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M R A M O R

    Dočkali jsme se  nové školky
V pondělí 30. září se v prostorách nové auly konala slavnost u příležitosti 
otevření nové slivenecké školky pro 112 dětí, jejíž provoz byl zahájen 26. 
září.Děti, rodiče a další návštěvníci byli z nové budovy nadšení, protože ve 
srovnání s bývalou školkou je opravdu prostorná, vzdušná a světlá. Za Hlav-
ní město Prahu se slavnosti zúčastnil první náměstek primátora Jiří Vávra, 
který naší školce popřál vše nejlepší, radní pro školství Ludmila Štvánová, 
která připomněla, že jde o poslední takto velkou stavbu mateřské školy, 
fi nancovanou z rozpočtu Hlavního města Prahy, pracovníci odboru měst-

ského investora, fi rmy KD beta, zajišťující technický dozor investora, zástup-
ci zhotovitele fi rmy Ingbau a samozřejmě i architekt Aleš Brotánek, autor 
stavby. Hlavní projev přednesla starostka Slivence Jana Plamínková viz str. 
3). Arch. Brotánek předal starostce cenu MŽP za nejlepší ekologický a ener-
getický projekt, kterou projekt školky získal v roce 2009. Následovalo pře-
střižení pásky a provoz školky tak byl slavnostně zahájen. Slavnost zpestřily 
svým pěveckým a tanečním vystoupením nejen děti za školky, ale i ze ZUŠ 
a tanečního kroužku školy.                         Ing. Simona Strauchová   

časopis  městské část i  Praha – Sl ivenec     6    2013

O zásadním rozhodnutí C + M

Znáte cyrilici?

´

Hosté při prohlídce školky

26. září - 1. den v nové školce

Interiér školky 

Slavnostní přestřižení pásky. Zleva ředitelka I. Rosová, radní L. Štvánová, starostka J. Plamínková, náměstek J. Vávra a architekt A. Brotánek

Projev radní Štvánové

26. září – 1. den v nové školce



    Informace z 24. řádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ   

Mgr. Kudláková – kulturní komise – zmínila řezbářské sympo-
zium, které se konalo v polovině října v parčíku u kostela - Betlém pro 
Slivenec. Řezbáři ze Slovenska betlém vyřezali za velice nízkou cenu, 
dřevo poskytly Lesy Praha, také za velice nízkou cenu (topoly z Holy-
ně – z Prokopského údolí). Betlém v životní velikosti bude vystaven po 
dobu adventu u vánočního stromu. Dále hovořila o klubu seniorů pod 
vedením paní knihovnice Krejčové a zmínila pokračování cestopisných 
besed. V klubu Švestka je v tomto pololetí otevřeno 58 kurzů. 
Ing. Andres – stavební komise  projednávala stavbu dvojdomku 
mezi ulicí K Váze a Za Farou - vzhledem k výšce objektu se komise rozhod-
la nesouhlasit s touto stavbou. Dále jednala o pozemcích nad Diamanto-
vou ulicí, kde  musí být v prvé řadě projekčně vyřešena komunikace.
Pí Havlíková – sociální komise – komise se sešla 30.10. 2013, 
projednala žádost o dovážku obědů a několik žádostí na příspěvek na otop. 
Potřební občané mohou stále o příspěvek na otop žádat.
Pí Hollmannová –fi nanční výbor – sešel se 4. října a provedl plá-
novanou kontrolu stavu pohledávek v městské části z doplňkové činnosti. 
Pohledávky jsou sledovány a úspěšně vymáhány.

Řádné 24. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec 

se konalo ve středu 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti úřa-

du MČ. Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové (viz 

str. 3) a zprávách předsedů komisí zastupitelé projednali body 

dle schváleného programu a přijali příslušná usnesení.

Mimo jiné schválili:

DOTACE 

  navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 68 000,-- Kč. 
Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl.m. Prahy ve výši 
50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. čtvrt-
letí roku 2013 (50% z účelové dotace je určeno na podporu činností 
nestátních neziskových organizací a 50% je určeno na kulturu, škol-
ství, zdravotnictví a sociální oblast)

navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 63 500,-- Kč. 
Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace určené  na úhra-
du výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky

DARY

bezúplatný  převod nábytku ZŠ a MŠ Praha Slivenec pro novou 
mateřskou školku dle přiloženého seznamu

  navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 2 000,-- Kč při-
jetím daru od paní Anny Kotové na betlém
Záměr odkoupit pozemek parc.č. 518, k.ú. Slivenec a parc.č. 496/9, 
k.ú. Slivenec a pověření starostky dalším jednáním.

VYHLÁŠENÍ I. KOLA GRANTŮ

  ukončení přijímání žádostí v I. kole na poskytnutí grantů z rozpočtu 
Městské části Praha – Slivenec na rok 2014 dle přílohy „Tématické okruhy 
a podmínky grantového řízení MČ Praha- Slivenec“ je  6.12.2013 do 12:00 
hodin. Celková výše poskytnutých fi nančních prostředků je 200 tis.

  Nový ceník inzerce časopisu Slivenecký Mramor  platný od  6. 
11. 2013, který tvoří přílohu usnesení 291/24/2013.

Nový sazebník úhrad za informace poskytované dle záko-
na 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Sazeb-
ník úhrad je platný od 6.11.2013 a je nedílnou součástí usnesení 
293/24/2013.                   Milena Hollmannová

Volby do parlamentu

Výsledky hlasování  Obec: Praha-Slivenec Okrsek: 344 

Voliči  Vydané Volební    Odevzdané Platné % platných 
v seznamu   obálky účast v %    obálky  hlasy hlasů
1174 759 64,65    759  752 99,08
 Strana    Platné hlasy 
číslo název    celkem v % 
1 Česká str. sociálně demokrat.    73   9,70 
2 Strana svobodných občanů    30   3,98 
3 Česká pirátská strana    30   3,98 
4 TOP 09    166 22,07 
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok      7   0,93 
6 Občanská demokratická strana  101 13,43 
9 politické hnutí Změna      6   0,79 
10 Strana soukromníků ČR      2   0,26 
11 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.    45   5,98 
12 Volte Pr. Blok www.cibulka.net      3   0,39 
13 Suver.-Strana zdravého rozumu      2   0,26 
14 Aktiv nezávislých občanů      0   0,00 
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI    14   1,86 
16 OBČANÉ 2011       2   0,26 
17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury    31   4,12 
18 Dělnic. str. sociální spravedl.      3   0,39 
20 ANO 2011    155 20,61 
21 Komunistická str. Čech a Moravy    42   5,58 
22 LEV 21-Národní socialisté      0   0,00 
23 Strana zelených     40   5,31 
24 Koruna Česká (monarch. strana)     0   0,00 

Výsledky hlasování  Obec: Praha-Slivenec Okrsek: 343 

Voliči  Vydané Volební      Odevzdané Platné % platných 
v seznamu   obálky účast v %      obálky  hlasy hlasů
1 216  816 67,11      816  811 99,39
 Strana    Platné hlasy 
číslo název    celkem v % 
1 Česká str. sociálně demokrat.    56   6,90 
2 Strana svobodných občanů    35   4,31 
3 Česká pirátská strana    26   3,20 
4 TOP 09    284 35,01 
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok     2   0,24 
6 Občanská demokratická strana  115 14,18 
9 politické hnutí Změna     6   0,73 
10 Strana soukromníků ČR     0   0,00 
11 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.    46   5,67 
12 Volte Pr.Blok www.cibulka.net      0   0,00 
13 Suver.-Strana zdravého rozumu      4   0,49 
14 Aktiv nezávislých občanů      0   0,00 
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI      5   0,61 
16 OBČANÉ 2011       0   0,00 
17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury    24   2,95 
18 Dělnic. str. sociální spravedl.      4   0,49 
20 ANO 2011    139 17,13 
21 Komunistická str. Čech a Moravy   32   3,94 
22 LEV 21- Národní socialisté      2   0,24 
23 Strana zelených       1   3,82 
24 Koruna Česká (monarch.strana)     0   0,00 
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Ceník inzerce časopisu Slivenecký Mramor 
platný od 6. 11. 2013

Formát      Cena za inzerci (Kč) Formát         Cena za inzerci (Kč)

1 strana  A4 6.000,-  1/8 strany  A4    750,-
1/2 strany  A4 3.000,- 1/16 strany  A4    375,- 
1/4 strany A4 1.500,- 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Inzerce na titulní straně se nepovoluje!
V případě uveřejnění na zadní straně časopisu se uvedené ceny zvyšují o 200 %.

  Volby do poslanecké sněmovny v naší MČ
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S L O V O  S TA R O S T K Y

Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci,
Opět přicházím s porcí novinek o dění v naší městské 
části za poslední dva měsíce.

  Největší novinou je samozřejmě otevření nové 
mateřské školky. Budova byla zkolaudována dne 17. 
září a již 26. září byla  otevřena pro děti. Bylo to oprav-
du o nervy, protože mezitím muselo proběhnout mno-
ho různých úkonů, aby bylo otevření možné, včetně 
zařízení výpůjčky pro naši městskou část ze strany 
Hlavního města Prahy. Dokonce se kvůli školce musela sejít mimořádná 
Rada HMP, ale nakonec se vše zdárně podařilo a děti mohly nastoupit. 
Kdyby se totiž školku nepodařilo otevřít v září, přišli bychom o peníze pro 
učitele do konce letošního roku, proto jsme opravdu pospíchali. Slavnostní 
otevření se pak uskutečnilo 30. září a zúčastnil se ho za město náměstek 
primátora pan Vávra,  radní pro školství paní Štvánová, mnoho lidí z Magis-
trátu, zástupci mandátní fi rmy, architekt Brotánek a  mnoho občanů z naší 
městské části. Škola uspořádala velmi pěkný program a architekt Brotánek 
nám předal cenu za nejlepší ekologický a ekonomický projekt, kterou v roce 
2009 za projekt školky získal. Podařilo se též otevřít nové velké parkoviště 
za školkou na místě budoucí tělocvičny, kde nyní část rodičů vozících své 
děti do školky může zaparkovat.  První dny panoval trochu zmatek, ale nyní 
se již vše usadilo a vše funguje tak, jak má. Nová paní ředitelka se opravdu 
rázně vypořádala se zarostlou školní zahradou, tak doufám, že se tam příš-
tí rok děti dočkají krásného nového hřiště. Letos na to již bohužel opravdu 

nezbyly peníze, protože městská část i škola musely společnými silami 
vybavit školku nábytkem, hračkami, pomůckami atd. Díky úsilí několika 
dobrovolníků se navíc podařilo vysázet na střeše školky i foyer tisíce kusů 
sukulentů, které z vlastních zdrojů poskytl arch. Brotánek.

