavrisová, e-mail: vavrisova@csop5.cz, Monika Vybíhalová, 
e-mail: vybihalova@csop5.cz 

    Sociální služby pro občany MČ Praha – Slivenec  

  Rozvoz obědů až do domu
(zajišťuje a dotuje MČ pro seniory s trvalým pobytem v MČ Praha - Slivenec) 
– z veřejné jídelny Ve statku – oběd /polévka, hlavní jídlo/ - za 40,-Kč, 
– ze základní školy ve Slivenci – oběd/lehká strava - polévka, hl. 
jídlo – možnost výběru ze 2 chodů - za 43,- Kč
Informace na tel.: 251 818 044, 733 121 011 (Bohdana Růžičková)

 Obědy v ZŠ
Možnost stravování – konzumace přímo ve školní jídelně ZŠ Slive-
nec pro seniory trvale žijící v obci – oběd (polévka, hl. jídlo – mož-
nost výběru ze 2 chodů) za 43,- Kč (možno i některé dny v týdnu)  
v čase 11,00 – 11,20. 
Možnost odnést si jídlo i ve vlastních nádobách. Objednat den do-
předu, odhlásit ráno do 7:00.
Informace: Drahomíra Garbaczewská (hospodářka školní jídelny): 
Tel.  251 812 391, e-mail:   garbaczewska.zsslivenec@seznam.cz

 Pomoc MČ Praha – Slivenec v hmotné nouzi 
Jednorázový příspěvek v krizové situaci, příspěvek na otop, na 
asistenta handicapované osobě, sociální pohřeb, aj. (posuzováno 
individuálně na základě písemné žádosti)

 Dárky jubilantům (přání, balíček, květiny apod.)
80 a 85 let za cca 300,-
90 let a každý další rok za cca 700,-
100 a více za 1000,-
Zlatá a diamantová svatba za cca 1000,-

 Agentura Slunečnice
Nabídka služeb:

- Podpora osobám, které pomoc potřebují (pomoc v domácnosti, úklid)
- Hlídání dětí (dlouhodobé, krátkodobé, hlídání nemocného dítěte, 
doprovod do školy, školky, k lékaři)
Obě služby od 125,- Kč hod. Možno sjednat minimálně na 2 hod., 
úklid na 3 hod. 
Další služby – nákup, úklid (na základě individuální dohody)
Kontakt: Rubínová 419/4, Praha 5 – Slivenec,
Tel.: 251 818 183, mobil: 606 913 567,  606 480 285
e-mail: info@agslunecnice.cz, internet: www.agslunecnice.cz

 Kontaktní osoby MČ Praha – Slivenec 
pro sociální záležitosti:     
Mgr. Lenka Kudláková – zástupkyně starostky 

tel.: 736 621 893, e-mail: lenka.kudlakova@ttsystem.cz                      

Mgr. Martina Havlíková – předsedkyně sociální komise 

e-mail.: mar.havl@seznam.cz

Bohdana Růžičková – sociální agenda ÚMČ

tel.: 251 818 044, 733121011, mail:  ruzickova@praha-slivenec.cz

   Nabídka služeb poskytovaných pro naše občany Městskou částí Praha 5:

   Nabídka služeb poskytovaných na území MČ Praha – Slivenec:

Srdečně také zveme na 

Besedu o sociálních službách 
a státních sociálních dávkách, 

na kterou přijaly naše pozvání Mgr. Marie Bosáková 

(ředitelka Centra sociálních služeb v Praze 5, které 

v lednu navštívila starostka Jana Plamínková, zástupkyně 

starostky Lenka Kudláková a předsedkyně sociální 

komise Martina Havlíková) a vedoucí Sociálního odboru 

Prahy 5 Mgr. Jana Koričová. Beseda proběhne 
v pondělí 4. 4. 2011 od 16:00 v zasedací síni ÚMČ.

Místostrarostka Lenka Kudláková, ředitelka Centra sociálních služeb Prahy 5 
Marie Bosáková, zástupce starosty Prahy 5 Petr Lachnit a starostka Jana 
Plamínková při návštěvě Denního stacionáře v Zubatého ulici v Praze 5

Místostrarostka Lenka Kudláková, ředitelka Centra sociálních služeb Prahy 5 
Marie Bosáková, zástupce starosty Prahy 5 Petr Lachnit a starostka Jana 
Plamínková při návštěvě Denního stacionáře v Zubatého ulici v Praze 5

Zastupitelé MČ Praha – Slivenec se zavázali zaměřit v tomto volebním období více své síly na rozvoj sociální pomoci v obci. Roz-

hodli jsme se nastavit fungující systém služeb, ať již z vlastních zdrojů, zavedených služeb v MČ Praha 5, nebo služeb komerč-

ních agentur. Jejich zdokonalením a rozšířením a následně dobrou informovaností chceme dosáhnout lepší dostupnosti sociální 

pomoci těm občanům naší městské části, kteří ji potřebují.

Aktuální nabídka, kterou vám nyní nabízíme, vznikla na základě dohody o spolupráci s novým vedením Prahy 5 a na základě jed-

nání se subjekty, které působí na území MČ Praha – Slivenec a jsou schopny některé tyto služby poskytovat. 

Součástí zamýšlené koncepce je dotazník, který (jak doufáme) pomůže zmapovat potřebu sociálních služeb. Dotazník je vložen 

do tohoto čísla Sliveneckého mramoru tak, aby se dal jednoduše vyjmout. Předem děkujeme za vaši ochotu dotazník vyplnit.



Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskyto-
vaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služ-
ba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zaří-
zeních sociálních služeb tyto základní činnosti: pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo po-
moc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím (zákon o sociálních 
službách č.  108/2006 Sb. § 40, odst. 1,2).
Pečovatelská služba se poskytuje na základě Smlouvy o poskytování 
terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociál-
ní a ošetřovatelské pomoci. Pečovatelská služba se poskytuje podle 
individuálních potřeb klientů od 7,30 – 19,30 h včetně sobot, nedělí 
a svátků.
Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí klient.

Přehled úkonů 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  
     100,- Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř
    ním prostoru    100,-Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na  lůžko nebo vozík 100,-Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100,-Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,-Kč/hod.
3. pomoc při použití WC                           100,-Kč/hod.
Pomoc při zajištění stravy:

1. dovoz nebo donáška jídla   20,-Kč/úkon
    cena oběda      52,-Kč (i diety)
2. pomoc při přípravě jídla a pití  100,- Kč/hod.
3. příprava a podání jídla a pití  100,- Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti  100,- Kč/hod.
2. údržba domácích spotřebičů  100,- Kč/hod.
3. donáška vody    100,- Kč/hod.
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
    topných zařízení   100,- Kč/hod.
5. běžné nákupy a pochůzky  100,- Kč/hod.
6. velký nákup do 15 kg, například týdenní nákup, nákup ošacení   
    a nezbytného vybavení domácnosti  100,-Kč/úkon
7. praní a žehlení znečištěného prádla   50,- Kč/1kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a dopro
    vázení zpět    100,- Kč/ho
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstná-
     ní, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
    služby a doprovázení zpět  100,- Kč/hod.

Fakultativní úkony (výběrové) 
Průvodcovská služba pro nevidomé na lékařské vyšetření, při vyři-
zování úředních záležitostí   100,- Kč/hod.
Kontakt klienta po telefonu       3,- Kč/min.
Masáž 45 minut    100,-Kč/úkon
Ošetření nohou 45 minut   100,-Kč/úkon
Doprovod vozidlem CSOP   100,- Kč/hod.
Příprava a podání léků 20 minut    20,- Kč/úkon
Mytí nádobí 20 minut     20,- Kč/úkon
Dohled - práce s dětmi   100,- Kč/hod.

Dohled nad těžce zdrav. postiženým dítětem od 7.30 – 19.30 hod. 
     100,- Kč/hod.
Dohled nad dospělým občanem v době od 7.30 – 19.30 hod.  
     100,- Kč/hod.

  Domácí ošetřovatelská péče
telefon: 257 318 995, kontaktní pracovnice: Jindřiška Svatošová,  
e-mail: svatosova@csop5.cz
Domácí ošetřovatelská péče poskytuje v domácnostech odbor-
né ošetřovatelské úkony. Úkony domácí ošetřovatelské péče jsou 
zajišťovány registrovanými zdravotními sestrami po celém obvodě 
Prahy 5. Zdravotní sestry pečují v domácím prostředí o pacienty 
obtížně chodící, dezorientované, ležící nebo o pacienty na inva-
lidním vozíku.

