
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R

    První Noc kostelů ve Slivenci
V pátek 24. května proběhl  nejen  na území celé České republiky 

další ročník Noci kostelů. Letos se do této akce prvně zapojil i náš 
kostel Všech svatých. Přestože nikdo z organizátorů vlastně netušil, 
do čeho se pouštíme, rozběhly se již počátkem roku přípravy na toto 
setkání. Milou zajímavostí Noci kostelů ve Slivenci je jistě i fakt, že se 
na její přípravě podíleli i lidé mimo sliveneckou farnost – věřící i nevě-
řící, místní i ze vzdálenějších míst.

Setkání začalo již v odpoledních hodinách programem  s názvem 
„Bavíme se, hrajem, smějem s Cyrilem a Metodějem“, určeným pře-
devším pro děti. Na kostelní zahradě čekaly návštěvníky nejrůznější 
úkoly – od her, které byly připraveny především pro mladší děti, přes 
výtvarnou dílničku až po různé kvízy zaměřené na Cyrila a Metoděje, 
jejichž velké výročí příchodu na naše území  si letos připomínáme. 
Veškerý tento mumraj na zahradě výborně zvládly paní Hana Mors-
teinová, Štěpánka Poupětová a Lucie Luhanová. V interiéru kostela 
si pak pod vedením paní Vlaďky Schwabové mohli zájemci vyzkou-
šet hru na netradiční hudební nástroje – koncovky, bubny džembe a  

šamanské bubny nebo tibetské mísy.
Po 18 hodině, kdy ve všech kostelích zapojených do Noci koste-

lů zazněly zvony, bylo dalším bodem našeho programu krátké poví-
dání o historii kostela. Potom již následovalo divadelní představení 
žáků naší základní školy s názvem „O zásadním rozhodnutí Cyrila 
a Metoděje“. Přestože název této hry zní poněkud vážně, její obsah 
byl pravým opakem. Historická událost příchodu Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu zde byla předvedena v podání Gabriely Frolíkové, 
Míny, Emilie a Amélie Kratochvílových, Katky Vlčkové, Terezy Nová-
kové a Jakuba Sigana zábavnou formou.

Následujícím bodem programu bylo vystoupení dětského pěvec-
kého sboru Pegas působícího při FZŠ Barrandov II, pod vedením 
sbormistrů Jaroslava Semoráda a Mirky Illové. Jejich repertoár je 
velice pestrý a vždy si najde svého posluchače. Tentokrát zazněla 
krásná duchovní hudba v českém, latinském, anglickém i francouz-
ském jazyce.

(pokračování na str. 2)
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    První Noc kostelů ve Slivenci
Od 20. hodiny si návštěvníci 

mohli vyslechnout krásný kon-
cert se skladbami G. F. Hände-
la, J. S. Bacha, W. A. Mozarta 
a A. Dvořáka  v podání paní 
Jany Kouřimské a  Ingeborg 
Bernbacher, které nejprve na 
varhany a v poslední skladbě 
na klávesy doprovázela paní 
Elisabeth Lindner. Celé vystou-
pení  slovem a poezií francouz-
ského spisovatele Jacquese 
Préverta provázela  paní Vlas-
ta Pilařová. Již při vystoupení 
sboru Pegas byl kostel zcela 
zaplněn, během tohoto pořadu 
se však dá s nadsázkou říci, že 
málem praskal ve švech. Největší úspěch měla jistě závěrečná sklad-
ba, kterou obě zpěvačky zazpívaly česky, což jistě pro paní Elisabeth, 
která žije v Berlíně, nebylo úplně jednoduché.

Dále následovalo promítání dokumentu „Historie s vůní dřeva“, 
který pojednává o záchraně jednoho z nejstarších dochovaných kro-
vů, který je právě ve sliveneckém kostele. Zájemci si následně mohli 
prohlédnout běžně nepřístupná místa – zvonici a půdu kostela s již 
zmiňovaným krovem. Přestože cesta na půdu byla možná pouze 
po žebříku nepříliš velkým otvorem ve stopě kostela, návštěvníky to 
neodradilo. K žebříku vedla stále dlouhá fronta a prohlídka půdních 
prostor trvala téměř hodinu.

Závěr večera pak patřil netradičním hudebním nástrojům, které před-
stavil pan Petr Broniš. Znovu zazněly koncovky, kantely a tibetské mísy, 
ale i fujara a se svým mohutným zvukem i didgeridoo. Nakonec si všich-

ni zájemci mohli veškeré hudební nástroje prohlédnout, ale i vyzkoušet.
Během odpoledne a večera si zájemci také mohli v minigalerii pro-

hlédnout obrazy George Radojčiče. Pro návštěvníky bylo také připra-
veno občerstvení v podobě různých zákusků nebo možnosti opečení 
buřtů. Podle sčítání, které probíhalo pomocí dřevěných korálků, které 
návštěvníci vhazovali do připravené sklenice, navštívilo program Noci 
kostelů ve Slivenci celkem 463 lidí. Děkujeme všem, kteří se na pro-
gramu a jeho přípravě podíleli: MČ Praha – Slivenec za poskytnutí 
techniky a stolů a fi rmě Schäfer za odměny pro děti.

Doufáme, že Noc kostelů ve Slivenci se líbila a můžeme se sní rozloučit 
se slovy skladby A. Dvořáka, která  během této noci takézazněla: „ V dob-
rém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem…“. A snad by se dalo i dodat: 
„… při další Noci kostelů znovu se sejdem“.   Petra a Dan Siganovi   

(pokračování ze str. 1)

Návštěvníci si mohli prohlédnout unikátní krov

    Informace z 21. řádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ KOMISÍ 

Mgr. Kudláková - kulturní komise - chladno a deštivo se podepsalo 
na kulturním dění ve Slivenci, počasím byly narušené hlavně Letnice. 
První den přišlo hodně lidí a bylo pěkně, ale v sobotu 1.6. se program 
musel kvůli dešti přesunout do kavárny. Také dětský den, který mělo 
pořádat OS Pecka se vzhledem ke špatnému počasí  nekonal, ale 
bude se konat ve čtvrtek 20.6. V holyňské kapli proběhla krásná 
výstava akademického malíře Radima Vejvody. Letos poprvé se kostel 
Všech Svatých  zapojil do akce „Noc kostelů“, což byla úžasná akce 

plně v kompetenci slivenecké farnosti a patří za ní poděkování hlavně 
rodině Siganových. Předávám také poděkování zastupitelům od paní 
knihovnice Krejčové za rekonstrukci a pořízení nového  interiéru naší 
knihovny. Čtenáři i paní knihovnice si novou knihovnu zaslouží, od roku 
2009 se zvýšil jejich počet z 80 na 300.

M. Hollmannová - fi nanční výbor - projednal 12. 6. 2013 závěrečný 
účet MČ za rok 2012 s doporučením jeho schválení zastupitelstvem bez 
výhrad. Dále projednal a vzal na vědomí zprávu o přezkoumání výsledku 
hospodaření MČ kontrolní komisí z MHMP.    Milena Hollmannová 

Řádné 20. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se 

konalo ve středu 24. dubna 2013 v zasedací místnosti úřadu MČ. 

Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprávách 

předsedů komisí zastupitelé projednali body dle schváleného 

programu a přijali usnesení č. 225/20/2013 – 244/20/2013

SMLOUVY 

  Záměr pronajmout objekt čp. 315 v k.ú. Slivenec po ukončení 
činnosti školky a drogerie pro provozování lékařské praxe a lékárny 
MUDr. Čupkovi. V této věci proběhla rozsáhlá diskuse mezi zastupiteli 
a MUDr. Čupkou, který odhaduje reálný termín pro otevření ordinace 
cca 2 roky. Bylo dohodnuto, že před podpisem smlouvy proběhnou 
další jednání k dořešení fi nancování rekonstrukce objektu, výše 
investice zájemce a doby a výše pronájmu.

  Darovací smlouvy se společností Mramorka, s.r.o. a soukromými 
vlastníky pozemků (komunikace) o celkové výměře 2.635 m2.

  Uzavření kupní smlouvy se společností Mramorka, s.r.o. na odkup 
komunikace na pozemcích 94/6, 94/7, 94/9, 94/11, 94/50, 94/138, 
94/439 a 94/153 v k.ú. Slivenec za 1.000,- Kč. Součástí smlouvy je  
závazek společnosti Mramorka, s.r.o. hradit MČ fi nanční příspěvek 
na údržbu komunikace ve výši 20,- Kč/ m2/rok.

  Podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě se společností MY DVA group, 
a.s., kterým se navyšuje cena nábytku z důvodu navýšení počtu 

přijatých dětí do MŠ a potřeby otevření 4 tříd na 741.387,- Kč + DPH.

  Podpis smlouvy o prodeji pozemku  spol. ANGARD za cenu 
133.660,- Kč s podmínkou, že daň z převodu hradí kupující.

  Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 315/1 k.ú. 
Holyně o velikosti 12,5 m2 pro parkování za cenu 35,- Kč/m2/rok.

  Záměr odkupu pozemku p.č. 495/2 v k.ú. Slivenec o výměře 419 
m2 (část zahrady současné školy), který je ve správě Pozemkového 
fondu ČR.
PŘIJETÍ DARŮ

 100.000 Kč – od společnosti IK-real a.s. na vybavení MŠ nábytkem

  500.000 Kč – od pana Z.K. na fi nancování kultury, školství a 
účely ekologické

  26.000 Kč – od sponzorů na Slivenecké Letnice 
POSKYTNUTÍ DARU

  10.000 Kč Mateřské škole a základní škole Diakonie ČCE Praha 
5 – Stodůlky na sliveneckého žáka 
Schválené dokumenty vč. příloh 

  Závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Slivenec za rok 2012

  Řádná účetní závěrka MČ Praha-Slivenec za r. 2012

  Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha-Slivenec na období 2014-
2019

  Rozpočtové úpravy č. 2/2013

Netradiční nástroje P. Broniše
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Vážení a milí obyvatelé naší krásné městské části, 
přináším vám poslední předprázdninovou porci 

novinek. 

  Co se týče výstavby kanalizace, tak zde došlo k 
mírnému zdržení vzhledem k průběhu současného jara. 
Komunikace U Trpce i Na Kraji mají totiž velmi vyso-
kou hladinu spodní vody a zhotovitel stavby čekal s 
výstavbou na sušší období, které přichází koncem jara. 
Letos se ho ovšem zatím nedočkal, spodní voda je stále 
nebývale vysoko, navíc přišly přívalové lijáky. Výstavba 
v těchto dvou ulicích má tedy skluz. Bez problémů se staví v ulici Frančíko-
va, kde se nyní zhotovují přípojky. Po jejich dokončení přijde na řadu ulice 
U Jezírka a poté i konec ulice K Cikánce. Tím bude kanalizace na Habeši 
defi nitivně dokončena. V nejbližší době bude vydáno stavební povolení na 
lokalitu Na Přídole. Pak bude nutné zaměřit v této lokalitě všechny sítě a 
zahájit samotnou výstavbu (očekávaný termín je v srpnu či září). 

