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Slivenecký burčák 2013
V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína
– Slivenecký burčák. Na akci se kromě městské části podílela Vinotéka Primawine, která zajistila burčák z moravských vinic. Burčák tak vynikající, že
byl vypit již v průběhu večera a muselo jej nahradit rozlévané víno.
Celý letošní Burčák se nesl v duchu první republiky. Slunečné odpoledne
otevřelo divadélko Karla Čapka z Hradce Králové představením Devatero pohádek. Děti pohádky dobře znaly a odměnily herce bezprostředními
Zatímco děti poslouchaly pohádku,
dospělí se zapisovali do kurzů Švestky

reakcemi a bouřlivým potleskem. O další zábavu se postarala agentura Trn
v oku s retro módní přehlídkou a ukázkami dobových tanců té doby. Diváci
si mohli užít charleston, kankán i kabaret v originálních kostýmech i nápadité
choreograﬁi. Večer se potom odvíjel ve znamení skočných staropražských
písniček Karla Hašlera, ryčných songů pražských Pepíků, kupletů z kabaretů
i šantánů i lidovek v podání souboru Hašlerka.

Lenka Kudláková

Devatero pohádek

Mladí moderátoři dokázali děti zaujmout
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Dámy se zájmem sledují módní kreace

Stánek s občerstvením byl stále v obležení

Informace z 22. mimořádného a 23. řádného veřejného zasedání zastupitelstva
MČ Praha – Slivenec
MIMOŘÁDNÉ 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
– SLIVENEC 17. ČERVENCE 2013
Zastupitelé schválili následující usnesení:
č. 264/22/2013 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání
pozemků p.č. 1675/1 a 1675/2, k.ú. Slivenec, za účelem provozování
plynárenského zařízení se společností Pražská plynárenská distribuce, a.s.
č. 265/22/2013 – zrušení usnesení č. 253/21/2013 ze dne 17. 6.
2013 z důvodu formální chyby a schválení výběru dodavatele zakázky
„Tisk časopisu městské části Slivenecký mramor“, kterým se stala na
základě hodnocení nabídek ze dne 20. 6. 2013 ﬁrma Tiskárna Polygraf,
a.s. – za cenu 7,55 Kč/ks + DPH (varianta KL 115 g).
č. 266/22/2013 – revokace usnesení č. 229/20/2013 ze dne 24.
4. 2013 tak, že výměra prodávaného pozemku se zpřesňuje dle
geometrického plánu z 217 m2 na 216 m2.
č. 267/22/2013 - revokace usnesení č. 244/20/2013 ze dne 24.
4. 2013 dle nového návrhu ZŠ a MŠ na rozdělení hospodářského
výsledku za r. 2012 v celkové výši 292 731,55 Kč, a to takto: 240 000,Kč do rezervního fondu a 52 731,55 Kč do fondu odměn.
č. 268/22/2013 – souhlas s uzavřením Smlouvy o dílo na dodání
zametacího stroje na základě výběrového řízení zakázky „Pro lepší
ovzduší v Praze – Slivenci“ a pověření starostky podpisem smlouvy
s vybraným uchazečem.
č. 269/22/2013 – uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových
prostor v č.p. 315 v ul. Ke Smíchovu uzavřené mezi pronajímatelem
MČ Praha – Slivenec a nájemci Miladou Vránovou a Jiřím Marouškem
dne 26. 6. 2013.
č. 270/22/2013 – navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části
o 54 800,- Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu
z výherních hracích přístrojů za 1. čtvrtletí r. 2013, s tím, že 27 400,Kč je určeno na podporu činností nestátních neziskových organizací,
které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže,
a stejná částka 27 400 Kč je určena na kulturu, školství, zdravotnictví
a sociální oblast.
č. 271/22/2013 – navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části
o 11 600,- Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu Úřadu práce ČR (v rámci operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost).
č. 272/22/2013 – rozhodnutí ve věci návrhu obecně závazné
ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ
Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas – Mgr. Kudláková
pozvala všechny na Slivenecký burčák v sobotu 7. 9. 2013
s doprovodným programem v duchu první republiky, k poslechu
a tanci zahraje skupina Hašlerka. Dále informovala o tom, že se
již zase rozbíhají akce seniorů, výstavy v holyňské kapli, besedy,
zájezdy, v pátek se opět otevře klub Švestka; OS Pecka zakoupila

Závěrečný účet za rok 2012
Příjmy celkem :

místní a správní poplatky

ŘÁDNÉ 23. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA
– SLIVENEC 4. ZÁŘÍ 2013
Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a předsedů výborů
a komisí (viz dále) zastupitelé schválili následující usnesení:
č. 273/23/2013 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
užívání pozemků parc. č. 1731/1, 1740/1 a 1740/2, k. ú. Slivenec, za
účelem provozování podzemního kabelového vedení 1 kV a 22 kV se
společností PRE distribuce, a.s.
č. 274/23/2013 - uzavření kupní smlouvy na dodání zametacího
stroje a kropicí nástavby (na základě výběrového řízení zakázky „Pro
lepší ovzduší v Praze – Slivenci“ a usnesení č. 268/22/2013) s ﬁrmou
UNIKONT Group s.r.o., jako vítězným uchazečem výběrového řízení, za
cenu 3 520 000,- Kč bez DPH.
č. 275/23/2013 - navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části
o 100 000,- Kč přijetím daru od ﬁrmy Subterra, a.s. Finanční prostředky
jsou určeny na ﬁnancování vybavení školky nábytkem.
č. 276/23/2013 – navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části
o 977 500,- Kč na základě usnesení ZHMP č. 30/4 ze dne 20. 6.
2013. Jedná se o 100% podíl naší MČ na dani z příjmu za rok 2012 ze
zdaňované činnosti.
č. 277/23/2013 - navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části
o 11 600,- Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu Úřadu práce České republiky (v rámci OP Lidské
zdroje a zaměstnanost).
č. 278/23/2013 - navýšení příspěvku na rok 2013 ZŠ a MŠ Praha
Slivenec o 700 000,- Kč. Příspěvek je určen na dokrytí běžných výdajů
školy (cca 450 000,- Kč) a na výstavbu hřiště mateřské školy (cca 250
000,- Kč).
č. 279/23/2013 - rozpočtové úpravy č. 4/2013.

Milena Hollmannová
ze sponzorských darů keramickou pec.
Komise sociální a bytová – pí Havlíková: komise se sešla
minulý týden a zabývala se žádostí jedné občanky o umístění do
pečovatelského domu, s tímto jí členky komise pomohou. Dále
informovala o žádosti sociálně slabé občanky o doplácení obědů,
případně o jejich dovážení. Žádost bude projednána na příštím
jednání komise.
Výdaje celkem :

17 872 377,92 Kč

435 072,75 Kč

daň z nemovitosti
3 040 234,77 Kč
daňové příjmy celkem
3 542 860,52 Kč
příjmy z vlastní činnosti
152 078,00 Kč
úroky
2 492,82 Kč
vratky transferů,přij.sank.platby
-12 388,00 Kč
ostatní nedaňové příjmy
1 824 426,00 Kč
nedaňové příjmy celkem
1 966 608,82 Kč
kapitálové příjmy
151 800,00 Kč
neinvestiční dotace SR
348 000,00 Kč
účelové dotace - investiční
65 960,00 Kč
převod ze zdaň.činnosti
2 794 000,00 Kč
neinvestiční dotace MHMP
8 676 598,58 Kč
inv.transf.ze státních fondů
326 550,00 Kč
přijaté dotace celkem
12 211 108,58 Kč
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vyhlášky, kterou se stanoví, že na území MČ Praha – Slivenec nebudou
žádná místa, na kterých by bylo možné provozovat loterie (nulová
tolerance).
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem komise životního prostředí
a dopravy na omezení vjezdu vozidel před areál školy s ohledem na
bezpečnost dětí s výjimkou pro majitele sousedních nemovitostí
a parkování v rozsahu 5 parkovacích míst na písemné povolení MČ
Praha – Slivenec, a s tímto návrhem vyjádřili souhlas.

21 448 502,98 Kč

běžné výdaje celkem
11 162 169,65 Kč
z toho :
ZŠ
2 781 984,40 Kč
kultura, knihovna, tisk Sliv. mramoru
738 493,64 Kč
místní hospodářství - hřbitov
105 418,00 Kč
veřejná zeleň
1 227 931,20 Kč
komunikace
562 942,36 Kč
zastupitelstvo
1 245 363,00 Kč
místní správa
3 318 352,45 Kč
ost.tělesná výchova
128 973,00 Kč
OS Švestka
416 589,70 Kč
dary obyvatelstvu
68 416,00 Kč
ost. služby bytovka
1 552,00 Kč
nájmy pozemků
37 758,00 Kč
opravy a energie č.p. 22 a Švestka
250 601,60 Kč
rozvoz obědů senioři
212 400,00 Kč
volby
65 394,30 Kč
kapitálové výdaje celkem
10 286 333,33 Kč
centrum
5 892 179,06 Kč
komunikace
3 061 971,27 Kč
školka
36 000,00 Kč
kaple
42 000,00 Kč
hřbitov
1 000,00 Kč
č.p.22
491 061,80 Kč
úřad - topení
762 121,20 Kč
na dofinancování byly použity prostředky ušetřené z minulých let a bezúročná půjčka ve výši 2 mil. Kč od HMP

S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych vám opět podala krátkou informativní
zprávu o novinkách v naší městské části.
První novinka se týká kanalizace. V průběhu léta
probíhaly práce v lokalitě U Jezírka. Ulice Frančíkova
a U Jezírka jsou již hotové, nyní se pracuje v ulici K Cikánce. Do konce měsíce bude vše hotové. Počátkem října
zde začne pokládka plynu (začne se ulicí K Cikánce).
Ve stejném termínu budou dokončeny i ulice Na Kraji
a Na Bělici, kde následně rovněž začne pokládka plynu.
Ulice U Trpce se stále potýká s technickými problémy a výstavba tam zatím
příliš nepokročila. A to zásadní: začátkem srpna konečně začala dlouho
očekávaná výstavba v jihovýchodní části Slivence v lokalitě Na Přídole, a to
výstavbou čerpací stanice v jv. části. Dále se bude pokračovat položením
kanalizačního řadu na jižní straně zástavby (v poli). Po pokládce se na tomto místě vytvoří provizorní komunikace tak, aby lidé nezůstali dlouho bez
možnosti příjezdu ke svým domům. Pak začne výstavba v ulici V Lipkách
a následně i v dalších ulicích.
Co se týče školky, zde byla situace v červnu a počátkem července dosti
dramatická, protože došly peníze vyčleněné v rozpočtu HMP na letošní rok
a ﬁrma Ingbau odmítla stavbu ﬁnancovat ze svého. Čekalo se tedy na uvolnění dalších prostředků z rozpočtu města, což nebylo jednoduché, protože
zrovna v tu dobu probíhaly změny na pražské radnici. Po intenzivním jednání
se podařilo zbylých 17,5 mil. Kč nalézt, ale bohužel se stavba o několik týdnů
zdržela. Vzniklé zpoždění už se nepodařilo zcela dohnat. Proto tedy nemohla být školka otevřena již počátkem září. Zapsané děti, které jejich rodiče
potřebovali nutně do školky dát, se podařilo umístit ve staré budově školky
a ve škole. Někteří rodiče si své děti byli ochotni nechat ještě nějakou dobu
doma. Podle posledních informací bude školka otevřena 26. září. Slavnostní
otevření za účasti vedení Prahy je naplánováno na 30. září.
Během léta jsme začali zpracovávat projekt na přestavbu objektu současné školky na ordinaci lékaře, lékárnu a nahoře byty. Bližší informace
najdete v tomto Mramoru na str. 7.
Na hřbitově je už opravený křížek a je vydlážděná hlavní cesta k márnici.
Je rovněž opravená hlavní brána a je osazená moc pěkná vedlejší branka.
Pěšina k vedlejší brance i k chatové osadě je už také hotová.
Ulice U Sportoviště se začala opravovat ve druhém týdnu v září a do
otevření nové školky by už mělo být vše hotové. Počítáme totiž s tím, že část
rodičů bude vozit děti do školky zadem, tedy právě z ulice U Sportoviště.
Parkovat budou moci na místě budoucí tělocvičny, kde bude zřízeno provizorní parkoviště. Nepříjemné ovšem je, že ulice U Sportoviště se v některých
částech dosti výrazně propadá. Máme obavu, že to není jen prostý pokles
po výstavbě kanalizace, ale že je tam zásyp vymílán proudící spodní vodou.
Ulice je naštěstí zatím v záruce, takže dojde-li k poklesu, spravuje to zhotovitel. Velké propady jsme ale zaznamenali opakovaně i v ulici Za Farou, kde
bohužel může jít o stejný problém, ale tady už opravu hradíme my. Poslední
propad se bude odstraňovat během září či října.
Z drobnějších akcí bych zmínila opravu a nátěr oken v objektu Kavárny
Cheecup a Švestky a opravu schodiště na stranu k parkovišti, které bylo
ve velmi špatném stavu, a úpravu parkoviště na křižovatce ulic Diamantová