Domácí ošetřovatelská péče se zavádí na návrh ošetřujících lé-

kařů a tuto péči plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Do-
mácí ošetřovatelská péče je určena pro pacienty všech věkových 
kategorií a podle zdravotního stavu pacienta se může poskytovat 
až 3x denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Prováděné úkony domácí ošetřovatelské péče: příprava a podání 
léků, ošetřovatelská rehabilitace, odběr biologického materiálu, 
aplikace inzulínu a injekce proti bolesti, nácvik a zaučování aplika-
ce inzulínu, převazy – bércové vředy, pooperační rány, proleženiny, 
prevence dekubitů – polohování, promazání zad, hýždí a dolních 
končetin, bandážování dolních končetin, nácvik chůze s chodít-
kem, o berlích nebo francouzských holích, klysma, cévkování, 
ošetření a zavedení permanentních katetrů, ošetření stomií, psy-
chická aktivace, měření tlaku krve, pulsu.

  Denní stacionář 
Zubatého 10, Praha 5, telefon: 257 318 995, Kontaktní pracovnice: 
Alice Krahulíková, e-mail: krahulikova@csop5.cz
V denním stacionáři se poskytují služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denní sta-
cionář zajistí služby přes den a večer se dále stará pečující fyzická 
osoba (rodina). Převoz do stacionáře ze Slivence či z Holyně musí 
zajistit rodina. V denním stacionáři je zajištěno stravování, pouze 
nápoje, které klient požaduje během dne, si zajišťuje sám.
Podle fyzických a psychických schopností seniorů je vytvářen 
denní program, který obsahuje: kondiční cvičení, cvičení paměti, 
čtení denního tisku, společenské hry, rukodělné práce, výroba dár-
ků, procházky po okolí, posezení v atriu domu.
Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb v denním stacioná-
ři může klient denní stacionář navštívit. Úhrada služeb denního 

stacionáře: 322,00 Kč/1den.

  Autoprovoz
telefon: 257 318 995, kontaktní pracovník: Ivo Dvořák, e-mail: 
dvorak@csop5.cz
Autoprovoz Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 za-
jišťuje svojí činností pečovatelskou službu, která se týká rozvo-
zu obědů, nákupů, svozu prádla do prádelen, převoz klientů do 
denního stacionáře. Na základě potřeb klientů je zajištěn dopro-
vod vozidlem do zdravotnických zařízení, bank, lékáren, středisek 
osobní hygieny, na kulturní a společenské akce. Pro převoz osob 
s omezenou hybností je určeno speciálně upravené vozidlo, které 
má nájezdovou plošinu.

  Střediska osobní hygieny
Pro seniory, kteří si nemohou sami pomoci s osobní hygienou, na-
bízí Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 pomoc při 
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koupání ve středisku osobní hygieny. Klient může využít: koupá-
ní ve vaně (samostatně), koupání ve vaně s pomocí druhé osoby, 
sprchování, ošetření nohou – pedikúra, masáže. Na úkony ve stře-
disku osobní hygieny klient uzavírá Smlouvu o poskytování terénní 
pečovatelské služby, úkony si hradí. Ke koupání je třeba, aby si 
klient přinesl vlastní toaletní potřeby.
Středisko osobní hygieny, Praha 5, Zubatého 10, informace na 
telefonním čísle: 257 318 995
(koupání - vany, sprchy - pondělí až pátek, pedikúra - 1x v týdnu 
– středa, masáže - 1x v týdnu – úterý)
Středisko osobní hygieny, Praha 5, Na Neklance 15, informace 
na telefonním čísle: 257 318 995
(koupání - vany, sprchy - pondělí, pedikúra - 1x v týdnu – pondělí)

  Internet pro seniory 
telefon: 257 318 995, kontaktní pracovnice: Lucie Vondrová, 
e-mail: vondrova@csop5.cz
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 nabízí seniorům 
možnost poznávat práci s počítačem. Pod odborným vedením 
mohou senioři každý pracovní den dopoledne využít této možnosti 
a naučit se s počítačem pracovat. Výuka práce s počítačem a vy-
užití internetu je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě počítačů 
se musí zájemce objednat na adrese Centrum sociální a ošetřova-
telské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11.

  Dům sociálních služeb
Praha 5, Na Neklance 15, telefon: 251 551 626, mobil: 775 788 004
kontaktní pracovnice: vedoucí zdravotní služby - Alena Králová, 
e-mail: kralova@csop5.cz, vedoucí sociální služby - Mgr. Kristýna 
Kukrálová, e-mail: kukralova@csop5.cz
Dům sociálních služeb (dále DSS) je registrovaným zařízením pro 
odlehčovací služby. Jedná se o lůžkové zařízení, které poskytuje 
přechodné pobyty. Odlehčovací služby jsou využívány především 
osobami, o něž rodina po určité období není schopna pečovat nebo 
zcela zajistit potřebnou péči. Pomoc nabízí i zájemcům, kteří např. 
opouští zdravotnická zařízení a po dobu rekonvalescence potřebují 
zvýšenou péči. Zařízení poskytuje individuální péči osobám, kte-
ré mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu, 
o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a je-
jich snížená soběstačnost vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služ-
ba vychází z naplňování individuálních potřeb klienta. Dlouhodobým 
cílem je motivace klientů dle jejich možností a schopností k aktiv-
nímu udržování či rozvíjení stávající míry dovedností péče o vlastní 
osobu a některých úkonů soběstačnosti. Cílem této aktivizace je, 
aby byl klient v rámci každodenního života co nejméně odkázán na 
pomoc druhé osoby při zajišťování svých potřeb.
Okruh osob, pro něž je služba určena: senioři mluvící česky, mladší 
senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).
DSS nabízí přechodné pobyty při řešení rodinné a sociální situace 
klienta. Kapacita zařízení je 29 lůžek a pro klienty jsou připraveny 1 
- 3 lůžkové pokoje. Pobyt v DSS je hrazen klientem. Klienti jsou 
k pobytu přijímáni na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovacích 
služeb (viz zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v plat-
ném znění). Žádost o poskytnutí služeb přijímá vedoucí sociální 
služby na předtištěném formuláři DSS, který je k dispozici přímo 
v zařízení, ale i ke stáhnutí na webových stránkách Centra sociální 
a ošetřovatelské pomoci Praha 5.
Klientům DSS jsou poskytovány tyto služby: pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, stravu nebo po-
moc při zajištění stravy (zajištěna je dieta žlučníková a diabetická), 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutická činnost, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zá-
jmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti. Klientům mohou být zprostředkovány i fa-
kultativní služby jako je pedikúra a kadeřník. Zařízení má smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami. Klientům jsou poskytovány odborné 
zdravotní úkony (pouze na doporučení lékaře).
Služba nemůže být poskytnuta:  zájemcům vyžadujícím zdravotní 
nebo zcela individuální přístup (osobní asistence), uživatelům, kteří 
mají výrazné pohybové omezení hybnosti (takové omezení hybnosti, 
které nedovoluje pohyb s kompenzační pomůckou). Zařízení také 
nemůže vyhovět zájemci o přijetí do DSS, který trpí akutní formou 
infekčního onemocnění, je závislý na alkoholu či jiných návykových 
látkách nebo je mu diagnostikována závažná duševní choroba.

  Linka sociální pomoci 
(linka sociální pomoci je v provozu nepřetržitě), telefon: 257 319 

198

Linka sociální pomoci je určena všem, kteří se dostali do složité ži-
votní situace a nejsou schopni ji sami řešit. Pracovníci linky sociál-
ní pomoci poskytnou informace o všech službách Centra sociální 
a ošetřovatelské pomoci: o pečovatelské službě, o denním staci-
onáři, o autoprovozu, o provozu středisek osobní hygieny, o inter-
netu pro seniory, o domácí ošetřovatelské péči, o domu sociálních 
služeb. Informace o telefonních číslech všech zařízeních z oblasti 
sociálních služeb v Praze.

  Dům s pečovatelskou službou
Praha 5, Zubatého 10, telefon: 257 318 995 
kontaktní pracovnice: Pavla Vavrisová, e-mail: vavrisova@csop5.cz
Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou nebo 
o přidělení bytu s pečovatelskou službou vydává Centrum sociální 
a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11. V domě s pe-
čovatelskou službou je celkem 33 bytů, z toho 20 garsoniér a 13 
bytů o velikosti 1+1. 
Vybavení bytů: kuchyňská linka a vestavěná skříň. Obyvatelé si 
byty zařizují vlastním nábytkem. V domě je 24 hodinová služba pe-
čovatelky. Všechny byty jsou místní telefonní sítí propojeny na toto 
pracoviště. V rámci zachování vysokého standardu bezpečnosti je 
instalován systém videovrátného. 

  Byty s pečovatelskou službou
Městská část Praha 5 zřizuje byty s pečovatelskou službou, které 
svým vybavením odpovídají bytu v domě s pečovatelskou službou 
a jsou po celém obvodu Prahy 5, služby jsou zajišťovány terénní 
pečovatelskou službou. Žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou 
službou vydává a přijímá Centrum sociální a ošetřovatelské pomo-
ci Praha 5, nám. 14. října 11.

