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V sobotu 21. dubna se v zasedací místnosti 
úřadu tradičně konalo Vítání občánků, tentokrát 

narozených v roce 2011. Asi vás překvapí počet občánků, ale v roce 2011 se jich v naší 
městské části narodilo 50. Obřad byl proto rozdělen do dvou etap a účast byla opravdu 
hojná. Občánci s rodiči, prarodiči a sourozenci zaplnili celou místnost. 

Po slavnostním přivítání pronesla paní starostka k přítomným, ale hlavně k rodičům, 
pár milých slov. K blahopřání k jejich potomkům připojila také malou radu, aby si svého 
rodičovství vážili a řádně si ho se svými ratolestmi užívali, což v této hektické době je 
poněkud složitější. Dále obřad obohatily svým hudebním vystoupením žákyně slivenec-
ké základní školy pod vedením paní učitelky Zemanové. Dívkám se vystoupení moc 
povedlo a dokonce roztančilo i nejmladší tanečníky z řad občánků. Poté paní starostka předala rodičům pamětní listy a upomínkové předměty 
a následovalo fotografování. Všem našim občánkům a jejich rodičům přejeme hodně štěstí a úspěchů do dalších let. Bohdana Růžičková  �

Vítání občánků



Informace z 12. mimořádného a 13. řádného veřejného zasedání 
zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

inzerce

Mimořádné 12. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Sli-

venec svolala starostka na 28. 3. 2012 zejména z důvodu pro-

jednání a schválení zhotovitelů staveb:

1) „III. etapa rekonstrukce centra“
– na základě výběrového řízení byla vybrána fi rma Dálniční stavby 
Praha, a.s. za cenu 4 791 269 Kč vč. DPH
2) „Obnova povrchu komunikace K Váze“
– na základě výběrového řízení byla vybrána fi rma Subterra, a.s. za 
cenu 2 759 766 Kč vč. DPH

Zastupitelé na 12. zasedání dále projednali a schválili:

� zaslání žádosti MHMP o svěření pozemku parc. č. 388/3 k.ú. 
Holyně do správy MČ Praha  – Slivenec

� navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 7 600,- Kč – 
neinvestiční dotace pro Místní knihovnu

� rozdělení částky 50 000,- Kč ve II. kole grantů pro r. 2012 mezi 
tyto subjekty:
Český červený kříž – modelářský kroužek – 3 500,- Kč na celoroční 
činnost
Real Holyně – 10 500,- Kč na celoroční činnost + akce
Rodinné centrum Pecka os.s – Divadélko pro předškolní děti – 
16 000,- Kč
AFK Slivenec – 20 000,- Kč na neplánované výdaje na provoz are-
álu

� dodatek ke Smlouvě o poskytnutí daru uzavřené dne 15. 9. 2010 
mezi MČ Praha – Slivenec a Římskokatolickou farností u kostela 
Všech svatých v Praze – Slivenci

� rozpočtové úpravy č. 2-2012

13. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 25. 4. 2012

Slib nového zastupitele

� Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprávách 
předsedů o činnosti výborů a komisí starostka představila novou 
členku zastupitelstva MČ Praha – Slivenec, paní Martinu Havlíko-
vou, která získala mandát zastupitele po Doc. Ing. Petru Picko-
vi, CSc., který 19. 4. 2012 odstoupil ze zdravotních důvodů. Paní 
Havlíková složila slib do rukou starostky a převzala Osvědčení 
o nastoupení do funkce člena zastupitelstva MČ Praha – Slive-
nec.

Zastupitelé dále projednali a schválili:

PRONÁJMY POZEMKŮ
� dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 25. 6. 2009, kterým se 
do bodu č. V. doplňuje věta: „Nájemce se zavazuje pracovníkům 
PVK zabezpečit volný přístup a příjezd k revizní šachtě na pozemku 
parc.č. 1720/3, k.ú. Slivenec.“

� pronájem části pozemku parc.č. 1657, k.ú. Slivenec za cenu 
2.000,-Kč/měsíc panu Nguyen.hong Tuen za účelem provozování 
minikonzumu
VĚCNÁ BŘEMENA
� uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku 
parc.č. 1681, k.ú. Slivenec, za účelem provozování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě se společností 
Telefónica Czech Republic, a.s.
ODSVĚŘENÍ POZEMKŮ
� zrušení svěřené správy pozemků p. č. 1767/12 a 1770/31 k.ú. Slive-
nec (na konci ulice Na Botě) a jejich převedení do správy hl. m. Prahy
DARY
� dary od sponzorů na Slivenecké Letnice ve výši 70 tis. Kč
DOTACE
� účelovou neinvestiční dotaci 20 tis. Kč na zkoušku odborné způ-
sobilosti pracovníka úřadu MČ p. Urválka 
ROPOČTOVÉ ÚPRAVY Č. 3-2012
VSTUP MČ PRAHA – SLIVENEC DO „SVAZU MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
HL. MĚSTA PRAHY“
RŮZNÉ
� havarijní opravu jižní fasády úřadu MČ poničené ohněm, kterou 
provede fi rma Pražské fasády, s.r.o. za cenu 110.500,- bez DPH
 Milena Hollmannová  �
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ jsou k dispozici na www.
praha -slivenec.cz a na úřadě MČ.  

Mgr. Kudláková – předsedkyně kulturní komise – připomněla 
kulturní akce zorganizované v poslední době – např. cestopisnou 
besedu o Polynésii, besedu s režisérem Karlem Smyczkem, recitál 
pí Heleny Kaupové, vystoupení Jiřího Vondráka – vzpomínku na B. 
Okudžavu. Ukázalo se, že pro komornější akce je vhodnější prostře-
dí Zelené kavárny, akce typu cestopisných besed se budou nadále 
pořádat v zasedací místnosti úřadu, kde je nově k dispozici promíta-
cí plátno. Dále poděkovala pí Martině Havlíkové za organizaci bese-
dy s panem Smyczkem a fotbalistům za přípravu obecních čaro-
dějnic. Mgr. Kudláková pozvala občany na VI. ročník Sliveneckých 
letnic, který se bude konat 1. a 2. června 2012, a poté poděkovala 
sponzorům, kteří na tuto akci věnovali fi nanční dary. Další fi nanční 
příspěvky na tuto akci jsou vítány. Poslední akcí před prázdninami 
je Svatojánská pouť v Holyni.
Ing. Ondřej Mika – předseda kontrolního výboru – informoval 
o schůzce výboru a o provedené kontrole plnění usnesení zastupi-
telstva. Členové výboru se seznámili se zprávou o vykonaném audi-
tu hospodaření MČ Praha – Slivenec za r. 2011 provedeném Magis-
trátem hl. m. Prahy a s výsledkem hospodaření základní školy. Audit 
neshledal kromě menších nedostatků žádná pochybení. Výbor se 
dále zabýval procesem inventur majetku MČ.
Martina Havlíková – předsedkyně sociální komise – komise se 
schází průběžně, na svých jednáních řeší stejnou agendu – návštěvy 
u jubilantů, pomoc potřebným.

PRODEJ SADBY
BALKÓNOVÉ KVĚTINY, LETNIČKY, 
ZELENINA, KOŘENÍ, TRVALKY …

PO – PÁ  15:00 – 19:00 HODIN
SO –NE  10:00 – 18:00 HODIN

JAROSLAV  ČERV, K VÁZE 375/10
SLIVENEC – PRAHA 5

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ 

Lhůta pro zaplacení poplatků ze psů uplynula koncem března, 
takže opozdilcům budou rozesílány výzvy k zaplacení a při nespl-
nění povinnosti bude vyměřen tento správní poplatek v trojnásob-
né výši. Proto naléhavě vyzýváme opozdilce k zaplacení!

Psi a poplatky

Hromadné očkování psů a koček 
proti vzteklině

Slivenec – před úřadem: 30. 5. 2012 – 19,00 – 20,00 hod. 

Holyně – Náměstí Pod Lípou: – 30. 5. 2012 – 20,00 – 21,00 hod.

Každoroční vakcinace proti vzteklině je povinná pro psy starší 3 měsíců

Očkování provádí  JAN VÁCHA MVDr., Werichova 947/1, 152 00 
Praha 5 – Hlubočepy, Tel.: 251 681 177
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Vážení a milí spoluobčané  (a spoluobčanky),

dovolte, abych Vás stručně informovala 
o novinkách.

Co se týče kanalizace, tak její výstavba  
v současné etapě 0015 již v celém Sliven-
ci skončila. U ulic Dominínská, Meskářova 
a Granátová již proběhla kolaudace a nyní 
se jen čeká na vydání kolaudačního roz-
hodnutí. Úspěšně se podařilo dokončit 
i výstavbu kanalizace v ulici U Sportoviště, 
kde se začalo se stavbou nejpozději, a tak 
se v další etapě koncem května již budou 
kolaudovat veškeré nové kanalizace kromě 
ulice K Váze a Na Korálově. Tyto dvě ulice 
se budou kolaudovat jako poslední, až po výstavbě plynu a rekonstrukci 
povrchů. 

V současné době se ve velkém začalo s pokládkou plynu. Plynofi kace 
bude pokračovat až do konce července. Plyn byl položen ve Frančíkové  
a v ulici K Váze, bude se dělat ještě v ulicích K Rozvodně, Na Korálově 
a v celé Habeši (v místech, kde již skončila výstavba kanalizace). Velké 
změny se již brzy dočká ulice K Váze, kde se nyní opravují vodovodní 
armatury a která se od půlky května začne rekonstruovat. Místní obyva-
telé se tam dočkají nového pěkného povrchu, ale vzhledem k tomu, že 
jde pouze o obnovu stávajícího stavu, nebude ulice po rekonstrukci o nic 
širší než nyní (pozemky, o něž by se do budoucna měla ulice rozšířit, jsou 
v současnosti soukromé). I tak ale půjde o výrazné zlepšení situace v této 
lokalitě.  

Co se týče dalších oprav komunikací, počítáme v příštím roce s opra-
vou ulice U Smolnic v Holyni a po skončení výstavby školky i s opravou 
ulice U Sportoviště. Hlavní komunikace, po kterých jezdí autobusy, nejsou 
v naší správě, ale ve správě Technické správy komunikací. Pevně doufám, 
že se podaří ještě letos sehnat peníze na ulici K Holyni, která je v naprosto 
katastrofi ckém stavu, a v nejbližší možné době i na ulici U Náhonu, která 
je ve stavu stejně špatném. O opravu obou komunikací žádám na odboru 
městského investora, u radních HMP i na TSK, ale zatím marně. Je opravdu 
s podivem, že se město za takto špatný stav svých komunikací nestydí.

Velmi rychle pokračuje nyní výstavba školky. Dokončují se práce na 
založení budovy a zanedlouho se již začne s instalací svislých konstruk-
cí.  Vzhledem k tomu, že výstavba bude pokračovat minimálně do února 
2013 (do té doby prodloužil odbor měst-
ského investora smlouvu se stavební fi r-
mou Ingbau), je již nyní jasné,  že školka 
nebude otevřena od ledna 2013, ale až 
v září příštího roku. Na mnoho věcí je tento 
termín lepší, ale chápu, že nepotěší rodiče, 
kterým nebylo dítě přijato do levné obec-
ní školky a nyní stojí před těžkou volbou, 
co dál. Zde je bohužel každá rada drahá, 
protože letos je obrovský převis poptávky 
po školkách v celé Praze. Situaci navíc 
značně zhoršilo stanovisko ombudsma-
na, že totiž právo na vzdělání ve školce je 
právem dítěte a při realizaci tohoto práva se nelze ohlížet na to, zda je 
matka dítěte na mateřské či zda chce nastoupit do práce. Toto kritérium 
je výslovně označeno za diskriminační a školky se na něj nesmějí ptát. 
V praxi to ale vede k tomu, že se do školky dostane dítě, jehož matka je na 
mateřské a mohla by se o další dítě bez problémů postarat, a nedostane 
se tam dítě, jehož maminka musí jít do práce, protože jí už končí mateřská 
a z jednoho platu rodina nevyžije. Přiznám se, že mi to přijde jako absurd-
ní. Snažila jsem se vyjednat se starostou sousední Prahy 5 MUDr. Klímou 
možnost přijímání našich dětí do školek na Barrandově. Pan starosta při-

slíbil pomoc, pokud jejich školky nebudou plné, ale bohužel patrně plné 
budou. Nicméně v průběhu roku dochází k velkému pohybu v uvolňování 
míst v MŠ, stojí tedy za to se občas přeptat. 