Slivenec nebude tolerovat hazard
Na svém červencovém zasedání rozhodli naši zastupitelé, že na území MČ Praha – Slivenec nebude nadále možné provozovat žádné výherní hrací přístroje.
Připojili jsme se tak k městským částem s nulovou tolerancí vůči hazardu. Usnesení prošlo nejtěsnějším počtem hlasů (6 pro, dva proti, jeden se zdržel), ale prošlo. Podle nové pražské vyhlášky o hazardu už totiž nebude možné provozovat
automaty v hospodách a restauracích, ale pouze v hernách, kam nebudou mít
přístup osoby pod 18 let. My jsme ovšem nechtěli mít v naší poklidné městské
části herny, zvláště ne v situaci, kdy okolní velké městské části své herny ve
velkém ruší. Kdybychom se tedy k rušení nepřipojili, mohli bychom se snadno
stát místním Las Vegas – a o takovou pověst rozhodně nestojíme. Navíc i u nás
hazard je problémem – jen v poslední době jsme rušili pobyt několika mladým
lidem, kteří se kvůli hraní automatů zadlužili a jejich rodiče požádali o zrušení
jejich trvalého pobytu v rodném domě kvůli obavám z exekutorů. Věřím, že bez
Pla
automatů bude v naší městské části lépe.

a Ke Smíchovu.
Firma Austis splnila svůj slib a udělala zastávku před
svým areálem. To
jistě uvítají jak lidé,
kteří tam pracují, tak
i zákazníci. Bohužel
ji ovšem udělala
Nová zastávka v ulici K Austisu
jen na jedné straně,
takže směrem ze Slivence se lidé do Austisu dostanou, ale zpět už ne…
Zahájili jsme jednání s ﬁrmou Lionisante ohledně využití statku č.p. 11
vedle školy. Společnost by tam chtěla vytvořit soukromý domov pro seniory.
Tato myšlenka se nám zamlouvá, protože domovů pro seniory, zvláště pro
ty s demencí a Alzheimerovou chorobou, je v Praze chronický nedostatek.
Soukromé domovy tak pomáhají tuto tristní situaci řešit, byť jsou samozřejmě dražší než dotovaná státní či městská zařízení. Zatím jde ovšem pouze
o záměr.
Máme podepsané smlouvy na čisticí stroj, samotný stroj bychom měli
dostat někdy v prosinci. Těším se, že se tak v příštím roce velmi výrazně sníží
prašnost v naší městské části, protože budeme moci ulice výrazně častěji
RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka
čistit.
Na pomníku padlých
v 1. sv. válce
přibylo i jméno dědečka
pana Vály (na snímku)

Aktualizace e-mailových adres
Naše městská část již několik let úspěšně provozuje zasílání informací
svým občanům e-mailem. Posíláme především pozvánky na různé akce,
ale i nejrůznější aktuality. Do projektu se stále můžete přihlásit, stačí zaslat
svůj e-mail na adresu: starosta@praha-slivenec.cz nebo slivenec@prahaslivenec.cz. Zároveň bych chtěla požádat ty z vás, kteří jste v průběhu let
změnili svou mailovou adresu, abyste nám tuto skutečnost nahlásili. Stále více adres se nám totiž vrací jako nedoručitelných. Pokud jste se přihlásili a maily vám přesto nechodí či chodit přestaly, tak se prosím přihlaste
znovu – jednak zařazování do databáze probíhá ručně a někoho můžeme
přehlédnout, napsat špatně apod. (omyl není bohužel nikdy vyloučen),
jednak při přeinstalování počítače některé adresy vypadly (nevím proč).
Jana Plamínková
Děkuji za pochopení.

Výzva – aktualizace Seznamu podnikatelů
a organizací občanů Slivence a Holyně
Ke konci roku 2013 připravujeme nové vydání Seznamu podnikatelů
a organizací ve Slivenci a Holyni.
V případě zájmu o uvedení v tomto seznamu kontaktujte Úřad městské
části na tel. čísle: 251818 044 nebo na email: strauchova@praha-slivenec.cz, případně osobně v otevíracích hodinách úřadu nejpozději do 15.
10. 2013. Zařazení do seznamu je bezplatné.
Výzva je určena pro všechny podnikatele a organizace, kteří mají zájem
být v seznamu uvedeni a také pro ty, v seznamu již uvedené, u kterých
došlo ke změnám v údajích (telefon, adresa, příp. předmět podnikání) a je
třeba je aktualizovat oproti údajům uvedeným na webových stránkách
MČ http://www.praha-slivenec.cz/new/ﬁrmy_podnikatele_sluzby.htm,
kde je aktualizace prováděna průběžně.
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Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou
pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Volební místnost pro volební okrsky č. 343 a 344 v MČ Praha – Slivenec bude opět zasedací místnost v budově úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, Praha 5 – Slivenec, 1. patro.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické
hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být
ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých
bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo
na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 1
den přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické
strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím
lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají
i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na
hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový
hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice,
k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy

do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů úřad MČ
Praha – Slivenec (pí Růžičkovou, tel.: 251818044, 251813754) a ve dnech
voleb (do soboty 10:00 hodin) okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena (Slivenec, Holyně).
Dva členové okrskové volební komise se k voliči dostaví v sobotu 26. října
2013 mezi 10:00 – 11:00 hodinou.
Možnost volit na voličský průkaz
Zákon o volbách do Parlamentu umožňuje ve svém ustanovení § 6a volit
rovněž na voličský průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR
i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu
ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně kompletní sadu hlasovacích lístků.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
tj. od 28. srpna 2013, písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb – tedy
do 18. října 2013 obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů vede, nebo
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 2013
do 16.00 hodin; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu.
U Úřadu městské části Praha – Slivenec je možno výše popsaným způsobem již nyní požádat o vydání voličského průkazu v podatelně u pí Růžičkové, telefony: 251818044, 251813754, 733121011. V případě nepřítomnosti jmenované úřednice je možno náhradně kontaktovat Ing. Musilovou,
která žádost o voličský průkaz nabere.

Na každém hlasu může záležet aneb jak se z hlasů stávají mandáty
V předchozím článku je podrobně popsána technika voleb. Jak se ale
přepočtou hlasy na jednotlivé mandáty, je pro většinu lidí docela velká
neznámá.
Tak tedy: nejprve se z přidělování mandátů vyloučí subjekty, které celorepublikově získají méně než 5 % hlasů (u koalic je hranice ještě vyšší). Dále se počítá už jen s těmi, které tuto podmínku splní. Klíčovým
pojmem je tzv. republikové mandátové číslo, které získáme vydělením
počtu všech platných hlasů počtem křesel, která se obsazují, tedy 200.
Tím se dostaneme k počtu hlasů, které průměrně připadají na jeden
mandát. Díky tomuto číslu také víme, kolik mandátů se bude přidělovat v jednotlivých volebních krajích: počet platných hlasů odevzdaných
v každém kraji se vydělí republikovým mandátovým číslem. Výsledkem
je počet mandátů, který se bude v kraji přidělovat. Nemalou roli tedy
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hraje i volební účast – čím je vyšší, tím má kraj v Poslanecké sněmovně
lepší zastoupení. Dále je na řadě rozdělení mandátů mezi jednotlivé kandidující subjekty. Počet platných hlasů získaných jednotlivými volebními
stranami se vydělí čísly 1, 2, 3 atd. Tím se získá tabulka, ze které se
postupně vybírají čísla od nejvyššího – tolik čísel, kolik mandátů se rozděluje. Zní to složitě, ale postup je patrný z tabulky – červené číslo udává
jednotlivé mandáty v pořadí, v jakém budou přidělovány. Tím se zjistí,
kolik která volební strana obdrží mandátů v daném kraji.
A kteří konkrétní kandidátu budou jejich nositeli? V zásadě se postupuje
podle pořadí na kandidátce, ale kandidát, který získá aspoň 5 % preferenčních hlasů, obdrží mandát přednostně. V minulých volbách voliči „vykroužkovali“ do Sněmovny řadu kandidátů z dolních míst volebních lístků. Snáze
se přeskakuje v malých krajích, v Praze je to poměrně obtížné.

Značně zjednodušený příklad: strana A získala celostátně 6000 platných
hlasů, strana B 4000 hlasů a strana C 2000 hlasů. Republikové mandátové číslo činí 60 (12 000/200). V kraji X přitom strana A obdržela 300
platných hlasů, strana B 200 hlasů a strana C 99 hlasů. V tomto kraji
se tedy bude přidělovat 9 mandátů (599/60). Jak budou rozděleny mezi
strany? To je vidět z výpočtu přehledně zobrazeného v tabulce. Červená
čísla u jednotlivých podílů uvádějí pořadí, v němž strany A, B a C obdrží

Úpravy na hřbitově
V letošním roce se opět podařilo zrekonstruovat část sliveneckého hřbitova.
Tentokrát se jednalo o cestu od hlavního
vchodu k márnici s celkovou úpravou příchodu na hřbitov a repase hlavní vstupní brány, která jde po několika letech
opět zavřít. Dále přibyla asfaltová cesta
s kamennými stupni podél západní strany hřbitova s novými postranními vrátky.
Nádrž na vodu se přestěhovala za oplocení. I když úpravy probíhaly delší dobu,
věřím, že výsledek stojí za to. mus

mandáty. Strana A tedy dostane 5 mandátů, strana B 3 mandáty a strana C 1 mandát.

