SLIVENECKÝ

M R A M O R
časopi s m ěs t s k é č á s t i Pra h a – Sli v enec

Slivenecké letnice 2014

Možná jsme letos krásné počasí přivolali novým plakátem, na kterém
kromě programu lákalo k návštěvě velké žluté slunce…Slunečního svitu
bylo totiž oba festivalové dny dostatek a horké počasí nám vynahradilo
loňský uplakaný ročník. Příznivcům festivalu se ani nechtělo věřit, že jsme
v pátek 6. června otevřeli v pořadí již osmý ročník Sliveneckých letnic.
Festival tehdy před lety vznikl z čistého entuziasmu, a tak tomu je vlastně
dodnes. Slivenecký svátek dobré muziky, zábavy a sousedského setkávání zůstal tak trochu mimo běžnou nabídku komerční zábavy. Pořádá si jej
Slivenec sám sobě. Bez nadšení pro věc a bez velkých nároků na odměnu
by si totiž obec jako je naše festival takového rozsahu nikdy nemohla dovolit…Letnice i letos podpořily místní ﬁrmy, podnikatelé i jednotlivci sponzorskými příspěvky (jejich loga byla viditelná na bannerech podia), pracovníci
úřadu pracovali nad rámec svých pracovních povinností, podoba plakátu
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a graﬁky vzešla, jako už poněkolikáté, z dílny holyňského ateliéru Anežky
Rozehnalové, místní catering Viktora Šolce spolu s kavárnou Cheecup
zajistili občerstvení, Slivenecký Klub Švestka zastřešil úspěšné výtvarné
workshopy a také dobrovolnický a zdravotnický dozor poskytli Slivenečáci
či Holyňáci. Nutno říci, že i hudebníci, kteří k nám přijíždějí, tento fakt určité
sousedské pospolitosti vnímají….
V pátek po vystoupení kapely Yetti-on, během kterého si posluchači
s chutí zazpívali známé vypalovačky Jiřího Schelingera, a po nadílce romských písniček v rockových aranžích v podání skvělého Bitumen beatu
roztančila náves ostravská megastar – kapela Buty. Zazněly známé písničky jako Nad stádem koní, František nebo Jednou ráno…a nad rybníkem se
v závěru večera dlouho nesl zasloužený aplaus.
(pokračování na str. 13)

Workshop klubu Švestka

Pohádka pro nejmenší

Stánek květinářství Reliéf
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Velký zájem byl
o pletení pomlázek
Buty

Bitumen Beat

Informace z 28. a 29. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 28. veřejné zasedání zastupitelstva MČ PrahaSlivenec se konalo v pondělí 26. května 2014 v zasedací místnosti
úřadu MČ.
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ
Bylo schváleno podání dvou žádostí o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí, výzva č. 60, na projekt „Zateplení budovy
sliveneckého klubu Švestka“ a na projekt „Zateplení budovy ZŠ
Praha – Slivenec.“
Rozpočet MČ byl v příjmové i výdajové části navýšen o:
DARY
88 500 Kč - dary na festival Slivenecké letnice.
DOTACE
11 600 Kč – účelová neinvestiční dotace z Úřadu práce České
republiky (na pracovníka údržby);
403 900 Kč – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro
ZŠ a MŠ (mzdové náklady asistentů pedagoga), pro období 1.1.2014
– 31. 8. 2014;
3 992 000 Kč - transfery poskytnuté v rámci Operačního programu
Životní prostředí (221 800 Kč) a ze státního rozpočtu (3 770 200 Kč)
na předﬁnancování prostředků z Evropské unie. Jedná se o ﬁnanční
prostředky účelově určené na projekt „Snížení emisní zátěže na území
Městské části Praha Slivenec“ (zameták).
Schválení účetních závěrek a závěrečného účtu
Řádná účetní závěrka MČ Praha - Slivenec a řádná účetní závěrka
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha - Slivenec za rok 2013 včetně
jejich příloh byly schváleny bez výhrad.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ za rok a schválili závěrečný účet hospodaření MČ
Praha - Slivenec za rok 2013 bez výhrad.
SMLOUVY
Zastupitelé schválili:
navýšení ceny stavby „Finální povrchy komunikace v západní části
ulice U Smolnic“, prováděné ﬁrmou Subterra, a. s., o částku 371
647,- Kč + DPH a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo;
uzavření smlouvy na odprodej části pozemku parc.č. 492 v k.
ú. Slivenec o výměře cca 20 m2 (výměra bude přesně stanovena
oddělovacím geometrickým plánem) za cenu 4 720,-Kč/m2;
uzavření Smlouvy o spolupráci s ﬁrmou Lionisante, a.s. - projekt
výstavby 16 rodinných domů v lokalitě Na Přídole.
RŮZNÉ
Zastupitelé dále schválili:
podání žádosti o bezúročnou půjčku od hl.m. Prahy ve výši 5 mil.
Kč na předﬁnancování, ev. ﬁnancování rekonstrukce domu č.p. 315
a výstavby hřiště pro mateřskou školu;
ﬁnanční příspěvek pro obyvatelku MČ Praha – Slivenec, která se
ocitla v tíživé ﬁnanční situaci. Jedná se o zaplacení školních obědů do
konce školního roku 2013/2014.
Bankomat – Ing. Strauchová uvědomila přítomné o demontáži
bankomatu z důvodu výpovědi smlouvy ze strany provozovatele
z ekonomických důvodů. Statistika transakcí je cca 780 měsíčně.
Bankomat by dále provozovali za předpokladu, že by MČ dotovala

