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Slivenecký masopust 2013
Maškary, kejklíři, jitrnice, koláče, balónky, cukrová vata, skočná muzika – to vše a mnoho dalšího si mohli užít návštěvníci letošního
masopustu ve Slivenci. Proběhl v neděli 28. 1. za mrazivého, ale slunečného počasí. Účastníci průvodu se sešli – v maskách i bez nich na parkovišti za Sliveneckým klubem Švestka. Letos začalo masopustní odpoledne nabídkou stánkového prodeje nejrůznějších laskomin,
domácího piva, medoviny, svařeného vína a nabídkou z domácí kuchyně Rodinného centra Pecka. K tanci a ochutnávkám zahráli muzikanti
kapely Třehusk, kteří se poté vydali s průvodem na veselou pouť Slivencem do Holyně. K velkému nadšení všech se nezapomnělo na
zastavení u tradičního sponzora Sliveneckých masopustů – řeznictví Görgl. To poskytlo z rukou maminek OS Gama oblíbené zabijačkové
dobroty, jejichž sláva dávno dosáhla za hranice našeho katastru. Letos poprvé nezištně pohostila a zahřála masopustní průvod teprve
nedávno otevřená slivenecká vinotéka Primawine. Ta připravila vynikající delikatesy a horké nápoje pro zahřátí.
Cestu do Holyně potom zpříjemňovali chůdaři svými kejkli a v Holyni na sále hostince U Knotků, který (jako každým rokem) sponzorsky
zapůjčil majitel, na všechny čekalo pivo z pípy, muzika k tanci, teplé jitrnice a jelítka, pro děti tombola a venku na náměstí Pod Lípou skákací
nafukovací hrad pro ty nejmenší.
Poděkování za veselý průběh letošního masopustu patří všem sponzorům i dobrovolníkům, kteří jej podpořili.

Lenka Kudláková K
Shromáždění masek na parkovišti

Cesta Slivencem

Občerstvení u Görglů

Poberounská kapla Třehusk v Holyni

Informace z 19. řádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Řádné 19. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se
konalo ve středu 27. února 2013 v zasedací místnosti úřadu MČ.
Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprávách
předsedů komisí zastupitelé projednali body dle schváleného
programu:
SMLOUVY – PŘIJATÉ USNESENÍ Č. 212/19/2013
³ Snížení nájmu za prostory v objektu čp. 315 využívané jako prodejna drogerie panu Jiřímu Marouškovi a paní Miladě Vránové na částku
3845,- Kč/měsíc od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013.
VĚCNÉ BŘEMENO – PŘIJATÁ USNESENÍ Č. 213/19/2013
A 214/19/2013
³ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků
parc.č. 1697/1 a 1699, k.ú. Slivenec, za účelem provozování podzemního kabelového vedení 1 kV se společností PRE distribuce, a.s.
³ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků
parc. č. 1714/1, 1716, 222/30, 1720/3, 1721/1, 1723/1, 1724, 1725,
1726, 1727 a 1731/1, k. ú. Slivenec za účelem provozování plynárenského zařízení se společností Pražská plynárenská distribuce,
a.s., s tím, že úplata za zřízení věcného břemene se snižuje o 10% na
částku 1 567 620 Kč.
PRODEJ POZEMKŮ – PŘIJATÉ USNESENÍ Č. 215/19/2013
2
³ Prodej pozemku parc. č. 1458/3 v k. ú. Slivenec o výměře 62 m za
cenu 5450,-Kč/m2 (dle cenové mapy) paní MUDr. Ivaně Otavové.
PŘEVOD POZEMKŮ – PŘIJATÁ USNESENÍ Č. 216/19/2013,
217/19/2013, 218/19/2013 a 219/19/2013
³ Darování pozemku parc.č.1765/19, k.ú. Slivenec, o výměře 122
m2 Městskou částí Praha - Slivenec paní Elišce Hrabákové, oproti
darování pozemku parc. č. 1705/9, o výměře 9 m2 a 1705/8, o výměře
4 m2 Městské části Praha – Slivenec panem Bohumilem Slavíkem.
Obě darovací smlouvy budou uzavřeny současně. Darování pozemků
je podmínkou umožnění výstavby splaškové kanalizace v ulici V Lipkách. V obou případech bude plátcem darovací daně Městská část
Praha - Slivenec.
³ Vyjmutí pozemků parc.č. 199/1, 199/2 a 199/4, k. ú. Holyně,
z majetku MČ Praha–Slivenec a o převedení na Hlavní město Prahu.
2
³ Převod pozemků parc. č. 1781/7 o výměře 1441m , 1785/56
2
2
o výměře 81m , 1785/59 o výměře 111 m , 1785/60 o výměře 70m2
a 1798/190 o výměře 819 m2, vše v k. ú. Hlubočepy, na Městskou
ZPRÁVY PŘEDSEDŮ KOMISÍ
Kulturní komise - Mgr. Kudláková – z kulturních akcí začátku
roku zmínila Slivenecký masopust, který proběhl 3. února za účasti
sponzorů (řeznictví Görgl, Vinotéka Primawine, restaurace U Knotků). Masopust podpořilo i OS Pecka a OS Gama. Všem sponzorům
patří naše poděkování. Jak se již stalo zvykem, knihovna a MČ
pořádá každý měsíc cestopisné besedy. Klub Švestka již zahájill
druhé pololetí a jeho kurzy vešly do povědomí občanů Slivence,
Lochkova, ale i Radotína a Barrandova. Celkem je již otevřeno 44
kurzů, z toho 7 realizuje OS Pecka. V novém pololetí jsme zatím
otevřeli kurz Aj - doučování a jógu pro seniory a pro veřejnost.
Stavební komise – Ing. Andres – komise se zatím nesešla, p.
Andres se byl podívat v ulici Rubínová, kde je požádáno o odkup

Volba prezidenta republiky 2013

část Praha 5 v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 2/2000 Sb.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PŘIJATÉ USNESENÍ Č. 220/19/2013
³ Dodavatelem zakázky „Zhotovení regálů pro knižní fond veřejné
knihovny“ se stala na základě provedeného výběrového řízení ze
dne 25. 2. 2013 ﬁrma Robert Hloch za cenu 89 589 Kč včetně DPH
dle cenové nabídky. Zápis z výběrového řízení je přílohou usnesení.
Starostka byla pověřena uzavřením smlouvy s dodavatelem.
GRANTY – II. KOLO – PŘIJATÉ USNESENÍ Č. 221/19/2013
³ Bylo vyhlášeno II. kolo grantů z rozpočtu Městské části Praha–Slivenec na rok 2013 pro dva tematické okruhy - I. okruh – podpora
kultury, sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých
a dětí v MČ Praha-Slivenec a II. okruh – Podpora jednotlivých akcí
a činností, které se vztahují k historii a přírodě MČ Praha-Slivenec.
Výše ﬁnančních prostředků určených na II. kolo je 50 tis. Kč. Termín
ukončení přijímání žádostí je 29. 3. 2013 do 12.00 hodin.
ÚPRAVA ROZPOČTU 2013 – PŘIJATÉ USNESENÍ Č. 222/19/2013
³ úprava rozpočtu na rok 2013 a navýšení objemu rozpočtu příjmů v kapitole 1000 – transfer ze státního rozpočtu (položka 4112)
o 76 000 Kč
³ snížení třídy 8 – ﬁnancování (pol. 8115) o částku 76 000 Kč
³ rozpočet MČ Praha - Slivenec na rok 2013 po úpravě:
příjmy ve výši
15 234 000 Kč
výdaje ve výši
13 234 000 Kč
plánovaný přebytek 2 000 000 Kč (je kryt ﬁnančními zdroji ve třídě
8 (pol. 8118)
RŮZNÉ – PŘIJATÁ USNESENÍ Č. 223/19/2013 A 224/19/2013
³ Schvaluje plán činnosti ﬁnančního a kontrolního výboru dle příloh,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
³ Schvaluje uzavření dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu pro vytvořené 1 pracovní místo údržby MČ Praha
– Slivenec na dobu 12 měsíců od 1. 4. 2013.
Zastupitelé se kladně vyjádřili k žádostem dvou subjektů na pořádání longboardových závodů v ulici K Homolce v červnu a v září.
V obou termínech bude omezený provoz v ulici K Homolce, informace o dopravních omezeních budou včas zveřejněna.

Milena Hollmannová K
části veřejného pozemku – podle jeho názoru s prodejem pozemku
by neměl být problém.
Sociální komise – pí Havlíková – komise se sešla minulý měsíc,
obdržela nabídku od spol. Senior Home, s.r.o, která zajišťuje
pomoc pro občany s Alzheimerovou chorobou a dalšími závažnými
postiženími. Společnost nabízí volná místa i pro naše občany. Starostka doplnila, že nabídek na místa v zařízeních pro seniory již přišlo několik, budeme je uveřejňovat v časopise Slivenecký mramor,
nebo na našem webu. Většinou jsou tam ale dost vysoké ceny.
Finanční výbor – pí Hollmannová – výbor se sešel 18. 2. - projednal a schválil plán ﬁnančních kontrol na rok 2013 a schválil zápis
z kontroly zůstatků účtů naší městské části k 31.12. 2012.