                      
 Zpracovala Mgr. Lenka Kudláková    

Dům sociálních služeb Na Neklance



1) Blíží se první návštěva komisaře. 
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, na-
jde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi 
o sčítání lidu (u nás už byly rozneseny, pozn. red.). Spolu s tímto letáčkem 
bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a mís-
tech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, 
číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře 
a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci 
na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní 
den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou 
komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním prů-
kazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé do-
mácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rame-
no modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. 
3) Komisaři roznášejí formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost 
v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv 
či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti 
třeba jen přechodně). 
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 
  Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti do  
stane svůj vlastní)
  Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
  Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé   
 nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. 
Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu. 
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už  na 
formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude for-
muláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do 
prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít 
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si 
s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto mož-
nost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné 
v tomto případě domácnost neplatí) 
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde 
vstříc a pomůže. 
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi ja-
zycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, 
ukrajinština a polština).

Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu 

doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám 
do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude 
opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví 
podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat 
na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy. 
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce 
Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, 
že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. 
V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu 
(pošta na Barrandově, pozn. red). 

4) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. 
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vypl-
ňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 

Příklad: 
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před 
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.  
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 
5) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, 
předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kte-
roukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od 
rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a ode-
sílat formuláře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové 
formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích 
najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě čísel-
ný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz 
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru 
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení 
o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny. 
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe 
Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude 
přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné sta-
žení potřebné vyšší verze Acrobatu. 
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vypl-

něním

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání 
formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je 
také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc po-
žádáte. 
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít 
možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, 
najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích 
formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu 
novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou 

linku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit 
podle vašich potřeb. 
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku 
formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhrad-
ním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, 
jak můžete formuláře odeslat v obálce.

6) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:  800 87 97 02  bezplatná informační linka projektu 

Sčítání lidu domů a bytů 2011                  
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:  info@scitani.cz
web:  www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formu-
láře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či 
nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři 
připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého 
člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.    
 Ondřej Kubala,  tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011    

Sčítací komisaři pro Slivenec a Holyni:

Slivenec: Olga Bělohradská, číslo průkazu 00-12-11795
                Evženie Zubková, číslo průkaz u 00-11-99957
                Jaroslav Sedlický, číslo průkazu 00-12-11480
                Jana Petrášová, číslo průkazu 00-11-99938
Holyně: Olga Bělohradská, číslo průkazu 00-12-11795
Bližší informace o sčítání najdete na našich webových stránkách  

    a na úřední desce před úřadem. 

    Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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   Zápis do 1. ročníků základní školy
V termínech 24. 1. a 7. 2. 2011 probíhal v základní škole zápis dětí k pl-
nění povinné školní docházky. K zápisu přišlo celkem 59 dětí se svými 
rodiči. Samozřejmě, že ne všichni budou základní školu navštěvovat již 
v příštím školním roce, nicméně již nyní můžeme konstatovat, že vše 
nasvědčuje otevření dvou prvních tříd. 

  Zápis do mateřské školy
V těchto dnech také probíhá uzavírání zápisu dětí k předškolnímu 
vzdělávání. Tady je situace o něco složitější, neboť o docházku do naší 
mateřské školy má zájem přes třicet dětí (resp. jejich rodičů), avšak pro 
tuto chvíli můžeme přijmout pouze osm z nich. Naše mateřská škola 
totiž nemá vyšší kapacitu než 20 dětí. Kapacitu školky navýšit nemů-
žeme především z prostorových důvodů, a tak nám nezbývá, než čekat 
na rozhodnutí MHMP o výstavbě nové mateřské školy.

  Pro „deváťáky“ výuka ještě nekončí
Pro některé naše žáky je tento školní rok tím posledním, který tráví 
v základní škole – jde o „deváťáky“. Aby byli připraveni na vstup do 
středního vzdělávání opravdu výborně a po všech stránkách, připravili 
si pro ně vyučující 2. stupně novinku. Všichni budou v rámci povinné 
výuky zpracovávat absolventské práce. Témata těchto prací byla vy-
brána podle zaměření, které si naši žáci vybrali jako svoji budoucnost, 
a tak si mohou vybrat např. z těchto obsahů: Etologie kočkovitých še-
lem, Úspěchy českých reprezentantů v kolektivních sportech, Vývoj 
cyklistiky, Chemické látky v běžném životě, Zvyky a tradice v gastro-
nomii v různých krajích ČR a další. Nabídka je pestrá, takže si vybere 
opravdu každý žák. Na zpracování „seminárek“ nebudou žáci sami, 
každému bude přidělen konzultant z řad učitelů, který s nimi bude ře-
šit nejen formu práce, ale i její obsah. Absolventské práce se stanou 
jedním z kritérií hodnocení žáků na konci devátého ročníku. Kromě se-
psání práce budou žáci prezentovat obsah práce formou PowerPoin-
tové prezentace svým mladším spolužákům. Poté bude práce svázána, 
jeden výtisk zůstane ve školní knihovně jako studijní materiál a druhý 
výtisk bude sloužit žákům pro jejich další studium.
Tyto informace získali žáci 9. ročníku při slavnostním předávání vý-
stupního hodnocení – jde o dokument, který vydávají všechny základní 
školy všem žákům jako jeden z podkladů pro přijímací řízení na střední 
školy. Výstupní hodnocení je možné pojmou formálně – dvěma větami 
popsat, že je žák tím nejvhodnějším abonentem pro přijetí na střed-
ní školu, nebo je možné využít tohoto hodnocení k zachycení všech 
dovedností, které žák má a které se nemohly stát součástí jeho klasifi -
kace. Tím druhým způsobem pojali zpracování výstupního hodnocení 
naši učitelé a skutečně vymezili úroveň dalších důležitých žákovských 
kompetencí, které si daní jedinci odnášejí ze základního vzdělávání.

  Oživení 2. stupně
Od příštího školního roku se velmi významně promění také vzdělávání na 
2. stupni naší školy. Žáci současného 5. a 6. ročníku již budou mít mož-
nost výběru profi lových vyučovacích předmětů. Znamená to, že si budou 
moci vybrat, zda po výuce povinného vzdělávacího obsahu dají přednost 
prohloubení svých vědomostí a dovedností např. v historii, nebo v oblasti 
přírodních věd. Nové pojetí vyučovacích předmětů s sebou nese nejen 
rozšiřující obsah, ale také více práce s informačními a komunikačními 
technologiemi. Součástí běžné výuky se tak stane zpracovávání Power-
Pointových prezentací, tvorba písemných záznamů, seminárních prací 
apod. Očekáváme, že tak vznikne prostor pro uspokojení vzdělávacích 
potřeb každého žáka – jak toho, kdo je opravdu studijní typ a již v té-
to době předpokládá, že se bude dále vzdělávat ve čtyřletém gymnáziu 
a následně na vysoké škole, tak toho, kdo se raději věnuje manuální čin-

nosti, péči o rostliny, výrobě předmětů apod. Naším cílem je, aby všichni 
žáci, kterým se naše škola líbí, v ní našli své uplatnění. 

  Děti, zdraví, Praha
Současně jsme se zapojili do nového projektu „Děti, zdraví, Praha“ 
– tento projekt je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti zdravé výživy 
a návyků, které podporují zdravý vývoj jedince. V rámci projektu získá 
naše škola zdarma výukové materiály, včetně interaktivních počítačo-
vých programů, v rámci nichž se všechny věkové kategorie našich žáků 
budou učit rozpoznávat zdravé a nezdravé projevy lidského chování. 
Pro mladší žáky je připraven program s názvem „Ideální nákup“, starší 
žáci mají k dispozici „kalorickou kalkulačku“ apod. Součástí projektu je 
i soutěž o nejhezčí a nejzdravější jídelnu – tady předpokládáme úzkou 
spolupráci žáků s našimi kuchařkami. Projekt zastřešuje MHMP.

