
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
časopis městské části Praha – Slivenec 5  2012

V sobotu 30. 6. 2012 uspořádal za podpory Městské části Praha - Slivenec amatérský klub Real Holyně na sliveneckém hřišti s umělým 
povrchem první ročník turnaje v malé kopané Valda – Cup. Turnaj byl pojmenován po Valdovi Koudelkovi, dlouholetém hráči Lochkova, který 
i za Real Holyně v letech minulých odehrál několik přátelských utkání. Turnaje se zúčastnilo celkem osm týmů. Pořadatelé z Holyně dodali 
dva týmy - Real Holyně A a Real Holyně B. Slivenec v turnaji zastupovaly tři týmy – Pyramida, Rychlí špunti a JZD Slivenec. Tato pětice byla 
doplněná Lochkovem, Bubovicemi a Vejprnicemi, které to k nám měly vůbec nejdále ze všech účastníků.  (pokračování na str. 10)

Valda – CUP 2012

Nejlepším týmem celé městské části se stalo mužstvo Holyně A:
Dolní řada zleva: Filip Marek, Martin Javůrek, Miroslav Fical ml., Mar-
tin Wick; Horní řada zleva: Jindra Neumann, Luboš Pokorný, Martin 
Strauch, Tomáš Javůrek, Miroslav Fical st., Antonín Podzemský

Slavnostní výkop zápasu 
Holyně A – Lochkov  
– p. Valda Koudelka

Kapitan Holyně A Tomáš Javůrek  
přebirá od hlavního organizátora 
soutěže Miroslav Ficala st. cenu 
pro 3. tým turnaje

Nejlepším mužstvem ze Slivence byla Pyramida Slivenec:  Horní řada zleva: 
Rado Ordoš, David Machala, Michal Krejčí, Jiří Michl, Petr Rada, Radek Hala, 
Michal Patka; Dolní řada zleva: Rudolf Boukal, Martin Zícha, Jan Čapek, Martin 
Skala, Ivan Zbořil

JZD Slivenec - druhé nejlepší slivenecké mužstvo:
Zleva: Jakub Brožek, Petr Bližňák, Patrik Čureja, Mirek Kučera, Ondřej Jonáš, 
Khalil Omari, Miloslav Bursák, Ondřej Leština, Jan SlavíkRadost vitezneho týmu z Lochkova 

Mužstvo Holyně B: Dole: Karel Mašek; Horní řada zleva: Filip Toman, 
Jan Černý, Slávek Toman, Ivan Hloušek, Miloslav Šimáček, 
Petr Šimáček, Michal, Daniel Kudlák

Rychlí špunti (Slivenec): Dolní řada zleva: Ondřej Beran, 
Petr Šimek, František Polák; Horní řada zleva: Matěj Zavá-
zal, Petr Šimek (synovec), Honza Zavázal, Jakub Zavázal
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ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ  

Zpráva sociální komise

Sociální komise se během prázdnin sešla dvakrát a účast  byla hojná, ač byl čas 
dovolených. V červenci se sociální komise sešla s členkami komise fi nanční. Jednalo 
se o nárůstu částky vynakládané na rozvoz obědů za uplynulý rok. Ten byl vysvětlen  
navýšením počtu strávníků, kteří využívají možnost dostávat obědy ze školní jídelny. 
Dále byla posuzována oprávněnost žadatelů o rozvoz. Již bylo několikrát zmíněno, že 
nárok mají občané imobilní (bez ohledu na věk) a senioři odkázaní na pomoc druhých. 
Po konzultaci s paní Slavíkovou, která má rozvoz obědů na starost a je s těmi, kteří 
tuto službu využívají, v denním kontaktu, komise usoudila, že nárok všech je opráv-
něný. Kapacita rozvozu je ale naplněna, takže pokud se vyskytne akutní žadatel, bude 
komise oprávněnost posuzovat znova.
Chtěla bych znovu upozornit na možnost dovozu obědů z Centra sociální a ošetřova-
telské pomoci Praha 5. Rozvoz je celotýdenní (i víkendy) a mohou ho využívat zejmé-
na lidé, kteří mají předepsanou dietu (cukrovka, potíže se žlučníkem apod). Cena 
oběda je 57,- Kč a dovoz 25,- Kč.
Sociální komise i nadále intenzivně spolupracuje s Klubem seniorů a stejně jako 
v minulosti chodí gratulovat k významným životním jubileím.

Za sociální komisi Martina Havlíková   �

Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a předse-

dů výborů a komisí zastupitelé na zasedání, které se konalo 5. 

září 2012, projednali a schválili:

NÁJMY

� prodloužení snížení nájmu za prostory v objektu čp. 315 využí-
vané jako prodejna drogerie panu Jiřímu Marouškovi a Miladě Vrá-
nové do konce roku 2012 na částku 3.845,- Kč/měsíc;

� prodloužení snížení nájmu za prostory v objektu čp. 22 využíva-
né jako cukrárna spol. Miško s.r.o. do konce roku 2012 na částku 
12.483,- Kč/měsíc; zastupitelé se dohodli, že bude se spol. Miško 
zahájeno jednání o ukončení nájmu a bude vypsáno nové výběro-
vé řízení na pronájem části objektu;
VĚCNÉ BŘEMENO

� uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků 
parc.č. 1731/1 a 1740, k.ú.Slivenec,  za účelem provozování ply-
nárenského zařízení se společností Pražská plynárenská distribu-
ce, a.s.;
SMLOUVY

� navýšení ceny stavby „Odvodnění areálu ZŠ Praha - Slivenec“, 
prováděné fi rmou  Subterra, a.s.  o částku 231.874,- Kč vč. DPH 
a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.1; v průběhu realizace 
odvodnění školního areálu musely být vynaloženy vícepráce, kte-
ré se promítly do konečné ceny díla – ul. Ke Smíchovu musela 
být překopána, nebylo možné řešit protlakem; v areálu školy se 
vyskytly potíže v souběhu trasy odvodnění se starými  topnými  
kanály, nutnost překopat další topné kanály a objevilo se množství 
sítí, kvůli kterým se výkopy většinou musely hloubit ručně (tyto sta-
ré sítě nebyly zaneseny v plánech);
PRODEJ POZEMKU

� odprodej části pozemku parc. č. 395/1 v k.ú. Holyně, ul. Kopan-
ská o výměře 16 m2  za cenu 4.900,-Kč/m2  (dle cenové mapy) 
společnosti PREdistribuce, a.s. za účelem výstavby nové trafosta-
nice;

VRÁCENÁ DAŇ

� navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 634.400 Kč na 
základě usnesení ZHMP č. 18/4 ze dne 21. 6. 2012 (jedná se o 100 
% podíl naší MČ na dani z příjmu za rok 2011 ze zdaňované čin-
nosti);
PŘIJETÍ DARU

� navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 150 000 Kč. 
Jedná se o dar od fi rmy ČEZ Distribuce, a.s. určený na úhradu 
nákladů spojených s rekonstrukcí areálu Základní a mateřské školy 
Praha – Slivenec;
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY

� rozpočtové úpravy č. 6-2012;
RŮZNÉ

� zachování názvu ulice U Svahu pro prodlouženou část komuni-
kace směrem na sever;

� žádost o překlenovací bezúročný úvěr od Hlavního města Prahy 
v celkové výši 2 mil. Kč na dostavbu akce „Rekonstrukce centra 
- III. etapa“;
zastupitelé neschválili 

� žádost o povolení sjezdu z pozemku parc.č. 483, k.ú. Slivenec 
na přístupovou komunikaci k areálu školy přes nově budovaný 
pěší koridor;

Starostka dále přítomné informovala

� o žádosti fi rmy Angard o zvýšení koefi cientu zastavěnosti v Holy-
ni z A na B. Po poradě s právníkem  bude starostka  vyjednávat 
o smlouvě s developerem a na dalším zasedání by se tato proble-
matika řešila konkrétněji;

� o vandalském činu - dřevěný kříž u Austisu někdo podříznul. 
Historie kříže není známá, nicméně k naší krajině náleží, a proto 
bude kříž na své místo na náklady MČ navrácen.

Milena Hollmannová   �

Zpráva předsedy komise stavební – Ing. Andres  – komise měla jedno sezení, na kterém se řešila žádost fi rmy Angard - zvýšení limitu pro zasta-
věnost, žádost p. Ryschka o povolení sjezdu z jeho pozemku na přístupovou komunikaci k areálu školy a dále problém v ulici V Lipkách (louže před 
fi rmou Quitec) - bude řešeno v rámci výstavby kanalizace 
Zpráva z kulturní komise – Mgr. Kudláková pozvala přítomné  na Slivenecký burčák, kterému bude předcházet v pátek 7.9. Slivenecké švestkobraní, 
což bude vlastně Den otevřených dveří v klubu Švestka, kde se přes prázdniny pracovalo, zateplovala se půda a tím jsme získali o dvě místnosti více 
na další kurzy. Po prázdninách se začínají scházet  senioři, vyjíždějí na zájezdy, střídají 
se výstavy v kapli v Holyni, knihovna pořádá autorská čtení, najedou cestopisné cykly 
v zasedací místnosti  a o všech akcích se dočtete ve Sliveneckém Mramoru
Zpráva z fi nančního výboru – pí Hollmannová – fi nanční výbor se od minulého zase-
dání nesešel, v červnu se  zabýval kontrolou výdajů a příjmů v oblasti sociální a kulturní, 
v červenci se uskutečnila společná schůzka s kulturní a sociální komisí k problematice 
sociální oblasti,  zápis bude po projednání fi nančním výborem předložen na dalším veřej-
ném zasedání
Zpráva sociální komise – pí Havlíková – komise se sešla v červenci s fi nančním výbo-
rem, je připraven článek do Mramoru o poskytování obědů z Prahy 5
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Vážení a milí občané a občanky naší městské části,
po letním období se opět ozývám s pravidelnou por-

cí informací.  
Na úvod přináším jednu zvlášť příjemnou novinku: 

v úterý 28. srpna schválila Rada HMP výběr zhotovitele 

veškeré zbylé kanalizace ve Slivenci. Zakázku získala 
fi rma Subterra s cenou 67 mil. Kč (bez DPH). Na výstav-
bu má fi rma rok. Takže půjde-li vše optimálně, mohla by 
být na podzim příštího roku dokončena výstavba všech 
zbylých kanalizací v celém Slivenci! Ještě v letošním 
roce by se mělo začít s ulicemi Za Křížkem, Na Bělici, Na Kraji, Vltavínová, 
U Trpce. Příští rok se bude pokračovat na západním konci Habeše a v loka-
litě Na Přídole.  Jsem opravdu ráda, že tento velký infrastrukturní dluh vůči 
naší městské části konečně zmizí ze světa. Budeme se tak moci soustředit 
na rekonstrukce komunikací. V brzké době by mělo být vypsané výběro-
vé řízení na ulici K Holyni, s jejíž rekonstrukcí počítá Praha v příštím roce. 
A pevně doufám, že se vzápětí podaří i rekonstrukce ulice U Náhonu, na 
kterou se zde byl podívat náměstek primátora Ing. Pavel Richter v průběhu 

srpna. Vedení Prahy 
chce totiž pojmout 
rekonstrukce komu-
nikací v celé Praze 
systémově, a nikoli 
politicky – opravy by 
se měly dočkat pri-
oritně ty, po kterých 
jezdí autobusy. To je 
pro nás samozřejmě 

velká šance, vždyť právě tyto komunikace jsou v naší městské části  v nej-
horším stavu. 