  Výstavba školky stále pokračuje. Školka je prakticky dokončená, 
zbývá položit podlahy (čeká se na vyschnutí podkladních vrstev), nain-
stalovat sanitární zařízení, vzduchotechniku, světla, podhledy, dokončit 
pavlače a udělat úpravy zahrady. Z technického hlediska tedy zářijové-
mu otevření nic nebrání. Doufejme jen, že v brzké době Magistrát najde 
potřebných 17,5 mil. Kč na dokončení. Vzhledem k problémům s fi nan-
cováním ale na stavbě bohužel došlo ke skluzu, protože při nedávných 
změnách ve vedení Prahy měsíc nebylo s kým jednat a stavební fi rma už 
odmítá vše hradit ze svého. Zpožďují se tedy dodávky některých fi nanč-
ně náročnějších komponent. Doufám, že se skluz podaří během prázdnin 
dohnat, nicméně je možné, že školka nebude otevřena k 1. září, ale až o 
něco později.  Věřte prosím, že se mi to nepíše lehce, protože moc dobře 
vím, co to znamená pro rodiče přijatých dětí, ale lítám, běhám, přesvěd-
čuji a řešení (tedy uvolnění fi nancí) nezávisí na mně. Mimochodem – na 
otevření přislíbil účast pan primátor Svoboda, který už ale primátorem 
není, a paní radní Chudomelová, která už ale radní pro školství též není… 
S novou paní ředitelkou I. Rosovou jednáme i o možnosti provizorně děti 
umístit v budově školy, pokud to dovolí hygienici. O aktuální situaci vás 
samozřejmě budu informovat. 

  A nyní k akcím, které investuje naše městská část. V centru před ško-

lou už byla provedena dosadba zeleně a je dokončeno i dálkové otvírání 
vrat do školy. Jediné, co dosud chybí, je lampa, která by více osvětlovala 
náměstíčko. Lampu by měli přivézt během několika týdnů.  
V současné době probíhá poměrně rozsáhlá oprava všech našich komu-

nikací, a to prakticky všude s výjimkou Přídola, kde to vzhledem k brzké 
výstavbě kanalizace nemá smysl. Vzhledem k tomu, že chceme, aby opra-
vy dlouho vydržely, děláme je poctivě, i se zálivkou spár, byť je to dražší. 
Opravu ulice Ke Smíchovu od Smaragdové na východ se podařilo vyjednat 
s TSK. U rekonstrukce ulice K Holyni došlo k dalšímu zdržení, neboť pro-
jektanti musí projekt přepracovat tak, aby vyhověl nové vyhlášce k zákonu 
o veřejných zakázkách.
Na hřbitově jsme dali opravit a vyrovnat křížek, který se začal nebezpečně 
naklánět. V nejbližší době tam začne rekonstrukce hlavní cesty, která je 
zatím blátivá a zcela nedůstojná. Po rekonstrukci bude cesta dlážděná, 
stejně jako přístupové cesty podél hřbitova. Prosím proto všechny náv-
štěvníky hřbitova o zvýšenou opatrnost po dobu výstavby. 

  Jak víte, počátkem června zasáhly republiku velké povodně. Nás ta 
hlavní povodňová vlna příliš výrazně nezasáhla, neustále jsme ovšem 
museli kontrolovat a čistit vpustě a propustky. Výborně se opět osvědčil 
propustek na začátku ulice U Smolnic, který část vody z polí převedl rov-
nou do Dalejského potoka. Ve Slivenci vše prošlo až překvapivě hladce. V 
Holyni se voda valila hlavně ulicí U Smolnic, kde nahoře hodně vody zachy-
til zmíněný propustek, ale ve střední části ulice tam zase natekla voda z 
okolních polí. Voda se divoce valila také ulicí Za Knotkem po obou stranách 
komunikace, ulicí U Vápenice, když tam přišla voda z propustku, a hlav-
ně byl opravdu hodně rozvodněný Dalejský potok. Daleko více ale Holyni 
zasáhl krátký přívalový liják v neděli 9. června kolem 18. hodiny. Po několik 
minut byla Holyně doslova pod vodou, naštěstí to netrvalo dlouho. Do vsi 
se dostala v obrovském množství  voda s bahnem  z okolních vodou pře-
sycených polí. Bylo vytopeno několik domů, hospoda Za Knotkem a objekt 
naší MČ zvaný „ševcárna“. Situace byla špatná hlavně v centru Holyně 

kolem kaple, kam se stékaly vody z ulice U Náhonu, U Smolnic a ze spojky 
mezi Barrandovem a Holyní (Prašandy). Přes dvůr domu paní Podzemské  
se valilo do Holyně obrovské množství vody. Vzhledem k tomu, že tyto 
bleskové povodně po přívalových deštích postihují tuto lokalitu 1-2x roč-
ně, požádala jsem krizový štáb HMP, aby byla Holyně  zahrnuta  do map 
povodňových nebezpečí (rizik) a aby se Praha touto skutečností zabývala, 
protože situace v Holyni je skutečně již neúnosná.  Pole, z nichž se voda 
valí, jsou vesměs soukromá, přičemž vlastníci s tím nic dělat nehodlají, 
navíc z větší části jsou již na území MČ Praha 5. Snažím se tuto situaci řešit 
již 2 roky jak s Prahou 5, tak se soukromými vlastníky, ale marně. Situaci 
by hodně pomohlo vybudování zeleného pásu kolem Holyně (kvůli tomu 
je to ostatně v územním plánu označeno jako zeleň), ale majitelé pozemky 
odmítají prodat. Navíc na území Prahy 5 pozemky ani vykoupit nemůžeme, 
protože to není již naše území. Povodně bohužel ovlivnily i průběh Slive-
neckých letnic. Zatímco v pátek večer bylo nádherné počasí a obrovská 
návštěvnost, tak v sobotu celý den lilo, Letnice se musely přesunout pod 
střechu Zelené kavárny a lidí přišlo pochopitelně méně. Pevně ale věřím, 
že vše smolné už máme za sebou a čeká nás slunné krásné léto. Přeji vám, 
abyste si ho užili.   RNDr. Jana Plamínková   

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

Ulice U Náhonu

Neděle 9. června v Holyni

Centrum u kaple

Voda protéká zahradou domu pí Podzemské

Konečná autobusu 230
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Práce v západní části Habeše zdárně pokračují a během prázdnin by měly 
být dokončeny. Po Frančíkově ulici přijde na řadu ulice U Jezírka a na závěr ulice 
K Cikánce. Úřad Prahy 5 zahájil vodoprávní řízení na stavbu splaškové kanalizace 
v lokalitě Na Přídole a máme přislíbeno, že během července by mohlo být vydáno 
vodoprávní rozhodnutí.  Následně může investor zahájit předávací řízení a dodavatel 
zahájí přípravné práce. Reálně by se tedy začátkem září mohlo začít se stavbou pře-
čerpávací stanice na konci ulice V Lipkách a následně s pokládkou řadů, jak gravi-
tačních, tak i výtlačných. Majitele přilehlých nemovitostí bude stavba před zahájením 
prací informovat.  Ing. Šárka Musilová   

    Výstavba kanalizace pokračuje

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s.    
Termíny přistavení:
22. 7.   od  10,30    do  13,30   hod.          
27. 8.   od   8,00     do  11,00   hod.
2. 10.   od  14,30    do  17,00   hod. 
11. 11. od  10,30    do  13,30   hod.
19. 12. od  12,00    do  14,30   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označe-
ném logem Pražské plynárenské, a.s. , zaparkovaném na 
parkovišti u rybníka.   
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou spo-
lečností  Měření dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha - Sli-
venec  nabízí  odběratelům zemního plynu  tzv. „mobilní 
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou 
vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu 
bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména 
následující služby:

 Zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
 změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.) 
 převzetí reklamace
 výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
 informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zem-

ního plynu
 tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přileh-
lých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech  267175174  
a  267175202,  www.ppas.cz

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. v průběhu června opravila výtlu-
ky na komunikacích ve správě naší městské části. Po celém Slivenci 
a Holyni se jich sešlo skoro 800m2.  Věříme, že vynaložené prostředky 
prodlouží životnost našich komunikací a částečně přispějí ke zlepšení 
pojezdových vlastností komunikací. Samozřejmě se nespravovalo úplně 
všechno, ale vytipovala se místa, kde by se situace dále zhoršovala a kde 
díry ohrožovaly chodce a kola aut. Snad nám tyto povrchy nějakou dobu 
vydrží. Některé další propady urgujeme u stavebních společností, které 
budovaly splaškovou kanalizaci (Frančíkova, K Váze). V době, kdy tento 
článek čtete, by už mělo být vše hotovo.

Během měsíce srpna by mělo dojít k rekonstrukci jižní části komuni-
kace U Sportoviště. Před zahájením prací budou všichni majitelé sou-
sedních nemovitostí informováni. Během stavby bude v ulici omezen 

provoz, proto si prosím na toto období neplánujte např. stěhování.

Na komunikacích TSK byly opraveny výtluky na ulici Ke Smíchovu 
(podél zástavby Řepkového pole). Dále byla realizovaná výměna příč-
ných zpomalovacích prahů v okolí školy: byly zde odstraněny neustále 
rozbité pryžové prahy a nahrazeny pevnějšími živičnými. Myslíme si, že 
i takový malý zásah do úpravy rychlosti před školou přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti našich dětí. Mus, Urv  

    Opravy komunikací
S příchodem slunečných dnů se na sliveneckém hřbitově rozběhly 

stavební práce. Po opravě křížku na hlavní cestě k márnici se vybu-
duje i nová cesta, vybuduje se cesta podél západní strany hřbitova 
se schody a zábradlím, opraví se vstupní brána a osadí nová branka. 
Nádrž na vodu se přesune do areálu hřbitova. Práce budou probíhat 
během léta a snad nebudou nikoho příliš rušit. Mus  

    Opravy na hřbitově

Senioři na výletě do svíčkárny

Výstavba jedné z přípojek v ulici Frančíkova

Novou alej Na Přídole dal vysadit Magistrát HMP

Oprava na křižovatce Návětrné a K Holyni

Oprava komunikace Smaragdová
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Vzhledem k blížícímu se datu otevření školky se dokončovací prá-
ce na stavbě školky chýlí k závěru. Střecha je již zaizolovaná a je zde 
navezen substrát, který čeká na osazení sukulenty. Hotova je i fasá-
da a pracuje se na konstrukci terasy a přístupových schodišť. Uvnitř 
budovy se začíná s montáží vzduchotechniky a ovládacích jedno-

tek. V propojovacím atriu je uskladněno marmoleum, které čeká na 
vyschnutí betonových a anhydritových podlah. Tento týden konečně 
vysvitlo sluníčko, tak snad to vysychání urychlí. V nejbližší době by 
měly být zahájeny práce na požárním koridoru, což je poslední velkou 
akcí během této výstavby. Mus   

    Pokračování výstavby mateřské školky
inzerceODVOZ  A  LIKVIDACE 

F E K Á L I Í
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY
LIKVIDACE  STAVEBNÍHO  ODPADU, 
DOPRAVA  STAVEBNÍHO  MATERIÁLU

Objednávky Po - Pá:
606 50 80 15        6,30 – 15,00
257 91 17 32        6,30 – 15,00

    Otázky a odpovědi
  Proč jste vyhodili pana Marouška a jeho drogerii? Vždyť to byla 

užitečná služba!