(podle článku J. Bartoničky v časopise Stanoviny upravila Pla)
1.dělení (číslem 1) 2.dělení (číslem 2) 3.dělení (číslem 3) 4.dělení (číslem 4) 5. dělení (číslem 5)

A 300 (1)

150 (3)

100 (4)

75 (7)

60 (9)

B 200 (2)

100 (5)

66,7 (8)

50

40

c

49,5

33

24,8

19,8

99 (6)

Kanalizace a plyn
Začátkem srpna byla zahájena poslední etapa výstavby splaškové kanalizace ve Slivenci, a to lokalita
Na Přídole. Začalo se hloubením čerpací stanice na jihovýchodním rohu této oblasti. Jakmile bude čerpací stanice dokončena, bude se pokračovat pokládkou hlavního řadu splaškové kanalizace po jižní straně
zástavby. Část výstavby bude probíhat na kraji pole. Na tomto úseku bude po pokládce kanalizace zbudována provizorní komunikace, která umožní dopravu při uzavírce jednotlivých ulic v této lokalitě. Během září
probíhá pokládka posledních metrů kanalizace v západní části Habeše i v ulici Na Kraji.
V návaznosti na položení splaškové kanalizace zahájí 16. 9. 2013 Pražská plynárenská pokládku plynovodu v ulici Na Korálově a dále se přesunou do ulic Na Bělici a Na Kraji. 2. října plynaři vystřídají stavbu kanalizace v ulici K Cikánce a během října by měl být plynovod položen i v ulicích U Jezírka a Frančíkova. Posledním
krokem následně bude oprava povrchu komunikací poničených pokládkou výše uvedených sítí.
V prvním zářijovém týdnu byly zkolaudovány řady splaškové kanalizace v ulicích Vltavínová a Za Křížkem. Majitelé jednotlivých nemovitostí
Čerpací stanice Na Přídole
Výstavba kanalizace
v těchto ulicích se tedy již budou moci
v ulici Na Kraji
připojovat a je možné si po obdržení
územního souhlasu od stavebního úřadu budovat vlastní přípojky. Jednotlivé
kanalizační přípojky je po dokončení
třeba nechat zaměřit geodetem a geodetické zaměření nechat odsouhlasit
panem Dubským z PVK (tel: 606 608
794), který si přípojku během stavby
i zkontroluje. Následně je možné uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod.

Ing. Šárka Musilová

Dokončení výstavby mateřské školky
Po více jak dvou letech byla dokončena výstavba nové mateřské školy v areálu ZŠ. I když ještě nějakou chvíli budou probíhat dokončovací
práce na okolí školky a děti s pí učitelkami se budou zabydlovat v novém, stavební práce byly dokončeny a školka bude 26. 9. 2013 uvedena
do provozu.
V souvislosti s otevřením nové školky městská část opravila jižní část ulice U Sportoviště, aby umožnila zaměstnaným rodičům vozit děti až
do areálu. Mezi fotbalovým hřištěm a novou školkou, na místě budoucí tělocvičny, vznikla plocha pro provizorní parkoviště. Ve druhém zářijovém
týdnu část ulice U Sportoviště dostala nový asfaltový koberec a v místech, která to umožňovala, se i trochu rozšířila. Prosíme rodiče předškoláků,
aby zejména v ranních hodinách byli ohleduplní a na příjezdových cestách ke školce se navzájem respektovali.
Ing. Šárka Musilová
Hlavní průčelí s požárním schodištěm

Celkový pohled na červenou třídu

Severní strana v červenci

Sociální zařízení

Foyer

BUĎ LÍNÝ
Místní Agenda 21, naše městská část a společnost REMA Systém připravili akci mobilního sběru
elektroodpadu přímo z domácností. Objednáte si
odvoz nepotřebného elektroodpadu, společnost
přijede, odveze a to vše ZADARMO! Výhodou pro
občana je to, že objemný elektroodpad nemusí
odnášet na místo trasy svozu elektroodpadu, ale
sběrová služba přijede až k domu. Více informací
na stránkách www.budliny.cz.

Odpady - kontejnery
Vzhledem ke zrušení jednoho termínu svozu velkoobjemových kontejnerů z důvodu likvidace škod,
jako následků povodně, dostala naše městská část
na druhé pololetí kvótu 8 ks VOK plus jeden jako
náhradu za zrušený. Pro informaci uvádíme plánované a schválené svozy všech odpadů do konce
letošního roku.

OBJEMNÝ ODPAD
pátek
14:00 – 18:00 po naplnění se kontejner nevrací
13. září 2013
ul. Rubínová
27. září 2013
Ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště
4. říjen 2013
křiž. Na Čisté x Frančíkova
25. říjen 2013
ul. Smaragdová
15. listopad 2013 ul. Ke Smíchovu–veřejné parkoviště
15. listopad 2013 Holyně – Nám. Pod Lípou

Oprava povrchu ulice K Barrandovu
V září zahájí Hlavní město Praha realizaci 8. etapy opravy povrchu komunikace
K Barrandovu směrem z centra, a to v úseku od křižovatky Lamačova po křižovatku
Štěpařská. Autobusy budou jezdit beze změny, pouze je třeba počítat s omezením
provozu automobilů po komunikaci K Barrandovu. Práce budou probíhat ve dvou
etapách, v každé se bude dělat jeden jízdní pruh, takže lze očekávat vznik kolon
vozidel jedoucích na Slivenec a k Pražskému okruhu. Celá akce bude trvat cca jeden
měsíc a začne 23. 9. 2013.
Jiří Urválek

BIOODPAD

NEBEZPEČNÝ ODPAD

inzerce

Termíny
15. 8. 2013
14. 11. 2013

Stanoviště
křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová
nám. Pod Lípou – Holyně
křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce
ul. Na Čisté

čas
1640 – 1700
1710 – 1730
1740 – 1800
1810 – 1830

sobota
5. říjen 2013
26. říjen 2013
16. listopad 2013

9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
ul. Ke Smíchovu
ul. Smaragdová
- veřejné parkoviště
ul. Rubínová
křiž. Na Botě x Na Přídole
Holyně
křiž. Na Čisté x Frančíkova
– na konečné autobusu

Otázky a odpovědi
Bude školka opravdu otevřena 1. října? Na 100 %?
Na 100 % to bohužel zaručit nemůžeme, ale s velmi vysokou
jistotou otevřena bude již 26. září. Ze stavebního hlediska je už
téměř hotová, probíhají tam poslední dokončovací práce. Záleží
ovšem na tom, jak dopadne kolaudace 17. září – a to bohužel
nezávisí na nás. Pokud dopadne dobře, požádáme okamžitě
o zápis školky do rejstříku školských zařízení a od konce září
může fungovat. Termíny jsou šibeniční, ale vše máme předjednané
a věříme, že se to dá stihnout.
Proč se kácí zeleň na Přídole?
Jižně od stávající zástavby se začíná stavět kanalizace, proto
se musí náletová zeleň pokácet, aby bylo možné umístit do země
kanalizační roury. Společnost Lionisante navíc hodlá (v souladu
s územním plánem) jižně od ulice Na Přídole stavět řadu domů
a bude kvůli tomu rozšiřovat tuto komunikaci, takže keře by na
místě nezůstaly stejně.
Co bude nyní v ševcárně?
Ševcárnu má pronajatou jedna z obyvatelek Holyně jako šicí
dílnu.
Proč nebyla tak dlouho posekaná tráva kolem Prašandy
a ulice U Náhonu?
O tyto komunikace se stará TSK, která neměla dost peněz na
údržbu. Když město peníze uvolnilo, tak se tyto i mnoho dalších
komunikací konečně dočkaly posekání.
Bude v bývalé drogerii ordinace doktora? A kdy?
Věříme, že bude. Nyní se zpracovává projekt rekonstrukce
objektu – musí se tam vyměnit okna, udělat nové topení, nové
rozvody (staré jsou v havarijním stavu) a hodilo by se i celkové
zateplení objektu, které je ale dosti drahé. Navíc se tam musí
udělat i dispoziční změny, aby objekt vyhověl všem možným
předpisům, které jsou pro provoz ordinace a lékárny potřeba. Po
zpracování projektu bude potřeba získat stavební povolení a pak
se musí sehnat na rekonstrukci peníze. Až bude vše hotové, tak
bude nutné požádat o zařazení objektu do sítě zdravotnických
zařízení – tento proces trvá několik měsíců. Celé to tedy bude
trvat minimálně 1-1,5 roku.
Už se nějak pohnuly církevní restituce?
Řád křižovníků i Farnost Slivenec si požádaly o řadu pozemků,
které jim kdysi patřily. Myslím si ale, že samotné vydávání nebude
nijak rychlý proces. Vzhledem k tomu, že oba subjekty žádají
o tzv. PK parcely (to je staré označení historických parcel), tak se
bude muset vyrovnat Státní pozemkový úřad s tím, co jim vydá

Pronájem bývalé školky
Vážení občané, v loňské anketě jsme se vás ptali, jak
byste si ideálně představovali využití objektu čp. 315
– budova končící školky a drogerie. Naprostá většina
z vás vyjádřila přání tam mít lékaře a lékárnu. Vyhlásili jsme tedy záměr na pronájem objektu, který vyhrála
společnost Mediciman, která v objektu lékárnu a ordinaci praktického lékaře (a pravděpodobně i pediatra)
hodlá zřídit. Při projektování změn v dispozicích se ale
ukázalo, že ordinace i lékárna by se vešly do přízemí objektu. První patro je tedy volné pro další využití. Vzhledem k tomu, že jde o školku, by ideální využití
představovaly např. jesle, baby ofﬁce, eventuálně další
ordinace či poradna. Možné je ale samozřejmě i další využití (kanceláře, obchod, služby atd.). V podkroví
(dnes půda) hodlá MČ v budoucnu zřídit dva malometrážní byty, v případě dohody je ale možné prostor pronajmout i v rámci této nabídky.

a co nikoli. Např. za okruhem žádají o pozemek, na kterém je nyní
obecní louka, zatímco jejich „správný“ pozemek je teď o kus dál
– proběhly tam totiž pozemkové úpravy a tvary i polohy pozemků
se úplně změnily. Podobné změny jsou i jinde, dá se tedy čekat,
že se vydávání hlavně ve složitějších případech potáhne.
Pokročila už výstavba tramvaje?
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému se
ale odvolali obyvatelé Kaskád 3. Mají obavu z hluku, protože
trať povede velmi blízko severní strany jejich domu. Provedená
akustická studie ukázala, že hluk bude těsně pod povoleným
limitem, ale obyvatelé namítají, že studie se dělala pro stavbu,
která měla vypadat podobně jako stávající tramvajové těleso,
zatímco projekt byl podaný na trať „železničního typu“ (v rámci
úspor). Mají i celou řadu dalších námitek. Lze očekávat, že se tím
získání povolení zbrzdí. Ke způsobu, jak se projektanti vyrovnali
s hlukem, dávala ostatně připomínky při ústním jednání i naše
městská část – aby totiž vyhověli limitům, tak snížili počet spojů.
Připadalo nám absurdní postavit trať, po které by pak kvůli hluku
skoro nic nejezdilo. Proto se i my domníváme, že s hlukem bude
potřebné něco udělat. My jsme se nicméně neodvolávali, protože
jsme nechtěli stavbu zdržovat.
Slyšel jsem o aukci energií na Praze 5. Vztahuje se to i na
občany Slivence?
Aukci energií zorganizovala městská část Praha 5 a byla to
otevřená elektronická aukce pro občany i podnikatele. Aukce se
mohl zúčastnit kdokoli z Prahy a okolí. Akce již proběhla 27. 6.
2013, uzávěrka přihlášek byla do 6. 6. 2013. Aukce se zúčastnilo
4145 domácností, které dosáhly průměrné úspory 28 %. Jednalo
se o největší aukci energií v České republice. Doporučujeme
sledovat internetové stránky Prahy 5.
Nebylo by možné udělat průchod z ulice U Svahu na ulici Ke
Smíchovu? Zatím to na autobus musíme hrozně obcházet…
Bohužel průchod zatím udělat nejde, pozemky jsou
zablokované restitucemi. Až se odblokují, pak budeme toto
propojení intenzivně vyžadovat.
Kdy budou na ulici K Cikánce udělané chodníky?
Po dokončení kanalizace začne rekonstrukce komunikací
dle pražských standardů, samozřejmě včetně ulice K Cikánce.
Součástí je i výstavba chodníků. Kdy to bude, ale nevíme, zatím
město donekonečna odsouvá i pro nás prioritní ulice K Holyni
a U Náhonu.
Jana Plamínková, Jiří Urválek