Vzhledem k tomu, že pro příští roky je zcela zrušena rezerva pro městské 
části, která bývala 500 mil. Kč a letos byla už jen 200 mil. Kč, požádala 
jsem o zařazení klíčových akcí, které chceme dělat v příštím roce, přímo 
do rozpočtu hlavního města Prahy, který se nyní dává dohromady. Žádala 
jsem o dotaci na centrum, na dostavbu ulice U Smolnic, na vybavení škol-
ky, úpravy zahrady školky, výstavbu skateparku, stavební úpravy hřbitova 
a prostoru před hřbitovem. Vzhledem k tomu, že požadavky každoročně 
výrazně přesahují možnosti pražského rozpočtu, není ale jisté, zda něco 
dostaneme. 

Nepříjemnou novinou naopak je, že Praha začala hledat úspory na naší 
školce. Já, architekt s projektantem i stavební fi rma jsme dostali za úkol 
najít na stavbě úspory za 10 mil. Kč tak, aby se vykompenzovaly náklady za 
archeologický průzkum a přeložky topných kanálů a ještě se něco ušetřilo. 
Problém je, že stavba je již ve vysokém stavu rozestavěnosti a navíc mnoho 
prvků je už objednaných a ve výrobě, takže nyní jsou možnosti úspor znač-
ně omezené. Ušetřit se patrně dalo před dvěma lety ve výběrovém řízení 
tím, že by se neomezila účast stavebních fi rem tzv. losovačkou, ale nyní již 
vše běží a možnosti úspor jsou značně omezené. Spoří se tak hlavně na 
podlahách (PVC místo původního marmolea), terase nad atriem (nebude 
pochozí), zelených střechách (sazenice dodá architekt a vysázejí to občané 
apod.). 

Během letních prázdnin začaly dlouho plánované práce ve škole na 
odvodnění areálu a před školou na další etapě rekonstrukce centra, které 
povede ke zvýšení bezpečnosti školních dětí. Přes velké technické problé-
my, se kterými se stavba dešťové kanalizace musela vypořádat, se práce na 
odvodnění podařilo dokončit před začátkem nového školního roku. Práce 
poškodily trávu před starou budovou školy, ale ta bude doseta až na pod-
zim, nyní je příliš velké sucho. 

Nyní se pracuje na  rekonstrukci centra před školou, která je naplánovaná 
cca do poloviny října. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný prů-
chod do areálu školy pro děti i rodiče. Omezena je však možnost parkování 
před školou. Změnili jsme proto režim na parkovišti za Zelenou kavárnou (blíže 

viz článek na str. 4). Možnosti parkování v centru ale budou až do poloviny 

října výrazně omezené, protože na parkovištích parkují též vozidla stavby  
a vozidla učitelů. Prosím proto rodiče i návštěvníky školy, aby pokud možno 
omezili jízdy do centra autem a více využívali MHD, chůzi a jízdu na kole. 

Od počátku září se zcela změnila koncepce MHD v Praze. Prosím vás 
proto, abyste nám o svých zkušenostech  s novou koncepcí napsali, 
protože budu pro ROPID  zpracovávat souhrnné připomínky za naši měst-
skou část. Zatím víme o problémech s dojížděním dětí z Holyně do školy 
a hlavně ze školy a o tom, že ráno není možné se do Slivence dostat, pro-
tože autobus 120 je beznadějně přeplněn zaměstnanci České správy soci-
álního zabezpečení. Budeme se samozřejmě snažit vyjednat s Ropidem 
změny. Zda nám vyhoví, nevím – i k těm  současným změnám jsem posílala 
velké množství připomínek, ale bohužel ani jedna z nich nebyla akceptová-
na. Stejné zkušenosti mají i starostové z jiných městských částí. 

Dostali jsme k připomínkám projekt tramvaje. S překvapením a snad až 
trochu s šokem jsme zjistili, že tramvajová trať se sice jmenuje Barrandov 
– Holyně – Slivenec, ale obyvatelé Slivence se k ní vůbec  nedostanou, pro-
tože k ní není navržena ze Slivence žádná cesta. Od konečné vede chodník 
jen k dosavadnímu nefunkčnímu podchodu na ulici K Barrandovu a pak 
nikam. K projektu jsme proto podali množství připomínek. 

Co se týče projektů, které zadává naše městská část, tak bych chtěla 
zmínit projekt nového chodníku na ulici K Lochkovu mezi ulicemi K Cikánce 
a K Rozvodně, na který v současné době vyřizujeme stavební povolení, 
a projekt na rekonstrukci ulice U Sportoviště, který se právě zpracovává. 
Příští rok bychom chtěli tuto ulici aspoň opravit v části kolem fotbalového 
hřiště, kde je situace nejhorší.  

Rádi bychom též pokročili s výstavbou skateparku a multifunkčního hřiš-
tě ve Sportovním areálu Slivenec, ale bohužel pro příští rok pražské měst-
ské části zcela vypadly z možných žadatelů o grant v magistrátním systému 
sportovních grantů, a jiné možné zdroje fi nancování se zatím příliš nerýsují. 
Přitom o tom, jak skvěle dokáží naši občané využít  hřiště s umělkou, kterou 
jsme před pár lety právě z takového grantu postavili, svědčí  úvodní stránka 
tohoto Mramoru. Pořadatelé Valda - Cupu i všichni účastníci mají mé hlu-
boké sympatie, myslím, že právě takto by měl „sport pro všechny“ vypadat. 
A to už vůbec nemluvím o našich fotbalistech z AFK Slivenec a především 
o jejich trenérech, kteří  se tréninku svých svěřenců  věnují ve svém volném 
čase a bezplatně a organizují pro ně  krásné a smysluplné akce, jakou byl 
třeba turnaj přípravek koncem srpna (viz str. 15 tohoto Mramoru). Stejnou 
obětavostí se vyznačují také  dámy, které se  celoročně starají o chod Klubu 
Švestka, po večerech ve svém volném čase jezdí po obchodech a v noci 
pečou koláče na Švestkobraní.  Jsem ráda, že  máme ve Slivenci a v Holyni  
tolik skvělých a obětavých lidí, a  mám z toho hroznou radost. Věřím, že ji 
se mnou dokážete sdílet a že si nenecháte otrávit život současnou „blbou 
náladou“, která nás čím dál víc obklopuje. 

To vám přeje Jana Plamínková, vaše starostka    �

Radní vybrali dodavatele pro výstavbu kanalizace ve Slivenci 
a v Cholupicích s úsporou až 18 %

V otevřeném výběrovém řízení o výběru nejvhodnějších nabídek ve veřej-
ných zakázkách na stavební práce pro stavbu č. 0050 TV Slivenec, etapa 
0019 - Kanalizace na Přídole, a pro stavbu č. 0132 TV Točná, etapa 0001 
- IS Cholupice, rozhodla dnes městská rada.  „U obou těchto zakázek byla 
jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro oblast infrastruktury Pavel Richter (TOP 09). Předmětem plnění 
první veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace včetně výtlaku a čer-
pacích stanic v Praze – Slivenci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle 
kontrolního rozpočtu je 66,77 mil. Kč (bez DPH): nejvhodnější nabídku poda-
la společnost Subterra, a.s., s cenou 56.432.496,00 Kč (bez DPH), která je 
o 15% nižší oproti plánovanému rozpočtu. Do výběrového řízení se přihlásilo 
celkem 7 zájemců, dva byli výběrovou komisí vyloučeni z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek. 

Z tiskové zprávy z  27. jednání Rady hl. m. Prahy 28. srpna 2012

Prohlídka ulice U Náhonu 
(zcela vpravo pan náměstek Richer)



Během prázdnin se podařilo odvodnit areál základní školy a odvést 
dešťovou vodu do návesního rybníka, a to i přes značné potíže, které 
se objevily během realizace (množství sítí, které byly uloženy jinde než 
měly být, jak výškově tak i polohově, a trasa topného kanálu, který 
bohužel přesně kopíroval i část trasy dešťové kanalizace). Výsled-
kem usilovné práce zaměstnanců společnosti Subterra je rybník plný 
dešťové vody a sušší areál školy.

Díky komplikacím s dešťovou kanalizací se trochu opozdilo zahá-
jení prací na rekonstrukci centra. Dálniční stavby však stihly udělat 
maximum zemních prací před zahájením školního roku a teď se bude 
jenom dláždit, dláždit a sázet. Rekonstrukce by měla být dokončena 
do poloviny října, od kdy vám bude k dispozici nová čekárna a něko-
lik laviček na pěší zóně před školou.  mus    �

Úprava centra Slivence a výstavba dešťové kanalizace
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inzerce

Občané Slivence jistě zaregis-
trovali změnu dopravního značení 
na veřejném parkovišti pod cuk-
rárnou v centru Slivence. Úprava 
spočívá v omezení dlouhodobého 
parkování vozidel a i několikaden-
ního odstavování vozidel. Zejména 
kvůli parkování fi remních vozidel 
nebylo leckdy možně ani zaparko-
vat při návštěvě cukrárny či klubu 
Švestka. A právě pro maminky 
přivážející autem své ratolesti na 
dětské aktivity v klubu Švestka byl 

problém zaparkovat zásadní. 
Další důvod k uvolnění kapacity parkoviště je nutnost řešit dopravní 

situaci před základní školou. Tam byla situace naprosto kritická, děti 
přicházející do školy kličkovaly mezi vozidly přijíždějících dalších rodi-
čů, nebezpečí úrazu dětí bylo příliš vysoké. Tato situace bude defi nitiv-
ně vyřešena v rámci probíhající třetí etapy rekonstrukce centra Sliven-
ce. Protože parkoviště před základní školou bude kapacitně omezené 
právě z důvodu ochrany dětí před auty, předpokládáme vyšší využívá-
ní možnosti parkování na veřejném parkovišti pod cukrárnou. 

Režim parkoviště: volné parkování 
bez poplatku je umožněno na dobu 
2 hodin. Delší dobu parkování lze 
zajistit zvláštním povolením úřadu 
městské části Praha – Slivenec, ale 
pouze ve výjimečných a odůvodně-
ných případech. Tímto opatřením 
chceme docílit rovného a spravedli-
vého užívání veřejného prostranství 
pro všechny bez rozdílu. Neuvažuje-
me ani o zavedení placeného stání. 
Pouze chceme, aby společné veřejné 
prostranství sloužilo doslova všem 

občanům za stejných podmínek a nesuplovalo fi remní parkoviště. Fir-
my, které provozují v určitém objemu dopravní činnost, si musí zajistit 
odstavování vozidel na své náklady ve svých provozovnách. 

