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

Slivenecký vánoční jarmark

Rozstřel Agility Psí kousek

Rozstřel Obvazování oušek

Kategorie „Malý pes“ Kategorie „Pes s dětským psovodem“

Kategorie „Velký pes“

V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo oteplení s deštěm. Pracovníci 
údržby úřadu měli od brzkých ranních hodin plné ruce práce ledovku zkrotit. I přes nepříznivé podmínky se podařilo včas náves a přilehlé okolí 
uklidit a ve 14:00 mohl tradiční slivenecký jarmark začít. Trhovci se letos v ještě hojnějším počtu rekrutovali z řad sliveneckých podnikatelů 
a z prodejců z okolí, což nás velmi těší.  Svůj stánek tradičně otevřelo například květinářství Reliéf, nově vinotéka Prima Wine shop, Staročeské 
trdlo, přijel medař z Řeporyj, výtvarnice z Lochkova nebo perníkářka z Nového Slivence. V prostoru Zelené kavárny probíhal prodej tradičních 
ozdob z dílny Klubu lidové tvorby, vlastní výrobky nabízely děti z výtvarných oborů Klubu Švestka a děti slivenecké školy. Zahřálo svařené 
víno, vánoční punč i medovina a živý oheň uprostřed návsi. Dětem z divadélka Meluzína se v prostoru kavárny vlastní pohádkové představení 
ohromně podařilo a samy byly odměněny divadlem profesionálním - Loutkové divadlo Praha předvedlo Karafi átovy Broučky. Pražská mobilní 
zvonohra, ve Slivenci velmi žádaná, zaznamenala jako obvykle hojnou návštěvnost a když se rozeznělo v podvečer všech jejích 57 zvonů, 
nálada nekrásnějších svátků v roce už snad přišla do Slivence defi nitivně. Lenka Kudláková  �
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Divadélko Meluzína předvedlo Čertovskou pohádku Loutkové divadlo Praha

Mobilní zvonohra
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Výdaje      2013   Příjmy          2013
2219 - komunikace - opravy,investice  1 082 000     1341 - poplatek za psa       80 000
2219 - komunikace - údržba, materiál        170 000     1342 - poplatek rekreační               3 000
3114 - knihovna       310 000   1343 - poplatek za užívání veř.prostr.         200 000
3421 - hřiště         50 000   1345 - poplatek z ubyt.kapacity                5 000
3632 - pohřebnictví      400 000   1361 - správní poplatky             80 000
3745 - veřejná zeleň - opravy, údržba, leasing 1 171 000   2111 - příjmy z poskyt.služeb         156 000
3113 - ZŠ - příspěvek   1 900 000   2141 - příjmy z úroků                  2 000
3113 - ZŠ - opravy              50 000   1511 - daň z nemovitosti     3 000 000
6112,6171 - zastupitelstvo, veř. správa 5 098 000   4121 - dotace MHMP     7 322 000
z toho: mzdy a odvody     3 675 000    4131 - převod ze zdaň. činn. spl.půjčky    2 000 000
 ost.materiál,odb.literat.      195 000   4131 - převod ze zdaň.činnosti   2 000 000
 vodné,energie       292 000   2324 - příjmy Švestka          300 000
 pošt.,telefon.,bank.popl.      231 000    
 právn.sl.,školení,konzul.      225 000   
 opravy,ost.služ.,cestovné      420 000   
 investice          60 000   
3111 - školka - investice   1 000 000   
3399 - sociální služby      200 000   
3319 - kultura       303 000   
3429 - Švestka       400 000   
3399 - Slivenecký mramor      160 000   
3699 - centrum         50 000   
3699 - nájmy pozemků        40 000   
3745 - zameták       500 000   
4349 - dary       100 000   
6171 - granty       250 000   
Výdaje celkem              13 234 000   Příjmy celkem                        15 158 000

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprávách 

předsedů komisí zastupitelé na svém 18. veřejném zasedání, které 

se konalo 19. prosince 2012, projednali a schválili:

SMLOUVY

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na údržbu zeleně s fi rmou Jan Vraný 
–SPS BOBR, smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 16. 3. 2013 
do 15. 3. 2014.
VĚCNÉ BŘEMENO

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uží-
vání pozemku p. č. 395/1 v k. ú. Holyně za účelem provozování kabelo-
vého vedení se spol. PRE distribuce a.s. a uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozemků p. č. 1662, 1663, 
1740, 1731/1, 1697/1 a 1681 v k.ú. Slivenec se spol. Pražská plynáren-
ská distribuce, a.s.
PRONÁJMY

Novým nájemcem objektu čp. 22 „Zelené kavárny“ ve Slivenci byla 
na základě výběrového řízení  schválena společnost Cheecup s.r.o. s 
dobou nájmu 5 let  a měsíčním nájemným 15 000 Kč.
GRANTY

Granty na r. 2013 v celkové výši 200 000 Kč byly na návrh grantové 
komise přiděleny těmto subjektům:
AFK Slivenec (129 500 Kč), Rodinné centrum Pecka o.s. (30 000 Kč), 
Českomoravský svaz chovatelů holubů ZO Slivenec 8000 Kč), Občanské 
sdružení GAMA (13 000 Kč), Unii rodičů a radě rodičů ZŠ Slivenec (1500 
Kč) a Českému červenému kříži - oblastnímu spolku 18 000 Kč (8000 Kč 
modelářskému kroužku a 10 000 Kč kroužku mladých zdravotníků).
SOCIÁLNÍ DARY

Finanční dar v celkové výši 25 000 Kč byl na návrh sociální komise roz-

dělen mezi šest sociálně slabých a nemohoucích občanů, na základě 
jejich žádostí o příspěvek na otop. 
DOTACE A PŮJČKA

Přijetí dotací schválených zastupitelstvem hl. m. Prahy:

� účelové neinvestiční dotace pro naši ZŠ ve výši 190 100 Kč na mzdy 
pro asistenty pedagogů;

� dotace ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hracích pří-
strojů za I. pololetí r. 2012 ve výši 92 800 Kč; z této částky je 46 400 Kč 
účelová neinvestiční dotace určená na sport, kulturu, školství, zdravot-
nictví a sociální oblast a 46 400 Kč je neúčelová dotace;

� účelová dotace ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hra-
cích přístrojů za III. čtvrtletí r. 2012 ve výši 52 400 Kč určená na podpo-
ru kultury, školství, zdravotnictví a sociální činnost a podporu nevlád-
ních neziskových organizací působících na území MČ, které zajišťují 
dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v 
jednotlivých nevládních neziskových organizacích.
Přijetí bezúročné půjčky schválené zastupitelstvem hl. m. Prahy ve výši 
2 mil. Kč na „Rekonstrukci centra - III. etapa“. Půjčka je splatná jedno-
rázově k 30. 6. 2013.
DOTACE „ZELENÁ ÚSPORÁM“

Přijetí účelové investiční dotace ze zdrojů Státního fondu životního pro-
středí ve výši 326 500 Kč na pokrytí nákladů na zateplení bytovky.
Veškeré přijaté dotace, půjčky, přidělené granty a dary se jejich schvá-
lením promítly ve formě rozpočtové úpravy č. 8 do plnění rozpočtu r. 
2012.
ROZPOČET NA R. 2013 (VIZ TABULKA) A ROZPOČTOVÝ VÝHLED 

BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO ROKY 2013 A 2014. 