  Výrazně pokročila výstavba kanalizace. Je již zcela hotová na Habeši 
i v ulici Na Kraji. V obou těchto lokalitách je zároveň už položen i plyn. Nyní 
se splašková kanalizace buduje na jižním kraji lokality Na Přídole a dešťová 
v ulici U Smolnic. Je ale jasné, že výstavba se již letos nestihne a že bude 
pokračovat i v příštím roce. 

  Dali jsme opravit ulici U Sportoviště v jižní části. V severní části měla 
vzniknout výhybna a mělo se rozšířit ústí do ulice K Holyni, ale bohužel maji-
tel okolních polí, fi rma Marsilean,  toto řešení, které by aspoň trochu řešilo 
problém s extrémně úzkou komunikací, odmítl. Budeme tedy nuceni opravit 
vše ve stávající šíři. 

  Výrazně pokročily práce na projektu ordinace lékaře a lékárny. Ukázalo 
se, že se oboje vejde do přízemí budovy, takže patro bude možné využít 
jinak. Jak, toť otázka – dávali jsme inzeráty na využití patra (tedy bývalé škol-
ky), ale zatím se nikdo nepřihlásil. Budovu ale nyní stejně čeká rekonstrukce, 
tak máme na hledání celkem dost času. Projekt již získal stanovisko hygie-
nika, což je v tomto případě zcela klíčové. Na opravu budovy chceme zčásti 
využít fondy EU (konkrétně OPŽP). Stejně tak se chceme pokusit tento fond 
využít i na opravu šaten fotbalistů, které mají opravdu hříšné tepelné ztráty 
(400 kWh/(m2.rok).              

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka   

Vážení a milí hosté, vážení a milí občané Slivence a Holyně, paní ředi-
telko, paní učitelky a páni učitelé,
vítám vás všechny na slavnosti u příležitosti otevření nové mateřské 
školy v naší městské části. 
Dnešek je pro naši městskou část opravdovým svátkem, a především 
je to svátek pro naše školství.  Do historie sliveneckého školství se 
výrazně zapsaly tři roky. Tím prvním byl rok 1900, kdy byla uvedena do 
provozu velká historická budova slivenecké školy a tehdejší slivenec-
ké, holyňské a lochkovské děti  tak získaly krásnou důstojnou budovu, 
kde získávaly své vzdělání.  Druhým byl rok 1967, kdy byly postave-
ny pavilony druhého stupně. Základní školství ve Slivenci tak získalo 
prostory, které dobře složí dodnes. Horší byla situace s předškoláky. 
Ačkoli byla mateřská škola zřízena již v roce 1940, tak nikdy neměla 
svoji budovu. V roce 1974 již bylo rozhodnuto o její výstavbě v akci Z, 
ale krátce poté byla obec  Slivenec nedobrovolně přičleněna k Praze 
a o nové školce se na čtyři desítky let přestalo mluvit. Plány se vzkří-
sily až v roce 2007, kdy jsme dali udělat studii nové školky a posléze 
i projekt a získali jsme stavební povolení. Poté se projektu ujalo Hlavní 
město Praha, které školku ve své režii postavilo. Dnes, po šesti letech, 
v roce 2013, se naše původní plány zhmotnily a naše městská část tak 
získává poprvé ve své historii pro děti novou a velice krásnou budo-
vu, která jí bude sloužit další desítky let. Jsem ráda, že ta budova je 
takto pěkná, vždyť už za našich předků dominovaly v  každé obci dvě 

základní budovy: kostel a škola. Chápali totiž, že děti a jejich vzdělání 
jsou pro život společnosti to vůbec nejdůležitější. Jsem ráda, že na to 
nezapomínáme ani v dnešní době. 
Musím ale říci jednu důležitou věc: často mluvíme o školce, ale to není 
ani zdaleka jediná stavba, která se při této příležitosti postavila, ve 
skutečnosti jde o celý komlex staveb. Mateřská škola je samozřejmě 
největší a nejdůležitější, ale kromě ní zde vzniklo i toto foyer, kde prá-
vě stojíme. Je to ústřední komunikační prostor celého školského are-
álu, spojnice mezi pavilony školky, školy a budoucí tělocvičnou. Dále 
chodba mezi školkou a tělocvičnou – ta se nyní zdá veliká, ale její pra-
vé měřítko se ozřejmí právě po postavení tělocvičny. Velmi důležitou 
stavbou, která ale není vůbec vidět, je celková modernizace vytápění 
v základní škole, kdy staré topné kanály mezi pavilony vedené venkem 
byly nahrazeny novými prvky a stejně tak bylo zmodernizováno vedení 
vody a zčásti i kanalizace.  A konečně poslední stavba se týká  celé-
ho areálu. Nově postavený požární koridor totiž velmi výrazně zvyšuje 
bezpečí všech dětí ve škole i všech pracovníků školy, a to také není 
zanedbatelný přínos. K dostavbě celého areálu nám tedy zbývá už jen 
poslední stavba, a to je již několikrát zmíněná tělocvična. Věřím, že se 
jí v dohledné době také dočkáme. 
Nyní dovolte, abych poděkovala všem, kdo se na výstavbě podíleli. 
Samozřejmě v prvé řadě děkuji vedení Hlavního města Prahy, panu 
primátorovi Hudečkovi, panu prvnímu náměstku Vávrovi, který se 
stará o pražské fi nance, i paní radní Štvánové, která má na staros-
ti školství, za to, že si Praha celou výstavbu vzala na svá bedra a že 
ji pro nás postavila. Dále pracovníkům odboru městského investora 
– panu řediteli Beránkovi, vedoucímu oddělení pozemních staveb Ing. 
Albertovi, paní Ing. Fülle i paní Ing. Machové, kteří často dělali opravdu 
věci nad rámec svých povinností, aby se stavba dokončila včas. Vel-
mi děkuji autorovi projektu akad. arch. Aleši Brotánkovi a celému jeho 
týmu – Ing. Čechovi, Ing. Praislerovi a mnoha dalším lidem za to, že 
pro nás tuto krásnou stavbu vymysleli. Dále děkuji pracovníkům fi rmy 
Ingbau – panu řediteli Sýkorovi, panu Laxarovi a panu Pabištovi, kteří 
měli výstavbu na starosti. Děkuji i fi rmě KD Beta, která zde prováděla 
technický dozor investora. A rozhodně v neposlední řadě chci poděko-
vat pracovníkům našeho úřadu a především Ing. Šárce Musilové, která 
měla se školkou opravdu hodně starostí a díky jejíž obětavosti jsme 
školku opravdu mohli otevřít 9 dní po kolaudaci, což mi doteď připadá 
naprosto neskutečné. Takže ještě jednou, děkuji vám všem. 

  Projev starostky Jany Plamínkové při slavnostním otevření nové mateřské školy

O program se postarala škola a školka
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    Kanalizace a plyn
Obyvatelé lokality Na Přídole již určitě zaznamenali čilý stavební ruch na 

poli jižně od svých domů. Směrem od nedávno vybudované čerpací stanice 
na západ je už položen kanalizační řad až k ulici Ve Smrčině. Pokud stavbaře 
nic nezastaví, měli by se v letošním roce dostat až k ulici K Lochkovu.

V prvním listopadovém týdnu Pražská plynárenská dokončila poklád-
ku plynovodu v ulici Na Korálově, Na Bělici a Na Kraji. Stejně jako v ulici 
K Cikánce, U Jezírka a Frančíkova.

Na přelomu listopadu a prosince by měly být zkolaudovány řady splaš-
kové kanalizace v ulicích Na Bělici a Na Kraji. Majitelé jednotlivých nemovi-
tostí v těchto ulicích se tedy po kolaudaci budou moci připojovat a je tedy 

možné si po obdržení územního souhlasu od stavebního úřadubudovat 
vlastní přípojky. Jednotlivé kanalizační přípojky je po dokončení třeba nechat 
zaměřit geodetem a geodetické zaměření nechat odsouhlasit panem Dub-
ským z PVK ( tel: 606 608 794), který si přípojku během stavby i zkontroluje. 
Následně je možné uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod.

V souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace ve Slivenci se podařilo 
domluvit s Hlavním městem Prahou i pokládku zhruba 300m dešťové kana-
lizace v ulici U Smolnic v Holyni. Po jejím dokončení se zde konečně bude 
moct vybudovat fi nální povrch na komunikaci.
                  Ing. Šárka Musilová   

Jak jsme vás informovali 
v minulém čísle, uskutečnila se 
v Holyni před restaurací U Knotků 
rekonstrukce dvou míst na dešťo-
vé kanalizaci,  která způsobovala 
problémy při odvádění dešťových 
vod. Zkapacitněním těchto dvou 
míst jsme snad vyřešili největší 
problém při odtoku dešťových 
vod během přívalových srážek.          
                           mus   

Kanalizace v Habeši

Kanalizace Na Přídole

Plyn v Habeši

Jak každý motorista ví, již dva roky platí novela zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích, která defi nuje povinnost „použít zimní pneumatiky“ 
v období od 1. listopadu do 31. března. To platí, pokud se na pozemní 
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komuni-
kaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. 
Právě toto období „přezouvání“ pneumatik přináší nám všem nemalé problé-
my. Hovoříme o doslova dramatickém nárůstu černých skládek odložených 
pneumatik. A přitom sběrný dvůr v Radotíně, který je místem zpětného odbě-
ru pneumatik, je takřka „za rohem“ a poplatek 25,- Kč za jednu pneumatiku 
jistě není pro rodinný rozpočet likvidační. Přesto se u nás s tvrdošíjnou pravi-
delností objevují černé skládky desítek a někdy i stovek pneumatik. Likvidaci 
takových černých skládek ovšem zaplatíme my všichni, protože odčerpávají 
prostředky, které by šly použít smysluplněji ku prospěchu všech spoluobča-
nů. Dalším závažným negativním dopadem je trvalé poškozování životního 
prostředí, protože ne všechny pneumatiky poschovávané v přírodě okolo nás 
se podaří nalézt. Bohužel, trvale zničené životní prostředí bude náš odkaz 
budoucím generacím, a to za ušetřenou stokorunu rodinného rozpočtu.

Apelujeme na motoristy: chraňme životní prostředí i pro naše děti a ode-
vzdávejme pneumatiky do sběrných dvorů!             urv   

    Zima se blíží

    Opravy 
dešťové 
kanalizace 
v Holyni

Granty pro rok 2014Granty pro rok 2014
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém 

24. veřejném zasedání dne 6. 11. 2013  
I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské 

části Praha – Slivenec. 
Tematické okruhy a podmínky grantového řízení jsou 
vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách 
MČ Praha – Slivenec. V I. kole grantů Zastupitelstvo 

MČ Praha - Slivenec rozdělí částku 200 tis. Kč. 

Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení 
grantů je 6. 12. 2013 do 12:00 hodin.

U Smolnic
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Chovatelem a držitelem psa se stává každý, 
kdo si pořídí psa nebo se ho ujme. S tím 
jsou spojené důležité povinnosti, které zde 
ve stručnosti přinášíme.
Poplatek ze psů platí fyzická nebo práv-
nická osoba, která je držitelem psa, obci 
příslušné podle místa svého trvalého poby-

tu nebo sídla. Přiznání k poplatku podléhá každý pes starší 3 měsíců, 
a to i pes, který je od placení poplatku osvobozen. 
1. Přihlásit se k místnímu poplatku při vzniku ohlašovací povinnosti 
(nabytí psa, dosažení věku 3 měsíců, přihlášení k trvalému pobytu 
apod.), a to do 15 dnů ode dne, kdy nastala tato povinnost.
2. Ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (čipo-
vání, přiznání ZTP-P, lovecké zkoušky, změna bydliště apod.), rovněž 
do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
3. Ohlásit každou skutečnost, která má za následek zánik poplatko-

vé povinnosti (úmrtí psa, zaběhnutí, předání jinému chovateli, změna 
bydliště apod.) do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
4. Nechat trvale označit každého psa čipem, který odpovídá ISO 
standardu vydanému Evropskou unií nebo tetováním. Týká se psa 
staršího 6 měsíců.
5. Registrace na MHMP - přihlásit psa do evidence chovatelů psůdo 
30 dnů od trvalého označení. Provádí Magistrát HMP, odbor občan-
sko-správní, Jungmannova 35/29, Praha 1.
Upozorňujeme, že Městská policie kontroluje trvalé označování 

psů a registrační povinnost na MHMP. Kdo tuto povinnost neplní, 

dopouští se přestupku – nedodržování obecně závazných vyhlá-

šek.               Jiří Urválek   

Dopravní opatření u ZŠ a MŠ
Začátkem října byla zprovozněna příjezdová komunikace k nové školce. 

Rodiče tak mají možnost dovézt své ratolesti přímo k objektu. Tuto mož-
nost mohou samozřejmě využít i rodiče školáků základní školy. Musíme 
však upozornit, že na účelovou komunikaci nad sportovním areálem je vjezd 
povolen pouze na povolení ÚMČ Praha-Slivenec (je to rozhodnutí odboru 

dopravy Praha 5, nikoli naší MČ). Účelem tohoto opatření však není regu-
lace dopravy v této oblasti, proto povolenku mohou dostat všichni rodiče, 
kteří potřebují ke školským zařízením přijíždět. Komunikace není průjezdná, 
končí právě u školky, a proto věříme, že ji nikdo bezdůvodně užívat nebude. 
Povolenku lze dostat buď ve školce od paní učitelky Szilvásiové nebo přímo 
na ÚMČ Praha-Slivenec. Kde naopak bylo potřeba regulovat dopravu, je 
centrum před školou. Všechny časově omezené povolenky pozbyly plat-
nosti, vjezd je umožněn pouze zde trvale bydlícím a podnikajícím a  dopravní 
obsluze školy. Děti se nyní v prostoru před školou již opravdu nemusí bát, 
že je někdo přejede.  
Zpomalovací prahy

Živičné zpomalovací prahy instalované Technickou správou komunika-
cí před školou ve Slivenci nás inspirovaly k rozhodnutí, že by bylo vhodné 
nahradit touto technologií staré pryžové prahy. Zatím se jeví, že tyto prahy 
jsou kvalitnější a mají vyšší životnost. To může šetřit náklady na jejich opravy, 
resp. výměny dílů. Nezanedbatelné je i to, že v případě poškození montova-
ných prahů zůstávaly ve vozovce odkryté šrouby a hrozilo poškození pneu-
matik. U živičných je toto riziko zcela vyloučeno. Proto jsme jako první zadali 
zbudování živičného prahu v Granátové ulici na hranici obytné zóny směrem 
do Chuchelského háje, protože starý práh byl z více jak 50 % zničen. 

Jiří Urválek   

Na základě uzavřené smlouvy jsme umožnili broumovské Diakonii 
umístění dvou kontejnerů na sběr nepotřebného textilu od občanů. 
Jeden kontejner je umístěn na stanovišti tříděného odpadu v centru 
Slivence u rybníka a druhý rovněž na stanovišti tříděného odpadu na 
Náměstí Pod Lípou v Holyni před bývalou Včelou. Celý systém lze 
zjednodušeně popsat tak, že z místa, kde jste své obnošené oble-
čení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen 
na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova. V Broumo-
vě je vše uskladněno, tříděno a postupně předáváno ke zpracování. 
Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. 
Tito lidé díky vám mají možnost pracovat v částečně chráněném 
prostředí. Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na 
návrat do společnosti. Textil je roztříděn zejména na pomoc potřeb-
ným a určen k dalšímu zpracování. Naprosto nepoužitelný textil jde 
k likvidaci.            urv   

    Kontejnery na sběr nepotřebného textilu

    Povinnosti držitelů psů

    Doprava a dopravní opatření
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Kontejner na textil v Holyni



    Co všechno nepatří do odpadu
Každý, kdo už někdy v životě musel čistit odpad, ví, jak nepří-

jemná záležitost to je. Často však sami přispíváme k jeho znečiš-
tění, a to vyhazováním a vyléváním různých látek do umyvadel, 
dřezů a WC, které tam ve skutečnosti nepatří. Takovým jednáním 
přispíváme nejen k zanášení odpadů, ale především k celkovému 
znečištění a zhoršení kvality pitné vody. Do oběhu se totiž vrací 
i voda, která nemusí být zcela přečištěná. Co tedy mohu udělat pro 
vyšší kvalitu pitné vody, kterou piji?

Do odpadu se nesmí vyhazovat předměty z nerozložitelného 
materiálu. Jsou jimi dokonce i papírové kapesníky a kosmetické 
tampony, které mají na první pohled strukturu podobnou toaletní-
mu papíru. Taktéž je zakázáno lít do odpadu ředidla, oleje, barvy, 
laky, rozpouštědla, apod. Jedná se o toxické látky, jež se mnoh-
dy neodstraní ani v čistírně odpadních vod. Velmi nebezpečné je 
vlévání léků a farmaceutických přípravků do odpadu. Léčiva se ve 
vodě rozpustí a pak konají svou povinnost na místech, která k tomu 
nejsou určená. Dokonce i léčiva již použitá se do vody dostávají 
skrze moč pacientů. Například moč žen, které užívají hormonální 
antikoncepci, má neblahé účinky na životní prostředí. Hubí některé 
druhy ryb, jelikož se vlivem hormonů mění jejich pohlaví. Převláda-
jící samičky v populaci se tím pádem nejsou schopné rozmnožovat. 
Je jasné, že vyhazování koncentrovaných léčiv může způsobit ješ-
tě mnohem závažnější problémy. Velkým boomem jsou v posled-
ní době umělá sladidla, například aspartam a cyklamát. Jedná se 
o synteticky připravené látky, které sice obsahují mnohem méně 
nebo dokonce žádné kalorie, ale vzhledem k tomu, že jsou to látky 
nepřírodního charakteru, mikroorganismy v ČOV nejsou schopny je 
zcela odstranit.

Mezi velmi závažné chyby patří lití potravinářského oleje (např. 
ze smažení nebo fritování) do kuchyňského dřezu. Čistírny odpad-
ních vod (ČOV) většinou nejsou vybaveny na odstraňování mastno-

ty z vody. Doporučuje se proto zbylé oleje a tuky z vaření přelít do 
nádoby nebo nechat vsáknout do ubrousku a ten poté vyhodit do 
směsného odpadu, ve větším množství můžeme tuky odevzdávat 
i do sběrného dvora. Tuky se nejen obtížně dostávají z vody, ale 
v kanalizaci se chovají podobně jako v lidských cévách - poma-
lu ji ucpávají a znehodnocují. Dalším nepřítelem odpadů je kávová 
sedlina neboli lógr. Jedná se o nerozpustitelná zrnka, která mohou 
spolu s tukem postupem času ucpat i velmi silná potrubí a vy se 
tak můžete potýkat s nepříjemnostmi jako nefunkční kanalizace, 
silný zápach či dokonce výtok znečištěné vody odpadem zpět do 
domácnosti. Poslední častou chybou je splachování zbytků jídla do 
odpadu. Zbytky zeleniny, ovoce, obilnin či masa obsahují koncent-
rované organické látky, které jsou ve vodě velmi obtížně rozpustné 
a některé z nich z vody neumíme odbourat vůbec. Lze tomu lehce 
zabránit neplýtváním potravinami, důsledným používáním obyčej-
ných sítek do dřezu a nesplachováním potravin do WC. 