Řidič musí mít zakoupené parkovací hodiny, při zaparkování nasta-
ví čas příjezdu a umístí hodiny na viditelné místo ve vozidle, ideál-
ně před čelní sklo, aby byla umožněna kontrola strážníkům Městské 
policie. Parkovací hodiny lze zakoupit za 13 Kč u nás na úřadě, mají 
je i některá  papírnictví. 

     Jiří Urválek    �

Veřejné parkoviště v centru Slivence

Koncem srpna Rada hlavního města Prahy odsouhlasila zahájení 
poslední etapy výstavby splaškové kanalizace ve Slivenci. Kopat by se 
mělo začít již říjnu. Nejprve přijdou na řadu jednodušší, krátké úseky, 
které není třeba složitě koordinovat – zbytek ulice Za Křížkem a U Trp-
ce. Následovat budou ulice Vltavínová, Na Kraji a Na Bělici. V příštím 
roce se bude pokračovat ve zbylé části Habeše a poté přijde na řadu 
lokalita Na Přídole, kde se snad podaří vyřešit problémy s pozemky, 
které zatím stavbu zdržují.         mus    �

Výstavba kanalizace pokračuje
Během prázdnin se povedlo na školce dokončit 
všechny betonové nosné konstrukce a začátkem 

září se začalo s instalací dřevěných nosných prvků obvodových stěn 
a střechy. Koncem měsíce září se přejde k instalaci výplňových prv-
ků obvodových stěn. Tato fáze je velmi náročná na přesnost, protože 
na kvalitě vytvoření obvodového pláště závisí těsnost budovy a tím 
pádem i budoucí úspory energie na vytápění.

 mus    �

Co nového s výstavbou mateřské
školky

První patro obecního objektu č. p. 22 v ulici Ke Smíchovu má na 
základě rozhodnutí zastupitelstva v užívání od července r. 2011 měst-
ská část. Před tím zde bydleli předešlí nájemci a prostory byly po jejich 
působení ve značně neutěšeném  stavu. 

Loňské léto proběhly v objektu první úpravy, jako byla např. ply-
nofi kace a další stavební úpravy nutné k zahájení činnosti Slivenec-
kého klubu Švestka. Pro letošek bylo naplánováno zateplení půdy. 
Situace zde byla neúnosná kvůli obrovským únikům tepla (v zimních 
měsících na půdě zamrzly i úklidové prostředky).  Půdní prostory byly 
během letních měsíců zatepleny a s tím se logicky spojilo prosvětlení 
prostoru a snaha o jeho využití. Vzhledem k tomu, že akci podpoři-
la fi rma Ovelos a pan Luděk Frolík, mohly být nově vzniklé prostory 
také osazeny radiátory a bude možné je využívat už  letošní zimu, 
s čímž se vzhledem k fi nanční situaci zatím nepočítalo. Tímto patří 
fi rmě Ovelos poděkování, stejně jako pracovníkům údržby městské 
části – p. Luboši Buriánkovi a p. Miloši Bauerovi, kteří leckteré práce 

zvládli sami a ušetřili tak městské části fi nanční prostředky. V nepo-
slední řadě patří poděkování také fi rmám Truhlářství Tomáš Javůrek 
a Staviso pana Janáčka za pomoc a podporu.

                                kud    �

Stavební úpravy v Klubu Švestka



Školka v červenci Školka v srpnu

Výstavbu dešťové kanalizace odvodňující školu    komplikovalo po celé trase množsví sítí

V červenci došlo k rozsáhlému propadu komuni-
kace Frančíkova. Oprava trvala dlouho, protože 
fi rmy Skanska a PVK se dohadovaly, kdo za pro-
pad může

Počátek rekonstrukce centra před školouZateplování podkroví ve Švestce



�  Jsme rádi, že se v našem rybníčku zabydlela rodinka kačen a vyvedla zde své mladé. Je to nejen hezký pohled 
na živou přírodu v centru Slivence, ale navíc nám pomáhají s čištěním rybníku od rostlin. O to více je odsouzeníhodné 
jednání jednoho pejskaře, který slovy „běž, chyť si kačenku!“ pobízel svého psa k honění kačen kolem rybníku. 

�  Díky všímavosti občanů jsme iniciovali podnět k zabezpečení sloupů veřejného osvětlení v ulici Do Chuchle 
a K Homolce, kde neznámý vandal otevřel dvířka sloupů, přestříhal kabely a vykopal díru ve snaze ukrást napájecí 
kabely. Naštěstí se mu to nepovedlo, nicméně oblast byla určitou dobu bez veřejného osvětlení. Štěstím přitom bylo, 
že nedošlo k úrazu dětí, které by se díky své zvědavosti dotkly nechráněných kabelů.

� Přesně rok nám vydržely samolepky lístků, kterými jsme vyzdobili naši skleněnou zastávku Slivenec. Samolepky 
plnily nejen estetický účel, ale zakrývaly škrábance a poničené skleněné tabule. Zřejmě někomu se více líbí škrában-
ce, a proto nám samolepky vytrvale odstraňuje.

� Vznik černých skládek, o kterých se podrobněji dočtete v článku „Nakládání s odpady a černé skládky“.

� Pokácení křížku u Austisu neznámým vandalem. Naše městská část jej nechá opravit, ale jde opět o peníze, které 
se mohly využít na něco jiného.             Jiří Urválek    �

Co nás trápí

Vyzýváme občany, které vědí něco o okolnostech vzniku křížku u Austisu, aby své informace sdělili  
na ÚMČ Praha – Slivenec. Zejména, kdy byl křížek původně postaven, při jaké příležitosti, jak původ-
ně vypadal  (je zasazen v cihlovém soklu a pravděpodobně původně nebyl dřevěný). Samozřejmě 
uvítáme i dobovou fotografi i. 

Pokácený patník v parku Za Farou Uříznutý křížek u Austisu

Chráněná lípa
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Nakládání s odpady a černé skládky
Na těchto stránkách jsme již mnohokrát psali o nešvaru vzniku černých 
skládek. Je to problém, který všechny slušné lidi trápí, protože důsled-
ky  mají dopady na nás všechny. Vznik skládek zatěžuje naši městskou 
část ekonomicky a životní prostředí kolem nás ekologicky. Peníze vyna-
ložené na likvidaci černých skládek ukrajují z našeho rozpočtu nemalé 
fi nanční prostředky, které by mohly být využity efektivně ku prospěchu 
nás všech. Zejména černé skládky pneumatik jsou u nás častým jevem, 
ročně likvidujeme pneumatiky řádově v počtu stovek kusů! A to se jis-
tě nemusíme zmiňovat o ekologické zátěži našeho životního prostředí. 
A to vše jen pro pár korun, které majitel ušetří za likvidaci pneumatik 
řádným způsobem s vědomím toho, že to za něj vlastně zaplatí sousedi 
prostřednictvím rozpočtu městské části.

Obdobnou myšlenkou je zřejmě vedeno jednání občanů, kteří ukládají 
svůj směsný odpad ke kontejnerům na tříděný odpad, zejména na parko-
višti u hřbitova. Tam jsou kontejnery určeny výhradně pro hřbitovní odpad, 
přesto se tam pravidelně objevuje směsný odpad z okolních rekreačních 
nemovitostí, ale dokonce i vysloužilá elektronika apod. Zejména tašky 
povalující se okolo kontejnerů jsou rájem pro toulavá zvířata a příčinou 
výskytu hlodavců. 

Upozorňuji na platnou obecně 
závaznou vyhlášku hl. m. Prahy 
č. 5/2007 Sb. o odpadech, která 
ukládá povinnost třídit využitelné 
složky odpadů a současně naři-
zuje vlastníkům bytových nebo 
rodinných domů, stejně jako 
vlastníkům staveb pro individuál-
ní rekreaci, sjednat si u svozové 
společnosti nádobu (popelnici) 
na likvidaci směsného odpadu. 
Proto se budeme detailně zajímat 
o to, jak mají majitelé  rekreačních 
objektů zajištěnou likvidaci směs-
ného odpadu!

Hřiště a městský mobiliář
Jak jsme již informovali, proběhla letos každoroční pravidelná revi-

ze všech dětských hřišť ve Slivenci a Holyni a výsledek je z našeho 
hlediska pozitivní. Na hřišti v Holyni nezjistila kontrola žádnou závadu, 
na ostatních hřištích pouze závady drobného charakteru, jako jsou 
terénní úpravy, oprava oplocení apod. Lze tedy konstatovat, že naše 
hřiště jsou pro děti bezpečná. Nad rámec těchto oprav budeme měnit 
ochrannou síť na hřišti za školou. Zdárně byly dokončeny nátěry lavi-
ček v celé městské části, věříme, že zůstanou dlouho chráněny před 
povětrnostními vlivy a hlavně před aktivitou sprejerů a podobných 
vandalů.

Městská část má první  památný strom
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy rozhodl 
dne 11. 7. 2012 o vyhlášení památného stromu v našem katastru. 
Lípa srdčitá (Tilia cordata MILL.) dostala název „Lípa v poli u Holy-
ně“, což představuje i její umístění, a je tímto aktem chráněná spolu 
s ochranným pásmem ve tvaru kruhu o poloměru 10 metrů. Jedná se 
o krásný, mimořádně významný strom, který roste osamoceně v poli 
a díky tomuto stanovišti působí jako krajinná dominanta viditelná ze 
širokého okolí. Je to strom pěkného habitu, typického pro daný druh, 
s dobře rozvinutou souměrnou korunou. Podle všech známek vizu-
álního hodnocení je v dobrém zdravotním stavu a na stanovišti dlou-
hodobě perspektivní. Jeho stáří je 80 – 90 let, výška 12 metrů, šířka 
koruny 13 metrů a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 225 
cm. Pokud víte někdo bližší informace o okolnostech zasazení tohoto 
stromu, budeme rádi, když se s námi o své vědomosti  podělíte. 