To tu ještě nebylo. V pátek 25.
ledna 2013 ve 14.00 hodin začalo druhé kolo první historické volby prezidenta České republiky občany. Ti vzali volební místnost útokem. O tyto
volby byl opravdu mimořádný zájem. Připomeňme, že do druhého kola
voleb postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Výsledek z prvního kola byl celostátně velmi těsný, Miloš Zeman získal 24,21 %, Karel
Schwarzenberg 23,40 %. Přímo v MČ Praha-Slivenec to bylo jiné, zde
v prvním kole zvítězil Karel Schwarzenberg ziskem 48,66 % hlasů, druhý
Miloš Zeman obdržel 15,79 % hlasů. Volební účast v prvním kole byla
67,65 %.
Ve druhém kole v naší městské části opět zvítězil Karel Schwarzenberg
s 73,65 % a na druhém místě se umístil, dnes už nový, občany zvolený prezident Miloš Zeman s 26,35 %. Volební účast ve druhém kole byla
Ruz K
67,68 %.
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S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení a milí občané,
dnes bude mé povídání celkem krátké. Kanalizace vzhledem k počasí stojí, ale jakmile se oteplí,
bude její výstavba neprodleně pokračovat. Bude
dokončen chybějící úsek v ulici Na Kraji a začne
se s výstavbou na konci Habeše. Po dokončení
těchto etap již přijdou na řadu Lipka, tedy oblast
jihovýchodního Slivence.
Na jaře nás čekají především nezbytné opravy
komunikací, které v letošní zimě s prudkými výkyvy
počasí dostaly opravdu hodně zabrat a jsou plné
výmolů. Věřím, že se hlavnímu městu podaří už konečně vysoutěžit zhotovitele na rekonstrukci komunikace K Holyni, která je ve stále horším
stavu a je ostudou celé Prahy. U komunikace U Náhonu jednáme se
Zavosem (mandatář OMI) o tom, že před položením nového povrchu
je nezbytné rekonstruovat kapacitně nedostačující dešťovou kanalizaci
pod ní – vždyť po každém přívalovém dešti máme v centru Holyně kolem
kaple menší povodeň, navíc bývají zaplavené i některé domy. Jsem ráda,
že se s tím začalo konečně vážně počítat. Nedostatečná kapacita dešťové kanalizace v Holyni se ukázala jako problém i při plánované výstavbě tramvajové trati do Holyně – projektanti tramvaje původně plánovali
odvodnit trať a tramvajovou smyčku do této dešťové kanalizace, což
jsme pochopitelně nepovolili, protože by se problémy se zaplavováním
centra Holyně ještě zhoršily. Nyní odborníci hledají jiná řešení, která
ale budou pro město ﬁnančně náročnější. Náš návrh sdružit ﬁnanční
prostředky Dopravního podniku, OMI, TSK a případně i developerů na
vybudování kapacitní dešťové kanalizace asi zůstane nevyslyšen.
Ve školce se velmi intenzivně pracuje. Hotové je už zateplení a proběhl už i první test těsnosti, který je u pasivních staveb podmínkou.
Ukázalo se, že práce jsou provedeny velmi dobře. Postupně se vyzdívají vnitřní příčky a dělají rozvody. Stále počítáme s tím, že výstavba
skončí v červnu a budeme mít pak dva měsíce na vybavení a úpravu
okolí. Slavnostní otevření školky je plánováno na 30. srpna a přislíbil na něm účast i pan primátor Svoboda. Koncem dubna uvidíme,
kolik se přihlásí dětí – předběžně počítáme s otevřením tří tříd, protože
chceme, aby jedna třída zůstala volná pro děti, které budou potřebovat nastoupit příští rok.

Vítání občánků

MČ Praha – Slivenec vás srdečně
zve na besedu o nové podobě
centra městské části, která se uskuteční dne 3. dubna 2013 v zasedací
místnosti ÚMČ Praha – Slivenec
od 18 hodin.
Přijďte si s námi popovídat!

Jana Plamínková, Vaše starostka K

Vyhlášení II. kola grantů
pro rok 2013
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém 19.
veřejném zasedání dne 27. 2. 2013
II. kolo grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na
rok 2013. Výše ﬁnančních prostředků
určených pro II. kolo je 50 tis. Kč.
Tematické okruhy a podmínky grantového řízení jsou vyvěšeny
na úřední desce a na webových stránkách
MČ Praha – Slivenec.
Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení grantů
je 29. 3. 2013 ve 12:00 hodin.

HLEDÁM PROSTORY PRO ORDINACI

inzerce

Vážení rodiče,
pokud se vám v roce 2012 narodilo miminko, máte trvalý
pobyt v MČ Praha – Slivenec a chcete se zúčastnit Vítání
občánků v sobotu 27. 4. 2013, kontaktujte, prosím,
ÚMČ Praha – Slivenec - pí Růžičkovou, nejlépe osobně,
eventuálně telefonicky nebo mailem a svou účast potvrďte
nejpozději do 21. března 2013.
Potřebujeme tyto údaje: jméno, příjmení, datum a místo
narození děťátka, bydliště a rovněž jméno, příjmení
a doručovací adresu jednoho z rodičů.
Děkujeme za pochopení.
Tel: 251 818 044, 251 813 754, 733 121 011
e-mail: ruzickova@praha-slivenec.cz

Počátkem února jsme podali podnět Hygienické stanici hl. m. Prahy k zastavení provozu na Pražském okruhu a zahájení sankčního
řízení, a to z důvodu překračování závazných hygienických limitů hluku. Samozřejmě si nikdo nemyslí, že by se provoz opravdu zastavil, snažíme se ale donutit hygieniky, aby skutečně konali jako orgán
ochrany zdraví a přiměli ŘSD postavit podél okruhu protihlukovou
stěnu v místech, kde chybí. Zároveň chceme, aby Hygienická stanice HMP stáhla své souhlasné stanovisko ke kolaudaci stavby, neboť
– jak ukazují oﬁciální měření – okruh při svém provozu prokazatelně překračuje hygienické limity. Na podzim roku 2012 se u nás totiž
uskutečnilo měření, které prokázalo, že úroveň hluku je ve Slivenci
vyšší než povolují platné předpisy. Naměřené hodnoty dosahovaly ve
Slivenci v noci 54,4 dB, přičemž norma povoluje pouze 50 dB. I po
povoleném odečtení 4 dB (2 db za odraz a 2 za nepřesnost měření) výsledná hodnota překračuje povolený limit. Je proto poněkud
zarážející, že mluvčí ŘSD v reportážích na ČT 1 i na Nově zcela beze
studu tvrdila, že měření neprokázalo, že by limity hluku byly překročeny. Dle posledních informací u nás ŘSD hodlá na konci letošního
roku dělat další úplně zbytečná měření, podle nichž se prý rozhodne.
Podotýkám, že podzimní měření si zadalo samo ŘSD, dělala ho jím
vybraná autorizovaná ﬁrma a závěr protokolu zní: „Hygienický limit
je prokazatelně dodržen v denní době, v noční době je prokazatelně
překročen.“ Situaci budeme opět řešit s právníky.
V poslední době se spolu s několika dalšími starosty snažím přesvědčit zastupitele hlavního města, i vedoucí magistrátního rozpočtu Ing.
Javornickou i pana primátora, že ve ﬁnancování velkých a malých
městských částí jsou obrovské a ničím neodůvodněné rozdíly. Existuje totiž jeden balík peněz pro velké a jeden pro malé městské části
– a ten pro nás je prostě příliš malý na to, co všechno musíme zajišťovat. Situace se vyhrotila poté, co Magistrát zrušil rezervu ve výši 500
mil. Kč určenou na ﬁnancování akcí v jednotlivých městských částech. Jménem Svazu městských částí hlavního města Prahy jsem
proto napsala dopisy panu primátorovi a paní Javornické a požádala
je o změnu způsobu ﬁnancování malých městských částí. Podrobnější informace jsou uvedeny na str. 14 tohoto Mramoru.