Milena Hollmannová    �

Komise pro životní prostředí a dopravu – Ing. Harna – komise  se 
sešla 3. 12. 2012, projednávala možnost zveřejňování informací z komi-
se ŽP na web MČ, dále se zabývala problémem likvidace odpadů cha-
taři a došla  k závěru, že bude nutné apelovat na chataře, aby si pořídili 
společné nádoby na odpad. Z hlediska dopravy řešila kameny v zeleni 
u komunikací bránící provozu a dopravní situaci ve Višňovce. 
Sociální komise – pí Havlíková – poděkovala paní Šárce Slavíkové, 
která zajišťuje rozvoz obědů seniorům a nemohoucím občanům. Při 
této příležitosti přivolala pomoc 91-leté paní, která upadla ve svém 
domku a na zemi za dveřmi ležela do druhého dne (paní se  v tomto 
požehnaném věku stará o svoji postiženou dceru). Díky pomoci paní 
Slavíkové jsou nyní obě ženy v péči zdravotnického zařízení. Komise se 
sešla 12. 12. 2012, kdy posoudila žádosti o příspěvek na otop a podala 

zastupitelstvu návrh na rozdělení částky 25 000 Kč mezi sociálně slabé 
občany. Dále komise vytipovala 10 občanů, kteří dostanou balíčky od 
ČČK. 
Kulturní komise – Mgr. Kudláková – advent začal rozsvěcením obec-
ních vánočních stromů, které nám poskytl p. Kadeřábek z polesí Velká 
Chuchle. Akce se zúčastnily školní děti se svým vystoupením a klub 
Švestka s  hudebním recitálem. V Holyni uspořádal klub Švestka výsta-
vu dětských výtvarných prací v kapli a další akcí zde byla Mikulášská. 
Poslední akcí byl Vánoční jarmark na slivenecké návsi, kde se rozezněly 
zvony Pražské mobilní zvonohry a v Zelené kavárně proběhla divadelní 
představení pro děti. Na jarmarku se dále svými akcemi a výtvarný-
mi dílnami pro děti i pro dospělé podílela dvě nejaktivnější občanská 
sdružení – RC Pecka a OS Gama.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ KOMISÍ  

Financ.  - pol 8118 (splátka bezúr.půjčky od HMP) -2 000 000  Vyvěšeno : 20.12.2012 
Financ.  - pol 8115 (státní dotace)       76 000       Sejmuto : 7.1.2013 
Rozdíl příjmů a výdajů (přebytek)              -1 924 000             Č.j. : 111/2012



S L O V O  S TA R O S T K Y

Vážení a milí občané naší krásné městské části,
má dnešní informace o dění u nás bude poměrně 

krátká. 
Výstavba poslední  etapy kanalizace, která začala 

v říjnu, úspěšně probíhá. V současné době se staví 
v ulici Na Bělici a buduje se velká čerpací stanice 
na konci ulice Frančíkova, která je nutnou podmín-
kou pro dokončení výstavby kanalizace na Habeši. 
V ulici Vltavínová již skončila gravitační část výstav-
by, ještě se bude budovat výtlak. V ulici U Trpce se 
objevily vážné problémy se spodní vodou a celkově zvodnělým pod-
ložím, proto musela být výstavba přerušena a geologové s projektanty 
řeší, co s tím. Ve výstavbě se tam bude pokračovat až na jaře. Na 
dostavbu letošní etapy uvolnila Rada HMP koncem roku dalších 15 mil. 
Kč. Pro příští rok má Slivenec v rozpočtu HMP rezervováno na tech-
nickou vybavenost (TV, tedy kanalizaci a komunikace)  45 mil. Kč, což 
je třetí největší částka vůbec. Vzhledem k tomu, že pražský rozpočet 
na příští rok je opět extrémně úsporný a na veškeré TV v Praze půjde 
pouze 500 mil. Kč, tak je částka alokovaná pro nás opravdu významná. 
Pevně doufám, že se městu podaří v roce 2013 vysoutěžit rekonstrukci 
katastrofální ulice K Holyni a rekonstrukci také zdárně provést.  Město 
si pořizuje nové autobusy a je škoda, že se pak na takových ulicích 
jako jsou ulice K Holyni a U Náhonu velmi  rychle opotřebují. 

Výstavba mateřské školy stále pokračuje, střecha je již hotová 
a v současné době fi rma Ingbau instaluje okna, aby mohla objekt uza-
vřít a přes zimu pracovat na vnitřních instalacích.  Na rok 2013 má 
stavba v rozpočtu HMP přiděleno dalších 15 mil. Kč, takže dokončení 
školky tak, aby se dala otevřít v září 2012, by nemělo již nic ohrozit. Dali 
jsme navýšit kapacitu ze 100 na 112 dětí, tak věřím, že po dosti dlou-
hou dobu nebudeme mít problémy s umisťováním dětí z naší městské 
části. S dostavbou a kolaudací se nově počítá až v červnu, nebudeme 
mít tedy příliš mnoho času na vybavení školky a úpravu okolí, nicmé-
ně věřím, že vše nakonec zvládneme včas. Mimochodem, po všech 
úsporných opatřeních se nakonec podařilo vrátit do hry jako krytinu 
ekologické marmoleum, za což jsem opravdu ráda. 

A jaké akce chystá pro příští rok naše městská část? V první řadě 
samozřejmě musíme doplatit centrum. Dále chceme opravit počátek 
ulice U Sportoviště, který je v opravdu zoufalém stavu. Rovněž by-
chom rádi začali s rekonstrukcí ulice U Smolnic v Holyni. Vzhledem 
k tomu, že kromě povrchů se tam bude dělat i odvodnění a jde tudíž  
o fi nančně náročnou akci, bude tato stavba pokračovat i v roce 2014. 
Chceme též pokračovat v opravách hřbitova – nyní je na řadě hlavní 
přístupová cesta, která je bahnitá a zcela nedůstojná, a s tím souvise-
jící oprava křížku, který se už výrazně naklání na stranu a je potřeba 
ho  zpevnit. Do knihovny bychom rádi pořídili nový nábytek. Knihovna 
si v poslední době našla nové čtenáře a navíc se stala i místem pořá-

dání různých kulturních akcí a je důležité, aby vypadala pěkně. Hodně 
peněz bude stát samozřejmě vybavení školky. A konečně pevně dou-
fám, že zbudou peníze aspoň na malý skatepark – myslím, že vůči naší 
mládeži máme v tomto směru poměrně velký dluh. 

Vše budeme muset investovat z našich skromných fi nančních pro-
středků, protože město zrušilo rezervu pro městské části s tím, že se 
dotace na akce  jednotlivých MČ budou zařazovat přímo do hlavního 
městského rozpočtu, ale bohužel se tak nestalo, dotace pro městské 
části prostě zmizely bez náhrady. Vzorec, podle kterého   město při-
děluje peníze svým městským částem, je složitý, ale ukazuje se, že je 
velmi nevýhodný pro malé městské části – tak např. my ve Slivenci se 
staráme o 212 323 m2 vozovek a Praha 10 se stará o prakticky stejně 
velkou plochu vozovek (208 085 m2 - ve velkých městských částech 
se totiž o komunikace většinou stará TSK, v malých se o většinu sta-
rá přímo městská část – jde o historickou nesrovnalost). Jenže zatím-
co my dostáváme podle tohoto kritéria od města dotaci 1 119 900 
Kč, Praha 10  dostává 9 740 900 Kč, tedy téměř devětkrát tolik než 
my, a to přesto, že váha kritéria je v obou případech stejná.  Podobné 
nesrovnalosti jsou i v dotacích na zeleň, dle rozlohy území, dle počtu 
žáků apod. Jako členové Svazu městských částí hlavního města Prahy 
chceme příští rok zahájit s městem jednání o narovnání těchto nespra-
vedlností.  

Pozitivní zprávou je to, že jsme konečně po velmi dlouhé době 
obdrželi na náš účet dotaci 326 500 Kč z Programu Zelená úsporám, 
kterou jsme získali na (dávno dokončené) zateplení bytového domu 
č.p. 462. Musím říci, že obdržet příslib dotace nebylo nijak zvlášť 
složité, nicméně fyzicky získat peníze byla opravdu dřina (podle mého 
názoru panuje v programu značný chaos) a zdařilo se to až za pomoci 
ombudsmanky programu. Nyní  máme přidělenou dotaci na zametací 
stroj z Operačního programu Životní prostředí; rozhodnutí již podepsal 
pan ministr Chalupa. Pevně doufám, že získat tyto peníze půjde jed-
nodušeji.

Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vám popřála všechno 
nejlepší v novém roce 2013, hlavně samozřejmě zdraví a také pohodu 
– vždyť přes všechny problémy žijeme v krásné a bohaté zemi a máme 
se mnohem  lépe než většina lidí na naší zeměkouli. Myslím, že by-
chom si toho měli vážit.

Zdraví Vás Jana Plamínková, Vaše starostka    �

inzerce

Pronájem objektu 
bývalé ševcárny

Městská část Praha – Slivenec nabízí k pronájmu 
objekt  o výměře 55 m2 na pozemku parc. č. 6 

v katastrálním území Holyně. Objekt se nachází 
u čp. 14 v ulici U Náhonu proti  kapli. Ve sklepním 

prostoru se nachází dešťová usazovací nádrž.



Do vánočních svátků se fi rmě MMCité podařilo dokončit přístřešek 
MHD na zastávce Slivenec před školou, a tak začala být těsně před 
vánocemi osazována. Do konce roku by měla být nainstalována ještě 
nová vrata do areálu školy (prozatím s klasickým zavíráním). Po zimní 
přestávce začátkem příštího roku budou v jarních měsících dokonče-
ny sadové úpravy a vychytány poslední nedostatky.