  Ukázkové hodiny v Jihlavě
Žáci 2. ročníku s paní učitelkou Klárou Smažinkovou a s panem učitelem 
Radimem Kláskem byli vybráni, aby předvedli ukázkovou hodinu ředite-
lům a učitelům základních škol na Vysočině. Tito pedagogové by chtěli 
do jejich základních škol zařadit Taneční a pohybovou výchovu tak, jak je 
tomu v naší škole, ale potřebují nejen radu, ale také konkrétní předvedení 
práce s dětmi. Protože naše škola je jedna ze tří škol v ČR, kde již výuka 
úspěšně probíhá a protože jsme jediní, kdo výuku vede zcela specifi ckým 
způsobem, vybrali odborníci právě nás. Děti tedy pojedou koncem března 
do Jihlavy, aby předvedly své dovednosti pod vedením pana učitele Radi-
ma Kláska.        PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy    

ŠKOLA, ŠKOLKA

    Novinky z naší školy

Od září roku 2011 začne fungovat v areálu zookoutku Malá 
Chuchle Lesní mateřský klub Mezi stromy (dalo by se to i nazvat 
Lesní mateřskou školou). Klub je určen pro děti mateřského věku  
z celé Prahy, ale rádi bychom upřednostnili místní – Chuchle, Slive-
nec, Barrandov, Zbraslav. Bližší informace na internetových strán-
kách  http://www.mezi-stromy.cz/    Ing. Václav Nejman

vedoucí střediska ekologické výchovy Lesy hl. m.  Prahy    

    Lesní školka v chuchelském zookoutku

Je pro vás důležité, aby o vaše dítě bylo kvalitně postaráno? Chcete, 
aby se ve školce učilo angličtině? Pracujete do večera a nemůžete vaše 
potomky vždy vyzvednout do pěti hodin? Preferujete zdravé stravování 
v BIO kvalitě? Nemá se o vašeho miláčka kdo postarat v čase letních 
prázdnin? Bydlíte v Praze 5 nebo jejím okolí? Pak právě pro vás a vaše 
děti je zde Školka Ježeček v Praze - Slivenci.  Dětem i rodičům nabízíme 
mnoho výhod, mezi něž beze sporu patří možnost přivést dítě kdykoliv od 
7.30 do 9.00 hodin a vyzvednout jej i po 17.30 hodin, kdy končí standardní 
otevírací doba školky. Kromě toho nabízíme i hlídání dětí ve večerních 
hodinách a o víkendu, provoz je nepřerušen i v době letních prázdnin. 
Hlídání nabízíme i pro děti, které naši školku nebudou navštěvovat. 

O bohatý program zahrnující hudbu, tanec, zpěv nebo malování, výu-
ku angličtiny nebo logopedické kurzy se postarají kvalifi kovaní vyučující. 
Velký důraz klademe na individualitu dítěte a rozvoj jeho vloh. Rodičům 
nabízíme možnost nepřetržitého dohledu nad péčí dítěte pomocí web-
kamery. Děti se budou ve školce stravovat zdravě v BIO kvalitě. Všech-
na jídla budou opatřena detailním výčtem složení výrobků, možné je 
objednat také dietní stravovací režim, např. bezlepkovou nebo nemléč-
nou dietu.  Další velkou výhodou je vybavená zahrada okolo školky.

Více informací se dozvíte na www.skolka-jezecek.cz. Zápis dětí na 
nový i ještě stávající školní rok probíhá v průběhu března. Pro sjednání 
schůzky volejte na tel.: 775 715 055 nebo využijte formuláře na webo-
vých stránkách.                      Veronika Kosařová, ředitelka školky    

    Mateřská školka Ježeček přijímá děti 
již od 2 let - zápis probíhá v březnu!
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Na druhý svátek vánoční proběhlo ve Slivenci vánoční setká-
ní s hraním a zpíváním. Od 15 hodin  se ve sliveneckém kostele 
Všech svatých hrálo, zpívalo a vyprávělo. O krásný hudební zá-
žitek se postaraly hrou na varhany paní Hana Dufková a hrou na 
housle paní Marta Vondrašová. Spolu s paní Martou Vondrašo-
vou zahrála na housle několik skladeb i její žákyně Emilka.

Toto setkání však nebylo „ jen“ koncertem. Všichni návštěvníci 
se mohli aktivně zapojit do tvorby programu. Této možnosti vy-
užily především rodiny s dětmi. A tak mezi varhanními a houslo-
vými skladbami zazněly i fl étny, klávesy a nejrůznější rytmické 
nástroje, které také doprovodily zpěv koled. Hudba byla prolo-
žena i čtením vánočních příběhů a krátce také malým živým Bet-
lémem, který předvedlo několik přítomných dětí. Pro zahřátí byl 
pro přítomné připraven horký čaj.                 Petra Siganová    

    Slivenecké vánoční setkání 
s hraním  a zpíváním

    Ganoderma lucidum
– Lesklokorka lesklá – REISHI – Ling Zhi – zázračná houba východu 

– houba císařů

Klub seniorů z Holyně a Slivence pozval na svou pravidelnou schůzku 
7. 2. 2011 paní Alenu Hlavicovou na informační besedu na téma zdraví, 
houba REISHI a dostupné výrobky obohacené o výtažky z této houby.

Zajímavé podání, podrobné vysvětlení zaujalo všechny přítomné – ne-
jen seniory. Vždyť vlastnosti této houby jsou opravdu nevídané. Podpo-
rují imunitu, jsou prevencí proti stárnutí, prospívají astmatikům a lidem 
s alergiemi, podporují pravidelný pohyb střev, stabilizují hladinu cukru 
u diabetiků, pozitivně ovlivňují činnost ledvin. Výtažky z houby Reishi 
se obohacuje speciální káva, čaj, kakao, houbu je možno konzumovat 
v kapslích i prášku a houba REISHI je využívána i v kosmetice. Kávu 
jsme mohli ochutnat na besedě. Senioři získali nové informace o preven-
ci zdraví či dodržování pravidel správné výživy. 

Irena Krejčová    

    Beseda o Japonsku měla úspěch
Veřejná knihovna Slivenec uspořádala 11. ledna 2011 besedu 

o Japonsku s Mgr. Davidem Hochmanem. Mgr. Hochman studoval 
anglickou a japonskou fi lologii a od roku 2003 žije v Sapporu v se-
verní části Japonska, kde učí anglickou literaturu, angličtinu, němčinu 
a pokračuje ve studiu japonštiny a japonské kultury. Překládá, tlumo-
čí.  Ve volném čase cestuje po Japonsku, Asii a Australasii. Věnuje 
se kaligrafi i a rád fotografuje. Organizuje zájezdy po Japonsku pro 
českou cestovní kancelář China Tours. Jeho rodiče žijí v Holyni.

David nás seznámil s dějinami Japonska, jejich jazykem a písmem, zvy-
ky, náboženstvím, kulturou stolování, kuchyní. Zajímavě hovořil o divadle, 

hromadné dopravě – zejména železniční, o vlivu západní kultury. Zdůraznil 
japonskou pracovitost, dodržování ochrany životního prostředí, čistoty, 
pořádku a bezpečnosti, chování Japonců a jejich mezilidské vztahy. Svůj 
výklad doprovodil promítáním snímků od bílé zimy na severu po jižní tro-
pickou oblast zeleně. Ukázal nám japonské zahrady, vysoké budovy, neví-
danou moderní architekturu ve velkých městech, ale i prostotu venkova.

Účast na přednášce byla velká a zájem o informace se projevil 
hlavně v diskusi. Fundovaný výklad, výstižné odpovědi na otázky 
odměnili občané potleskem. Někteří i osobně poděkovali a popřáli  
Davidovi šťastný návrat do Japonska.    Irena Krejčová    

Od úterý 22. 3. 2011 do středy 30. 3. 2011
knihovna uzavřena - DOVOLENÁ

V době dovolené vám bude termín vrácení knih prodloužen!

Nový rok v knihovně jsme začali s vyplňováním statistického výkazu 
za rok předešlý – 2010. S některými údaji vás seznamujeme a navíc 
porovnáváme s rokem 2009. Vážíme si toho, že dokážete využít pří-
ležitosti nabízené kulturní akce v obci. Všechny besedy měly kladný 
ohlas, a proto v nich v letošním roce budeme pokračovat. Sezná-
míme vás se zajímavými lidmi, spisovateli, cestovateli, v květnu nás 
navštíví i divadlo. V Mramoru uveřejňujeme upoutávky na všechny 
akce a budeme velmi rádi, když se zúčastníte.
Statistika   2009   2010

Počet knih k 31.12.  5 983  6 388
Počet čtenářů      132     152
z toho děti do 15 let       33       35
Návštěvníci knihovny  1 073  1 973
Návštěvníci využívající internet    253     262
Výpůjčky celkem   2 574  3 136
Knihy zapůjčené z jiné knihovny    503     550
Počet kulturních a vzdělávacích akcí      19       35
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí  363     693

Výběr nových knih

V prosinci, před  vánoci, vždy vychází velké množství kvalitních titulů. 
Rozšířili jsme výběr beletrie, detektivek, naučné literatury a knih pro 
nejmenší. Každý si vyberete pro sebe nebo své děti knihu, která vás 
zaujme. Máme zájem podchytit zejména malé čtenáře, a proto jsme 
se v posledních nákupech zaměřili hlavně na děti předškolního věku. 