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DOSPĚLÉ V PRAZE 5 – SLIVENCI.
Kontakt:
MUDr. Radmila Kernerová
Všeobecný praktický lékař
Mobil: +420 /776 21 23 10
Email: radmila.kernerova@tiscali.cz
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Pokračování výstavby mateřské školky
Za první dva měsíce letošního roku se v prostorách školky udělal
velký kus práce. Jsou nainstalovány vnitřní rozvody, jednotlivé místnosti již oddělují příčky, je nataženo topení ve stěnách a světlovody
ve stropech. Postupně se omítá a zatepluje. Koncem února proběhly
první z testů těsnosti, které jsou nutné pro ověření správné funkčnosti

budovy. Testy dopadly velice dobře, což znamená, že nikde zbytečně neuniká teplo. Nyní s panem architektem pracujeme na návrhu
vybavení jednotlivých tříd nábytkem tak, aby prostory byly praktické
a přitom i hezké. Termín kolaudace v červnu vypadá každým dnem
reálněji.
mus K

Výstavba kanalizace pokračuje
Začátkem března byly zahájeny práce na výstavbě splaškové kanalizace v západní části Habeše. Vzhledem k tomu, že stále trvá zimní
období, bude postup prací závislý na klimatických podmínkách. Po
dobu výstavby bude v ulici Frančíkova omezen provoz. Je třeba počítat s tím, že se zde bude pokládat nejprve hlavní gravitační řad splaškové kanalizace v celé délce, potom odbočky na hranice pozemků
a nakonec výtlak. Současně se stále pracuje na čerpací stanici. Práce
na této etapě jsou předběžně plánovány do konce května. Dále se
bude pokračovat ulicí U Jezírka a nakonec se bude pokládat kanalizace v ulici K Cikánce. Průběžně se bude pokračovat i v ulici Na Kraji
a připravuje se i zahájení prací Na Přídole.
Všechny obyvatele výše uvedených ulic, kterých se tato výstavba

Ukradené osvětlení

inzerce

V lednu opět nesvítilo nově vybudované osvětlení v ulici K Homolce
– od „esíčka“ až po ulici Višňovka totiž zloději vytrhali kabely a vyřezali z nich měď. Zbytky kabelů byly nalezeny u Vrutice, případ řešila
Policie ČR. Je to již podruhé, poprvé kabely ukradli hned po položení.
Počátkem roku se zase zloděj vloupal do domečku na parkovišti za
zelenou kavárnou, kde má MČ uskladněnu techniku na úklid obce,
a ukradl nám motorovou pilu. Jde rovněž již o druhou krádež a tentokrát musel zloděj překonat opravdu důkladné zabezpečení… Pla K

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

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

inzerce

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

STAVEBNÍ FIRMA
S DLOUHOLETOU TRADICÍ
PROVÁDÍ PRÁCE:
-

El. práce
Malířské práce
Instalatérské práce
Obkladačské práce
Rekonstrukce domů, bytů, fasády
Klempířské a pokrývačské práce
Plastová okna
Izolace rovných střech

Praha 5 – Slivenec, telefon: 602 305 195
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dotkne, bych chtěla požádat, aby si nechali zpracovat projektovou
dokumentaci na kanalizační přípojku, vyřídili si územní souhlas na
odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 (k tomu je zapotřebí i stanovisko MČ
Praha – Slivenec a Odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 5) a souhlasné stanovisko na PVK.
Kanalizace ve všech ulicích budovaná v předchozí etapě je již zkolaudována 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 K

Plán přistavování velkoobjemových kontejnerů
v 1. pol. 2013 v MČ Praha – Slivenec
Den přistavení: pátek od 14:00 do 18:00 hodin
Odvoz: ihned po naplnění – pozor, kontejner již nebude vrácen!!!
1. březen
ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště
22. březen
křiž. Na Botě x Na Přídole
19. duben
ul. Rubínová
3. květen
Holyně - Nám. Pod Lípou
17. květen
křiž. Na Čisté x Frančíkova
31. květen
ul. Smaragdová
21. červen
ul. Ke Smíchovu - veřejné parkoviště
Harmonogram může být během roku upraven.

Plán přistavování VOK na bioodpad
termíny
20. 4.
27. 4.
4. 5.

stanoviště
ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště
Holyně – točna autobusu MHD
křižovatka ul. Na Čisté x Frančíkova

čas
1300 - 1600
1300 - 1600
1300 - 1600

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2013
termíny

Trasa
svozu

16. 5.

15. 8.

14. 11.

čas

křižovatka ul. Ke Smíchovu – Rubínová

1640 – 1700

nám. Pod Lípou – Holyně

1710 – 1730

křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce

1740 – 1800

ul. Na Čisté

1810 – 1830

Školka v lednu

Z interiéru nové školky

Atrium propojuje školku a školu

Vytrhané kabely veřejného osvětlení

Stříkání izolace ve školce

inzerce

OTÁZKY A ODPOVĚDI
³ Bude se někdy dělat zastávka u Austisu? Už jste o tom psali
v Mramoru dávno, a pořád není…
Zastávka má již dávno stavební povolení. K jejímu zřízení zatím nedošlo
z důvodů nedostatku ﬁnančních prostředků na straně společnosti Austis, která bude zastávku realizovat. Máme příslib společnosti, že letos se
pokusí zastávku vybudovat.
³ V Zelené kavárně se již poněkolikáté mění nájemce. Myslím, že
nejlepší tam stejně byla pizzerie, měli jste jim tam nechat.
Věřte, že pizzerii bychom tam nechali velmi rádi. Potíž byla v tom, že
nájemce pan Petr přestal posledních několik měsíců platit nájem a přestal
platit i služby, tedy vodu, elektřinu a plyn. V době, kdy jsme objekt přebírali,
už PRE chystala jeho odpojení od elektřiny, takže provoz by tam býval
stejně skončil. Odpojení se nám podařilo zabránit opravdu na poslední
chvíli. Vodu jsme museli uhradit (u Veolie se totiž uzavírá trojstranná dohoda mezi poskytovatelem vody, majitelem objektu a nájemcem) a stejně
jako nájemné dlužné částky po bývalém nájemci vymáháme.
³ Proč jste do Zelené kavárny nevybrali nájemce, který by prodával
taky chutné pečivo?
Nový nájemce, ﬁrma Cheecup, pečivo prodává. Mají výborný chléb,
bagety, croissanty i další druhy. Výborné pečivo prodává také místní
vinotéka Primawine (proti drogerii).
³ Proč před školou není žádná „normální“ lavička s opěradly?
Lavičky, které tam jsou instalované, jsou hrozně studené.
Celý projekt navrhlo renomované architektonické studio Projektil architekti. Zónu před školou pojali jako rozšíření prostoru školy, s tím, že lavičky jsou navrženy jako nekonvenční sezení pro neposedné děti a mládež.
Vycházeli z toho, že se v této oblasti opravdu pohybují hlavně školní
děti. Zastávka je navržena jako víceúčelová – jednak samozřejmě jako
zastávka MHD, ale také jako přístřešek s posezením – proto je tam
i velmi neformální lavička ve tvaru „žížaly“. Klidový prostor s běžnými
parkovými lavičkami je umístěn v parku u rybníka. V prostoru zastávky
ale bude samozřejmě umístěna „normální“ lavička pro cestující hned,
jakmile to počasí dovolí.
³ Proč je u pěší cesty ke hřbitovu umístěna značka „Zákaz vjezdu“
a za ní „Obytná zóna“, vypadá to divně…
To asi vypadá. Značka Zákaz vjezdu je tam daná na žádost obyvatel
kvůli tomu, že pěšinou projížděli motorkáři a ohrožovali chodce (a hlav-

Parkování s parkovacím kotoučem (hodinami)
O režimu parkování na parkovišti
v ulici Pod Rybníkem jsme již infor-

movali, ale přesto se občas setkáváme s dotazy ohledně tohoto systému. Proto zde přinášíme stručně základní informace.
- Parkování je zcela zdarma
- Zaparkované vozidlo musí mít viditelně umístěné parkovací hodiny
- Parkovací hodiny lze zakoupit za 13,- Kč v podatelně zdejšího úřadu
- Parkovací hodiny jsou majetkem řidiče, může je používat kdekoli, kde
je parkoviště označené příslušnou dopravní značkou
– Řidič na parkovacích hodinách nastavuje čas příjezdu na parkoviště
– Od nastaveného času může řidič parkovat 2 hodiny. Poté může být
pokutován strážníkem městské policie.
Zima končí
Uplynulé zimní období hodnotíme jako standardní, průměrné. Zima
nás potrápila nejvíce v 8. týdnu letošního roku, kdy napadlo téměř
30 cm sněhu. Problém se zvládnutím sněhové nadílky nám o víkendu způsobila technická závada na traktůrku, který je pro nás stěžejní
pro posyp ulic, chodníků a pluhování úzkých komunikací. Tím se nám
bohužel zdržel úklid malých komunikací, ale díky rychlé pomoci zdejšího pneuservisu jsme již v pondělí dopoledne pokračovali v úklidu.
I když v době uzávěrky tohoto čísla ještě leží leckde sníh, věříme, že se
zima již vyřádila a dále nás nepotrápí. Zato se musíme připravit na jarní
úklid, budeme muset všechen štěrk a nepořádek po zimě uklidit.
Velké poděkování patří všech občanům, kteří nám nezištně pomáhali
se zvládnutím sněhové nadílky vlastním úklidem před svými nemoviPřipravil Jiří Urválek K
tostmi.
L

SPLATNOST POPLATKU za psy se blíží!!!
Upozorňujeme naše spoluobčany, že se opět blíží splatnost poplatku
za psy. Pro občany, kteří ještě nezaplatili, připomínáme, že splatnost
poplatku je do 31. března 2013. Základní výše poplatku se nezměnila,
pokud máte na dokladu z loňska variabilní a speciﬁcký symbol, můžete
ho pro bezhotovostní platbu použít. Zaplaťte včas, ať se vyhnete navýšení poplatku na trojnásobek.
Číslo účtu PPF banky: 500756998/6000
Nezapomeňte, že povinnost placení končí až odhlášením psa
z evidence. Ve vlastním zájmu proto každou změnu včas nahlaste,
abyste se vyhnuli povinnosti platit i za psa, kterého již nemáte.
Poplatková povinnost zaniká až od měsíce následujícího po tom,
kdy nahlásíte a event. doložíte změnu, např. úmrtí psa. Poměrná
část zaplaceného poplatku může být vrácena, pokud přesahuje
výši 50 Kč.
Dále připomínáme povinnost každého chovatele psa na území hlavního
města dle obecně závazné vyhlášky
18/2004 Sb. zaregistrovat psa do
evidence na Magistrátu hl. m. Prahy
a trvale označit psa čipem nebo
tetováním.

