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První říjnovou neděli, na kterou byla naplánována letošní přehlídka sliveneckých  a holyňských psích mazlíčků, od rána lilo jako z konve. 
Během celého dopoledne probíhaly konzultace realizační skupiny s panem doktorem Váchou, který tradičně poskytuje během přehlídky vete-
rinární dozor, zda soutěž uskutečnit, či nikoli.  Nakonec bylo rozhodnuto, že se všechny psí překážky, odměny závodníkům a další potřebné 
na louku uprostřed bývalého státního statku, kde se přehlídka poslední ročníky koná, navozí. V poledne se sešli dobrovolníci a rozhodčí, aby 
za stálého deště psí závodiště připravili, a pak už se jen čekalo. Světe div se, patnáct minut před začátkem akce se mraky protrhaly a nad 
Slivencem vysvitlo sluníčko. Amatérské přehlídky se nakonec zúčastnilo 26 psů, kteří přišli s četným doprovodem psovodů, ale i fanoušků. 
Soutěžilo se ve třech zavedených kategoriích: Malý pes, Velký pes a Pes s dětským psovodem.       (pokračování na str. 10)

Hafík 2012

Rozstřel Agility Psí kousek

Rozstřel Obvazování oušek Agility

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



Informace ze 17. řádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
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ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ  

Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprá-

vách předsedů komisí a výborů zastupitelé na svém řádném 

17. veřejném zasedání, které se konalo 31. října 2012, projed-

nali a schválili:

UZAVŘENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH SMLUV:

� na přijetí daru – pozemku parc.č. 1765/19, k.ú. Slivenec, o veli-
kosti 122 m2 od pí E. H. pro rozšíření komunikace V Lipkách;

� na pronájem části 3.NP v objektu čp. 462 v k. ú. Slivenec o výmě-
ře cca 3 m2 a střechy o výměře cca 2 m2   za účelem provozování 
telekomunikačních služeb společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., 
za cenu 120.000,- Kč/rok + 5.000,-Kč/rok  na služby;

� o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc. č. 1714/1 
a 1715, k. ú. Slivenec, za účelem provozování plynárenského zařízení 
se společností Pražská plynárenská distribuce, a.s;

� o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozem-
ků parc.č. 1738/1 a 429/116, k. ú. Slivenec, za účelem provozování 
kabelů 1kV se společností PREdistribuce, a. s.

� na pronájem pozemku parc. č. 94/1, k. ú. Slivenec o celkové výmě-
ře 302 m2 k rekreačním účelům. Z toho část o velikosti 68 m2 bude 
pronajata za cenu 11.300,-Kč/ rok a zbytek o velikosti 234m2 za cenu 
38.800,-Kč/rok majitelům sousedních nemovitostí;
PODÁNÍ ŽÁDOSTI Hlavnímu městu Praha o svěření správy nemovi-
tostí pozemků parc.č. 321/2, 321/3,388/6, 396/4, 412/4 a 412/5 v k.
ú. Holyně;

VYHLÁŠENÍ I. KOLA GRANTŮ z rozpočtu Městské části Praha 
– Slivenec na rok 2013 v souladu s „Tematickými okruhy a pod-
mínkami grantového řízení MČ Praha – Slivenec“. Celková výše 
poskytnutých fi nančních prostředků je 200.000 Kč. Termín ukon-

čení přijímání žádostí je  7. 12. 2012 do 12:00 hodin.
PŘIJETÍ DOTACÍ:

� neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu  ve výši 64.000 
Kč na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 
1/3 Senátu Parlamentu ČR , kterou schválila Rada hl. m. Prahy  
svým usnesením č. 1671 ze dne 16. 10. 2012;

� neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.000 
Kč na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s příprava-
mi volby prezidenta České republiky v roce 2013, kterou schválila 
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1433 ze dne 11. 9. 2012.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY č. 7/2012;
DODATEK Č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základ-
ní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16, kte-
rým se mění hodnota nemovitého majetku svěřeného do správy 
ZŠ a MŠ (budovy a pozemky) – aktuální evidenční hodnota tohoto 
majetku je 76,027.726 Kč.
ÚHRADU FAKTURY ve výši 129 630,- Kč +20% DPH (části ceny 
dodávky) společnosti CTS corp., s.r.o., IČ 27099873, na jejíž zapla-
cení vznikl nárok dle smlouvy uzavřené dne 23. 5. 2011 mezi MČ 
Praha – Slivenec a společností CTS corp., s.r.o. (zpracování projek-
tu – pořízení zametacího stroje z EU fondů)  Milena Hollmannová   �

Komise pro životní prostředí a dopravu – Ing. Harna – komise 
se sešla 15. října a projednávala hlavní priority v oblasti životního 
prostředí a dopravy v tom smyslu, aby tyto oblasti byly na úrovni 
„obytné čtvrti moderního města“- tj. klid, zeleň, bezpečí, hezké pro-
středí, čistý vzduch a voda, vyhovující doprava. Komise stanovila 
problémy, které je nutné řešit hned - klid, čistotu ovzduší během 
topné sezóny, vypouštění a průsaky septiků a auta v centru obce. 
Dále se členové shodli na tom, že by bylo vhodné zapojit do pod-
pory a propagace zlepšení životního prostředí děti ze školy. Komise 
také projednávala způsob komunikace s občany přes obecní web.
Sociální komise – M. Havlíková - komise se sešla začátkem října, 
projednávala rozvoz obědů a rozhodla se, že se navýší  počet 
strávníků na 38 a 2 místa zůstanou jako rezerva. Vše již bylo uve-
řejněno v článku v Mramoru.
Finanční výbor – M. Hollmannová - fi nanční výbor se sešel 10. 
října za účasti pí starostky a místostarostky; zabýval se formálními 
úpravami a strukturou rozpočtu MČ pro r. 2013, schválil s menší-
mi úpravami  zprávu o kontrole příjmů a výdajů na kulturu a soci-

ální sociální oblast za rok 2011 a dále se výbor připravoval na 
chystanou kontrolu hospodaření v základní škole, která proběhne 
6. 11. 2012 a bude rozšířena o kontrolu školní jídelny, kde se chce 
seznámit s podmínkami výdeje obědů na základě podnětu z řad 
rodičů (děti si nosí jídlo bez táců).
Kontrolní výbor – Ing. Mika – kontrolní výbor se sešel 23. října, 
zkontroloval plnění usnesení zastupitelstva MČ a neshledal žádné 
nedostatky, dále se zabýval plněním rozpočtu letošního roku a pří-
pravou na kontrolu v ZŠ, která bude provedena společně s fi nanč-
ním výborem.

inzerce

Volba prezidenta 
České republiky 

Volba prezidenta České republiky se koná ve 
dvou dnech, v pátek 11. ledna 2013 od 
14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 

12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Případné druhé kolo se koná v pátek 

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

14.00 hodin. Bližší informace najdete na našem 
webu www.praha-slivenec.cz.
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Vážení a milí Holyňáci a Sliveňáci,
dovolte, abych vám podala několik informací o 

novinkách v naší městské části. 
Zásadní dobrou zprávou je to, že v září uzavře-

lo Hlavní město Praha smlouvu s fi rmou Subterra  
na  dostavbu celé zbylé kanalizace ve Slivenci. 
V říjnu začala výstavba v ulici Za Křížkem, kde už 
je hotová. V současné době se kanalizace buduje 
v ulici Na Kraji a bude pokračovat v ulici Na Běli-
ci. Připravuje se výstavba v ulici Vltavínová a na 
západním konci Habeše.  Ulice  U Trpce se bude dělat dle počasí, 
protože zde v zimě hrozí komplikace s namrzající vodou. 

U kanalizace v lokalitě Na Přídole (celá oblast mezi ulicemi V Lip-
kách a Na Přídole) se podařilo dosáhnout souhlasu s výstavbou u 
všech soukromých majitelů pozemků, přes které výstavba půjde, 
až na jednoho. Nyní se fi rma Zavos, která pro Hlavní město Prahu 
výstavbu zařizuje, snaží získat souhlas tohoto posledního vlastní-
ka. Myslím, že by bylo opravdu škoda, kdyby se kvůli tomu zadrhla 
výstavba pro celou oblast, nicméně věřím, že nakonec k dohodě 
stejně jako v jiných částech Slivence dojde. 

Výstavba školky nabírá z technických důvodů  poměrně značné 
zpoždění. Jde totiž o kombinaci těžké betonové konstrukce a lehké 
dřevostavby s řadou originálních a neotřelých řešení, proto stavby-
vedoucí velmi často konzultují s architektem a projektanty. Nicméně 
staví se stále dál a termín otevření  (tedy září 2013) je reálné dodržet. 
Na stavbě se ale musely najít úspory ve výši 5 mil. Kč a bohužel 
půjdou jak na úkor estetiky, tak částečně i funkčnosti.  Velmi mě to 
mrzí, protože stavba nebude zdaleka tak pěkná, jak původně měla 
být. Hrozilo ale její zastavení, tak se úspory, byť poněkud krvavé, na-
jít musely.  V současné době se dělá střecha a začnou se osazovat 
okna tak, aby se stavba před zimou mohla uzavřít. Práce pak budou 
probíhat uvnitř. 