Určitě byla a my jsme nikoho nevyhodili. Pan Maroušek a paní Vránová 
už dlouho upozorňovali, že obrat v drogerii je malý a že už dlouho nevydrží 
mít obchod otevřený. Měli ho otevřený už pouze z pocitu zodpovědnosti 
vůči nám, svým spoluobčanům. Proto uvítali, když se v anketě ukázalo, že 
většina lidí by v objektu č.p. 315 měla nejradši ordinaci lékaře a lékárnu, a 
rozhodli se s podnikáním skončit. Mimochodem dům je v  havarijním sta-
vu, především stoupačky – opravdu nám v poslední době nezbývalo než 
jen doufat, že  vydrží do konce roku, abychom nemuseli omezit provoz 
školky. Tímto chci panu Marouškovi i paní Vránové za jejich dlouholetou 
činnost ve Slivenci poděkovat – vždyť se u nich často daly sehnat věci, 
které nemají ani velké obchodní řetězce…  Jana Plamínková   

Na střeše budou na podzim vysázeny 

sukulenty

Propojovací atrium Ložnice s hliněnou omítkou

Třída v přízemí je už téměř hotová Na WC už zbývá jen osadit mísy

Téměř dokončená školka Průčelí školky
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Občané se občas ptají, jak je upraveno v Praze volné pobíhání psů. 
Nejvíce je samozřejmě zajímá, jak je to s velkými plemeny – musí být na 
vodítku? Musí mít náhubek? Jaká pravidla zde platí?

Problematiku volného pobíhání zvířat obecně upravuje zákon č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (několikrát novelizován). 
Podle něj se zvíře nesmí omezovat v pohybu, pokud to není nutné 
(doslova se v § 4 píše: Za týrání se považuje…omezovat bez nutnosti 
svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování 
způsobilo utrpení zvířete).

Zákon zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, která by 
upravila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila pro-
story pro volné pobíhání psů. Hlavní město Praha ale takovou obecně 
závaznou vyhlášku nemá. Patří tak mezi jediná dvě velká města v ČR 
(druhým jsou Teplice), které podobnou vyhlášku nemají. Velmi intenzivně 
se o její přijetí snaží Praha 4 za podpory dalších velkých městských částí 
v centru, kde je velká koncentrace lidí i psů a kde jsou problémy zvláště 
tíživé. Magistrát HMP ale přijetí není příliš nakloněn. Městská část pak 
žádnou vyhlášku přijmout nemůže, protože k tomu není oprávněna. 

Platí tedy obecně, že každý, kdo psa chová nebo kdo s ním jde na 
procházku, odpovídá v plné míře za jeho chování. Každý musí sám 

posoudit,  zda je pes svému okolí nebezpečný a zda má tedy být veden 
na vodítku či má mít ještě náhubek. Řešit a sankcinovat lze ale až napa-
dení psem. Potom nastává odpovědnost vlastníka psa nebo chovatele, 
a to buď v oblasti veterinární, tedy správně právní (očkování psa proti 
nemocem) nebo v rovině trestně právní (ublížení na zdraví podle trest-
ního zákona).

Pohyb psů částečně řeší také vyhláška HMP č. 6/2001 o ochraně 
veřejné zeleně, podle které je ve veřejné zeleni zakázáno  „vstupovat se 
psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobí-
hajícím psům“. Psy je dále zakázáno nechat volně pobíhat v zahradách 
a parcích, ale i v ostatní veřejné zeleni. Majitel zeleně může učinit z toho-
to zákazu výjimku, ale taková zelená plocha pak musí být označena. 

Ve Slivenci a Holyni je striktně zakázáno vodit psy na všechna dětská 
hřiště (a to i psy na vodítku  či s košíkem. Je to z hygienických důvodů 
– i kdyby majitelé byli čistotní a po pejscích uklízeli exkrementy, lze psům 
těžko zabránit, aby na hřišti dělali loužičky. Buďte proto prosím ohleduplní 
a psy na dětská hřiště nevoďte. Zároveň zvažte, zda ti, kdo psy venčí, 
na ně opravdu stačí - občas lze totiž vidět, jak velký pes vláčí na řemín-
ku dítě, nikoli naopak. Dojde-li k problému (např. setkání s jiným velkým 
psem), dítě prostě nemá šanci situaci zvládnout.  Jana Plamínková   

    Volné pobíhání psů

V první polovi-
ně června jsme 

vyčistili obecní rybníček od vodní rostliny, která svým invazivním způso-
bem růstu a množením pokryla celou vodní plochu. Je to rdest kadeřavý 
a je to u nás nejvíce rozšířený druh vodní rostliny.Kráse rybníčku na druhé 
straně přispěla sama příroda tím, že se zde zabydlenému páru kachen 
vylíhlo nádherných 8 káčátek. Proto prosíme všechny pejskaře, aby byli 

ohleduplní k této nové generaci kachen a se svými pejsky nerušili jejich 
přirozený vývoj. Budeme vděční, pokud alespoň po tuto dobu nebudete 
nechávat své psy volně pobíhat v okolí rybníku. Jiří Urválek   

    Rybník a pejskaři

Do této lokality jsou určeni dva strážníci okrskáři, kteří sem 
dojíždějí z detašovaného pracoviště MP Barrandov. Prvním je  Ing.
Jaromír Novák, telefon  721 894 342, druhým Pavel Božek, telefon  
721 894 254.

 

Službu vykonávají formou pěších hlídek a v případě dobrého poča-
sí i na jízdních kolech. Obchůzky vykonávají převážně v pracovních 
dnech. V noci a o víkendech provádí dohled na Slivenci a Holyni 
autohlídka, která sem zajíždí v nepravidelných časech a interva-
lech.

Prioritou činnosti MP je zejména oblast místních záležitostí veřej-
ného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, problematika 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Povinností strážníků je být každý den v kontaktu s vedením MČ 
a svojí činnost přizpůsobovat aktuálním požadavkům a vývoji bez-
pečnostní situace.

Občané se na ně mohou obracet se žádostí o pomoc či radu. 
Pokud strážníci nejsou v dosahu, lze použít tel. 222 025 360.

    Činnost Městské policie Praha 
 na území MČ Praha – Slivenec

Firma Bobr zasahuje proti rdestu

Ing. Jaromír Novák Pavel Božek

Termíny přistavování 
velkoobjemových kontejnerů 2013

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

12. červenec         ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště

2. srpen                            křiž. Na Botě x Na Přídole

23. srpen             Holyně - Nám. Pod Lípou

13. září             ul. Rubínová

Další termíny svozu budou na uveřejněny na webu a vývěskách ÚMČ.



Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., realizuje 

od dubna 2013 projekt s názvem „Šance pracovat“. Cílem 

projektu je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením, především tělesným a kombinovaným, ale projekt 

je otevřen i lidem s odlišným zdravotním postižením. V rámci 

projektu chceme lidem s postižením pomoci k získání nebo 

udržení pracovního místa. 

Lidé se zdravotním postižením čelí vlivem svého handicapu 
mnoha překážkám. Zejména na trhu práce narážejí na velké 
množství bariér, které jim brání v nalezení vhodného zaměstnání 
a úspěšném začlenění do pracovního procesu. Může se jednat 
například o nedostatečnou kvalifi kaci, nízkou informovanost, 
neochotu zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením a v neposlední řadě i obavy ze vstupu na trh 
práce. Tyto překážky budeme zapojeným klientům pomáhat 
překonávat. 

Do projektu nyní přijímáme klienty v produktivním věku, 

kteří mají v Praze trvalé či přechodné bydliště. Zájemci se 

mohou hlásit průběžně do konce roku 2014, až do naplnění 

kapacity projektu. 

Projekt zajistí motivaci a aktivizaci klientů prostřednictvím 
seminářů a besed na praktická témata týkající se hledání a udržení 
zaměstnání, zmapování pracovních možností a předpokladů 
účastníků projektu, pracovní a bilanční diagnostiku pro vybrané 
klienty, poradenství a zvýšení kvalifi kace formou rekvalifi kačních 

kurzů a seminářů různého zaměření. Pracovníci projektu budou 
podporovat klienty při hledání zaměstnání a rozvíjet jejich obecné 
pracovní dovednosti. Budou také informovat zaměstnavatele 
a motivovat je k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Součástí projektu bude rovněž umisťování klientů na nově 
vytvořená i existující volná pracovní místa. Dále pracovníci projektu 
umožní klientům přístup k PC a pomoc s jeho ovládáním, což 
využijí zejména klienti, kteří nemají možnost při hledání práce 
a zpracování dokumentace používat vlastní PC. 

Snažíme se, aby všechny informace, dovednosti a podpora ze 
strany pracovníků projektu, které v rámci projektu klienti získají, 
byly přínosné pro nalezení nebo udržení pracovního místa.

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na 
internetových stránkách organizace http://www.svaztp.cz/
projektyeu/1362. Rádi je zájemcům o projekt poskytnou také 
všichni pracovníci projektu - telefonicky, e-mailem nebo 
osobně v sídle organizace na Karlínském náměstí 59/12, Praha 
8 - Karlín:

 manažer projektu: Alena Říhová, tel.: 221 890 458, e-mail: 
alena.rihova@svaztp.cz

 koordinátor: Daniela Řezáčová, tel.: 224 816 675, e-mail: 
daniela.rezacova@svaztp.cz

 koordinátor: Veronika Švejdová, tel.: 602 647 248, e-mail: 
veronika.svejdova@svaztp.cz

Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., je nestátní 
neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním 
cílem je všestranně podporovat a hájit specifi cké potřeby a zájmy 
svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na 
rozsah jejich postižení.

    I lidé se zdravotním postižením mohou pracovat
inzerce
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Š K O L A

    Dění v naší škole
Závěr školního roku 2012/2013 se nese ve znamení velkého množství 

akcí a soutěží, ve kterých byli naši žáci úspěšní. 
V červnu se děti ze zdravotnického kroužku v soutěži Hlídek mladých 

zdravotníků probojovaly do krajského kola, kde se umístily na krásném 2. 
a 4. místě. V Dopravní soutěži mladých cyklistů se mladší žáci v okresním 

kole umístili na 3. místě a starší se jako vítězové okresního kola probojovali 
na krajskou soutěž. Zde získali pěkné 4. místo v soutěži družstev a 1. místo 
v hodnocení jednotlivců. Naši žáci jsou nejen šikovní zdravotníci a cyklisté, 
ale i matematici. V květnu se školního kola Pythagoriády zúčastnilo dvacet 
žáků z 5. – 8. ročníku naší školy a do obvodního kola postoupili dva žáci 
z pátého ročníku – Martin Mika a Tomáš Sommer. V obvodním kole Prahy 
5 se Tomáš Sommer umístil na prvním místě a Martin Mika patřil mezi 
úspěšné řešitele. Oběma chlapcům blahopřejeme a děkujeme, že tak 
skvěle reprezentují naši školu. 