Nový zaměstnanec úřadu
V průběhu srpna nastoupil do našich řad nový pracovník údržby pan 

Miloš Bauer. Nový kolega je vyučený instalatér a dosud pracoval i jako 
řidič. Pan Bauer se projevuje jako pracovitý, ochotný a manuálně zručný 
řemeslník, takže věříme, že bude dobrou posilou pro úkoly naší údržby. 
Na tomto postu vystřídal dosavadního pracovníka pana Karla Hrušku, 
kterému tímto vyslovujeme poděkování za odvedenou práci pro Měst-
skou část Praha – Slivenec. Jiří Urválek    �

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Každou středu zajišťují strážníci městské policie z obvodního ředi-
telství Praha 5  v budově úřadu MČ Praha -  Slivenec v době od 15.00 
do 17.00 hodin „úřední hodiny“. Tato činnost spočívá v tom, že jeden 
strážník je v uvedené době v budově úřadu, aby v případě potřeby 
od občanů přijal oznámení nebo jim poradil a pomohl vyřešit  jejich 
problémy. Ze strany občanů je tato služba využívána minimálně, tedy 
přesněji v 5 – 6 případech za rok. Ze zkušeností vím, že na slivenecké-
ho  okrskáře Bc. Kuleho se v případě potřeby občané obracejí zejména 
při jeho obchůzkách. Další možností je kontaktovat MP telefonicky na 
číslech uvedených i na internetových stránkách MČ Slivenec. V akut-

ních případech je k dispozici tísňová linka 156. Vzhledem ke snížení 
početních stavů strážníků MP Praha 5 se domnívám, že efektivnější 
a pro všechny přínosnější by bylo zrušit  úřední hodiny a místo toho by 
strážník vykonával činnost v ulicích. Celou věc rozhodne vedení MČ, 
ale názor občanů je v tomto případě rozhodně velmi důležitý a proto 
své stanovisko k této věci adresujte na městskou část Slivenec.

vedoucí detašovaného pracoviště  Barrandov Bc. Vít Lazar     �

Pozor! Změna telefonních čísel MP Barrandov!  
Místo předchozích  257 014 209 / 210  

jsou nyní čísla 222 025 360 a 222 025 361. 
Číslo faxu a mailová adresa se nemění.

sobota  9:00 – 12:00  13:00 – 16:00
22. září 2012 ul. Ke Smíchovu   ul. Smaragdová
  - veřejné parkoviště  křiž. Na Botě x Na Přídole
20. říjen 2012 ul. Rubínová - stanoviště - stanoviště tříděného 
  tříděného odpadu   odpadu
10. listopad 2012 Holyně – na konečné autobusu křiž. Na Čisté x Frančíkova

Co je bioodpad: posekaná tráva, spadané ovoce, řezanka a větvičky z ořezu 
keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí (bez smetků 
z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrojky z brambor, mrkve, okusky jablek 
apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s papí-
rovým fi ltrem), čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny.
Co není bioodpad: podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky 
z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, poma-
zánek, majonézových salátů, oleje, kosti.

Termíny přistavení VOK na bioodpad 
– vždy v sobotu obsluhou:

Informace městské policie

Poslední letošní termíny přistavení VOK na objemný 
odpad v čase 14:00 – 18:00 hod.

Úterý 25. září Holyně - Nám. Pod Lípou  ul. Ke Smíchovu-veřejné parkoviště

Pátek 19. říjen  křiž. Na Čisté x Frančíkova ul. Smaragdová

Pro správné ukládání odpadu byla zavedena tato služba s obsluhou, aby nedochá-
zelo k porušování vyhlášky a zákona o odpadech a nakládání s nimi.
Do těchto kontejnerů patří: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty
Do těchto kontejnerů nepatří: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.  
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), biood-
pad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky)



Dne 3. 9. jsme v naší škole zahájili nový školní rok. Na nádvoří školy 
jsme všichni společně přivítali děti, které jdou do školy poprvé, a to prv-
ňáčky. Na každého z nich čekal jejich kamarád z vyššího ročníku, který je 
po celý první rok ve škole bude provázet a bude jim pomáhat. My prvňáč-
kům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby zde zažívali mnoho úspěchů. 
To samé můžeme přát i těm, kteří začínají svůj poslední rok na této škole, 
tedy deváťákům, protože ty čeká také velmi důležitý rok. Budou si vybírat 
povolání, ale také budou psát své závěrečné seminární práce, které se 
nám v minulých letech osvědčily, a proto v jejich tvorbě chceme nadále 
pokračovat.

Na výuku v novém školním roce jsme se připravovali již v průběhu 
prázdnin – vylepšili jsme našim žákům vnitřní prostředí školy i podmínky 
pro jejich vzdělávání – některé prostory školy jsou nově vymalované vese-
lými barvami, ale co je důležitější, žáci mají nově vybavenou počítačovou 
učebnu. Počet míst pro práci s počítači se zvýšil z dvanácti na šestnáct, 
přičemž budou žáci budou pracovat s novým operačním systémem Win 
7. Nová počítačová učebna umožní žákům využívat složitější grafi cké 
programy a pracovat nezávisle na připojení k serveru, což s předchozím 
vybavením nebylo možné. Z toho důvodu jsme rozšířili i vzdělávací nabíd-
ku povinných vyučovacích předmětů – žáci 8. a 9. ročníku mají již povinný 
vyučovací předmět Práce s digitálními technologiemi a v ostatních vyučo-
vacích předmětech bude nová IT učebna maximálně využívána.

Od letošního školního roku rozšiřujeme i výuku v oblasti cizích jazyků 
– všichni žáci se povinně vyučují Anglickému jazyku (již od 1. ročníku), 
nově však zařazujeme čtvrtou hodinu angličtiny pro žáky 6.- 9. ročníku 
v podobě Anglické konverzace. Dále je pro všechny žáky povinná výuka 
Německého jazyka, a to od 6. ročníku. Z toho důvodu byl i  náš pedago-
gický sbor posílen o další kvalifi kované učitele cizích jazyků. Touto nabíd-
kou se již můžeme řadit mezi školy v minulosti označované jako „školy 
s rozšířenou výukou cizích jazyků“.

V učebním plánu žáků II. stupně se objeví i předměty: Gastronomie 
a pěstitelství (žáci se budou učit starat o školní arboretum, živočichy cho-
vané ve škole a využívat budou také učebnu školní kuchyňky); Literární/
novinářská dílna (žáci budou postupně připravováni na psaní souvislejších 
textů směřující k závěrečné seminární práci v 9. ročníku).

Hlavní pilíře našeho vzdělávání jsou tedy neměnné a pracujeme na 
jejich rozvíjení a naplňování:

– Jazyk a jazyková komunikace
– Informační a komunikační technologie
– Zdravá škola
– Ekoškola
K naplňování pilířů nám pomáhají i granty, které se nám daří získávat. 

Pro letošní školní rok jsme získali grant od společnosti ČEPS, a.s., zamě-
řený na třídění odpadu, na aktivity spojené s  úpravou v okolí školy, na 
rozvoj hudebních aktivit a na poznání a rozvoj kulturního dědictví v místě, 
kde žijeme.  Proto budeme pořizovat nádoby pro třídění odpadu, hudební 
nástroje a počítačové programy pro žáky. V rámci tohoto grantu proběh-
ne i výukový projekt, jehož výstupem by mělo být doporučení žáků na 
přijetí opatření zaměřených na ochranu životního prostředí, šetření energií 
a vody.

V letošním školním roce dále nově zavádíme týdenní plány, které by 
měly zlepšit spolupráci mezi školou a rodiči. Týdenní plány budou zve-
řejňovány na webových stránkách školy vždy v pátek odpoledne na 
následující týden a rodiče se tak dozvědí, co jejich děti čeká v následu-
jícím týdnu. Chceme tak navázat na zveřejňování domácích úkolů, které 
jsme zavedli v loňském roce a  velice se nám osvědčilo. Rovněž budeme 
pokračovat v realizaci kozultačních dní, které jsou naplánovány na 19.-20. 
11. 2012 a 18.-19. 3. 2013. Tyto konzultace jsou oproti třídním schůzkám, 
které samozřejmě také proběhnou, a to v září a v květnu, výjimečné tím, 
že se jich kromě učitele a rodiče účastní i dítě, které se samo může vyjá-

dřit ke svým úspěchům, ale i nezdarům a často se nám  podaří právě na 
těchto setkáních problém úspěšně řešit. A přestože je teprve září a školní 
rok teprve začíná, tak všichni víme, jak čas utíká  a myslíme tedy už i na 
předvánoční čas a realizaci vánočních dílen pro veřejnost, které proběh-
nou v sobotu 1. 12. 2012.  V tento den si můžete ve škole s dětmi a učiteli 
zhotovit například adventní věnec, svícen, svíčku, dekorace na vánoční 
stůl, různé ozdoby z mnoha rozličných materiálů.

Další důležitou událostí, která proběhne v naší škole, bude zápis dětí 
do prvního ročníku. Letos jsme termíny zápisu stanovili na 18. 1. a 19. 
1. 2013. Termíny jsme se snažili vybírat tak, aby co nejvíce vyhovovaly 
rodičům, proto je zvolen i jeden sobotní termín, aby rodiče mohli své děti 
zapsat do školy bez stresu a shonu. Samotnému zápisu však předchází 
Dny otevřených dveří, které připadají na 15. 1. a 16. 1. 2013, kde veřejnost 
může  nahlédnout do výuky napříč všemi ročníky a z jistit, jaké metody 
učení učitelé využívají při výuce, s jakými programy pracují, atd.

Všem přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce a těšíme se na 
spolupráci. Romana Lisnerová, Petra Kofroňová     �

Přivítali jsme nový školní rok...
Š K O L A ,   K N I H O V N A
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Pokud jste navštívili knihovnu ve Slivenci v druhé polovině prázdnin, 
museli jste zaznamenat změny k lepšímu. Máme nový zdroj tepla 
a dostatečný počet radiátorů, který nám zajistí v zimním období příjem-
né teplo. Pak máme nové okno, otevřené na jihozápad – to knihovnu 
prosvětlilo a v odpoledních hodinách svítí do místnosti konečně slunce. 
Stavební úpravy si vynutily přesuny regálů a knih. Zároveň jsme v knihov-
ně provedli generální úklid, umyli regály, otřeli každou knihu (máme 
7,5 tisíce svazků), umyli okna, zázemí, zádveří, vylepšili dětský koutek 
– a knihovna je jako malovaná. 
Touto cestou děkuji všem dobrovolným brigádnicím a brigádníkům, kteří 
mi s úklidem v knihovně pomohli tak, že půjčovní doba nemusela být ani 
omezená.  V plánu máme další vylepšení – nové pevné regály na knihy, 
které by nahradily současné z 50. let minulého století. Se svými čtenáři 
doufám, že se v rozpočtu obce najdou v příštím roce fi nanční prostředky 
na nový nábytek. Zveme vás na návštěvu knihovny, doplnili jsme knižní 
fond novinkami z beletrie, detektivek i dětské literatury – takže vám máme 
co nabídnout, půjčit i doporučit.
Jistě si pamatujete na besedu s egyptologem prof. Mgr. Miroslavem 

Bártou z 12. června 2012. Kdo se besedy zúčastnil, hned tak nezapo-
mene na téma  „Starověký Egypt – proč zanikají civilizace“. Pan profesor 
nám do knihovny věnoval knihy o starém i novém Egyptu, velmi zajímavé 
a doplněné krásnými fotografi emi. Můžete si je půjčit.
V tomto Mramoru na poslední straně vidíte upoutávku na besedu, kte-
rou pořádá knihovna ve Slivenci 18. října 2012. Pozvali jsme spisovatele 
pana Pavla Kosatíka a paní Věru Čáslavskou a máme velkou radost, že 
přijedou. Věřím, že si nenecháte ujít tuto vzácnou návštěvu.  V knihovně si 
od Pavla Kosatíka můžete půjčit: 
� Věra Čáslavská, život na Olympu – Věra Čáslavská k této knize píše: 
„Ještě nikdy s nikým jsem o svém životě nemluvila tak otevřeně jako 
s Pavlem Kosatíkem a po přečtení jeho knihy toho nelituji.“
� Manželky prezidentů, deset žen z hradu – Ve dvanácti kapitolách vypráví 
autor příběhy manželek všech československých i českých prezidentů.
� Člověk má dělat to, nač má sílu – život Olgy Havlové
„Nedovedeme si představit, že by se našel čtenář, který by vzal Kosatíkovu 
biografi i Olgy Havlové do ruky a nedočetl ji s velkým zájmem až do konce“ 
(V. Novotný, TVAR)
� Ferdinand Peroutka – pozdější život (1938-1978) – „Ve svém žánru 
(populární biografi e) není Kosatíkově knize co vytknout. Je tu shromážděn 
a plasticky podán bohatý materiál, který mluví sám za sebe, a  interpretač-
ní a složitější pasáže Kosatík zvládá pevnou rukou.“ (J. Peňás, Respekt).
Těšíme se na Vaši návštěvu.  Irena Krejčová, knihovnice     �

Knihovna po prázdninách
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Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky  ve  27 volebních 
obvodech vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 224 /2012 
Sb. ze dne 29. června 2012.
Naše městská část byla pro volby do Senátu nově přeřazena do voleb-
ního obvodu č. 17 (k Praze 12, nikoli k Praze 5), což znamená, že půjde-
me k volbám, i když jsme „svého“ senátora volili před čtyřmi lety.
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 12. října 2012 od 

14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin.