Objevili jsme básníka Čestmíra Vidmana, který naší knihovně věnoval 5 
sbírek překrásných básní a je ochoten přijet na besedu se čtenáři. Bude-
me se snažit vám ho představit v letošním roce.  Doplnili jsme knižní fond 
o knihy paní Hůlové, která k nám přijela na besedu 1. 3. 2011. Její knihy 
mají komplikovaný děj, který rozebírá prostřednictvím jednajících postav 
ze všech úhlů a je obdivuhodné, jak se dokáže – při svém mladém věku 
– vcítit do přemýšlení a jednání věku vysokého.

Vybíráme a nabízíme vám nové tituly:

Androníková: Zvuk slunečních hodin, Nebe nemá dno
Hůlová: Strážci občanského dobra, Stanice Tajga, Paměť mojí ba-
bičce, Přes matný sklo, Jarolímková: Co v průvodcích nebývá 1.-3. 
díl, Soukupová: Zmizet, Erskine: Žila jsem již před staletími, Vond-

ruška: Apage Satanas!, Špidlík: Profesor Ulipispirus a jiné pohádky, 
Vasilenko (Rusko): Blběnka (nejlepší ruský román roku), Murakami 

(Japonsko): Norské dřevo, Sputnik, má láska, Po otřesech, Pra-

tchett: Věda na Zeměploše, Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 
1.-3.díl, Šandera: Chystáme se do školky, Stará: Strč prst skrz krk, 
Lutrová: Veselé povídání o zvířátkách
Připomínáme výši ročního poplatku: děti do 15ti let: 20,00 Kč, Ostat-
ní: 50,00 Kč, Senioři nad 65 let: 20,00 Kč
Půjčovní doba: Úterý: 13.00 – 18.00 hod., Středa: 10.00 – 12.00 
hod., Čtvrtek: 16.00 – 19.00 hod.
Knihy si můžete zapůjčit na 6 týdnů s možností 2x prodloužení. 
Telefon: 251 818 044, 725 324 988. Těšíme se na vaši návštěvu!

    Nový rok 2011 v knihovně

Díky dobré spolupráci pedagogů v mateřské školce ve Slivenci 
s místní veřejnou knihovnou máme pravidelná setkání našich před-
školáků „nad knihou“. Děti se učí s knihami zacházet, prohlížejí si 
obrázky, poslouchají čtené básničky nebo jednoduché, krátké po-
hádky. Knihovna zakoupila již v tomto roce 2011 několik překrás-
ných obrázkových knih – právě pro předškolní děti. Zveme rodiče 
se svými dětmi na návštěvu do knihovny ve Slivenci, třeba se jen 
podívat, jak se vaše dítě umí v knihovně chovat a orientovat. Budete 
mít radost!

Irena Krejčová, knihovnice    

    Mateřská školka v knihovně



Jak je tomu ve Slivenci již více než rok zvykem, patří každý měsíc (kromě 
období letních prázdnin) jeden úterní večer těm, které láká vůně dálek. V úterý 
15. 2. přijala pozvání do zasedací místnosti úřadu městské části Mgr. Helena 
Katzlingerová, pro kterou se cestování stalo nejen vášní, ale zároveň i profesí. 
Paní Katzlingerová je dlouhá léta průvodkyní CK Adventura, zabývá se publi-
kační činností (pravidelně např. přispívá do  časopisu Lidé a Země) a pořádá 
cestopisné besedy. Pro návštěvníky, kteří zcela zaplnili sál, připravila autorka 
krásných fotografi í přednášku o Izraeli. Prostřednictvím promítaných fotogra-
fi í a poutavého vyprávění jsme mohli nejdříve připlout do starobylého přísta-
vu Haifa a odtud putovat Svatou Zemí po biblických místech, jako je Betlém, 
Jeruzalém, Nazaret nebo Galilejské jezero. Mohli jsme na závěr vystoupat na 
Horu Mojžíšovu a shlédnout Sinajskou poušť za vycházejícího slunce …. Paní 
Katzlingerové patří poděkování a můžeme se jen těšit na její besedu o Krétě, 
která proběhne v dubnu zároveň s výstavou fotografi í v kapli sv. Jana Křtitele 
v Holyni.                                         Lenka Kudláková    

Společenská kronika 2011
Svá kulatá a významná jubilea v měsíci dubnu 

a květnu oslaví tito naši občané a občanky: 

Duben
Paní  Božena Vorlíčková, Pan Václav Morstein 

Květen
Pan Alois Filip, Pan Milan Topol

Paní Jarmila Šebková, Paní Marta Veverková 
Paní Jaroslava Vundrová, Paní Jiřina Podzimková 

Všem srdečně blahopřejeme!!!
    Cestopisná beseda Izrael

Letošního 1. března nám spisovatelka paní Hůlová přečetla úryvky z její 
poslední vydané knihy Strážci občanského dobra. Vyprávěla o svých lite-
rárních začátcích, jak píše knihy,  a ty pak zájemcům podepsala. 

Spisovatelka Petra Hůlová získala v roce 2002 cenu Magnesia Litera za 
objev roku – román Paměť mojí babičce; cenu Jiřího Ortena v roce 2006 
– Umělohmotný třípokoj; cenu Josefa Škvoreckého 2008 – román Stani-
ce Tajga. Anglický překlad její prvotiny získal ocenění i v USA.

V knihovně ve Slivenci si můžete autorčiny knihy půjčit. 
Irena Krejčová, knihovnice     

    Spisovatelka Petra Hůlová 
ve Slivenci

Vážení rodiče, pokud se vám v roce 2010 narodi-
lo miminko, máte trvalý pobyt v MČ Praha – Slivenec 
a chcete se zúčastnit Vítání občánků v sobotu  30. 4. 
2011,  kontaktujete, prosím, ÚMČ Praha – Slivenec pí 
Růžičkovou, nejlépe osobně, eventuálně telefonicky 
nebo mailem  a svou účast potvrďte nejpozději do 15. 
března 2011. P otřebujeme tyto údaje:  jméno, příjmení, 
datum a místo narození děťátka, bydliště a rovněž jmé-
no, příjmení a doručovací adresu jednoho z rodičů. Od 
července 2010 totiž úřady  MČ nedostávají z matriky 
rodné listy nově narozených miminek a nemají opráv-
nění jinak získat jména a adresy rodičů. Bez vaší aktivní 
spoluúčasti se tedy nebudete moci Vítání občánků zú-
častnit!!! Děkujeme za pochopení. Tel: 251818044, e-mail: 
ruzickova@praha-slivenec.cz             

    Vítání občánků



Výstavba kanalizace v ulici K Rozvodně 
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Působíte již mnoho let na obou našich před-

ních operních scénách, v Národním divadle 

a ve Státní opeře Praha. Jaké nejzajímavější 

role jste tam ztvárnila?

Nejvíce vzpomínám na své první pozvání do Ná-
rodního divadla, kde jsem hostovala v Hubičce. 
Studovala jsem v Bratislavě a  paradoxně v Ná-
rodním divadle jsem byla úplně poprvé, ale nikoli 
jako divák, ale hned jako zpěvák. Byl to krásný 
pocit. Postihl mě ovšem výpadek paměti, tak 
jsem seděla u té kolébky a říkala si – tady se roz-
hlídni, tady zpíváš naposledy… Dirigent ovšem 
měl pochopení, tak mě podržel a úspěch jsem 
měla. Pak přišlo další pozvání do Národního di-
vadla, dělat Kouzelnou fl étnu. V roce 1990 jsem 
nastoupila do Národního jako sólistka. Byla to 
pro mě čest, zpívala jsem s lidmi, kteří byli oprav-
du osobnosti, jako byli pan Bermann, pan Haken 
a další. Šla jsem z role do role. Miluju Bohému, 
která je mojí srdcovou záležitostí a na repertoáru 
byla 15 let. Velkou část té doby jsem v ní účinko-
vala, stárli jsme spolu s inscenací, postupně nám 
garderobiérky povolovaly kostýmy….
Velmi oceňovaná je vaše Jenůfa z Její pastor-

kyně….

Ano, ta mě provázela uměleckým životem až do 
roku 2008. Poprvé jsem ji hrála v Národním diva-
dle v režii Josefa Průdka, to byla velmi vydařená 
inscenace, i když pro mě těžká, protože jsem 
měla malého syna a to téma mi připadalo velmi 
smutné. Pak jsem tuto roli zpívala i v Chile a po 
Evropě asi v deseti různých  inscenacích. Po-
slední zajímavou Jenůfu jsem zpívala v Mexico 
City, kde jsem pochopila, proč Janáček ve světě 
tak „frčí“. Je velmi emocionální, silný a Mexičani, 
kteří jsou velmi citoví a spontánní, nám připravili 
opravdu bouřlivé ovace. 
Myslíte, že Janáčka oceňují více ve světě než 

u nás?