Jediné, co kazí vzhled nového prostoru, jsou bezohlední řidiči, kte-
ří parkují na trávě, kde ničí zeleň, nebo na cestě, kde zase blokují 
ostatní řidiče. K parkování v tomto prostoru je vyhrazen pouze prostor 
vydlážděný velkými žulovými kostkami 16 x 16 cm s velkými meze-
rami pro růst trávy. Žádáme řidiče, aby neparkovali  v jiných místech 
a zároveň aby nebránili vjezdu vozidel zásobování do školy. 

Úprava centra Slivence se chýlí ke konci
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Křižovatka Na Křenkově x Ke Smíchovu
Před několika lety se naše Základní škola zapojila do projektu 

„Bezpečné cesty do školy“.  Žáci všech tříd shromáždili podkla-
dy, které byly předány projektantovi panu inženýru Novotnému 
z Ateliéru malých okružních křižovatek. Projektant byl vybrán 
zástupci Besipu, kteří ho i platí. I přes naše upozornění na koli-
ze jeho návrhů s provozem naší MČ a již hotových projektů na 
úpravy Slivence bylo vybráno místo, které je podle dětí nejhorší 
a tím byla právě tato křižovatka. Vzhledem k tomu, že celý projekt 

stál jistě nemalé fi nanční prostředky, zástupci zúčastněných stran 
stáli o realizaci. 

Vlastní realizace bohužel dopadla ještě hůře, než to vypadalo 
na papíře. Proto se zástupci investora – Besipu, a dodavatele – 
Inprosu snaží postupnými úpravami vzniklou situaci vylepšit. Bylo 
nám přislíbeno přesunutí sloupku elektrické  energie a přisvětlení 
přechodu z nyní velmi  úzkého chodníku v ulici Ke Smíchovu za 
roh, kde je místa dost. Doufejme, že se situace časem zlepší.

Během listopadu a prosince byl položen řad splaškové kanalizace 
v ulici Na Kraji a Na Bělici i gravitační část řadu v ulici Vltavínová. 
Všechny dokončené úseky měly být před vánočními svátky zasy-
pány. Jediným ohrazeným staveništěm bude hloubení přečerpávací 
stanice na křižovatce ulic Frančíkova a K Cikánce. Začátkem příští-
ho roku, pokud počasí dovolí, se bude pokračovat vysazováním 
odboček pro domovní přípojky v ulicích Na Kraji a Na Bělici. Pokra-
čovat se bude i v ulici Vltavínová výtlačným řadem. Řad splaško-
vé kanalizace v západní části Habeše bude zahájen po vyhloubení 
a zajištění čerpací stanice.

Všechny obyvatele  výše uvedených ulic, kterých se tato výstavba 
dotkne, bych chtěla požádat, aby si nechali zpracovat projektovou 
dokumentaci na kanalizační přípojku, vyřídili si územní souhlas na 
odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 (k tomu je zapotřebí i stanovisko MČ 
Praha – Slivenec a odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 5) a sou-
hlasné stanovisko na PVK.

Kanalizace ve všech ulicích budovaná v předchozí etapě je již 
zkolaudována a je možné si po obdržení územního souhlasu od sta-
vebního úřadu budovat vlastní přípojky. Jednotlivé kanalizační pří-
pojky je po dokončení třeba nechat zaměřit geodetem a geodetické 
zaměření nechat odsouhlasit panem Dubským z PVK (tel: 606 608 
794), který si přípojku během stavby i zkontroluje. Následně je mož-
né uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod.

Stránku připravila Ing. Šárka Musilová    �

Do konce roku se dodavateli oken podařilo vyrobit a osadit 
všechna okna. Díky tomu se objekt podařilo uzavřít. V následu-
jícím roce se v prostorách nové školky může začít temperovat 
a mohou pokračovat i práce, které by jinak byly omezeny ven-
kovní teplotou.

Pokračování výstavby 
mateřské školky

Výstavba kanalizace 
na podzim a počátkem zimy

ODVOZ  A  LIKVIDACE 
F E K Á L I Í

auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY
LIKVIDACE  STAVEBNÍHO  ODPADU, 
DOPRAVA  STAVEBNÍHO  MATERIÁLU

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15        6,30 – 15,00
257 91 17 32        6,30 – 15,00
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�  Vloni se ve Slivenci narodilo 50 dětí. Myslíte, že kapacita nově sta-

věné školky bude dostačující?

Pevně doufám, že ano. Běžně se v naší městské části  rodí cca 25-30 
dětí ročně a my nevíme, zda loňský počet, tedy 50 dětí, je výkyv nebo 
zda to bude nyní pravidlem, protože tu bydlí víc lidí. Každopádně jsem 
preventivně navrhla zvýšení kapacity stavěné školky ze 100 na 112 dětí 
(musela se tomu přizpůsobit WC a umývadla), navíc v případě potřeby 
bude možné po opravách dále používat i stávající školku, celková kapaci-
ta tedy bude 132 dětí. Nebudou-li rodiče nechávat děti ve školce zbytečně 
až do 7 let, mělo by to na delší dobu  stačit.

�  Po úpravě v ulici Na Křenkově se nedá pod kaštanem parkovat. 

Dá se s tím něco dělat?

Úprava komunikace byla provedená v rámci akce BESIP. Dosti se obá-
vám, že parkovat tam už nyní nepůjde, protože jde o parkování v křižovat-
ce, což se nelíbí odboru dopravy Prahy 5. Jde o stejnou situaci jako vždy 
– vše funguje postaru a funguje to vyhovujícím způsobem. Jakmile se ale 
začne něco předělávat, ukáže se nutnost vyhovět mnoha nejrůznějším 
předpisům a výsledek se pak značně liší od původních představ…

�  Proč nakonec nebude nájemcem Zelené kavárny fi rma Jarolí-

mek?

Firmu Jarolímek doporučila desetičlenná výběrová komise jednohlasně 
jako nejvhodnější nabídku, ale bohužel několik dní po skončení výběrové-
ho řízení fi rma získala lukrativnější pronájmy a odstoupila. Osobně mě to 
docela mrzí, protože jde o cenově příznivé cukrárny, ale nemůžeme s tím 
nic dělat.  Jana Plamínková    �

Otázky a odpovědi



Výstavba zastávky před školou

Na střeše školky se koncem listopadu čile pracovalo

Pohled na školní areál ze střechy nové školky

Školka s novými okny bohužel zahalenými plentou (půlka prosince)

Výstavba kanalizace v ulici Na BěliciProstory školky prosvětlí několik světlovodů

Čerpací stanice           na konci Frančíkové



Nezapo-
meňte 
uhradit 

poplatek 
za svého 
mazlíčka

Bezohlednost některých řidi-
čů je stěží uvěřitelná!  Na 
obrázku je vidět znečištění 
chodníku způsobené bezo-
hledným řidičem.



Problematika odpadů
Nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

a vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. (vyhláška o odpadech), zákon 
565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška 
2/2005 o místních poplatcích.
Základní pojmy dané legislativy jsou:

OBJEKT je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň 
jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci,
VLASTNÍK OBJEKTU je fyzická nebo právnická osoba, která vlast-
ní objekt 
SMĚSNÝ ODPAD je složka komunálního odpadu, která zůstává po 
vytřídění složek odpadu

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB
1. Odpad třídit na složky papír a lepenka, sklo, plasty, objemný 
odpad, nebezpečný odpad.
2. Směsný odpad ukládat do označených sběrných nádob.
3. Vlastník objektu zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběr-
ných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu. 

PLATBA POPLATKU
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může 
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo 
bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povin-
ny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek 
odvádějí, 
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jed-
nu fyzickou osobu. V zástavbě rekreačních objektů je přípustný 
sezónní svoz směsného odpadu v období duben až říjen. Vlast-
ník objektu přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené 
maximálně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo kraj-
nice) pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz 
odpadů provádí.  Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení 
pouze v den svozu.

Poplatky za psy upravuje zákon č. 565/1990 Sb. ve znění pozděj-
ších změn a doplňků a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 
23/2003 Sb. ve znění obecně závazné vyhlášky 18/2004 Sb. 
1. Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Pra-

hy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale 

označit mikročipem.

2. Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evi-

dence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.

3. Poplatek se platí vždy do konce března každého roku.

Pro bezhotovostní platbu použijte:
Číslo účtu: 500756998/6000 vedený u PPF banky
Spec. symbol:

SLIVENEC 10xxx (10+trojmístné číslo popisné)
HOLYNĚ 20xxx (20+trojmístné číslo popisné)
CHATY 30xxx (30+trojmístné číslo evidenční) – platí pro objekty 
bez přiděleného čísla popisného
Variabilní symbol: 1341, případně 10ti místný údaj na dokladu 
z loňského roku
Zaznamenali jsme odstrašující případ napadení psa psem, kdy došlo 
k vážnému poranění napadeného pejska. Přestože Praha nemá 
vyhlášku upravující volný pohyb psů na jejím území, apelujeme na 
všechny chovatele psů, aby zvážili svou schopnost ovládat psa pouze 
povely a raději v obytné zástavbě měli svého psa na vodítku. Zvláště 
u „živějších“ plemen hrozí potenciální nebezpečí i napadení člověka 
psem. To bychom si jistě nikdo nepřáli.         