provozní náklady částkou cca 20 tis. Kč měsíčně. Pokusíme se ještě
oslovit některou z menších bank, které mohou mít jiné podmínky.
Starostka představila novou účetní Ing. Danielu Zemánkovou,
která nastoupila místo odcházející paní Ivany Košařové, které
poděkovala za dobře odváděnou práci.
Řádné 29. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se
konalo ve středu 2. července 2014 v zasedací místnosti úřadu
MČ. Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové mimo
jiné zastupitelé projednali a schválili:
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Na základě výběrových řízení ze dne 26. 06. 2014 byly schváleni
dodavatelé zakázek:
INGBAU CZ, s.r.o. provede „Rekonstrukci objektu č. p. 315 ordinace lékařů“, za cenu 4 494 619,42,-Kč;
AQUA FUN, s.r.o. získala zakázku „Zahrada MŠ Praha - Slivenec“,
za cenu 1 970 586 Kč.
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Zastupitelé schválili text Smlouvy o spolupráci s Lionisante, a.s.
a Marsilean, a.s. týkající se projektu výstavby Domova pro seniory o kapacitě
cca 226 lůžek a budoucího propojení centra Slivence s tramvajovou
zastávkou přes pozemky, které jsou ve vlastnictví zmíněných ﬁrem.
KOMUNÁLNÍ VOLBY
Pro volební období 2014-2018 byl stanoven počet zastupitelů
zastupitelstva MČ Praha-Slivenec opět na 11.
GRANTY 2014
ve II.kole grantů bylo rozděleno 35 000 Kč: Real Holyně obdrží
20 000 Kč a RC Pecka o.s. –15 000 Kč
Rozpočet MČ byl v příjmové i výdajové části navýšen o:
DARY
10 000 Kč – dar na festival Slivenecké letnice.
DOTACE
11 600 Kč – účelová neinvestiční dotace z Úřadu práce České
republiky (na pracovníka údržby);
170.600 Kč – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na
posílení mzdových prostředků v oblasti školství;
účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MF na volby do
Evropského parlamentu ve výši 61 600 Kč;
50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 4.
čtvrtletí 2013 ve výši 65 000 Kč;
Dále zastupitelé schválili:
rozpočtové úpravy č. 4/2014 a střednědobý výhled MČ Praha
– Slivenec na období 2015 – 2020;
navýšení počtu zaměstnanců úřadu MČ Praha-Slivenec o poloviční
úvazek pro práci pomocné/ho účetní/ho z důvodu zastupitelnosti.
Zastupitelé vyjádřili nesouhlas se záměrem soukromého žadatele
o zaplocení pěšího propojení ulic Za Fořtem a ulic U Svahu, neboť
cesta má sloužit po skončení výstavby Mramorky jako pěší propojení
mezi těmito ulicemi a dále do ulice Za Farou. Milena Hollmannová