Práce na rekonstrukci centra před školou už se chýlí k závěru, 
dláždění už skončilo, stromy - tři velké katalpy - jsou již zasazené.  
Do poloviny listopadu se tam ještě doplní přístřešek pro cestující, 
lavičky, zábradlí  a sloupky. Sloupků tam původně mělo být méně, 
ale bohužel se ukázalo, že mnozí lidé  jsou ochotni zcela bezohled-
ně rozjezdit trávu, jen aby nemuseli zaparkovat o padesát metrů dál 
a ujít kousek pěšky. Na jaře se pak doseje tráva kolem pomníku, na 
poškozených místech v parku i mezi kameny na parkovišti. Trvalko-
vý zákon před pomníkem se dočká realizace také až na jaře, nyní je 
na výsadbu rostlin již příliš pozdě. Realizaci se nám podařilo dokon-
čit již letos díky bezúročné půjčce 2 mil. Kč, kterou nám poskytlo 
Hlavní město Praha. 

Koncem října začala práce na výstavbě osvětlení v ulici K Homol-
ce – od konce současného osvětlení v esíčku po ulici Višňovka. Jde 
o akci, která se měla dělat již loni, ale nedokončila se kvůli počasí 
a nutnosti omezit provoz ve spodní části ulice K Homolce. Bohužel 
tím asi na delší dobu skončila dostavba osvětlení v naší městské 
části, protože v současné době jsou na magistrátu všechny projekty 
týkající se osvětlení zmrazeny.  To se nás bohužel velmi dotýká, pro-
tože v nové etapě se měla dělat ulice K Cikánce mezi vlastním Sli-
vencem a Habeší a Prašanda mezi Holyní a Barrandovem, tedy dvě 
stavby pro nás dosti klíčové. Magistrát z neznámých důvodů odmítá 
přebírat i osvětlení vybudované developery v rámci jejich projektů. 

Mimochodem, z nových lamp jich svítí jen polovina, protože krát-
ce po položení zloděj vykopal ze země část nově položeného  kabe-
lu (pravděpodobně nářadím, které předtím ukradl při vloupání do 
domu v Habeši). Připočteme-li k tomu pronásledování mladé ženy 
na Habeši, poškození pomníku na hřbitově či okradení seniorky v 
ulici Ke Smíchovu (známý trik „vnuk sousedů potřebuje peníze“), 
vychází mi, že bezpečnostní situace zde v poslední době není val-

ná. Netýká se to ale ani zdaleka jen naší městské části, v severních 
Čechách už se začínají formovat hlídky domobrany a policie má 
zjevně obavy, aby se tento jen nepřenesl  i do Prahy. 

Před rokem a půl jsme do Operačního programu Životní prostředí 
podávali žádost o stroj na zametání našich komunikací. Nyní jsme 
se (zatím neofi ciálně)  dověděli, že naše žádost byla akceptována. 
Měli bychom získat 4 mil. Kč, za což se už dá pořídit skutečně velmi 
kvalitní vozidlo profesionální úrovně. Věřím, že celou věc dotáhneme 
do zdárného konce a že se tím prašnost v našich ulicích sníží. 

V polovině října u nás fi rma Ametris měřila opět hluk z Pražského 

okruhu. Ve dvou ze tří dnů, kdy měření probíhalo, přesáhly naměře-
né hodnoty normu. ŘSD se proto snaží získat územní rozhodnutí na 
výstavbu protihlukové zdi. Nyní se prý zadrhli na vypořádání majet-
kových vztahů s majiteli pozemků. Zajímavé je, že majitelé pozem-
ků, s nimiž jsem dosud hovořila, nebyli ze strany ŘSD zatím vůbec 
osloveni…

Na říjnovém  zasedání zastupitelstva HMP rozdělilo město peníze 

z hazardu. Dosud šly tyto peníze přímo do městských částí, nyní 
jdou bohužel přes Magistrát, který si z nich 50 % nechává pro vlastní 
potřebu. Městské části údajně neměly být škodné, protože výnosy 
se měly díky novému zákonu prý zvednout na dvojnásobek. Nevím, 
jak to mají jinde, ale u nás jsme měli z hazardu v minulých letech 
příjmy 300 000 Kč a letos za první pololetí dostaneme 90 000 Kč, 
celkem tedy za rok 180 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsme z těchto 
peněz fi nancovali náš grantový systém a vzhledem k tomu, že měst-
ské části byly vyřazeny z okruhu možných žadatelů o magistrátní 
granty na sport, jde o věc, která reálně sníží fi nanční prostředky pro 
normální, běžný sport pro lidi. 

Co se týče tohoto Mramoru, chtěla bych doporučit Vaší pozor-
nosti článek na straně 13. Dovíte se tam, že v našem Klubu Švest-

ka už funguje 45 kursů, do kterých jsou zapsány skoro tři stovky 
účastníků. Jde o čísla, která mi nikdo z okolních starostů ani nechce 
věřit. Hodně kursů je pro předškolní  děti – potvrzuje se tak, že jsme 
městská část s opravdu velkým podílem našich nejmenších. 

A volby do senátu prokázaly, že jsme městská část s velmi pra-

vicovým  voličstvem. Zatímco v celém našem volebním obvodu  v 
1. kole vyhráli pánové Grulich (ODS) a Adámek (ČSSD), u nás drtivě 
zvítězili  pánové  Grulich (ODS, 135 hlasů) a Vondráček (TOP 09, 
125 hlasů), zatímco pan Adámek byl s velkým odstupem až třetí 
(69 hlasů). Ve druhém kole u nás pan Grulich porazil pana Adámka 
poměrem hlasů 389:104.

Jana Plamínková, Vaše starostka    �

Městská část Praha – Slivenec 

vyhlašuje 1. kolo grantů na rok 2013.

 Podmínky jsou stejné jak v předchozích letech.

 Uzávěrka přihlášek: 7. prosince ve 12.00 hodin. 

inzerceZveme vás do opět otevřeného

Kadeřnictví
Rubínova 217 – v sokolovně v Praze – Slivenci
  Provozní doba:  Po – Čt  9:00 – 18:00 hodin

Pá 9:00 – 15:00 hodin
Tel.: 604 95 90 21, 777 57 91 29

Těšíme se na Vaši návštěvu!



Ke konci října se konečně podařilo dodláždit zbytek prostranství 
před školou a  zasadit tři nové stromy – katalpy. Autobusy již k zasta-
vení využívají nový záliv. Během listopadu by stavební fi rma měla 
osadit zábradlí podle části chodníku, nové lavičky a zbrusu novou 
zastávku. Ještě se chystáme upravený prostor doplnit o jednu lampu, 

aby zde během zimních měsíců byla lepší viditelnost. Na teplejší dny 
příštího roku pak zbude většina zahradnických prací, jako například 
vysetí trávy v parčíku a mezi žulovými kostkami na parkovišti, a také 
založení záhonu cibulovin, který by měl vykvést před pomníkem.
              mus   �

Úprava centra Slivence fi nišuje
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Výstavba mateřské školky stále postupuje. Během října se zača-
ly pokládat jednotlivé vrstvy střešního pláště a během listopadu  se 
přejde k instalaci výplňových prvků 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. Po dokončení této fáze se stavební fi rma chystá udělat 
první zkušební test těsnosti.
              mus   �

Pokračování výstavby mateřské školky

Úpravy křižovatky Křenkov

inzerce

Počátkem listopadu začalo TSK pracovat na změně tvaru křižovatky ulic Ke Smíchovu, Na Křenkově a Diamantová. Projekt na zvýšení bez-
pečnosti chodců byl vypracován v rámci akce Bezpečné cesty do školy. Jeho schvalování trvalo poměrně dlouho, protože ani MČ Praha – Sli-
venec, ani odbor dopravy Prahy 5 nepovažují zvolené řešení s ostrůvkem pro přecházení v úzké zatáčce za zrovna ideální. Prosazovali jsme  
zvýšení tvaru křižovatky, což TSK z fi nančních důvodů zamítlo. Nechtěli jsme ale akci blokovat, protože je to vlastně (kromě červené rocbindy 
na křižovatce Ke Smíchovu – K Lochkovu) jediný z projektů Bezpečných cest, který je TSK zatím ochotna u nás realizovat. Uvidíme, jak se zvo-
lené řešení navržené dopravními odborníky v praxi osvědčí. Buďte v tomto prostoru v současné době velmi opatrní!        Jana Plamínková   �

V říjnu se zahájila poslední etapa výstavby splaškové kanalizace ve 
Slivenci. Práce byly zahájeny v ulici Za Křížkem, která je již i dokonče-
na. Pokračuje se v ulici Na Kraji a Na Bělici. Souběžně by další práce 
měly být zahájeny v ulici Vltavínová. Po nabytí právní moci koncem 
listopadu se bude předávat i staveniště na západní části Habeše, kde 
se začne vybudováním podzemní přečerpávací stanice u parku ve 
Frančíkově ulici. 