Poplatky za psy 
– NEPŘEHLÉDNĚTE

Začátkem října městská část Praha – Slivenec vyhlásila výběro-
vé řízení  na pronájem části objektu čp. 22 v ulici Ke Smíchovu. 
Do výběrového řízení se přihlásilo šest zájemců s různými záměry 
podnikání a s odlišnou nabízenou výší pronájmu. Dne 19. 11. 2012 
se sešla devítičlenná výběrová komise, která z předložených šesti 
nabídek vybrala tři, a ty postoupily do dalšího kola. Během násle-
dujícího týdne členové komise navštívili provozovny jednotlivých 
zájemců a při dalším setkání výběrové komise stanovili pořadí jed-
notlivých nabídek, které doporučily zastupitelstvu MČ. Bohužel ješ-
tě před konáním zastupitelstva, které mělo výběr defi nitivně potvr-

dit,  nejvhodnější zájemce (fi rma Jarolímek), vzal zpět svoji nabídku 
a z výběrového řízení  odstoupil.  Zastupitelstvo MČ Praha – Sli-
venec tedy odsouhlasilo uzavření nájemní smlouvy se společností 
Cheecup, s.r.o., která ve výběrovém řízení skončila na druhém mís-
tě. Vzhledem k tomu, že majitel fi rmy v prostorách plánuje i výrobu 
svých specialit, doufáme, že se mu bude dařit a zakotví zde na delší 
dobu. Občané a návštěvníci Slivence se tak mohou těšit na pravé 
cheesecaky a cupcaky  (jde o americké speciality, velmi chutné), 
a také další, nejenom sladké speciality.

Ing. Šárka Musilová    �
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Výběr nového nájemce dosavadní Zelené kavárny

Plán přistavování velkoobjemových kontejnerů 
v 1. pol. 2013 v MČ Praha – Slivenec

Den přistavení: pátek od 14:00 do 18:00 hodin

Odvoz: ihned po naplnění – pozor,  kontejner již nebude vrácen!!!

 1. březen                    ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště

22. březen                             křiž. Na Botě x Na Přídole

 19. duben                                                    ul. Rubínová

  3. květen                               Holyně - Nám. Pod Lípou

17. květen                            křiž. Na Čisté x Frančíkova

31. květen                                               ul. Smaragdová

21. červen           ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště

Harmonogram může být během roku upraven.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2013

termíny  stanoviště   čas

16. 5.    křižovatka ul. Ke Smíchovu – Rubínová      1640 – 1700

15. 8.    nám. Pod Lípou –  Holyně                            1710 – 1730

14. 11.  křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce          1740 – 1800

             

             ul. Na Čisté              1810 – 1830

 Připravil Jiří Urválek     �



Evropské jazykové portfolio
Anglický jazyk se v dnešní době objevuje jako povinný vyučovací 

předmět již od první třídy. Školám často chybí určité výstupy či způso-
by hodnocení, které by popisovaly, na jaké úrovni znalosti anglického 
jazyka jednotlivý žák je. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zavést v naší 
škole Evropské jazykové portfolio.

Jazykové portfolio slouží žákům k ukládání jejich prací, čímž prak-
ticky doloží úroveň vlastních komunikativních dovedností v cizích jazy-
cích. S pomocí portfolia se žáci  učí sebehodnotit, a to pomocí evrop-
ských měřítek vytvořených Radou Evropy ve Společném evropském 
referenčním rámci. Žáci se nad učením hlouběji zamýšlejí  a vybírají si 
dílčí učební cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Hlavní náplní  výuky cizích jazyků  je vést žáky k jeho praktickému 
používání v ústním i písemném projevu. Přičemž jsou zohledňovány 
individuální možnosti a schopnosti žáků. Při práci s portfoliem žáci 
sami vidí pokrok ve své práci, vidí též nedostatky, na které se mohou 
s učiteli více zaměřit. Díky jazykovému portfoliu si žáci lépe uvědomí, 
jaké se jim otevírají možnosti využití anglického jazyka v každodenních 
situacích.

Ve výuce cizích jazyků jsou preferovány metody týmové neboli sku-
pinové, partnerské práce (při procvičování a opakování učiva, práci se 
slovníkem a autentickými materiály, při práci s počítačovými progra-
my a interaktivní tabulí), důraz je kladen i na samostatnou práci, která   
zohledňuje individuální přístup.

Všechny tyto atributy splňuje nejen náš školní vzdělávací program, 
ale také učebnice nakladatelství Fraus, které ve výuce hojně využívá-
me. Evropské jazykové portfolio poskytuje žákům a ostatním zájemcům 
přehled o jazykové úrovni pomocí tzv. jazykového pasu. Co je však 
nejlepší z hlediska fi nanční zátěže pro školu je fakt, že tento projekt 
a registrace je zcela zdarma. První krokem, kterým byla právě zmíněná 
registrace, již proběhla ve třetí třídě. Od tohoto ročníku také začneme 
se žáky s Evropským jazykovým portfoliem pracovat.

Využití informačních a komunikačních 
technologií ve výuce (ICT)

Nikomu z nás už asi nezůstává utajena skutečnost, že informační 
a komunikační technologie jsou nedílnou součástí našeho života a že 
se bez nich vlastně neobejdeme. To, že naši žáci běžně surfují po inter-
netu a sociálních sítích, je pro nás dospěláky sice věc ne zrovna potě-
šující, ale musíme se s ní smířit, neboť běh času a vývoj technologií 
zvrátit asi nelze. Ale co zvrátit lze, je postupné vštěpování vědomostí 
o tom, jak zacházet s informacemi, co je vhodné uveřejnit a co ne. 
S tím, jak pracovat s informacemi, co je to nevyžádaná pošta, co jsou 
projevy kyberšikany a jak se proti nim bránit, se seznamují žáci již od 
čtvrté třídy.

Součástí výuky ICT je ale také práce s textem – respektive s tex-
tovým editorem a také s jednoduchými grafi ckými programy. Žáci se 
naučí zvládat základní práci s textem v Open Offi ce (pro ty, kteří nemají 
ponětí o co jde, napovíme, že se jedná o obdobu známého Wordu, 
ale s tím rozdílem, že Open Offi ce si žáci mohu stáhnout „ZADARA“ 
a budou mít tak možnost dovednosti, které získali ve škole, vyzkou-
šet i doma). Ve výuce se žáci seznamují i s jednoduchou grafi kou (bit-
mapovou i vektorovou). Veškeré nabyté dovednosti pak využívají pro  
prezentaci školy, ale i pro referáty a prezentace vytvářené v mnohých  
vyučovacích předmětech. Ve vyšších ročnících je zařazen vyučovací 
předmět s názvem Práce s digitálními technologiemi. V tomto předmě-
tu přicházejí žáci do styku se složitějšími aplikacemi, ale především se 
učí využívat digitální technologie v běžném životě.

Hudbou budoucnosti je digitální výuka. K tomu, abychom takovou 
výuku mohli zajistit, potřebujeme především technické podmínky. Proto 
jsme přistoupili k wi-fi  zasíťování školy, aby se žáci v budoucnu mohli 

bez problémů připojovat k internetu a s pomocí interaktivních učebnic 
čerpat přes své tablety nové vědomosti. Pilotní projekt byl již na něk-
terých pražských školách zahájen a abychom nezůstali stranou také 
my, hodláme se zapojit jako partnerská škola do druhého kola pro-
jektu Tablet 1 + 1, který realizuje společnost Fraus s.r.o. Představa, že 
žáci nebudou chodit do výuky s taškou plnou těžkých učebnic, nýbrž 
s tabletem, žákovskou knížkou, sešitem na nejdůležitější poznámky 
a tužkou (pardon, zapomněli jsme na svačinu), je přece jenom lákavá 
a pro mnohé i velmi motivující.