ně děti), navíc se tam občas marně snažilo projet i nějaké auto. Na značce Obytná zóna trval odbor dopravy Prahy 5.
³ Proč obytná zóna v Granátové nezačíná hned u prvního domu?
Obytná zóna je v podstatě pojížděný chodník. Vyznačuje se tedy tam,
kde není „normální“ chodník, který ale u čtyř nových domů na křižovatce
ulic Granátová a Nefritová je. Proto tam odbor dopravy Prahy 5 zónu
nevyznačil.
³ To, jak je nově vyřešený prostor před školou, mi přijde nešťastné.
Připadá mi, že to bezpečnosti dětí moc nepomohlo….
Bohužel už hodně lidí zapomnělo, jak vypadala situace před školou na
počátku loňského roku. Na prostranství se dokázalo vtěsnat i více než
20 rodičů se svými auty (často s vysokými SUV, kde je dozadu opravdu
špatně vidět) a všichni se tam otáčeli a couvali. Bylo to už opravdu neúnosné. Doufali jsme, že když bude před školou jen pět parkovacích míst,
situace se výrazně zklidní. Doufali jsme rovněž, že rodiče budou rozumní a když uvidí, že na vyhrazených místech už není volno, zaparkují za
Zelenou kavárnou či u Dvora křižovníků. Parkoviště před Dvorem bývá
ráno poloprázdné. Vzhledem k tomu, že parkoviště za Zelenou kavárnou
bývalo pravidelně v poslední době dlouhodobě obsazeno dodávkami
několika podnikatelů, kteří využívali možnosti bezproblémového a bezplatného parkování v naší městské části, snažili jsme se toto parkoviště
uvolnit právě pro rodiče a pro návštěvníky Švestky a Pecky (a obecně
pro jakékoli krátkodobé parkování). Zavedli jsme proto na tomto parkovišti režim parkování na parkovací kotouč jako nejméně bolestné řešení.
Parkování je zdarma, jen je potřeba mít papírové parkovací hodiny, které
je možné si koupit na ÚMČ za 13 Kč a vystavit je za sklem. Bohužel
mnozí rodiče možnosti parkování na těchto parkovištích nevyužívají
a snaží se vecpat auto do prostoru před školou, i když tam už není místo a i když tím ohrožují děti. Docela bezohledně parkují v zeleni, těsně
před vjezdem do školy, kam pak nemůže zajet zásobování, či své auto
„zaparkují“ na zastávce autobusu, a to klidně i v protisměru. Uvažujeme
proto o tom, že prostor před školou pro veřejné parkování zcela uzavřeme. Celá úprava ale zatím není hotová, mimo jiné se ještě musí dokončit
automatické otevírání vrat do školy. Počítáme, že pak by vrata do školy
zůstávala zavřená a děti by chodily brankou před historickou budovou,
tak jako tomu bylo dříve. Cesta do školy tak bude o několik kroků delší,
ale rozhodně bezpečnější.
Jana Plamínková K

Vyobrazení znázorňuje možnost parkování od 9:45 do 11:45
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Novinky z naší školy
Nový kalendářní rok začal v naší škole zápisem budoucích prvňáčků
do prvních tříd. Celkem se zapsalo 47 dětí a právě pro ně jsme připravili
tradiční adaptační kurz pro předškoláky „Bez zábran do školy“, který
začal ve středu 6. února 2013.
V tomto kurzu se budoucí prvňáčci hravou formou seznámí s prostředím školy, s učiteli 1. stupně, ale také si vyzkouší „opravdové vyučování“. Kurz obsahuje sedm lekcí a jeho pečlivě připravený program
je veden školenými pedagogy. Za sebou mají děti první dvě hodiny,
ve kterých se seznámily s prostředím školy, rozvíjely si matematické
představy, určovaly počet předmětů, opakovaly si geometrické tvary
i uvolňovací cviky, které předcházejí nácviku prvopočátečního psaní.
V dalších hodinách se děti seznámí s některými anglickými slovíčky,
vyrobí si velikonoční kuřátko nebo si vyzkouší hodinu plnou tanečních
prvků.
Na závěr kurzu obdrží děti nejen osvědčení o absolvování kurzu, ale
také soubor pracovních listů, které postupně na každé lekci vypracují.
V době, kdy si děti rozvíjejí dovednosti důležité pro vstup do školy, je
pro jejich rodiče připravena „ředitelská kavárna“. Kromě kávy si mohou
dopřát rozhovor s vedením školy i s jinými učiteli, a to na různá témata,
která je – jako rodiče budoucích prvňáčků v naší škole – zajímají.
První dvě setkání byla zaměřena na možnosti vzdělávání mimořádně
nadaných žáků, na ukázku portfólia žáků a diskusi nad ním a na seznámení se s učebními pomůckami a učebnicemi, které jsme již pro prvňáčky zakoupili. Jde o novu řadu učebnic z nakladatelství Fraus, jehož
jsme pilotní školou. Učebnice tohoto nakladatelství nám pomohou při
rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků – obsahují mimo jiné i materiály
podporující čtení s porozuměním, a především pomohou u žáků rozvíjet
pro život důležitou matematickou gramotnost. Učebnice a další výukový materiál vztahující se k matematice představuje zcela novou metodiku výuky tohoto vzdělávacího oboru – o jeho speciﬁkách budeme
hovořit až na společné třídní schůzce rodičů budoucích 1. tříd, kterou
plánujeme na červen tohoto roku.
Další kavárny budou zaměřeny na výuku psaní pomocí písma Comenia Script, na výuku Ekologické výchovy, na metody a formy programu
Reading and Writing for Critical Thinking – RWCT, na program Respektovat a být respektován a na výuku anglického jazyka pomocí metody CLIL. Rodiče však mohou přicházet i s dalšími otázkami, náměty
a podněty.
V úterý 5. 2. 2013 se ve škole konala tisková konference na téma:
„Energeticky úsporné budovy“. A jelikož naše škola usiluje o získání
titulu Ekoškola, nastala vhodná příležitost, aby žáci, členové ekotýmu,
představili novinářům a paní starostce, co právě v projektu Ekoškola
dělají, a jak tato činnost souvisí s úsporou energie.
Dívky ze 6. třídy, Adéla Bernhäuserová, Eliška Přibyslavská a Viktorie Stojanova, vysvětlily novinářům, co všechno budeme muset udělat,
abychom titul Ekoškola získali. Ukázaly jim, jakým způsobem ekotým
provádí analýzu hospodaření s odpady ve škole. Účastníci si mohli
prohlédnout pracovní listy, pomocí kterých provádíme analýzu energie.
Vysvětlily jim, že cílem analýzy je získat podklady pro plán činností. Až
ekotým prozkoumá, jak škola hospodaří s odpady, energií, vodou a jaké
je vnitřní a vnější prostředí školy, rozhodne se, na jaké dvě oblasti je
třeba se v příštím školním roce zaměřit.
Dále děvčata při prezentaci také představila celoškolní soutěž tříd ve
„zhasínání“, kterou vymyslel Jiří Macourek s Gabrielou Frolíkovou ze
7. třídy. Soutěž spočívá v tom, že ve třídách se o přestávkách zhasíná
a třída, která bude ve zhasínání a tedy v šetření enerie nejpečlivější,
získá pro svoji třídu odměnu.
V samotném závěru celé tiskové konference si novináři prohlédli
fotograﬁe z návštěvy ekotýmu ve sdružení Tereza. Musíme uznat, že
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Členky Ekotýmu vystoupily na tiskové konferenci
o úsporných budovách

děvčata se prezentace zhostila výborně a jako odměnu dostávají trička
od sdružení Tereza, které projekt Ekoškola garantuje.
Do projektu Ekoškola bychom mohli zařadit i výstavu, kterou navštívili žáci 7. ročníku. Výstava je ke zhlédnutí v Národním zemědělském
muzeu a nese název „Od věku sloužím člověku“. Je pořádána s cílem
propagace třídění a recyklace obalů a představuje časovou osu vývoje
obalů od historie až po současnost, z různých prostředí až po dobývání
vesmíru. Neboť právě obaly nás provázejí po staletí a tvoří významnou
část našich životů, stejně jako byly nepostradatelnou součástí každodenního života našich předků. A protože je výstava interaktivní, měly
děti možnost si „osahat“ jednotlivé druhy kontejnerů, různé druhy
nádob na uskladnění potravin, ale také si prohlédly, jak se mění tvar
pet lahví, obalů na nápoje a potraviny. V závěru výstavy děti vyplnily
pracovní listy, ve kterých shrnuly vše, co se na výstavě dozvěděly.
Ve škole se však nevěnujeme jenom ekologii, ale i výuce cizích jazyků.
Jsme si plně vědomi toho, že dobrá znalost cizího jazyka je nevyhnutelnou součástí vzdělání. Proto ve vyučování využíváme takové metody,
aby výuka byla pro žáky co nejatraktivnější a nejefektivnější. Jednou
z těchto metod je metoda CLIL, jejíž podstatou je včleňování cizího
jazyka do ostatních předmětů a naopak. Žáci se tak nenásilnou formou učí slovíčka například na hodinách tvořivosti, výtvarné či hudební
výchovy. Na hodinách cizího jazyka se pro změnu setkávají s tématy ze
zeměpisu anglicky či německy mluvících zemí, jejich historií, přírodními
podmínkami a společenskými poměry dané země.
Žáci 5. ročníku si na hodinách tvořivosti osvojují anglická slovíčka spojená s ročními
Hodina výtvarné výchovy
obdobími,
počasím
nebo
významnými
svátky. Malují obrázky spojené s vybranou
tematikou a současně
je anglicky pojmenovávají. Postupně se učí
anglické názvy výtvarných pomůcek, barev
či pracovních postupů.
Žáci vyšších ročníků se
na hodinách výtvarné
výchovy učí pomocí
výtvarného projevu zná-