Výběrové řízení na pronájem objektu
Městská část Praha – Slivenec dlouhodobě pronajme
1. patro a event. i podkroví budovy č.p.315. Prohlídky možné po
dohodě s Ing. Musilovou (tel. 251
81 80 44). Nabídky v zalepené
obálce s popisem záměru a výší
měsíčního nájmu musí být doručeny do podatelny ÚMČ Praha
– Slivenec do 15. října 2013 do
15 hodin. Nabídky budou hodnoceny podle kvality předloženého záměru. Zadavatel si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit.
Anketa: v případě, že by se podařilo najít zájemce o provozování jeslí, měli
byste zájem tam umístit své dítě? Odpovědi prosíme posílejte mailem na
adresu starosta@praha-slivenec.cz, nebo je můžete vhodit do schránek
na budově úřadu a v Holyni u mapy, a to nejpozději do 15. října.
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A už nám to nastalo!
To si zřejmě říkal nejeden žáček a možná, že v neděli
večer už měl zkontrolované věci potřebné do školy. Aktovku, penál, sešity. Učebnice dostali žáci slivenecké školy až
po nástupu do nového školního roku. Poslední noc a ráno
– hurá – zase do školy.
První školní den, 2. září, proběhl rychle a podobně, jako
léta předchozí. Je dobré, když se člověk může spolehnout
na tradice.
Žáci, jejich rodiče i učitelé, prostě všichni se sešli před
krásnou historickou budovou školy. Vždy je zajímavý
pohled na tu směsici tváří. Nejroztomilejší jsou ti nejmenší, prvňáčci. S vážným výrazem se drží maminky či tatínka a v ruce drží kytičku pro novou paní učitelku. Jaká asi
bude? Určitě hodná, protože jiná ani na slivenecké škole
není.
To deváťáci vědí už své a při nejbližší příležitosti to dají
patřičně najevo. To ale k tomuto věku patří. To ráno však
kritickým pohledem mezi řečí s kamarády sledovali novou
ředitelku se zástupkyní, jak se snaží zaujmout pozornost všech a překřičet vítacím projevem celé to pestré
shromáždění. Po zahájení školního roku ve třídách, kde
s těmi nejmenšími byli rodiče, někdy i prarodiče, nejstarší
žáky čekala ještě jedna důležitá role. Přišli si pro prvňáčky
a odvedli je do zasedací síně místního úřadu MČ Slivenec.
Tam je paní starostka RNDr. Jana Plamínková a paní místostarostka Mgr. Lenka Kudláková přivítaly, popřály k tak
významnému dni a obdarovaly. Všichni dostali pamětní
list, kokardu s nápisem Slivenecký prvňáček a lízátko. Svítilo sluníčko, usmívaly se děti, usmívali se rodiče, učitelé
i zastupitelé. Ten den byl prostě celý rozzářený. Start se
vydařil. Jaké asi budou další dny? Určitě dobré, vždyť všem
se jedná o totéž. O výchovu a vzdělání dětí. A k dosažení
tohoto cíle musí všichni zúčastnění nalézt společnou řeč.
Slivenecká škola se bude velmi snažit a věří, že bude mít
velkou oporu v zastupitelích i rodičích. Už nám to prostě
nastalo. Všem.

Ivana Rosová,
ředitelka školy

Jak v mateřské škole?
Jak jistě všichni víte, stavba nové mateřské školy se prodloužila a otevření
se plánuje na konec září. Proto jsme byli nuceni vytvořit provizorní třídy v bývalé
mateřské škole a jednu třídu v základní škole. Celkem zatím bylo umístěno 30
dětí.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří byli ochotni si své děti
ještě v průběhu září ponechat doma.
V naší nové školce budou děti rozděleny celkem do čtyř tříd, o které se bude
starat 8 pedagogů. Třídu nejmenších dětí, Myšiček, povedou paní Jana Szilvásiová a Drahomíra Garbaczewska, třídu Berušek Eva Trnková a Veronika Soukupová, třídu Lvíčků Vendula Havlová a Olga Nováková a třídu Krokodýlů, to jsou
předškoláci, Lenka Bohuslavová a Alena Koutníková. S dětmi budeme pracovat
podle školního vzdělávacího programu s názvem Objevujeme svět. Tento program předurčuje způsob přirozené cesty vzdělávání předškolních dětí, učení hrou
a činnostmi, které jsou založeny na prožitkovém vnímání. Vychází ze života dětí
a z prostředí, ve kterém žijí. Vzdělávání je založeno na zážitcích dětí, vychází z jejich
samostatné činnosti a individuální volby a potřeby objevovat nové. Rozvíjíme jejich
samostatnost, sebevědomí a sebejistotu.
Již 2. října, na přivítanou do nové školky, nás navštíví Divadlo show, které nám
předvede komické černé divadlo, akrobatické výkony, slinky-show, kouzelnické
iluze a vystoupení slona Bimbo. Další akcí - 15. října – je návštěva fotografa.
Od října také otevřeme kroužky pro předškolní děti, které budou probíhat
v odpoledních hodinách. V tom nám výrazně pomůže spojení se základní školou. Jako každoročně to bude kroužek keramiky, ﬂétny, anglického jazyka a další podle zájmu rodičů.
Věříme, že komplikovaný začátek školního roku, se kterým se musela vyrovnat nejen škola, ale hlavně rodiče, se neprojeví na kvalitě péče o ty nejmenší
a že se vše dožene v krásné nové školce, na kterou se všichni těšíme.

Vedoucí učitelka MŠ Jana Szilvásiová

Pozvánka na
Den otevřených dveří
v nové mateřské škole
30. září 2013 15-18 hod.
Slavnostní otevření se uskuteční za přítomnosti
1. náměstka primátora Jiřího Vávry
a radní Ludmily Štvánové
v 15.30 hodin.
Přijďte si prohlédnout unikátní pasivní stavbu
s extrémně nízkou spotřebou energie a zároveň jednu
z nejkrásnějších školek v Praze!
Přesný program bude zveřejněn na www.praha-slivenec.cz.

Respektujte zákaz vjezdu!
Od nového školního roku došlo k úpravě dopravního režimu v centru před školou. Na základě přání občanů byl do tohoto prostoru zakázán vjezd automobilům. Výjimku formou povolenky udělil úřad městské části pouze v odůvodněných
případech. Žádáme
hlavně rodiče přivážející děti do školy,
aby dopravní značení
respektovali a vozidla
parkovali na parkovišti u rybníka. Vyhnou se
tak nepříjemnostem
spojeným s udělením
pokuty za porušení
dopravních předpisů.

Jiří Urválek
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Ze života komunitní školy
V minulém čísle mramoru se čtenáři mohli dočíst o nové ﬁlosoﬁi komunitní školy, kterou představila nově nastoupivší ředitelka. Jen si připomeneme, že je to škola 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 a zároveň žáky přirozeným způŽákům zatím nabízíme (pořádá ZŠ a MŠ):

sobem do života komunity zapojuje. Po prvních dnech nového školního
roku, kdy ještě škola nemůže prezentovat výuku a její případné úspěchy,
plánuje a organizuje strukturu volnočasových aktivit. Tak, aby se v prostorách školy mohli při různých vzdělávacích, kulturních a zájmových kurzech
potkávat a navzájem poznávat lidé nejširšího společenského, sociálního
i věkového spektra, kteří by k sobě jinak nenašli cestu.
Pořádá ve spolupráci se školou jiný subjekt

Zdravotnický kroužek 2x

Kurzy první pomoci

1. stupeň, 2. stupeň

Červený kříž

Stavění modulové
železnice

1. až 2. stupeň

D. Sigan

1. ročník ZŠ

Modelářský kr. modulové
železnice

kolektivní logopedická cvičení

MŠ

Centrum nadání

Rozvíjení schopností
nadaných dětí

ZŠ

Centrum nadání

Jednoduché recepty zdravé
kuchyně

2. až 9. ročník

Malý šikula

Rozvíjení
schopností
nadaných dětí

MŠ

Centrum nadání

Šikovné ručičky

Tvoření z různého materiálu

1. – 4. ročník

Jazyky
Výtvarný kroužek

Výtvarné techniky

5. – 9. ročník

Individuálbí výuka jazyků
(Aj, Nj, Fj, Šj, Rj))

Žáci ZŠ
a další zájemci

School Tour
jazyková škola

Přípravka tanečního sportu

Přípravné kurzy
ských tanců

2. – 5. ročník

Hra na hudební nástroj

Hra na zobcovou ﬂétnu
(soprán., alt.)

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Dramatický kroužek

Různé způsoby komunikace,
sdělení

od 2. třídy

Hra na hudební nástroj

Výuka hry na kytaru

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Hra na hudební nástroj

Výuka hry na fagot

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Hra na hudební nástroj

Výuka hry na klavír

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Hra na hudební nástroj

Výuka hry na basovou
kytaru

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Hra na hudební nástroj

Výuka hry na trubku

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Hra hudební nástroj

Výuka hry na kontrabas

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Výtvarný obor

Výtvarné etudy, rozvíjení
estetického vnímání

Žáci ZŠ

ZUŠ Na Popelce

Věda nás baví

Přiblížení vědy formou her

Žáci ZŠ

Věda nás baví o. p. s.

Věda nás baví

Přiblížení vědy formou her

Žáci ZŠ

Věda nás baví o. p. s.