Čtenářská gramotnost
Přestože si uvědomujeme, že počítačová gramotnost je v dnešním 

světě nezbytností, stále klademe důraz na to, aby si naši žáci vytvo-
řili vztah ke klasickým knihám, nejen elektronickým zařízením, která 
by mohla v budoucnu knihy nahradit. Z tohoto důvodu jsme aktua-
lizovali knižní fond naší školní knihovny a zakoupili moderní aktuální 
knihy, které jsou v současné době u dětí velmi oblíbené a reagují na 
čtenářské požadavky dnešní mládeže. Děti se samy podílely na výběru 
nově zakoupených knih, a to v předmětech Literární dílna a Novinářská 
dílna. V těchto předmětech také pracovaly na evidenci nově zakoupe-
ných knih, které zapisovaly do elektronické databáze, katalogových 
lístků a pomáhaly s organizační činností v knihovně.

V souvislosti s rozvojem slovní zásoby, prezentačních a komuni-
kačních dovedností žáků jsme zakoupili publikace, které napomohou 
k prohloubení těchto dovedností. Žáci se ve výuce českého jazyka 
seznamují s různými jazykovými příručkami a jejich praktickým využi-
tím. Běžně se žáci setkávají pouze s Pravidly českého pravopisu, ale 
v naší škole pracujeme například i s Etymologickým slovníkem, Slov-
níkem českých synonym a antonym, které využíváme především ve 
slohové a komunikační výchově. Pro zpestření a rozšíření znalostí byl 
pořízen také Slovník nespisovné češtiny.

Š K O L A
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Předvánoční čas si užívají Koťátka i Sluníčka plnými doušky.  Moc jsme 
se všichni  těšili do holyňské kaple na vánoční výstavu, kterou nás provedla 
paní Mgr. Kudláková. Vánoční atmosféra na nás dýchla z krásných a milých 
dětských obrazů i výrobků z keramiky. Největší a určitě nezapomenutelný 
zážitek měly děti z toho, že mohly samy rozeznít zvon v kapli.

Do školky za námi přišel i Mikuláš. Byl veliký a na všechny děti hodný 
a vlídný. Také nás navštívily zástupkyně paní starostky, které dětem pře-
daly ještě jednu mikulášskou nadílku.  Před první adventní nedělí jsme si 
ve školce společně vyrobili adventní věnce. Nezapomněli jsme ani na naše 
nejbližší, které jsme potěšili  veselou vánoční besídkou.

Na začátku roku 2013 otevíráme v Granátové ulici ve Slivenci v prosto-
rách rodinného domu  novou   školku. Současně se připravuje i Mateřinka 
Sluníčko na stěhování  do tohoto objektu. IQ školka bude nadstandardně, 
kromě dalších zajímavých aktivit a činností, poskytovat dětem možnost roz-
voje jejich intelektového potenciálu.  O možnostech přihlášení dětí do nové 
školky se, prosím, informujte na e-mailu: IQskolka@centrum.cz , nebo se 
podívejte na naše webové stránky www.IQskolka.cz 

 Na všechny se těší a klidný a spokojený rok 2013 přejí paní učitelky Eva, 
Katka  a Bára

Vánoce v Mateřince SLUNÍČKO

Š K O L A ,  Š K O L K A

Návštěva Rudolfi na
Výše uvedené dovednosti, které naši žáci získávají v jednotlivých vyu-

čovacích předmětech, se snažíme efektivně propojovat. Základem je 
spolupráce vyučujících. Čerstvou vzpomínkou na propojení žákovských 
dovedností z více vyučovacích předmětů byla návštěva výstavy pod 
názvem Současná britská malba. Učitelé angličtiny, češtiny a výtvar-
né výchovy vytvořili pracovní listy pro žáky 8. a 9. ročníku. Tyto listy 

pak žáci využili přímo v galerii pro plnění různých úkolů zaměřených  
na rozvoj výtvarného vnímání, např.: zjisti, čeho je možné dosáhnout 
pomocí malby; popiš v angličtině, na jaké téma je výstava zaměřena, 
jakou problematiku řeší; napiš líčení vlastních pocitů z výstavy soudobé 
malby. Propojením těchto dovedností se žáci učí přemýšlet v souvislos-
tech, vnímat různá vizuálně obrazná vyjádření a popisovat vlastní pocity 
s užitím vhodných jazykových prostředků.    �

Mikulášská v mateřských školkách
Zástupkyně starostky Simona Strauchová a Lenka Kudláková navštívily všechny slivenecké mateřské školky s mikulášskou nadílkou.

Mukulášská v nateřince Sluníčko Mikulášská v naší obecní mateřské škole

Milulášská v mateřské škole Ježeček

Děti ze Sluníčka na návštěvě       v holyňské kapli



Cestopisné besedy v zasedací místnosti
„Lodí na ostrov Madeira“

Dne 13. 11. proběhla beseda Ing. Jiřího Štýbra o jachtingu, které-
mu se aktivně řadu let věnuje. Po úvodním slově o zásadách jach-
tingu a o geografi ckých a klimatických podmínkách v oblasti Gib-
raltaru se ujali slova jeho hosté, kteří s Ing. Štýbrem podnikli cestu 
z Malagy přes Gibraltar až na rozkvetlý ostrov Madeira. Zajímavé 
povídání doprovázela projekce fotografi í i krátkého dokumentárního 
fi lmu z dílny přítomných cestovatelů a milé občerstvení.
 
„Kapverdy“

V úterý 4. 12. se konala poslední letošní cestopisná přednáška. 

Naše pozvání přijala šéfredaktorka časopisu Cykloturistika paní 
Šárka Chrpová, která ve Slivenci již přednášela o Polynésii. Její 
poutavé vyprávění o návštěvě celkem pěti ostrovů, které si vybrala 
při poznávání vulkanického souostroví Kapverdy, bylo doprovázeno 
videoprojekcí. Ostrovy, které si k návštěvě vybrala, jsou turisticky 
téměř neznámou destinací, a tak jsme měli možnost nahlédnout 
do způsobu života tamějších obyvatel i nenarušené přírody. Šárka 
Chrpová podniká své cesty na skládacím kole, které si přepravuje 
z Čech. Její povídání bývá tedy zpestřeno o zážitky z nepředvídatel-
ných situací, které tento způsob cestování přináší.

Lenka Kudláková �

Prosincové setkání seniorů
Původní plán naší schůzky: setkat se, popovídat, navrhnout mís-

ta v Čechách, která bychom  na našich zájezdech pro seniory rádi 
v příštím roce viděli, informovat ostatní členy Klubu seniorů o našem 
setkání se spokojenou paní Aničkou Vranou v penzionu pro seniory 
v Dobřichovicích – tak ten původní plán jsme ještě obohatili o ukázku 
cvičení ZUMBY. Ano, chystáme se v příštím roce cvičit v pondělí od 
17.00 hod. v Klubu seniorů s mladou a velmi šikovnou cvičitelkou paní 
Simonou Pospíšilovou. Držte nám palce!!!

Irena Krejčová, Klub seniorůá �

Také v novém roce jsme pro slivenecké a holyňské seniory připravili 
ve spolupráci s CK Arces nabídku čtyř poznávacích zájezdů. Zájezdy 
budou probíhat za stejných podmínek jako dosud. Jedinou změnou 
bude výše fi nančního podílu účastníka zájezdu. MČ výlety pro seniory 
od roku 2007 dotuje a vzhledem k infl aci, nepříznivé fi nanční situaci 
a také vzhledem k tomu, že se zájezdy staly velmi oblíbenými, počet 
zájemců vzrostl a vzrostla tím i částka, kterou musí městská část hra-
dit ze svého rozpočtu, zvyšuje se tedy cena příspěvku na zájezd pro 
tento rok pro seniora trvale přihlášeného v naší obci na 300,-Kč. Pře-
jeme šťastné cesty! Lenka Kudláková  �

25. 4. 2013.