Dále bych se chtěla dotknout otázky církevních restitucí, resp. zákona 
o vyrovnání státu s církvemi. Spočítala jsem, že u nás ve Slivenci a v Holy-
ni je nevyřešenými restitucemi zablokováno 7 % plochy naší městské 
části, tedy relativně hodně. Z praktického hlediska nás nejvíce pálí osud 
Dvora křižovníků. Zákon je v současné době ve druhém čtení v Poslanec-
ké sněmovně a má před sebou ještě dlouhou cestu – třetí čtení, Senát, 
který ho určitě neschválí, přehlasování v Poslanecké sněmovně, podpis 
prezidenta. Ve zcela optimálním případě by mohl tedy začít platit příš-
tí rok. Dalších několik let se pak bude majetek církvím fyzicky vydávat 
a další roky bude trvat zpracování projektů na rekonstrukci Dvora a získání 
stavebního povolení. Jde tedy o velmi dlouhodobou záležitost. Je samo-
zřejmě také možné (a v současné době i docela pravděpodobné), že se 
schvalování zákona ještě někde zadrhne (např. s pádem stávající vlády, 
nebo kvůli snaze neohrozit křehkou většinu), a pak se vše ještě prodlouží, 
ne-li odsune na neurčito. Pozitivní zprávou ovšem je, že se Pozemkový 
fond odhodlal aspoň k opravě střech – zjevně poté, co se v televizních  
pořadech začal Dvůr Křižovníků objevovat docela často jako modelový 
příklad špatné péče státu o svěřený majetek… (viz obr. na str. 5).

Na zasedání koncem dubna schválilo zastupitelstvo HMP rozdělení 
rezervy pro městské části. Letos se místo 500 mil. Kč rozdělovalo jen 200 
mil. Kč, z toho 120 mil. Kč získaly velké městské části. Na malé MC při-
padlo pouhopouhých 80 mil. Kč, vesměs na projekty rozšíření kapacity 
škol a školek.  Naše MČ nedostane nic, protože zde školku staví přímo 
magistrátní odbor městského investora. Pro příští rok má být rezerva zcela 
zrušena. Jak bude vyřešeno fi nancování potřeb jednotlivých MČ, je zcela 
nejasné. 

Nakonec mi dovolte dvě poděkování: pracovnicím ÚMČ paní Růžič-
kové a paní Košařové chci poděkovat za přípravu Vítání občánků – vždyť 
právě jejich zásluhou měla celá akce hladký průběh.

A poděkovat chci i našemu občanovi panu Frolíkovi, který prokázal 
zcela nebývalou občanskou odvahu: dne 5. dubna došlo k loupežnému 
přepadení prodejny potravin U Rákosníčka třemi pachateli. Pan Frolík 
pachatele, kteří byli ozbrojeni boxerem, nožem a maketou pistole (že jde 
o maketu v té době ale nikdo nevěděl), pronásledoval a významně při-
spěl k tomu, že se Policii ČR podařilo pachatele v rekordní době zadržet. 
Pachateli byli dva chlapci ve věku 14 let a jeden šestnáctiletý.   
 RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka  �

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

Dne 4. dubna proběhlo komunitní plánování, jehož tématem byla otáz-
ka budoucnosti sliveneckého statku vedle školy a objektů plánovaných 
k navrácení církvím. Účast byla poměrně hojná, ale velkým úspěchem 
bylo množství nápadů, které naši spoluobčané přinesli. Opět jsme se 
přesvědčili, jak našim občanům záleží na budoucím vzhledu obce, její 
občanské vybavenosti. Nápady obsáhly doslova vícegenerační proble-
matiku, od zájmů mladých až po potřeby seniorů. urv  �

Komunitní plánování
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Pan Frolík K zadržení pachatelů došlo v Meskářově ulici



Po roční přestávce by se opět mělo začít s další částí rekonstrukce centra  
Slivence, tentokrát v  prostoru před základní školou až po ulici Ke Smícho-
vu. Výběrové řízení, které proběhlo v březnu, vyhrála fi rma Dálniční stavby. 
V současné době probíhají jednání o postupu výstavby a rozsahu prací 
v letošním roce. Tato část je rozsáhlejší než ty předchozí a situace je ovliv-
něna i provozem školy. Budeme se proto snažit převážnou část prací, které 
budou realizovány v letošním roce, stihnout během letních prázdnin. Vzhle-

dem k tomu, že je v plánu i přesun zastávky (pouze o několik metrů směrem 
po směru jízdy), probíhají i jednání s Technickou správou komunikací, která 
nám přislíbila na tuto akci přispět. Této stavbě bude předcházet položení 
dešťové kanalizace, která zlepší vodní bilanci  a hlavně kvalitu vody v náves-
ním rybníku. Také doufáme, že nám „vysuší“ areál školy, který je v současné 
době značně podmáčený. Například ve správním pavilonu po deštích ve 
druhém podzemním podlaží stojí voda. S ohledem na napjatý rozpočet v 
letošním roce a kumulaci několika akcí budeme doufat, že se nám toho 
během prázdnin podaří udělat co nejvíce.  Ing. Šárka Musilová  �

Centrum a dešťovka

Oprava ulice K Váze

Předposlední etapa výstavby kanalizace etapy 0015, tedy stavby kofi -
nancované z Ministerstva zemědělství, se chýlí k závěru. Všechny řady 
jsou již položeny a čerpací stanice vybudovány. V dubnu proběhla kolau-
dace v ulicích Dominínská, Meskářova a Granátová. Na konec května 
je plánována kolaudace další rozsáhlé části: Frančíkova, K Rozmezí, Ke 
Štěpcům, Na Čisté, Kameníků, U Habeše, Mramorová, K Rozvodně, 
část ulice Na Korálově,  K Lochkovu, Ke Smíchovu a U Sportoviště. Po 
dokončení povrchů se už bude kolaudovat koncem června pouze ulice K 
Váze a zbytek ulice Na Korálově.  Po zkolaudování kanalizace vydá PVK 

souhlas s užíváním kanalizace a majitelé jednotlivých nemovitostí si po 
obdržení územního souhlasu od stavebního úřadu ÚMČ Praha 5 mohou 
vybudovat přípojky od hranice pozemků k domům. Jednotlivé kanalizač-
ní přípojky je po dokončení třeba nechat zaměřit geodetem a geodetic-
ké zaměření nechat odsouhlasit panem Dubským z PVK. Následně je 
možné uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod. Zbývající 
část Slivence, která ještě nemá kanalizaci, by se také mohla brzy dočkat. 
Koncem března MHMP – odbor městského investora zahájil výběr zho-
tovitele. Až bude vybrána fi rma, bude už záležet pouze na zastupitelstvu 
hlavního města Prahy, kdy uvolní peníze na realizaci. Doufejme, že se v 
letošním roce tato poslední etapa alespoň zahájí.  mus  �

Proběhla každoroční pravidelná revize všech dětských hřišť, ale bohužel 
do uzávěrky tohoto čísla Mramoru není předaná revizní zpráva s výsled-
ky. Věříme, že v náročném hodnocení odborníků uspějeme a nebudou 
zjištěny žádné závažné nedostatky. Jakmile se počasí umoudří, budeme 

obnovovat nátěry dřevěných prvků hřišť, lavičky, ploty atd. Hřiště v Holyni 
dostane novou ochrannou síť, neboť stávající již nejde opravit. Několikrát 
jsme opravovali branky na hřišti, ale stále jsou mezi námi nenechavci, 
kterým vadí hezké hřiště a musí stále něco ničit. Také jsme netrpělivě 
čekali na opravdu teplé počasí, které bylo potřeba k položení defi nitivní 
krytiny na altán na hřišti Centrál. urv  �

Hřiště pro děti

Kanalizace se blíží do fi niše

V loňském roce proběhla v této ulici  pokládka řadu splaškové kanaliza-
ce. V polovině dubna zde Pražské plynárny zahájily pokládku plynovodu. 
Při předávání komunikace mezi jednotlivými subjekty proběhla kontrola 
funkčnosti vodovodních armatur, při které bylo zjištěno, že většina hyd-
rantů a šoupátek na přípojkách není v pořádku. Proběhlo tedy jednání 
s Pražskými vodovody a kanalizacemi, které přislíbily výměnu armatur. 

Vzhledem k tomu, že veškeré stavební práce včetně defi nitivního povr-
chu musí být dokončeny do 25. 6. 2012, bude se pracovat intenzivně, 
a to bude znamenat značné omezení dopravy v této lokalitě. Během dvou 
měsíců zde bude položen plynovodní řad, PVK  si opraví vodovodních 
armatury a následně dojde k zásypu a hutnění vrstev komunikace až pod 
asfalty. Asfaltové povrchy budou pokládány na závěr v celé délce.

Omlouváme se předem za případné problémy, ale doufáme, že kon-
cem června zde bude nová ulice, ve které budou uloženy funkční sítě a 
do silnice se nebude muset v následujících letech zasahovat.  mus  �

Po dokončení výstavby kanalizace se ve Slivenci naplno rozjela poklád-
ka plynovodů. Zároveň zde pracují dvě fi rmy. Ve Frančíkově ulici pokládala 
řad řízeným podvrtem společnost INKO a v ulici K Váze klasicky hloubila 
rýhy společnost Revis. V letošním roce by se ještě měly plynofi kovat uli-
ce Na Čisté, K Rozmezí, Ke Štěpcům, U Habeše, Kameníků, Mramorová, 
K Rozvodně a Na Korálově. Pokud by někdo měl k výstavbě plynovodů 
dotaz, je možné se obrátit na pí Vostřezovou z Pražských plynáren – tel: 
602 513 277.  mus  �

Opravdu závažným činem bylo založení požáru kontejnerů u budovy 
úřadu. Okolnosti incidentu, kterými jsou rychlost rozšíření požáru, jeho 
razance a v neposlední řadě lokalizace ohniska požáru v prostoru mezi 
kontejnery, vedly kriminalisty k domněnce o úmyslném založení požáru. 
Požár zcela zničil dva kontejnery Pražských služeb, omítku a zateple-
ní budovy úřadu. Zničené bylo okno v prvním patře, plastový rám se 
žárem spekl a praskla skleněná výplň okna. Škoda se podle odhadů 
vyšplhá až ke 130.000,- Kč. Díky včasnému zásahu zaměstnanců úřa-
du a posléze i hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru a vzniku 
rozsáhlejších škod. urv  �

Požár pod okny ÚMČ

V ulici Na Křenkově se již několik let zhoršoval stav propustku, kte-
rý převádí Vrutici pod ulicí. Koncem loňského roku se již začal sesouvat 
okraj komunikace směrem do potoka a průtočný profi l se zmenšil téměř 
na nulu. Bylo s podivem, že pobral všechnu vodu, která do něj přitekla.  
Když se začalo s opravou, zjistili pracovníci, že pod vrstvami asfaltu je 
ukryt poklop čistící šachty a od něj je propustek v pořádku. Rozsah oprav 
se tedy zmenší a vybuduje se pouze nový nátok do propustku, zpevní se 
břeh a osadí se zde zábradlí. Po opravě bude mít propustek větší kapacitu 
a bude bezpečnější.  mus  �

Propustek Na Křenkově

Co nového s výstavbou mateřské školky
Výstavba mateřské školky zdárně pokračuje. Propojovací atrium má 

již hotovou hrubou stavbu a u vlastní školky pokračují práce na základo-
vých konstrukcích. Jsou zde rozvedeny přípojky vody, kanalizace a tope-
ní. Rychlost postupu prací bude záležet na fi nančních prostředcích, které 
magistrát bude ochoten v letošním roce na tuto stavbu uvolnit. Pokud by 
fi nanční prostředky stavbu neovlivnily, mohla by být dokončena příští jaro 
a od nového školního roku uvedena do provozu.  mus  �

Oprava okapů ve škole
Jako každý rok, byl i letos u historické budovy základní školy problém 

se sjížděním sněhu ze střechy budovy, který ohrožoval chodce před ško-
lou a ničil okapy na budově. Městská část proto objednala instalaci sně-
hových háků, které zabrání sjíždění sněhu. Během realizace ale pokrývači 
zjistili, že stávající okapy jsou v dezolátním stavu a špatně nainstalované, 
a proto neplní svou funkci tak, jak mají, navíc část vody ze střechy se 
do nich ani nedostane. Tyto nedostatky částečně způsobily špatný stav 
omítky na historické budově. Rozšířili jsme proto objednávku o dodávku 
nových okapů a jejich funkční instalaci.  mus  �

Výstavba plynovodů
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Pozemkový fond začal s rozsáhlou opravou střech ve Dvoře Křižovníků Výstavba kanalizace v ulici U Sportoviště (březen)

Pokládání šindelů na altánu na hřišti Za Farou ... a její „interiér“Čerpací stanice Na Korálově

Izolační a drenážní funkci pod základovou deskou školky plní vrstva pěnoskla Oprava okapů na historické budově školy

Výstavba školky rychle pokračuje Pracovník ÚMČ pan Urválek hasí požár

Pokládka plynu v ulici K Váze Oprava propustku Na Křenkově
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� Nechtělo by před defi nitivními povrchy komunikací opravit 

vodovodní potrubí? Např. ve Frančíkové je v havarijním stavu 

a teče…

Opravit vodovody by bylo určitě potřebné a smysluplné. Napsala 
jsem proto  ofi ciální dopis na PVK a požadovala opravy s tím, že 
nám poruchy jejich  vodovodů ve špatném stavu ničí nově opravené 
části komunikací (po letošní zimě jsme měli např. poničen nedávno 
opravený chodník u květinářství  a také se musela opravovat nově 
udělaná ulice K Cikánce). Vzhledem k  tomu, že se u nás opravy 
ulic budou teprve dělat, je nyní výborná příležitost opravit vodo-
vodní síť, aby se pak do nových  komunikací nemuselo dlouhou 
dobu zasahovat. Nicméně z PVK jsem dostala informaci, že naše 
vodovody jsou z 80. let a jsou teprve v polovině své životnosti. Pro 
opravy vodovodů a kanalizací má PVK (provozovatel vodovodů a 
kanalizací) ve spolupráci s PVS (správce vodovodů a kanalizací) 
vyvinuto multikriteriální hodnocení sítě, které hodnotí stáří potrubí, 
jeho poruchovost atd. A naše vodovody prý nedosahují na potřeb-
ný počet bodů pro opravu. „V zásobníku investičních akcí PVS 
čekají několik let na realizaci jejich obnovy vodovodní řady s rokem 
výstavby 1880, tedy více jak 50 let po své předpokládané životnos-
ti. Právě ve srovnání s těmito řady není ani poruchovost stávajícího 
vodovodu ve Slivenci ničím mimořádným,“ sděluje ofi ciální dopis z 
PVK. Jinak řečeno, u nás jsou vodovody špatné, ale jinde ještě hor-
ší. Z PVK máme pouze  příslib, že vymění ve Frančíkové a K Váze 
nefunkční armatury. V ulici K Váze se již začalo s jejich výměnou. 

� Byl už statek vrácen křižovníkům, když se začal rekonstru-

ovat? 
Nebyl, rekonstrukci dělá Pozemkový fond. Objekt Dvora křižov-

níků patří dál státu. Je velmi dobře, že objekty dostávají novou stře-

chu, nicméně podle mého názoru by bylo zapotřebí opravit předtím 
také staré krovy. 

� Je pravda, že se bude muset v nejbližší době vystěhovat 

jídelna ze statku kvůli církevním restitucím?

To není pravda. Za současné situace není jisté, kdy a zda vůbec 
bude zákon o narovnání státu s církvemi přijat, ale nějaké změny 
se na tom těžko začnou dít dříve než za pět let. Navíc ani pak nevi-
dím důvod, proč by jídelna měla skončit. Křižovníci předběžně plá-
nují využití objektu pro sociální služby (domov seniorů a podobně) 
a tam bude jídelna dozajista potřeba. 

� Kdy se podél okruhu dobuduje protihluková stěna?

Ředitelství silnic a dálnic dalo zpracovat projekty protihlukových 
opatření, bez nichž nemůže být dle sdělení hygieniků Pražský okruh 
zkolaudován. Nyní se vyřizují potřebná povolení (územní rozhod-
nutí a stavební povolení). Pak bude záležet na získání potřebných 
fi nančních prostředků. Dle informací z ŘSD by stavba mohla pro-
běhnout příští rok.   Jana Plamínková  �

Ve spolupráci s Technickou správou komunikací byla provedena pro-
hlídka dopravního značení Slivence a Holyně. Zjištěné nedostatky bude 
TSK postupně odstraňovat, zejména bude obnoveno zničené vodorov-
né dopravní značení přechodů. Nově bude zbudován přechod na křižo-
vatce ulic Ke Smíchovu x Za Farou mezi zastávkami MHD. urv  �

Rada hl. m. Prahy dne 24. 4. 2012 schválila Pravidla dotačního 
programu Čistá energie na rok 2012. O dotaci může požádat každý, 
kdo provedl přeměnu topného systému z tuhých nebo kapalných 
paliv na ekologicky ušlechtilá paliva (plyn, el.), příp. na využití obno-
vitelných zdrojů energie na vytápění v období od 1. 9. 2011 do 31. 
10. 2012.  Dotace se nevztahuje na topný zdroj využívající topný 
plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem nainstalovaný v 
novostavbě, nové půdní vestavbě a v rekreačním objektu, na obno-
vitelné zdroje vytápění v rekreačním objektu, na topný zdroj kon-
strukčně umožňující spalovat i neekologická paliva a ekologický 
zdroj podpořený z jiného dotačního titulu.

Pravidla na rok 2012 a dokumenty (žádost, smlouva) jsou umís-
těny na webu hl. m. Prahy v sekci dotace a granty – životní prostře-
dí.  str  �

Program Čistá energie – 
schválena pravidla na rok 2012 Dne 2. dubna proběhl jarní úklid naší městské části. Úklid provádě-

la fi rma Akrop a zaznamenali jsme několik oprávněných stížností na 
kvalitu. Bylo evidentní, že řidič nevěnoval práci náležitou péči, někde 
nezajížděl k obrubníkům chodníků, takže tam zůstával nepořádek. 

Naopak velmi pozitivně reagovali naši občané na výzvu svépomo-
ci při úklidu veřejných prostranství, zejména trávníků v okolí svých 
domů. Mnoho občanů projevilo velmi aktivní přístup a zasloužili se o 
lepší vzhled okolí našich domovů. Všem patří poděkování.  urv  �

Jarní úklid 

Upozorňujeme občany, že od 26. června letošního roku už nemůžete 
vycestovat  do zahraničí s dítětem zapsaným do cestovního pasu rodičů. 
Každý občan ČR musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní 
doklad, tedy pas nebo (při cestě do států EU) občanský průkaz.

Pasy vydává pro naši městskou část ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15. 
Za děti žádají o pas zákonní zástupci, tedy zpravidla rodiče. Musí přijít 
s dítětem osobně, protože přímo v úřadovně se dítě fotí. Žadatelé si s 
sebou mají přinést rodný list dítěte i rodičů, protože zároveň se kontrolují 
a aktualizují i údaje v informačním systému evidence obyvatel a v případě 
rozporů by si žadatel musel tak jako tak pro tyto doklady dojít. Vezme-

li je s sebou rovnou, tak si ušetří  cestu. Fotografování malých dětí je 
časově velmi  náročné a kapacita prostor je omezená, nenechávejte tedy 
pořízení dokladů na poslední chvíli. Na rozdíl od občanského průkazu, o 
který můžete požádat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností 
(v Praze Praha 1-22), tak o pas můžete požádat pouze v místě trvalého 
bydliště. Od ledna letošního roku lze pořídit občanský průkaz i dítěti do 
15 let, do zemí EU tedy můžete s dítětem vycestovat i na „občanku“. 

Otevírací hodiny ve středisku osobních dokladů ve Štefánikově ulici 
13-15: pondělí, středa 8-18, úterý, čtvrtek 8-14.30, pátek 8-12 hodin. 
 pla  �

Každé dítě musí mít vlastní cestovní doklad

Otázky a odpovědi

Doprava a bezpečnost
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Z vernisáže výstavy Můj tajný deník Na výstavě v holyňské kapli

Sázení stromků v Chuchelském háji

Den ZeměDen Země

Jízdy zručnostiNové vybavení školní jídelny



S nástupem jara a prvních slunečních paprsků se výuka přesunula i mimo 
školní lavice. Desátého dubna žáci trávili odpolední vyučování v holyňské 
kapli, kde naši sedmáci pod vedením pana učitele Šandora připravili verni-
sáž k výstavě Můj tajný deník, na které pracovali v rámci hodin anglického 
jazyka a výtvarné výchovy. Ti, co se vernisáže zúčastnili, mohli zhlédnout 
pásmo písniček, a to jak českých, tak i anglických, které si naši žáci připra-
vili. A samozřejmě celou výstavu, kterou úvodním slovem zahájila ředitelka 
školy. Žáci se organizováním této výstavy učili nejen vytvářet vztah k umě-
leckým hodnotám, ale také si rozvíjeli kompetence  pracovní a komunika-
tivní – prostřednictvím obrazného vyjádření se snaží   oslovit návštěvníky 
a podnítit u nich hlubší zájem o tento způsob komunikace. 

O deset dní později se konal projektový den, který má v tomto období 
v naší škole každoroční tradici. Jednalo se o den věnovaný Dni Země, ten-
tokrát vedený pod názvem Hmyz a „jiná havěť“. Cílem bylo získat zajíma-
vé a nové poznatky z říše hmyzu a uvědomit si význam hmyzu pro lidstvo 
a vlastně celou biosféru. Projekt byl zahájen v jednotlivých třídách četbou 
článku o hmyzu. Pak se žáci shromáždili na hřišti, kde byli rozděleni do sku-
pin. Každá skupina byla složena z žáků prvních až devátých tříd, což umož-
ňovalo rozvíjet pozitivní vztahy mezi žáky různé věkové kategorie.  Vlastní 
program se skládal ze dvou částí – výtvarné dílny, v níž žáci z papíru a plastů 
vytvářeli květiny, housenky, brouky a další živočichy, a práce na stanoviš-
tích, kde svoje znalosti a dovednosti žáci dokazovali při plnění různorodých 
úkolů. Základem byla kooperace ve věkově smíšené pracovní skupině.

Celé dopoledne nám přálo počasí, program se dětem velmi líbil. Žáci 
vytvořili nádherné výrobky a odnesli si spoustu nových poznatků a informa-
cí, které použijí ve výuce.

Vyhodnocení celého projektu proběhlo v úterý 24. 4. na nádvoří školy 
a nejlepší pracovní skupiny si odnesly „zdravé a chutné“ ceny. 

S pěkným počasím souvisí i další celoškolní projekt, a tím je meziná-

rodní program Ekoškola, do kterého je naše škola zapojena. V současné 
době usilujeme o získání tohoto titulu. Tento projekt vychází z principu, že 
není možné se o životním prostředí jenom pasivně učit, ale je třeba změnit 
naše chování a jednání v oblasti ekologie.  Program vede ke spolupráci 
žáků, učitelů, nepedagogických pracovníků, rodičů, ale i místní komunity. 
Nabízí nám uznání a zviditelnění školy, zlepšení vztahů, ale také možnost 
dozvědět se mnoho užitečných rad pro náš praktický život a možnosti,  jak 
ušetřit peníze na provoz školy.  Program Ekoškola sestává ze sedmi kroků, 
které při správném plnění vedou až k prestižnímu mezinárodnímu ocenění 
–  titulu Ekoškola. Zde je jen malá ochutnávka aktivit, které s dětmi podni-
káme za cílem získání tohoto titulu pro naši školu. Děti z prvního stupně hoj-
ně navštěvují Stanici mladých přírodovědců, kde již absolvovaly programy 
s názvem Les a Zvířata v zimě. Dále tyto děti navštívily biofarmu v Šestajo-
vicích, která se zaměřuje na rostlinnou a živočišnou produkci biopotravin. 
Žáci druhého stupně absolvovali program z ekocentra Podhoubí zaměřený 
na úspory energií. Z dalších akcí stojí za zmínku sázení stromků v Chuchel-
ském háji, kterého se zúčastnil celý ekotým. A samozřejmě sem patří již 
zmíněný Den Země. 