Výběrové řízení
Městská část Praha – Slivenec hledá

Poděkování

V pátek 30.5. 2014 v dopoledních hodinách
neznámý dárce osadil zábradlí rybníka
truhlíky s květinovou výzdobou.
Děkujeme za nás všechny!
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pomocnou účetní na částečný pracovní úvazek
(20 hodin týdně), nejlépe se znalostí účetnictví rozpočtové organizace. Podmínkou je absolutní spolehlivost,
pracovitost a samostatnost. Nástup od 1. 9. 2014. Platové podmínky dle platných právních předpisů.
Požadavky min. SŠ vzdělání ekonomického směru, účetní praxe a práce s účetním systémem GINIS výhodou.
Zájemci se mohou hlásit na ÚMČ Praha – Slivenec,
K Lochkovu 6, 154 00, starosta@praha-slivenec.cz, tel.
251 682 234. Podrobné podmínky jsou uvedeny na www.
praha-slivenec.cz.

S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení a milí sousedé, vážené a milé
sousedky,
Čas letí jak splašený a máme zde opět léto.
Ve Slivenci a v Holyni ale léto není obdobím příliš velkého poklidu, protože rozjeté stavební akce
pokračují a nové se právě v tuto dobu rozebíhají.
Nejinak tomu bude i letos.
Výstavba kanalizace v lokalitě Na Přídole má
mírné zpoždění (asi tři týdny), protože stavební
ﬁrma se po část trasy potýkala s vystupujícím skalním podložím.
Výstavba bude nicméně koncem července ukončena. Pak nastoupí
asi na dva měsíce (tedy srpen a září) plynaři. Teprve poté budou ulice
opraveny a může následovat kolaudace. Reálně ji lze očekávat koncem
října nebo počátkem listopadu.
Na Habeši skončila výstavba kanalizace již dávno, ale až dosud
probíhalo vystrojování místní čerpací stanice, které nabralo značný
skluz. V červenci zde budou probíhat provozní zkoušky a na srpen je
naplánována kolaudace. Upozorňuji, že do té doby nelze kanalizaci
používat!!! Vzhledem k tomu, že v nedávné době někdo pustil do
nezprovozněné kanalizace ve velkém splašky (asi obsah žumpy),
které pak natekly do čerpačky, byli stavbaři nuceni ucpat přívody do
čerpací stanice. Pokud tam tedy někdo pustí splašky, mohou v okolních
domech napáchat pěknou neplechu. Myslím, že ten poslední měsíc by
to již mohli vydržet i ti největší netrpělivci.
Ulice U Smolnic se pomalu klube do krásy. Výstavba trvá déle, než
jsme počítali, ale dali jsme tam udělat pořádný nový kufr a dost práce
dalo i řádné osazení obrubníků. Nyní se již začalo dláždit a tak věřím, že
do konce měsíce bude z této druhé největší holyňské ostudy její chlouba.
A pevně doufám, že příští rok Hlavní město Praha v Holyni již konečně
zlikviduje i svou ostudu největší v podobě zdevastované ulice U Náhonu.
S ulicí K Holyni zatím Hlavní město Praha jako majitel komunikace
zatím pokročilo méně, než jsme očekávali. V červnu bylo sice schváleno
tzv. originární nabytí, ale bohužel stále není vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele a vzhledem ke zmatkům, v nichž momentálně tone odbor
městského investora, není jisté, kdy vypsáno bude. Je to už poněkud
únavné, vždyť rekonstrukce měla podle dopisu pana náměstka Nouzy
začít ve 2. čtvrtletí…
Získali jsme dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na rekonstrukci budovy bývalé školky a drogerie. Dotace pokryje
zateplení, nová okna a instalaci tepelného čerpadla, ale bohužel docela
významnou část rekonstrukce budeme muset zaplatit ze svého. Máme
již vysoutěženo a akce začne v nejbližších týdnech. Stejně tak jsme
získali dotaci na rekonstrukci šaten fotbalistů, zde ale budeme muset
propočítat, zda stavbu zvládneme ještě letos či zda budeme nuceni z
ﬁnančních důvodů počkat až na jaro, protože z letošního rozpočtu již
nebudeme schopni stavbu koﬁnancovat.
V nejbližší době začne též výstavba dětského hřiště u nové školky a
chodníku mezi ulicemi K Cikánce a K Rozvodně. Co se staveb týče,
nudit se přes léto věru nebudeme.
A jednu stavbu již máme za sebou: během května a června vznikl
ve sportovním areálu malý skatepark, který kromě skejťáků s oblibou
začali užívat i kluci na kolech a koloběžkách. Nechci být genderově
nekorektní, ale děvčata jsem tam skutečně žádná neviděla. Pro ně
ale bude sloužit zase sálek na jógu, pilates a divadýlka v patře bývalé
školky…
Během léta se tvář centra Slivence dosti výrazně promění, protože
soukromý investor začne bourat velký statek vedle školy, který je jednou
z místních dominant. Pravda, dominantou negativní, zanedbanou, léta
nepřístupnou, ale i tak to bude velká změna. Bourání bude znamenat i
zvýšený ruch na ulicích a zvýšené množství prachu, tak buďte prosím
opatrní. Věřím, že nově vybudovaný domov pro seniory přinese do naší
městské části novou, velmi potřebnou sociální službu.