Hrádek u Nechanic, Perníkové hejtmanství, Kunětická Hora

Hrádek u Nechanic – návštěva zámku, Perníkové hejtmanství 
– muzeum perníku, čas na oběd, Kunětická Hora – hrad

23. 5. 2013

Kámen, Křemešník, Želiv

Kámen – prohlídka hradu a muzea motocyklů, Pelhřimov – čas na 
oběd, Křemešník – vycházka na vrchol ke kostelu a rozhledně, Želiv 
– návštěva kláštera

19. 9. 2013 

Žleby, Kutná Hora

Žleby – prohlídka zámku, obora – bílí jeleni, Kutná Hora – čas na oběd, 
návštěva chrámu Sv. Barbory, Vlašský dvůr – návštěva, okruh po městě

17. 10. 2013

Český kras

Svatý Jan pod Skalou – kostel a jeskyně Sv. Ivana, Nižbor - prohlíd-
ka sklárny, návštěva hradu s expozicí o Keltech, Beroun – čas na 
oběd, Tetín – procházka po památném místě, Liteň – návštěva muzea 
J. Novotné a Sv. Čecha

Nedotovaný zájezd pro veřejnost (datum bude upřesněno):
Adventní Drážďany 

prohlídka města, volno, možnost návštěvy muzeí, památek a vánoč-
ního trhu

Zájezdy pro seniory pro rok 2013

V pátek 7. 12. se na sále holyňské restaurace U Knotků konalo Miku-
lášské odpoledne. Začalo výtvarnými dílnami občanského sdružení 
Pecka. Když děti vyrobily dostatek papírových čertů a Mikulášů, nastal 
čas na divadelní představení ochotnického souboru K8 Velká Chuchle, 
který vede principálka Andrea Marečková.  Mladí divadelníci nastudova-
li právě pro tuto příležitost Mikulášský příběh. Známá fakta ze života sv. 
Mikuláše ztvárnili velmi nekonvenčním způsobem a řada diváků smíchy 
téměř padala ze židle. Veselé představení mělo spád, hrálo se, zpívalo, 
i tancovalo a nakonec Mikuláš s Andělem všechny obdaroval nadílkou 
a čert se k pobavení všech stavěl na rohy….     Lenka Kudláková  �

Mikulášská U Knotků

První adventní neděli se na nově zrekonstruovaném prostranství před 
sliveneckou školou konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Sed-
mimetrový smrk poskytl pan Kadeřábek z polesí Velká Chuchle. Smrk 
nahradil borovici, která musela být z důvodu přestavby centra pokácena. 
Před vlastním rozsvícením stromu vystoupily školní děti s milým a výbor-
ně připraveným hudebním vystoupením doprovázeným přednesem veršů 
a také hudební obor Klubu Švestka, který předvedl krátký recitál v prove-
dení tří saxofonů. Při posledních tónech jazzové skladby se strom rozzářil 
stejně jako oči těch nejmenších dychtivých návštěvníků a mnozí se potom 
vydali procházkou do Holyně. Před kaplí sv. Jana Křtitele už svítil menší 
vánoční strom holyňský. Také tady potěšil přítomné Holyňáky i přespolní 
minirecitál hudebního oboru Klubu Švestka a zahájil tak vernisáž klubové 
vánoční výstavby. Její atmosféra naladila všechny opravdu vánočně.

 Nezbývá než poděkovat všem těm, kteří se na slavnosti podíleli: 
zaměstnancům úřadu, dětem slivenecké školy a jejich učitelům, všem 
malým výtvarníkům Sliveneckého Klubu Švestka a jejich lektorům, 
hudebníkům, a mnohým dalším.   Lenka Kudláková �

Rozsvěcení  vánočních stromů

Společenská kronika 2013
Svá kulatá a významná jubilea

 v měsíci lednu a únoru oslaví tito 
naši občané a občanky: 

Leden
Pan Petr Pick, Pan Karel Cicvárek 

Paní Julie Panochová 

Únor
Paní Božena Malá, Pan Petr Popardowski  
Pan Jaroslav Hrách, Paní Jana Vejvodová  

Pan František Haman, Paní Marie Kopecká
Paní Jiřina Kotašková, Paní Růžena Kolářová

Všem srdečně gratulujeme!
10    Slivenecký mramor  1    2013



Jiří Štýbr vypráví o jachtingu

Setkání před vánočním stromem ve Slivenci

Beseda o Kapverdách

Při rozsvěcení vánočního stromu vystoupily 
i děti z naší školy s pěkným programem

Vystoupení hudebního oboru Klubu Švestka

ZMikulášské v Holyni

Mikulášská nadílka

Mikulášská v Holyni  – představení souboru K 8



Keramické dílny Klubu Švestka

Divadélko MeluzínaVánoční výstava dětských prací v holyňské kapli

Perníčková dílna

� �

� �
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Konec roku 2012 v Pecce
Pro poplašné zprávy o konci světa není v Rodinném centru Pecka 

místo. My jsme si naopak závěr roku 2012 užili plnými doušky a už se 
těšíme na přípravu dalšího programu.

Adventní týdny jsme zasvětili přípravě na vánoce a nabídli jsme 
vánoční tipy pro děti i dospělé.

Listopadové keramické dílny, na kterých jsme se podíleli (úžasné 
plody od umělců všech věkových kategorií jste měli možnost shléd-
nout v holyňské kapli) vystřídala výroba vánočních dekorací a také 
kouzlení s fi lcem a perníčková dílna.

7. 12. se konala tradiční Mikulášská u Knotků v Holyni. Děti si vyro-
bily a vybarvily čertíky a společně se naučily básničku pro nebeské 
návštěvníky, kteří rozdali chutnou nadílku.

Navázali jsme rovněž spolupráci s paní Glavanakovou, která nám 
zahrála loutkovou Popelku; druhé představení – „Africká pohádka“ 
pro děti ze sliveneckých školek – se bohužel kvůli vážné nemoci 

nemohlo konat, a tak se budeme těšit v příštím 
roce.

Další divadlo jsme nabídli návštěvníkům vánoční-
ho jarmarku; v prostorách Zelené kavárny nejmenší 
diváci shlédli pohádku o Broučcích. Kromě toho si 
mohli ve výtvarných dílnách vyrobit vánoční ozdo-
by z kartonu. 

Jak vidíte, konec roku byl nabitý akcemi, takže doufáme, že během 
svátků nabereme síly, abychom mohli i v roce 2013 nacházet novou 
inspiraci a pokračovat v – doufám, že dobré – tradici našeho rodin-
ného centra.

Děkujeme tedy všem příznivcům a především všem těm, kdo obě-
tují volný čas a energii pro svou sliveneckou a holyňskou komunitu.

Vše dobré do nového roku.
 Za RC Pecka Dora Poláková    �

Advent se nesl ve Švestce v duchu příprav na Vánoce a všeho, 
co těmto svátkům předchází. Nejdříve se ti, kdo navštěvují výtvar-
né kurzy Paletek, Malování nebo kroužku Alenčin korálek a Módních 
doplňků připravovali na vánoční výstavu Klubu Švestka v holyňské 
kapli. Vlastní přípravě předcházely dva termíny keramických dílen. 
Zahájili jsme spolupráci s barrandovským keramickým studiem Stří-
pek, jehož zkušené lektorky kurzy pomohly vést. Každý si mohl zho-
tovit keramický svícen, ozdoby na stromeček či postavičku čerta, ti 
starší třeba misku na vánoční cukroví. Všechny výrobky po konečné 
úpravě ve Studiu Střípek vypadají opravdu nádherně. Od listopadu 
potom děti malovaly, stříhaly, lepily, háčkovaly a vyráběly ozdoby z 
korálků. Paletky pracovaly pod vedením Edity Šimkové s texty bás-
niček a inspirovaly se ilustracemi z dětských knížek, které zpracova-
ly do podoby velkoformátových obrazů. Starší výtvarníci z Módních 
doplňků se učili háčkovat ozdoby a Alenky vytvořily ozdoby z korálků 
a papíru. Betlém, který výstavě v kapli sv. Jana Křtitele dominuje, je 
kolektivní prací děvčat z kurzu Malování lektorky Markéty Jiroutové. 
Konečnou podobu dala výstavě Edita Šimková. Výstava byla otevře-
na při slavnostním rozsvěcení vánočních stromů, na kterém vystou-
pil s hudebním minirecitálem lektor Písklat a výuky hry na klarinet 
hudebník Martin Roušar a jeho žák Jakub Sigan. Výstavu navštívila 
při vernisáži, ale i během následujících termínů, řada malých i vel-
kých návštěvníků.  K výzdobě v kapli přispěla nezištně a pro radost 
ostatních Lucie Javůrková krásnými vánočními aranžemi v barvách 
Klubu Švestka. 

Během následujícího mikulášského týdne hostovaly malé taneč-
nice z kurzů Výrazového tance (probíhá pod vedením Pavlíny Forét-
kové od počátku listopadu) v Lochkově na Mikulášské besídce. Skli-

dily potlesk a náš obdiv za to, co se za první měsíc 
všechno naučily.

 Mikulášské odpoledne se uskutečnilo tradičně 
také v Holyni, na sále restaurace U Knotků (která akci 
každoročně sponzoruje zapůjčením sálu). Maminky z 
rodinného centra Pecka připravily pro toto odpoled-
ne výtvarné dílny, stejně jako na předvánoční Slivenecký jarmark o 
týden později.