ŠKOLA, ŠKOLKA
zornit i náročnější témata, například popisují v angličtině svůj dům, svou
obec, krajinu. Ti nejstarší znázorňují v angličtině také témata, která
souvisí s ekologií či slušným chováním. Anglický jazyk se žáci učí také
pomocí internetu, což je pro děti vysoce motivující.

Pokusohraní
Družina ZŠ Slivenec a Unie rodičů uspořádala ve středu 20. 2. chemické hrátky pro menší děti - Pokusohraní. Letos měla největší úspěch
výroba slizu z boraxu a lepidla. Dále děti zkoušely různé pokusy s reakcí kyseliny a zásady typu sopka a pěnící příšera. Zkusili jsme, jak funguje statická elektřina i přitažlivost či odpor magnetů. Díky různé hustotě
použitých tekutin děti zkoumaly chování barevných kapek v roztoku.
Těšíme se na shledání na další akci Schodiáda – závod v běhu do
schodů 13. 3. v historické budově ZŠ.
Více na www.unierodicu.webnode.cz
Hanka Morsteinová K

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec,
ZŠ a MŠ Praha – Slivenec pořádá akci
pro veřejnost

SCHODIÁDA

Konkurs na nového ředitele
ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

ZÁVOD V BĚHU DO SCHODŮ

Vzhledem k tomu, že dosavadní ředitelce ZŠ a MŠ končí 31. července její funkční období, vypsala MČ Praha – Slivenec jako zřizovatel
v souladu s novelou školského zákona konkurs na nového ředitele či
ředitelku. Uchazeči mohou podávat přihlášky do konkursu do 13. března 2013, samotný výběr uchazečů proběhne v dubnu.

Simona Strauchová, zástupkyně starostky

K

KDY: ve středu 13. 3. od 14 hod
KDE: v přízemí historické budovy ZŠ
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA
JAK VZNIKÁ KNIHA
Ve čtvrtek 10. ledna jsme měli možnost si popovídat s Borisem Dočekalem – spisovatelem, nakladatelem, dramatikem a novinářem působícím
v Jihlavě.
V posledních dvaceti letech vydal řadu knih čerpajících z rozhovorů se

známými herci, režiséry, malíři i spisovateli. Edituje úspěšnou edici Česká
povídka. Slivenecké knihovně věnoval tři knihy, které si můžete půjčit:
Melancholický klaun Milan Lasica
Ach, ty matky (Svět matek zasažený rodinnými problémy a konﬂikty,
zejména s dcerami – povídky deseti současných spisovatelů)

Upozornění pro návštěvníky Veřejné knihovny Slivenec: V průběhu dubna bude na cca týden uzavřena
knihovna kvůli malování a instalaci nového nábytku. O přesném termínu uzavření budete včas informováni.
NA VELBLOUDU THÁRSKOU POUŠTÍ
Knihovna ve Slivenci dne 22. ledna 2013 zorganizovala besedu s cestovatelem specializovaným na mimoevropské země a kultury, zejména
Asii – s RNDr. Alešem Krejčím, který nás svým povídáním pozval do teplých krajin. Putovali jsme s ním do západní části Indie, do svazového státu Rádžastán. Prošli jsme starobylými městy Bikanérem a Džodhpurem.
A pak už byla jenom poušť, kamení, tu a tam keříček, trs trávy a písečné

duny k vzdáleným obzorům. Potkali jsme obyvatele pouštních oáz. Ani
tento drsný kraj není bez života – stáda koz putují za trávou, v poušti žijí
ptáci, brouci, mouchy, štíři i hadi. Králem pouště je však velbloud - všestranně využitelný pomocník. Cílem této besedy bylo nejen poznat cizí
kraj, odlišný způsob života, ale i najít si čas na přemýšlení o našem světě,
co opravdu potřebujeme, co chceme, jak se chováme k sobě i přírodě.

Články připravila Irena Krejčová, knihovna Slivenec K

Cestopisné besedy v zasedací místnosti
Beseda manželů Vackových „Vlakem do Pekingu“ proběhla 5. února.
Oba přednášející jsou sliveneckým posluchačům již dobře známí. Po roce
nás navštívili s povídáním o své velké asijské cestě, která měla docela obyčejný start na Smíchovském nádraží. Oba cestovatelé putují světem na kole,
tentokrát však vzhledem k obrovským vzdálenostem zvolili trasu zkombinovanou s dopravou po železnici. Povídání o cestě legendární Transsibiřskou
magistrálou napříč Ruskem bylo doplněno promítáním. Postupně jsme
s oběma cestovateli navštívili Polsko, Pobaltí, carské město Petrohrad,
zastavili se na Rudém náměstí v Moskvě a poté sledovali z okénka vlaku
ruský venkov, břehy jezera Bajkal a přesunuli se do hlavního města Mongolska – Ulánbátaru, dále jsme částečně ze sedla kola, částečně po železnici
navštívili s přednášejícími Čínu, Tibet, Nepál, Indii, Irán, Turecko a Balkán.

Beseda Mgr. Petr Škrabaly „Národní parky USA“ se konala 19. února.
Přitažlivé téma přednášky se podepsalo i na návštěvnosti, která bývá i tak
na besedách o cestování značná. Cesta, o kterou nám autor přednášky
přiblížil, byla věnovaná přírodnímu bohatství západu USA. Vedla ze San
Francisca do Yosemitského národního parku, národního parku Sequoia,
Kings Canyon a Death Valley. Byly promítnuty neotřelé fotograﬁe známého Grand Canyonu (UNESCO), či Monument Valley, nebo méně známého
národního parku Wupatki se zbytky prastarých indiánských staveb z červenohnědých cihel, či národního parku Sunset Crater – sopečný kužel vulkánu. Jedním z posledních navštívených národních parků byl Joshua Tree.
Po besedě následovala diskuze s mnohými dotazy návštěvníků týkajících
se praktických zkušeností z cestování po USA.
Lenka Kudláková K

K L U B S E N I O RŮ S L I V E N C E A H O L Y N Ě
NÁVŠTĚVA V DIVADLE KOMEDIE
23. ledna 2013 se senioři vypravili společně (bylo nás jedenáct)
do divadla na drama Vladimíra Körnera Údolí včel. Středověk,
asketický život mnichů v klášteře, krušný život venkovanů, láska,
nenávist, posedlost, moudrost. Do děje dramatu jsme byli vtaženi

VÝLET DO ŠESTAJOVIC
V Klubu seniorů jsme se rozhodli pro jarní výlet do Šestajovic, který se
uskutečnil 1. března. Cílem byla návštěva a exkurse v podniku Rodas –
české svíčkárny. Výroba svíček se nachází v zázemí nenápadného domku u stanice autobusu MHD – zastávka Šestajovice Balkán. V zahradě je
minizoo s různou drůbeží, kozami, poníkem. Součástí nabídky podniku je
malá restaurace a podniková prodejna s velkou nabídkou svíček, výrobků
z vosku a kosmetiky. Svíčky jsou ve všech možných velikostech, barvách, tvarů, krásně balené – vše můžete koupit za slušnou cenu.
Jako vstupné jsme každý zaplatili 50,-- Kč a za to jsme byli v restauraci pohoštěni moučníkem a nápojem (káva, čaj, limo), obdrželi jsme
dvě bílé svíčky a ty jsme si sami – podle vlastní fantazie – mohli obarvit