K vodě je třeba mít vztah. Je to jediná tekutina, která udržuje na 
Zemi život. My se k ní chováme velmi nešetrně, používáme ji jako 
médium pro náš odpad. Zcela čistou a pitnou vodu používáme jako 
dopravní prostředek k odvozu výkalů a nečistot z našich domácností. 
Takto velmi znečištěnou vodu pak složitě a draze čistíme a často se 
nám to ani zcela nepodaří. Každému z nás se pak voda do kohoutku 
vrací se stopovými prvky všeho, co jsme v ní v minulosti rozpustili. 
Všichni mohou svým jednáním přispět k tomu, abychom vodu jako 
médium používali co nejméně, odlehčíme tím ČOV a výrazně zvýší-
me kvalitu i množství pitné vody, kterou vždy budeme potřebovat.

Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha za pod-
pory Hl. m. Prahy. Pokud máte zájem o další tipy nebo konkrétní 
rady, využijte bezplatné poradenství a napište na e-mail poradna@
ekocentrumkoniklec.cz.

 Barbora Martínková, spolupracovnice Ekoporadny Praha.    

inzerce



   Proč se nyní už nemůže z ulice Vltavínová jít přímo do 

lesa? Nedávno jsem tam šla a majitel mě vyhodil, že je 

pozemek jeho…

Pozemek 1760/1 na konci Vltavínové (na jih směrem k lesu) je 
sice v soukromém majetku, ale v katastru nemovitostí je veden 
jak lesní pozemek (určený k plnění funkcí lesa). Takový pozemek 
se nesmí oplotit a je podle lesního zákona přístupný pro každého. 
Mnohé naše lesy jsou v soukromém majetku a lidé tam běžně 
chodí, není důvod, proč by tomu tak nebylo i v tomto případě. 

   Proč  kácíte les jižně od ulice Na Přídole? To tam chcete 

stavět? Stromy, které se kácejí, jsou zcela zdravé…

Rozhodně tam stavět  nechceme a ani nemůžeme, pozemky 
naší městské části nepatří. Stavět se bude jenom jedna  řada 
domů na jižní straně ulice Na Přídole (na pozemcích v majetku 
fi rmy Lionisante), a to podle platného územního plánu. Dále 
na jih už žádné stavební pozemky nejsou a výstavba se tam 
v žádném případě neplánuje. Les je v majetku Hlavního města 
Prahy a spravuje ho organizace Lesy hl. m. Prahy, která tam 
provádí obnovu podle schváleného lesního plánu. Dle sdělení 
RNDr. Nohejla z MHMP se tam kácejí  akáty, které do naší přírody 
nepatří. Budou se nahrazovat druhově vhodnější skladbou dřevin. 
Chápu, že lidem je stromů líto, protože jsou pěkné a bude trvat 
dlouho, než vyroste nový les, ale opravdu s tím nemůžeme nic 
dělat. 

  Žádám o okamžité zrušení příjezdu do nové školky přes 

ulici U Sportoviště.  Dnes v naší ulici mezi cca 7,30-8,30 

projede tam a zpět cca každou 1 min – 2 min jeden automobil. 

Sice nemám způsob, jak změřit jejich rychlost, ale při dobrém 

stavu nové vozovky a rodičích pospíchajících do zaměstnání 

je tato rychlost i podle zvuku min 50 km/hod. Je nutné si 

uvědomit šíři vozovky v naší ulici a hlavně i absenci chodníku. 

Odpoledne bývá situace o něco lepší, protože se všechny děti 

nevyzvedávají  v jeden okamžik.  V naší ulici také bydlí děti, 

které touto silnici potřebují dojít do školy či  školky, a staří 

lidé, kteří chodí na nákup, venčit své čtyřnohé přátele atd. 

a jejich pohyb bez chodníku se stal nyní velmi rizikový. 

Postavení nové školky je samozřejmě veskrze kladná událost, 
nicméně počet dětí v naší ZŠ a MŠ se tím zvýšil o více než  
třetinu. Je zároveň jasné, že část dětí budou rodiče vozit auty. 
Po vyhodnocení situace rozhodlo vedení naší Městské části, že 
rozloží nápor vozidel v ranních hodinách otevřením požárního 
koridoru i pro automobily. Toto řešení bylo schváleno i odborem 
dopravy ÚMČ Praha 5. Od pěšího provozu na požárním koridoru 
jsme upustili, protože auta by parkovala po celé délce ulice 
U Sportoviště, což by se místním občanům nepochybně nelíbilo. 
Frekvence 1 automobil za 1-2 minuty je opravdu mizivá, zvláště 
jde-li jen o hodinu denně. Samozřejmě by ale rodiče měli jezdit 
pomalu, prosím proto všechny o zvýšenou opatrnost! Počítáme 
s tím, že po rekonstrukci celé ulice U Sportoviště bude tato ulice 
fungovat v režimu obytné zóny, případně jako jednosměrka, což 
ostatně vyžaduje i odbor dopravy, a to bude znamenat snížení 
rychlosti na 20 km/hod.    RNDr. Jana Plamínková    

    Otázky a odpovědi

Komunitní plánování 
Dopravní obslužnost ulice U Sportoviště
Úřad městské části Praha-Slivenec a komise Zdravého měs-

ta a místní Agendy 21 vyhlašuje Komunitní plánování na 
téma:„Dopravní obslužnost ulice U SPORTOVIŠTĚ“ 

a zve občany k účasti na této akci. Předmětem jednání bude 
návrh optimálního uspořádání, aby byly v maximální míře uspo-
kojeny všechny oprávněné požadavky občanů a aby se z dobudova-
né komunikace nestala tranzitní ulice využívaná pouze k průjezdu.

Předpokládáme největší zájem z řad místních občanů v ulici 
U Sportoviště a rodičů využívajících příjezdovou cestu ke školce. 

Těšíme se na vaše návrhy.
Jednání se uskuteční 25. listopadu 2013 od 18:00 

v zasedací místnosti ÚMČ.

Od pátku 8. do neděle 10. listopadu mohli lidé navštívit pasivní 
domy po celé České republice. Během druhého listopadového 
víkendu tak měli zájemci příležitost se obyvatel i stavitelů pasivních 
domů zeptat na to, jak se jim v takových domech žije, jak vlastně 
fungují a jak se staví. Během akce otevřelo své dveře více než 
šest desítek pasivních domů po celé České republice. Zájemci 
navštívili již postavené domy, nebo i ty, které jsou těsně před 

dokončením, a mohli získat informace z první ruky přímo od jejich 
majitelů nebo stavitelů.

Velkému zájmu se těšila i naše mateřská škola. A není divu, neboť 
budova je unikátní v tom, že jde o první mateřskou školu v České 
republice, postavenou v pasivním standardu, tedy s extrémně 
nízkou spotřebou energie. Jádrem řešení školky je rekuperační 
jednotka s výměníkem tepla, která snižuje spotřebu tepla a navíc 
díky ní mají děti zajištěn stálý přísun čerstvého vzduchu a příjemné 
prostředí. Kromě toho je školka nadstandardně izolována, 
s kvalitními okny i dveřmi. Školka byla za přítomnosti jejího autora, 
architekta Aleše Brotánka, otevřena v neděli 10. listopadu 2013 od 
10:30 do 13:30 hodin.                 Ivana Rosová    

    Druhý listopadový víkend se 
mateřská škola ve Slivenci těšila 
zájmu odborné i laické veřejnosti 

    Oprava ulice U Sportoviště

V září dala naše městská část opravit jižní část ulice u Sportoviště. 

Jedna z nejhorších ulic dostala nový asfaltový povrch. 
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Š K O L A ,  Š K O L K A

Co můžeme najít na Wikipedii
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svát-
kem všech svatých. Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, 
tedy „Předvečer Všech svatých“. Slavili jej Keltové ve Skotsku a Irsku jako 
konec léta a příchod zimy. Víra Keltů byla propojena s přírodou a kolobě-
hem života a smrti. V noci Samhain (kdy se propojily světy mrtvých a živých) 
probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si na sebe navlé-
kali masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům. Věřili, že duchové 
zemřelých mohli být tuto noc nápomocní přátelům a nepřátelům škodící. 
Dnes se svátek slaví většinou v anglicky mluvících zemích. Děti se oblékají 
do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu a „koledují“ o sladkos-
ti. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále 
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typic-
kými barvami jsou černá a oranžová. Vydlabaná dýně, která je s tímto svát-
kem spojovaná, skrývá také svůj vlastní příběh o Hrozném Jackovi, který se 
vyznačoval takovou krutostí a zlou povahou, že ho nechtěli vzít ani v pekle.
U nás nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům symbolicky 
dávají vydlabané dýně, ale u většiny z nás má daleko hlubší význam svátek 
Všech svatých nebo „Dušičky“, jak se Památce zesnulých lidově říká.
Halloween po slivenecku
Mezi dětmi však Halloween získává stále větší oblibu, možná pro svoji 
tajemnost a magii. Mít možnost se obléknout do kostýmu ducha, čaroděj-
nice nebo jiné strašidelné postavy využili i žáci ze slivenecké školy. Tomu 
však předcházely halloweenské dílny, ve kterých se žáci se svými učiteli  
o tomto svátku mnoho dozvěděli a vyráběli si různé rekvizity a dekorace, 
které se k tomuto dni pojí. A nebyly to jen neodmyslitelné dýně, ale také 
kresby postav duchů a různých strašidel a součásti kostýmů. Těchto dílen 
se zúčastnili i rodiče, ať už přímo - např. ve školní družině při tzv. „dýňová-
ní“, nebo nepřímo - doma při tvorbě kostýmů. Některá povedená díla jsou 
vystavena ve vestibulu a na chodbě starobylé budovy školy. 
V pátek 1. listopadu halloweenské oslavy vyvrcholily. V devět hodin
 ráno z vrat slivenecké školy vyšel dlouhý průvod jako vystřižený z fi lmu. 
Žáci si užívali převleků i tajemné magie duchů a strašidel. Šli ti velcí – 