Městská část Praha – Slivenec má 2 volební okrsky - č. 379 a č. 

380, jejich sídlo (volební místnost)  bude  v budově Úřadu MČ Pra-

ha – Slivenec, zasedací místnost, K Lochkovu 6, Praha – Slivenec, 

154 00.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan 
České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České repub-

liky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního 
obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České 
republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární 
úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu 
voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním 
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby 
a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrs-
kové volební komisi. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obál-
ku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
Žádost o voličský průkaz si může volič vytisknout na webových 
stránkách MČ Praha-Slivenec www.praha-slivenec.cz nebo si ji může 
vyzvednout na úřadě. Počátek lhůty, kdy může úřad nejdříve předat 
nebo zaslat voličský průkaz, je 27. 9. 2012. Konec lhůty pro doručení 
písemné žádosti o zaslání voličského průkazu je 5. 10. 2012. Dne 10. 
10. 2012 v 16:00 hodin končí lhůta pro osobní podání žádosti o volič-
ský průkaz.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kan-
didáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověře-
ného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (9. října 
2012). 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 komplet-
ní sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič 

neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 

nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do 
úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kte-
rého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplat-
né jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlaso-
vací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo 
několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlaso-
vací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů  požádat úřad 
(osobně nebo telefonicky) o hlasování do přenosné volební schránky.

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, 
v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 12. a 13. října 2012, 
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen 
žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude 
zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že volby 
proběhnou ve dnech 19. a 20. října 2012, ve stejném čase jako při 
konání prvního kola voleb, tj. v pátek 19. října 2012 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole 
umístili na prvých dvou místech.

Bohdana Růžičková     �

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2012

inzerce



(pokračování ze str. 1)
Turnaj začal v osm hodin ráno, čím více týmů přijíždělo, tím se zvyšo-

vala účast diváků. Jejich počet kulminoval okolo pravého poledne, kdy 
pořadatele těšil pohled na zaplněné lavice. O atmosféru se starala hudba 
z reproduktorů a vůně klobás linoucí se ze stánku nedaleko hřiště. Patřič-
nou úroveň Valda-Cupu dodávali dva rozhodčí z fotbalové asociace, kteří 
dohlíželi, aby vše proběhlo v duchu fair play. Na konci dne si jako vzpo-
mínku odnesli keramickou píšťalku. Slavnostní chvíle přišla na řadu zhruba 
po odehrání poloviny zápasů základních skupin, před zápasem mezi Rea-
lem Holyně A a Lochkovem. Pan Valda Koudelka, hlavní postava turnaje, 
který je neodmyslitelně spojen s oběma celky, přivedl hráče na plochu ke 
slavnostnímu nástupu a výkopu. Od trenéra Realu Holyně Miroslava Fica-
la staršího převzal na památku dárek a od zástupce Lochkova Miroslava 
Kocourka pamětní triko. To vše se odehrálo za zvuků slavné písně Zelená 
je tráva a za mohutného potlesku diváků. Po odehrání základních skupin 
bylo jasné, že v síti nepostupujících uvízl jeden z největších kandidátů na 
výhru,  tým Bubovic, který obsadil ve skupině A až třetí příčku. Semifi nálo-
vé dvojice utvořily týmy Pyramida – Lochkov a Real Holyně A – Vejprnice. 
Lochkov v semifi nále jasně přehrál Pyramidu v poměru 6:1, což byla záro-
veň i největší výhra na turnaji. To Real měl semifi nále o dost vyrovnanější. 
Bohužel s Vejprnicemi prohrál 0:2. Pořadatelský tým čekal souboj o třetí 
místo. A touha po zisku alespoň jednoho poháru byla silnější než u sou-
peře. Po hubeném výsledku 1:0 se Real Holyně A mohl radovat z trofeje, 
kterou by před turnajem jistě všichni brali všemi deseti. Finále bylo jedním 
z nejvyrovnanějších zápasů. Po výsledku 1:1 musel poprvé na turnaji roz-
hodovat penaltový rozstřel. Souboj nervů lépe zvládl Lochkov a stal se tak 

historicky prvním vítězem Valda – Cupu. A nutno říct, že zcela po právu. Ze 
všech týmů dal nejvíce branek. A paradoxně jedinou porážku mu připravil 
pořadatel z Holyně ve skupině po výsledku 1:0. Tým Realu Holyně B do 
semifi nálových bojů ze své skupiny nepronikl stejně jako Bubovice, JZD 
Slivenec a Rychlí Špunti.

Chtěli bychom jménem Realu Holyně poděkovat Městské části Praha 
– Slivenec za podporu s uspořádáním, všem týmům za účast a fair play, 
AFK Slivenec za pronájem hřiště a kabin a především pak všem divákům za 
podporu. Zvláštní poděkování za pomoc při přípravě turnaje a za jeho hlad-
ký průběh patří Filipovi Markovi, Danovi Kudlákovi, Karlovi Maškovi a jeho 
rodině, Václavu Podzemskému, Zdeňkovi Markovi a Bohuslavovi Kubišovi 
Nezbývá než věřit, že se za rok opět sejdeme zase na stejném místě při 
stejné události.     Miloslav Fical mladší    �

Čas prázdnin byl pro seniory obdobím hlídání vnoučat, pracování na 
zahradách, sklízení úrody, vychutnání společných chvil s rodinou doma či 
v cizině, odpočívání i přečtení knihy. Je po prázdninách, které letos uběh-
ly seniorům stejně rychle jako dětem. Na setkání první pondělí v měsíci 
– tudíž 3. září 2012 – jsme se všichni těšili. Že se uvidíme, ve zdraví sejde-
me, naplánujeme společné akce.

Na podzim loňského roku jsme uskutečnili společný pěší výlet do Tetína, 
kterým nás provedla paní doktorka Brajerová. Výlet se mimořádně povedl, 
počasí, výklad a nálada byla excelentní. Slíbili jsme si, že ještě pojedeme 
do Svatého Jana pod Skalou. Na první schůzku jsme proto pozvali opět 
paní Brajerovou, aby nás seznámila s historií místa, upozornila na detaily, 
které nesmíme minout, a vyprávěla nám legendu o svatém Ivanovi, žijícím 
v těchto místech v 10. století.

Výlet máme naplánovaný na sobotu 6. října 2012.

Odjezd autobusem MHD 230: z Holyně v 7.38; zastávka Slivenec 7.43; 
K Holyni 7.44 Poliklinika Barrandov příjezd 7.52 – přestup na tram 12 
odjezd 7.55, Smíchovské nádraží příjezd 8.06 – přestup na Metro B odjezd 
v 8.13, Zličín příjezd Metra 8.28; přestup na autobus 384 – odjezd  8.40 

hod. (cílová stanice Sv. Jan pod Skalou ), kde budeme v 9.17 hod.

Program: prohlídka kostela, křtitelnice, dřevěné klenby, jeskyně, kle-
kátka a lůžka poustevníka Ivana, ochutnání léčivého pramene (vezměte 
s sebou kalíšek na vodu), místního hřbitova s Bergerovou hrobkou, okolí. 
Občerstvení v místní hospůdce.

Pak budeme mít dvě možnosti:
1/ Pěšky do Srbska na vlak krásnou krajinou cca 5 km. Ze Srbska nám 

jede vlak po půl hodině do Prahy na Smíchovské nádraží. Pěší cestu ze Sv. 
Jana pod Skalou půjdeme pomalu a pohodlně tak, abychom si ji užili.

2/ Autobusem MHD 384 zpět do Prahy a domů. Odjezd ze Sv. Jana 
pod Skalou je v 11.46  nebo 15.46 a v Holyni jste přesně za dvě hodiny. 
Takže zveme chodce i nechodce a doufejme, že se počasí vyčasí. Před 

uskutečněním výletu se senioři ještě jednou sejdou, a to 1. 10. 2012 

v pondělí v klubu seniorů v 16.00 hod., kde si upřesníme všechny 

podrobnosti. (Pro zájemce kontakt: Krejčová 606 288 753)
Irena Krejčová    �

Senioři po prázdninách

Společenská kronika 2012
Svá kulatá a významná jubilea oslaví tito naši občané a občanky: 

září  2012
paní  Ludmila Nováková, pan Eduard Rýmon
pan Miloslav Koudelka, paní Věra Vráblíková
pan Jindřich Poustka, paní Františka  Losová

říjen 2012
paní  Bedřiška Morsteinová, pan Jaroslav Nedoma

pan  Zdeněk Novák, paní Alena Benešová
pan Jiří Boháč, paní Marta Novotná

pan  František Pánek, pan Josef Bártík
paní Libuše Tomšů, paní Věra Hlaváčková

Přejeme hodně štěstí, 
pohody a hlavně zdraví do dalších let.