Velké cti se dostalo Prostřednímu divadýlku Meluzína Veroniky 
Borovkové, které celý Jarmark otevřelo, a to za hojné účasti diváků. Ti 
ocenili, jak děti všechna ta náročná slova s bravurou zvládly. Meluzína 
má tedy za sebou úspěšnou premiéru Čertovské pohádky na Slivenec-
kém jarmarku. Ale úplně na začátku byla návštěva slivenecké knihov-
ny, kde dětem paní knihovnice Irenka Krejčová nabídla několik knížek. 
Vybrali si z nich Čertovskou pohádku od pana Jiřího Žáčka, pro její 
krásnou češtinu. Knížku nejdříve důkladně přečetli, protože obsahuje 
spoustu zapeklitých a dnes již (a to je škoda) nepoužívaných slov. Co 
Vám říká třeba: čamrda, krutifous, fi štrón, žvanda, mrťafa a řimbaba ? 
Tak ji trochu upravili a zjednodušili, aby se jim lépe zkoušelo, a pustili se 
do práce. Namalovali kulisy, vyrobili loutky čertů, princů a hlavně velký 
obraz Lucipera, protože se nedostávalo herců pro všechny postavy. A 
pak už velmi intenzivně zkoušeli a těšili se právě na Slivenecký jarmark, 
kde měli možnost ukázat výsledek svého snažení. Všechny Meluzín-
ky děkují ústy Veroniky Borovkové za podporu (hlavně rodičům). Kdo 
pohádku neviděl, určitě bude mít ještě příležitost.

Všechny předvánoční akce – švestkové i peckové – proběhly 

v příjemné atmosféře, za kterou patří velké poděkování nejen (a 

to především) těm, kdo je organizovali, ale i těm, kdo se na nich 

jakkoli podíleli (radou, podporou, účastí). 

A ještě je třeba dodat, že kromě těchto mimořádných adventních 
akcí šla dál činnost Klubu v nezměněném tempu (kurzy a kroužky 
– od listopadu v počtu již 46).

Slivenecký klub Švestka v době adventní

REALIZAČNÍ TÝM SLIVENECKÉHO KLUBU ŠVESTKA 

(V PODOBĚ DORKY, EDITY, LENKY A VERONIKY)  PŘEJE VŠEM 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NADCHÁZEJÍCÍ ROK!
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Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu 
České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů  pod č. 
322/2012 Sb., v částce 119, která byla rozeslána dne 3. října 2012.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území 

České republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22 hodin a 

v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé 

kolo volby prezidenta se koná ve dvou dnech, v pátek 25. ledna 2013 

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013,  
dosáhl věku 18 let.

Volební místnost
Volební místností pro volební okrsky MČ Praha – Slivenec bude opět 

zasedací místnost v budově úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 
Praha 5 – Slivenec, 1. patro.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským prů-
kazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, 

nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady.

Voličský průkaz

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz 

opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech 

voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. Voličské 

průkazy vydává úřad od 27. prosince 2012.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného 
kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. 
U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo 
politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uve-
deno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navr-
hujícím občanem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka 
Ministerstva vnitra a jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede 

dnem volby, tj. do 8. ledna 2013. V případě, že dojde k jejich poškození 

nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích lístků. 

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V přípa-

dě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování 

umožněno. 
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední 

obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. 
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo prove-
dení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud 
jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li 
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo 
z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise.

Hlasování do přenosné volební schránky

 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných 
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost. 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, 

tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávně-
ných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé 
kolo volby prezidenta  v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole 

nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. 
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola vol-
by ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Volba prezidenta České republiky na území ČR

Tak se jmenuje výstava pořádaná k devadesátému výročí založení 
Českomoravského, dříve Československého svazu chovatelů poštovních 
holubů. Výstava je umístěna v prvním patře Národního zemědělského 
muzea na Letné v Kostelní ulici č. 44 hned vedle Technického muzea. 

Soužití člověka s holubem je velmi dlouhé. Před mnoha lety holuby pro 
doručování zpráv používali již ve staré Persii. Holub byl účastníkem i kři-
žáckých výprav. Velmi významnou roli sehráli poštovní holubi za první i 
druhé světové války, kdy byli používáni k doručování šifrovaných zpráv 
v malých kožených pouzdrech umístěných na jejich těle. Jeden takový 
hrdina byl nalezen (jeho ostatky) nedávno v Anglii. Při opravě krbového 
komínu bylo jeho torzo i se šifrovanou zprávou nalezeno. 

Vývoj chovu poštovního holuba prodělal řadu vývojových změn, ale to 
vše uvidíte, pokud navštívíte již zmiňovanou výstavu, která bude otevřena 

Poslové dobrých zpráv
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Z  h i s t o r i e  s l i v e n e c k ý c h  d o m ů ,  g r u n t ů  a  c h a l u p

Chalupa Kavalírovská (čp. 31)
Od Alžběty, vdovy po Janu Kavalírovi a od jejího syna Matěje pře-

vzal chalupu, kterou vrchnost vystavěla vlastním nákladem, Martin 
Sasyn neb Maeyšner a prodal jim opět svou chalupu v Ďáblicích. 
Kupní částku 100 kop splácel po 2 kopách 30 gr. Závdavkem složil 
20 kop. Dne 12. prosince 1743 prodal Martin pro sešlost věku své-
ho, k dalšímu hospodaření neschopný, chalupu synovi Janovi Sa-
synovi, vymínil si však jen byt a stravu až do své smrti za 100 kop. 
Zápis do knih vložen teprve roku 1747. Dne 24. dubna 1748 postou-
pil Jan Sasyna chalupu a 15 strychů polí svému nejstaršímu brat-
rovi Václavovi Sasynovi za 100 kop s podmínkou, že převezme též 
všechny dluhy, které by musel zaplatiti. S živností převzal Václav též 
kobylu, vůz, brány, pluh. Kupní částku splácel po 2 kopách ročně 
vždy při državých vrchnostenských soudech. Po smrti Václava Sa-
syny neb Meyšnera převzal chalupu 30. října 1758 jeho nejmlad-
ší syn Tomáš Sasyna neb Meyšnar (jméno je psáno pokaždé jinak, 
pozn. redakce) za šacovní summu 100 kop.  Věkem již sešlý a k 
práci neschopný předal živnost 23. prosince 1809 se vším příslu-

šenstvím Janovi Sasynovi za 200 zl. Polí bylo k chalupě připsáno 
19 jiter 1117 čtv.s, zahrad 619 čtv.s, který ji předává 23. listopadu 
1812 svému synovi Tomášovi Sasynovi za 400 zl s podmínkou, že 
bude na té chalupě ještě hospodařiti do své libosti. Po jeho smrti 
ujal chalupu 11. prosince 1829 dle dědičné pořádnosti za 160 zl Jan 
Sasyna s manželkou Marií. Po smrti Matěje Sasyny převzala jeho 
polovici chalupy vdova Lidmila se vším právem a příslušenstvím za 
1300 zl, z nichž měl vyplatiti svým sourozencům Josefovi 200 zl, 
Kateřině, Marii a Anně po 225 zl a vydati jim po jedné krávě. Ke 
gruntu č.p. 31 náležela i chalupa č.p. 33 a vdova Barbora mohla na 
živnosti hospodařiti až do plnoletosti svého syna Jana Sasyny. Kdy-
by Jan zemřel, měl živnost převzíti jeho bratr Josef Sasyna. Zápis 
do knih vložen 30. září 1840. Jan Sasyna s manželkou Marií převzal 
chalupu, u níž bylo 19 jiter 1112 čtv.s. polí, 614 čtv.s. luk a zahrad 
za 400 zl Matějovi Sasynovi a jeho manželce Barboře. 

Chalupa Šafránkovská (č.p. 32)
Dne 11. března 1652 převzal chalupu za 35 kop Matěj Šafránek. 

Chalupa byla asi zničena, neboť Ondřej Babička chalupu nově vysta-
věl a byla mu ošacována na 100 kop. Chalupa stála někde u hradeb-
ní zdi, která hradila zámeckou panskou zahrádku blíže sliveneckého 
kostela a tak byla jeho zahrádka spojena se zahrádkou panskou. Pro 
uvarování ohně a též proto, že z té chalupy časté zlodějství se dálo 
v panském dvoře, ano co více, dokonce špejchar panský, užívajíc 
k tomu hrušku červenku, která hned při marštale stojí, byly cesty k 
slezení a z něho obilí kradeno. Proto vrchnost sama chalupu (starou) 
sbortila a v nově na břehu nedaleko statku Babičkovského vystavěla 
a připojila k ní od chalupy Šafránkovské všechna pole. Držitel chalu-
py měl také od záduší pronajato 6 strychů polí. Povinnosti: úrok od 
sv Jana do sv Havla 10 kr 3 denary, vejruňku platil 2 kopy a 30 gr. Po 
smrti Ondřeje Babičky převzal chalupu a 16 strychů polí dne 22. led-
na 1745 jeho syn Ondřej Babička. Kupní částku splácel po 2 kopách. 
Po svém otci Ondřejovi převzal 4. prosince 1791 chalupu František 
Babička, dohodnuc se nejdříve se svým bratrem Václavem za 100 

kop neb 116 zl 40 kr. Polí bylo u živnosti 11 jiter 1265 čtv.s., zahrad 
412 čtv.s. Povinnosti k vrchnosti: urok 27 kr 3 denary, pěší robotu 
vykonával týdně po celý rok 2 a půl dne, sliveneckému faráři odváděl 
peněžitého desátku 23 kr 2 den, a odváděl 1 věrtel ovsa, k záduší 
2 železné krávy 48 kr.