Cvičení rodičů s dětmi

Pohyb. průprava, posilování rodinných vztahů

Rodiče s dětmi

Klub Švestka

Rychlí špunti

Sportovní hry

Předškolní děti

Klub Švestka

Karate

Bojové sporty

Žáci ZŠ

RC Pecka

Název aktivity

Obsah činnosti

Cílová skupina

Hrajeme si s řečí

kolektivní logopedická cvičení

Ohebný jazýček
Vaříme zdravě

Kurzy šité krajky
Divadelní soubor

společen-

Tradiční krajka, výšivka
Malé žákovské
divadlo

ochotnické

2. stupeň
1. i 2. stupeň

Angličtina nás baví

Prohloubení Aj dle učebnice
Cambridge

1. stupeň

Keramika

Procvičování jemné motoriky

MŠ

Hra na zobcovou ﬂétnu

Trénink sluchu, rytmu, dechu

MŠ

Začínáme s angličtinou

První seznámení s cizím jazykem hrou

MŠ

Počítače

Řízené provázení světem PC
(výukové programy)

MŠ

Kolibříci

Tanečně pohybová průprava

MŠ

Kurz kresby a malby

Martin Šandor

ZŠ

Tvořivost

Svatava Štrofová

ZŠ

Taneční pro dospělé

Vladimíra Šimáčková

Taneční studio
Style

Myslíme i na dospělé

Na všechny zájmové aktivity se nyní tvoří rozvrh a bude vystaven na
webových stránkách školy. Pokud je vám tento záměr sympatický a blízký,

podpořte nás nejen svojí účastí aktivitách, ale také námětem na další volnočasovou aktivitu. Škola potom zajistí vhodného lektora. Náměty prosím
posílejte na email školy: zsslivenec@seznam.cz. Do „předmětu“ pro lepší
identiﬁkaci dejte prosím text „Komunitní škola Slivenec“. Vedení školy

Zelená střecha svépomocí
Nová mateřská školka má mít podle projektu střechu ozeleněnou sukulenty. Ty plní důležitou roli nejen estetickou, ale hlavně praktickou – jejich kořeny brání při přívalových deštích
splachování zeminy ze střechy. Bohužel zeleň loni padla za oběť úsporným škrtům na Magistrátu. Nicméně nevzdáváme se a chceme střechu přesto osázet. Od autora projektu arch.
Brotánka i z vlastních zdrojů budeme mít rostliny, potřebovali bychom ale pomoc s jejich
vysázením. MČ ve spolupráci se školou a Místní agendou 21 vás proto zvou na
sázení sukulentů, které se uskuteční dne 5. října od 10 hodin. Nepůjde samozřejmě jen o práci, ale i o určitý happening. Prosíme, vezměte si s sebou pracovní oblečení, neklouzavé boty a vlastní sázecí lopatku či kolík. A máte-li doma přebytečné sukulenty
(netřesky, rozchodníky apod.), uvítáme je, střecha je totiž opravdu obrovská. Upozornění: na
střechu se leze po žebříku. Práce není vhodná pro osoby trpící závratí.

5. slivenecké vláčkohraní
O víkendu 7. a 8. září uspořádal Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec,
který pracuje pod 3. MS Slivenec při OS ČČK Praha 1, další, již 5. interaktivní výstavu
svých modulů, kterou navštívilo zhruba 140 dětí a 150 dospělých. Během loňského
školního roku vyrobili modeláři další moduly, takže letošní kolejiště již dosáhlo délky
téměř 70 metrů a skládalo se ze 74 modulů ve velikosti H0 a H0e. Opět byly přichystány
více či méně zákeřné otázky zaměřené na vystavené moduly, malování vagónků ke
„sliveneckému vlaku“, možnost zakoupení svíčky ve tvaru mašinky, modelářská dílnička
pro starší děti i dospělé a samozřejmě dřevěné kolejiště nejen pro ty nejmenší. Návštěvníci také navrhovali jména pro další nádraží. Výstavu navštívil i předseda klubu Zababov
– asi největšího sdružení železničních modelářů u nás. Modelářský kroužek děkuje ZŠ
a MŠ Praha - Slivenec za podporu a poskytnutí prostoru pro činnost kroužku a pořádání
výstavy, MČ Praha – Slivenec za propagaci a poskytnutí grantu na pronájem prostor a pořádání výstavy, Železničnímu magazínu za propagaci a samozřejmě rodinným příslušníkům malých modelářů za pomoc při instalaci, průběhu i úklidu výstavy. Podle zápisů v návštěvní knize předpokládáme, že se výstava
PeSlíbila a doufáme, že si své návštěvníky najde i v příštím roce.
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V souvislosti s dostavbou a otevřením nové slivenecké školky přinášíme
rozhovor s paní učitelkou Evou Vejvodovou,
která sliveneckým předškolákům věnovala svůj profesní život
Když spočítáme léta, která jste věnovala výchově předškolních dětí,
dostaneme se na úctyhodné číslo 43 let. Jak vzpomínáte na počátek svého působení v mateřské školce ve Slivenci?
Na začátky učitelování vzpomínám úplně nejraději. Nastoupila jsem
do Slivence sice v nešťastném srpnu roku 1968, ale následující, první
roky (v prozatímní školce) byly pro mne ty nejhezčí. Určitě i proto, že
jsem byla mladá. Jako devatenáctileté mi všechno připadalo jako výzva,
do Slivence jsem se na děti moc těšila a to i vzhledem k tomu, že jsem
radotínskou rodačkou. Žiji v Radotíně dodnes. Do Slivence bylo lepší
spojení než do Davle, kam jsem na umístěnku měla nastoupit původně.
Mé nadšení se projevilo hned v prvním týdnu po mém nástupu, a sice 21.
srpna, kdy mi nikdo nedokázal rozmluvit se do práce nedostavit - i přes
chaos, který od rána po celých Čechách panoval. Doprava nefungovala,
a tak jsem popadla doma moped zn. Pionýr a vydala se na cestu přes
Lochkov do Slivence. Po celou trasu jely proti mně sovětské tanky a od
paní ředitelky ve školce jsem pak dostala vynadáno, že tolik riskuji…
Říkáte, že jste nastoupila do prozatímní školky, ale prozatímní školka přeci funguje dodnes?
Je to tak. Tehdy fungovala mateřská školka v budově dnešního
Schaeffer shopu. Do školky se chodilo ze dvora. Zepředu, z ulice Ke
Smíchovu, byl vchod do hospody. Jedna třída školky sousedila s výčepním lokálem.
To je dost netradiční spojení – restaurace a školní zařízení. Nepůsobilo to nějaké těžkosti?
Vzpomínám na jeden dnes už humorný moment. Měli jsme s hospodou společnou studnu na užitkovou vodu a jednoho dne začalo dětem
v umývárně téct z kohoutku pivo…Zavolali jsme hygienika, ten přijel,
natočil si půllitr a odešel řešit situaci do výčepu. Když potom přišel, sdělil
nám, že je vše v pořádku. Dodnes nevíme, jak se to mohlo stát. Možná
po dlouhé noci někdo popletl hadičky…
Budova, ve které se tedy školka nacházela, byla jen provizorně
uzpůsobena pro pobyt dětí…
Ano, vlastně, co já pamatuji, o nutnosti výstavby samostatné budovy
mateřské školky se mluvilo celé ty roky a pokud vím, ve hře bylo několik
lokalit, kde ji postavit. Nejčastěji to byl areál základní školy, ale uvažovalo
se například i o lokalitě, kde je dnešní Diamantová ulice.
Vraťme se tedy do sedmdesátých let a zkusme zavzpomínat na provoz v budově oné prozatímní školky. Jak to tam tehdy vypadalo?
Mateřská školka byla pro vstup dětí otevřena ráno už v 6:15, protože
mnoho rodičů tehdy pracovalo v Barrandovských ateliérech a byli závislí
na jízdním řádu modrého linkového autobusu. Poslední děti odcházely
v 17:00. Prázdniny ve školce trvaly jen jeden měsíc, protože mnoho rodičů také pracovalo v té době ještě na poli a v době sklizně potřebovali
děti umístit do školky. V tom starém domě byly pro náš provoz vyčleněny
4 místnosti – dvě třídy, herna a místnost na spaní pro malé děti. V době
mého nástupu jsme měli jednu třídu 20ti malých dětí, která byla v patře
budovy, a jednu třídu 25ti starších dětí, která byla v přízemí. Ve třídách
se topilo uhlím, v jedné místnosti jsme měli kamna „clubky“, ve druhé
„petry“. Na toaletách se někdy v zimě při velkých mrazech dělal led. Toalety byly zřízeny vždy dvě, pro děvčata a pro chlapce, což je pohledem
dnešních přísných hygienických norem více než úsměvné. Na personál
nepomyslel nikdo, ale na nízké záchodové mísy jsme si zvykli, ani nám
to nepřišlo…Na chodbě byla zřízena provizorní kuchyňka, tedy dřez bez
vody (tu jsme museli nosit z umývárny) a bez odtoku do kanalizace. Jídlo
pro děti se vozilo na dvoukoláku v obrovských hrncích ze školní jídelny.
Venku jsme měli vyhrazenou malou zahrádku s pískovištěm a dvěma
houpačkami, to vše pro 45dětí…Musím ale říci, že přes tyto „sparťanské“ podmínky byla nemocnost dětí velmi nízká. Ze zdravotního střediska odnaproti (dnešní budova, kde sídlí kavárna a Slivenecký klub Švestka,
pozn. redakce) k nám docházela paní doktorka Mátlová a chválila nás,
jak jsou děti zdravé. Do střediska jsme chodili s dětmi i k zubaři.
Říkáte, že do školky tehdy chodilo téměř 50 dětí. Jaké bylo personální obsazení takové školky?
Bylo nás pět. Když jsem nastoupila, byla ředitelkou školky (školka byla tehdy samostatná jednotka, pozn.red.) paní Husníková, která
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byd lela v patře „záložny“ (dnešní
mateřská školka, jejíž provoz bude
v září ukončen, pozn. redakce).
Manžel paní Husníkové byl známý
slivenecký malíř Jindřich Husník
a oba pro Slivenec doslova dýchali.
Učitelky jsme byly v té době tři – já
(nastoupila jsem na místo paní
učitelky Vincourové, která odešla
na mateřskou dovolenou, když se
později vrátila, zastávala po paní
Husníkové ředitelskou funkci), se
mnou tu pracovala paní učitelka
Nováková ze Slivence a paní učitelka Dušková, také ze Slivence.
Důležitou a potřebnou funkcí byla
pozice školnice, která zajišťovala
úklid, přivážela obědy a v zimě topila. Tehdy jsme neměli žádného muže,
a tak uhláky s uhlím nosila právě školnice paní Pařízková. Mužskou
výpomoc nám přidělili až později, ale paní Pařízková zůstala ve školce
až do odchodu do důchodu.
Jaké jste měla, jako pedagogický pracovník, možnosti pro další
vzdělávání? Nebyla práce, o které mluvíte, spíše jen snahou zajistit
základní podmínky pro hlídání dětí? Byl tu vůbec nějaký prostor na
přípravu dětí pro vstup do základní školy?
Naše pedagogická činnost byla ovlivněna dobou normalizace, avšak
jen do určité míry. Na začátku školního roku musela sice viset ve školce socialistická nástěnka, to se přísně kontrolovalo, ale ve Slivenci nás
nikdy děti neoslovovaly „soudružko učitelko“ ani k nám nechodil děda
Mráz…Zachovali jsme pravé české Vánoce. Přestože k nám poměrně
často jezdily školní inspekce a vždy nám to vytkly, možná právě to věčné
provizorium způsobilo, že jsme jaksi zůstali na okraji zájmu nadřízených
orgánů a nechali nás být. To však neznamenalo, že bychom nepoužívali nové metody pedagogické práce. Tehdy bylo dobrým zvykem
jezdit jedenkrát měsíčně do vybraných pražských školek na náslechy.
Měli jsme rozdělené obory. Já jsem se zaměřila na hudební, kolegyně
se proškolovaly zase ve výtvarné a pohybové výchově. Vždy po náslechu jsme se sešli na poradě a snažili se to dobré přenést i do Slivence.
Problém byl v tom, že tehdy nebylo ke koupi dostatek učebních pomůcek a museli jsme si po práci pomůcky vyrábět. Co jsme se nastříhali
například množin - až nám naskakovaly puchýře! Prosadili jsme také, že
i slivenecké děti, které byly tehdy brány jako děti venkovské, mají nárok
jezdit na školky v přírodě a začali jsme vyhledávat objekty, kam bychom
mohli jezdit. Považovali jsme to za velmi důležitý prvek při stmelování
dětského kolektivu. Ačkoli jsme se na těchto pobytech starali o děti 24
hodin denně a přijížděli vyčerpaní, cítili jsme se šťastní a ze společných
zážitků jsme dlouho čerpali témata pro práci s dětmi.
V devadesátých letech ale přeci byla naděje, že se slivenecké děti
dočkají zrekonstruovaných prostor…
Ano, dva roky před sametovou revolucí jsme strávili v budově základní
školy, protože bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci objektu, kde se
školka dosud nacházela. Hospoda byla zrušena a celý objekt měl sloužit
školským účelům. Pro nás byla po dobu stavebních úprav vyhrazena
polovina přízemí v historické budově. Práce s dětmi v tomto provizoriu
byla opravdu velmi náročná a moc jsme se těšily do krásně zrenovovaných místností naší původní školky. Připraveny byly tři kompletně zařízené třídy, vše přestavěno dle tehdejších norem. Do našeho stěhování
však zasáhly restituce. Měli jsme ultimatum – datum, kdy již připravené
třídy vyklidit…Takže jsme znovu balili hračky do krabic…Hledalo se nové
řešení a tím byl uvolněný byt manželů Husníkových v obecním objektu
„záložny“. Po rekonstrukci se do nových prostor - znovu provizorních
- přestěhovalo 30 dětí, z původně více než 60ti přijatých. Tato školka
vlastně slouží dodnes a poslední roky fungovala na hygienikem schválenou výjimku pro 20 dětí. Také sem se musely obědy dovážet, ale postupně dvoukolák nahradil automobil, nemuseli jsme se starat o topení, pro