Zajímavý program pro děti z 1. stupně připravila i družina, která děti 
vzala na výlet do pražské zoologické zahrady.  Přestože byla spodní 
část zoo kvůli záplavám uzavřena, bylo co objevovat. Děti byly rozděleny 
do několika věkově smíšených skupin, které se se svými doprovody rozešly 
po areálu zoo.  Každá skupinka obdržela pracovní listy s nejrůznějšími 
otázkami, na které v zoologické zahradě hledaly odpovědi. Počasí bylo jak 
na objednávku, k vidění byly i nově otevřené pavilony. Děti se dozvěděly 
množství nových informací o zvířatech, takže můžeme říci, že se návštěva 
zoo i přes počáteční obavy způsobené povodňovou situací vydařila.

18. 6. do školy dorazili mimozemšťané! Tedy ne opravdu, ale formou 
divadelního představení v anglickém jazyce The Allien Grammar Show 
pro žáky 2. stupně. Pro žáky 3. až 5. ročníku bylo připraveno představení 
Jackie and the Giant (Jackie a obr). Žáci tak viděli, že anglický jazyk nejsou 
jen slovíčka, gramatika a dřina, ale také zábava. Předpokládáme, že se nám 
podařilo u žáků vzbudit zájem o výuku angličtiny.

Konec školního roku vyvrcholil před odjezdem dětí na školu v přírodě, 
a to školní olympiádou. Ve čtvrtek 20. června se uskutečnil již druhý ročník 
Sportovního dne – školní olympiády. Žáci soutěžili ve dvanácti různých 
disciplínách zaměřených na obratnost, rychlost, vytrvalost, sílu, koordinaci 
a přesnost. Jednotlivá stanoviště absolvovali soutěžící po jednotlivých 
třídách, zúčastnily se i děti z mateřské školy. Nejlepší tři sportovci z každé 
třídy byli oceněni hodnotnými sportovními cenami.

20. 6. jsme se rozloučili s našimi deváťáky na ÚMČ Praha – Slivenec. 
Žáci devátých ročníků již mají všechny studijní povinnosti splněné – tou 
nejdůležitější byly jejich obhajoby, které proběhly 19. 6. Žáci obhajovali své 
absolventské seminární práce, na kterých pracovali celé druhé pololetí. Více 
jste se o obhajobách závěrečných seminárních prací žáků devátých ročníků 
mohli dočíst v minulém čísle. 

V naší škole se však nevzdělávají pouze děti, ale i učitelé. V květnu 
proběhly dva odpolední semináře pro učitele. Jedním z nich byl kurz RWCT 
– Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který byl pro nás, příznivce 

metod aktivního učení, velkým přínosem. Již ve školním roce 2010/2012 
naši pedagogové tímto kurzem prošli a letos se proškolili začínající mladí 
kolegové, kteří tyto metody budou využívat jako nástroje k dosahování 
vzdělávacích cílů vytyčených kurikulární reformou a potažmo i naším 
školním vzdělávacím programem. 

Během druhého školení byla pedagogům nastíněna problematika výu-
ky dnešní matematiky a vysvětlen obsah její výuky s využitím učebnic 
nakladatelství Fraus. Co je tedy pro matematiku nakladatelství Fraus spe-
cifi cké? Smyslem vyučování matematiky nakladatelství Fraus je činnostní 
učení, tj. konstruktivistické vyučování. Žák ve výuce sám tvoří, objevuje, 
bádá. Učitel úlohu žákovi nabízí a v případě, že je žákovo řešení chybné, 
učitel chybu neopravuje, pouze ukazuje a nabádá žáka, aby si sám nalezl 
správné řešení a opravil chybu. Matematika z učebnic Fraus klade důraz 
na různé percepční kanály matematického vnímání: vizuální, sluchový, 
haptický a kinestetický. Jednotlivá prostředí jsou vytvořena pro žáky tak, 
aby objevoval matematiku zábavnou a přirozenou cestou. Věnuje se také 
prostorové geometrii, tzv. 3D geometrii. Ve školení se například analyzovalo 
prostředí krokování, které se zakládá na propedeutice záporných čísel – ta 
jsou velmi náročná pro pochopení. Žák si přirozeně vytvoří představu, na 
jejímž základě je pak schopen abstraktně s číslem manipulovat. Zároveň si 
žák danou problematiku propojí se skutečností, která bývá mnohdy ve výuce 
matematiky opomíjena. Závěrem je zřejmé, že matematika nakladatelství 
Fraus má možnost ukázat žákům a pedagogům obraz matematiky, která 
může být přirozená a zábavná.

Těmito strategiemi hodláme vést žáky k rozvoji matematické a 

fi nanční gramotnosti, která je velice důležitá především v dalším studijním 
a pracovním životě. Poslední den školního roku bude věnován nejen 
rozdávání vysvědčení, ale i tradičnímu „pasování na mazáka školy“, kdy 
si žáci budou vybírat jednoho žáka nebo žákyni z osmého ročníku, který/á 
je bude zastupovat v následujícím školním roce a bude i jejich pozitivním 
vzorem. V tomto stylu bude probíhat i nová akce naší školy –  pasování na 
čtenáře a na písaře, které se bude týkat našich prvňáčků – pasovat je budou 
jejich patroni – žáci druhého stupně.

Tím se pedagogové i další zaměstnanci školy rozloučí s našimi žáky a 
budou se na ně těšit v novém školním roce, který bude zahájen 2. září 2013. 
 Pedagogové ZŠ a MŠ Praha - Slivenec   

Výstava k výročí Cyrila a Metoděje

Rozloučení s deváťáky
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O čem vypovídají antické báje / I
 28. května 2013 knihovna Slivenec uspořádala první vyprávění o antických bájích. 

Vypravěčkou byla PhDr. Zdeňka Nováková ze Slivence a pozornými posluchači  žáci 
4. a 6. třídy slivenecké školy. Ocitli jsme se více než 1000 let před naším letopočtem 
ve starém Řecku a na příbězích o Trojské válce jsme si ukazovali, jak je ve starých 
bájích zachycen život starých Řeků, jejich mezilidské vztahy, morální pojmy jako čest 
a pravda, lež a zrada, hrdost a lest, láska a nenávist – a to všechno božské stejně jako 
lidské! 

Děti vydržely v napětí poslouchat o Paridově soudu, o příbězích Homérovy Illiady 
a o pádu města Tróje.  Rádi bychom pokračovali dál. Budeme se těšit po prázdninách 
v knihovně.             Irena Krejčová      

    Radosti i starosti Červeného kříže
V květnu se děti, které navštěvují zdravotnický kroužek ve slivenecké základní 

škole, opět zúčastnily soutěže v poskytování první pomoci. Zde se probojovaly 
do krajského kola, ve kterém se umístily na krásném  2. a 4. místě. Protože náš 
zdravotnický kroužek není jen o učení, ale také o kamarádství, vyrazili jsme po 
soutěžích jeden den i na bowling , který si všechny děti jistě užily. Již tradičně 
jsme se také zapojili do Českého dne proti rakovině. Před prázdninami také vrcholí 
v našem Oblastním spolku přípravy na letní tábor. V době nedávných povodní se 
i ve Slivenci uskutečnila humanitární sbírka materiální pomoci. Na dvě sběrná  místa 
(v základní škole a na ÚMČ Praha – Slivenec) bylo možno donést nejrůznější věci 
potřebné k úklidu a desinfekci po povodních. Během této sbírky odvezli ze Slivence 
dobrovolníci Červeného kříže do postižených oblastí  dvě auta nasbíraného 
materiálu. Všem dárcům ještě jednou děkujeme. Obrovský kus práce při organizaci 
pomoci při povodni i po ní odvedla spolu s dalšími dobrovolníky OS ČČK Praha 1  
i paní Jaroslava Marková ze Slivence.  Petra Siganová   

Vedení Městské části 
Praha – Slivenec 

děkuje odcházející ředitelce 
školy PhDr. Romaně Lisnerové

za vše dobré, 
co pro naši školu udělala. 

RNDr. Jana Plamínková, starostka
Ing. Simona Strauchová, 

zástupkyně starostky
Mgr. Lenka Kudláková, 
zástupkyně starostky

    Povídání občanů Holyně a Slivence pro školní děti

Květinový den 

     – děti vybíraly příspěvky v knihovně          i u starostky

Děti ze zdravotnického kroužku

Humanitární sbírka pro postižené povodní



Vážení občané městské části Slivenec a Holyně, 
možná i okolí, 

od 1. 8. 2013 nastupuji 
do funkce ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy ve 
Slivenci a ráda bych vám 
touto cestou představila svoji 
vizi o budoucnosti školy po 
dobu mého vedení. Škola je 
dobře nastartovaná, realizuje 
zajímavé projekty, ve kterých 
bych chtěla pokračovat. 
Jedná se především o projekt 
Ekoškola a projekt Zdravá 
škola. Také její preference 
výuky cizích jazyků zůstane 
nezměněna. Nebudeme se 

bát však ani nových výukových metod a velmi ráda bych například 
realizovala výuku matematiky na 1. stupni podle prof. Hejného 
(http://www.fraus.cz/novinky/matematika-profesora-hejneho-je-
stale-oblibenejsi), která je postavena na rozvoji logického myšlení. 
Nadstandardní péči o žáky bych chtěla docílit i založením školního 
poradenského pracoviště jako výraznou podporu žákům, učitelům 
i rodičům. 

Do života školy chci ale také přinést novou myšlenku, a to je 
fi losofi e komunitní školy jako školy s celodenním programem. 
Jejím posláním je vykonávat kvalitní funkci vzdělávací a výchovnou 
s propojením na funkci komunitního, společenského, kulturního 
a volnočasového centra. Komunitní škola je otevřená žákům, 
rodičům, komunitě (občanům z regionu Slivence)  a zároveň žáky 
přirozeným způsobem do života komunity zapojuje. Je to škola, 
která vnímá kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, kde 
působí, a má kromě klasického vzdělávání žáků ambici vytvářet 
nabídku aktivit, které budou uspokojovat místní potřeby v oblasti 

celoživotního učení. Postupně by se škola měla stát centrem 
rozvoje místní komunity.

V prostorách školy bych chtěla vytvořit místo pro různé 
vzdělávací a volnočasové organizace. Zde by se potkávali 
a navzájem poznávali lidé nejširšího společenského, sociálního 
i věkového spektra, kteří by k sobě jinak nenašli cestu, čímž 
dochází k naplnění významu slova komunitní v pravém smyslu. 
Pro žáky je to důležitý moment vnímání pospolitosti. 