deváťáci, šli i ti nejmenší z mateřské školy. Šly také maminky i s bato-
laty v kočárcích, šli učitelé. Většina v kostýmech. Neobyčejnost zážitku 
podpořilo i slunečné počasí. Defi lé po Slivenci se líbilo všem. Po návra-
tu na nádvoří školy žáci z 2. stupně již měli připravené hry a soutěže 
pro mladší spolužáky z 1. stupně. Děti ze školky, protože přeci jenom 
bylo chladno, měly program v aule školy, kde si vyzkoušely svoji zdat-
nost na překážkové dráze a dalších pohybových hrách.  Na nádvoří se 
zatím soutěžilo a tancovalo. Vyhlásili se také vítězové soutěže o nejhez-
čí masku a celé dopoledne končilo pravým halloweenským obědem: 
dýňový lektvar s křupavým hmyzem a záhrobní prsty na zeleném slizu 
s nadívaným dloubaným očkem. No není to úžasné menu? Co na tom, 
že ve skutečnosti se jednalo o dýňovou polévku s dýňovými semínky, 
hrachovou kaši s párky a kuličky z mletého masa, když si paní kuchař-
ky daly s úpravou jídla 
na talíři takovou prá-
ci, že párky byly od 
prstů k nerozeznání! 
Ten pátek se prostě 
povedl. Ale od pon-
dělí zase šup do lavic 
a učit se a učit se!   
     Ivana Rosová    
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V sobotu 5. 10. 2013 nám přálo počasí a přesto, že bylo ráno velmi 
chladné, brzy vyšlo sluníčko a začalo hřát. Poté, co jsme vylezli na 
střechu školky a uviděli tu obrovskou plochu, nikdo asi nedoufal, že 
se nám podaří vše osázet, ale s pomocí dobrovolníků z řad „rodičů 
a přátel školy a školky“ a paní ředitelky Rosové s manželem se poda-
řilo celou střechu školky i přilehlého foyer osázet během několika 
hodin.  Sukulentů bylo mnoho a střecha velká, ale díky dělbě práce 
nám to šlo dobře od ruky. Odměnou nám bylo nejen vykonané dílo, 
ale při slunném počasí také úžasné a neobvyklé  výhledy do dalekého 
okolí.  Všem, kteří pomáhali, moc děkujeme. Dík patří i panu architek-
tu Brotánkovi za dodané sukulenty. Těšíme se, že střecha se bude jen 
zelenat….                                  Ing. Simona Strauchová    

    Mateřská školka už má zelenou střechu….

    Halloweenská party ve slivenecké škole

Haloweenský průvod

    Halloweenská party ve slivenecké škole

Dýňování

Před začátkem práce



Naše škola se hrdě hlásí ke světovému programu ekoškol. Proto 
jsme dne 7. listopadu oslavili společně s ostatními ekoškolami Svě-
tový den ekoškol. Začali jsme sběrem starého odpadu.
Ve čtvrtek 7. 11. jsme se již věnovali přímo ekologické problematice. 
Podle pracovních listů žáci poznávali přírodní rozmanitost, dozvě-
děli se o invazních druzích rostlin, zahráli si na energodetektivy nebo 
navrhovali zlepšení ve vlastní třídě či prostředí školy. Děti z 1. stupně 
čekalo putování se skřítkem Ostružinkou. 
V některých třídách se žáci seznámili s pojmem ekologická stopa.
Víte např., že stopu, kterou zanechává náš životní styl,můžeme změ-
řit? To je právě ta ekologická stopa, neboli ekostopa, vyjadřuje sev 
globálních hektarech na osobu (gha).Různé kategorie lidské spotře-
by jsou převedeny na plochy. Kolik plochy (země a vodních ekosys-
témů) je třeba k souvislému zajišťování všech zdrojů, které potře-
buji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech 
odpadů, které při tom produkuji, tolik spotřebujeme gha. Ekologická 
stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak 
udržitelné jsou naše životní styly.
K porovnání: 

• globální biologic-
ká kapacita 1,8 gha
• ekologická stopa 
průměrného Američa-
na - 9,7 gha
(znamená to, že pokud 
by každý člověk na 
Zemi dosáhl severoa-
merického spotřební-
ho „standardu“, potře-
bovali bychom více 
než 5 planet.)
• průměrná ekolo-
gická stopa obyva-
tel západní Evropy 
- 5,1 gha.
Co vše řeší a čím se 
zabývá ekotým slivenecké školy, najdete na webových stránkách 
školy.    Štěpánka Poupětová a Ivana Rosová    

    Světový den ekoškol

V pátek 18. 10. navštívilo 120 žáků z naší školy se svými učiteli zoo-
logickou zahradu v Tróji. Získali jsme vstupenky za symbolickou 1 Kč 
od školní družiny díky jejich sponzorství 3 zvířat: včely medonosné, 
bukáčka malého a vakoveverky létavé.
Třídní učitelé se svými žáky z 2. B, 3. ,4., 5., 6., 7. a 9. třídy obešli 
svá nejoblíbenější zvířata, obdivovali jsme žirafy, lední medvědy, tyg-
ry, opice, lachtany, vydry a spoustu dalších zvířátek. Zúčastnili jsme 
se ukázky výcviku dravých ptáků, někteří z našich mladších žáků si 

mohli přilákat na rukavici káně. 
Návštěvu jsme si všichni dokonale užili i přes chladnější počasí a nad-
šení a prožitky dětí jsme následně využili ve vyučovacích hodinách. 
Děkujeme družině za úžasné zážitky a věřím, že v příštím roce nebu-
de o příspěvky na sponzoring zvířat v ZOO nouze! Pokud by chtěl 
přispět na adopci zvířat i ten, kdo nenavštěvuje školní družinu, prosím 
kontaktujte pí vedoucí školní družiny Petru Siganovou.

 Mgr. Vladimíra Šimáčková,   zástupkyně ředitelky školy    

    Den pro sponzory v ZOO

2013
Již počtvrté  jsme se zúčastnili akce Pražského cyklozvonění na pod-

poru cyklistické dopravy ve městě. Pořadatelem byla letos Městská část 
Praha 11 a hlavním cílem byl Centrální park na Roztylském náměstí. Tra-
sa pro Slivenec a Holyni byla nejdelší a měřila skoro 20 kilometrů včetně 
stoupání v Kunratickém lese. Vzhledem k tomu, že ráno počasí nevypa-
dalo nejlépe a délka trasy mnohé cyklisty s dětmi odradila, sešlo se nás 
jen několik skalních příznivců a spolu s cyklodoprovodem našich strážníků 
MP  p. Božkem a p. Novákem jsme již kolem jedenácté dorazili s peloto-
ny Chuchle, Prahy 5 a Řeporyj do cíle, kde na nás přivítalo pěkné poča-
sí,  pestrý program a dobré občerstvení. V záři 2014 bude organizátorem 
městská část Praha 13, kam to máme o poznání blíže, tak se budeme těšit 
na hojnou účast na dalším již 8. ročníku Pražského cyklozvonění. 

Simona Strauchová    



    Kurz trénování paměti 
– v pořadí pátý
S naší lektorkou Ivankou Fojtů/Otřísalovou už absolvujeme Kurz tré-
nování paměti pro seniory ve Slivenci a Holyni po páté. Chodíme 
vlastně znovu „do školy“, dostáváme domácí úkoly, musíme namáhat 
hlavu, zapojit paměť i pracovat s internetem. Paní Ivanka je jako vítr 
v neustálém pohybu a přísunu informací. Je živnou půdou pro naše 
pohodlné a ospalé mozky – a právě to je důvod, proč v cvičení pamě-
ti stále pokračujeme. Líbí se nám i společné snažení. Namáhejte se 
s námi: 
1/ Jaké číslo je nahrazeno otazníkem?
4 – 5 – 10 – 11 – 22 – 23 - ? – 47 – 94

2/ Čtyři sousedky, vášnivé zahradnice – Irena, Soňa, Vlasta a Alena dis-
kutovaly o tom, která květina se jim nejvíc líbí. Známe i jejich příjmení, 
nevíme však, která k nim patří – Pokorná, Kohoutová, Malá, Fialová
Z diskuse máme jenom tyto informace:

a) Irena Fialová má ráda lilie.
b) Soňa, která se nejmenuje Kohoutová ani Malá, nemá ráda pelargonie.
c) Malá, která se nejmenuje Vlasta, má ráda růže.
d) Jedna z odbornic má nejraději slunečnice.
Přejeme vám pěkný den a příjemné využití volného času!!!
                           (řešení najdete na str. 15)                           

S  poradkyní  na výživu  ing. Blankou Pejškovou jsme pro senio-
ry zorganizovali přednášku na výše uvedená témata. Sešli jsme se 
v Klubu seniorů 7. října a povídali si o správné výživě, dostatečném 
přísunu tekutin, omezení konzumace slazených nápojů, důležitosti 
pravidelného stravování s vyváženým množstvím základních živin: 
sacharidů, tuků a bílkovin. Poradila nám, jak udržet kondici i váhu 
ve vyšším věku, vysvětlila, co je to vlčí hlad. Protože ona i my  seni-
oři tyto informace bereme vážně, plánujeme hned po Novém roce 
společnou návštěvu jedné z prodejen zdravé výživy a pak následně 
společné vaření z nakoupených produktů.
Paní Blanka Pejšková je naší spoluobčankou ze Slivence. Působí jako 
poradce pro výživu ve Světě zdraví Siluet na Smíchově. Je členem 
Aliance výživových poradců. Doma ve Slivenci provádí refl exní ošet-
ření chodidel. Pomáhá najít lidem cestu k lepší stravě i zdraví. 