František Babička se oženil s Dorotou rozenou Černou, která mu 
přinesla věnem 350 zl. Se svým synem Janem prodal 20. ledna 1824 
chalupu za 1200 zl Václavovi Holečkovi a jeho manželce Kateřině. 
Syn Václava Holečka – Štěpán Holeček se oženil 30. dubna 1846 s 
Kateřinou Mandíkovou z Klukovic. Nevěsta mu přinesla věnem 900 
zl, 2 krávy, jalovici. Štěpán ji připsal polovici živnosti, kterou mu otec 
odevzdal. Povinnosti: činže 27 kr, robota 13 dní ročně ruční prací, za 
železné krávy 48 kr. Dne 25. prosince převzal za 2300 zl Josef Hole-
ček s manželkou Marií. 

(z knihy Vilém Saitl: Slivenec a Holyně. Historie obcí.)    �

do dubna 2013. Při návštěvě uvidíte zakládající a významné členy tohoto 
sportu, stejně tak jako špičkové funkcionáře na dochovaných fotografi ích. 
Uvidíte celou řadu používaných krmných směsí pro holuby, řadu lidí pře-
kvapí, co všechno směsi obsahují, k jaké příležitosti se používají. Je tam 
také malý vzdělávací koutek pro malé i velké, kde si každý může otes-
tovat sám sebe, co o holubech ví. Mezi holubáři jsou i významní spor-
tovci naší republiky, např. Josef Černý, hokejový reprezentant, Vítězslav 
Mácha, olympijský vítěz v zápase řeckořímském. To ukazuje, že tuto záli-
bu mohou provozovat všichni, kteří se jí chtějí věnovat. Uvidíte, jak se 
vyvíjela přeprava holubů od motorových tříkolek, přes vlakovou přepravu 
až po moderní zoobusy. Součástí výstavy je také výstava konstatovacích 
systémů od prastarých konstatovacích hodin až po moderní elektronické 

systémy. Všechno se vyvíjí a tedy i poštovní holub, který je přísně selek-
tován, jak z pohledu výkonu, tak z pohledu stavby těla. Rozhodující je 
výkonový pohled, vždyť jen 20 % z nasazených holubů se umisťuje za 
body ve všech holubích soutěžích. Je samozřejmostí, že se chovatelé ze 
Slivence účastnili instalace výstavy, vždyť celá fotodokumentace o star-
tech holubů vznikla ve Slivenci. Celá výstava je pěkně aranžovaná a stojí 
za to ji vidět. Berte toto krátké povídání jako pozvánku k prohlídce výstavy 
a věřím, že se vám bude líbit a rozšíří vaše vědomostní názory na tento 
způsob sportovního vyžití. 

 Václav Vorlíček, 
 Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů    �
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Kalendář obce
leden – únor 2013

Cestopisné besedy

Mgr. Petr Krabala:  

PŘÍRODNÍ PARKY JIHOZÁPADU USAPŘÍRODNÍ PARKY JIHOZÁPADU USA
v zasedací místnosti ÚMČ

úterý 19. 2. v 18:00

O své zážitky z cest po USA, zaměřené především na přírodní 

krásy Kalifornie, se přijde podělit Mgr. Petr Krabala. 

Beseda bude spojena s promítáním.

Na velbloudu Thárskou pouští (Indie)Na velbloudu Thárskou pouští (Indie)

s RNDr. Alešem Krejčíms RNDr. Alešem Krejčím,

cestovatelem specializovaným na mimoevropské země 

a kultury, zejména Asii

v zasedací místnosti ÚMČ

úterý 22. ledna 2013 od 18:00 hod.

Promítání bude doplněno krátkými  videoukázkami. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

    SLIVENECKÝ SLIVENECKÝ 

MASOPUSTMASOPUST
Neděle 3. 2. 13:30 – 17:00

Sraz maškar na prostranství 

za Zelenou kavárnou v 13:30. 

Masopustní průvod čeká 

cesta ze Slivence do Holyně, 

hodně veselé muziky v podání 

poberounské kapely Třehusk, 

spousta zabijačkových dobrot 

a mnohá nová překvapení.

Veřejná knihovna SLIVENEC

pořádá besedu: 

Jak vzniká knihaJak vzniká kniha

s Borisem Dočekalems Borisem Dočekalem

KDE: Ve Veřejné knihovně ve Slivenci,  

K Lochkovu 6

KDY: Pozor změna termínu – původní úterý 8. 1. 2012 

se mění na:

čtvrtek 10. ledna 2013 od  18.00 hod.

LEDEN 
    7. 1.   16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
  10. 1.   18:00 Beseda „Jak vzniká kniha“ (Boris Dočekal     
               ve slivenecké knihovně)
11. – 12. 1. Volba prezidenta (1. kolo)

15. 1. a 16. 1. 8:00 – 14:00 Den otevřených dveří v ZŠ Slivenec
   18. 1.    15:00 – 18:30 Zápis do prvních tříd ZŠ Slivenec
   19. 1.    10:00 – 14:00 Zápis do prvních tříd ZŠ Slivenec
  22. 1.   18:00 Cestopisná beseda „Na velbloudu  
               Thárskou pouští“ (RNDr. Aleš Krejčí v zasedací  
                místnosti ÚMČ)
 25. – 26. 1. Volba prezidenta  (2. kolo)

   26.1.    9:00 – 13:00 Kurz první pomoci (ČČK v Klubovně  
 seniorů)
  28. 1.    16:00 Masopustní dílna v Klubu Švestka (výroba masek)
  30. 1.    14:30 Masopustní dílna – výroba masek (Unie                 
rodičů v ZŠ Slivenec)
ÚNOR
    3. 2.    13:30 – 17:00 SLIVENECKÝ MASOPUST

    4. 2.    16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů) 
    5. 2.    18:00 Cestopisná přednáška „Vlakem do Pekingu  
                a zpět“ (Monika a Jiří Vackovi v zasedací  
               místnosti ÚMČ)
    6. 2.   19:00 – 21:00 Výtvarná tvořivá dílna pro dospělé 
               (RC Pecka v Klubu Švestka)
  17. 2.    Výtvarná dílna (RC Pecka pro veřejnost)
  19. 2.   18:00 Cestopisná beseda Přírodní parky  
               jihozápadu USA (Mgr. Petr Krabala v zasedací  
               místnosti ÚMČ)
  23. 2.    Bazárek dětského oblečení (OS Gama  
               v Klubovně seniorů)
  24. 2.   15:00 – 17:00 Klub deskových her – pro  
               veřejnost (Klub Švestka)

Bohoslužby v kostele Všech svatých ve Slivenci se 

konají každou první a třetí neděli v měsíci v 15:50  hod.

ČČK a  OS GAMA vás zvou na kurz

Kurz první pomoci  Kurz první pomoci  

4 hodiny pro život 4 hodiny pro život 

V kurzu se naučíte jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte. Vyzkoušíte si 

poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resu-

scitaci u dětí a dospělých. Probírat se budou i další život ohrožující stavy u dětí a 

prevence dětských úrazů. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Kurz pořádá: Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK Praha 1, www.cckpraha1.cz

Kurz se koná: v sobotu 26. 1. 2013, od 9 do 13 hod. v  prostorách 

klubu seniorů (naproti poště)  Praha Slivenec, K Lochkovu 6. 

Cena kurzu: 400,- Kč

Kurzovné se hradí bankovním převodem na účet ČČK (na základě Vašeho přihlášení 

Vám zašleme potřebné údaje) před zahájením kurzu,  po dohodě lze vystavit fakturu.

Kontakt na pořadatele a přihlášení: Hana Morsteinová 606 208 990, 

hana.morstein@seznam.cz, www.osgama.webnode.cz

Uzávěrka přihlášek 22. ledna 2013 (nebo do naplnění kurzu)

časopis Městské části Praha – Slivenec 