Valda – CUP 2012

Mužstvo Lochkova:Horní řada: Miroslav Nikl, Miroslav Kocourek,
 Jan Šarboch, Luboš Záhorský, Peter Kmet, Jan Gol, Ondřej Hasák;

Konečné pořadí:       
Pořadí Tým  Skóre    
1. Lochkov  15:6    
2. Vejprnice  12:2    
3. Real Holyně A 3:3     
4. Pyramida  7:13    
5. JZD Slivenec 5:6    
6. Bubovice  4:5
7. Rychlý špunti 3:7
8. Real Holyně B 2:9     

Individální ocenění:
Nejlepší brankář: Martin Javůrek (Real 
Holyně A) - 3 čistá konta, 3 inkasované 
branky, průměr na zápas - 0,6
Nejlepší střelec: Václav Jirka (Lochkov) 
- 5 branek
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Daruji hrazdu k lůžku pro nemocného seniora, 
únosnost do 115 kg. Tel : 721 770 955

OS GAMA vás zve na:
BAZÁREK dětského oblečení, obuvi a hraček

Přijďte prodat, koupit, vyměnit věci pro děti.
Příjem:    28. 9. 2012  od 15:30 – 19:00 hod
Prodej:    29. 9. 2012  od 10:00 – 18:00 hod
Výdej neprodaných věcí: 30. 9. 2012 od 10:00 – 12:00 hod
Kde: budova Úřadu  MČ Slivenec, Klubovna seniorů 
(naproti poště), K Lochkovu 6, Slivenec
Prodávat budeme pouze věci čisté, nepoškozené určené 
pro podzimní a zimní období. Neprodané věci vrátíme zpět 
následující den v určených hodinách. 
Případné dotazy zasílejte na e-mail: albertm@seznam.cz       
hana.morstein@seznam.cz     www.osgama.webnode.cz



Děti přišly na ÚMČ i se svými učiteli a rodičiStarostka Jana Plamínková předala dětem diplomy

Vyvrcholením Burčáku byl koncert moravské skupiny Cimbal ClassicMuzikanti Jindřich Kelíšek a Vašek Pergl

Děti sledují pohádku O zlobivé Fifi ně

V sobotu 8. září se na slivenecké návsi konal pátý ročník malé vinař-
ské slavnosti Slivenecký burčák. Živý nápoj z letošních hroznů přímo pro 
Slivenec tradičně načasovala barrandovská vinotéka Srdeční záležitost.  
Odpoledne nejdříve na sluncem zalité návsi shlédly děti pohádku „O zlo-
bivé Fifi ně“ v podání divadelního spolku Gaudium z Radotína a poté na 
podiu přítomné bavila až do večerních hodin dvojice muzikantů Jindřich 
Kelíšek a Vašek Pergl. V jejich podání se střídala francouzská, židovská 
i balkánská hudba, moravské a české lidovky, staropražské hašlerovky, 
ale také písničky Jarka Nohavici, Radůzy, Václava Koubka či Čecho-
moru. 

Večerní program byl ušit na míru příznivcům a milovníkům muzi-
ky z oblasti folku, folklóru a bluegrassu. Do Slivence zavítal brněnský 
Cimbal Classic, kapela dobře známá návštěvníkům folkových festiva-
lů. Kapelník souboru Dalibor Štrunc je jedním z nejžádanějších čes-
kých cimbalistů, působí také jako hudební skladatel, textař, zpěvák 
a pedagog a představil ten večer vnímavým posluchačům současný 
repertoár souboru. Původní i lidové písničky v podání houslí, violy, vio-
loncella, kontrabasu, cimbálu a zpěvu Kateřiny Štruncové se nesl nad 
sliveneckým rybníkem až do tmy za neustálého zrání vinného moštu… 

Lenka Kudláková  �

Slivenecký burčák

V první den školy se konala na ÚMČ Praha – Slivenec imatrikulace nových žáků prvních roč-
níků naší základní školy.  K dětem, jejich rodičům a učitelům krátce promluvila starostka měst-

ské části Jana Plamínková. Popřála dětem, ať se jim ve škole líbí, a předala jim diplomy. Od místostarostky Lenky Kudlákové dostaly kokardu a čokoládu. 

Imatrikulace prvňáčků



V pátek 7. září se konalo v Klubu v duchu švestkových dob-
rot druhé slivenecké Švestkobraní. Odpoledne bylo zároveň 
1. termínem zápisu do kroužků. Výtěžek soutěžní ochutnáv-
ky všech pochoutek ze švestek bude použit ve prospěch 
Klubu. V soutěži o nejchutnější švestkový příspěvek zvítězil 
koláč Boženka, jehož autorka paní Božena Šimková  získala 
odměnou lahev slivenecké slivovice, kterou věnovala do sou-
těže městská část. Malí a velcí návštěvníci se mohli zúčastnit 
výtvarných dílen Paletek i Alenčina korálku a přinést si kro-
mě přihlášky do kurzů také vlastnoručně vyrobený švestkový 
výrobek. Realizační tým Klubu Švestka v podobě Lenky 

Kudlákové, Edity Šimkové, Veroniky Borovkové a Dory 

Polákové děkuje za milou účast na Švestkobraní, za 

vaši podporu, přeje vám šťastný vstup do podzimních 

dní a šťastnou ruku při výběru kroužků. 

Slivenecký klub Švestka se zvětšil o půdní prostory U zápisu do kroužků     bylo živo

Děti si mohly vyrobit originální tašku V soutěži o nejlepší výrobek ze švestek 
zvítězil koláč Boženka (vpravo nahoře) Malí kutilové

Děti i maminky se      na švestkobraní dobře bavily

Švestkobraní

Malí železničáři
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Slivenecký Klub Švestka sídlí v prvním patře objektu v ulici Ke Smíchovu 
čp. 22. Dům je v majetku obce, v přízemí je kavárna. Provozovatel Zelené 
kavárny v přízemí má užívaný prostor v nájmu. Slivenecký klub Švestka je, 
stejně jako veřejná knihovna Slivenec, organizační složkou ÚMČ. Realizuje 
činnost klubu a poskytuje ve vyhrazených hodinách prostory Rodinnému 
centru Pecka a Klubu seniorů (v jejich klubovně v přízemí ÚMČ). MČ Praha 
– Slivenec fi nančně pokrývá existenci Klubu (energie, úklid, případné úpra-
vy, vybavení) ze svých prostředků. Velmi aktivně v Klubu působí Rodinné 
centrum Pecka, a to nejen co se týká organizace některých kroužků, ale 
také získáváním fi nančních prostředků ze strany sponzorů. Pomáhá tak 
hmotně klubové prostory dovybavit, zajišťuje materiálové vybavení pro 
jednotlivé kroužky atd. Honoráře lektorům jsou pokryty z cen kurzovného, 
a to zcela. Naší snahou je mít opravdu kvalitní klubovou nabídku, s kvalit-
ními lektory, nejen proto, aby v Klubu vládla radostná a spokojená atmo-
sféra, ale také proto, aby kurzy byly naplněny (tzn. zaplaceny) a Klub tak 
z kurzovného přispíval i na provoz a nezatěžoval obecní rozpočet. 
Poté, co se v červnu zavřely dveře za klubovými aktivitami, došlo na plá-
nované stěhování, bourání, zateplování, prosvětlování a rozšiřování Švest-
ky tak, jak to fi nanční prostředky umožnily a jak o tom najdete podrobněji 
na str. 4. Výsledkem prázdninových úprav jsou dva nově vzniklé prostory 
zateplených půd, které bude Klub využívat jako řemeslnou dílnu, půdu 
divadelní, malou kancelář a skladový prostor. 

Dílnou byl rozšířen výtvarný ateliér a vše je zde připraveno 
na zřízení dílny keramické. Naše síly jsou nyní zaměřeny 
k získání fi nančních prostředků pro zakoupení keramické 
pece, abychom mohli (v příštím pololetí? v příštím roce?) 
otevřít kurzy keramiky. Prosíme ty, které tato výzva oslovila 
a chtěli by pořízení keramické pece sponzorovat, aby se 
ozvali na info@klubsvestka.cz, či info@rc-pecka.cz nebo slivenec@praha-
slivenec.cz, nebo nás kontaktovali osobně v Klubu, či na ÚMČ. 
Téměř v souběhu s řemeslníky připravil realizační tým Švestky pro nad-
cházející švestkový rok rozšířenou nabídku kroužků pro děti a mládež 
a kurzů pro dospělé, kterou vám v celé šíři předkládáme. 
Z novinek upozorňujeme například na kurzy břišních tanců a powerjógy 
pro dospělé. Budou probíhat ve studiu v malých skupinách cvičících (7-
8), což je pro jógu i tance velkou výhodou. Ve studiu takto probíhá již 
z loňska velmi oblíbené pilates. V nabídce pro letošní rok jsou také nově 
dva výtvarné kurzy pro starší děti a mládež,  kroužek tvorby módních 
a bytových doplňků,  nebo kroužek rodinného centra Pecka Předškolák 
pro ty, co se příští rok chystají do školy. Otevírají se znovu kurzy angličtiny 
a španělštiny pro začátečníky, neboť ti, co v loňském roce začínali, jsou 
již pokročilí, či kroužek Flétny pro školní děti. K zápisu do kurzů je možné 
využít kterýkoli ze tří termínů zápisu nebo se přihlásit elektronicky na www.
klubsvestka.cz               Lenka Kudláková     �

Slivenecký klub Švestka po prázdninách

Divadelní část Sliveneckého klubu Švestka má obrovskou radost z nových 
půd, protože jedna bude k dispozici pro intimnější divadelní práci. Vzniká pro-
stor například i pro maňáskové divadlo „Mezi dveřmi“. Pro stávající nejmenší 
divadýlko Karkulka je nachystáno pololetí plné hrdinů a rytířů a také středově-
ké městečko. Prostřední divadýlko Meluzína zahájí nový školní rok spoluprací 
s místní knihovnou, kde po poradě s naší milou paní knihovnicí Irenkou Krej-
čovou vybereme knížku, kterou prozkoumáme a zpracujeme pro výsledné 
představení věnované všem knížkám a Slivenecké knihovně. Nejstarší, zku-
šení Knofl íci, sbírají cestovatelské historky, které promění v představení plné 
výletů, zážitků, legrace a omylů. Děkujeme za nové prostory a divadelní dveře 
jsou otevřeny všem zájemcům o divadlo.  Veronika Borovková     �

Novinky z divadelní půdy
Prázdniny utekly jako voda a rodinné centrum Pecka 
je tu zpátky, aby vás vtáhlo do dění ve Slivenci a Holy-
ni! Ani v uplynulých měsících jsme nezaháleli, protože 
Slivenecký klub Švestka prochází dalším rozšířením 
a „zušlechtěním“, na kterém se ideově, manuálně i fi nanč-
ně podílíme. Díky tomu vás od poloviny září čeká bohatší nabídka krouž-
ků a aktivit. Oblíbená pravidelná činnost bude samozřejmě pokračovat: 
nabídneme kurzy cvičení pro miminka a batolata Pecičky, hudební kurzy 
agentury Yamaha (která nově nabídne i výuku hry na fl étnu) a v rozšířené 
podobě i tak poptávané Montessorri dílny pro různé věkové skupiny. Nově 
zahájíme kroužek Předškolák s logopedkou Andreou Krenželokovou, kte-
rá dětem poskytne komplexní přípravu před nástupem do školy (grafo-
motorika, koncentrace, správná mluva, apod.). Nezapomínáme ani na 
maminky – bude pokračovat pilates a angličtina s hlídáním. Každý měsíc 
na vás čekají tvořivé dílny pro dospělé i tradiční předvánoční keramic-
ké dílny pro všechny, jejichž „plody“ zdobily před vánoci či velikonocemi 
nejeden slivenecký a holyňský dům. A pro nejmenší plánujeme divadelní 
představení, tradiční Drakiádu (18. 10. v Holyni), Halloweenské odpoledne 
s dlabáním dýní ( 31. 10.), Mikulášskou besídku a řadu dalších překvapení. 
Těšíme se na vás.             Za RC Pecka Dora Poláková     �

Pecka se vrací

Výstavy v kapli sv. Jana Křtitele
� Viktor Špaček: Průřez tvorbou
Během prázdninových měsíců proběhla v holyňské kapli výstava sochaře, 
básníka, fotografa a konceptuálního umělce Viktora Špačka. Autor si pro 
holyňskou výstavu připravil zajímavé fotografi e pražských zákoutí a sním-
ky překvapivých kompozic, které doprovázely básnické texty. Výstava byla 
příjemným letním zastavením.
� Zelené Irsko (fotografi e z cest)
Zářijová výstava snímků z cesty jihozápadem Irska v barevných velko-
formátových fotografi ích přibližuje přírodní krásy tohoto ostrova, staro-
křesťanské památky i postřehy z hlavního města Dublinu. 
� Slivenec a Holyně ve starých mapách
Říjnová výstava sesbíraných map a jiných archiválií týkajících se historie 
Slivence, Holyně a okolí, které se městská část Praha – Slivenec rozhodla 
vystavit pro veřejnost.
Kaple je otevřena o víkendech a svátcích, vždy 15:00 – 17:00

O víkendu 8. 
a 9. září zno-

vu po roce  jezdily ve Slivenci vlaky. Nejednalo se o žádný dočasný pokus 
o změny  pražského dopravního systému (ty stávající úplně dostačují ....). 
To modelářský kroužek modulové železnice Slivenec pořádal další, již 
4. interaktivní výstavu svých modulů, kterou navštívilo zhruba  100 dětí 
a 120 dospělých. Na kolejišti skládajícím se z 65 modulů, které bylo letos 
dlouhé 54 m, se proháněly dieselové i parní lokomotivy  s nejrůznější-
mi vlakovými soupravami. Pro návštěvníky výstavy byly opět přichystá-
ny různé otázky. Každý, kdo se s nimi odvážně „popral“, si mohl vybrat 
malou odměnu. Pro děti (a nejen pro ně) bylo k dispozici dřevěné kolejiš-
tě, které bylo možno dle libosti přestavovat. Zájemci si mohli vyzkoušet 
práci modeláře a odnést si domů malý, vlastnoručně vyrobený model 
krajinky nebo si zakoupit svíčku ve tvaru parní lokomotivy. I letos náv-
štěvníci malovali „slivenecký vlak“ – na dlouhé roli papíru vždy přimalovali 
„svůj“ vagónek. Ten letošní  měl nakonec po dvou dnech výstavy celkem 
110 vagónků. Dík Modelářského kroužku modulové železnice Slivenec, 
který pracuje pod 3. MS Slivenec při OS ČČK Praha 1, patří ZŠ a MŠ 
Praha – Slivenec za podporu a poskytnutí prostoru pro činnost krouž-
ku a pořádání výstavy, MČ Praha – Slivenec za propagaci a poskytnutí 
grantu na pronájem prostor a pořádání výstavy, Železničnímu magazí-
nu za propagaci, fi rmě Mašinky.cz  za obstarání stavebnic za výhodnou 
cenu a v neposlední řadě i rodičům a prarodičům, kteří velmi pomohli 
s přípravou, průběhem a úklidem výstavy. Doufáme, že se výstava všem 
návštěvníkům líbila a příští rok ji navštíví znovu.                         PeS     �

Slivenecké vláčkohraní



Slivenecký klub Švestka (Ke Smíchovu 22, Praha 5 – Slivenec)

Kurzy otevřené pro I. pololetí školního roku 2012/2013 
OS RC Pecka 
Volná herna    
Montessori dílna I (2-3 roky) Pá 9:30-10:30/ 1000 +200 Kč/Hasáková
Montessori dílna II. (3-5 let)  St 13:00-13:45/ 1000+200 Kč /Schiesser
Montessori dílna III. (5-7 let) Čt 15:30-16:15/ 1000 +200 Kč /Schieser
Pecičky I. – II. Stimulační cvičení kojenců, batolat Pá 10.00 – 10.45, 11.00 – 11.45 / 850 Kč 
Novotná
Pilates s hlídáním Po 9.00-9.45, St 9.00-9.45, / 80 Kč á hod + 40,- /Javůrková                                                                                           
Hudební kurzy Yamaha I. – II.  (www.yamahakurzy.cz)  
Předškoláček Po 15.00-15.45/5-6 let /10 lekcí/ 850 Kč /Krenželoková

Plum School – Jazykové kurzy 
Angličtina – začátečníci 520,  Út 17.00-17.45 / 1200 Kč /Havlíková
Angličtina – mírně pokročilí I. 504, Út 18.00-18.45 / 1200 Kč /Havlíková
Angličtina – mírně pokročilí II. 521, Út 19.00-19.45 / 1200 Kč /Havlíková 
Angličtina pro mírně pokročilé (s hlídáním dětí) 505, Út 10.00–10.45 / 1200+40 Kč/Havlíková
Konverzační lekce s rodilým mluvčím pro mládež 506,  Čt 17.00–17.45 / 1200 Kč / Hol-
man                                                                             
Konverzační lekce s rodilým mluvčím pro dospělé 507, Čt 18.00-19.00 / 1300 Kč/Holman 
Němčina pro žáky II. st. ZŠ 516, Po 17.00-17.45 /1200 Kč/Reňák 
Němčina pro začátečníky 519, Po 19.00-19.45 / 1200 Kč /Reňák 
Němčina– mírně pokročilí 510, Po 18.00-18.45 / 1200 Kč/Reňák                               
Hola, ¿hay sangría? – kurz španělštiny pro zač. 511, Čt 18.00-18.45/ 1200 Kč /Poláková 
Španělština pro mírně pokročilé 522, ČT 19.00-19.45 / 1200 Kč/Poláková

Dramatický obor                                                                                                               
              
Obecní divadýlko Knofl ík – 2. st. ZŠ 101, Pá 15.00-17.00/  850+100 Kč/Borovková, Kohout 
Malé divadýlko Meluzína – 1. st. ZŠ 102, St 15.15-16.45 / 850 +100 Kč/ Borovková                                                                                           
Nejmenší divadýlko Karkulka (3-6 let 103), Út 15.00-16.00 / 850+100 Kč/Borovková 
                                                                       
Hudební obor                                                                                                 
Hra na zobcovou fl étnu 402, St 16.00–16.45 / 850 Kč /Roušar
Hra na klarinet 403, St 15.00-15.45 / 1850 Kč - individuální lekce /Roušar                                                                                              
Hra na saxofon 404, St 17.00-17.45/ 1850 Kč - individuální lekce/Roušar 
Začínáme s kytarou 405, Út 17.00–17.45 / 1200 Kč -  malá skupina /Kohout
                                                                            
Cvičení a turistika                                                                                                             
               
Prťata I.– cvičení pro děti začínající chodit 201, Út 9.00-9.45/ 850 Kč/ Javůrková 
Rychlí Špunti I. – sportovky 3-4 roky 203,Út 16.30-17.15/ 850Kč/Polák, Šimek 
Rychlí Špunti II. – sportovky 5-6 let 207,Út 17.15-18.00/ 850 Kč/Polák,Šimek                      
Oddíl Špageta 204, Čt 16.45-17.45/turistický 5-10 let/ 350,- Kč/Javůrková, Urbancová  
Power jóga I. – dospělí 205, Po 18.00-19.00/  1200,- Kč/Voráčková 
Power jóga II. – dospělí 206, Po 19.00-20.00/  1200 Kč/Voráčková    
Břišní tanec – dospělí 208, St 18.00-19.30/ 1200 Kč/Šmahelová
                                                                                                            
Výtvarný obor 
Paletka I. – 2-3 roky 301, Čt 9.30-11.00/ 850 Kč/Šimková 
Paletka II. – 3-5 let 302, Čt 15.30-17.00/  850 Kč/Šimková 
Paletka III. – 6-8 let 303, Po 16.00- 17:30/ 850 Kč/Šimková  
Malování I. – 8-12 let 306, Út 15.00-16.30/ 850+200 Kč/Jiroutová 
Malování II. – 12-16 let 308, Út 16.30-18.00/850+200 Kč /Jiroutová
Alenčin korálek I. – od 7 let 304 , Út 17.00–18.30/ 850+200 Kč/Borovková
Alenčin korálek II. – od 7 let 307, St 17.00–18.30/ 850+200 Kč/Borovková                                                                                           
Malý kutil – 1.st ZŠ 305, St 15.00–16.00/  850 Kč /Morsteinová 
Módní doplňky I. – 8-12 let 309, st 15:00-16:30/ 850 Kč+200  Kč /Doležalová
Módní doplňky II. – 12-16let 310, st 16:30-18:00/ 850+200 Kč/Doležalová 

Platby mohou zohledňovat naplněnost kurzu - individuální výuka je po domluvě možná. 
Veškeré ostatní informace na  www.klubsvestka.cz a na vývěsce na budově Zelené kavárny v ul. Ke Smí-
chovu 22. Číslo za názvem značí kód kurzu. Druhá částka u ceny kurzu se platí za materiál a pomůcky.