    Pitný režim, Pravidelnost stravování, 
Základní živiny

    Senioři a jóga
S velkou chutí jsme se po prázdninách pustili do pokračování cvi-
čení jógy. Kurz vede naše cvičitelka Jana. Trpělivým vysvětlováním 
a názornou ukázkou jednotlivých asánů (cvičebních poloh) z nás 
pomalu udělá ohebné proutky. Naučili jsme se koordinovat pohyb 
se správným dýcháním. Procvičujeme svaly, o kterých nemáme ani 
potuchy – až pak, po cvičení, když bolí, o nich víme. Scházíme se 
v Klubu seniorů, cvičíme na dvě skupiny, vždy ve čtvrtek dopoledne. 
Protože nás „naše cvičitelka Jana“ chválí, dodává kuráže, všichni se 
velmi snažíme a cvičíme rádi, s chutí a těšíme se na každou hodinu 
příští.                 Stránku připravila Irena Krejčová, Klub seniorů    

Společenská kronika 2013
Svá kulatá a významná jubilea 

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

Listopad 2013
Paní Danuše Pavelková

Pan Petr Synecký, Paní Růžena Pitáková
Paní Erika Krátká, Paní Jaroslava Kulíšková

Paní  Jaruše Janovská
Prosinec  2013

pan  Václav Korčík, pan Jiří Miřacký
paní Ludmila Hýlová, paní Jana Novotná

pan Ladislav Šilha, pan Antonín Paseka
pan Václav Slavík, pan Jiří Šíma

paní  Blažena  Rysková

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví 
do dalších let přeje zastupitelstvo 

a úřad MČ Praha - Slivenec.

Informace pro seniory – nepřehlédněte!!
Pletení z PEDIGU

pozvánka pro šikovné ruce
Kdy: 2. prosince 2013 v 14.00 hod.

Kde: Klub seniorů ve Slivenci – v budově úřadu 
Městské části Praha – Slivenec, přízemí (dveře proti 

Poštovnímu úřadu ve Slivenci)
Pozvání na pravidelnou schůzku seniorů (první pondělí 
v měsíci) přijala paní Fojtů/Otřísalová, která je lektor-

kou Kurzů trénování paměti pro naše seniory. Tentokrát 
nebudeme cvičit jenom mozek, ale i ruce. Z pedigu si 

upleteme košíček, tácek nebo jinou věc, ozdobíme korálky 
– bude záležet především na vlastní fantazii a šikovnosti. 
Zájemci si mohou přinést vlastní materiál. Kdo nebude 

mít, může ho zakoupit od paní Otřísalové na místě konání 
schůzky. Připravte si 150,- Kč/osoba.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

VAROVÁNÍ!
Upozorňujeme spoluobčany na to, že se v poslední době 
objevili podvodníci, kteří se vydávají za zmocněnce úřadu 
MČ Praha – Slivenec, zvoní u domovních dveří vytipova-

ných seniorů a požadují od nich platby za obědy, které MČ 
zajišťuje. Upozorňujeme, že jedinou kompetentní osobou, 
která obědy objednává, rozváží a vybírá poplatky, je paní 

Šárka Slavíková.
Varujeme také před pracovníky pochybných agentur, kteří 
zvoní u domovních dveří a nabízí zvýhodněné tarify posky-

tovatelů telekomunikačních služeb nebo energií.
Buďte obezřetní a než se pro něco rozhodnete, 

poraďte se s osobou, které důvěřujete.

Dne 21. listopadu 2013 oslaví šedesát let 
společného života manželé 

Jiřina a Václav Pařízkovi ze Slivence. 

Do dalších let 
jim hodně štěstí, 
radosti a pevné 

zdraví přeje dcera 
Hana s manželem, 
vnučky s rodinami 

a pravnučky

Návštěva seniorů v keramické dílně



Zářijová výstava Johany Kahounové
V září vystavovala svoje obrazy v kapli sv. Jana Křtitele výtvarnice 
Jolana Kahounová – Ruchařová, absolventka AVU (ateliér Jiřího Davi-
da). Autorka, která se věnuje malbě a počítačové grafi ce, svoji výstavu 
věnovala vzpomínce na své holyňské prarodiče, u kterých trávila jako 
malá prázdniny. Vystavené obrazy doprovázel průvodní text zazna-
menaných vzpomínek a úvah.  Dominantní obraz výstavy Holyňská 
zahrada dal výstavě název a téma celou expozici provázelo. Autorka 
vystavila i dědečkovy malířské válečky, kterými maloval v minulosti 
i právě interiér kaple, a dobové černobílé fotografi e. Vzpomínky z kra-
je Prokopského údolí doplnilo několik obrazů inspirovaných cestami 
na Moravu a velkoformátový obraz Tekoucí voda.
Autorka přijala pozvání na setkání s Klubem seniorů, které se usku-
tečnilo jednu ze slunečných zářijových nedělí. Výstavu také navští-
vili žáci 6. ročníku slivenecké základní školy a zpracovali k tématu 
výstavy zajímavé práce.               Lenka Kudláková    

Beseda z Kodaně do Upsaly se konala v úterý 1. října v zasedací místnosti 
úřadu. Zajímavé vyprávění Mgr. Petra Škrabaly o návštěvě Kodaně – pul-
zující, kosmopolitní a otevřené bráně Skandinávie – bylo doplněné, jak je 
cestopisných besed zvykem, videoprojekcí. Autor se zaměřil na součas-
nou moderní architekturu i tradiční turistická místa Kodaně. Po seznáme-
ní s největšími pamětihodnostmi hlavního města Dánského království se 
posluchači spolu s autorem vydali do Švédska a přes Malmö a Stock-
holm doputovali do univerzitní Uppsaly.                Kudl    

Pozorování Slunce 
Zářijovému pozorování 
Slunce nepřálo 
počasí. Pan Vála 
z České astronomické 
společnosti naplánoval 
náhradní termín 
na jaro 2014. 

Říjnová výstava George Radojčiče
V říjnu proběhla v kapli sv. Jana Křtitele výstava pláten pod názvem 
Via Mea našeho souseda 
Georga Radojčiče. 
Možná, že ho znáte a  
potkáváte na jeho cestě 
Chuchelským hájem ke 
kostelíčku sv. Jana Nepo-
muka anebo když venčí 
svojí smečku psů. Je to 
mladík, který si bude celý 
život nést svůj handicap. 
Nemá šanci žít jako ostatní lidé, a tak své bolesti a touhy dává 
do svých obrazů. Ti z vás, kdo  měli možnost výstavu shlédnout, 
možná pochopí, že všechno je jinak.           „neznámý chodec“    
Redakce Mramoru připojuje poděkování za uskutečnění výstavy 
a upřímně přeje úspěchy na další Georgově tvůrčí cestě.

Tichý, klidný a na listopad překvapivě teplý večer - 7. listopad 2013. 
Večer, který se přímo nabízel k zamyšlení, klidu, svíčkám a pohodě. V této 
atmosféře proběhlo v knihovně čtení z básnické sbírky Květinám autor-
ky Blanky Pejškové ze Slivence. Svůj kouzelný hlas a srdce propůjčila 
básním herečka Sabina Laurinová. Nechyběl smích a nechyběly slzičky 
laskavých posluchačů. Nechyběly ani domácí koláčky, vínko a čaj s vůní 
blížících se vánoc. Nechyběla ani hudba. Čtení básní bylo protknuto 
skladbami a zpěvem Pavly Kubáškové z Radotína, která zhudebnila texty 
autorky básní. Co dodat - zážitek, který si každý z přítomných odnesl ve 
svém srdci.              Irena Krejčová   

    Sabina Laurinová v knihovně

    Z Kodaně do Uppsaly     Podzimní výstavy v holyňské kapli 

V úterý 5. listopadu přišla na pozvání městské části do slivenecké 
kavárny Cheecup zazpívat mladá nadějná písničkářka a akordeonist-
ka Eliška Sýkorová. V průběhu příjemného večera zazněly její původní 
písničky inspirované dálkami a každodenními životními postřehy, ale 
také lidové písně v polštině, francouzštině nebo švédštině. Písničkář-
ka s krásným hlasem vydala v nedávné době své první CD s názvem 
Vlaštovky a má jistě před sebou krásnou hudební cestu, na kterou jí 
přejeme hodně štěstí.
Koncert mohl proběhnout díky podpoře sliveneckého sponzora. 
Kavárna laskavě poskytla své prostory. Děkujeme.           Kudl    

    Recitál písničkářky Elišky Sýkorové



12    Slivenecký mramor 5    2013

Uprostřed prvního pololetí třetího roku Švestky necháme tentokrát za 
nás mluvit čísla a fotografi e. Domníváme se, že obojí o činnosti Klubu 
hovoří výmluvně. Celý realizační tým velmi těší zájem, jaký o naše 
kurzy je.  Zaznamenali jsme více než milý přírůstek zájemců, značný 
v kurzech pro dospělé (zvláště do kurzů jazykových). Některé kurzy 
jsou zcela naplněné, do jiných je možno se ještě přihlásit. Největší 
naplněnost vykazují tradičně kurzy tělovýchovné, taneční a výtvarné. 
Máme radost, že prostory slouží svému 
účelu. Často je ve Švestce opravdu 
hukot a mnohdy bylo nemožné rozvrh 
Klubu skloubit tak, aby se kurzy 
v učebnách nerušily. Některé lekce 
(např. Němčina, Housle, Vokální sbor) 
jsme nakonec museli přesunout do 
Klubovny seniorů. Kromě pravidelné 
činnosti organizujeme i jednorázové 
akce a připravujeme se už na advent 
(plánujeme účast hudebních oborů 

na slavnostním rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci, adventní 
výstavu výtvarných kurzů v holyňské kapli, Mikulášské odpoledne 
v kavárně Cheecup, předvánoční česko-anglické setkání s kytarou, 
adventní dílny i vystoupení obecního divadýlka Knofl ík na vánočním 
jarmarku). Všechny informace najdete na www.klubsvestka.cz nebo 
www.rc-pecka.cz.
Realizační tým Švestky v podobě Lenky, Edity, Veroniky 

a Dorky přeje za celou švestkovou partu všem příznivcům 

a podporovatelům Klubu hodně vzájemnosti v čase adventním 

a hodně radosti do nadcházejících vánočních svátků.