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

Kanalizace ve všech ulicích budovaná v předchozí etapě je již zko-
laudována a je možné si po obdržení územního souhlasu od staveb-
ního úřadu Prahy 5 budovat vlastní přípojky. Jednotlivé kanalizační 
přípojky je po dokončení třeba nechat zaměřit geodetem a geodetic-
ké zaměření nechat odsouhlasit panem Dubským z PVK (tel: 606 608 
794), který si přípojku během stavby i zkontroluje. Následně je možné 
uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod.

Ing. Šárka Musilová  �

Na přání našich občanů se podařilo zajistit ještě 
jeden termín na přistavení VOK na bioodpad nad 
rámec kvóty určené naší městské části. Tento 
kontejner z rezervy magistrátu hl. m. Prahy bude 
přistaven 24. 11. 2012 na parkovišti za 
Zelenou kavárnou v ulici Ke Smíchovu mezi 
9. a 12. hodinou.       urv  �

VOK BIOODPAD

Firma VEBATOP
Vám provede tyto práce:

� INSTALATÉRSKÉ
� TOPENÁŘSKÉ
� PLYNAŘSKÉ
� MONTÁŽ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ
� MONTÁŽ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

Zajistíme:
Projektovou dokumentaci – Revize 
+ tlakové zkoušky
Kominické práce – stavební práce 
– výkopové práce

Záruka na provedené dílo 36 měsíců
Tel.: 602 352 133, 
e-mail:vebatop@seznam.cz
Drahelčice – Malá Strana 137
252 19 Praha-Západ
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Výstavba kanalizace



Prostor před školou počátkem září Dláždění prostoru v říjnu Další projevy vandalismu

Centrum počátkem listopadu

Výstavba školky pokračuje Počátkem listopadu již měla školka střechu

Výstavba kanalizace       v ulici Na Kraji

Nové osvětlení v ulici K Homolce
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Projekt tramvajové trati do Holyně



Ve Slivenci i Holyni je několik oblastí, označených dopravními znač-
kami jako obytná zóna. Tyto zóny vznikají s jediným cílem, a to je 
zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců. V naší městské 
části to jsou oblasti s hustou zástavbou bez chodníků  a s boha-
tým výskytem chodců na vozovce nebo s hrajícími si dětmi. Pro-
tože obytná zóna má přesně defi novaná pravidla provozu v zákoně, 
nenajdeme zde další dopravní značky upravující chování řidičů a 
chodců, jejich práva a povinnosti, nenajdeme zákazy stání, zasta-
vení, omezení rychlosti, hlavní či vedlejší komunikace ani přechody 
pro chodce. Prostě obytná zóna, která je vlastně pojížděným chod-
níkem,  má svá specifi ka. Jenže mnoho řidičů je buď nezná, nebo je 
nerespektuje. Proto považujeme za vhodné připomenout, jaká práva 
a povinnosti zde platí:
� V obytné zóně je dovolena maximální rychlost 20 km/hod, řidič 
nesmí ohrozit chodce, musí se chovat vůči chodcům a hrajícím si 
dětem ohleduplně, v případě nutnosti i zastavit vozidlo. 
� Chodci smějí užívat komunikaci v celé šířce a děti si mohou na 
těchto komunikacích hrát. Ale zároveň musí umožnit vozidlům jízdu.
� Stání je dovolenou pouze na místech označených jako parkoviště.

� Uvnitř obytné zóny platí na všech křižovatkách přednost zprava. Ale 
při výjezdu z obytné zóny na komunikaci je řidič povinen dát přednost 
všem vozidlům, cyklistům i chodcům. 
Co se nedodržuje?
� V ulici Za Farou rychlost a málokdo dává přednost zprava vozidlům 
vyjíždějícím ze slepých ramen ulice. Nedodržuje se zákaz parkování 
mimo vyznačená parkoviště.
� Při výjezdu z ulic lokality Abbey na ulici Nefritovou si mnoho řidičů 
myslí, že má přednost zprava. Neuvědomují si, že oni naopak vyjíždějí 
z obytné zóny a musí dát přednost všem. Uvnitř této obytné zóny také 
leckdo nedodržuje rychlost 20 km/hod.
� Na Prašandě mezi Holyní a Barrandovem se nedodržuje 20 km rych-
lost. 
Při dodržování pravidel provozu v obytné zóně budou tyto lokality bez-
pečné pro všechny účastníky silničního provozu. A právě pro zvýšení 
bezpečnosti v naší obci budeme nadále tyto zóny rozšiřovat. V součas-
nosti plánujeme rozšířit obytnou zónu v ulici Granátová i o část ulice 
Višňovka směrem ke hřbitovu právě z důvodu pohybu chodců, omeze-
né šířky komunikace a absence chodníku pro pěší.         Jiří Urválek    �

Doprava v obytné zóně

Otázky a odpovědi
� Proč pořád není zastávka autobusu u stavebnin Austis?

Ke zřízení zastávky zatím nedošlo z fi nančních důvodů - zastávku by 
musela fi nancovat společnost Austis, která se stejně jaké jiné fi rmy 
v oboru  potýká s krizí. Snad zastávku zřídí v příštím roce. 

� Kdy se začne stavět tramvajová trať do Slivence? 

Kudy povede? A kde bude mít konečnou?
Tramvaj by se měla realizovat (snad) v letech 2014-2015. 
V současné době je již hotová dokumentace pro územní řízení. 
Trať bude mít tři zastávky – pracovně jsou nazvané Kaskády, 
Holyně a Slivenec (viz obr. na vedlejší straně). Zastávka Holy-
ně bude umístěna na jv. okraji Holyně a z Holyně k ní povede 
chodník. Zastávka Slivenec bude jz. okraji Holyně (severně od 
ulice K Barrandovu). Ze Slivence bude přístupná z křižovat-
ky s ulicí K Holyni nebo z nově zřízené autobusové zastáv-
ky u stávajícího zavřeného podchodu. Konečná bude vedle 
areálu fi rmy PAS (bývalé krůťárny). Projekt má podle názoru  
naší městské části řadu nedostatků, na které jsme upozornili 
v našich připomínkách. Mezi nejzávažnější připomínky patří 
značně omezená dostupnost tramvaje pro občany Slivence 
– chybí pěší propojení Slivence k zastávkám tramvaje Holyně 
i Slivenec. Připomínek jsme podávali celkem 11, není ovšem 
jasné, kolik z nich bude projektant a investor akceptovat. 

� Kdy už se začnou konečně opravovat ulice K Holyni 

a U Náhonu? Ulice U Náhonu byla naposledy opravena 

v roce 1969, protože ji rozjezdily ruské tanky, a ulice K 

Holyni nebyla opravena nikdy. Jejich stav je příšerný…

Zcela souhlasím. Na špatný stav obou komunikací upozor-
ňuji vedení Hlavního města Prahy i TSK opakovaně  již šest 
let (obě komunikace jsou v majetku Hlavního města Prahy 
a ve správě TSK). Podle posledních informací by výběrové 
řízení na ulici K Holyni (a zároveň snad i na ulici U Náhonu) 
mělo být vypsáno v lednu příštího roku. 

� Proč jste vypsali záměr nového pronájmu kavárny? 

Vždyť dosavadní nájemce je tam jen něco přes rok…

Současný nájemce, fi rma Miško, není za současné situace 
schopen platit nájem, se kterým vyhrál výběrové řízení. Žádal 

proto již několikrát o snížení nájmu. Tato situace je ale dlouhodobě 
neudržitelná, protože nájemce vyhrál na základě jím nabídnuté ceny 
a ostatní  tehdejší zájemci se mohli cítit celou situací poškozeni. Pro-
to nám přišlo čistší a průhlednější vypsat nové výběrové řízení. 

Jana Plamínková    �

NOVÉ TANEČNÍ CENTRUM V RADOTÍNĚ! 

FANTASY DANCE CENTER – toto jméno si dobře zapamatujte, pro-
tože právě zde najdete to co jste hledali. Nabízíme zde taneční lekce 
ZUMBA, BODY STYLING, POWER JOGA, TAI CHI, ZDRAVOTNÍ CVIČE-
NÍ, CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI, TANEČNÍ PRŮPRAVA DĚTÍ OD 3LET,  
STREET DANCE, BREAK DANCE  a  to vše za velmi příznivé ceny! 

FANTASY DANCE CENTER celkově pozvedlo kulturu žití v samotném městě.
Nově zrekonstruované prostory FDC se nachází hned u vašich domovů 
na Nám. Osvoboditelů nad prodejnou ALBERT. Pro pohyb i odpočinek zde 
najdete dva zrcadlové sály, recepci s posezením, dětský koutek, šatny, 
sprchy a mnohem víc. Přijdťe se podívat a vyzkoušet si naše profesionální 
lektory. Info na www.fantasydancecenter.cz. Těšíme se na všechny! 

inzerce

Městská část Praha – Slivenec hledá pracovníka/y 

na úklid veřejného prostranství  

– formou dohody o provedení práce. Dobrý zdravotní stav a fyzická 

kondice podmínkou. Informace na ÚMČ u starostky Jany 

Plamínkové nebo zástupkyně Simony Strauchové. 