Dveře této školy by se nezavíraly s poslední vyučovací hodinou, 
ale naopak zůstávaly by otevřené až do večera všem zájemcům 
o program, který by zde v ten či onen den probíhal.

Z toho je patrné, že s vámi, jako občany MČ Slivenec a Holyně, 
nová koncepce počítá a škola se na vás bude obracet častěji. 
Přivítám každého zájemce (jednotlivce či organizaci), kteří přijdou 
s novými zajímavými i netradičními aktivitami – jednorázovými 
i dlouhodobějšího charakteru. 

Čím však musíme začít? Otevřením nové mateřské školy 
a hned následným budováním školní zahrady. Také dvůr školy 
zrovna neláká a ráda bych zde viděla místo asfaltu a parkujících 
aut trávu, lavičky a relaxační prvky pro žáky. Čeká nás tedy mnoho 
práce, shánění fi nančních prostředků a realizace různých projektů. 
Spoléhám i na úzkou spolupráci a podporu (nejen fi nanční) 
s místními zastupiteli, zvláště s paní starostkou.  A to vše pro 
hlavní cíle:

   Zdravě sebevědomý a vzdělaný žák, který má dostatečné 
osobní a sociální kompetence, aby své získané  vědomosti 
a dovednosti adekvátně uplatnil v dalším vzdělávání a posléze na 
trhu práce, v občanském životě a realizoval pro-sociální chování 
v rámci své komunity. 

   Spokojený rodič, který by měl mít pocit, že jeho dítě se plně 
rozvíjí v rámci svých schopností i možností a má dobrý start do 
života.

   Informovaná a vstřícná veřejnost

   Mgr. Ivana Rosová, nová ředitelka školy  (od 1. srpna)   
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Modelářský kroužek modulové

železnice Slivenec
   

pořádá interaktivní výstavu 
svých modulů

7. září od 10:00 do 17:00 hodin
8. září od 10:00 do 15:00 hodin

v ZŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16
  

K vidění bude jízda po jednokolejné trati 
(H0,H0e) v délce 60 metrů.

Možnost zajezdit si vláčkem po dřevěném 
kolejišti a ještě něco navíc.

Vstupné dobrovolné

www.nadrazislivenec.estranky.cz

in
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    Zahrada u mateřské školky 
Během celého měsíce května odpovídali rodiče a zájemci 

o zahradu nové mateřské školy na dotazník, který měl za 

cíl zjistit nejen jejich preference, ale i přístup k dětské hře, 

výchově a přiblížit tak návrh potřebám jejich dětí.

Ankety se zúčastnilo 50 respondentů (z toho 41 žen a 9 mužů). 
Z odpovědí hned na první otázku je zřejmé, že současní Slivenečtí 
nejsou žádné skleníkové květinky nebo načančaná městská 
dítka, protože jejich dětské hry byly dobrodružné, samostatné 
a výjimečně zábavné (např. v lese, na ulici, v rokli,  v tajemných 
zákoutích, stavění bunkrů apod.).

Rozdíl toho, jak si hrály děti před 20 lety, s tím jaké možnosti 
a zejména omezení mají dnes, je enormní, i proto je zahrada MŠ  
pro jejich intelektuální, fyzický a sociální rozvoj klíčová. 

Tomu však  musí odpovídat nejen koncepce utváření zahrady, 
tak aby dobře fungovala, ale i zvolené prvky a možnosti, které hru 
zprostředkují. Rodiče nejvíce preferuji těchto základních 5 prvků: 
1. trávník na běhání, 2. houpačky, klouzačky 3. chýše, domečky, 
doupátka na schovávání,  4. možnost hrát si s volnými materiály 
(šišky, klacíky, polínka, kamínky, stavění, skládání, budování),  5. 
velkou pískovou zónu.

V poslední době se zejména v souvislosti se změnou životního 
stylu ukazuje, že zahrady v přírodním stylu (jejímiž základními 
prvky jsou shodou okolností zejména ty prvky, které se i rodičům 
zdají stěžejní), jsou pro rozvoj dětí mnohem vhodnější než klasické 
herní sestavy a prefabrikovaná hřiště s umělými povrchy. Velmi 
pozitivním zjištěním je, že Slivenečtí akceptují (a to bez výjimek 
všichni respondenti!),  že skvělá a vývojově kvalitní hra venku se 
někdy neobejde bez špinavých 
kolen. Je to zjištění, které 
není mezi současnými rodiči 
obvyklé a pro nás projektanty 
je to tajným příslibem, že může 
vzniknout v Česku ojedinělá 
zahrada (v zahraničí je tento typ 
přírodních zahrad již běžný).

Vzhledem ke stávajícímu 
stavu pozemku (přestárlé 
dřeviny, zarůstající ostružiníky 
a množství plevele, úplná 
absence prvků), ale bohužel i pro 
zásadní nedostatek prostředků 
na realizaci, je nesmírně příznivá a nadějná ochota respondentů 
se zahradou pomoci. Bez této pomoci totiž nebude možné projekt 
realizovat.

Anketu, která je pro nás jedním z podkladů pro zpracování 
návrhu, jsme provedli již v několika městech a mateřských 
školkách. Slivenecké odpovědi nás však mile překvapily. 
Otevřenost, názory a i ochota respondentů pomoci je jedinečná.

Nad prvními návrhy bychom se rádi setkali během července 
a o týden později (s dobrou náladou), již na prvním pracovním 
setkání na budoucí zahradě.

Doufáme, že vznikne zahrada, která bude těšit děti, rodiče 
i pedagogy, která bude místem radosti, poznání i setkání.

Lucie Miovská,
Atelier zahradní a krajinné tvorby Artmio, Zbraslav 

Úplný anonymní výpis odpovědí a preferencí je zveřejněn na 
www.praha-slivenec.cz a na webových stránkách školy. 

Do ankety se můžete ještě stále zapojit. 
Inspirativní fotografi e a články naleznete také 

na www.loci-asociace.com, jejímž jsme členem.

foto: Lucie Miovská, Fürth

foto: Lucie Miovská, Lipsko

S čím mohu pomoci?

    
Letní novinky v PWS
Rozšířili jsme sortiment 
o produkty českých farmářů: 

denně čerstvé pečivo ze soukromé pekárny
špaldovo-žitný kváskový chléb z Mořinky
mléko, tvaroh  a jogurty z Biofarmy Vavřinec
čerstvé chlazené krůtí a kachní maso z farmy 
sezónní zeleninu a ovoce
Nově máme v nabídce: 
růžová vína z Provence (i v 5 l bag-in-boxu)
červená a bílá vína z Languedogu
nový ročník 2012 od českých a moravských vinařů
široký výběr italských Prosecco
Ke Smíchovu 96, Praha 5 – Slivenec
Otevřeno: pondělí až pátek 9 - 12, 15 – 20 hodin, 
sobota 9 – 12, 15 – 19 hodin
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Ano, ve Slivenci máme novou moderní krásnou knihovnu. 
Za všechny čtenáře musím poděkovat vedení Městské části Prahy 
– Slivenec za jeho vstřícnost, fi nanční zajištění, smysl pro kulturní 
vyžití a veškerou podporu. Čtenářům a dobrovolníkům pak děkuji za 
pomoc při stěhování knih – bez jejich pomoci by knihovna nemohla 
být tak brzy otevřena. Jejich zájem, síla, nezištnost a dobrá nálada 
mi pomohl získat víru ve šťastný dnešek a prosluněný zítřek.
Dovoluji si vás informovat o novinkách i změnách v knihovně.

   Nová (delší) půjčovní doba:  
    úterý: 13.00-18.00
  středa: 09.00-13.00

  čtvrtek: 15.00-19.00

   Rozšířená nabídka cizojazyčné literatury

 Nabídka oblíbených průvodců řady Lonely Planet – začínáme 
Evropou, podle fi nančních možností budeme průvodce doplňovat.

 Oslovujeme své spoluobčany, jejichž osobní i profesní 
zkušenosti mohou obohatit školní výuku a podpořit zájem dětí 
o knihy a literaturu. Budeme pokračovat v cyklu Povídání občanů 

Holyně a Slivence pro školní děti.

  Sledujeme vydávání nových knih a doplňujeme knižní fond 
slivenecké knihovny – jak nám fi nance dovolí. V knihovně máme 
cca 8000 svazků.

Zveme všechny občany Holyně a Slivence do knihovny – třeba jen se 

podívat. Pro ty, kdo neví, kde knihovna je: budova Úřadu MČ Prahy 
– Slivence a pošty – půjdete do dvora  a jste před knihovnou. Těšíme se 
na vaši návštěvu.  Irena Krejčová, knihovnice   

    Knihovna v nových šatech

Veřejná knihovna Slivenec bude uzavřena – dovolená
od čt. 4. 7. do čt. 11. 7. 2013

knihovna bude otevřena v úterý 16. 7. 2013

V době uzavření knihovny Vám bude termín vrácení knih prodloužen.

Nejen nová knihovna, nové knihy, ale i nová výstavka ruč-
ních prací seniorů vás může zaujmout, potěšit oko i náladu. 
Navlékání korálků, trpělivost, smysl pro barvu a tvar – to jsou 
andělíčci v knihovně. Zveme vás na malou výstavu.

 Irena Krejčová, knihovna   

Společenská kronika 2013
Svá kulatá a významná jubilea v měsíci červenci a srpnu  

oslaví tito naši občané a občanky: 

červenec  2013
pan Zdeněk Havel, paní Zdeňka Bláhová

pan Jindřich Neumann, paní Milada Maroušková
paní Marta Rousková

srpen 2013
pan Jaroslav  Malý, pan Josef  Vejvoda, 

paní Miloslava Šedivá, paní Ludmila Zindulková
paní Milada Šternbergová, pan Josef Pánek

paní Zdeňka Baudyšová, paní Miloslava Janovská
pan Antonín Uxa

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let 
přeje zastupitelstvo a úřad MČ Praha-Slivenec.

    Výstava v knihovně

Na pravidelnou schůzku seniorů jsme pozvali 6. 5. 2013 
poradkyni na výživu ing. Blanku Pejškovou (naši spoluob-
čanku ze Slivence). Je členem Aliance výživových porad-
ců, působí ve Světě zdraví Siluet na Smíchově. Pomáhá 
najít lidem cestu k lepší stravě i zdraví. Ve starším věku v 
těle každého člověka dochází k celé řadě změn, ale díky  
vyváženému stravování, dostatku pohybu a dobré náladě 
se můžeme cítit dobře a stále produktivně. Její přednáš-
ka byla velmi zajímavá a podnětná. Domluvili jsme se, že v 
přednáškách o stravování budeme pokračovat – v září na 
programu bude pitný režim. (www.svet-zdravi.cz) 

 Irena Krejčová   

    Výživa a stravování 
ve starším věku



Již třetím rokem, vždy v květnu, naši obec nav-
štívila divadelní společnost jednoho herce. Tento-
krát jsme se těšili na představení Píseň o lásce a 
smrti korneta Kryštofa Rilka. Je to hudební mono-
drama na motivy stejnojmenné baladické prózy a 
básní Rainera Marii Rilka, které napsala, upravila 
a pak i představení řídila Květa Drahokoupilo-
vá. Celých 90 minut nás bavil - hrál a zpíval pan 
Michal Boška. Byl opět skvělý. Věříme, že bude-
me moci dodržet tradiční květnové vystoupení i 
příští rok a už nyní se na setkání těšíme.