V současné době řeší náš ekotým a vlastně i celá škola problém, neboť na 
našem pozemku se náhle objevil prostor bývalé studny. Žáci i zaměstnanci 
školy by chtěli studnu obnovit a umožnit tak čerpat vodu k zavlažování škol-
ního pozemku. Co však škole chybí, jsou fi nanční prostředky na obnovu 
studny. Pokud by se mezi vámi – čtenáři našel někdo, kdo by chtěl a mohl 
na tuto podle nás potřebnou věc přispět, neváhejte se přihlásit v kanceláři 
školy. Po předběžném odhadu je na znovuobnovení studny potřeba celkem 
alespoň 20 000,- Kč. Přivítáme ale jakoukoli částku.

Naše škola se nevěnuje pouze dětem školního věku, ale i dětem před-
školního věku. Proto v letošním školním roce poskytujeme zvláštní péči 
předškolákům, kteří mají ještě potíže s vyslovováním jednotlivých hlásek. 
Při odborné péči logopeda si děti často velmi rychle osvojí správnou výslov-

nost některé hlásky izolovaně, ale nedokáží ji spontánně užívat v běžné 
řeči. Naše „Hrátky s řečí“ slouží k procvičování  a zautomatizování jed-
notlivých hlásek a jejich zapojením do řeči. V kolektivních logopedických 
cvičeních rozvíjíme obsahovou stránku řeči, cvičíme sluchové vnímání, ale 
také jemnou i hrubou motoriku. Hodně využíváme zpěvu, pohybových her, 
dramatických hříček, her k rozvoji motoriky, říkanek a hádanek, obrazových 
pomůcek, hraček i běžných předmětů. Každá taková hodina začíná roz-
cvičkou, cvičením pro rozvoj motoriky jazyka a rtů. Od počátku je důležité 
děti správně motivovat, protože předškolák má svým způsobem nárok na 
to, aby si co nejvíce hrál. Důležité je začít na řeči pracovat a dítě pozitivně 
podporovat. Pokud jen kritizujeme a upozorňujeme ho na chyby, dočkáme 
se možná pravého opaku.  V této oblasti se věnují našim předškolákům 
odborně proškolené paní učitelky 1. stupně.

O budoucí školáky pečujeme také v rámci adaptačního kurzu – ten je 
v provozu jednou za 14 dní. Žáci se setkávají se svými budoucími učite-
li a učitelkami i se školním prostředím. Letos poprvé jsme v době konání 
kurzu pro předškoláky začali více rozmlouvat i s jejich rodiči. Zveme rodiče 
do „školní kavárny“, kterou vytváříme v prostorách školní kuchyňky nebo 
v učebně s interaktivní tabulí. Tato setkání s rodiči budoucích žáků prv-
ních ročníků jsou tematicky zaměřena. Rodiče se  dozvídají, jaké metody 
a obsahy vzdělávání čekají jejich děti, mohou se dotazovat, nahlížet do 
prací našich žáků apod. V současné době nás čekají ještě dvě setkání, při-
čemž jedno je zaměřené na diskuzi nad výukou angličtiny napříč vyučova-
cími předměty – tzv. Metody CLIL a druhé setkání bude moderovat PhDr. 
Hana Košťálová, autorka vyučovacích přístupů zaměřených na rozvoj čtení 
s porozuměním – RWCT. Hana Košťálová se pokusí odpovědět na otázky, 
jak je to vlastně se čtením u předškoláků, zda lze s malými dětmi budovat 
čtenářskou gramotnost ještě před tím, než dítě nastoupí do školy. Rodiče 
tak dostanou spoustu užitečných rad, jak pracovat s dětmi předškolního 
věku v oblasti čtení. 

Ve středu 18. 4. proběhlo školní kolo Dopravní soutěže mladých cyk-

listů. Soutěž měla dvě části. V první – teoretické – museli soutěžící prokázat 
své znalosti dopravních předpisů. Ve druhé části proběhly jízdy zručnosti, 
ve kterých museli naši mladí cyklisté předvést své dovednosti v jízdě na kole 
po určené trase s nejrůznějšími překážkami. Dvě nejúspěšnější dívky a dva 
nejlepší chlapci postupují do okresního kola, které proběhne 15. května. 

Velká pochvala a poděkování patří Michaele Nejedlé z pátého ročníku, 
která skvěle reprezentovala školu v obvodním kole matematické soutěže 
Pythagoriáda, kde se umístila na třetím místě. 

Poslední dubnovou akcí bylo vítání občánků,  které se konalo v sobotu 
21. 4. 2012. Žáci naší školy si připravili kulturní vystoupení. Básní ho otevřeli 
sourozenci Garbaczewští, následoval veselý písňový duet sester Kratochví-
lových o želví mámě. Společná píseň Pásla ovečky pak rozezpívala téměř 
všechny přítomné. Ani následující duet Láska má dneska svůj den v podání 
sourozenců Garbaczewských nezůstal bez odezvy. Společné vystoupení 
uzavřela Emilie Kratochvílová, která bravurně zahrála na housle.  

Letní příměstský tábor ve Slivenci pro školní děti
Unie rodičů pořádá první a poslední prázdninový týden 

příměstský turistický tábor.

Každý den bude tematická  výprava do okolí. 

Máme naplánovány hry i tvoření. Kapacita tábora max. 18 dětí.  

Cena 200 Kč / dítě/ den, doba konání   7,30 - 17,30 hod.

V prvním týdnu jsou  5. a 6. 7. státní svátky, 

proto je možné využít tábor i jen na pracovní dny.  

Podrobnosti  a přihláška jsou uvedeny 

na www.unierodicu.webnode.cz

Duben, za kamny nebudem
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Š K O L A ,  Š K O L K A



Velká většina rodičů sliveneckých i holyňských předškolních dětí se 
trápí nedostatečným počtem míst ve stávající obecní školce. Ta fun-
guje již mnoho let na výjimku, její kapacita je 20 dětí (bez výjimky jen 
16 dětí). Vzhledem k tomu, že se do naší obce v posledním období 
stěhuje mnoho mladých rodin s malými dětmi a mezi rodiči probíhá 
na toto téma živá diskuze, pokládáme za důležité otázky kolem školky 
objasnit.

 Vedení obce se s faktem, že je ve Slivenci zoufale malá kapacita škol-
ky, pere už druhé volební období. V současné době je to z důvodu prud-
kého demografi ckého růstu posledních let i problém celorepublikový.

 V roce 2006, s příchodem do funkce starostky MČ, zahájila Dr. Jana 
Plamínková intenzivní jednání kvůli výstavbě nové školky. Nejdříve se 
hledal pozemek v majetku obce, kde by se výstavba mohla uskuteč-
nit . Podařilo se ho najít v areálu školy. Bylo zřejmé, že výstavbě musí 
předcházet rekonstrukce a dostavba správního pavilonu (bylo na něj 
možno částečně získat dotace z EU), na který by stavba MŠ navázala. 
Paní starostka v té době zahájila spolupráci s architektem Brotánkem, 
významným odborníkem na nízkoenergetické stavby v ČR, protože 
předpokládala (a správně), že nízkoenergetický projekt bude mít vyšší 
naději na dotace z EU. Nízkoenergetický projekt, jediný svého druhu v 
ČR, na sebe opravdu upozornil (byl vybudován i s pomocí fi nančních 
prostředků EU za cca 10 mil. Kč a byl zkolaudován v roce 2009). 

Zároveň se   zahájily práce na projektu MŠ pro 100-112 dětí a také 
na projektu tělocvičny, která rovněž ve Slivenci chybí. Poté musela MČ 
získat územní rozhodnutí pro výstavbu a dále i stavební povolení, což 
trvalo kvůli různým byrokratickým překážkám  více než 2 roky. Již před 
získáním stavebního povolení začala paní starostka shánět pro budoucí 
školku fi nanční prostředky. Bohužel se ukázalo, že žádný z operačních 

programů z EU nelze pro výstavbu v Praze (na rozdíl od jiných krajů 
v ČR) využít. Jediným zdrojem fi nancí se proto ukázalo Hlavní město 
Praha. Sehnat prostředky z rozpočtu HMP v minulém volebním období 
nebylo opravdu jednoduché. Přesto se podařilo pro rok 2010  sehnat 15 
mil. Kč. Krátce před volbami proběhl i výběr zhotovitele, který ale nová 
rada HMP odmítla uznat. Po volbách se nové vedení Prahy snažilo pře-
vést výstavbu kompletně  na naši městskou část. Vzhledem k tomu, že 
výstavba fi nančně přesahuje možnosti naší městské části,  vyvinula paní 
starostka obrovské úsilí, aby si stavbu pod sebou ponechal Magistrát. 
To se povedlo, stejně jako převod přidělených fi nančních prostředků do 
dalšího roku. Zachovat peníze pro nás nebylo ani samozřejmé, ani jed-
noduché.  Stálo  to hodně úsilí a mnoho hodin vyjednávání. Školka se 
tak v květnu r. 2011 začala stavět. Výstavbu bohužel zdržely přeložky 
topných kanálů, od kterých chyběla jakákoli projektová dokumentace, 
a následně i archeologický průzkum vzhledem k tomu, že na staveništi 
bylo odkryto rozlehlé předkeltské sídliště. 

 Přesto, že je hl. město Praha v nepříznivé fi nanční situaci (jak je 
zřejmé i z médií), získal Slivenec pro rok 2012 na školku 30 mil. Kč. 
Stavba školky nyní již bez problémů běží a bude dokončena do úno-
ra 2013. Budoucí školka v reálném horizontu otevření v roce 2013 je 
tak výsledkem dlouhodobé, cílevědomé práce a lobbingu současného 
vedení obce. Pro období do otevření nové školky se snažíme pomo-
ci rodičům jednáním s radnicí Prahy 5, aby slivenecké děti do svých 
předškolních zařízení umísťovala. Situace v mateřských školkách je ale 
i na Praze 5 kritická.

 Je nám líto, že v tuto chvíli nemůžeme přinést jiné informace. Pro 
ty, kteří znají celou historii čekání na novou školku, je však současná 
situace malým zázrakem.  Lenka Kudláková  �

Kam do školky?
(minulost, současnost a budoucnost slivenecké mateřské školky)

Ježeček hledá poslední 
čtyři kamarády Mateřinka SLUNÍČKO přivítala  jaro. A co je u nás nového ? Od ledna 

máme novou paní učitelku Katku, která nám hraje na kytaru a učí ang-
licky. Naši nejstarší kamarádi ze Sluníček - Karolínka, Anežka, Martínek, 
Terezka, Jonášek, Henry a Ríša - byli u zápisu a v září se z nich stanou 
opravdoví školáci. Také jsme se byli podívat v 1. třídě slivenecké základ-
ní školy, abychom si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích, píše na tabuli a na 
co se máme na podzim těšit. Všichni jsme navštěvovali solnou jeskyni 
na Barrandově, kde se nám moc líbilo. Každý týden jsme tam s paní uči-
telkou Bárou cvičili správné dýchání, jógu a aerobic, abychom byli celý 
rok zdraví. V únoru jsme se připravovali a moc těšili na karneval. Paní 
učitelky pro nás vymyslely karnevalovou hru „Piráti ze Slivence“, při které 
jsme objevovali pomocí map a pergamenů pirátský ostrov. Velikonoce 
byly v Mateřince  veselé a barevné, plné práce a jarního kouzlení.  Malo-
vali jsme vajíčka, vyráběli kuřátka a zvládli jsme i obrázky z keramiky. Na 
fotografi e (ale nejen na ně ) se můžete podívat na webových stránkách : 
www.skolaslivenec.cz/materinka-slunicko/.
Pokud se za námi chcete podívat, přijďte i se svými dětmi 
v úterý 29. 5. od 15:00 – 17:00 hodin, budeme mít pro všech-
ny  D E N  O T E V Ř E N Ý CH  D V E Ř Í.
 Jaro plné sluníčka přejí Koťátka a Sluníčka.