pedagogickou práci tu byl klid, dočkali jsme se i počítače…
Máte představu, kolik sliveneckých dětí vám mezi lety 1968 – 2010
prošlo rukama?
To nedokážu přesně spočítat. Vždy mě ale těšilo, když mí žáčci přivedli k zápisu svoje ratolesti. V době mého nástupu běhal ve školce za
míčem například Jirka Růžička, který mi potom přivedl svého syna, také
Jirku,…no a on už bude letos maturovat!
V těchto dnech ﬁnišují práce na otevření skutečně první mateřské
školky ve Slivenci, navíc školky, která má v celorepublikovém měřítku mnohá prvenství – jako pasivní stavba sloužící školství. Jak vnímáte skutečnost, že slivenecké děti, kterých v posledních letech
výrazně přibylo (nejen v souvislosti s výstavbou ve Slivenci, ale také
v souvislosti s mírným zvýšením porodnosti posledních let), budou
mít konečně svou školku?
Myslím, že po těch dlouhých letech si to Slivenec opravdu zaslouží.
Přeji všem dětem, aby se jim v tak krásné školce líbilo a pedagogům přeji
mnoho štěstí v jejich práci.
Děkuji za rozhovor a srdečně Vás zvu na slavnostní otevření nové
Rozhovor vedla Mgr. Lenka Kudláková
školky 30. září.

Šitá krajka

SLIVENECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA V DATECH:
1940 Zřízení mateřské školy ve Slivenci (v uvolněném bytě po řídícím učiteli
v budově obecní školy – dnes historická budova školy). Do školky bylo zapsáno 37 dětí, stravování probíhalo v dnešní tělocvičně, kde byla jídelna.
1952 Stěhování do samostatné budovy v ulici Ke Smíchovu (tehdy Jiráskova), děti docházejí na obědy do školní jídelny zřízené za statkem pana Slavíka
1967 Do školky se začaly dovážet obědy z nové školní jídelny
1973 Po školní inspekci, která odhalila závažné hygienické nedostatky, padlo
první rozhodnutí, že Slivenec potřebuje novou mateřskou školu, měla být
postavena v akci Z
1974 Po připojení obce k velké Praze se o stavbě nové školky přestalo mluvit
1977 Na příkaz hygienika snížen stav dětí
1984 Rozhodnutí o zásadní rekonstrukci stávajících prostor, shromažďování
finančních prostředků, vypracování plánů
1986 Okresní hygienička budovu školky uzavřela z důvodu havarijního stavu
1986 – 1989 Po dobu stavebních prací „školka“ přestěhována do slivenecké
základní školy a do školky v Lochkově
1990 Rekonstrukce ukončena, budova připravena pro 3 třídy dětí 3-6 let.
Před začátkem školního roku restituční rozhodnutí. Děti zůstávají přestěhovány v základní škole a v lochkovské školce. Padlo rozhodnutí o stavebních
úpravách bytu v budově bývalé „obecní kampeličky“
1993 Zahájení náhradního provozu v budově „kampeličky“

2013 Po 73 letech od zřízení mateřské školky se slivenečtí
předškoláci dočkají nové budovy

Členky Klubu seniorů z Holyně a Slivence se
po prázdninách opět sešly 2. 9. od 16.00 hod.
A začaly pracovně. Mezi nás přišla paní Dvořáková ze Slivence a ukázala nám
šperky, které umí vyrobit z korálků. Její květiny, vánoční ozdoby, stromeček i jmelí
byly kouzelné a inspirující. Je to velká konkurence naší výstavy andílků z korálků,
umístěných v knihovně. Budeme se těšit, že se od paní Dvořákové něco naučíme. Ve Slivenci máme ale ještě jiné šikovné ručičky. Patří Zdeňce Čížkovské,
čerstvé absolventce Vyšší odborné školy textilních řemesel v Praze. Věnuje se
dlouhodobě „šité krajce“. Co to je šitá krajka? Teorie a internet praví: Šitá krajka je umělecká ruční textilní technika, pracující s jednou nekonečnou nití. Jak to
vypadá prakticky? Podívejte se na stránky: www.ﬂer.cz vyhledávač: zdendino.
Do tohoto umění jsme se s troufalostí nevědomého pustily. Vyráběly jsme šperk
(přívěšek na krk pověšený na kovovou obruč). Začaly jsme všechny podle předlohy, kterou nám Zdeňka Čížkovská připravila. Nebylo to jednoduché, páraly jsme,
hubovaly – ale přece několik šperků z šité krajky je na světě. Každá ten svůj bude
nosit ráda, protože vlastní výroba těší. Irena Krejčová, Klub seniorů

Společenská kronika
Svá kulatá a významná jubilea v měsíci
září a říjnu oslaví tito naši občané a občanky:
Září 2013
paní Jitka Kunovská, pan Josef Rech
paní Blažena Trávníčková
paní Jaroslava Kratochvílová
paní Věroslava Šímová
paní Jitka Zýchová, pan Milan Podlešák
Říjen 2013
pan Karel Obdržálek
pan Milan Arnot, pan Stanislav Kyncl
paní Marie Bártová, paní Marcela Hrádková
pan Oldřich Vršecký, paní Jana Šináglová
paní Marie Pláničková, paní Věra Horáková
paní Věra Hlaváčková, paní Libuše Tomšů
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ Praha – Slivenec.
Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu:

Pitný režim, Pravidelnost stravování
Základní živiny
s poradkyní na výživu
Ing. Blankou Pejškovou
Zveme seniory z Holyně a Slivence na
CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Ranní jóga pro seniory

KDE: v Klubu seniorů Slivence a Holyně
Kolik se platí za pololetí: celkem bude 15 lekcí za 750,- Kč

Kdy: v pondělí 7. října 2013 v 16.00 hod.
Kde: Klub seniorů ve Slivenci – v budově úřadu
Městské části Praha 5 Slivenci, přízemí
(dveře proti Poštovnímu úřadu ve Slivenci)

První cvičení: čtvrtek 26. 9. 2013 v 9.30 hod
Ranní jóga je vcelku nenáročné cvičení vhodné i pro úplné
začátečníky v józe i cvičení obecně. Je cílená na protažení,
správné držení těla a dechu a načerpání energie do nového
dne. Cvičí se v pohodlném nešustivém oblečení, v zimním
období s dlouhými rukávy a nohavicemi, doporučená je přikrývka na relaxaci. Podložka na cvičení je nutná.
Vhodný je i polštářek pod bedra nebo kolena.
Lektorka: Jana Kmochová
Zájemci o cvičení se přihlaste u paní Krejčové v knihovně:
tel. 251818044, e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz,
nebo přímo navštivte 1. cvičení.
Při cvičení dodržujte klid a ticho. Buďte dochvilní!!
Těšíme se na vás.

Klub seniorů z Holyně a Slivence pořádá
Kurz trénování paměti – podzim 2013
vždy každou středu od 16.00 -17.00 hod.
Cena: 10 lekcí – celkem 200,-Kč
První lekce STŘEDA 9. 10. 2013 od 16.00 hod.
Lektorka: Ivana Fojtů/Otřísalová
Kurz je určen seniorům, kteří se aktivně chtějí seznámit s novými metodami učení, tréninkem paměti a duševní činnost podpořit pohybem v rytmu hudby. Po absolvování deseti lekcí dostane každý účastník certifikát.
Zájemci o cvičení se přihlaste u paní Krejčové v knihovně: tel. 251818044,
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz nebo přímo navštivte 1. lekci.

Slivenecký klub Švestka připravuje NOVÉ kurzy pro školní rok 2013/2014

Pozvánka RC Pecka
Středa 18. září v 10:00 Mimi klub
Setkání s Mgr. Andreou Krenželokovou,
klinickou logopedkou a akreditovanou lektorkou kurzů
Znakování kojenců – o vhodných podnětech pro rozvoj
komunikačních dovedností kojence.

GAMA, o. s. vás zve na:

GAMA BAZÁREK

příjem:
Prodej:

19. 10.
19. 10.

od 9.00 – 11.00 hod
od 11:00 – 18:00 hod

Výdej neprodaných věcí: 20. 10. od 10:00 – 10:30 hod

Kde: Úřad městské části, Klubovna seniorů
(naproti poště)
Prodávat budeme pouze věci čisté, nepoškozené, určené pro
podzimní a zimní období. Neprodané věci vrátíme zpět následující den v určených hodinách.
•
Z každé prodané věci do 50 Kč poplatek 5 Kč
•
Z každé prodané věci nad 50 Kč poplatek 10%
•
Max. 30 ks,
•
Označení každé prodávané věci bude pod písmenem,
které vám bude přiděleno na tel: 608630688
• Seznam věcí bude v tabulce:

Dané písmeno
Popis věci i orientační
Velikost
Cena

Případné dotazy zasílejte na e-mail: albertm@seznam.cz,
hana.morstein@seznam.cz

inzerce

inzerce

dětského oblečení, obuvi a hraček
Přijďte prodat, koupit věci pro děti
a nově i oblečení dámské nebo pánské

Hliněná pecka – Keramické kurzy pro předškoláky
a malé školáky
Keramické kurzy pro mládež a dospělé
Kroužek karate – 5-10 let
Hudební kurzy hry na housle a zpěvu (pro dospělé)
Základy houslové hry a hudební teorie
Žánrové housle (jazzová improvizace, countrybluegrass, irská hudba)
Základy zpěvu a hudební teorie
Populární zpěv, jazzová interpretace a improvizace
Vedení ansámblu (vokální vícehlasý soubor, instrumentální skupina)
Klasická jóga pro veřejnost
+ Noví lektoři – rodilí mluvčí na konverzaci v anglickém
jazyce
Další informace na www.klubsvestka.cz nebo se ptejte na
info@klubsvestka.cz