        Mgr. Lenka Kudláková     
Klub Švestka Rodinné centrum Pecka Celkem volnočasové centrum 

Klub Švestka

Počet kurzů 45 (23 pro děti, 3 pro rodiče 
s dětmi, 19 pro dospělé, z toho 
2 pro seniory)

13 (9 pro děti, 2 rodiče s dětmi, 
2 pro dospělé)

58 (32 pro děti, 5 pro rodiče 
s dětmi, 21 pro dospělé)

Počet návštěvníků kurzů 240 99 339 (na 1 kurz v průměru 6 
návštěvníků)

Vyučující lektoři 17 (11 žen, 6 mužů) 9 (8 žen, 1 muž) 26 (19 žen, 7 mužů)

Délka 2 565 min kurzů…tj. 43 hod 750min kurzů…tj. 13 hod 3 315 min (55 hodin)

Kurzy probíhající v Klubu 38 11 49

Kurzy mimo Klub Švestka 
(pronajaté prostory)

5 (tělocvična ZŠ) 2 (tělocvična ZŠ) 7

Paletky - školáci Celý program provázela skupina Hašlerka

Dobové tance a la první republika Říjnová výtvarná dílna OS Pecka pro dospělé

Kroužek malování pro mládež

Dobové tance a la první republika

Výrazový tanec pro nejmenší

Keramika pro dospělé Drakiáda

Podzimní divadelní soustředění 

divadýlka Knofl ík

Oblíbené kurzy karate

Kurz němčiny
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V říjnu se uskutečnila v Holyni tradiční Olympiáda pro děti. Letošní  
(již 7. ročník) zaznamenal  opět hojnou návštěvnost. Běhalo se, skákalo, 
házelo, a to vše za nádherného počasí na holyňském hřišti u hasičárny.  
Výkony jako vždy skvělé a odměny rovněž.

manželé Urbancovi, Holyně    

Také kankán opravdu zaujal

Během slunečných říjnových dní mezi 17.10. – 20.10. se konalo ve 
Slivenci v parku u kostela řezbářské sympozium „Betlém pro Slivenec“. 

Ze slovenské obce Vlkolínec u Ružomberka (památková rezervace 
lidové architektury pod ochranou UNESCO) přijeli řezbáři, pánové Albert 
Šimrák a Rastislav Sabucha. Betlém v životní velikosti vznikal na objed-
návku městské části a bude ozdobou sliveneckého adventu. Dřevo pro 
řezbu pochází z topolů, jejichž stáří bylo odhadnuto na 50 let. Topoly 
byly v rámci těžby Lesů Praha pokáceny v blízkosti železniční zastávky 
Praha – Holyně. Kmeny poskytl pan hajný Kadeřábek. Řezbáři praco-

vali na vzniku originálního betlému čtyři dny a všichni kolemjdoucí mohli 
sledovat jejich práci krok za krokem. Nejdychtivějšími návštěvníky byly 
děti. Na zrod betlému se přišly podívat všechny tři slivenecké mateřské 
školky a vystřídaly se zde i jednotlivé třídy základní školy. Počasí celé 
akci přálo a přinášíme z ní pestrou fotodokumentaci. 

Z betlému se budou moci občané Slivence těšit celý adventní čas, 
protože bude vystaven pod sliveneckým vánočním stromem, který bude 
slavnostně rozsvícen, jak je již ve Slivenci zvykem, první adventní neděli 
na slivenecké návsi.                   Lenka Kudláková    

Zrození Josefa Ovečka Malí řezbáři

Řezbáři s hotovým betlémem Zvědací diváci

Vánoční výstava Klubu Švestka
Kaple sv. Jana Křtitele v Holyni

Otevřeno 
Neděle 1.12. v 17:30 – 18:00
Neděle 8.12. v 15:00 – 16:00
Neděle 15.12.v 15:00 – 16:00

Klub Švestka srdečně zve na předvánoční setkání 
v kavárně Cheecup

Česko-anglické předvánoční povídání a zpívání
Brian McClure a jeho kytara

Středa 12. 12. v 17:00 v kavárně Cheecup
Brian pochází z USA, žije již třetím rokem v Praze, kde s manželkou vycho-

vává svou dceru. Vyučuje angličtinu na školách a pracuje pro organizaci 
Pochodeň Praha. Ve Slivenci vystoupí s pořadem o tom, jak se slaví Vánoce 

v Čechách a jak v USA. Pořad je určen jak pro děti, tak pro dospělé.

    Holyňská olympiáda

    Betlém pro Slivenec
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ODVOZ  A  LIKVIDACE 
F E K Á L I Í

auto MAN 9,5m3 / auto MAN 5m3  terénní 4x4

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY
LIKVIDACE  STAVEBNÍHO  ODPADU, 

DOPRAVA  STAVEBNÍHO  MATERIÁLU

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

Nově otevíraná lékárna 
v lokalitě Slivenec-Barrandov nabízí pracovní 

pozici pro farmaceutku/-ta 
a farmaceutickou laborantku/-ta. 

Slušné platební podmínky.  
Kontakt: Dr. Jozef Čupka, 

e-mail: medicipharm@seznam.cz, tel: 737 338 908 



V minulém čísle jsme sezónu zahajovali a nyní již pomalu můžeme hod-
notit její první část. Nutno říct, že to tentokrát uteklo jako voda. Pojďme se 
tedy podívat, jak se týmům našeho klubu dařilo a co je ještě čeká.

A-tým začal sezónu nadějně, brzy získal zdravé sebevědomí a s mini-
málním odstupem pronásledoval favority soutěže. V devátém kole však 
přišlo nečekané zaváhání v podobě domácí prohry (0:1) s posledním 
týmem tabulky a čelo tabulky se vzdálilo. Byl to vůbec první zápas, kdy 
jsme nedali gól, a to bohužel ani z penalty. Nejen tyto body nám v tabul-
ce nyní schází, přesto byla podzimní část vcelku úspěšná. A-tým se 
pohybuje v horní části tabulky a na jarní odvety se jistě připraví lépe 
nežli loni. Naše hráče čeká nejen tradiční zimní příprava, ale i soustře-
dění na horách, kde budou nabírat fyzickou kondici.

Kvalitnější příprava, podpora sponzorů a snaha o postupné zlepšo-
vání areálu, to vše má svůj vliv na výkony i výsledky. K ideálu, přede-
vším co se zázemí týká, sice máme ještě daleko, ale všichni věříme, že 
se postupnými krůčky k ideálu budeme přibližovat a to třeba i s vaší 
pomocí, za kterou budeme moc vděční. Rychlost a rozsah rekonstruk-
cí je totiž samozřejmě závislá na fi nancích, které se pro klub podaří 
získat, což není zrovna snadné. Vždyť fotbal se u nás hraje pro radost 
a vlastně hlavně pro děti. Většina našich hráčů jsou přeci hráči mlá-
dežnických týmů. Na výběru vysokých příspěvků od hráčů mládežníků 
nikdy nebyl náš klub založen a ani do budoucna touto cestou nepů-
jdeme. Věříme, že fotbal má být dostupný sport, pro všechny místní 
děti a rodiny.

Co nám schází po fi nanční stránce, nahrazujeme nadšením, lás-
kou k fotbalu a dobrovolnou prací ve prospěch začínajících spor-
tovců. Z vedení klubu je to především náš předseda Karel Bachroň, 
kterému za jeho obětavou práci moc děkujeme. A nesmíme opo-
menout ani srdečně poděkovat všem, kteří nám již nyní fi nančně či 
materiálně pomáhají.

Za týmové oblečení pro naše hráče patří velký dík společnos-
ti OKNA.EU (Dobřichovice), která nabízí kvalitní okna všech druhů. 
Nové dresy, a to dokonce i s jmenovkami hráčů, nám věnoval Marek 
Jarolím, kterému tímto děkujeme za společné tréninky a přejeme mu 
mnoho úspěchů v jeho další fotbalové kariéře. Také týmové večeře po 
domácích utkáních rozhodně nebereme jako samozřejmost a děkuje-
me za ně Besední restauraci z Hlubočep. Z ohlasů je zřejmé, že při-
pravené jídlo všem chutná, jako by bylo od maminky, a všichni se už 
těšíme na závěrečné posezení „u šraněk“ v přátelské atmosféře.

B-tým začal sezónu skvostně a po pěti kolech měl v tabulce 
plný počet bodů a právem kraloval 
své soutěži. Následně přišlo několik 
horších výsledků, přesto je postavení 
B-týmu v tabulce úspěchem a dá se 
říci i překvapením. Všichni proto věří-
me, že boj o záchranu se naší rezer-
vě tentokrát vyhne a všichni hráči si 
s chutí a bez stresu zahrají v každém 
dalším utkání. Cílem tohoto týmu je 
hrát v klidném středu tabulky, zahrát 
si pro radost, což se nyní daří.