SLUNÍČKO, SLUNÍČKO . . .
Školka Ježeček v Praze – Slivenci pro děti od dvou let byla otevřena na 
podzim roku 2010. Rodičům nabízí celoroční kvalifi kovanou péči o děti 
včetně prázdnin, dětem bio stravování, kurzy angličtiny a logopedie, pra-
videlné návštěvy knihovny a solné jeskyně a řadu zábavních akcí.
Na konci března jsme navštívili představení kouzelníka Roberta Nava-
ra, které děti velmi bavilo. V závěru měsíce dubna jsme v maskách pálili 
čarodějnici spolu s rodiči a dětmi nejen z naší školky. A v květnu nás čeká 
hledání pokladu na Pirátské stezce. 
Pokud právě Vy přemýšlíte o té správné školce pro Vaše dítě, 
přijďte se k nám podívat. Stačí si domluvit schůzku nebo přijít 
1. června na Den dětí, který se u nás ponese v duchu pestré 
zábavy, soutěží a her.

Těšíme se na Vás! Veronika Kosařová, ředitelka Školky Ježeček, 
www.skolka-jezecek.cz, tel. 775 715 055



Čtení ze sbírky básnířky Mrvíkové

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec,  
ZŠ a MŠ Praha - Slivenec pořádá akci 

pro veřejnost

SCHODIÁDA
ZÁVOD V BĚHU DO SCHODŮ

KDY: v úterý 22. 5.  od 14,30 hod
KDE: v přízemí historické budovy ZŠ

Určeno pro předškolní i školní děti. 
Ty nejmenší mohou závodit v doprovodu 

rodičů. Těšíme se na všechny.  

ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Unie rodičů při ZŠ a MŠ 
Praha 5 Slivenec, OS Gama, ČČK Praha 1, Městská 

policie Vás zve na

DEN BEZPEČNOSTI 
VE SLIVENCI

KDY: 6. 6. 2012  8,30 – 13,30 hod.
KDE: nádvoří ZŠ Slivenec a fi rmy SSI Schäfer

Čeká vás trenažér jízdy na motocyklu, alkobrýle 
simulující alkohol za volantem, výstava  refl exních 

materiálů od Besipu, velké dopravní hřiště od Měst-
ské policie, dopravní testy, spoustu úkolů od ČČK 

- například chůze o slepecké holi, jízda na kolečkovém 
křesle, ukázky první pomoci, jízdy zručnosti …

 
Pro předškolní děti bude připraveno  dětské dopravní 

hřiště s elektrovozítky a mnoho a mnoho dalšího.
Těšíme se na vás.
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Český červený kříž
V pátek 16. 3. jsme pro sliveneckou školu připravili cvičnou evakuaci. 

Během první vyučovací hodiny byl školním rozhlasem vyhlášen příkaz 
k opuštění školy. Některé menší děti se sice trochu bály, ale jejich vyu-
čující je rychle uklidnili. Všichni se rychle a  zdárně evakuovali  a sešli se 
na shromaždišti před školou.  Nalezena  byla i  námi  záměrně  schova-
ná  žákyně  čtvrté třídy. Děti „ zachránily“ i  morče  nebo  třídního mas-
kota.  Po ukončení evakuace jsme pro všechny děti připravili několik 
stanovišť, kde se seznamovaly se základy  první pomoci.

O víkendu 21. – 22. 4.  proběhl ve spolupráci se školou další z řady 
záchranářských víkendů, při kterém si děti prohlubovaly své znalosti a 
dovednosti z oblasti první pomoci. Během soboty i neděle  ošetřovaly 
nejrůznější namaskovaná poranění v modelových situacích, trénovaly 
obvazovou techniku nebo transport poraněného. Samozřejmě se nejen 
učily, ale  také  si hrály a nechybělo ani vaření nebo zpěv s kytarou.

Naše děti se také podílely jako fi guranti na tvorbě výukových  fotogra-
fi í pro celorepublikový časopis Magazín mladého zdravotníka, který si 
budete moci prohlédnout i v naší nové vývěsce u základní školy.  PeS  �

Kurz trénování paměti 2012
Klub seniorů ve Slivenci uspořádal na jaře 2012 již třetí Kurz tré-

nování paměti pod vedením lektorky Ivany Fojtů. Scházeli jsme se 
každou středu odpoledne na hodinovou lekci. Poslední jsme dokon-
čili 18. 4. 2012. Trénování paměti spočívalo v soustředění se, koncen-
traci myšlenek i pohybu těla, oživení pozapomenutých informací. 
Vše podáváno zábavnou formou s vlídnou tváří naší lektorky. Dobrá 
nálada, smích, překvapivé výsledky domácích úkolů nás provázely po 
celou dobu výuky.   Irena Krejčová,  Klub seniorů  �

Na schůzce seniorů v pondělí 2. 4. 2012 jsme strávili pěkné odpo-
ledne v Klubu seniorů s kosmetickou poradkyní Ing. Irenou Haasovou. 
Beseda byla speciálně zaměřená na kosmetickou péči pro seniory 
a její součástí byly ukázky líčení a zkoušení kvalitních kosmetických 
přípravků z řady pleťové a dekorativní kosmetiky Mary Kay. Zajímavé 
odpoledne si zopakujeme na některé podzimní schůzce ještě letos, a 
tak čtenářky Mramoru sledujte program Klubu seniorů a nenechte si 
ujít příležitost, jak pečovat o svou pleť. 

Pitáková/Krejčová – Klub seniorů  �

„Péče o pleť“ aneb  „Žena může 
být krásná v každém věku“

V pondělí 7. května 2012 jsme uvítali našeho pana faráře z katolic-
kého kostela ve Slivenci v Klubu seniorů Slivence a Holyně. Povídání 
bylo velmi zajímavé, probrali jsme mezilidské vztahy, příběhy z bible 
související s odchodem člověka, vyrovnání se se smrtí v různých 
náboženstvích. Slíbili jsme si, že se opět sejdeme a budeme pokra-
čovat v úvahách a názorech na životní úseky našeho života.

Irena Krejčová, Klub seniorů Slivenec a Holyně  �

Pan farář Zdeněk Skalický v 
klubu seniorů



Výtvarná dílna v zahajovací den
Holyňská milulášská zábava ... Český Ježíšek – pokus o rekord ve vypouštění balonků ... pro dospělé

Letošní teplotně nadprůměrný březen skončil ve Slivenci těsně před 
konáním tradičního velikonočního jarmarku, který se konal v sobotu 31. 
března na návsi u rybníka. Ledový vítr střídal déšť a těm, co se přesto 
odhodlali jarmark navštívit, nepomohla horká medovina ani svařené víno 
ze stánku. Malí žongléři v žonglérské dílně v Čechách dobře známého 
kejklíře Vojty Vrtka se marně snažili rozcvičit promrzlé ručky a vzduchem 
neplánovaně létaly balónky i jiné zboží některých trhovců. Maminkám 
z rodinného centra Pecka a občanského sdružení Gama, které nějaká 

nepřízeň počasí jen tak neodradí, 
dokonce ulétl celý stánek a napr-

šelo i do výrobků dětí slivenecké školy. 
A tak nejlépe bylo v hřejivé náruči Zelené kavárny, kde probíhal prodej 

Klubu lidové tvorby a kam se přesunul i kejklíř Vojta se svými hrátkami. Ke 
škodě návštěvníků, ale i trhovců, se mnoho neutržilo, nevypilo a nesněd-
lo a neodehrála se ani plánovaná pohádka. Přesto (nebo právě proto) 
děkujeme úplně všem, kteří vydrželi a doufáme, že po smolném jarmarku 
adventním a nyní velikonočním, už jsme si to zase na nějakou dobu s 
nepříznivým počasím vybrali…  Lenka Kudláková  �

V březnu  měla naše MČ možnost na týden si zdarma půjčit vozidlo 
Smart na elektrický pohon – v rámci pražské propagace elektromobi-
lity. Možnost vyzkoušet si tento neobvyklý dopravní prostředek měli 
nejen pracovníci ÚMČ, ale také občané, kteří se přihlásili na e-mailové 
výzvy. A naše zkušenost? Všem pracovníkům ÚMČ se vozítko velmi 
líbilo, na popojíždění po Slivenci a Holyni by pro nás bylo úplně ide-
ální, navíc jeho provoz je téměř zadarmo, vozidlo lze přes noc dobít z 
obyčejné zásuvky. Pořizovací cena je ovšem bohužel astronomická, 
takže pro nás tato akce zůstane jen zajímavou zkušeností.  pla  �

Slivenec získal za své webové stránky Cenu poroty
Vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb 2012 a JuniorErb 2012 za kraj 

Hlavní město Praha se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne 15. března 2012 
v sále Zastupitelů HMP. Soutěž Zlatý erb má již dlouholetou tradici, celore-
publikově se koná již počtrnácté a v gesci Magistrátu hlavního města Pra-
hy ve spolupráci s odborem informatiky je organizována od roku 2004.

 „Je radost sledovat, jak se rok od roku vaše tvorba webových strá-
nek esteticky i obsahově vyvíjí, jen tak dál a přeji vám hodně síly a úspě-
chů ve vaší další práci,“ ocenila přítomné fi nalisty a zástupce soutěžících 
MČ Prahy Ing. Eva Vorlíčková, radní hl. m. Prahy pro oblast informatiky a 
evropských fondů a poděkovala nejen účastníkům soutěže, ale také orga-
nizátorům a odborné porotě za realizaci obou soutěží. Do soutěže Zlatý 
erb 2012 se letos přihlásilo celkem 18 městských částí, které soutěžily i 
letos ve třech tradičních kategoriích.

� V kategorii „Nejlepší webové stránky města“ získala 1. místo MČ 

Praha 2 – http://www.praha2.cz/

� Za „Nejlepší webovou stránku obce“ byla zvolena MČ Praha - Vel-

ká Chuchle http://www.chuchle.cz/

� V kategorii „Nejlepší elektronická služba“ 1. místo obdržela MČ 
Praha 16 se službou Portál práce Městské části Praha 16 http://www.
praha16.eu/portal-prace

� Cenu veřejnosti získala rovněž MČ Praha 16 http://www.praha16.eu

� Cenu poroty „Skokan roku“ získaly webové stránky MČ Praha – Sli-

venec http://www.praha-slivenec.cz
                       tisková zpráva MHMP (redakčně kráceno)  �

Dne 18. dubna se konala přednáška  Mgr. Michaely Mácalové z Arche-
ologického ústavu AV ČR o záchranném archeologickém výzkumu pro-
váděném na staveništi mateřské školy ve Slivenci od listopadu 2011 do 
ledna letošního roku. Zjišťovací výzkum zde prováděla v létě 2011 fi rma 
Labrys. 

Nejprve archeologové uvedli stručný výčet nálezů, které už byly ve 
Slivenci učiněny: v roce 1975 se např. našly artefakty z kultury zvonco-
vých pohárů (4300-2200 BC) v ulici Ke Smíchovu, v ulici U Sportoviště 
byly učiněny nálezy z doby bronzové - únětické kultury (2200-1300 BC). 
Nálezy shrnuje kniha Pravěká Praha.  Na stavbě školky bylo nalezeno 
polykulturní sídliště, obývané od pravěku (neolit, nálezy vypíchané kera-
miky) po dobu bronzovou (halštat). Objeveny byly dvě zahloubené cha-
ty zvané polozemnice, jámy na zásoby (hlavně na obilí), odpadní jámy 
(bývalé zásobovací jámy, kam se dávaly kosti, zbytky jídel, nádob apod.), 
žlábky a kůlové jamky-  zbytky dlouhého kůlového domu, který lze vidět 
např.  v archeoparku ve Všestarech. Sloužil pro jednu rodinu a zachovaly 

se z něj zbytky nejsilnějších nosných  kůlů.
Nejstarší nálezy pocházejí z kultury s vypíchanou kerami-

kou z období 5300-4300 BC. Ozdoby se do nádob vypíchávaly radélky 
a všichni účastníci besedy se shodli, že jde o nejhezčí nálezy, učiněné na 
stavbě školky. Zároveň jde o nestarší neolitické nálezy z Čech, podobně 
stará keramika byla dosud nalezena pouze na Moravě. Našlo se ale jen 
několik úlomků nádob. Další zbytky pocházejí z knovízské kultury, z její 
štítarské fáze (doba bronzová). Tato keramika je už jemnější a propraco-
vanější. Z doby halštatské (800-400 BC) se našla chřestítka a miniaturní 
nádobky s měsíčními symboly, jejichž účel zůstává nejistý, dále přesleny 
(sloužily k tomu, aby se nezamotávaly nitě), tkalcovská závaží (sloužila k 
napínání vláken) a dále se našly kostěné artefakty – korálky, šídla, ryd-
la a dlátka. Z drobných kamenných artefaktů byly nalezeny pazourko-
vé čepele k řezání, zlomky  broušených sekyrek, čepelky, drtidla a třecí 
kameny na zpracování obilí.