Další sezóna začala a naše týmy opět čeká podzim plný fotbalu. Nejdelší 
letní přípravu měl náš A-tým, který trénoval již od 17. 7. 2012 a v přípravném 
období vyhrál například i turnaj v nedaleké Chotči. Mnohem důležitější byl 
však jeho vítězný vstup do mistrovských zápasů sezóny 2012/2013. Doma 
totiž dokázal vybojovat tři body za vítězství 2:1 nad silným Braníkem (2x se 
trefi l Brožek). Jak se bude našemu A-týmu dařit v dalších utkáních, můžete 
vidět na vlastní oči i vy. Stačí si udělat v neděli chvilku čas a přijít na fotbalo-
vé hřiště (rozpis domácích zápasů A-týmu je uveden níže). Návštěva fotba-
lového utkání a během něho i popovídání s přáteli by jistě mělo patřit mezi 
tradiční a oblíbené zvyklosti obyvatel Slivence a Holyně. Přijďte na fotbal, 
poznejte nové lidi, sežeňte zde to, co zrovna potřebujete a hlavně se dobře 
bavte. Těšíme se na vás! 
Důležitou součástí našeho klubu jsou také mládežnické týmy, proto jim nyní 
budu věnovat pozornost. Mladší přípravka (2004 a mladší) má za sebou 
první domácí turnaj sezóny, na kterém se představily například i naděje 
Sparty, Dukly, Bohemians 1905, Chomutova, atd. V silně obsazeném tur-
naji naši borci získávali především zkušenosti a tak se více prohrávalo, než 
vyhrávalo. Vítězství nad „Bohemkou“, stejně jako ostatní zápasy, ale jistě 
klukům zůstanou v paměti ještě hodně dlouho a budou mít motivaci na 
sobě dále pracovat. 
Také starší přípravka (2002 a ml.) stihla ještě o prázdninách (2. 9. 2012) 
odehrát turnaj. Tentokrát se ve Slivenci představily například týmy Kladna, 
ČAFC Praha, nedalekého Lochkova atd. Také v tomto případě se jednalo 
o naše první zápasy sezóny a nerozehranost byla na našich hráčích znát. 
Přísnější kritiku snesl jen čtvrtfi nálový zápas s Kladnem (pozdějším vítězem 
turnaje), který jsme sice prohráli, ale kluci se za svou bojovnost tentokrát 
stydět nemuseli, vždyť poločas byl ještě vyrovnaný 2:2.
Starším žákům příprava začala 15. 8., tedy zhruba měsíc před začátkem 
mistrovských utkání. Krom přechodu do starší kategorie čekal žáky přede-
vším přechod na velké hřiště. Od starších žáků se totiž hrají zápasy již na 
celém hřišti, nikoliv jen na polovině. Věřím, že to našim hráčům nebude dělat 
větší problémy a budou předvádět stejně pohledný fotbal, jako v minulé 
sezóně, kdy obsadili v tabulce pěkné čtvrté místo. 
Za zmínku stojí jistě i kategorie mini, kam patří hráči ročníku narození 2006 
a mladší. Tento tým je určen především pro malé neposedy, kteří se hýbou 
a běhají kdykoliv to jde. Tréninkem pak získávají nejen lepší pohybové 
dovednosti, ale i smysl pro určitou disciplínu. Fotbal ve Slivenci je tak určen 
skutečně pro širokou věkovou hranici a děti, respektive jejich rodiče, by 

toho měli využít.  
Zájem na pravidelném pohybu svých dětí by totiž měli mít především tatín-
kové a maminky. Jako důvod k tomu zmíním článek, který jsem si nedávno 
přečetl. Ten hovoří o tom, že obézních dětí je nyní 4x více než před 15 lety! 
Je to dáno špatnými stravovacími návyky a nedostatkem pohybu. S jídel-
níčkem vám sice poradit nemohu, na to nejsem ta pravá osoba, ale pohyb 
mohu všem skutečně jen a jen doporučit. Konec prázdnin tak nemusí zna-
menat jen návrat dětí do školy nebo školky, ale může být spojen například 
i s jejich pravidelným sportováním na fotbalovém hřišti. Skutečnost, že je 
školní docházka povinná, kdežto sportovní aktivity jen dobrovolné, je totiž 
někdy opravdu znát. Na všechny zájemce o fotbal se těšíme a zveme je 
tímto na naše tréninky! 
Než se s vámi rozloučím, rád bych poděkoval všem lidem, kteří se podí-
leli na organizování turnajů přípravek (1.-2. 9. 2012). Již tradičně se jedná 
o všechny trenéry mládeže, ale i o některé tatínky hráčů (Krejčí, Bukáček, 
Šimáček). Především přeprava zapůjčených branek z Lochkova by jinak byla 
dosti složitá. Fotbalistům z Lochkova děkuji za půjčení branek a společnosti 
UMBRO za poskytnuté věcné ceny pro nejlepší hráče, střelce a brankáře 
turnajů! Ještě jednou děkuji všem za spolupráci a těším se na příští. 
Zároveň bych rád oslovil i další podnikatele na území MČ Slivenec a popro-
sil je o podporu našich týmů mládeže. Nemusí se nutně jednat o vysoké 
částky, každá pomoc fotbalové mládeži je více než vítána. Aktuálně napří-
klad hledáme sponzora, kterého si přípravka „vezme na triko“. Existují 
samozřejmě i další možnosti spolupráce a za každou budu moc a moc 
vděčný. Neváhejte mě proto kdykoliv kontaktovat, rád se u vás zastavím na 
přátelské popovídání.
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.slivenec.7x.cz 
nebo na tel. čísle: 723 420 275           Jaroslav Sedlický – trenér mládeže     �

AFK Slivenec: Fotbalová sezóna 2012/2013 začala!

Rozpis domácích zápasů A-týmu mužů:
den  začátek  soupeři
  26. 8. 2012 17:00   Slivenec – Braník
    9. 9. 2012 17:00   Slivenec – Chuchle
  23. 9. 2012 16:30   Slivenec – Cholupice
  7. 10. 2012 16:00   Slivenec – Nebušice
21. 10. 2012 15:30   Slivenec – Radotín
28. 10. 2012 14:30   Slivenec – Kunratice
11. 11. 2012 14:00   Slivenec – 1999 Praha

Zumba opět začínáZumba opět začíná
Od 3. 9. jsme opět začali s lekcemi zumby. 

Pondělí – ZŠ Slivenec od 19:00
Středa – Holyně od 18:50

Více informací na www.simi-zumba.cz

Slivenec DH Skate Cup 2012Slivenec DH Skate Cup 2012
Ve dnech 22.-23. 9. se na silnici ze Slivence do Chuchle bude 
konat nezávislý longboardový závod s názvem Slivenec DH 

Skate Cup 2012.  
Skejtovat se bude za všech povětrnostních podmínek (prší 

neprší, sněží nesněží, hurikán nehurikán). 
Plně zabezpečená trať balíky, den a půl freeridů, závod!!! Bližší 

informace na www.longboard.cz.

Turnaj přípravek 1. – 2. září
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Cestopisné besedy v zasedací místnosti ÚMČ

Vlakem do Pekingu: Monika a Jiří Vackovi
Úterý 2. 10. v 18:00

Vlakem a na kole do říše Středu. O dlouhé cestě z pražského 
hlavního nádraží přes St. Peterburg, Sibiř a Mongolsko 

do Pekingu. O cestě,  která trvala tři a půl měsíce. Vyprávění 
o zemětřesení pod Everestem, o dobrodružné cestě Ruskem 

i o průjezdu Indií a  pohostinnosti obyvatel Iránu. 

 ----------
Ing. Jiří Štýbr: Lodí do Malagy

Úterý 13. 11. v 18:00

Beseda o jachtingu a jedinečné plavbě ze španělské Malagy 
přes Gibraltar na portugalský ostrov Madeira ležící v Atlan-

tickém oceánu 580 km západně od pobřeží Maroka. Beseda 
bude spojena s promítáním.

časopis Městské části Praha-Slivenec 

Kalendář obce na září – listopad
Září
1. 9.–30. 9. Zelené Irsko ve fotografi ích (výstava v kapli 
               sv. Jana Křtitele)
  15. 9.    9:30 Pražské cyklozvonění
  16. 9.    15:00 – 15:30 Putování za pokladem – (OS Gama)
  17. 9.    Zahájení 1. pololetí Sliveneckého klubu Švestka
  27. 9.    15:00 Kuličkiáda, školní hřiště (Unie rodičů)
  29. 9.    10:00 – 18:00 bazárek, klubovna Klubu seniorů   
               ÚMČ naproti poště (OS Gama)
Říjen
  1. 10.    16:00 Schůzka seniorů
  2. 10.    18:00 Cestopisná beseda Vlakem do Pekingu    
               (MČ v zasedací místnosti)
6. – 28.10. Slivenec a Holyně ve starých mapách (výstava  
               v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni)
  7. 10.    HAFÍK (MČ)
 11.10.    Zájezd pro seniory (Buchlov, Velehrad, 
               Uherské Hradiště)
 14.10.    15:00 Haloween – rej masek, hřiště Za Farou 
               (OS Gama)
18. 10.    18:00 Autorské čtení a beseda: Věra Čáslavská,  
               Pavel Kosatík (MČ, Knihovna Slivenec)
 18.10.    16:45  Drakiáda v Holyni s turistickým oddílem  
               Špageta
 21.10.    10:00 Pouštění draků v ul. K Cikánce (Unie rodičů)
22. – 23. 9. Slivenec DH Skate Cup 2012 (ul. Do Chuchle)
 23.10.    19:00 Poezie Ivana Drače v Zelené kavárně 
               v podání div. spolku Gaudium (Knihovna Slivenec)
24. 10.    18:00 Veřejné zastupitelstvo
 31.10.    17:00 Haloween – dlabeme dýni (tvořivá dílna 
               RC Pecka v Klubu Švestka)
Listopad
  1. 11.    17.00  Poutní mše svatá v kostele Všech Svatých  
               (farnost Slivenec)
  4. 11.    17:00 Lampionový průvod (OS Gama u kostela)
  5. 11.    16:00 Schůzka seniorů
13. 11.    18:00 Cestopisná beseda Ing. Jiří Štýbr: 
               „Lodí do Malagy“ (MČ v zasedací místnosti)
22. 11.    19:00 Tvořivá dílna RC Pecka v Klubu Švestka     
               (Dárek z fi lcu)

Bohoslužba v kostele Všech Svatých: vždy 1. a 3. neděli 
v měsíci od 15.50 hod. 

 Veřejná knihovna Slivenec 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VEČER POEZIE

NAZNAK LÍHAJÍ HVĚZDY
výbor poezie ukrajinského básníka Ivana Drače ze sbírek

Dívčí prsty a Sicilská obrana

ÚTERÝ 23.10. OD 19.00 HODIN
ZELENÁ KAVÁRNA SLIVENEC

REŽIE: MIROSLAVA STEHLÍKOVÁ

ÚČINKUJÍ: A. ARABADZIS, H. ŘEHOŘOVÁ, V. KYDLÍČEK,

A. KOŘÍNKOVÁ, M. STEHLÍKOVÁ, M. BRONČKOVÁ

TECHNIKA: P. STRÁNÍK

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prosíme návštěvníky, aby přišli dříve (v 18.30 hod), 

objednali si občerstvení a usadili se. Večer poezie nechceme rušit.

MČ Praha – Slivenec 

a Veřejná knihovna Slivenec zvou na

  Pavel Kosatík: Věra Čáslavská, 
život na Olympu

(autorské čtení s besedou)

Ve čtvrtek 18. 10. v 18:00

 v zasedací místnosti ÚMČ.

Autorské čtení bude spojeno 

s vzácnou návštěvou 

paní Věry Čáslavské, 

která na besedu přijala pozvání.

OS GAMA zve rodiče a děti ve věku cca 2-10 let na 

PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
KDY: v neděli 16. 9. mezi 15 – 15:30hod 

KDE: start na křižovatce 

ulic K Cikánce x K Váze
Cestou dlouhou asi 2 km (okruh Habeší) budou děti 
samostatně plnit úkoly, na konci drobná odměna. 

Cesta vhodná i pro kočárky. 

Pozvánka do kaple sv. Jana Křtitele v Holyni na 

Výstavu

„Slivenec a Holyně ve starých mapách“
6. – 28. 10. 2012

(otevřeno víkendy a svátky v 15:00 – 17:00)