Nejrůznější průzkumy se shodují na tom, že schopnost zapamatovat si 
něco nového závisí především na způsobu přenosu informace. Podle 
nich si člověk pamatuje z toho, co slyší 20 %, co vidí 30 %, o čem 

mluví 70 % a co sám dělá 90 %. Z toho důvodu stále více do výu-
ky v naší škole zařazujeme aktivity založené na vlastním objevování, 
bádání a prožitku. O výsledcích se žáky hovoříme, porovnáváme je a 
diskutujeme.
V tomto směru nám hodně pomáhá zejména skupinové vyučování, 
které učí žáky respektovat názory druhých, spolupodílet se na řešení 
daného úkolu, posiluje jejich sebedůvěru a odpovědnost za společ-
nou práci. Někteří žáci jsou schopni samostatně pracovat ihned po 
instrukci učitele, jiní jsou schopni pracovat po delším vysvětlení a další 
potřebují spolupráci s učitelem, který zde plní funkci poradce. 
U žáků mimořádně nadaných rozvíjíme především logické myšlení ve 
spolupráci s Mensou ČR – jde o společnost zabývající se metodami a 
formami výuky právě těchto žáků. 
Dalším podpůrným prostředkem pro efektivní výuku je využívání počí-

tačových programů a interaktivních tabulí – i při takových aktivitách 
žáci sami pracují na vyřešení úkolů z praktického života – propočítávají 
množství spotřebované energie a výsledky porovnávají; vyhledávají 
dosud neznámé pojmy – např. manipulace, manipulativní komunika-

ce; hledají informace 
spojené s významný-
mi literárními osob-
nostmi apod.
V rámci zážitkové-
ho učení navštívili 
naši žáci 8. a 9. třídy 
Chuchelský háj, kde 
byl pro ně připraven 
vzdělávací program 
Lesní zvěř zaměřený 
na poznávání života 
lesní zvěře. Mimo jiné 
žáci plnili praktické 
úkoly, které je vedly 
k hlubšímu poznávání 
chování zvířat – např. 
vymezovali teritori-
um. Dále vyhledávali 
informace o zvířatech; 
vyplňovali pracovní 
listy, přiřazovali sto-
py zvěři, poznávali 
kožešiny, parohy aj.

Tyto a další efektivní 
formy výuky vyžadují 
od učitele náročněj-
ší přípravu, zejména 
v promýšlení úkolů 
pro samostatnou a 
skupinovou práci. 
Zpracování úloh pro 
možnost výběru žáků 
podle jejich schop-
ností, podle stupně 
obtížnosti, ale i podle 
jejich zájmu a zamě-
ření. Příprava učitele 

je náročnější také v oblasti hodnocení a sebehodnocení žáků. A právě 
o nových metodách výuky, o učebnicích a jejich využívání, o domácích 
úkolech a o dalších otázkách chtějí učitelé naší školy hovořit osobně 
s rodiči našich žáků. Zveme tedy všechny zájemce o výuku v naší 

škole na společné posezení dne 10. 12. v 16:30 do zasedací míst-

nosti Úřadu městské části Praha – Slivenec. Přineseme vám uká-

zat také práce žáků a vy budete mít možnost diskutovat o téma-

tech týkajících se výuky v naší škole.

Dále nabízíme ukázkové hodiny pro rodiče – první z nich bude probíhat 
v sobotu 1. 12. od 9:30 v tělocvičně naší školy. Výuku povede pan uči-
tel Radim Klásek a pan učitel Jakub Přibyl. Návštěvníci neuvidí žádné 
taneční vystoupení, ale skutečnou reálnou výuku Taneční a pohybové 
výchovy (TPV) zaměřenou na rozvoj citlivosti, citovosti a vlastního pro-
žitku. Výuka TPV je v naší škole povinnou součástí výuky. Zavádění 
TPV do výuky je postupné, probíhá již od školního roku 2009/2010.

Zážitkové vyučování
Š K O L A
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ÚMČ Praha - Slivenec 
ve spolupráci s ÚMČ Praha - Lochkov

zajistil u CA ARCES

 jednodenní zájezd pro širší veřejnost

ADVENTNÍ  PASOV
1.12. 2012

 
(Pasov – vyhlídka od Horního hradu, kostel sv. Pavla, 

Dóm sv. Štěpána, radnice, kostel sv. Kříže, soutok tří řek 
Dunaj, Inn a Ilz válcová bašta, jezuitská kolej, 

kostel sv. Michala, Stará a Nová rezidence, 
adventní trhy, volno

fakultativně Innstadt - poutní místo Mariahilf, římské památ-
ky kastelu Boitro, gotické hradby, kostel sv. Severina) 

Odjezd 
5,50 hod. Holyně - u kapličky  

6,00 hod. Slivenec - od budovy úřadu 
6,10 hod. Lochkov – náves

 
Cena 590 Kč obsahuje dopravu a průvodce 

Informace a prodej na ÚMČ Praha - Slivenec 

1. října  2012 jsme do Klubu seniorů pozvali paní Lenku Loch-
manovou, abychom si s ní společně zacvičili, získali nové infor-
mace o relaxační technice, způsobu dýchání, spojení cvičení s 
prožitkem v mysli, soustředění myšlení, celkové uvolnění. Pora-
dila nám ozdravující koupel a čaj. Naše masérka paní Loch-
manová umí srovnat nejenom naše těla, ale umí i předat své 
znalosti ze základů jógy a cvičení REIKI.

Podělíme se s vámi o recept na výbornou uklidňující kou-
pel: při napouštění vany dáme 4 kostky droždí do proudu teplé 
vody. Rozmícháme rukou. Koupeme se 8 - 20 minut, osušíme, 
zabalíme do prostěradla a lehneme si do peřin. Po dvou hodi-
nách prostěradlo sundáme a osprchujeme se.

Děkujeme paní Lochmanové za čas, který s námi seniory 
strávila a přejeme jí zdraví, sílu a udržení si stále dobré nálady.

Irena Krejčová, Klub seniorů    �

Senioři ze Slivence a Holyně pozvali na listopadovou schůzku do 
Klubu seniorů MUDr. Karla Erbena, primáře poradny pro civili-
zační choroby, R.M.A.Centrum, Praha, Dukelských hrdinů 17. 
Beseda s ním byla velmi zajímavá. Přednášel o možných příči-
nách civilizačních chorob.
Výskyt infarktů, Alzheimerovy nemoci, rakoviny, stavů únavy, 
depresí, alergie a dalších civilizačních chorob se v posledních 
šedesáti letech zmnohonásobil. K takovému zvýšení výskytu 
těchto civilizačních chorob bez zdravotnických protiopatření 
mohlo dojít jen díky přehlížení poruch biochemického zdraví. 
Nápravu nabízí „Paralelní péče o zdraví“ – naučit se biochemic-
ké zdraví ovládat.
Mohli jsme si ověřit, jaký je náš zdravotní stav a jaká je perspekti-
va dalšího vývoje na „Testu zdraví“ (uložen v knihovně ve Sliven-
ci). Více se dozvíte na www: karelerben.cz

Irena Krejčová, Klub seniorů    �

ZumZumba Fitness opět ve Slivenci ba Fitness opět ve Slivenci 
každé pondělí od 19:00 do 20:00 a středy 

od 19:30 do 20:30. 
Více info na webu simi-zumba.cz nebo 

na tel. čísle 604721442.

Společenská kronika 2012
Svá kulatá a významná jubilea

 v měsíci listopadu a v prosinci  oslaví tito naši 
občané a občanky: 

Listopad

Paní  Jevgenia Hurtová  
Pan  Antonín Vlček  
Paní  Irena Zichová
Paní  Erika Krátká  

Paní Jaroslava Kulíšková  
Paní  Jaruše Janovská

Prosinec

Pan Milan Haninger  
Pan  Jaroslav Veverka  
Paní  Blažena Rysková

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

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je 
v srdci velký žal, bolest a smutné vzpomínání.

Dne 1. října jsme  vzpomněli  
prvního výročí  úmrtí našeho 

tatínka a dědečka 
pana Vladimíra Kůstky

Stále vzpomíná rodina.

Biochemické zdraví je základem 
dobrého zdravotního stavu člověka

Relaxační technika 
(obnova životních sil)

inzerce
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(pokračování ze str. 1)
Mezi soutěžní prvky byla zařazena oblíbená překážková dráha, bodovala se poslušnost (ne všichni psi 

zvládli povely Sedni, Lehni nebo Čekej na plný počet bodů), předváděl se zajímavý psí kousek, obvazovala se ouška a tlapičky (ovšem jen 
v rámci soutěže, kdy se hodnotila psí trpělivost) a psí obratnost a hbitost mohli soutěžící předvést při chytání piškotu v letu. Po odevzdání 
kartiček s výslednými body se ukázalo, že přehlídka je letos velmi vyrovnaná a muselo dojít k několika rozstřelům. Rozstřely, tedy rozřa-
zení pejsků se stejným počtem bodů prostřednictvím nějakého dalšího úkolu, bývá nepopulární. Každý rozhodčí by přál všem čtyřnohým 
závodníkům to nejlepší umístění. Letos se ujala této funkce nová tvář Hafíka, zkušená kynoložka paní Martina Havlíková, které za přípravu 
i vlastní pomoc při soutěži patří velký dík. Stejně jako paní Milušce Pavlíčkové-Pravdové, zaměstnancům úřadu paní Bohdaně Růžičkové a 
Šárce Musilové, všem dobrovolníkům, pánům Buriánkovi a Bauerovi  a v neposlední řadě manželům Váchovým za podporu.