„Překvapilo nás, že na tak malém prostoru jsme našli tolik předmětů, 
ale i to, že jsme nenašli žádné hroby,“ říká archeoložka Mgr. Mácalová.

 Jana Plamínková  �
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Slivencem se proháněl 
elektromobil

Starostka Slivence Jana Plamínková při přebírání ceny s radní HMP 
pro informatiku Ing. Evou Vorlíčkovou (vpravo) a s předsedkyní krajské poro-
ty Ing. Renatou Tomanovou

Velikonoční jarmark ve znamení ledových mužů

Nové archeologické nálezy ve Slivenci

�



Archeologové představili některé z nálezů

Počasí letošnímu jarmarku věru nepřálo

Jarmark navštívil starosta sousední Velké Chuchle Martin Melichar

Kejklíř Vojta bavil především děti

Jarní atmosféra nechyběla

V Zelené kavárně se prodávaly výrobky Klubu lidové tvorby
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Ve čtvrtek 19. 4. 2012 byla uspořádána beseda v Zelené kavárně s naší 
sliveneckou sousedkou – operní zpěvačkou Helenou Kaupovou a jejími žáky 
z Akademie múzických umění v Praze. Paní Kaupová byla sólistkou Státní 
opery Praha, často koncertuje v zahraničí na předních operních scénách, 
spolupracuje s prestižními českými i zahraničními orchestry a dirigenty a 
v neposlední řadě působí jako pedagog na pražské AMU. Vyprávění paní 
Kaupové bylo velmi zajímavé a milé a doprovázely jej operní árie v provedení 
jak hlavní aktérky večera, tak jejích hostů – mladých operních nadějí.  Roze-
zpívaná Zelená kavárna potěšila všechny návštěvníky. Všichni pěvci nám 
předvedli známé operní árie a jejich školené hlasy rozechvěly kavárnu i naše 
duše. Všem moc děkujeme za krásný zážitek.  Irena Krejčová  �

Beseda s režisérem Karlem Smyczkem  proběhla dne 29. 3. v Zele-
né kavárně za velkého zájmu slivenecké veřejnosti. Pan režisér si před 
besedou stačil prohlédnout volnočasové centrum Švestka a ocenil 
krásné prostředí, ve kterém aktivity probíhají. V 18 hodin začala bese-
da. Pan Smyczek si s některými účastníky besedy - bývalými zaměst-
nanci Filmových ateliérů Barrandov, zavzpomínal na „staré dobré 
časy Barrandova“ a ochotně odpovídal na všechny otázky, včetně 
těch, které se týkaly jeho rodiny.  Posluchači se dozvěděli mnoho 
zajímavého z natáčení oblíbeného seriálu „ Bylo nás pět“ nebo z fi lmů 
„Sněženky a machři“ a „Lotrando a Zubejda“. Zavzpomínalo se i na 
režisérovy herecké začátky, kdy jeho kolegy byli takoví herečtí veliká-
ni jako například Ladislav Pešek nebo Vladimír Menšík. Mohli jsme si 
také prohlédnout publikaci k novému seriálu „Špačkovi v síti času“, 
který by měl být letos uveden v České televizi. Myslím, že všichni, 
kdo se besedy zúčastnili, odcházeli domů obohaceni o pěkný kultur-
ní zážitek.   Martina Havlíková  �

Folklorní soubor Trnečky byl založen v říjnu 2010 zahájením činnosti dět-
ského tanečního kroužku. Název souboru Trnečky vychází z názvu obce 
Slivenec (slíva – moravsky trnka). Podstatou činnosti souboru je obnovení 
lidových tradic a zvyků společně s kulturní pohybovou a hudební výchovou 
dětí. Soubor v letošním roce navštěvuje 18 dětí ze Slivence a Holyně ve 
věku 4 až 9 let. Děti nacvičují jednou týdně pásma lidových tanců se zpěvy 
a básničkami v tělocvičně ZŠ Slivenec.                   
Slivenecký lidový kroj

V loňském roce jsme na základě dobových fotografi í lidového kro-
je místních Baráčníků z Holyně (cca 1930) a tradičního lidového kroje z 
Moravského Slovácka vytvořili pro náš dětský soubor „Slivenecký kroj“. 
Kroj se skládá z bílé plátěné košile s krajkou kolem krku a rukávů, zelené 
brokátové vesty, u dívek ze zadní bílé plátěné a přední modrotiskové sukně 
a u chlapců bílých plátěných kalhot a modrotiskové zástěry. Kroj je v pase 
doplněn o červenou vyšívanou mašli. Svou zelenomodrou skladbou barev 
má kroj symbolizovat trnku (švestku).

Za fi nanční podpory ÚMČ - Praha Slivenec jsme pro děti z našeho sou-
boru ušili 18 těchto lidových krojů. Za 18 měsíců našeho působení soubor 
vystoupil na Adventním koncertě v kostele Všech Svatých ve Slivenci, na 

Pálení čarodějnic či  Sliveneckých letnicích.
Zakládáme dětskou cimbálovou muziku!

Od září 2012 taneční složku folklorního souboru rozšíříme o složku 
hudební – zakládáme dětskou cimbálovou muziku. V příštím školní roce 
rádi přivítáme nové členy do našeho souboru (přijímací zkoušky proběhnou 
v září 2012).
Hledáme partnery:

1) Generálního partnera (partnery) pro dlouhodobou spolupráci s dět-
ským souborem. Pro nově založenou dětskou cimbálovou muziku hle-
dáme sponzora k fi nancování zakoupení hudebních nástrojů. Jedná se o 
cimbál a basu  v celkové pořizovací ceně 138 tisíc Kč. Možnost účinkování 
souboru na fi remních akcích apod.

2) Partnery na připravovaný 1. ročník dětské pěvecké soutěže: Slive-
necký slavíček. Jedná se o soutěž pro děti ve zpěvu lidových písní za 
doprovodu cimbálové muziky s bohatým doprovodným programem. Na 
akci vystoupí dětský folklorní soubor Trnečky + hosté, k poslechu a tanci 
zahraje cimbálová muzika Šarvanec. Připraveny budou soutěže pro děti, 
ochutnávka moravských specialit, vína a slivovice. Možnost propagace 
partnerské fi rmy apod. Děkuji za všechny děti z našeho souboru za vámi 
nabídnutou formu spolupráce, patrnerství či sponzorství. 

Kontakt:  Ing. Petr Mitáš , pmitas@seznam.cz , tel: 602 28 00 36  �

Dětský folklorní soubor Trnečky

Po dva březnové víkendy se představila v kapli sv. Jana Křtitele 
v Holyni mladá, nadějná konceptuální výtvarnice Veronika Láníková 
s výstavou Nesvázaná kaple. Její hra s provazem, kterou uchopila 
prostor kaple zcela jinak, než jsme jej zvyklí chápat, v návštěvnících 
probudila přání se zastavit a podívat se kolem sebe jinýma očima a 
nebo si jen tak pohrávat s autorčinými sny o nesvázané kapli.

Objekt z provazů doprovázely fotografi cké ukázky autorčiných dří-
vějších výtvarných pokusů ukázat kolemjdoucím známá místa v jiném 
světle.  Lenka Kudláková  �

V úterý 20. března se v zasedací síni ÚMČ konal vzpomínkový kom-
ponovaný pořad brněnského písničkáře, scénáristy a muzikanta Jiřího 
Vondráka. Tento všestranný umělec v minulosti často spolupracoval 
se známým brněnským Divadlem Husa na provázku, natočil pro Čes-
kou televizi dvanáctidílný dokument Básníci Evropy a od roku 1990 se 
několikrát setkal s Bulatem Okudžavou, který se stal jeho celoživotní 

hudební láskou. Právě slivenecký večer byl ve znamení Okudžavovy 
tvorby, ať již hudební nebo literární. Posluchači měli možnost kromě 
poutavého vyprávění o setkání se slavným písničkářem vyslechnout 
několik Okudžavových písní v podání J. Vondráka, shlédnout fi lmový 
dokument o návštěvě českých fi lmařů v ruském Peredělkinu či nebo 
záznam jediného Okudžavova koncertu v Čechách v roce 1995.

Jiří Vondrák si vysloužil ve Slivenci za kulturní lahůdku, kterou z 
Brna přivezl, vřelý potlesk.  Lenka Kudláková  �

Cestopisná beseda o Polynésii
V úterý 13. března se konala v zasedací síni ÚMČ cestopisná bese-

da šéfredaktorky časopisu „Cykloturistika“ paní Slávky Chrpové o její 
cestě do francouzské Polynésie. Společné setkání mělo velmi neče-
kaný začátek, protože autorka přednášky do zasedací síně přitančila 
v tradičním oděvu Polynésanů a předvedla tanec, který se na své ces-
tě naučila. Poté seznámila všechny přítomné s programem cesty do 
exotických míst. Této cyklovýpravy po stopách jednoho ze zakladatelů 
samostatného československého státu M. R. Štefánika, mj. astronoma, 
který v Polynésii založil první observatoř, se zúčastnil také astronom 
Jiří Grygar. Cesta po Tahiti a dalších sedmi z celkem 118 polynéských 
ostrovů nebyla zajímavá jen díky tomuto zaměření. Dozvěděli jsme se 
mnoho poutavého o malých ostrovech, kde je překrásná a nedotčená 
příroda, ale také o kouzlu a možnostech cykloturistiky, která je pro paní 
Chrpovou životní láskou. V letních měsících tohoto roku plánuje absol-
vovat na kole cestu do španělského poutního místa Santiago de Com-
postela. Přejeme jí kilometry naplněné poznáním.  Lenka Kudláková  �

Zahájení páté výstavní sezóny 
v holyňské kapli

Beseda s režisérem 
Karlem Smyczkem

Vzpomínka na Bulata Okudžavu

Beseda s Helenou Kaupovou 
a jejími žáky



Výstava v kapli sv. Jana Křtitele – Pavel Piekar: Duchovní prostory
2. 6. – 30. 6. 2012, Otevřeno vždy o víkendech 15:00 – 17:00

 Grafi cké soutisky Pavla Piekara, které budou vystaveny v holyňské 
kapli v průběhu měsíce června, jsou dokladem o hledání adekvátního 
zobrazení duchovního prostoru a zároveň jsou neustále znovu pokláda-
nými otázkami, na které existuje zdánlivě snadná odpověď. Ale dát této 

odpovědi konkrétní formu snadné vůbec není, neboť duchovní prostor 
nelze změřit, nelze ho kvantifi kovat. Je nehmotný, ale navzdory tomu exis-
tuje. Existuje všude tam, kde mají lidé potřebu vztahovat se k něčemu, co 
přesahuje je samotné, co přesahuje jejich bezprostřední každodennost, 
co je převyšuje.      Anita Pelánová (pro Slivenecký mramor zkráceno)  �

Přednášející Šárka Chrpová začala velmi netradičně Režisér Karel Smyczek s Martinou Havlíkovou

Pěvkyně Helena Kaupová

Trnečky vystoupily loni na Sliveneckách letnicích

Vystoupení Heleny Kaupové v Zelené kavárně

Jiří Vondrák vzpomíná na Okudžavu



Zápas Slivenec – Real Holyně zahájil letošní oslavu čarodějnic

Starostka Jana Plamínková předává vítěznému týmu Slivence pohár Obě mužstva po zápase