III. slivenecké Švestkobraní
V pátek 6. září se v Klubu Švestka uskutečnila v pořadí již třetí slavnost
švestek, švestkových koláčů a ostatních švestkových produktů. Tato
zářijová akce je vždy zároveň klubovým dnem otevřených dveří s možností zápisu do kurzů pro nový školní rok.
Své dveře otevřela Švestka dokořán již v dopoledních hodinách, a to
pro nově vznikající Mimi klub, který rodinné centrum Pecka připravilo pro
maminky těch nejmenších, právě narozených miminek. Na setkání přišla
lektorka kurzu Pecičky (cvičení kojenců) paní Jana Novotná a představila koncepci svého kurzu. Povídalo se o možnostech uspořádání různých
besed a dalších kurzů zaměřených na psychomotorický rozvoj kojenců,
které by v Mimi klubu mohly probíhat.
Po 14:00 byl zahájen samotný zápis do kurzů Sliveneckého klubu
Švestka. V nabídce Klubu je pro školní rok 2012/13 připraveno celkem 43 kurzů, z toho 8 organizuje Rodinné centrum Pecka, 6 kurzů je
v nabídce zcela nově. Většina kroužků probíhá přímo v Klubu (ve studiu,
v divadelní půdě, v učebně, v atelieru, či keramické dílně), pro některé
tělovýchovné aktivity si pronajímáme školní tělocvičnu.
U zápisu do kurzů byla přítomna většina lektorů a zájemci se tak
mohli s nimi osobně seznámit. Nově jsme například přivítali paní Dalese
Stockwell, která povede se svým manželem lekce anglické konverzace,
nebo pana Pavla Švestku (vystoupil jako leader kapely Shannon během
letošních Sliveneckých letnic a ve Slivenci se mu natolik zalíbilo, že nám
nabídl své služby), přivítali jsme také paní Magdu Čtvrtečkovou, která na
Zápisy do kurzů

Děti v herně

Hodnocené švestkové dobroty

Malý recitál

www.klubsvestka.cz

Barrandově před deseti lety založila Keramické studio Střípek a letošním
rokem povede keramické kurzy pro dospělé také v nově vzniklé keramické dílně Klubu Švestka. Potěšilo nás, že všichni příchozí byli z klubových prostor nadšeni a na své studenty se už velmi těší.
Návštěvníci si toho odpoledne mohli zasoutěžit v soutěži o nejchutnější švestkovou dobrotu (zvítězil Dorčin Tvarohový a Eliščin Borohrádecký
koláč) a o nejkrásnější švestkový šperk, který vyráběla děvčata z kurzu
Alenčin korálek (zvítězil náhrdelník Markétky Šimkové). Na všechny také
čekalo milé překvapení v podobě malého recitálu lektora hudebních kurzů Martina Roušara, který se svým svěřencem Jakubem Siganem zahrál
na klarinet.
Když se večer dveře klubu uzavřely, spočítali jsme, že první den zápisu
jsme obdrželi 310 přihlášek do kurzů. To je číslo, které nám dělá velkou
radost, ale zároveň zavazuje….
První pololetí třetího švestkového roku začíná týdnem 16. 9. Než začne, ráda bych poděkovala mým skvělým kolegyním z realizačního týmu
- Editě, Doře a Veronice, bez jejichž obětavosti, nápadů a entuziasmu by
Švestka nebyla místem, na které můžeme být pyšní , a také obětavým
maminkám z rodinného centra Pecka, které se podílely na přípravách
školního roku a slavnosti Švestkobraní.

Za realizační tým Klubu Švestka Lenka Kudláková
Přihlášky a dotazy ke kurzům na info@klubsvestka.cz
Jazyková učebna

Pecka hravá, bojovná i hliněná
Ano, naše rodinné centrum má různé tváře a zase nám jich od tohoto
podzimu přibude!
Pokračujeme v osvědčených a vždy zcela naplněných „titulech“, jako
jsou Montessori dílny (v rozšířené nabídce, která pokryje děti ve věku
2-7 let a nabídne každé věkové skupině speciﬁcký program), cvičení pro
nejmenší Pecičky či Pilates s hlídáním.
Máme však pro vás i řadu nových věcí: pro maminky s těmi nejmenšími
bychom rádi spustili Mimiklub, tedy prostor pro setkávání, povídání, hraní, ale
i místo nabízející zajímavé přednášky, např. o masážích kojenců, nošení v šátku, znakování, apod. Pro již odrostlejší děti (5-10 let) jsme na základě skvělých
referencí zajistili zkušeného a velmi oblíbeného lektora Karate (děti v MŠ a ZŠ
Velká Chuchle by mohly vyprávět…), který naše děti naučí správnému pohybu
i soustředění. A díky zakoupení keramické pece můžeme rozšířit také nabídku
výtvarných kurzů a dílen – v kroužku Hliněná pecka se naučí pracovat s hlínou,
glazovat… zkrátka tvořit děti (5-10 let).
Všechny naše kroužky vedou kvaliﬁkovaní a zkušení lektoři, zároveň však
chceme, aby Pecka a celý Slivenecký klub Švestka měly něco navíc – onu
rodinnou atmosféru a pohodu, o kterou nám šlo tehdy před lety, když jsme začínali „na koleně“ a v mnohem primitivnějších podmínkách. Nadšení i množství
volného času, které tomu věnujeme, se od té doby nezmenšilo – spíše naopak,
ale teď to snad děláme lépe, v krásných prostorách (které opět o prázdninách
doznaly jistých změn) a pro daleko širší okruh lidí.
Proto se těšíme, že mezi nás zavítáte, vy, kteří jste našimi věrnými návštěvníky, i vy, kteří jste to v Pecce ještě nevyzkoušeli. Veškeré informace najdete na
Za RC Pecka Dora Poláková
www.klubsvestka.cz.
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AFK Slivenec: Sezóna 2013/2014 je tu!
Fotbalová sezóna 2012/2013 je minulostí a před námi je nová výzva,
kterou jest sezóna 2013/2014. Bude to sezóna plná sportovních i společenských akcí, ale také změn a všichni věříme, že k lepšímu. Některé změny možná ani nepoznáte (např. změna správce areálu), jiné budou nebo
již jsou patrné na první pohled. Mezi ty viditelné patří nové dětské hřiště,
které útočník A-týmu Petr Novák v našem areálu zdarma postavil. Materiál na dětské hřiště věnoval pan Karban, který prodává nejrůznější dřevo
v nedalekých Klukovicích, moc mu za to děkujeme. Hřiště je od samého
počátku u dětiček velmi oblíbené a najde-li se více štědrých lidí, jistě jej
brzy rozšíříme o další atrakce. Úpravami v současnosti prochází také prostor mezi šatnami a travnatým hřištěm. Tato část sportovního areálu se
změnila takřka k nepoznání a to především díky dobrovolné „brigádnické“ práci našich hráčů. Poděkování patří též panu Janáčkovi, který nám
potřebný štěrk přivezl. V plánu je totiž i úprava prostoru mezi travnatým
hřištěm a umělkou. Slibně to vypadá také se získáním bezpečných branek
pro naše mladé fotbalisty. Věříme proto, že u nás vytvoříme ještě příjemnější prostředí pro konání sportovních a nejrůznějších společenskýchakcí
a těšíme se, že se na nich s vámi uvidíme. Nyní si pojďme představit týmy,
které do nové sezóny zasáhnou.
A-tým mužů v létě opustil jen jeden hráč, kterému u nás skončilo hostování. K týmu se naopak vrátil po ročním angažmá v Rakousku střelec
Novák a přišlo i několik dalších hráčů. Tréninků se nově ujalo duo StarecVobořil. Změna obsahu tréninků hráčům prospěla a je zde opět patrná
radost z fotbalu, což je důležité. Vydrží-li hráčům elán a budou-li na sobě
dále pracovat, mohl by být náš tým „černým“ koněm soutěže, který se
nemusí bát ani nejsilnějších týmů. Ostatně remíza v úvodním kole s Braníkem, aspirantem na postup, je toho důkazem (a to Braník šťastně vyrovnal až v 92. minutě utkání). Stejně tak domácí hladká výhra nad Lipenci
5:2, kdy náš sebevědomý A-tým nezabrzdil ani brzký nepříznivý stav 0:2.
Týmová pohoda, nové týmové oblečení nebo třeba chutné pohoštění po
zápase připravené od Besední restaurace, to jsou vítané změny k lepšímu. I zde se sluší srdečně poděkovat Besední restauraci, kterou naleznete
v Hlubočepech „u šraněk“. Hovězí na žampionech s rýží, podávané po
posledním utkání, bylo vynikající.
Rozpis podzimních utkání A-týmu i B-týmu naleznete na konci tohoto
článku. Těšíme se na vás při návštěvě našich domácích utkání. Pro diváky
se navíc plánuje i oživení tradice v podobě tištěného programu k utkání,
grilování klobás a tomboly.
Za případné ceny do tomboly budeme samozřejmě moc vděčni. Co
je pro vás maličkost, druhého může velmi potěšit. Stačí zavolat na číslo
uvedené pod článkem a domluvit se ohledně služby, kterou můžete nabídnout. Může jít třeba o voucher na návštěvu kadeřníka, máte-li kadeřnictví.
Kdo provozuje pohostinství, může nabídnout kupón na 1+1 jídlo zdarma.
Prodejci potravin třeba 1 kg uzenin. Pneuservis může poskytnout přezutí
pneu. Další možností jsou různé slevové poukazy (výše % slevy na vámi
poskytovanou službu je jen na vás), atd. Zapojit se může skutečně každý.
Věřím, že společně připravíme návštěvníkům sportovního areálu vítanou
zábavu, která výherce potěší a poskytovatele výhry zviditelní a pomůže mu
k novým zákazníkům. Předem všem děkujeme za nabídky.
B-tým mužů a hlavně jeho výkony jsou pro nás v této sezóně velkým
otazníkem. Starší hráči nenavštěvují tréninky příliš pravidelně, ať už kvůli
svému zaměstnání nebo zdraví. Mladší hráči zase neumí dost dobře naložit
s volností a se „svobodou“, získanou plnoletostí. Se sportem dočasně
končí nebo mu ani zdaleka nedávají 100 %. O to větším překvapením bylo
jejich vystoupení v prvním mistrovském utkání sezóny, když hladce přejeli
rezervu týmu Praha 1999, a to poměrem 7:1! Třeba nás kluci budou překvapovat i po zbytek sezóny, uvidíme.
Starší žáci se pro tuto sezónu spojili s žáky Radotína. Navýšení počtu
hráčů je enormní a tréninky teď absolvuje okolo 25 kluků. Krom mistrovských utkání hrají proto kluci i přátelské zápasy, aby si co nejvíce zahrál
každý z nich. Ze začátku to jistě bude trochu váznout v komunikaci i hře,
ale až si na sebe kluci zvyknou, mohou předvádět pohledný fotbal. Domácí
vítězství 7:3 nad soupeřem z Řep je toho příslibem. Lehké to však kluci mít
nebudou, vždyťhrají o soutěž výš nežli loni.
Starší přípravka (ročníky narození 2003+2004) začala trénovat v polovině srpna, vlivem prázdnin byla však účast na trénincích podprůměrná
a všichni kluci se sešli vlastně až v září. Dva měsíce volna jsou na hráčích
znát a bude trvat, než se dostanou aspoň na úroveň, kde byli před prázdni-
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nami. Aby se to
do budoucna
neopakovalo,
plánujeme pro
hráče uspořádat
letní soustředění. Do dalších
prázdnin je sice
ještě
daleko,
přesto je nejvyšší čas začít sou-

Hostivař vs. Slivenec (výhra A-týmu 5:2)