Starší žáci (ročníky 1999 a ml.) se 
po minulé sezóně posunuli o soutěž 

výše a jako nováčkovi vyšší soutěže se jim nevede špatně. V pod-
zimní mistrovské části našli přemožitele jen 3x, když v posledním 
kole dokázali uhrát cennou remízu 4:4 na půdě lídra tabulky a vel-
kého favorita 1.A třídy starších žáků. Potenciál na dosažení ještě 
lepších výsledků tak v týmu jistě je. Kdyby se kluci věnovali fotbalu 
naplno, vystoupali by tabulkou ještě výše, o tom není pochyb. Tak se 
nechme překvapit a držme klukům palce.

Starší přípravka (2003+2004) měla začátek naopak slabší, i když nut-
no dodat, že hned na úvod měla velmi těžké soupeře. Po dvou porážkách 
však přišla parádní jízda a kluci byli jako kapela => stále vyhrávali. Vyhrát 
šest utkání v řadě, to je vskutku povedený kousek, který nás všechny 
moc potěšil. Co nás ale těší ještě více, je nasazení kluků, bojovnost a nyní 
se k tomu přidává i fotbalovost, přihrávky i pěkné akce. Sledovat kluky 
při zápase je opravdu radost a i když třeba někdy prohrají, můžeme jim 
za celý podzim zatleskat. Kluci navíc nebudou zahálet ani v zimě a krom 

krátké pauzy okolo 
Vánoc budou stále na 
hřišti. Trénovat sice 
musí v tělocvičně na 
Barrandově, protože 
ta vytoužená slivenec-
ká zatím vedle nové 
školky nestojí, což 
nás stojí přes třicet 
tisíc na nájmu tělocvi-
čen za zimní období, 
ale co se dá dělat. 
Jen je škoda, že tyto 
peníze nemůžeme 
použít jinde. Takové 
soustředění, trénin-
kové branky, pomůc-
ky, společné týmové 
akce, atd. by nám při 
motivaci kluků a pro 
jejich zlepšování ještě 
více pomohli.

Mladší přípravka (2005+2006) má letos slušnou formu a zatím se 
našel jen jeden tým, který by ji dokázal porazit. Jen je škoda, že je stá-
le hráčů v tomto týmu poměrně málo. Proto bych vás rád pozval na 
naše tréninky. Vyzkoušejte si fotbal u nás, začněte se hýbat a nechte 
vaše děti poznat radost z vítězství, které oslaví v kolektivu nových 
kamarádů. Připojte se k nám, rádi vás mezi sebou přivítáme.

Před-přípravka (2007 a ml.)  naopak nouzi o hráče nemá. K týmu 
se jen během září připojilo přes deset nových tváří. Někteří vypadají 
už nyní moc šikovně, z jiných se šikulové teprve stanou. Důležité je, že 
všichni poctivě trénují a na další tréninky se těší. Chladné počasí nás sice 
už zahnalo do tělocvičny (ZŠ Chaplinovo náměstí), ale to nám nevadí. 
Dvakrát týdně (st+pá) soutěžíme, běháme a zlepšujeme své pohybové 
dovednosti. Někdo na tréninku ještě trošku zlobí, většinou jsou ale kluci 
poslušní a chtějí se učit fotbalu. S radostí jsme také klukům přispěli na 
nové míče, které následně obdržel každý hráč týmu, a tak můžeme tré-
novat zase o něco kvalitněji. Někteří hráči si už dokonce vyzkoušeli pravé 
utkání a dali svůj první gól v životě a nás těší, že u toho můžeme být.

Za celý tým trenérů a vedení klubu vám již nyní přeji příjemný 
zbytek roku, pohodové Vánoce a pevné zdraví. Věřím, že se brzy 
uvidíme v našem areálu, kam vás srdečně zveme.

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.afk-
slivenec.webnode.cz nebo na tel. čísle: 723 420 275.

Jaroslav Sedlický, trenér mládeže    

    AFK Slivenec: 
Podzimní část sezóny 2013/2014 fi nišuje!
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Řešení kvízu ze str. 11:
1) 46, 2) Soňa Pokorná – slunečnice, Alena Malá – růže, Vlasta 
Kohoutová - pelargonie

Kryštof (starší přípravka)

A-tým

Míša (starší přípravka)

Poločasová pauza v Lipencích

 (starší přípravka)
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časopis Městské části Praha – Slivenec 

MČ Praha – Slivenec a kavárna Cheecup 
pořádá na návsi u rybníka

Vánoční setkání 
s Pražskou mobilní zvonohrou

Sobota 14. 12. 2013 ve 14:30 – 17:30
14:30 Zvonohra

15:00 – 16:00 Výtvarné 
dílny RC Pecka
15:30 Zvonohra

16:00 Autorské předsta-
vení Obecního divadýlka 
Knofl ík „Vánoční horror“ v 

– v kavárně (pro otrlé)
16:30 Zvonohra, 17:00 Hra s ohni

Po celé odpoledne stánky s občerstvením a drobnými dárky 

Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu: 

Krajina a klimatické změny
s RNDr. Václavem Cílkem

V zasedací  místnost ÚMČ ve Slivenci 
V úterý  10. 12.2013 od  18.00 hod. 

RNDr. Václav Cílek, geolog, klimatolog, spisovatel, 
fi losof, překladatel taoistických a zenových textů 
a popularizátor vědy. Zabývá se především změnami klimatu a pro-
středí, vývojem české krajiny a interakcemi  mezi přírodou a civiliza-
cí. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný 
přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“.

V knihovně ve Slivenci si z díla Václava Cílka můžete půjčit:
Krajiny vnitřní a vnější, Makom, Dýchat s ptáky, Orfeus, Krásná paní, 
Prohlédni si tu zemi 
V závěru setkání bude autogramiáda. Knihy si můžete přinést vlastní 
anebo je zakoupit po besedě v zasedací místnosti. 

 19. 11.   ZŠ v Knihovně Slivenec (povídání o Cyrilu 
 a Metodějovi)
 19. 11.  18:00 Podzimní koncert akordeonistů (hudební  
     soubor Dalibor v zasedací síni ÚMČ)
 20. 11.  10:00 – 12:00 Keramická dílna pro seniory 
 v Klubu Švestka
 30. 11.  9:00 Adventní dílna rodinného centra Pecka 
 (v Klubu Švestka)

   PROSINEC

1. 12., 15. 12. Bohoslužba v kostele Všech Svatých 
 (Farnost Slivenec)
1. – 15. 12. Vánoční výstava Klubu Švestka v holyňské kapli

(otevřeno 1. 12. v 17:30-18:00, 8. 12. a 15. 12. v 15:00 – 16:00)

  1. 12.    ROZSVĚCENÍ OBECNÍCH VÁNOČNÍCH STROMŮ 

 a vysvěcení sliveneckého betlému 

               (16:20 ve Slivenci před ZŠ, 17:30 v Holyni u kaple)

  5. 12.  15:30 – 18:00 Mikulášské odpoledne Klubu  
 Švestka v kavárně Cheecup
  8. 12. 16:00 Adventní koncert (Gaudium v kostele  
   Všech Svatých Slivenec)
10. 12.  18:00 VÁCLAV CÍLEK: Změny klimatu (beseda 
 v zasedací místnosti ÚMČ)
  11. 2.  17:00 Česko-anglické adventní setkání pro rodiny  

       (Brian McClure a jeho kytara v kavárně Cheecup)

14. 12.  14:30 – 17:30 VÁNOČNÍ JARMARK s Pražskou  

 mobilní zvonohrou

 15. 12.  17:15 Adventní koncert (vokální soubor Ensemble  
 Hilaris)
18. 12.  18:00 Veřejné zastupitelstvo

LISTOPAD

Mikulášské odpoledne Klubu Švestka
Čtvrtek 5.12. 2013 v kavárně Cheecup

15:30 – 18:00
Výtvarné mikulášské dílny Klubu Švestka

Cukrářská dílna Kavárny Cheecup (Zdobení Cheecupu)
Výstavka keramiky keramických kurzů Klubu Švestka

…to vše za přítomnosti Mikuláše, čerta, anděla

rozsvěcení obecních rozsvěcení obecních 
vánočních stromůvánočních stromů
neděle 1. prosince 2013neděle 1. prosince 2013

Slivenec (náves před ZŠ Slivenec) Slivenec (náves před ZŠ Slivenec) 
16:20 Rozsvícení stromu16:20 Rozsvícení stromu
16:30 Hudební recitál Sliveneckého 16:30 Hudební recitál Sliveneckého 
klubu Švestkaklubu Švestka
16:40 Vystoupení dětí slivenecké základní školy16:40 Vystoupení dětí slivenecké základní školy
16:50 Posvěcení obecního betlému farářem 16:50 Posvěcení obecního betlému farářem 
Zdeňkem Skalickým ze slivenecké farnostiZdeňkem Skalickým ze slivenecké farnosti

Holyně (před kaplí sv. Jana Křtitele)Holyně (před kaplí sv. Jana Křtitele)
17:30 Adventní zpívání 
pod rozsvíceným pod rozsvíceným 
stromemstromem
17:40 Vernisáž 17:40 Vernisáž 
předvánoční předvánoční 
výstavy Klubu výstavy Klubu 
Švestka v kapliŠvestka v kapli    

Adventní koncert
Neděle 8.12. 2013 od 16 hod

 kostel Všech Svatých ve Slivenci
 Michaela Stehlíková (violoncello)

 Za poslechu hudby J.S. Bacha: Suita č. 3 C DUR  a  J.J.F: Dotzauera: 
variace na téma opery „Norma“ se 
před Vámi otevřou obrazy z Bet-
léma v podání divadelního spolku 
Gaudium. Spatříte části Zvěstová-
ní, Poutníci k jesličkám, V Betlémě 

a Boží světlo.