Odměněni byli nakonec všichni na stupních vítězů, nejmladší i nejstarší chlupatí soutěžící, ale i ti ostatní – alespoň diplomem za účast. A 
organizátoři sluníčkem – za to, že to nevzdali.   Lenka Kudláková    �
Výsledky.

Hafík 2012

Velký pes:
1. Baddy (psovod Dominika)
2. Braun (psovod Monika)
3. Coca cola (psovod Martina)

Malý pes:
1. Ája (psovod Katka)
2. Milina (psovod Sylva)
3. Emanuel (psovod Dominika)

Pes s dětským psovodem:
1. Žolík (psovod Róza)
2. Jackie (psovod Dáda)
3. Daníček (psovod Eliška)

Již potřetí jsme se  zúčastnili Pražského cyklozvonění, tedy akce 
na podporu cyklistické dopravy ve městě. Tentokrát se v sobotu 19. 
září vydalo  víc než třicet malých i velkých cyklistů ze Slivence a Holy-
ně po trase do Klukovic, Prokopským údolím do Hlubočep, přes Bar-
randovský most a po krásné cyklostezce podél Vltavy až do Modřan 
na louku u soutoku Berounky a Vltavy, kde pořádající  Městská část 
Praha 12 připravila bohatý program.  pla    �

Pražské cyklozvonění 

V Zelené kavárně ve Slivenci  v úterý 23.10.2012 - při kávě a dob-
rém zákusku - jsme měli pěkný večer. Pod názvem Naznak líhají 
hvězdy nám divadelní spolek GAUDIUM z Radotína scénicky ztvár-
nil a přednesl vybrané básně z poezie ukrajinského básníka Ivana 
Drače. Šest náhodných cestujících ve vlaku vypráví své životní pří-

běhy. Všechny jsou silné, dramatické a nutí k přemýšlení.
Ivan Drač (*1936) je intelektuální básník. Jeho poezie je ceněna 

především pro svoji originalitu, užívání metafor, symbolismus, vystu-
pují z ní smyslové prožitky a pocity. Děkujeme členům divadelního 
spolku za krásný umělecký zážitek.  Irena Krejčová    �

Naznak líhají hvězdy

Uplakaný čtvrtek 13. 9. 2012 nás provázel místy, kde umělkyně 
světového formátu - operní zpěvačka Ema Destinnová (1878-1930) 
trávila poslední léta svého nevšedního života. Se seniory jsme nav-
štívili zámek Stráž nad Nežárkou a prošli muzeem Emy Destinnové, 
u Stříbřeckého mostu jsme došli k místu, kde E.D. ráda  chytala ryby. 
Prohlédli jsme si pomníček věnovaný její památce i obrovský dub. 
Pršelo a pršelo. Cestou nám udělalo radost několik hříbků. Jihočes-
ká Třeboň nás přivítala již jen s pošmournou oblohou, prošli jsme se 
lázeňským městečkem a sladkou tečkou mnohým z nás byla cuk-
rárna. Konec dobrý – všechno dobré: před Prahou jsme pozorovali 
modrou oblohu a k večeru, když jsme doma vystupovali  z autobusu, 
byl západ slunce romantický – líbil by se i Emě Destinnové. Děkuje-
me touto cestou všem, kdo se o naše zájezdy seniorů v tomto roce 
postarali a umožnili nám nevšední zážitky.

Irena Krejčová, Klub seniorů    �

Po stopách Emy Destinnové 

Výlet jsme plánovali dlouho. Svatý Jan je místo velmi krásné, působi-
vé a chtěli jsme tak i navázat na výlet v loňském roce do Tetína. Tetínem 
nás provedla paní dr. Bajerová a Svatým Janem pod Skalou vlastně také. 
Pozvali jsme ji do Klubu seniorů na první schůzku po prázdninách a ona nás 
podrobně seznámila s cílem našeho výletu. Ze Slivence jsme vyjeli MHD 
brzy ráno na Zličín a odtud autobusem 384 do Sv. Jana pod Skalou. Pro-
hlédli jsme si kostel sv. Jana Křtitele, křtitelnici, klenutý strop, travertinovou 
jeskyni poustevníka Ivana, jeho kamenné lůžko a modlitební klekátko, starý 

kostel s nejstarším kamenným oltářem. Ze studánky jsme se napili léčivé 
vody. Nezapomněli jsme ani na svatojánský hřbitov s překrásnou kaplí 
postavenou v gotickém slohu a patřící rodině Bergerů. Prošli jsme lesní alejí, 
obdivovali vysoké skály, křížek na vyhlídce, lesní kapli. Naobědvali jsme se 
v místní restauraci. Posilněni jsme šli po žluté značce kolem potoka Kačáku 
až k Berounce do Srbska. Vlakem pak do Prahy a domů. Počasí nám přálo, 
šli jsme pomalu, vychutnávali si podzimní zbarvení listů, slunce a klid v lese 
a podél řeky – prostě: výlet se vydařil.  Irena Krejčová    �

Výlet seniorů do Svatého Jana pod Skalou 6. října 2012

Ve čtvrtek 11. 10. 2012 brzy ráno, ještě za tmy, vyjíždíme. Čeká 
nás náročný den, nabitý program, příslib krásného počasí a maleb-
ná Morava. Navštěvujeme Střílky – unikátní barokní hřbitov, kde jsme 
okouzleni nejen místem, kaplí, ale i výhledy. Okolní pohoří Chřiby tvoří 
krajinu s oblými křivkami, zelené louky se mění ve vinice, listnaté lesy 
se barví podzimem. Příští zastávka je středověký strážní hrad Buchlov 
s románskými věžemi a palácem a raně gotickou hradní kaplí. Oběd-
váme v Buchlovicích a míříme na Velehrad. Těšíme se na naši národ-
ní kulturní památku - poutní místo s cisterciáckým klášterem (z roku 
1205) a bazilikou Nanebevzetí P. Marie. Výzdoba interiéru baziliky je 
od špičkových barokních umělců. Velkolepé dílo je však zakryto leše-
ním. Vidíme jen část kolem hlavního oltáře a vedlejšími zadními dveřmi 
se někteří z nás podívají na náhrobek kardinála Špidlíka. Bazilika je 
plná řemeslníků, restauratérů, kteří mají za úkol dát vše do pořádku do 
výročí v roce 2015. V Uherském Hradišti navštěvujeme ještě památ-
ník Velké Moravy z roku 1960 se základy velkomoravského kostela z 
poloviny 9. století a archeologickou expozicí. Poslední zastávka je ve 
Velkých Bílovicích v moderním vinařství pana Petra Skoupila, ochut-
nání burčáku, prohlídkou nerez sudů (kde zraje víno), stáčírny a expe-
dice vína. Obdivujeme mechanizaci celého procesu výroby, včetně 
traktoru a přívěsu na trhání hroznů. Výlet na Moravu byl pěkný a velmi 
náročný. Za tmy – k 22. hodině vystupujeme ve Slivenci z autobusu.

Na základě poutavého vyprávění průvodkyně památníku Velké 
Moravy byla zakoupena do knihovny ve Slivenci dobrodružná histo-
rická detektivka. Děj se odehrává na Velké Moravě: Stanislav Češka: 
Případ úzké dýky – zločiny na Velké Moravě.  Irena Krejčová    �

Výlet seniorů na Moravu
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Je ideální je pro čerstvé absolventy, pro toho, kdo o práci přišel, 
pro všechny, kdo se bojí, že neuspějí. Sestavíme životopis, 
tak, aby nezapadl v davu. Vaše obavy odstraníme přípravou 
na pohovor. Zhodnotíme příležitosti a defi nujeme možnosti. 
Doporučení, kde a jak vhodnou pozici hledat je samozřejmostí. 
Prostřednictvím individuální konzultace budete schopni obstát a 
získáte sebedůvěru. 