 Irena Krejčová, knihovna 

    Výlet se starostkou 
V neděli 26. května nás slivenecké a holyňské občany pozvala naše sta-

rostka Jana Plamínková na výlet. Počasí však odradilo i odvážné. Lilo od rána 
fest. Sešlo se nás na zastávce autobusu dvanáct osob a dva psi. V Radotí-
ně jsme přesedli na autobus 313 a jeli do Chotče. Po červené turistické 
značce jsme vyrazili směrem k Radotínu. Ještě před vychutnáním romantic-
kého zeleného údolí jsme se zastavili v prvním mlýnu u Veselých. Pan maji-
tel nás mlýnem provedl a zajímavě  vyprávěl o mletí mouky, o historii mlýna, 
původních majitelích a o současné činnosti. V mlýně se pořádají různé akce 
– můžete si tam třeba upéci chléb  podle místního receptu. Ochutnali jsme 
pikantní klobásy s křenem a k tomu byl chutný (včera upečený) chléb. Dal 
se jíst jen tak. Posilněni jsme se rozhodli vejít do romantiky, šťavnaté zeleně, 
ticha, klidu. Stále pršelo. Cesta se klikatí podél Radotínského potoka a tak 
za deště podle toho vypadala. Bahno se lepilo na boty až po kotníky. Ale 
bylo tam krásně! Dokonce chvilkami i slunce vykouklo a ptáci zpívali. Prošli 
jsme kolem několika stavení – původně mlýnů - až na silnici, tu jsme přešli 
a červená značka nás vedla zprudka do kopce na náhorní plošinu (Cikánku) 
s krásnými výhledy. Pak jsme sestoupili ke starým lomům na slivenecký 
mramor, prošli jsme novým lomem na mramor, odkud pocházejí dlažeb-
ní kostky v centru Slivence a dlažba v holyňské kapli. Zapadlou cestičkou 
jsme se dali za novým lomem směrem ke Slivenci, až jsme narazili opět na 
červenou turistickou značku, přešli po mostě dálnici a už jsme byli doma. 
Přestalo pršet. Výlet byl moc pěkný přes všechnu nebeskou zamračenou 
nepohodu. Děkujeme paní starostce za organizaci. 

Půjdete-li těchto 9 km sami, doporučujeme pořádné obutí, slunné poča-
sí, nepospíchejte a vychutnejte si  dokonale tento poetický úsek krajiny blíz-
ko Prahy. (www.mlyn-uveselych.cz) Irena Krejčová   

    Malá divadelní 
společnost Kostým 
opět ve Slivenci 

VÝSTAVY V KAPLI SV. JANA KŘTITELE
Radim Vejvoda: Prostor pro barvu

V květnu proběhla v holyňské kapli velmi 
vydařená výstava akademického malíře Radima 
Vejvody s příznačným názvem Prostor pro bar-
vu. V pátek 9. 5. se konala k výstavě slavnostní 
vernisáž, kterou houslovým minirecitálem ote-
vřela Martina Kuglerová. Úvodní slovo pronesl 
v prostoru kaple zaplněném návštěvníky Mgr. 
Marián Šprta, Ph.D. Svěží, barevné obrazy, které 
autor tvoří kombinovanou technikou grafi ckého 
tisku a malby a jejichž hlavním motivem je příro-
da, těšily návštěvníky po celý měsíc květen.

Karel Kolínský: Vzpomínková výstava
V červnu uspořádaly v kapli vzpomínkovou výstavu na svého otce - profesora Karla Kolínské-

ho, akademického malíře a pedagoga - sestry Jiřina a Jana Kolínských z Velké Chuchle. Přírodní 
scenérie i historické památky Chuchle, Slivence, Prokopského údolí, Hlubočep a dalších blízkých 
míst z doby minulého století zachycené olejem, akvarelem, či uhlem, zdobily prostor kaple i v prů-
běhu Svatojánské pouti.

Petr Andres: Ostrovy šťastných bohů
V červenci a v srpnu zveme všechny, kteří rádi cestují nebo se zajímají o východní kultury k náv-

štěvě výstavy mimořádně působivých fotografi í cestovatele, pro kterého je fotografování celo-
životním koníčkem, Ing. Petra Andrese. Expozice s názvem Ostrovy šťastných bohů (pohledy do 
duše Indonésie) potrvá v kapli do konce srpna.
Jolana Kalhounová–Ruchařová: Holyňská zahrada

Výtvarnice, absolventka ateliéru Jiřího Davida na pražské AVU, se zářijovou výstavou v holyň-
ské kapli vrací do míst svého dětství, kam jezdila za prarodiči na prázdniny. Její dědeček (ama-
térský malíř a domkář z Holyně) kapli kdysi vymalovával. Podle stěžejního obrazu připravované 
expozice také plánovanou výstavu pojmenovala.

Na říjen je plánovaná výstava sliveneckého 
malíře George Radojčiče. 

Pozvánku na ni najdete v zářijovém čísle Sliveneckého mramoru.
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Lom na slivenecký mramor

Mlýnem U Veselých provedl návštěvníky jeho majitel
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Sedmý ročník, mnoho měsíců pečlivě připravovaný a mnohými velko-
ryse podpořený byl na dosah…předpovědi počasí ale všem pořadatelům 
dělaly hluboké vrásky na čele. Počasí  však neporučíme. Šestkrát to vyšlo 
a posedmé, v sobotu 1. 6. 2013, z nebe padaly opravdové provazy vody, 
předzvěst letošních povodní. V souvislostech událostí dní příštích se první, 
páteční programový večer jeví jako zázrak. Ač poměrně chladný večer, tak 
proběhl bez mráčku, dokonce i slunko v úvodu zasvítilo. To když festival 
otevřela radotínská bigbítová skupina Beer Sanatorium, která to rozbalila 
podporovaná svými fanoušky z okolí, zvláště po interwiew s frontmanem 
Petrem Neumannem v posledním čísle periodika Náš region.

Po úvodní kapele na podium nastoupila lahůdka v podobě legendy 
české muzikantské scény Martina Krause a jeho kapely Krausberry, která 
od začátku devadesátých let šněruje hudební kluby a festivaly po celých 
Čechách. Slivenecký koncert i četnými přídavky po bouřlivých ovacích 
dostál oblíbenému sloganu frontmena kapely „Rock to je vono“.

Vrcholem večera byl očekávaný koncert stálice Sliveneckých letnic 
– kapely Blue Effect. Při sestavování programu festivalu je naším záměrem 
se neopakovat, zvát do Slivence známé tváře, legendární kapely, ale také 
přivádět na naše podium nová, začínající nebo neokoukaná uskupení. Jedi-
ně Blue Effect Radima Hladíka se zúčastnil všech sedmi ročníků festivalu. 
Vždy ale překvapí – výbornou muzikou, neotřelými aranžmá a jedinečnými 
kytarovými sóly, komunikací s publikem a skvělou atmosférou. Letos to také 
vykřičel Honza Křížek od své kytary nad hlavami roztančených fanoušků 
přes sliveneckou náves: „ Jsme vaše kapela!“

…za jasné noci, s doznívajícími tónyslavné Čajovny jsme usínali, a pak 
nastal den druhý…

Jak vtipně podotkla jedna z návštěvnic: Měli jsme už Lednice, tak teď 
tu máme Vodnice. S chladem se dá leccos udělat, ale s takovými přívaly 
deště, které zaplavovaly tu sobotu celé Čechy, se nedalo dělat nic jiného, 
než se pokusit zachránit, co se dalo, a s laskavým souhlasem provozo-
vatele kavárny Cheecup přesunout program tam. Komorní improvizované 
prostředí kavárny některým kapelám „slušelo“ (sympatické kapele Shannon 
s irskou muzikou, originální skupině Shirah s hebrejskými písněmi i folkrock-
ové formaci Hromosvod, především však stále skvělému bardovi českého 
folku – panu Vladimíru Mertovi). Romské rytmy v podobě rockových aranž-
má v podání výborných Bitumen Beat roztřásly tabulky v oknech poklidné 
kavárny až trochu nebezpečně a při elektrizujících zvucích afrických nástro-
jů v podání Marimba Mama mohl návštěvník trpce litovat, že nemůže své 
tělo v přeplněné kavárně roztančit, jak se nabízelo. Poslední koncert Fast 
Food Orchestra musel být z technických důvodů zrušen úplně. Desítky 
mladých fanoušků této kapely, kteří přecijen navzdory nepřízni počasí přišli 
zkusit, zda jsme to nevzdali, odcházeli sice zklamaně, ale s pochopením 
a s předtuchou, která byla trochu v nás všech….

Závěrem velké poděkování nejen to tradiční (sponzorům za velkorysou 
fi nanční pomoc a pracovníkům městské části za veškerou práci při přípra-
vě festivalu), ale tentokrát také provozovateli kavárny za ochotu a trpěli-
vost, zvukaři za perfektní ozvučení ve ztížených podmínkách, cateringu, že 
vydrželi a těm, kdo přišli, za podporu. Lenka Kudláková   

    Slivenecké letnice nebo tentokrát Slivenecké vodnice?

Martin Kraus a jeho Krausberry

Senioři na výletě do svíčkárny

Senioři na výletě do svíčkárny

V pátek byla náves plná

Senioři na výletě do svíčkárny

Vladimír Merta a Hromosvod

V kavárně bylo značně narváno

Vrchol pátečního dne: Blue Effect

Skupina Shirah

Shannon hraje irskou muziku
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    Svatojánská pouť v Holyni 

Třetí červnovou sobotu, před svátkem sv. Jana, se v holyňské kapličce 
konala tradiční svatojánská pouť. Kapli, která je zasvěcena sv. Janu Křti-
teli, spravuje městská část a slouží světským účelům. Přesto jedenkrát 
v roce v Holyni - s laskavým požehnáním pana faráře Zdeňka Skalického 
- vzpomínáme na okolnosti, za kterých byla v srdci Holyně postavena 
– na hluboké pocity pokory a vyjádření vděku místních obyvatel souvise-
jících s událostí, která se tu udála ve druhé polovině 19. století.

V povědomí věřících i nevěřících jsou historicky a duchovně význam-
né pouti na Velehrad, Hostýn, do Staré Boleslavi nebo v Evropě nejzná-
mější Svatojakubská cesta do Santiago de Compostela.  Ovšem i během 
výroční svatojánské pouti v malé kapličce v Holyni jsme se mohli zamys-
let nad slovy papeže Jana Pavla II. o významu křesťanských poutí. Papež 
vidí pouť v širším slova smyslu: „Ona odpovídá situaci člověka, který rád 
chápe svůj život jako cestu. Od narození až po smrt prožívá každý vlastní 
situaci putujícího člověka. Ona připomíná osobní putování po stopách 
Kristových – je cvičením účinné askeze, pokáním za lidské slabosti, 
vnitřní přípravou a obnovou srdce. Bděním, postem a modlitbou poutník 
postupuje po cestě křesťanské dokonalosti.“

V těch slovech je poselství pro nás všechny, ať křesťany, či ateisty 
– chápat své bytí jako cestu, pouť za hledáním odpovědí na složité exis-
tenciální otázky dnešní doby.