Určitě. U nás má své publikum, ale ve světě je 
přijímán líp. Není to hudba, kterou byste si doma 
zpívala, je to spíš činohra podkreslená hudbou, 
na kterou zpíváte. Ale když je inscenace dob-
ře udělaná, tak se do ní cizinci často zamilují.  
V Mexiku jsem si říkala, že větší úspěch už asi 
nikdy nezažiju. Ale to nemluvím o svém úspěchu, 
úspěch opery nedělá jeden člověk, důležité je mít 
na scéně parťáky, kteří vše prožívají stejně jako 
vy. Pak dojde k souznění duší, které se přenese 
mezi hledištěm a jevištěm. A to přesto, že Me-
xičani nerozuměli všemu, protože jsme zpívali 
česky a oni měli k dispozici jen titulky, ale i tak 
z toho byli celí pryč a představení hrozně proží-
vali. Zpívala jsem tuto roli v Lisabonu, v Paříži, 
v Liège, v Toulonu i v dalších městech. Lidé vět-
šinou tuto operu neznají a nic od ní nečekají. O to 
víc jsou šokovaní, když se na ně ty emoce nahr-
nou. I můj muž, který je technik, mi po shlédnutí 
Její pastorkyně v šatně Národního divadla řekl, 

že se mu chtělo brečet. Při tomto 
představení bývá v hledišti ticho, 
lidé nekašlou, nesmrkají, jsou 
soustředění. 
A další role? 
Hrála jsem  např. Káťu Kabano-
vou v Tel Avivu, často Glagolskou 
mši – tu jsem zpívala třeba v Ope-
ře v Sydney s Charlesem Macker-
rasem. 
Kde jste zažila úplně nejlepší 

publikum? 
Leckde. I naše publikum dokáže 
být velmi otevřené, ale když jsem 
zpívala Bohému v Národním divadle, kam chodí 
hodně turistů, tak jsem věděla, že když tam ně-
kdo zatleskal v místě, kde český divák nezatles-
ká, že to jsou Italové. Oni v divadle hodně křičí 
a volají „bravo“ na muže či „brava“ na zpěvačku. 
Ale zažila jsem i to, že v Itálii volali „hanba“, naště 
stí ne na mě, já jsem měla naště stí vždy velmi pří-
znivé publikum. Co se týče spontánnosti, záleží 
na naturelu. Naši lidé málokdy šílí, i když vnitřně 
cítí, že je představení  úžasné, ale něco jim brání 
vyskočit, zahodit konvence a začít křičet. V Me-
xiku to bylo úplně jiné, tam jsem třeba šla několik 
dní po představení něco koupit a vedle mě za-
stavilo auto a lidé v něm na mě mávali a volali 
„brava“! Říkala jsem si,  že když vás někdo pozná 
ve čtyřicetimilionovém městě, tak je to úžasné… 
Teď je trend opery modernizovat. Viděla jsem 

několikrát Prodanou nevěstu v klasickém pro-

vedení a naposledy modernější verzi, kde se 

jezdilo na kole a všichni byli oblečeni civilněji. 

Zvláště starší publikum to občas těžko neslo… 

Jak se na tyto snahy o modernizaci díváte?

Já už jsem tomu přivykla. Posun v čase mi ne-
vadí, ale vyžaduje od režisérů nesmírné nadání, 
aby v tom zůstala vnitřní logika, protože text je 
psán na určitou dobu. V jedné inscenaci posu-
nuli Jenůfu do jiného času a vyšly z toho pěkné 
nesmysly. Třeba pasáček tam říká „už znám čí-
tať“ – ale když se děj posune do daleko pozdější 
doby, tak to už jsme uměli číst všichni, nebyl to 
žádný zázrak. A na malých detailech často insce-
nace stojí. Co se týče zmodernizované Prodané 
nevěsty, tak Mařenu, kterou vozil Vašek na kole, 
jsem taky hrála. A je to nesmírně náročné, proto-
že se musíte tvářit, že vás momentálně napadlo, 
že si na kolo sednete a Vašek vás proveze. Přitom 
jsem se ale vždycky hrozně bála, aby tu zatáčku 
vybral, abych se nepřeklopila do díry k muzikan-
tům. Moderní herectví je daleko náročnější než 
dřív. Vyžaduje se už nejen zpěv, ale i zjev a hraní, 
protože diváci jsou dnes daleko náročnější, zvyklí 
na fi lm. Když se dnes máte s někým políbit, tak 
se musíte opravdu políbit, což partnerům nemu-
sí dělat zrovna dobře. Jenže když se dva celou 
operu hádají o polibek a na konci mu ona řekne, 

že mu polibek dá, a pak ho políbí za ucho, tak 
jsou diváci zklamaní. 
Když jsem jako dítě začala chodit na ope-

ru, tak tam pěvci sošně postávali a pěli, pak 

kousek popošli a zase zapěli… Představení 

nebylo nijak dynamické  a také požadavky na 

vzhled asi nebyly tak přísné, pěvkyně bývaly 

dosti při těle.  To se myslím hodně změnilo… 

Určitě. My si musíme víc hlídat  váhu, i když tu 
si dnes ženy obecně hlídají víc. V létě jezdím už 
deset let do Lokte nad Ohří, kde máme festival 
a já tam hraju Rusalku. Běháme tam po louce, 
princ přijede na koni… Tam naběhám desítky ki-
lometrů a po pár dnech cítím i vyloženě fyzickou 
únavu. Čím déle se ale člověk udrží ve fyzické 
kondici, tím má větší šanci, že u profese bude 
moci zůstat. V Šáreckém údolí jsme loni dělali 
Libuši a předtím Rusalku. Místo, kde se hraje, je 
do kopce, my tam vždycky vyběhneme nahoru 
a snažíme se vydýchat, pokud možno tak, aby to 
nebral mikroport.
Jak jste se dostala do Slivence?

Když jsem účinkovala v Národním divadle, bydleli 
jsme v podnájmu a po třech letech nám Magis-
trát propůjčil služební byty po dobu, kdy jsme byli 
členy  divadla. Ležela jsem na koberci v paneláku 
a byl to pro mě úplně úžasný pocit „Já bydlím“! 
Ocitli jsme se tak s manželem na Barrandově, kde 
jsme bydleli pět let. Do Slivence jsme jezdili na 
kole a moc se nám tu líbilo – byl to kousek, příro-
da pěkná, výborná restaurační zařízení… Podařilo 
se nám tu koupit pozemek a už to bylo. Teď už 
jsme tu devátý rok a považujeme to tu za úžasné 
bydlení. Máme dobré sousedy, všude je blízko…
Zahrádkaříte? 

Ano, stala jsem se fanatickým rýpalem v zahradě. 
Práce na zahradě miluju, se sousedy si vyměňuje-
me rostlinky přes plot, pořád zahrádku obnovujeme. 
Práce na zahradě je fyzicky namáhavá, ale strašně 
krásná, to si opravdu užívám. I na domě je hodně 
práce, ale zase takové příjemné posezení na zahra-
dě se sousedy všechno vynahradí. Nebo se dá vzít 
kolo či kolečkové brusle a jet se projet. Máme tu 
zkrátka všechny výhody venkova.      

Děkuji za rozhovor.    

Rozhovor Jany Plamínkové s operní pěvkyní MgrArt. Helenou Kaupovou

ROZHOVOR S  OSOBNOSTÍ

    Moderní herectví je velmi náročné

V roli Rusalky
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Ptám se tedy svého kamaráda Bedřicha 

Růžičky - jaké jsou tvoje chovatelské za-

čátky?

V r. 1973 jsem začal první zkušenosti získávat 
od Tomíka Kocourka z Lochkova, od kterého 
jsem dostal první holuby, které jsem měl nejpr-
ve u své babičky. Můj táta  Bedřich Růžička st. 
postavil r. 1974, před mým odchodem na voj-
nu, holubník u nás doma, v r. 1975 koupil další 
holuby od p. Znamenáčka z Hlubočep, další 
jsme získali od místních chovatelů a založili 
jsme vlastní chov. Začali jsme s tréninky a od 
té doby jsme se holubaření věnovali naplno.

Jak probíhá sezóna, jaká je příprava na 

soutěže?

Chov, závody, výstavy, přednášky a setkání 
jsou naší celoroční činností. Především je to 
péče o holuby – nakrmit je, napojit, dát jim 
různá přeléčení a očkování, vitamíny, čaje, 
udržovat chov v maximální čistotě a zdraví.