Kontakt: simona.dvorakova@argodt.cz, tel: 607945199

inzerce

Před startem Pražského cyklozvonění

Moderátor akce Martin Zounar 
jel celou dobu s naším pelotonem

Naši cyklisté dojíždějí na Barrandov

Výlet na Moravu –  na Velehradě

Po stopách Emy Destinnové

Výlet do Svatého Jana pod Skalou

Z představení  Naznak líhají hvězdy

V říjnu se zájemci mohli v holyňské kapli seznámit s mapami, 
plány a leteckými snímky naší městské části

Na louce U soutoku



AFK  – Motorlet

Chuchle – AFK

Modřany – AFK Rychlí špunti

Alenčin korálek

Alenčin korálekMeluzína v knihovně

Divadélko Karkulka

Obecní divadýlko Knofl ík
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Listopad je poslední měsíc v roce 2012, kdy naše týmy ještě hrají a trénují. 
Od prosince čeká fotbalisty „zimní spánek“, ale s tréninky začneme hned v 
lednu 2013. Defi nitivní konec podzimní části sezóny sice ještě není, ale již 
nyní se můžeme ohlédnout za tím, co jsme na podzim stihli. 
A-tým i B-tým jsou na tom lépe než loni! Především pak náš rezervní tým, 
který boduje mnohem pravidelněji nežli v minulé sezóně. Boj o záchranu se 
ho tak zatím netýká a naši hráči jsou v klidném středu tabulky. Diváci se navíc 
mohou po dlouhých letech těšit také na derby Slivenec „B“ – Lochkov (17. 
11. 2012, od 13:30), a to na našem hřišti! Poslední zápas podzimu zcela jistě 
bude stát za návštěvu a to za každého počasí, vždyť fotbalová rivalita (v dob-
rém slova smyslu) mezi Lochkovem a Slivencem je doslova hmatatelná. 
Hráči A-týmu letos postupové ambice nemají a snad ani mít nemohou. 
Vždyť nejlepší střelec týmu (Novák) v současnosti hraje fotbal v Rakousku 
a jeho branky i kvalita prostě chybí. A-tým se tak pohybuje jen ve středu 
tabulky 1.A třídy a dál hledá hráče, kteří by oživili jeho ofenzivu. V akci jste 
mohli tento tým vidět třeba 11. 11. 2012, kdy se Slivenec „A“ představil 
letos naposledy doma. 
Starší žáci letos měli a stále mají velmi těžkou pozici. Vyrovnávají se 
s přechodem na velké hřiště a hrají proti silnějším (starším) soupeřům. 
Bodově to proto není žádný zázrak, ale některé předvedené fotbalové 
akce svědčí o tom, že kluci fotbal umí a je na čem stavět. S lídrem tabulky 
třeba prohráli jen o jeden gól (3:2) a tak není důvod mít hlavy dole. Vždyť 
ve fotbale často platí, že vyhrává ten, kdo chce vyhrát víc (a udělá pro to 
víc)! Základem je poctivý trénink, a proto kluci trénujte vždy na 100 %. Na 
dresy žákům přispěl místní pneuservis Slavík, děkujeme moc!
Starší přípravka (2002 a ml.) se herně zlepšuje a její hra stále více připo-
míná opravdový fotbal. Zpravidla hrajeme proti silnějším soupeřům a kluci 
to na hřišti nemají vůbec jednoduché. Kluky na podzim (17. 11. 2012) čeká 
ještě halový turnaj kousek od Mělníka a od prosince dostanou zasloužené 
volno. Tréninky této kategorii začnou opět v polovině ledna 2013 uvnitř 
v tělocvičně. V plánu máme odehrát celou řadu turnajů (v hale i na umělé 
trávě). Věřím proto, že se kluci už teď těší na příští rok, vždyť hrát o pohá-
ry a medaile je vždy velká motivace. Od sponzora starší přípravky (KIA) 
navíc máme pěkné nové dresy a já věřím, že na turnajích budeme důstoj-

ně reprezentovat nejen náš klub, ale i našeho sponzora.   
Mladší přípravka (2004 a ml.) byla založena jako reakce na stále větší 
počet hráčů, kteří u nás chtějí hrát a trénovat. Kluci jsou sice pohromadě 
teprve krátký čas, ale už předvádějí velmi pěkný a bojovný fotbal. Však 
také hrají, co nejčastěji to jde a herní praxe jim moc a moc svědčí. Většina 
našeho týmu je navíc tvořena hráči ročníku narození 2005 a o to větší 
uznání si kluci zaslouží za hru, kterou předvádějí, i za výsledky, kterých 
dosahují. Vždyť dokázali porazit například i tým starší přípravky z Tróje, 
tedy o dost větší a starší borce. V listopadu na kluky čekají dva domácí 
turnaje a já věřím, že se na nich neztratí a budou vždy bojovat o první 
místo. Stejně jako starší spoluhráče čeká i mladší přípravku krátký zimní 
spánek, aby se v lednu 2013 sešla v plné síle a naskočila opět do kolotoče 
tréninků (v tělocvičně), přáteláků a turnajů. Kdo se chce přidat do našeho 
týmu, bude vítán. I pro tuto kategorii se našel štědrý sponzor (ALEA), který 
přispěl na nové dresy. Děkujeme moc, kluci mají z nových dresů velkou 
radost a opravdu jim sluší.
Mini (2006 a ml.) je naše kategorie začínajících sportovců, kteří rádi 
soutěží, běhají a mají vždy dostatek elánu. V závislosti na počtu hráčů 
domlouváme přátelská utkání se soupeři z okolí a připravujeme naše malé 
borce na posun do mladší přípravky, který je za rok čeká. Tito hráči trénují 
v tělocvičně již od listopadu, protože počasí nás s nimi ven už bohužel 
nepustí. Méně místa nám nevadí, hlavní je, že v našem dočasném „azylu“ 
máme teplo a můžeme tak jednotlivým hráčům vysvětlovat, co od nich 
chceme, aniž by ostatní jen stáli a mrzli. I zde platí, že nováčci u nás mají 
dveře otevřené a těšíme se na ně!
Možná i díky Vám se k nám během léta a podzimu připojila celá řada 
nových tváří a já tak mohu s radostí říct, že přípravka má nyní dvakrát tolik 
hráčů než loni! Hrajeme mnohem více zápasů, díky sponzorům máme 
nové dresy, v zimě budeme hrát halové turnaje (které jsme v minulosti 
nehráli), dáváme dohromady fi nance na bezpečné branky a mládeži se u 
nás prostě daří. Děkuji Vám, přátelé.
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.afk-slivenec.
webnode.cz nebo na tel. čísle: 723 420 275.

Jaroslav Sedlický, trenér mládeže    �

AFK Slivenec: Ohlédnutí za podzimní částí sezóny

Realizační tým Klubu Švestka připravil pro druhý rok fungování rozšířenou 
nabídku činnosti. Celkem bylo otevřeno 45 kurzů (z toho 10 realizuje OS 
Pecka), které probíhají dohromady 2 270 minut v týdnu, tj. 37 hodin. Zna-
mená to, že denně Slivenecký Klub Švestka organizuje více než 7 hodin 
kurzů. Je zapsáno 295 účastníků. Plynulý švestkový chod zajišťuje švest-
ková parta v celkovém počtu 21, z toho 19 lektorů (12 žen a 7 mužů). 
Jazykové kurzy (Plum School) probíhají v učebně. Je to výuka angličtiny, 
španělštiny a němčiny. Dramatický a Hudební obor má k dispozici studio, 
stejně jako některé taneční kroužky (ve studiu máme letos nová zrcadla). 
Ve studiu se také cvičí pilates a powerjóga. Pět tělovýchovných kroužků 
se také uskutečňuje v pronajaté školní tělocvičně. Výtvarný obor realizuje 
svou činnost v ateliéru a v dílně v půdním prostoru.  Herna slouží kurzům 
Yamaha, volné herně rodinného centra a jako komunitní prostor.

Některé kurzy jsou zaplně-
né, do jiných je možno se 
ještě přihlásit (aktuální stav 
naplněnosti kurzů najdete 
na www.klubsvestka.cz). 
Vyšli jsme vstříc i zájemcům 
o individuální výuku (např. 
v případě jazyků nebo výu-
ky hry na hudební nástroje), 
u jiných jsme museli řešit 
rozdělení přeplněného kurzu 
a otevření nové lekce (např. 

cvičení rodičů s dětmi nebo powerjóga), jiné kurzy jsme 
otevřeli „na přání“ (kurz výrazového tance pro děti), od 
listopadu se otevírá nově kurz břišního tance.
Během nadcházejícího adventu nás v Klubu čekají různé 
adventní akce. Adventní výtvarné dílny, keramické dílny 
pro veřejnost (tentokrát v novém půdní prostoru), švest-
kové výtvarné kurzy připravují  na prosinec vánoční výstavu do holyňské 
kaple, malé divadýlko Meluzína vystoupí na sliveneckém jarmarku a pře-
kvapení pro posluchače připravují hudební obory. Doufáme, že vám švest-
kové aktivity pomohou zpříjemnit podzimní plískanice a na adventních 
akcích v Klubu se svátečně naladíme na letošní Vánoce.

Lenka Kudláková (za realizační tým Klubu Švestka)   �

Slivenecký klub Švestka rozšířil svou činnost

12. 11. 16:00 Vánoční keramické dílny
21. 11. 19:00 Tvořivá dílna – Vánoční dárek 
  1. 12.   9:00 Tvořivá dílna - Adventní výzdoba 
   2. 12.  17:00 Zahájení Adventní výstavy – kaple v Holyni
  5. 12.  Vánoční jarmark – dílny, divadlo
   7. 12. 16:00 Mikulášská – divadélko, soutěže - Holyně
10. 12. 16:00 Zdobení perníčků
11. 12.  9:30 Divadélko – Africká pohádka

Akce Klubu Švestka v listopadu a prosinci

Rychlí špunti
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Od narození žiji v našem domě ve Slivenci, kde se již předtím nar-

odila moje matka a kam jsem já po narození přinesla svou dceru. 