A nyní velmi stručně další novinky: Tramvaj na Barrandov má
sice územní rozhodnutí, ale obyvatelé Kaskád ho napadli u soudu.
Výstavba se tedy zdrží. Projekt protihlukové zdi, kterou požadujeme
po Ředitelství silnic a dálnic již několik let, je podaný na Prahu 5 na
stavební odbor. Skoro se bojím o tom mluvit, abych to nezakřikla…
Výstavba cest v rámci tzv. pozemkové úpravy Lochkov by měla začít
na jaře příštího roku. Jde o cestu na jižním kraji Habeše a o pokračování
ulice Na Botě směrem na jih, k obslužce. Akci dělá Státní pozemkový
úřad z peněz ŘSD. Jeden z pozemků ve školním areálu již na nás
SPÚ zdarma převedl. Další dva by mělo město vykoupit na podzim.
Město se rozhodlo investovat peníze do rekonstrukce obslužky, a to
od okruhu po ulici K Lochkovu. U ulice U Sportoviště stále nemáme
stavební povolení na dva prahy a rekonstrukci. Momentálně jsou hlavní
problémy s kabely O2.
Ve společenských a kulturních akcích nyní bude dvouměsíční pauza.
Užijte si prázdniny a dovolené a po nich se opět setkáme. Jednou z
první akcí bude oblíbený Burčák s Banjo Bandem Ivana Mládka, což
bude jistě akce veselá a povedená.

Hezké léto přeje Vaše starostka Jana Plamínková

Výstavba komunikací
V květnu se podařilo místo obnovy původních povrchů položit nový
asfaltový koberec v celé šířce komunikací v západní části Habeše,
tedy na konci ulice K Cikánce, Frančíkova a v ulici U Jezírka. Na akci
se sdružily investiční prostředky naší městské části, hlavního města
Prahy (určené na zalátání výkopů) a Pražské plynárenské.
Výstavba komunikace U Smolnic se protáhla, protože podloží,
které předpokládal projekt, nebylo zdaleka tak únosné, jak mělo
být. Z toho důvodu se práce rozšířily o položení vrstev štěrkodrti
náležitých frakcí a geotextilie, tak aby byl povrch dostatečně únosný. Nyní však již zbývá pouze položení zámkové dlažby a tak by dílo
mělo být do poloviny července hotovo.
Po problémech s nástupem ﬁrmy by se s prvním červencem mělo
začít i s budováním avizovaného chodníku podél ulice K Lochkovu
od křižovatky s ulicí K Cikánce po křižovatku s ulicí K Rozvodně.
Prosíme místní, aby byli během výstavby opatrní, protože v tomto
úseku je i zastávka MHD, kterou bude nutno na čas posunout směrem k Lochkovu. Doufáme, že se touto investicí zvýší bezpečnost
chodců, kteří v tomto úseku často chodí ve vozovce.
Ulice U Smolnic bude mít nový povrch