Na závěr večera zahrála kapela k tanci i poslechu

Na čarodějnickém ohni se dá opéct i špekáček

Čarodějnice na akci nechyběly

Malé čarodějnice se slétly ve Višňovce



Tak dlouho je činný spolek chovatelů poštovních holubů ve Slivenci, 
druhý nejstarší fungující spolek v naší obci. V rámci republiky bude letos 
dosaženo 100 let činnosti chovatelů poštovních holubů. K této příležitos-
ti se bude konat výstava v Zemědělském muzeu  (vedle Technického 
muzea) a start holubů z  Letné, to vše na podzim letošního roku. V roce 
1947 se sešla parta nadšenců, holubích příznivců v restauraci U Sojků, 
v dnes již zrušené restauraci ve Slivenci, zde se dohodli a založili spolek. 
U zrodu stáli tito pánové: Forejt Antonín, Feřtr  V. a J., Slavík  Fr., Čuřík 
J., Majer M. a další. Spolek pod číslem 0325 vznikl oddělením části člen-
ské základny spolku Columba  Radotín. Při založení sliveneckého spol-
ku byli kromě radotínských zástupců také zástupci sousedních spolků, 
Letec Smíchov a Ikar Jinonice, bohužel ani jeden z výše jmenovaných 
spolků již dnes neexistuje. Členská základna zestárla, náhrada nepřišla, 
ale tak už to chodí. Největší rozmach našeho spolku připadá do let 1956 
– 1958, to už je taky dávno. Před zánikem náš  spolek  zachránila pěti-
ce chovatelů, kteří vozili holuby na motorce do Radotína. To bylo v letech 
1964–1967. Ve spolku se vystřídala celá řada členů, zvláště když přišli cho-
vatelé z Lochkova, pár chovatelů z Hlubočep, celkem se ve sliveneckém 
spolku vystřídalo přes 200 členů. Existují o tom písemné záznamy. Máme 
zakládající knihu krasopisně psanou zakládajícím členem M. Majerem. 
Protože jsme byli složkou Ministerstva vnitra, musela být přísná eviden-
ce holubů, maximálně 40 kusů na chovatele, kontrolu prováděl výcvikář, 
v té době pan Vejvoda J. Měli jsme i okresního náčelníka, tuto funkci jistou 
dobu vykonával také slivenecký občan pan Kostelecký. Existovala kniha 
došlé pošty a řada hlášení a sumářů, ale to vše zaniklo přesunutím přes 
několik složek až k Českému svazu chovatelů drobného zvířectva, od kte-
rého jsme se osamostatnili cca před 10 lety, založili jsme samostatný Svaz 
chovatelů  poštovních holubů Čech, Moravy a Slezska. Za těch 65 let jsme 
si vydobyli docela slušnou pozici na úrovni výsledků, funkcionářů i na úrovni 
společenské. Máme ve svých řadách mistra České republiky (Růžička B.), 
dalším vynikajícím výsledkem bylo vítězství národního závodu z Minsku (Sla-
vík V. se svojí 4516), výpis výsledků by byl dosti obsáhlý, na to není prostor. 
     Ve Slivenci se 2x ročně schází konference Českého svazu, minimálně 5x 
ročně řídící výbor, který organizuje přes oblastní sdružení činnost cca 2100 
členů, který Český svaz má. Mimo tyto složky máme zástupce v prezidiu 
svazu, které se schází v Humpolci 5-6 x do roka, zabývá se organizačními 
činnostmi a řízením svazu, který čítá přes 4000 členů. Připravuje celore-
publikovou  konferenci, která se schází 1x ročně ve Střítěži u Jihlavy. Velmi 
aktivně se naši členové zapojují do organizace celostátní výstavy, která je 
vždy v lednu jedenkrát za 2 roky v Lysé nad Labem.

 Slivenec je významným startovacím místem jiných OS. Ročně je tu 
odstartováno okolo 50 zoobusů z Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska a 
také Rumunska. Každý chovatel má přesně zaměřený holubník pomocí 
GPS nebo megalanem s přesností úhlové vteřiny. Stejně tak přesně jsou 
zaměřena startovací místa. Také letos máme nahlášeny OS, které budou 
ve Slivenci startovat. Je jich 14. Začínáme 6. 5., končíme 29. 7. se starými 
závodníky, dorost pak od 2. 9. do  23. 9. Startovacím místem je „Bělice“ 
(před světelnou křižovatkou na Řeporyje na poli ), starty jsou ráno mezi 6 

– 7,30 , rozhoduje vývoj počasí. Toto musí mít startér nastu-
dováno, aby nevypustil holuby do špatného počasí. Vidět 

starty je  možné, ale musíte si přivstat. Měly by být: 6. 5., 13. 5., 10. 6., 8. 7.  
(5 OS ), 22.7 . , to jsou vícečetné starty. Největší počet holubů, které jsme 
startovali, bylo téměř 30 000 holubů, kteří letěli na Slovensko. Kdo bude mít 
zájem, bude vítán.  Václav Vorlíček  �

Chovatelé poštovních holubů: 65 roků

Akce se jako každý rok pořádala ve Sportovním areálu Slivenec a tradičně 
se její organizace ujali fotbalisté AFK Slivenec, kteří vše zvládli na jedničku. 
Nejen pěkné počasí, ale i fotbalové derby Slivenec vs. Real Holyně přilákalo 
už v odpoledních hodinách spoustu fanoušků dobré zábavy, jídla a pití. Oba 
fotbalové týmy i rozhodčí p. Bachroň podali navzdory velmi horkému počasí  
srdnatý  výkon se spoustou vstřelených branek a potěšili tak své fanouš-
ky, ale i ostatní návštěvníky. Z vítězství 11:6 se v letošním roce nakonec 
radoval tým Slivence. Po sportovním výkonu přišel čas na zábavu a kolem 
osmé hodiny byl zapálen oheň,  na kterém si děti v maskách čarodějnic, ale 
i dospělí  opékali buřty za doprovodu živé muziky.  Atmosféra byla báječná 
a akce trvala do večerních hodin.  Simona Strauchová  �

Malé Čarodějnice ve Višňovce se tentokrát konaly s menším předstihem 
před Velkými Čarodějnicemi na fotbalovém hřišti, a to v neděli 29. dubna, 
a tak si malé čarodějnice a čarodějové mohli zasoutěžit se svými vrstevní-
ky a zároveň se účastnit tradiční akce, na kterou se těší a účastní se všich-
ni ze Slivence a okolí bez rozdílu věku. Pro malé čaroděje a čarodějnice, 
kterých se sešlo na třicet, bylo připraveno několik soutěží a po úspěšném 
absolvování jednotlivých úkolů na ně čekala malá sladká odměna a samo-
zřejmě tradiční opékání buřtů. Nejprve si vyráběli čarodějnické střapaté 
sukýnky. Ačkoli pro čaroděje je tradiční spíše barva černá, malé čarodějky 
suverénně preferovaly růžovou. Dále následovala sada sportovních dis-
ciplín: prohazování čarodějnice tenisákem, skákání s krysou mezi koleny 
a trefování koštětem do kroužku. Čarodějnici bylo možné prohodit tělem, 
hlavou i nohama a byli takoví experti, kteří se trefi li každým hodem. Ská-
kání s krysou kolem kuželů nebyl žádný problém, snad jenom trefování 
do neposedného kroužku děti trochu potrápilo. Závěrečná disciplína byla 
uměleckého charakteru, tedy malování čarodějnice, a to dle vlastní fan-
tazie anebo s pomocí omalovánek. Plot hřiště na Višňovce se vyloženě 
nabízel jako vhodné umístění open-air výstavy namalovaných čarodějnic 
a opět se prokázalo, že naši malí fantazií nešetří. Každý tak mohl obdi-
vovat všechny čarodějnické výtvory. Od stolečku s pastelkami to byl jen 
skok ke stánku s odměnami. Na závěr nás čekalo již tradiční opékání buř-
tů. Tentokrát nás nezahnala ani bouřka, a tak si děti užily i prolézaček, 
které nabízí dětské hřiště.  OS Gama  �

Malé Čarodějnice ve Višňovce

Obecní pálení čarodějnic

Společenská kronika 2011
Svá kulatá a významná jubilea v měsíci květnu a  

červnu oslaví tito naši občané a občanky: 

Květen  2012
pan Bohuslav Štolba

pan Jan Kučera
paní  Miluše Znamenáčková

paní  Milada Nováková
paní Ludmila Šubrtová
paní Markéta Vítková

pan Jiří Vršecký
pan František Mikeš
paní Hana Racková

Červen 2012
pan  František Vojta

paní  Xenie Bernhauserová
paní  Cecílie Petrolínová
paní  Hedvika Janáčková

pan Miloslav  Urban
pan František  Szilvási

paní Vladimíra Hodošová
pan Zdeněk Křivan

pan Zdeněk Pecháček
paní Marie Moudřichová
pan František Kratochvíl

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let!!!



SAFARI DĚTSKÝ DEN 
      VE SLIVENCI 

na fotbalovém hřišti

 3. 6. 2012 15 – 17 hodin

 

Všechny děti v podobě zvířátek 

budou oceněny!

15:15h  Divadýlko Knofl ík 

– Oblačné otázky

Velikonoční dílny pro dospělé

Hrátky s dětmi

Knofl íci s představením Elá Kipling

Zápas se Slavií

Vynášení Moreny
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A přišel. 30. března děti ze sliveneckých školek i další návštěvníci 
přihlíželi velkolepým kouskům kouzelníka Roberta Navara v zasedací 
místnosti ÚMČ Slivenec. Pracovníkům úřadu Rodinné centrum Pec-
ka naplnilo dopoledne nejen tajemnem, magií a obřími bublinami, ale i 
křikem a výskáním nadšených diváků – takže děkujeme, že to s námi 
vydrželi.

Ono ale vlastně celé fungování Pecky je takové kouzlení. Jsou to 
ovšem čáry nenápadné, které mnohdy okolí ani nevnímá a bere jako 
samozřejmost. Za veškerými akcemi rodinného centra je totiž spousta 
práce, spousta času a nemálo fi nančních prostředků, které se neustále 
snažíme získávat od sponzorů, z grantů, apod. Činnosti RC Pecka se 
účastní mnoho dětí a rodičů, z čehož máme velkou radost, ale nebylo 
by to možné bez hrstky „odvážných“, kteří se tomu věnují nad rámec 

povinností. A nejedná se jen o maminky, které rozhodně nenaplňují před-
stavu zahálející ženy na mateřské, která hledá realizaci – krom Pecky 
zvládají bezpočet dalších činností i zaměstnání; chtě nechtě je do toho 
vtažena celá rodina – manželé sestavují hračky a nábytek, hlídají atrakce 
na dětském dni či pečují o děti, když ženy tvrdě „peckují“. Stejně je tomu 
u babiček a dědečků. Těm všem patří velký dík. Máme za sebou účast 
na sliveneckém velikonočním jarmarku, kde jsme letos na výtvarných díl-
ničkách pro děti všichni řádně vymrzli, vynášení Moreny do Dalejského 
potoka a naše síly se nyní upínají především k oslavě Dne dětí, který 
pořádáme v neděli 3. června od 15 hod. na hřišti s umělou trávou  (za 
fotbalovým hřištěm). Děti čeká spousta zábavných disciplín a zajímavé 
odměny…  Do poloviny června samozřejmě pokračují pravidelné kurzy, 
dílny pro dospělé a 31. 5. od 10 hodin vystoupí v tělocvičně ZŠ Slivenec 
divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila s pohádkou O Šípkové Růžence. 
Těšíme se na Vás!   Za RC Pecka Dora Poláková  �

Možná přijde i kouzelník…

Druhé pololetí klubové činnosti je v plném proudu. V kroužcích pro 
nejmenší se maluje, cvičí, hraje na nástroje, zpívá nebo dramatizuje a jazy-
kové kurzy pro děti, mládež, ale i dospělé se těší přízni veřejnosti. V Klubu 
je živo celé dny, dopoledne využívají maminky a jejich nejmenší ratolesti z 
rodinného centra Pecka, odpoledne patří starším dětem a mládeži, večery 
zaplňují dospělí v jazykových kurzech a oblíbené jsou i večerní tvořivé dílny 
pro dospělé, které jedenkrát měsíčně pořádá rodinné centrum Pecka.