Na dopolední bohoslužbu do holyňské kapličky přijeli, jako každým 
rokem, věřící nejen ze Slivence či Holyně, ale také z Radotína, Třebotova 
či Barrandova. P. Mgr. Zdeněk Skalický, farář slivenecké farnosti, odsloužil 
mši svatou, a po ní byli všichni pozváni do parčíku před kaplí na autorské 
představení ochotnického divadelního souboru K8 z Velké Chuchle, který 
pod vedením paní A. Marečkové předvedl pásmo ze života Jana Křtitele. 
Všechny přítomné překvapilo poctivé nasazení, s jakým do tématu mladí 
herci vstoupili i jednoduchý, o to možná působivější způsob ztvárnění. 
Potlesk pod širým nebem, slova díků i chvály si právem zasloužili.

Skutečně letní odpoledne začalo programem pro nejmenší – a sice 
pohádkou Kašpárkova dobrodružství v podání divadelního spolku Kas-
perle. Scéna, kostýmy i loutky měly půvab a švih a pohádkový příběh 
statečného, podnikavého a vždy vtipného kašpárka strhnul malé i velké 
diváky, kterých v tom slunečním žáru přišlo akorát tak, že je pojmul stín 
odkvetlé jabloně.

Po skončení představení otevřel své dveře výstavní prostor kaple, kde 
od počátku června probíhá vzpomínková výstava na akademického malí-
ře prof. Karla Kolínského z Velké Chuchle. Pro slavnostní den svatojánské 

pouti připravily dcery slavného malíře paní Jana a Jiřina Kolínských, které 
také daly impulz k zorganizování výstavy, slavnostní vernisáž. Na vernisáži 
promluvil historik umění prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. Pohovořil o spo-
lečensko-historických podmínkách zrání osobnosti Karla Kolínského, 
o výtvarném svě-
tě první poloviny 
minulého století 
v Čechách, ale 
i o tvůrčím a lid-
ském zrání autora. 
Představil nám jej 
jako všestranné-
ho osvíceného 
umělce, který se 
i v pokročilém 
věku svých deva-
desátilet pokoušel 
nalézt nové, tvůr-
čí cesty. A tato 
slova nám znovu 
připomněla smy-
sl (nejen) letošní 
svatojánské pouti 
v Holyni … 

Lenka 
Kudláková   

Mše v kapli

Divadelní spolek Kasperle

a Kašpárkova dobrodružství

Dcery prof. Kolínského s prof. Vlčkem

Představení souboru K8 

Ze života Jana Křtitele

Paní Kotová čte Slovo Boží

Přednáška prof. Vlčka
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    Slivenecký klub Švestka na konci druhého roku svého fungování

Zdá se to včera, kdy jsme s radostí i pýchou otevírali ve Slivenci 

před dvěma lety volnočasové centrum, a teď máme za sebou už 

druhý rok jeho fungování. S úsměvem ve Švestce říkáme, že tu žije-

me od švestek do Švestkobraní…Právě nadchází doba odpočinku 

a dvouměsíčního zrání, abychom se mohli na dalším Švestkobraní 

6. září sejít v nabídce s novými nápady, ale i s tou náplní a projekty, 

které se osvědčily. Připravovanou nabídku pro rok 2013/14 přináší-

me na straně 17. Aktuální informace na www.klubsvestka.cz

Vybrané perličky ze švestkového dění:
 Z dílny obou tvořivých kurzů (Alenčin korálek a Módní doplňky) vzešla 

spousta vyrobené parády, kterými účastnice ozdobily sebe, ale hlav-
ně obdarovaly své maminky a blízké. Přes drobná úskalí – jako souboj 
s jehlou, zamotání se s háčkem, zauzlování rukou – a navzdory spoustě 
ztracených korálků se všichni něco naučili a posunuli se dál v tvoření. 
Malé i větší výtvarnice mají na kontě ketlované, drátěné i drhané šper-
ky, ušité návleky, klíčenky, brože (které i úspěšně prodávaly), zajímavé 
šperky z polymerové hmoty FIMO a zužitkovaly také stará trička, ze 
kterých vznikly nové pásky a náhrdelníky. Na prázdniny vyhlásily Soutěž 

o nejkrásnější švestkový šperk, která probíhá www.klubsvestka.cz a je 
úplně pro všechny šikovné ruce. Vyhlášení vítězných šperků proběhne 
na III. Sliveneckém švestkobraní, které v září slibuje mnoho švestkových 
dobrot i ukázky práce klubu Švestka ze školního roku 2012/13.

 Nejmenší divadýlko Sliveneckého klubu Švestka - Karkulka - zakon-
čilo svoji roční práci 11. 6. 2013 předvedením Pidi divadla pro rodiče, 
kde ti nejmenší herci předvedli „Kloboukovou šou v pravěku“, „Ach to 
byl zlatý věk“ a hrátky s duhou „Pět pastelek“. Prostřední divadýlko 
Meluzína zahrálo 19. 6. 2013 část z chystaného představení „Slepice 
a televize“, které se skládá z několika vtipných bajek ze stejnojmenné 
knihy J. Dvořáka. Plánujeme jich obsáhnout pět a na jaře se odvážně 
vydáme ve stopách staršího divadla Knofl ík a přihlásíme se na Přehlíd-
ku dětského divadla. Ti nejstarší v Knofl íku zkoušejí závěrečnou scénu 
autorského představení „Cestovatel“, která dá možnost rozhodnout 
o šťastném konci hlavně divákům. Premiéra je plánovaná na podzim 
2013.

  Děti z kurzů Paletek udělaly od vánoční výstavy v Holyni kus prá-
ce. Ani na jaře se nezalekly velkých mistrů a opět se nechaly inspirovat 
takovými velikány moderního umění, jako byli například Paul Klee, Andy 

Warhol nebo Friedens-
reich Hundertwasser.

 Větší malířky z kur-
zu Malování vytvořily 
barvením a malbou na 
textil originální tašky, 
které prodávaly na festi-
valu Slivenecké letnice. 
Výtěžek použijí na vyba-
vení výtvarného ateliéru.

  Nejrychlejší z nejrychlej-
ších  –   oba kroužky Rychl-
ých Špuntů – ukončili 
své působení v pronaja-
té tělocvičně a na hřišti 
školy už v květnu – tak 
rychle měli své odběhá-
no a mohli slavit dortem 
a oblíbenými rychlými 
špunty.

  Všichni účastníci 
jazykových kurzů se již 
také rozloučili, lektorka Martina odcházela z poslední lekce angličtiny 
s obrovskou kyticí, Jack popřál všem pěkné léto a odletěl na prázdniny 
domů – do Kalifornie. Jen lektor Vladan si posteskl, že o výuku němčiny 
není takový zájem, jak by předpokládal. Studenti kurzu Hola,   hay san-
gría? přirozeně ani v závěru roku nezapomněli na humor a dobré víno.

 Před pomyslnými dveřmi oblíbených dílen Montessori rodinného 
centra Pecka stojí celé řady zájemců. Proto rozšíří od září svou nabídku 
o jednu odpolední hernu.

? 



 Malé tanečnice z kroužků výrazového tance předvedly rodičům při 
otevřené hodině svá vystoupení, zapojily se také do programu dětského 
dne v Lochkově a těší se na plánovaná zářijová vystoupení ve Slivenci. 
Jen doufají, že přes léto všechno nezapomenou.

 Kurzy powerjógy pro dospělé budou probíhat až do konce červ-
na, protože budou nahrazovány hodiny, které odpadly. Od září 
„odpadne“ i lektorka Alenka. My jí to ale ze srdce přejeme, protože 
ji čekají krásné mateřské povinnosti. Nám zase připadá povinnost 
najít lektorku novou. Snad se to podaří…Zdravotní cvičení seniorů 
i hathajóga s lektorkou Janou se rovněž těšilo velké oblibě a nikoho 

s cvičících už prý záda nebolí…
  Hudební kurzy kytar, Písklat i dechů se připravují na vystoupení na 

zářijovém Švestkobraní.
 Těsně před prázdninami bude v půdní dílně instalována nová kera-

mická pec, zájemci o kurzy keramiky se již nyní mohou těšit na čtvrteční 
odpoledne a večery, které jsme keramice věnovali. Dětské kurzy bude 
realizovat RC Pecka pod vedením Edity Šimkové a kurzy pro dospělé 
a mládež povedou lektorky barrandovského Studia Střípek.

 Realizační tým klubu Švestka Vám přeje pěkné léto a těší se 

 v září na shledání!

inzerce

Indiánský dětský den na fotbalovém hřišti proběhl v náhradním termínu 20. července

Realizační tým dětského dne
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Ke Smíchovu 22, Praha 5 – Slivenec, 154 00 (vchod z parkoviště) www.klubsvestka.cz,  info@klubsvestka.cz

Kurzy a kroužky pro děti i dospělé v nabídce Sliveneckého klubu Švestka (r.2013):