KORÁLKY V KLUBU SENIORŮ
Březnové setkání seniorů v Klubu bylo věnováno procvičování trpělivosti, šikovnosti a vytrvalosti. Pozvali jsme paní Naďu Fukovou, velmi
zručnou výtvarnici, a ta nás učila udělat z tenkého drátku a drobných
korálků andělíčka. Na podložku nám vysypala korálky – od drobných
po menší - a vysvětlila postup, jak je navlékat na drátek. Bylo zvláštní,
že korálky na stole ihned ožily. Stačilo se nad nimi nadechnout a byla
mistička poloprázdná. Korálek k navléknutí přidržovaný mezi palcem
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velmi dobře a působivě ztvárněnými postavami – dokonce tak, že
se nám pak doma těžko usínalo.
Ve Veřejné knihovně ve Slivenci si můžete vypůjčit román Vladimíra Körnera: Lékař umírajícího času. Jde o historický román z
Prahy z přelomu 16. a 17. století.
a vzít jako suvenýr. Pak následovala exkurse výrobnou od počáteční
přípravy materiálu (vosku, knotu, barev) až po zdobení jednotlivých svíček a balení. Svíčku každý z nás známe, přesto sledovat její postup
výroby bylo zajímavé. Podnik RODAS v Šestajovicích navštěvují autobusy seniorů i školní děti. V okolí je klid, v zahradě zvířátka a hřiště,
posezení v příjemném prostředí, nabídka sudového vína z Moravy. Tip
pro vás na výlet s dětmi.
Jak se tam dostanete? Ze Slivence a Holyně autobusem a na
konečnou metra B – Na Černý most. Odtud autobusem MHD č. 303
(zastávka je pod druhým schodištěm k nástupišti autobusů). Vystoupíte
na stanici Šestajovice, Balkán. Odtud první ulice vpravo po směru jízdy
– jdete asi 3 minuty. Výlet se nám všem (jelo nás 12) moc líbil.

a ukazováčkem – najednou nebyl, drátek lezl jinou cestou než měl,
přitahování šlo ztuha a nejhorší bylo, když se v poslední fázi přetrhl.
Nejtěžší, ale zároveň nejkrásnější bylo anděla obléknout. Barevná kombinace korálků a fantazie nám pomohla v tvůrčí činnosti. Nakonec vše
dobře dopadlo. Kdo vytrval, nesl si anděla domů. Jak hotový andělíček
vypadá, vidíte na fotograﬁi na vedlejší straně. Je to vhodný dárek pro
každou příležitost – vždyť mít svého anděla se vždycky hodí!!

Články připravila Irena Krejčová, Klub seniorů K

Senioři na výletě do svíčkárny

Informace pro seniory – nepřehlédněte!!
KAMENNÝ VESMÍR V KLUBU SENIORŮ
POZVÁNKA NA BESEDU S PANÍ IRIŠI PALEČKOVOU
Kdy: 15. dubna 2013 v 16.00 hod.
Kde: Klub seniorů ve Slivenci –
v budově úřadu Městské části Praha – Slivenec
Pravidelná schůzka seniorů, která se měla konat první pondělí
v měsíci dubnu (tj. 8. 4. 2013) se posouvá o týden na pondělí
15. 4. 2013. Pozvání přijala paní Palečková, která vede pozoruhodný maličký obchod přímo na zelené tramvajové zastávce „Poliklinika Barrandov“ – KAMENNÝ VESMÍR.

Beseda s Borisem Dočekalem

Vyrobení andělíčci

Aleš Krejčí vypráví o Indii

Zájezd pro seniory
Dne 25. dubna 2013 se uskuteční letošní
první zájezd pro seniory, kteří navštíví Hrádek u Nechanic – zámek, Ráby – Perníkové
hejtmanství, muzeum perníku, a Kunětickou
Horu – hradní zřícenina.

Cestopisná beseda manželů Vackových

Společenská kronika 2013
Svá kulatá a významná jubilea v měsíci březnu
a dubnu oslaví tito naši občané a občanky:
Březen
Pan Ladislav Chvojka, Paní Helena Mlsnová
Pan Václav Růžička, Paní Irena Křivanová
Pan Václav Slanec, Paní Jiřina Pařízková
Paní Marie Kůstková, Paní Jaruška Papežová
Paní Naďa Lukešová
Duben
Paní Helena Picková, Paní Ludmila Syrovátková
Pan Miloslav Holeček, Paní Magdaléna Barčiová
Paní Libuše Vejvodová, Paní Vlasta Cicvárková
Paní Božena Vorlíčková
Všem srdečně gratulujeme !!!
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let ke krásným
80. narozeninám panu Václavu Růžičkovi přeje rodina.
Sdělení pro budoucí jubilanty:
Pokud se blíží výročí vašeho narození a chcete, aby byla u vašeho jména zobrazena i číslice vašeho jubilea (70, 75, 80, 85, 90 …),
nahlaste to, prosím, předem na úřad MČ Praha – Slivenec. Děkujeme.

Odjezd
6,45 hod. Lochkov - náves
6,55 hod. Slivenec - od budovy úřadu
7,05 hod. Holyně - u kapličky
Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,-- Kč
obsahuje dopravu, průvodce, vstupy, úrazové pojištění.
Informace a prodej na ÚMČ Praha – Slivenec (pí Růžičková) a ÚMČ Praha – Lochkov (pí Filipová)
Upozorňujeme ty seniory, kteří ještě váhají, že už je
k dispozici jen několik posledních míst !!!
inzerce

Jarní novinky
Rozšířili jsme sortiment o produkty
českých farmářů:
• denně čerstvé pečivo ze soukromé pekárny
• špaldovo-žitný kváskový chléb z Mořinky
• čerstvá vejce z rodinné farmy U Matoušků
• džemy bez cukru a pesta od Hradeckých
delikates
• lesní med z Rakovnicka
• 100% přírodní ovocné šťávy ze Sosnové
Ke Smíchovu 96, Praha 5 – Slivenec
pondělí až pátek 10 – 20 hodin, sobota 9 – 14 hodin

Klub deskových her – II. deskohraní ve Švestce

Kroužek Módní doplňky

Kroužek RC Pecka Pecičky

Montessori dílna RC Pecka

Kurz hraní na kytaru

Alenčin korálek

Divadélko Meluzína zahrálo 6. března v knihovně seniorům

OS GAMA vás zve na

DĚTSKÝ BAZÁREK
Příjem věcí: sobota 30. 3. 9-12h
PRODEJ SOBOTA 30. 3. 12-16h
Výdej neprodaného: neděle 31. 3. 9-10 h
KDE: klubovna seniorů, K Lochkovu 6, vchod proti poště
Prodávat budeme věci čisté, nepoškozené, určené pro jarní a letní
období. Neprodané věci vrátíme zpět.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: • Max. 40 ks
• Označení každé prodávané věci bude pod písmenem, které vám
bude přiděleno na tel: 608630688
• Seznam věcí bude v tabulce: Dané písmeno, Popis věci, Velikost

Případné dotazy zasílejte na e-mail: albertm@seznam.cz
katuse.rihova@seznam.cz
www.osgama.webnode.cz

Slivenecký klub Švestka ve druhém pololetí
Celá švestková parta ukončila první pololetí druhého roku
Švestky a po prázdninách, během nichž proběhly v Klubu nezbytné drobné opravy toho, co nevydrželo švestkový nápor, se vrátila
do práce. Pro naše milé příznivce jsme připravili některé novinky:
dopolední kurz jógy pro veřejnost, nebo doučování angličtiny pro
děti 1. stupně ZŠ. Nabídli jsme také Kurz konverzace v němčině
pro dospělé a Kurz angličtiny pro 1. st. ZŠ. Poslední dva jmenované zatím nebyly pro nezájem veřejnosti otevřeny. Pro druhé
pololetí je tedy v tuto chvíli otevřeno 44 kurzů, z toho 7 realizuje Rodinné centrum Pecka. Některé kurzy jsou početně obsazeny (tradičně všechny tělovýchovné, dramatické, výtvarné, ale
také některé jazykové kurzy pro dospělé), jinde probíhá výuka
v malých skupinách (výuka hry na hudební nástroje, individuální
jazykové lekce). Veškeré informace o nabídce najdete na www.
klubsvestka.cz.
Na sklonku prvního pololetí, v období masopustním, vyšlo III.
číslo klubového občasníku Povidla, z něhož pro vás vybíráme pár
střípků:
³ Zahájili jsme spolupráci s keramickým studiem Střípek z Barrandova a v dohlednu jsou keramické dílny pro děti i pro dospělé. Možná
z toho vyjde i výstava.
³ Hudební obor Švestky doprovodil, jak víme, minirecitálem slavnost
Rozsvěcení vánočních stromů. Právě adventní hraní možná přilákalo
do individuálních hodin saxofonu na druhé pololetí další začínající
muzikanty.
³ Rychlí špunti zakončili pololetí dortem a šampaňským. Pro velký zájem malých (ale rychlých) sportovců jsme museli otevřít v září
Rychlé špunty II. Trenéři Petr, František i Ondřej jsou stále ještě nejrychlejší.
³ Velkoformátové obrázky Paletek posloužily k výrobě letošních PF
Klubu Švestka i RC Pecka. Děti v hodinách pracovaly pod vedením
Edity s dětskými knížkami a nechaly se inspirovat slavnými ilustrátory. Nyní zdobí obrázky stěny Klubu.
³ V Montessori školičce prošli malí zvídavci prvohorami, druhohorami, snad prý doputovali i do třetihor. Zažili dobrodružství s dinosaury
a domů si odnášeli zkameněliny.
³ Meluzíny zpracovaly pod vedením Veroniky knížku Čertovská pohádka Jiřího Žáčka, kterou si vypůjčily na návštěvě slivenecké knihovny.
Svoje čertoviny předvedly v Zelené kavárně v průběhu vánočního jarmarku a nyní se těší, jak v knihovně zahrají 6. března seniorům.