Prý je takováto kontinuita šťastnou okolností života…

Náš dům č. p. 96 postavili můj dědeček s babičkou. Babička byla 
dcera kováře z Butovic a v roce 1924 se provdala do Slivence za 
řezníka a majitele řeznické živnosti Josefa Hájka. Nedávno jsem sko-
ro zázrakem objevila dopisy z té doby: „Nemohu jinak, než muži tak 
čestnému kladně odpověděti…“ Manželství však bylo krátké. V létě 
roku 1925 zemřel babiččin první muž na rychlé souchotiny, podle 
babičky následek jeho zranění z první světové války, kdy byl bodnut 
od kozáka do plic. Babička zůstala sama s půlroční dcerkou Marií, 
později provdanou Görglovou, a tchýní v jedné místnosti a krámku 
v domě u Pařízků. Téměř doslova zopakovala osud své matky, kterou 
postihlo před lety totéž. Po muži zdědila řeznickou živnost…
Dědeček pocházel z Českomoravské vrchoviny, z Měřína u Velkého 
Meziříčí. Vyučil se v Polné řezníkem a jako nejstarší ze tří synů ode-
šel na zkušenou do Prahy. Stal se chasníkem u řezníka Hozmanna 
v Lochkově. Jeho snem však bylo obdělávání polí a hospodaření…
Babičku zastihl v nezáviděníhodné situaci, kdy se snažila vzpírat se 
neblahému osudu a usilovně pokračovala v živnosti svého muže. 
Vzal svou účast na její situaci jako pomoc i jako šanci: podle babič-
ky to byl nejprve prý sňatek z rozumu, ale posléze pevné a plodné 
manželství. Na dluh koupili od rodiny Černých pruh pole na místě  
strategicky výhodném pro obchod, na křižovatce dnešních ulic Ke 
Smíchovu a K Holyni. Postavili nejprve to nejnutnější – krám, kuchyni 
a ložnici. Ve třicátých letech – to už spolu měli čtyři děti, z nichž nej-
starší dcera zemřela v kojeneckém věku – přistavěli uzenářskou dílnu 
a podkroví s pokojíky pro děti. Zároveň začali budovat hospodářské 

budovy. Pozemek byl prý příliš úzký pro dědečkovy velkorysé plány 
– nebylo místo pro stodolu a ani vůz s koňmi se nemohl na dvoře 
otočit. Z nouze však nakonec vznikla ctnost: stodolu nahradily „obr 
půdy“ nad pásem chlévů, kde posléze mohl dědeček umístit až sto 
prasat, a úroda se shazovala rovnou do příslušných mícháren pro 
dobytek a pro prasata (dnes je na tomto místě – u zastávky K Holyni 
- torzo domu  č.p. 76). Do dvora byly zřízeny dva vjezdy a vozy hladce 
vjížděly i vyjížděly bez otáčení. Postupně vznikala důmyslná sousta-
va hospodářských objektů, od chlévů, přes míchárny, kůlnu na dře-
vo, dílnu, kůlnu pro zemědělské stroje, kurník a silážní jámu-krecht.. 
V období rozkvětu prý byl zážitek vejít na dědečkův dvůr. Také se 
rozšířila živnost. Dědeček obchodoval tehdy i s dobytkem – z vyprá-
vění vím, že skupoval zdravý, i když hubený dobytek z Neveklovska, 
Netvořicka a Sedlčanska,  který se pásl venku, postavil ho u nás ve 
chlévě a vykrmil ho. Za tím účelem jezdil několikrát týdně do automa-
tu Koruna  na Václavské náměstí pro pomyje a do pivovaru pro mláto 
– stále uchovávám několik příborů s označením slavného automatu. 
Čerstvě poraženým masem zásoboval zejména velkořezníka Beneše 
mezi Andělem a Knížecím na Smíchově. 
Po válce se rozhodli prarodiče zmodernizovat celý provoz krámu 
i uzenářské dílny – babička, výborná kuchařka, snila o jídelně, jak to 
bývalo u řeznických krámů obvyklé. Tak vznikla současná dvoupod-
lažní čtvercová podoba našeho domu – s krámem obloženým bílými 
dlaždičkami s listelami se širočinami, s mramorovým pultem, s tehdy 
moderními mrazicími boxy od fi rmy Horák z Radotína a s novou jídel-
nou s borovými stoly. Vše však trvalo jen krátce – po roce byl krám 
zavřen a využit jako sklad Červeného kříže, z jídelny se stala trafi ka 
– ale to už neprovozoval dědeček s babičkou, ale stát a družstvo Jed-
nota - byl rok 1948…

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

Rodinné centrum Pecka zahájilo další rok fungování v rozšířených pro-
storách Sliveneckého klubu Švestka a díky vaší přízni kroužky doslova 
praskají ve švech; někdy bychom potřebovali nafouknout místnosti, své 
časové možnosti i energii.
Podzim je tu a kvapem se blíží doba adventní s Mikulášem, vánoční atmo-
sférou a samozřejmě Štědrým večerem a dalšími svátky, které si chceme 
vychutnat s našimi nejbližšími a především nejmenšími.
Proto bychom vám tuto dobu chtěli vyplnit ne shonem, „povinným“ úkli-
dem a rádoby sváteční náladou, která na nás dotírá každý rok dříve a 
nevkusněji, ale naopak pohodou a příjemnými a radostnými chvilkami s 
dětmi a kamarády.
Co chystáme? Krom již tradičních keramických dílen pro celou rodinu 
jsou tu další tvořivé dílny pro dospělé – „Vánoční dárek“ (kdo na vánoč-
ním a velikonočním jarmarku obdivně postával u stánku s ozdobami z fi lcu 

Šárky Hasákové a Kateřiny Ostřejšové, ten si přijde na 
své) a „Adventní výzdoba“ (díky Lucii Javůrkové jsou 
naše domy před každými vánocemi a velikonocemi 
stylově vyzdobeny). Na velké Mikulášské zábavě si 
děti zasoutěží, shlédnou divadelní představení a snad 
se dočkají trojice nebeských pomocníků. A na vánočním jarmarku uvítá 
malé i velké návštěvníky divadlo a jako každý rok připravíme výtvarné 

dílny; snad nám bude tentokrát počasí přát!
Chladné měsíce si zpříjemníme ještě dvěma divadelními představeními 
pro předškolní děti: Popelkou a Africkou pohádkou (v podání zkušené 
loutkářky L. Glavanakové).
Veškeré informace najdete v kalendáři obce a na webových stránkách RC 
Pecka a Sliveneckého klubu Švestka. Těšíme se na Vás!
 Za RC Pecka Dora Poláková   �

I když mrzne a sněží, nás zima nezaskočí!

Historie tří generací a jednoho domu ve Slivenci

Dr. Zdeňka Nováková

Dvůr domu č. p. 76 před válkou. 
Později v něm bydlel pan František Sysel
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Později i celý dům přešel do majetku státu.  Dědeček zůstal jedním 
z posledních soukromě hospodařících zemědělců ve Slivenci – už ne 
na svých polích, na nichž později vyrostla elektrická rozvodna, ale 
v blízkosti Chuchelského háje, v místě, které bylo pro něho epilogem 
a pro mne krásnou kulisou dětských her…
---
Mí rodiče již prožili svůj život v jiném světě. Matka, dcera babič-
ky a dědečka, vystudovala farmacii a celý svůj profesní život prožila 
v lékárně ve Faustově domě v Praze, kde usilovala zejména o to, aby se 
léky při shora řízené distribuci dostaly potřebným. Otec se do Slivence 
přiženil v roce 1950, kdy začínal svou chirurgickou dráhu. V šedesá-
tých letech se zchátralý dům vrátil do našeho majetku. Postrádal tehdy 
už svůj původní smysl a byl v té době spíše dočasným útočištěm dal-
ších členů rodiny, kteří si budovali své další životní prostory.  
Slivenec se tehdy stal v podstatě obcí na periferii Prahy, odkud oby-
vatelé ráno vyjížděli za svou prací, a tak vyprchal dřívější každodenní 
čilý život. Přesto ráda vzpomínám zejména na osobnosti a fi gurky, 
které tehdejší atmosféru Slivence osvěžovaly a oživovaly. Osoby 
jako akurátní pan poštmistr Vejvoda, jinak eminentní sadař, žoviální 
obchodník pan Linhart z horního krámu (dnes Pracovní oděvy), pan 
Kroupa a jeho mladý hezký zástupce„Míla“(Marek) z dolního krámu 
(dnes Potraviny vedle Květinářství), holič pan Jeníkovský s bezchyb-
nou pěšinkou ve vlasech, který „stříhal dohola malé chlapečky“ mé 
generace a nám děvčatům zastřihoval obligátní ofi nu, hostinská paní 
Holubová, pečující starostlivě o všechny „unavené“ hosty, promítač 
v biografu (dnes Schäfer Shop) pan Rada, kudrnatý jako Vladimír 
Menšík, biletářka paní Havránková s chováním skutečné dámy, kos-
telnice paní Kottnauerová věčně spěchající zvonit poledne či klekání, 
výřečná paní Cicvárková ze špejcharu s výrobou věnečků a svícnů, 
dále řemeslníci se vysokou stavovskou ctí - truhlář pan Šedivý, kolář 
pan Pecka, zedníci pánové Korda a Kulíšek, lakýrník pan Lesák a teh-
dy moderní elektrikář pan Bečvář, námezdní pracovník pan „Josef“ 
Malý, jehož se chodilo najímat zásadně do horní hospody k Holubo-
vům (dnes Schäfer Shop), a dříč pan Vystyd, který v zimě v požárnic-
ké uniformě dobrovolně chodil kontrolovat komíny, usměvavá řeznice 
paní Volfová, fotbalový fanoušek pan Hadrovský, vždy v baloňáku 
a v klobouku, vedle něhož si chodili při fotbale stoupat sousedé, aby 
se pobavili snad ještě více než fotbalem, pan Láďa Červenka, jak ho 
nazývali rodiče, vždy ve výstředním oděvu, buď námořnickém, nebo 
kovbojském, kráčející pravidelně do hospody, kterou nějakou dobu 
provozoval a za něhož se uskutečnil proslulý koncert Plastic People 
ve Slivenci, a přitom se u nás zastavující s pravidelností každé kra-
bičky pro lék na zničená játra, doručovatelka paní Morsteinová, vždy 
v uniformě, kdykoli plnohodnotná „třetí“ do mariáše, vedle členů rodin 
ze sliveneckých statků tvořily jádro slivenecké společnosti i v těchto 
letech. Otec sice nebyl slivenecký domácí ani praktický lékař, ale celý 
život tak fungoval: ošetřoval svým sousedům drobná zranění, zaší-
val jim rány, diagnostikoval jejich nemoci, o Vánocích jim tahal kosti 