Chovná sezóna začíná v březnu pářením ho-
lubů; cca po deseti dnech snesou holubice dvě 
vejce, po 18–20 dnech  (podle tepla) se vyklu-
bou holoubátka, o která se rodiče starají dalších 
21–24 dnů, kdy se holoubata od rodičů odstaví. 
Na konci prázdnin pak začínají tréninky a závo-
dy holoubat.

V dubnu začínáme ročním a starším holu-
bům měnit krmení a nastává čas tréninkových 
letů a závodů na tratích od 100 km až do 930 
km (z Orleans, Francie). Závodní sezóna zahr-
nuje 3x trénink, 7x závod krátkých tratí (100-

300 km), 7x závod středních 
tratí (350-500 km) 5x závod 
dlouhých tratí (500-1000 km).  
Pro každý rok jsou vypsány růz-
né soutěže – celostátní mistrov-
ství krátké, střední a dlouhé tratě, Profi  mistr, 
olympijské kategorie A-H, český maratón klub 
(5x dlouhá trať), závody dlouhých tratí přes noc 
(4x dlouhá trať nad 900 km). Nejlepší poštov-
ní holubi (dále jen PH) s nalétanými 2000 km 
(holubice) a s 2500 km a více (holubi) postu-
pují na krajskou výstavu, kde je proveden vý-
běr nejlepších PH, kteří se zúčastní celostátní 
výstavy.

Jak dlouho může takový PH závodit a jaké-

ho věku se dožije?

Pokud je neztratíme, PH létají 5-7 let, pak se 
ti nejlepší dávají do chovu, můžou se dožít 
16-20 let. 

Jak se na tvou životní zálibu dívá tvoje ro-

dina?

Holubaření je koníček, ale především sport, 
náročný jak po stránce časové, tak i fi nanční. 
Za ta léta, co se chovatelství věnuji, už jsme 
natolik sehraní, že když je potřeba, pomůže 
manželka, dcera také závodí, mám se tedy 
o koho v případě potřeby opřít. Radost mi 
dělá také 3,5-letý vnouček,  který mi rád po-
máhá a už o holoubcích leccos zná.

Co považuješ za svůj největší úspěch?

Určitě to byl titul celorepublikového mistra 
ČR, který jsem získal v r. 2001.

A největší úspěch z poslední doby?

Na celorepublikové výstavě PH v Hluku na Mora-
vě, která se konala v letos v lednu, jsem se s ho-
lubem č. 352 umístil na 5. místě, jen o pár bodů 
jsme se nekvalifi kovali na Olympiádu PH v polské 
Poznani, která se konala koncem ledna. Vyrazili 
jsme tedy s kolegy do Poznaně alespoň na výlet. 

Čeho bys chtěl v chovatelství dosáhnout?

Chtěl bych být zase první, v celorepublikové 
soutěži platí od r. 2011 nová pravidla, tak uvi-
díme, jak se nám bude dařit. Samozřejmě si 
přeji zdravý chov a minimální ztráty.

Co bys přál své základní organizaci a kole-

gům chovatelům do dalších let?

Naší ZO přeji hlavně zvýšení členské základ-
ny a samozřejmě hodně úspěchů. V neposlední 
řadě děkuji úřadu MČ za fi nanční podporu a po-
skytnutí azylu naší ZO v prostorách úřadu MČ.

Děkuji za rozhovor, blahopřeji k dosaže-

ným výsledkům a přeji jak tobě, tak celé 

ZO mnoho dalších úspěchů.       
Milena Hollmannová    

Rekapitulace nejvýznamnějších úspěchů chovatele poštovních 
holubů Bedřicha Růžičky ml.:
Letová sezóna r. 2008

1. místo – generální mistr OS Lidice 2008 
2. cena – krátké tratě; 1. cena – střední tratě; 1. cena – dlouhé tratě
kategorie sport. A. – 3. cena; sport B. – 1. cena; Super Eso – 2. cena; sport. 
D. – 1. cena (holub 03-049-1105 nalétal za 2 roky 9.160 km)
Český maratón klub – 2. cena
Letová sezóna r. 2009

2. místo – mistrovství OS Lidice 2009, holub 118 získal 1. cenu z národní-
ho závodu Ostende, Belgie, České sdružení – generální mistr – 7. místo, 
dlouhé tratě - 5. cena, Profi  mistr - 6. cena
Český maratón klub střed – 2. cena
Letová sezóna r. 2010

Celostátní mistrovství 2010 – olympijská kat. E – 5. cena - holub 06-46-
352, České sdružení - 1. cena olympijská kategorie E. – holub 06-46-352, 
Český maratón klub střed – 7. cena, 3. místo – mistrovství OS Lidice 2010, 

1. místo – v pásmu východ OS Lidice; 8. místo – závody holoubat OS 
Lidice, holub 06-046-352 nalétal 6.083 km, získal 2. místo - dlouhé tratě 
kategorie C, 1. místo – kategorie E, 3. cena za výkon 4.191 km/rok 

    Představujeme Bedřicha Růžičku 

– úspěšného chovatele poštovních holubů
Spolek chovatelů poštovních holubů ve Slivenci byl založen již v r. 

1947, od r. 2002 je základní organizace chovatelů poštovních holubů  
(dále jen ZO CHPH)  začleněna do Oblastního střediska Lidice. V sou-
časné době je zde registrováno 17 chovatelů,  předsedou  ZO je pan 
Josef Feřtl. Bohaté činnosti spolku a úspěchům chovatelů je věnová-
na kapitola  „Spolek chovatelů poštovních holubů“ v Knize o Sliven-
ci a Holyni, vydané MČ Praha - Slivenec v r. 2009. Nejúspěšnějším 
chovatelem posledních let je pan Bedřich Růžička ze Slivence, který 
se v mistrovských soutěžích  na prvních místech velmi často střídal 
s dalším sliveneckým chovatelem panem Václavem Slavíkem. 

Pan Růžička s vnoučkem a rozsáhlou sbírkou pohárů
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Zima se už snad chýlí ke konci a blíží se čas jarních procházek 
a báječné zábavy na zahradách a hřištích. Snad ale ani tak nezapo-
menete na Pecku a budete ji svou přítomností zalévat, aby se nám 
zase něco nového a vydařeného urodilo…

Pravidelný program samozřejmě pokračuje. Angličtina, cvičení, 
kurzy Yamaha, výtvarka i Montessori dílna (pozor, v tomto pololetí 
se bude konat každý pátek) již mají své pravidelné návštěvníky a ně-
kdy Pecka doslova praská ve švech. 

Rádi vás uvidíme i na dalších akcích: 10. března  a 7. dubna si 
přijďte v 15:30 poslechnout naši „pohádkovou babičku“ paní Vra-

nou – budete překvapení, jak malí neposedové sedí, ani nedutají. 
V sobotu 12. 3. je vaše účast přímo nezbytná – budeme totiž vy-

nášet Moranu, tedy zimu, kterou děti na výtvarce vyrobí… a my ji 
pak spálíme. Následně samozřejmě přijde jaro!

Nezapomeňte na již tradiční velikonoční keramické dílny. Budou 
se konat 7. a 21. března  a  4. dubna od 18 hod. v ZŠ Slivenec  (viz 
pozvánka).  Malé i velké děti na nich dokážou vykouzlit z hlíny krás-
né věci – ony i vy budete překvapeni.

A na Velikonočním jarmarku se samo-
zřejmě můžete těšit na naše výtvarné 
dílny.

Snažíme se vám nabízet místo pro 
milé setkávání, kde si děti zkusí malovat, 
vyrábět, zpívat, tančit, cvičit… 

Ještě jednu „potravu ducha“ jim můžete snadno poskytnout. Byli 
jste již ve slivenecké knihovně, shodou okolností co by kamenem 
dohodil od rodinného centra Pecka? Že ne? Pak neváhejte: za neu-
věřitelných 20 korun ročně se z vašeho dítka stane opravdový čte-
nář s vlastní průkazkou, který si bude chodit pro knížky se stejnou 
samozřejmostí jako pro lízátko.

Úřad městské části navíc připravil pro malé čtenáře speciální akci: 
kdo přijde do knihovny ve středu 6. 4. v 9:00, dostane roční členství 
pro dítě zdarma (poukazy budeme zájemcům rozdávat na akcích 
rodinného centra Pecka).

Těšíme se na vás, na vaše nápady a pomoc. Stále hledáme ma-
minky, které by se k nám chtěly přidat!

Bližší informace naleznete v kalendáři akcí, na nástěnkách či na 
www.rc-pecka.cz.                              Za RC Pecka Dora Poláková    

    Co nám z Pecky na jaře vyroste?