www.klubsvestka.cz

³ Účastníci kurzu španělštiny pro začátečníky
s úspěchem zvládli pod vedením Dorky nesnadné
začátky a bravurně a s dokonalým přízvukem zvládají
stylisticky náročnou větu !Qué tonto eres!
³ Karkulky uspořádaly ukázkovou hodinu pro rodiče
a skvělý dojem z celého středověkého veršovaného
klání nepokazila ani drobná kolize s tamburínou.
³ Také angličtináři nezahálejí. Studenti pod vedením Martiny si užili
vánoční besídku s vánočními písničkami v podání Franka Sinatry a Boba
Dylana, přebytky domácího cukroví věnovali dětem na oddělení popálenin Motolské nemocnice a dostali od pacientů milé vánoční přání.
³ Pokročilí španělštináři se postupně stávají také pokročilými znalci
španělských vín, neboť zodpovědně testují vína z nejrůznějších regionů Španělska. Pololetí ukončili závěrečným testem a všem dopadl výborně. Ve druhém pololetí se mohou těšit na luštění křížovek
s detektivní zápletkou.
³ Děvčata z kurzu Módních doplňků trpělivě vstřebávají různé výtvarné a oděvní techniky. Možná se dočkáme i módní přehlídky.
³ Konverzace s Jackem probíhá v přátelském duchu, probírají se
témata vážná i nevážná a lekce pro dospělé je již zaplněná úplně.
³ Malé tanečnice z kurzů Výrazového tance vystoupily na mikulášské besídce v Lochkově a právem sklidily potlesk. Především za to,
s jakým nadšením za tak krátkou dobu vystoupení nacvičily.
³ Na obou lekcích Peciček se schází vždy sedm maminek s batolátky ve
věku do 1 roku. Cvičí se převážně na overballech a měkkých podložkách,
s pomocí motivačních smyslových pomůcek. O tom, jaká je na hodinách
atmosféra, svědčí i to, že z lekcí nikdy není slyšet žádný pláč…
³ Pro čtenáře Povidel je velká škoda, že se břišní tanečnice ze středečního kurzu nerady fotografují. Orientální tance totiž nejenže zvládají
po deseti lekcích téměř profesionálně, ale navíc jim to neobyčejně sluší.
Tolik klubový občasník a závěrem ještě podložená informace o zavedení internetu do Klubu. Jeho zavedení umožní osvěžit výuku především
jazykových kurzů a usnadní práci všem lektorům.
Internet poskytne Sliveneckému klubu Švestka zdarma slivenecký poskytovatel Ing. Petr Harna. Za tento sponzorský dar patří panu
Harnovi poděkování.

Lenka Kudláková (za realizační tým Klubu Švestka) K

Pecka vítá jaro
Rodinné centrum Pecka vstoupilo do druhého pololetí s již zaběhnutou a úspěšnou nabídkou kroužků i s dalšími jednorázovými akcemi.
O Montessori dílny je stále velký zájem; menší děti experimentují
s vodními aktivitami (neptejte se, kdo je víc mokrý, zda děti či lektorka), učí se poznávat barvy, tvary či vůně, a ty starší se vydávají na
cestu v prostoru (zkoumají jednotlivé kontinenty) i čase (až do dob,
kdy vznikala Země či po ní putovali dinosauři).
V Pecičkách se díky odborně vedenému cvičení z mimin rychle
stávají batolata a z batolat běhající a řádící živly, které pak mohou
vesele vyrazit na cvičení do tělocvičny…
Vzhledem k dlouho trvající zimě a nedostatku slunečního svitu

vyneseme jako každý rok paní Zimu, Morenu, a přivítáme jaro! Stane se tak 21. 3. od 16:30 v Holyni.
Samozřejmě nabídneme i tvořivé dílny pro dospělé – například velikonoční výzdobu 23. 3. v dopoledních hodinách. Dubnový termín na výtvarné
dílny pro veřejnost najdete na www.klubsvestka.cz
(Rodinné centrum Pecka).
A setkáme se i u výtvarných dílen pro děti; doufejme, že tentokrát
bude počasí v den velikonočního jarmarku příznivější a děti si odnesou domů hezké velikonoční překvapení.
Přejeme všem krásné jarní měsíce, těšíme se na vás a děkujeme za
přízeň.
Za RC Pecka Dora Poláková K
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Malé městské části se snaží o spravedlivější rozdělení financí
V poslední době starostové sdružení ve Svazu městských částí
hlavního města Prahy (SMČHMP) poměrně často diskutují o ﬁnancování pražských městských částí. Podle názoru našich členů, ale i dalších starostů městských částí Praha 23-57 (tedy tzv. malých městských částí), je ﬁnancování v Praze nastaveno velmi nespravedlivě.
Z celkového množství ﬁnancí pro MČ, které letos činí 3, 28 mld Kč,
dostávají totiž MČ 23-57 pouze 9 %. Ani v základním kritériu (počtu
obyvatel) tak tento podíl není spravedlivý, protože oﬁciální počet obyvatel MČ 23-57 činí 9,5 % ze všech obyvatel hlavního města (všichni
ale víme, že zde žije lidí výrazně víc). Navíc se ale vůbec nepočítá
s tím, že MČ 23-57 se starají o 38 % rozlohy hlavního města, o 46 %
plochy vozovek, které mají přímo ve správě městské části (ve velkých
MČ jsou většinou ve správě TSK), a o 21 % zelených ploch. Chodí
v nich kdo školy 12 % žáků. V těchto kritériích je tato nespravedlnost
ještě výrazně vyšší.
Kvůli nespravedlivému dělení ﬁnančních prostředků tak např. Zbraslav s 9526 obyv. dostává od HMP celkovou dotaci ve výši 22 862
Kč (protože je braná za malou MČ), zatímco menší Praha 16 (která je
ovšem velká MČ) s 8141 obyv. dostává 37 797 mil. Kč. Ještě větší
rozdíl je mezi Prahou 22 (velká MČ) s 9025 obyvateli, která má roční
příspěvek od města 46 621 mil., a Čakovicemi (malá MČ) s 10 071
obyvateli, které dostávají jen 24 170 mil. Kč, tedy polovinu (na více
obyvatel).
Nejvíce nespravedlivé jsou přitom dotace dle plochy vozovek.
Zatímco Praze 1-22 dává HMP na 1 m2 plochy vozovek 46,80 Kč,
v Praze 23-57 je to pouze 5,27 Kč/m2 vozovky! Slivenec, který se
stará o stejnou plochu vozovek jako Praha 10, tak dostává dle tohoto
kritéria pouze 1 119 900 Kč, zatímco Praha 10 dostane na tutéž plochu (resp. o něco menší) 9 740 900 Kč. Váha kritéria, ze kterých se

Nabídka dTestu
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
vydává časopis dTest, který mnozí možná znáte – obsahuje výsledky nezávislého
a objektivního testování potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro
děti, ﬁnančních i jiných služeb. Upozorňují také na nebezpečné výrobky, každý
rok zodpovídají desetitisíce dotazů od lidí
ohledně reklamací, odstupování od smluv
a podobně. Sdružení nabízí i našim občanům bezplatně:
inzerce

ﬁnance počítají, je přitom stejná (10 %).
Špatně vyznívá i srovnání dle rozlohy území městské části. Praha
1-22 dostávají na 1 km2 území dotaci ve výši 842 790 Kč/km2, zatímco malé MČ pouze 197 446 Kč/m2. Zde je u malých MČ váha kritéria
15 %, u velkých MČ pouze 10 %, při spravedlivém dělení by tedy
Praha 23-57 měly dostávat dle tohoto kritéria naopak o 50 % více!
MČ Praha 23-57 dostávají méně i dle kritéria „plocha zeleně v MČ“
– pouze 4,50 Kč/m2, zatímco MČ 1-22 dostávají 25 Kč/m2. Váha kritéria je přitom v velkých MČ 20 %, u malých 10 %, malé MČ by tedy
měly dostávat 2x méně, nikoli 5x méně.
Srovnání dle počtu žáků nevypadá tak drasticky, nicméně ani tedy
není rozdělování spravedlivé. Praha 1-22 dostává na žáka 7800 Kč,
Praha 23-57 pouze 4154 Kč. Kritérium je nastaveno na 30 % u velkých MČ a 20 % u malých, odpovídající podíl pro malé MČ by tedy
činil 5200 Kč. Reálný příspěvek na žáka se přitom pohybuje v hodnotách 7200-16 000 Kč, malé MČ tedy školy a školky velmi výrazně
dotují.
Kvůli tomuto systémovému podhodnocení nemají Praha 23-57
ﬁnance na řádnou údržbu vozovek ani na jejich rekonstrukce, na chod
škol a školek (natož na jejich rozvoj či na výstavbu nových), ani na jiné
věci, které jsou v jiných obcích a v jiných částech Prahy naprostou
samozřejmostí. Domníváme se proto, že je nutné zahájit s panem primátorem i s Ing. Javornickou, která má na starosti městský rozpočet,
dialog o tom, jak učinit ﬁnancování v Praze spravedlivější. Oba již
k tomu vyjádřili ochotu. Jistě se na tom podílel i velký článek na www.
tyden.cz (Pražský magistrát nás šidí kvůli Blance, bouří se periférie),
který vyšel 27. února.