OS RC Pecka 
Volná herna a hlídání k vybraným kurzům
Montessori dílna I. - II. - III.-IV. / lektorky: Schiesser, Hasáková, Javůrková, Petáková                                                                                            
Pecičky I. – II. - Stimulační cvičení kojenců a batolat / lektorka: Novotná 
Pilates s hlídáním / lektorka: Javůrková
Hliněná pecka - keramické dílny pro předškoláky a školáky / lektorka: Šimková, NOVĚ
Tématické výtvarné a keramické dílny pro rodiče s dětmi, NOVĚ
Hudební kurzy Yamaha I. - II.  ( www.yamahakurzy.cz )  
Plum School – Jazykové kurzy
Little plum (I. stupeň ZŠ) - kurz i individuální doučování 
Angličtina - mírně pokročilí I. / 1200,- / lektorka: Havlíková                                                                                           
Angličtina - mírně pokročilí II. / 1200,- / lektorka: Havlíková 
Angličtina pro mírně pokročilé (s hlídáním dětí) / 1200,- / lektorka: Havlíková
Konverzační lekce s rodilým mluvčím pro mládež / 1200,- / lektor: Holman                                                                             
Konverzační lekce s rodilým mluvčím pro dospělé / 1200,- /  lektor: Holman
Němčina pro žáky II. st. / 1200,- /  lektor: Reňák 
Němčina - mírně pokročilí / 1550,- malá skupina / lektor Reňák 
Hola, ¿hay sangría? - kurz španělštiny pro zač./ 1550,- malá skupina / lektorka: Poláková 
Španělština pro mírně pokročilé / 1200,- / lektorka: Poláková 
Dramatický obor 
Obecní divadýlko Knofl ík/ 2. st. ZŠ / 850,- / lektoři: Borovková, Kohout 
Malé divadýlko Meluzína / 1. st. ZŠ / 850,- / lektorka: Borovková 
Nejmenší divadýlko Karkulka / 3-6 let / 850,- / lektorka: Borovková                                                                        
Hudební obor                                                                                                                                               
Hra na zobcovou fl étnu - Písklata I. - II. / 850,- / nebo individuální lekce / lektor: Roušar  
Hra na klarinet - skupinové i individuální lekce / lektor: Roušar
Hra na saxofon - skupinové i individuální lekce / lektor: Roušar                                                                                              
Začínáme s kytarou I. - II./ 1200,- malá skupina / lektor: Kohout 
Základy zpěvu a hudební teorie/individuální lekce/lektor Pavel Švestka, NOVĚ
Populární zpěv, jazz. interpretace a improvizace/individuální lekce/lektor: P. Švestka NOVĚ
Základy houslové hry a hudební teorie/individuální lekce/lektor: Pavel Švestka NOVĚ
Žánr. housle (jazz. improv., country-bluegrass, irská hudba)/indiv./lektor: P. Švestka NOVĚ
Cvičení a turistika
Prťata I. / cvičení pro děti začínající chodit / 850,- / lektorka: Javůrková 
Prťata II. / 2-3 roky / 850,- / lektorka: Javůrková  
Rychlí Špunti I. - II. / sportovky 3-4 roky, 5-6 let / 850,- / lektoři: Polák, Šimek, Beran 
Výrazový tanec I. - II. / 4-6 let, 6-10 let / 850,- / lektorka: 
Forétková
Oddíl Špageta - turistický / 6-12 let / 350,- / lektorky: 
Javůrková, Urbancová 
Jóga pro veřejnost  / 1200,- /  lektorka: Kmochová  
Power jóga I. - II. / dospělí/ 1200,- / lektorka: Prouzová 
Břišní a orientální tance / dospělí /10 lekcí - 800,- / lektor-
ka: Šmahelová 
Výtvarný obor 
Paletka I. - II. / 2-3 roky, 3 -5 let / 850,- / lektorka: Šimková 
Paletka III. s keramikou / od 6 let / 850,- / lektorka: Šimko-
vá NOVĚ 
Malování I. od 12 let / 850,- / lektorka: Jiroutová 
Alenčin korálek / od 7 let / 850,- / lektorka: Borovková 
Módní doplňky / od 12 let/ 850,- / lektorka: Borovková
Keramické kurzy pro mládež a dospělé NOVĚ



    AFK Slivenec: Zakončení sezóny 2012/2013!
Fotbalová sezóna 2012/2013 za sebou s koncem června zatáhla 

oponu. Nastal tedy vhodný čas na stručné hodnocení. Mužům se dařilo 
více na podzim než na jaře, vliv na to měla četná zranění našich hráčů 
v jarní části sezóny a také slabší účast na trénincích. A-tým se tak propa-
dl na konečné desáté místo v tabulce 1.A třídy (po podzimu měl přitom 
stejně bodů jako šestý tým tabulky). B-tým byl po podzimu dokonce 
čtvrtý, po nevydařeném jaru však nakonec v tabulce obsadil jen devátou 
příčku. Zranění se ovlivnit příliš nedají, nezbývá než věřit, že je již máme 
na dlouho vybrána a hráči budou už jen na hřišti a nikoliv v hledišti. Co 
se ovlivnit dá, jsou tréninky. Vést je od nové sezóny bude nejen součas-
ný trenér A-týmu (Vobořil), ale také hrající trenér (Starec). Oba borci za 
sebou mají bohatou kariéru a jejich zkušenosti, mimo jiné z první ligy, 
jsou velkým příslibem pro budoucí rozvoj našich hráčů.

Starší žáci se v uplynulé sezóně potýkali s malým počtem hráčů 
a navíc s přechodem na velké hřiště. Kluci to proto během celé sezóny 

vůbec neměli lehké. Vítězný týmový duch zůstal tentokrát mimo jejich 
šatnu, no a když si hráči přestanou věřit, těžko se pak vyhrává. Nedo-
statek hráčů žákovského a dorosteneckého věku trápí oddíly po celé 
Praze. Je to smutná skutečnost, která nutí oddíly o to více mezi sebou 
spolupracovat a proto, dopadne-li vše dobře, budou naši hráči v příštím 
ročníku 2013/2014 nastupovat společně s žáky z Radotína (pod názvem 
našeho oddílu). Větší počet hráčů v týmu, zdravá konkurence a věřím, že 
i častější vítězství jistě vrátí klukům sebedůvěru a chuť do tréninků i zápa-
sů. Vždyť fotbal se hraje především pro radost a zážitky z hřiště i mimo 
něj. Přeji proto našim žákům, aby mezi budoucími spoluhráči z Radotína 
našli nové kamarády a společně se z fotbalu jen a jen radovali.

Přípravky letos stihly rekordní počet zápasů a turnajů. Dohromady 
přes 50 utkání + takřka dvě desítky turnajů a k tomu na stovku tréninků. 
Přičemž přibližně polovinu utkání mlaďáskové dokázali vyhrát. To je na 
jedné straně pořádná porce zkušeností a herní praxe pro naše hráče. Na 

druhé straně velká obětavost trenérů i rodičů, kteří se věnují rozvoji svých 
i „cizích“ dětí, vždyť bez spoluhráčů a protihráčů by si nemohl zahrát ani 
jeden z nich.V dnešní uspěchané době za to patří všem velký dík. Nemys-
líte-li jen na sebe, budeme rádi, když se k nám od příští sezóny přidáte.  

Za vzorný přístup pak musím poděkovat především rodinám: Kryštofa 
Špirka (ročník 2003), Petra Bukáčka (2004), Adama Reka (2005) a Petra 
Širůčka (2006). Ne náhodou patří právě tito borci mezi ty vůbec nejlepší. 
Podpora rodiny je znát na jejich tréninkové i zápasové docházce a kluci 
se tak zlepšují mnohem rychleji než jiní. Na hřišti se jim daří a tím pádem 
je i fotbal více baví. Jedno prostě souvisí s druhým a já věřím, že je v příš-
tí sezóně napodobí i ostatní. Do té doby přeji všem krásné prázdniny 
a těším se na vás opět v srpnu 2013!

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.afk-slive-
nec.webnode.cznebo na tel. čísle: 723 420 275.

 Jaroslav Sedlický – trenér mládeže      

V neděli 23. června se na slivenecké umělce odehrál poslední zápas 
před dlouho očekávaným Valdacupem 2013. Odehráli ho nejtradič-
nější soupeři, kteří umělku z amatérských týmů ze Slivence a Holyně 
využívají nejvíce: Real Holyně a slivenecký FC Mramor. Zápas skončil 
výhrou Realu Holyně 3:1. Důležitější však je, že oba týmy se spolu veli-
ce často utkávají o nedělních dopoledních a to ve fair play zápasech 
a přátelské atmosféře. Další vzájemný zápas tyto rivaly čekal právě na 
Valdacupu v základní skupině. O průběhu celého turnaje napíšeme v 
zářijovém vydání.

Sportu zdar a fotbalu zvláště
Miroslav Fical, ml.   

    Real versus Mramor

Slivenecký mramor 3    2013    19



Kalendář obce

ČERVENEC-SRPEN

5. 7. – 31. 8.  Indonésie ve fotografi ích: Ing. Petr Andres

              (Výstava v holyňské kapli, otevřeno so-ne 15:00-18:00)

 ZÁŘÍ

31. 8. – 29. 9. Jolana Kalhounová – Ruchařová: Holyňská   

              zahrada (Výstava v holyňské kapli, so-ne 15:00-18:00)

    2. 9.   Zahájení školního roku v ZŠ Slivenec, imatrikulace  
              prvňáčků v zasedací místnosti ÚMČ
    2. 9.   16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
    4. 9.   Veřejné zastupitelstvo

    6. 9.   Slivenecké Švestkobraní v Klubu Švestka 

              (den otevřených dveří – zápis do kurzů)

    7. 9.   15:00 – 21:00 SLIVENECKÝ BURČÁK

7. 9. – 8. 9. Výstava modulové železnice v ZŠ Slivenec

7. 9. – 8. 9. Závody longboardů
  14. 9.    8:30 Pražské cyklozvonění
  16. 9.    Zahájení 1. pololetí v Klubu Švestka
  19. 9.    Zájezd pro seniory (Žleby, Kutná Hora)

7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8.,  1. 9., 15. 9.  Bohoslužba v kostele 

Všech Svatých (Farnost Slivenec)

 

Srdečně zveme dne 14. 9. 2013 všechny na sedmý ročník 
Pražského cyklozvonění, kterého se naše MČ bude účastnit již 
počtvrté. Sraz účastníků v 8.30 na parkovišti v ul. Pod Rybníkem 
za kavárnou, odjezd v 9.00 přes Chuchelský háj k fotbalovému 
hřišti ve Velké Chuchli, kde se spojíme s chuchelskými a spo-
lečně pojedeme podél Vltavy přes Barrandovský most, Brání-
kem, okolo Krčského zámečku, přes Kunratický les, Roztyly až 
do Centrálního parku Prahy 11, kde od 11.30 začne program pro 
děti a dospělé, kde si budete moci vyzkoušet jízdy na jednokolce 
či jízdu zručnosti, shlédnout freestyle na kolech, odpolední kon-
cert, divadelní představení pro nejmenší, zaskákat si na trampolí-
nách nebo v nafukovacím hradu a mnoho dalšího. Hlavním pořa-
datelem v tomto roce je Praha 11 a dále se připojují Prahy 12, 
13, 4, 5, Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká Chuchle, Újezd a letos 
nově i Kunratice, Šeberov a Průhonice. Informace o dopravě na 
kole i bez kola, program akce, místa a časy odjezdů cyklistických 
skupin najdete na adrese www.cyklozvoneni.cz.Trasa je tentokrát 
delší, měří 19 km. Unavení cyklisté se na zpáteční cestě mohou 
vyvézt ze Zlíchova tramvají. Trička a zvonky z minulých ročníků 
s sebou… Ing. Simona Strauchová   

Ve dnech 7 a 8. září  se uskuteční na 
silnici mezi Slivencem a Velkou Chuchlí 

longboardové závody. 
Prosíme obyvatele v dotčené oblasti o trpělivost. 

V době, kdy longboardisté pojedou po silnici, 
bude silnice pro motorová vozidla uzavřena, ale 

vždy mezi závody bude průjezdná. 

MČ Praha – Slivenec a Vinotéka PrimaWine pořádají 

SLIVENECKÝ BURČÁK
Sobota  7. 9.  2013 v 15:00 – 21:00

Slavnost mladého vína se bude konat na 
slivenecké návsi. Občerstvení, drobný 
stánkový prodej, doprovodný program
Odpoledne pestrý program pro děti
K tanci i poslechu zahraje skupina 

HAŠLERKA, která připomene tradici 
českého kabaretu
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