V  počítačové učebně ZŠ Slivenec proběhne pod vedením pana učitele Mgr. 
Zdeňka Atexingera kurz počítačové gramotnosti pro mírně pokročilé v rozsahu 
10 lekcí. Zúčastnit se může každý senior, který je trvale hlášen v MČ Praha – Sli-
venec. Kurz je dotován městskou částí, účastník hradí MČ symbolickou částku 
250,-Kč. Počáteční lekce se koná 24. 3. od 16:00 – 17:00 a dále každý následující 
čtvrtek. Informace a přihlášky u paní Bohdany Růžičkové, tel.: 251 818 044

Srdečně Vás zveme na

VELIKONOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNY
7. a 21. března a 4. dubna  18:00 – 19:30 

v přízemí bílého pavilonu ZŠ Slivenec

Vstupné: 40 Kč, s sebou: hadřík, štětec, pracovní 

oblečení, přezůvky

Kontakt: Magda Haasová, tel. 605 235 796

  Program na jaro
Březen

7.3. 18:00 Velikonoční keramické dílničky 

10.3. 15:30 Povídám, povídám pohádku

12.3. 10:00 Vynášení Morany

21.3. 18:00 Velikonoční keramické dílničky

Duben

4.4. 18:00 Velikonoční keramické dílničky

7.4.  15:30 Povídám, povídám pohádku

Máte obvazový materiál, který má prošlou expirační dobu? I tento materiál může ještě pomáhat!
Jak?  Náš oblastní spolek ČČK lékárničky shromažďuje, třídí a materiál využívá 
pro nácvik první pomoci ve zdravotnických kroužcích, cvičeních humanitární 
jednotky a ukázkách první pomoci pro děti na základních školách. 
Kde lze lékárničky předat? V přízemí historické budovy ZŠ Slivenec ráno 
od 7:45 do 8:00 nebo odpoledne (do 16:45) ve školní družině.
Kontakt: Petra Siganová  -  602 819 238
Děkujeme, že nám pomáháte! 
3. MS Slivenec - OS ČČK Praha 1 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Praha - Slivenec

   Nevíte jak naložit se starou lékárničkou?

    Počítačový kurz pro seniory

Už vás také jaro vyzvalo k nahlédnutí do probou-
zející  se přírody? Už vám také teplý vítr sdělil, že se 
blíží velikonoce? To zase bude práce!

Milé dámy, slivenecké  a holyňské paní a dívky, 
kuchařky a kuchařinky! Několik z vás dalo hlavy 
dohromady a připravily jsme tradiční velikonoční 
pokrmy. Recepty najdete na webových stránkách 
úřadu Městské části Praha 5 – Slivenec: www. pra-
ha-slivenec.cz – klub seniorů. Přejeme Vám všem 
o jarních svátcích pohodu a k tomu patří i dobré 
jídlo.            Irena Krejčová    

   Brzy budou velikonoce

Setkání s pohádkářkou paní Vranou

Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu: 

s  Pavlem Váňou
bylinkářským fenoménem současnosti

KDE: zasedací  místnost Úřadu MČ 

ve Slivenci

KDY: Pondělí 2. 5. 2011 od 16.00 hod.

PĚT TIBEŤANŮ PRO ZDRAVÍ
účinnost a působení prastarých energetických 

tibetských cviků na člověka.
Středa 4. 5. 2011 v 18:30 (v zasedací síni ÚMČ)

Mgr. Helena Katzlingerová krátce teoreticky seznámí s těmito pěti rity a povede 

následně praktické nacvičování.  

Pohodlné sportovní oblečení, karimatka (případně tužku a papír na poznámky) s sebou. Pokud někdo 

nemá karimatku, zájemci se mohou prostřídat.
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BŘEZEN

12. 3. 10:00 Vynášení Morany (RC Pecka)

15. 3. 18:00 Cestopisná beseda „Jemen“-  Ing. František Okáč  

          (v zasedací místnosti)

20. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost  
           Slivenec)
21. 3. Velikonoční keramické dílničky v ZŠ Slivenec (RC Pecka)

24. 3. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

27. 3. 15:00 Slivenec v kostce (poznávací odpoledne pro děti  

          s OS Gama v Central parku)               

31. 3. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

DUBEN

2. 4. – 25. 4. Výstava fotografi í v kapli sv. Jana Křtitele: Kréta    

          (Mgr. Katzlingerová)
 3. 4. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
 4. 4. 16:00 Beseda o sociálních službách s Mgr. Marií     

          Bosákovou (pro veřejnost v zasedací místnosti)

 4. 4. Velikonoční keramické dílničky v ZŠ Slivenec (RC Pecka)

 6. 4.  od 9:00 „Malý čtenář“ (RC Pecka v knihovně)

 5. 4. Cestopisná beseda „ Kréta“ – Mgr. Katzlingerová    

          (v zasedací síni ÚMČ)

 7. 4. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

14. 4. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

14. 4. Zájezd pro seniory do Ratibořic

15. 4. 18:00 Jarní koncert souboru Pražští andělé v kostele Všech Svatých

16. 4. 10:00 Jarní úklid obce

16. 4. od 14:00 VELIKONOČNÍ JARMARK (MČ, Slivenecká  
          kavaarna-cukraarna, OS Pecka, Na Kraji, Gama)
17. 4. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
18. 4. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva

21. 4. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

28. 4. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

30. 4. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

30. 4. 15:00 Dětské čarodějnice ve Višňovce (s OS Gama)

30. 4. 17:30 FOTBALOVÉ DERBY SLIVENEC:HOLYNĚ  

          19:00 ČARODĚJNICE  (AFK Slivenec, MČ)

KVĚTEN

1. 5.  –  29. 5. Retrospektivní výstava  sliveneckého malíře pana  

          Husníka v kapli sv. Jana Křtitele

 1. 5. 15:30 Slavnostní vzpomínková vernisáž v kapli

 1. 5. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
 2. 5. Návštěva Klubu seniorů Vinoř ve Slivenci

 2. 5. 16: 00 Schůzka seniorů (Návštěva Klubu seniorů Vinoř 
          a beseda s bylinkářem Váňou)
 4. 5. 18:30  Pět Tibeťanů - účinnost a působení prastarých  

          energetických tibetských cviků na zdraví (Mgr. Helena  
          Katzlingerová v zasedací místnosti)
 5. 5. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

12. 5. 16:00 – 17:00 Počítačový kurz pro seniory (v ZŠ Slivenec)

12.5. Zájezd pro seniory (Františkovy Lázně, rezervace Soos, motýlí farma)

15. 5. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec) 
17. 5. 18:00 Pravdivý obraz Doriana Graye – Divadlo jednoho  

         herce (zasedací síň ÚMČ)
Z dalších akcí: 

3. - 4. 6. Slivenecké letnice

25. 6. Svatojánská pouť v Holyni

AFK Slivenec srdečně zve na

FOTBALOVÉ DERBY SLIVENEC : HOLYNĚ
a OBECNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna 2011
Ve sportovním areálu Slivenec

17:30 Derby se slavnostním výkopem
19:00 Pálení čarodějnic

Country kapela, občerstvení

MČ Praha – Slivenec pořádá besedu 
KRÉTA

s Mgr. Helenou Katzlingerovou 
(průvodkyní CK Adventura)

 o toulkách po rozkvetlém řeckém ostrově
KDE: zasedací  místnost Úřadu MČ ve Slivenci

KDY: V úterý 5. dubna 2011 v 18:00

Výstava fotografi í v kapli sv. Jana Křtitele
KRÉTA objektivem Mgr. Heleny Katzlingerové

2. 4. – 25. 4.2011
Otevřeno o víkendech, vždy 15:00 – 17:00

Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu: 
JEMEN –  cesta do Šťastné Arábie

s Ing. Františkem Okáčem

KDE: zasedací  místnost Úřadu MČ ve 
Slivenci – Praha 5, K Lochkovu 6

KDY: úterý 15. března 2011 od 18.00 hod.

Velikonoční Jarmark na slivenecké návsi
V sobotu 16. dubna 2011  od 14:00

Drobné řemeslné výrobky a velikonoční dekorace 
nabídnou trhovci, můžete se těšit na doprovodný 
program, občerstvení, prezentace občanských 

sdružení a  výtvarné dílničky pro děti. 

Velikonoční koncert v kostele Všech Svatých 
Pátek 15. 4. 2011 v  18:00

Jarní koncert souboru Pražští andělé 
a Carmina Bohemica

Komorní smíšený sbor Carmina Bohemica 
působí na české hudební scéně od roku 2007. Pod vedením 
sbormistryně Věry Hrdinkové se sbor vypracoval ve špičko-
vé domácí hudební těleso a profesionální interpretací své-
ho různorodého repertoáru získává renomé i v zahraničí. 

Retrospektivní výstava 
sliveneckého malíře 
Jindřicha Husníka 

v kapli sv. Jana Křtitele
1. května – 29. května 2011

Slavnostní vzpomínková vernisáž 
v kapli v neděli 1. 5. 15:30