 Úspěšný vstup na letošní divadelní prkna má za sebou Obecní divadýl-
ko Knofl ík, které z obvodního kola přehlídky dětských divadelních souborů 
postoupilo do celopražského kola. To proběhlo počátkem dubna v  Domě 
dětí a mládeže Karlínské spektrum, kde Knofl íci s autorským představe-
ním „Elá Kipling“ získali ocenění za originální využití jevištních prostředků.  

V březnu se uskutečnila logopedická přednáška o prevenci 
řečových poruch u dětí a od dubna je možné v klubovně Klubu 

Švestka (přízemí ÚMČ) navštívit ve vyhrazených hodinách speciálně peda-
gogickou poradnu logopedky A. Krenželokové.  V minulých týdnech jsme 
přivítali několik vzácných návštěv. Klub Švestka si prohlédla paní Blanka 
Lišková, projektová manažerka  České rady dětí a mládeže, poskytla nám 
cenné rady a pozvala nás k účasti na některých akcích, které pomohou Klub 
Švestka propagovat. Přivítali jsme také starostu Velké Chuchle Mgr. Martina 
Melichara, bývalou starostku Chýně a zastupitelku za Středočeský kraj Věru 
Kovářovou nebo pana režiséra Karla Smyczka. Těší nás, že všem se v Klubu 
moc líbilo a nešetřili slovy chvály. V závěru švestkového pololetí chystáme 
pro rodiče týden pootevřených dveří, kdy děti budou moci v rámci svých 
kroužků předvést, co se naučily. Všechny informace naleznete na www.klub-
svestka.cz a na vývěskách.  Za realizační tým Lenka Kudláková  �

Slivenecký klub Švestka je tu pro Vás

AFK Slivenec má sice tým v každé věkové kategorii (muži, dorost, žáci, 
přípravka), ale tento článek se opět věnuje především mládeži. 

Mladší přípravka (ročníky 2003 a ml.) trénovala až do konce února dva-
krát týdně ve školní tělocvičně. Na konci února, i díky lepšímu počasí, přešla 
na umělku a trénovat začala třikrát týdně (po, st a pá, vždy od 17:00), což 
jsou naše obvyklé tréninkové dny. Krom samotných tréninků stihla přípravka 
odehrát i čtyři domácí turnaje a své síly změřila s dalšími týmy z Prahy (např. 
Řeporyje, Lochkov, Zbraslav, Řepy, Modřany, Bohnice). Po třech druhých 
místech se nakonec usmálo štěstí i na náš tým, který na posledním turnaji 
přeci jen vybojoval zlato! Kluci si tak z turnaje odnesli nejen pohár a medaile, 
ale hlavně pěkné zážitky a vzpomínky. Důkazem toho může být i radost hrá-
čů po vyhraném turnaji a věta „Tohle je nejlepší den mého života.“, která z 
jejich úst také zazněla. Poslední test, před začátkem mistrovské části sezó-
ny, tedy vyšel na jedničku.  V dubnu se přípravka přesunula na přírodní trávu 
a hlavně konečně začala sezóna. Náš tým postupně narazil na Slavii, Tempo 
a Spartu. Těžký úvod, který jsme odehráli jako na houpačce. Vysoká prohra 
a hlavně špatný výkon proti Slavii, následovalo probuzení na Tempu, kde 
jsme vyhráli, a nakonec těsná prohra se Spartou. Ke spokojenosti tak máme 
ještě daleko a ne snad proto, že by trenéři očekávali, že se každý zápas 
podaří vyhrát, tak tomu samozřejmě není. Očekává se však, že se o to hráči 
pokaždé aspoň pokusí. Někdy to však na hřišti vypadá, že kluci nechtějí 
vyhrávat a stačí jim na hřišti prostě jen být. To se trenérům líbí jen pramálo, 
protože chuť vyhrávat je mnohem důležitější než aktuální herní schopnosti 
hráčů. Málokdo z kluků teď umí udělat deset nožiček a trefi t se do „šibenice“ 
branky, to se však všichni mohou naučit tréninkem. Proto trenérům nevadí 
pokažená nahrávka nebo špatné zakončení akce. Důležitější pro trenéry je, 
aby každý z kluků chtěl vyhrávat. Ostatně sport (ale i život samotný) je důka-
zem toho, že vítězi nejsou vždy ty nejnadanější, někdy k prvnímu místu stačí 
prostě chtít a bojovat. Bavit se hrou, nebát se a bojovat, to je proto naše 
motto! V našem týmu tak může hrát kdokoliv, kdo skutečně CHCE. Tímto 

Vás zároveň zvu na náš trénink a do našeho týmu. Všechny děti jsou 

srdečně vítány a těšíme se na nové spoluhráče a kamarády! S tím sou-
visí i další informace o přípravce, založena totiž na jaře byla kategorie mini 
(předpřípravka = ročníky 2005 a mladší) - a i tento fotbalový potěr už hraje 
zápasy. Začít hrát fotbal ve Slivenci tak mohou i ti nejmenší! A co přípravku 
na jaře ještě čeká? Mini (2005 a ml.) odehrají celou řadu přátelských utkání a 
v plánu je i turnaj. Mladší přípravku (2003 a ml.) čekají především mistrovská 
utkání, ale i přáteláky a také turnaje. Věřím, že se našim mlaďáskům bude 
dařit a čeká je prima zbytek sezóny. 

Mladší žáci v zimě trénovali venku na umělce a každý víkend měli turnajo-
vý zápas na Zličíně. Po slabším začátku přišlo zlepšení a tak nakonec ztratili 
na vítěze turnaje „jen“ 5 bodů (turnaje se účastnilo 8 týmů). Následovala celá 
řada přáteláků a také jeden domácí turnaj (3. místo). Poctivý trénink a pravi-
delné zápasy nesou své ovoce a žáci tak první tři mistrovská utkání vyhráli. 
Co těší trenéry ještě více, že soupeře vždy kluci přehráli i předvedenou hrou, 
což je v žácích snad ještě důležitější než fi nální výsledek. V současnosti hrají 
žáci většinou dva zápasy týdně (jeden přátelák + jeden mistrák) a herní praxe 
jim svědčí. Zlepšení za poslední rok je u nich výrazné a věřím, že to není vše, 
co nám ještě na jaře ukážou. I do tohoto týmu se stále mohou zapojovat 
další hráči (tréninky jsou: po, st, pá od 17:00), zde se však již předpokládá 
určitá pohybová vybavenost, případně zkušenosti s jiným sportem. Ideálně 
kluci, kteří již dříve hráli jinde a chtějí pokračovat ve fotbale. Úplní nováčci by 
to měli přeci jen trošičku těžší, ale nic není nemožné a za zkoušku člověk nic 
nedá. Těšíme se tedy na nové borce! Na závěr se sluší i zde poděkovat všem 
rodičům, protože parta rodičů kolem mladších žáků je opravdu parádní. Také 
hráčům a trenérům přeji mnoho úspěchů na hřišti i mimo něj! Především 
si dovolím jmenovat naše trenéry mládeže (Lukáš Heráň, Stanislav Jecha, 
Pavel Merta, Lukáš Kácovský,…), kteří u nás trénují zcela zdarma a bez kte-
rých by nebylo možné organizovat kvalitní tréninky a nabízet dětem sportovní 
vyžití ve Slivenci tak levně. Trenéři a kamarádi, děkuji vám!!!

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.slivenec.7x.cz 
nebo na tel. čísle: 723 420 275.  Jaroslav Sedlický – trenér mládeže  �

Jarní část fotbalové sezóny je ve Slivenci v plném proudu!



Kalendář obce
KVĚTEN
5. –  27. 5. Mgr. Helena Katzlingerová: Provence (Výstava  
               fotografi í v kapli sv. Jana Křtitele)  
17. 5.  Zájezd pro seniory (Velké Popovice, Sázava,   
 Vrchotovy Janovice)                         
27. 5. 14:30 Překážkový běh (OS Gama u fotbalového hřiště)
22. 5.  14:00 Závod v běhu do schodů (ZŠ, UR, OS Gama 
 v historické budově ZŠ)
29. 5.      18:00 Beseda s velvyslancem ČR v Lucembursku  
                Ing. Vítem Korseltem (zasedací síň ÚMČ)
30. 5.  Tvořivá dílna pro dospělé - Šperk z fi mo hmoty (RC   
 Pecka v Klubu Švestka)
31. 5.      10:00 Divadélko Evy Hruškové a Jana Přeučila  
              „O Šípkové Růžence“ (RC Pecka  v tělocvičně ZŠ) 
ČERVEN
  2. 6. – 30. 6. Ing. Pavel Piekar : Duchovní prostory (Výstava  
               barevných linorytů v kapli sv. Jana Křtitele)  
  1. 6. – 2. 6. FESTIVAL SLIVENECKÉ LETNICE (MČ,  
               ZELENÁ KAVÁRNA)
  3. 6.  15:00 –17:00  Den dětí – ZOO (RC Pecka, MČ Praha  
 – Slivenec, AFK Slivenec na fotbalovém hřišti)
  4. 6.      16:00 Schůzka seniorů (klubovna Klubu seniorů)
  6. 6.  8:30 – 13:30 Den bezpečnosti ve Slivenci  (ZŠ, UR,  
 OS Gama, ČČK, MP pro všechny předškolní i školní  
 děti v areálu SSI Schäferr)
 12. 6.     18:00 Beseda s egyptologem Ing. Miroslavem Bártou     
              „Střet civilizací“ (knihovna Slivenec v zasedací síni ÚMČ)
13. 6.  16:00 – 18:00 Tvořivá dílna pro dospělé s Pavlem  
 Piekarem – „Kresba v plenéru“ (RC Pecka)
14. 6.  Zájezd pro seniory (Liberec, Ještěd)                                                                                        
20. 6.  Loučení s žáky devátých tříd ZŠ Slivenec (zasedací  
 místnost ÚMČ)
23. 6.      10:00 – 18:00 Svatojánská pouť v Holyni (Farnost  
               Slivenec, MČ Praha – Slivenec)
30. 6.  VALDA-CUP, fotbalový turnaj neorganizovaných  
 hráčů (Real Holyně na „umělce“)
ČERVENEC – SRPEN
1. 7. – 26. 7. Viktor Špaček: Fotografi e – průřez tvorbou 
(Výstava v kapli sv. Jana Křtitele)

Farnost Slivenec, MČ Praha – Slivenec

SVATOJÁNSKÁ POUŤ V HOLYNI
23.6. 2012 10:00 

Mše svatá (slouží P. Mgr. Zdeněk Skalický)

15:00 Vernisáž výstavy Pavla Piekara Duchovní prostory

Koncert Ensemble Guillaume pod vedením Lukáše Vendla

16:00 Pohádkové představení pro nejmenší

Malá holyňská pouť na náměstí Pod Lípou 

(pouťové atrakce, stánky) po celé odpoledne
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Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu: 

STAROVĚKÝ EGYPT –
PROČ ZANIKAJÍ CIVILIZACE?

S EGYPTOLOGEM PROF. MIROSLAVEM BÁRTOU
V zasedací  místnosti ÚMČ Slivenec

V úterý  12. června 2012 od  18.00 hod. 

Profesor Miroslav Bárta se zabývá především archeo-
logií a historií 3. a 2. tisíciletí před Kristem. Vede české 
archeologické výzkumy v Egyptě a Súdánu, v posledních 
letech se stále více zabývá kolapsy civilizací. Využijte 
možnosti dozvědět se o historii Egypta informace, 
které mnohdy přesahují do současnosti.

BESEDA S VELVYSLANCEM ČESKÉ REPUBLIKY 

V LUCEMBURSKU  ING. VÍTEM KORSELTEM

Úterý 29. 5. v 18:00

 v zasedací síni ÚMČ Praha – Slivenec

Srdečně zveme na povídání o práci v diplomatických služ-
bách, ale také o Lucembursku, jeho minulosti

i současnosti a historických vazbách s Českou republikou.
Beseda bude spojena s promítáním a ochutnávkou 

lucemburského vína.

Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni

PROVENCE

VE FOTOGRAFIÍCH HELENY KATZLINGEROVÉ

5. 5. – 27. 5. 2012

Výstava otevřena o víkendech, vždy 15:00–17:00

časopis Městské části Praha-Slivenec 