Jana Plamínková K

³ poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 (pracovní dny 9-17 hod., běžný tarif) či přes
internet na www.dtest.cz/spotrebitelskaporadna,
³ databázi více než 5000 nebezpečných
výrobků na www.nebezpecnevyrobky.cz,
³ vzory právních listin a podání
³ mnoho různých informací zaměřených např. na podomní prodej, nákupy
přes internet.
Základní webová stránka:www.dtest.cz

Pla K

Výstava v kapli sv. Jana Křtitele
Karel Matouš Zavadil: Objekty
6. 4. – 28. 4. 2013
Otevřeno vždy o víkendech
a svátcích 15:00 – 17:00

K. M. Zavadil, nezávislý umělec, kritik a publicista, je představitelem střední generace
post-konceptuálních umělců, jehož tvorba citlivě reaguje na současné dění a poukazuje na
fenomén lidství a identity, rád tvoří prostřednictvím performance, happeningu, instalace,
malby či objektu. Jeho mnohdy osobitý umělecký projev balancuje na hranici snu a reality,
života a smrti, přítomnosti a minulosti.

STŘÍPKY MINULOSTI

Historie Červeného kříže ve Slivenci a Holyni
Bohužel o působení Červeného kříže ve Slivenci, Holyni a okolí máme jen pár drobných zmínek.
Dvě pocházejí ze školní kroniky: první z válečných let 1914/1915 a druhá ze školního roku 1920/1921. Třetím střípkem je malý propagační
letáček Červeného kříže pocházející pravděpodobně z druhé poloviny 20. století.
školní kronika 1914 - 1915
doslovný přepis:
Působením Amerického dorostu Červeného kříže byl
založen 8. 3. 1921 při zdejší škole odbor dorostu československého Červeného kříže, jehož členy, za vedení třídních učitelů,
staly se všechny děti tohoto roku do školy chodící. Celkem
odvedeno na příspěvcích 150.40 K. Činnost svou vyvinoval
tím způsobem, že staral se o čistotu v obci sbíráním kamenů,
papírů, rozbitých věcí; ve školní zahradě věnoval se domácímu zahradničení. Mimo to dětem rozdávány byly zdarma
pohlednice a pojednání jednající o lidském zdraví. Všechny
děti poděleny byly odznakem Červeného kříže 1921.
školní kronika 1920 - 1921

Propagační leták

Novodobou historii působení Červeného kříže ve Slivenci začínáme psát od roku 2005, kdy začala školní
družina místní základní školy spolupracovat nejprve s
ČČK Praha 4,5 a západ. Na škole začal působit zdravotnický kroužek a většina dětí, které jej navštěvovaly, se stala členy Mládeže ČČK.
Od roku 2007 jsme přešli pod Oblastní spolek ČČK Praha 1, jehož členy se stala i většina dětí zdravotnického kroužku. 1. 2. 2008 pak byla
založena 3. místní skupina Slivenec při Oblastním spolku Českého Červeného kříže Praha 1.
Naše místní skupina se zaměřuje především na práci s dětmi (zdravotnický kroužek, záchranářské víkendy, tábory, soutěž Hlídek mladých
zdravotníků, spolupráce na tvorbě výukových materiálů, Modelářský kroužek modulové železnice …), ale účastní se samozřejmě i dalších
aktivit ČČK. Spolupořádali jsme sbírku pro lidi postižené povodněmi, roznášeli vánoční balíčky potřebným, zajišťovali zdravotnický dozor na
některých obecních akcích, pomáhali při cvičné evakuaci školy, pořádali kurzy a ukázky první pomoci …….
Víte něco více o historii Červeného kříže ve Slivenci nebo vás zaujala možnost stát se členy ČČK? Neváhejte a kontaktujte nás:
Jaroslava Marková - 257 217 899 , mob.: 776 113 953, email: reditelka@cckpraha1.cz; Petra Siganová – mob.: 602 819 238 – email: siganova.
zsslivenec@seznam.cz
- PeS- K

Noc kostelů 2013 ve Slivenci

V roce 2004 kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na
požádání nabídl komentovanou prohlídku…… a zaznamenal velký zájem návštěvníků. V roce
2009 proběhla Noc kostelů na několika místech v České republice. V roce 2012 probíhala již
v Rakousku, České republice, Slovenské republice a Estonsku.
Během Noci kostelů, která se letos bude konat v pátek 24. 5., je možno zdarma navštívit
kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a dalších připravovaných programů.
V letošním roce se k Noci kostelů připojí i náš kostel Všech svatých. V současné době se
plně rozbíhají přípravy, ale již nyní se můžeme těšit na koncert se skladbami Georga Friedricha Händela v podání paní Jany Kouřimské, Ingeborg Bernbacher a Elisabeth Lindner,
které bude slovem provázet paní Vlasta Pilařová. Na další pěvecké vystoupení pilně nacvičuje
i dětský sbor Pegas z Barrandova, děti z naší základní školy připravují krátké divadelní představení …….
Věříme, že návštěvníkům nabídneme zajímavý program.

- PeS- K
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Kalendář obce
březen – červen 2013
BŘEZEN
13. 3., 20. 3. a 27. 3. 16:00 Kurz trénování paměti
– 5.-7. lekce (Klubovna Klubu seniorů)
20. 3. 18:00 Beseda o centru (zasedací místnost ÚMČ)
21. 3. Vynášení Moreny (RC Pecka)
23. 3. 9:00 Dílna pro dospělé - Velikonoční květinová
výzdoba (RC Pecka v Klubu Švestka)
23. 3. Velikonoční jarmark (MČ Praha – Slivenec)
26. 3. 18:00 Cestopisná beseda „Kambodža – ráj i peklo“
(zasedací místnost ÚMČ)
30. 3. od 9:00 Bazárek dětského oblečení
(OS Gama v Klubovně seniorů)
DUBEN
6. 4. – 28. 4. Karel Matouš Zavadil: „Objekty“ (Výstava
v holyňské kapli)
3. 4., 10. 4. a 17. 4. 16:00 Kurz trénování paměti – 8.-10.
lekce (Klubovna Klubu seniorů)
5. 4. 19:30 HUBA rock band - koncertní zábava (sál
restaurace U Knotků v Holyni)
6. 4. Jarní koncert Musica da Chiesa (kostel Všech
Svatých ve Slivenci)
15. 4. Schůzka seniorů (Iriši Palečková „Kamenný vesmír“)
25. 4. Zájezd pro seniory (Hrádek u Nechanic,
Perníkové hejtmanství, Kunětická hora)
27. 4. Vítání občánků (MČ Praha - Slivenec)
28. 4. 15:00 Dětské čarodějnice na hřišti Za Farou (OS Gama)
30. 4. Čarodějnice, fotbalové derby
KVĚTEN + ČERVEN
4. 5. – 26. 5. ak. malíř Radim Vejvoda: „Graﬁcké listy“
(Výstava v holyňské kapli)
6. 5. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
14. 5. Divadelní představení Michala Bošky: O smrti a lásce
Kryštofa Rilka (Knihovna Slivenec)
19. 5. 15:00 Závody v běhu, překážkový závod pro děti,
u fotbalového hřiště (OS Gama)
23. 5. Zájezd pro seniory (Kámen, Křemešník, Želiv)
24. 5. Noc kostelů (Farnost Slivenec)
31. 5. – 1. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
2. 6. Dětský den (RC Pecka na fotbalovém hřišti)
1. 6. – 30. 6. Vzpomínka na prof. Kolínského „Obrazy Velké
Chuchle a okolí“ (výstava v holyňské kapli)
22. 6. Svatojánská pouť v Holyni
Bohoslužby: vždy 1. a 3. neděli v měsíci v 15.50 v kostele
Všech svatých ve Slivenci

HUBA rock band
tradiční jarní Holyňská koncertní zábava
v sále restaurace U Knotků
5. 4. 2013 v 19:30 hod
„Postpubertální rock středního věku
alias decentní randál stárnoucích gentlemanů“

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
soubor historických hudebních nástrojů

MUSICA DA CHIESA

P. Jaroslav Konečný Tomáš Najbrt
sobota 6. dubna 2013 v 17:00
kostel Všech svatých Slivenec
www.musica-da-chiesa.cz

MČ Praha – Slivenec, Kavárna Cheecup,
rodinné centrum Pecka, OS Gama
pořádá na slivenecké návsi

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
Sobota 23. 3. 2013 v 14:00 – 17:00 hod

Cestopisná beseda
RNDr. Jana Plamínková:

Kambodža – ráj i peklo

Čekají na vás trhovci,
spousta dobrot a doprovodný program občanských sdružení (výtvarné
dílny pro děti)
a veselé muzicírování souboru Péro za kloboukem

v zasedací místnosti ÚMČ úterý 26. března 2013
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