z krku, mnoho jich operoval či je rozesílal za svými profesními kolegy 
- matka samozřejmě „zásobovala“ všechny, kdo přišli, potřebnými 
léky. Zvláště „čestným úkolem“ bylo potvrzování způsobilosti k zápa-
sům sliveneckým fotbalistům, přičemž žádoucí bylo především razít-
ko – a nezáleželo tolik ani na tom, jaké – pokud byla „naléhavá situ-
ace“ a otec sloužil, zastoupil ho dokonce mnohdy se svým razítkem 
můj strýc pan František Sysel, doktor veterinárního lékařství. - Maso 
pak prodával většině sliveneckých občanů můj druhý strýc, Václav 
Sysel - paradoxně v řeznictví na Arbesově náměstí…
---
Téměř „od narození“ mne rodiče připravovali na lékařskou dráhu. 
Vzepřela jsem se až v 19 letech, kdy jsem se přihlásila na Filozo-
fi ckou fakultu Univerzity Karlovy na obor čeština-latina, a tam jsem 
začala v roce 1972 studovat. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelito-
vala - strávila jsem mnoho let krásného profesního života v redakci 
české klasické literatury v nakladatelství Československý spisovatel, 
posléze v Nakladatelství Lidové noviny a několik let výukou latiny, 
již jsem začala učit po uvolnění v roce 1990 hudebníky na Pražské 
konzervatoři, později na Týnské škole a v kroužku antiky, který jsem 
vedla i na škole základní. Po redakčních začátcích nad klasickou edi-
cí Slunovrat v ČS jsem byla třináct let redaktorkou Spisů Karla Čap-
ka a posléze redaktorkou současné klasické edice Česká knižnice, 
která vychází dodnes, a ediční řady korespondencí v NLN.  V roce 
2003 jsem se částečně vrátila znovu do školy – tentokrát na Filozo-
fi ckou fakultu v Praze, kde jsem sedm let vedla textologický seminář 
na katedře české literatury. Vedle klasické literatury jsem se setkáva-
la při redakční práci také s řadou současných autorů –  s Arnoštem 
Lustigem, Hedou Kovályovou, Ladislavem Mňačkem, Petrem Ráko-
sem, Otou Filipem, Markétou Brouskovou, Maxi Marysko, Michalem 
Vieweghem. Dodnes trvá má, už desetiletá, redakční spolupráce 
s Tomášem Halíkem nad jeho knihami. 
Během celého svého profesionálního života jsem stále žila u nás doma 
ve Slivenci, s rodiči, později i se svým mužem a dcerkou, po jeho smrti 
opět s rodiči a dcerou. Také můj muž zanechal v našem domě význam-
nou stopu při velké rekonstrukci v roce 1980 na počátku našeho spo-
lečného života. Po jeho odchodu mi sama matka nabízela, zda nechci 
z jejího i mého rodného domu odejít, aby mi nepřipomínal smutné chvíle 
– měla jsem však tehdy naléhavý pocit, že by pak mé ztráty byly ješ-
tě větší – a zůstala jsem… vlastně dodnes. Poslední rekonstrukci jsme 
podnikly už jen s dcerou před jejím sňatkem před dvěma lety - s ní a jejím 
mužem se k nám domů vrací pro budoucnost opět lékařská profese.
--- 
Pan profesor Halík se mne při práci jednou zeptal: „Paní doktorko, proč 
vlastně chcete dům rekonstruovat? Je tu velmi příjemná atmosféra, 
dýchají tu jeho dějiny.“ Přemýšlela jsem, jak mu to vysvětlit: „Potřebu-
ji to vykázat, pane profesore, svému dědečkovi před soudnou stolicí 
Boží.“ – Myslím, že to pochopil.  PhDr. Zdeňka Nováková    �

Křižovatka Ke Smíchovu – K Holyni před válkou (dům č. p. 96 před 
přestavbou uprostřed)

Stejná křižovatka s domem č. p. 96 dnes
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Kalendář obce na prosinec

  1. 12.    Zájezd pro veřejnost (Adventní Pasov)
  2. 12.    Rozsvěcení vánočních stromů, vernisáž    
               vánoční výstavy Klubu Švestka v holyňské kapli 
  3. 12.    16:00 Schůzka seniorů
  4. 12.     Cestopisná beseda Slávky Chrpové: Kapverdy    
               (zasedací síň ÚMČ)
  7. 12.    Mikulášská U Knotků (Klub Švestka)
15. 12.     VÁNOČNÍ JARMARK (MČ)
19. 12.    18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
23. 12.    14:00 Zdobení stromku pro zvířátka, sraz u  
               květinářství (OS Gama)
25. 12.    Boží hod vánoční – bohoslužba v kostele Všech    
               svatých (farnost Slivenec)
18. 11. , 2. 12., 16. 12.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech 
Svatých (farnost Slivenec)

Slavnostní rozsvěcení Slavnostní rozsvěcení 
vánočních stromůvánočních stromů

Neděle 2. 12. 2012Neděle 2. 12. 2012

16:00 Adventní zpívání u vánočního stromu ve Slivenci 

(zrekonstruované prostranství před školou)

16:30 Zvonečkový pochod do Holyně

17:00 Vernisáž vánoční výstavy Klubu Švestka v holyňské kapli 

s hudebním minirecitálem u rozsvíceného stromu v Holyni

Vánoční jarmark
(slivenecká náves i  přilehlá Zelená kavárna)

Občerstvení, horké nápoje, prodej drobných dárků, vánočních 
ozdob, jmelí, ukázky lidových řemesel.

Sobota 15. 12. ve 14:00 – 17:00

Doprovodný program:

14:15 – 14:30 Předvánoční vystoupení divadélka Meluzína Klubu 

Švestka (v Zelené kavárně )

14:30 –15:30 Výtvarné dílny RC Pecka

15:00 – 15:30 Koncert pražské mobilní zvonkohry

15:45 – 16:30 Loutková pohádka „Broučci“ (v Zelené kavárně)

16:30 – 17:00 Koncert pražské mobilní zvonkohry

Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu: 

Jak vzniká kniha s Borisem DočekalemJak vzniká kniha s Borisem Dočekalem

V zasedací místnost Úřadu ve Slivenci, K Lochkovu 6

V úterý 8. ledna 2013 od 18.00 hod.V úterý 8. ledna 2013 od 18.00 hod.

Boris Dočekal se narodil v Třebíči v roce 1950, vystudoval Filozofi c-

kou fakultu UJEP v Brně, působí v Jihlavě. Je spisovatelem, naklada-

telem, dramatikem, knihovníkem a novinářem.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mikulášská pro děti i dospěléMikulášská pro děti i dospělé

Pátek 7. 12. od 16:00 v sále hostince U Knotků v Holyni

Program:Program:

16:00 Čertovské soutěžení s RC Pecka

17:00 Představení divadelního souboru K8 Velká Chuchle

„O Mikulášovi“

18:00 Čertovské taneční reje

20:00 Mikulášská pro dospělé

Pozvánka na 

Cestopisnou besedu Slávky Chrpové, 

šéfredaktorky časopisu Cykloturistika

K A P V E R D YK A P V E R D Y

Úterý 4. 12. v 18:00 v zasedací místnosti ÚMČ 

Povídání o cestě na vulkanické souostroví Kapverdy ležící v Atlantiku, 

západně od kontinentální Afriky bude doplněno promítáním