Turnaj starší přípravky 31. 8. 2013

středění zařizovat. Co jsme
naopak stihli již
o těchto prázdninách (31. 8.),
byl turnaj ročníků 2003 a mladších. Vynikající
organizace
a krásné počasí
daly možnost
hráčům odehrát
Lipence – Slivenec (starší přípravka)
mnoho utkání.
Za své výkony
si každý tým odnesl sladkou odměnu. Vyhlášen byl i nejlepší hráč každého
týmu, kterým ceny předal Marek Jarolím (ligový hráč, který se stal dvakrát mistrem ligy se Slavií Praha). Pohár a medaile za první místo tentokrát
vyhrál jeden z našich soupeřů Čechie Smíchov, gratulujeme. Sezóna však
bude ještě dlouhá a kluci budou mít mnoho příležitostí na nápravu a zisk
„zlatých“ medailí.
Mladší přípravka (2005+2006) čekala na své hráče až do září a tak toho
zatím moc nestihla. Tréninky už ale běží pravidelně tak, jak je zvykem (po,
st, pá od 17:00) a kluci za sebou mají už i první měření sil se soupeřem
z Aritmy. Po bojovném výkonu všech hráčů, včetně těch soupeře, si naši
borci mohli zakřičet vítězný pokřik, vyhráli totiž 12:7.
Aby přípravky byly ještě úspěšnější, probíhá v současnosti nábor nových
uchazečů. Cílem je mít v každém týmu min. 20 hráčů a vytvořit pro ně to
nejlepší prostředí, kam se budou vždy těšit. Připojte se k nám, rádi vás
Mistrovská utkání
A-týmu mužů AFK Slivenec

Mistrovská utkání
B-týmu mužů AFK Slivenec

22.9.2013

16:30

Slivenec
Cholupice

-

21.9.2013

16:30

Slivenec B Dukla JM

29.9.2013

16:30

Stodůlky
Slivenec

-

29.9.2013

16:30

Nebušice B
- Slivenec B

6.10.2013

16:00

Slivenec
Nebušice

-

5.10.2013

16:00

Slivenec B Řeporyje B

12.10.2013

10:30

Podolí - Slivenec

13.10.2013

16:00

Nusle - Slivenec B

20.10.2013

15:30

Slivenec
Bílá Hora

-

19.10.2013

15:30

Slivenec B Modřany B

27.10.2013

14:30

Slivenec
Kunratice

-

27.10.2013

14:30

ČZU - Slivenec B

2.11.2013

10:15

Sparta Krč Slivenec

2.11.2013

14:00

Slivenec B Lipence B

10.11.2013

14:00

Slivenec
1999 Praha

10.11.2013

14:00

Olymp - Slivenec B

16.11.2013

11:00

Modřany
Slivenec

16.11.2013

13:30

Slivenec B Zbraslav B

-

mezi sebou přivítáme. Nevychováváme sice ty nejlepší fotbalisty v Praze,
ale snažíme se a přispíváme k výchově kluků i holek po morální stránce.
Své svěřence učíme fair-play chování, disciplíně, úctě k druhým, samostatnosti a radosti z pohybu. Není výjimkou, že některý z našich hráčů (či
spíše rodičů) má vyšší ambice a po určité době přestoupí do většího klubu. V takovém případě nikomu nebráníme v odchodu, naopak má-li na
to samotný hráč, je to pro nás pocta. S mládeží nepracujeme, abychom
mladé naděje později zpeněžili tak, jak to často bývá u větších klubů. Práci
s mládeží děláme pro radost a lásku k tomuto sportu, který každému z nás
přinesl mnoho krásných zážitků a kamarádů na celý život. To samé si přejeme i pro naše svěřence. Přijďte si vyzkoušet trénink. Těšíme se na vás
každé pondělí od 17:00.
Před-přípravka (2007 a ml.): Opomenout nesmíme ani ty nejmenší. Také
mlaďáskové již mají své tréninky, a to vždy v pondělí a ve středu od 17:00
do 18:00. Děti si zde zvykají na pravidelné tréninky, učí se pohybu hrami
a pomalu poznávají radost z prvních gólů. Neplatí to však o všech, vždyť

už loni s námi trénoval moc šikovný ročník 2008, z kterých jsou letos „starý
mazáci“. Fotbalové umění je zde různé a nehraje žádnou roli, vždyť bude
poctivým tréninkem teprve zdokonalováno. Důležité je, že dle samotných
rodičů se kluci na další tréninky těší, což samozřejmě těší i nás. I zde platí,
že mezi sebe přijmeme další neposedy.
Hráčům do nové sezóny přejeme mnoho úspěchů, branek v síti soupeře a hlavně pevné zdraví. Divákům přejeme příjemnou zábavu během
utkání našich týmů, čarodějnic a jiných akcí. Rodičům hráčů děkujeme,
že svá dítka vedou ke sportu. Zvláštní poděkování pak náleží sponzorům:
MARTIN OIL, ČEPS a MČ Praha-Slivenec za ﬁnanční podporu. Stejně tak
i všem příznivcům našeho klubu, kteří nezištně pomáhají při každodenním
chodu klubu AFK Slivenec. Jak známo, nehraje se u nás pro peníze, ani za
peníze, přesto je k fungování oddílu potřebujeme a bez vás by to snad ani
nešlo. Ještě jednou děkujeme a zveme vás do našeho areálu.
Více informací na internetových stránkách: www.afk-slivenec.webnode.
cznebo na tel. čísle: 723 420 275 (Jaroslav Sedlický – trenér mládeže)

Valda-cup 2013 ovládly Vejprnice
Mramor Slivenec

FC Lochkov

Poslední červnovou sobotu uspořádal Real Holyně, stejně jako minulý rok, turnaj v minikopané. Na slivenecké umělce se sešlo celkem osm
týmů rozdělených do dvou skupin. Nováčky letošního ročníku byly týmy
Boys Lochkov a BohemiansForever tvořený převážně z fanoušků prvoligové Bohemky. Před zápasem pořadatelského Realu a Bohemians došlo ke
slavnostní chvíli. Byli jsme poctěni, že pozvání na turnaj přijal vážený host
pan Josef Pešice. Bývalý ligový fotbalista a momentálně asistent trenéra
reprezentace provedl před již zmiňovaným zápasem slavnostní výkop a od
zástupců Realu dostal na památku dres Realu Holyně se jmenovkou a číslem deset.
Do semiﬁnálových bojů postoupily Real, Bubovice, Boys Lochkov a Vejprnice. Překvapivě už v základní skupině skončil historicky první vítěz Valda-cupu FC Lochkov. Domácí Real se sice stal stejně jako loni nejlepším
místním celkem, ale i tak to stačilo až na čtvrté místo. Nejdříve přišlo smolné
vypadnutí v semiﬁnále s Vejprnicemi, a to až na penalty. V souboji o třetí
místo se radovaly Bubovice po těsném výsledku 1:0. Do závěrečných bojů
se bohužel promítlo, že Holyně musela vyřazovací zápasy odehrát bez svého kapitána Tomáše Javůrka, který se smolně zranil v duelu s Bohemians.
Finálový souboj mezi Vejprnicemi a Boys Lochkov skončil 0:0, v následné penaltové loterii byli šťastnější hráči Vejprnic, kteří se po loňském druhém

Vítězné mužstvo z Vejprnic

místě stali zatím nejúspěšnějším týmem obou ročníků.
Děkujeme všem účastníkům a věříme, že se sejdeme za rok při tentokrát
již třetím ročníku.
Zvláštní poděkování: Real Holyně srdečně děkuje následujícím osobám,
bez kterých si jde těžko představit hladký průběh Valda-cupu: Václav Podzemský, Karel Mašek, Dan Kudlák, Filip Marek, Jaroslav Kupka. Dále děkujeme sponzorům, kterými byly MČ Slivenec, Autoservis Finecco, Panpes,
František Dolista a Truhlářství Marek.

Za Real Holyně Miroslav Fical ml.
Real Holyně

JZD Slivenec

inzerce

ODVOZ A LIKVIDACE
FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3 terénní 4x4

inzerce

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ,
ABSOLVENTI, NEZAMĚSTNANÍ
Pomáháme v rozhodování všem, kteří chtějí dostat šanci na trhu práce. Víme,
jaká příprava je nezbytná pro to, abyste se dokázali prosadit ve výběrových
procesech. Hledáme s Vámi smysluplné příležitosti a Vaše snahy usměrňujeme tak, abyste uspěli. Prostřednictvím naší individuální personální konzultace
získáte doporučení kde a jak vhodnou pozici hledat a budete připraveni udělat
dobrý dojem. Pro občany Slivence je základní konzultace bezplatná.
Kontakt: Argo d.t., spol. s r. o., simona.dvorakova@argodt.cz, tel: 607945199

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

Kalendář obce
ZÁŘÍ
31. 8. – 29. 9. Jolana Kahounová - Ruchařová: Zahrada v Holyni
(Výstava v holyňské kapli)
14. 9. Pražské cyklozvonění
16. 9. Zahájení pololetí v Klubu Švestka
19. 9. Zájezd pro seniory (Kačina, Kutná Hora)
23. 9. 10:30 – 16:00 Denní pozorování Slunce
dalekohledem před ZŠ Slivenec (lektor Pavel Vála,
Česká astronomická spol.)
30. 9. 15 – 18 hod. Den otevřených dveří v nové školce
ŘÍJEN
5. 10. – 28. 10. George Radojčič: Zahrada v Holyni (Výstava
v holyňské kapli)
1. 10. 18:00 Cestopisná beseda Mgr. Petr Škrabala:
„Z Kodaně do Uppsaly“ (zas. místnost ÚMČ)
5. 10. Sázení sukulentů na střeše školky
7. 10. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
17.10. Zájezd pro seniory (Český kras)
19. – 20. 10. Gama bazárek (prodej, koupě oblečení pro děti)
17. 10. – 20. 10. Řezbářské sympozium (Betlém pro Slivenec
– 1. předběžný termín)
LISTOPAD
4. 11. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
6. 11. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
5. 11. 18:00 Eliška Sýkorová – recitál pro klavír
a violoncello (MČ v Kavárně Cheecup)
7. 11. – 10. 11. Řezbářské sympozium (Betlém pro Slivenec
– 2. předběžný termín)
15. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11. a 17. 11. Bohoslužba v kostele
Všech Svatých (Farnost Slivenec)

Speciálním dalekohledem „CORONADO“ lze pozorovat sluneční aktivitu v chromosféře. Zájemci uvidí sluneční protuberance, filamenty
a skvrny, případně aktivní oblasti na slunečním disku. Pozorování bude
komentováno ve skupině pozorovatelů a budou zodpovídány případné
dotazy. Akce se koná v případě jasného nebo polojasného počasí.
Lektor: Pavel Vála, člen České astronomické společnosti
Místo: Slivenecká náves (před ZŠ)

Výstava v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

MOJE CESTA
Obrazy a kresby George Radojčiče
5. 10. - 28. 10. 2013.
otevřeno o víkendech a svátcích

Přehlídka psích mazlíčkú Hafík se
z technických důvodů bude konat
v jarním termínu.
Městská část Praha – Slivenec Vás srdečně zve na

koncert Elišky Sýkorové

Cestopisná beseda
Mgr. Petr Škrabala: „Z Kodaně do Upsaly“
Úterý 1. 10. 2013 v 18:00
v zasedací místnosti ÚMČ
Beseda o cestě na sever Evropy,
o přírodě Skandinávie, dlouhé severské zimě
a bílých nocích (spojené s promítáním)

SLIVENECKÝ MRAMOR

Recitál pro klavír a violoncello
Kdy: 5. listopadu 2013 od 18 hodin
Kde: Kavárna Cheecup ve Slivenci
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