Výstavba kanalizace a plynu
V minulém čísle jsme vás informovali o kolaudaci kanalizace U Jezírek.
Bohužel se zpozdila dodávka pro vystrojení přečerpávací stanice a tak se
termín kolaudace posunul. O přesném termínu vás může informovat buď
pan Štípl, tel: 606 094 330, nebo pan Vlk, tel: 737 255 500, oba z ﬁrmy
Subterra. Majitelé jednotlivých nemovitostí v této lokalitě se tedy po kolaudaci budou moci připojovat a je 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 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. V lokalitě Na Přídole by kanalizace měla
být dokončena během letních prázdnin. Pracuje se zde na několika místech
najednou. Řad splaškové kanalizace je už téměř dokončen a v červenci se
začne s protlakem řadu výtlačného. Problémy se vyskytly v ulici V Doubcích, kde šířka uličního prostoru a množství zde uložených sítí komplikuje
položení řadu v plánované trase. Stavba se snaží najít nějaké schůdné řešení. Koncem srpna by měla nastoupit společnost Revis a začít s pokládkou
plynu.
Stránku připravila Šárka Musilová
Výstavba kanalizace v ulici Ke Smrčině

Pokládání zámkové dlažby u Smolnic

Nový asfalt v ulici U Jezírka

Přečerpávací stanice Na Přídole

inzerce

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S.
Termíny přistavení v 2. pololetí:
dne 21. 7. od 10,30 do 13,30 hod.
dne 19. 8. od 8,00 do 11,00 hod.
dne 1. 10. od 14,30 do 17,00 hod.
dne 5. 11. od 10,30 do 13,30 hod.
dne 11. 12. od 12,00 do 14,30 hod.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.
ppas.cz

Nová podoba webových stránek
Pro MČ je informování občanů prostřednictvím webových stránek
jedním z hlavních nástrojů. Přehlednost a struktura stránek, možnost
vyhledávání a graﬁcká podoba jsou důležité prvky. To vše bychom
rádi zlepšili a nabídli vám i nové možnosti jako jsou sociální sítě pro
vzájemnou komunikaci. Během července bude spuštěna nová verze webových stránek, které (doufáme) budou pro všechny uživatele
přínosem a nabídnou nejen aktualizované informace, ale i možnost
přihlásit se k odběru novinek, nebo nové služby geoportálu hl. m.
Prahy, ale také možnost čtení Sliveneckého mramoru přímo na
vašem mobilním zařízení či tabletu pomocí aplikace Issuu.

Ing. Simona Strauchová

Ukončení provozu bankomatu
Vzhledem ke změnám poplatků za provozování bankomatů na trhu
vypověděla společnost Euronet smlouvu na bankomat v naší MČ,
z důvodů malého počtu transakcí a tím způsobené nerentability. Na
základě této informace jsme oslovili s nabídkou jak Českou spořitelnu, tak i ostatní i menší banky na našem trhu. Bohužel přes velkou
snahu se nepodařilo domluvit na podmínkách, za kterých by provoz
bankomatu v naší MČ mohl být zachován. Pro banky je ziskovost
jediným kritériem, a ačkoli některé bankomaty jsou pro banky díky
své poloze velmi ziskové a na provoz méně rentabilního bankomatu
určitě vydělají, tak banky nejsou ochotné tímto způsobem bankomaty
provozovat a svým klientům vyjít vstříc. Nezbývá než stále se snažit
a čekat, zda některá z bank svůj postoj nepřehodnotí. Snad budoucí
rozvoj MČ bude pro banky novým impulsem ke znovuobnovení této
služby v naší městské části.

inzerce

Ing. Simona Strauchová

MANDL

PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA

inzerce

PRACOVNÍ DOBA
PO 9.00 – 18.00
ST 9.00 – 18.00
PÁ 9.00 – 18.00
Tel. 603 858 772, Ke Smíchovu 89/92
Praha 5 – Slivenec

Poplatky ze psů
– neplatiči!
Přestože naše evidence byla kontrolními orgány z Magistrátu zjištěna jako bezchybná a platební morálka našich poplatníků
navíc ohodnocena jako velmi dobrá, stále nám zbývá necelých
17 % pejskařů, kteří dosud poplatek neuhradili. Proto důrazně připomínáme, že poplatek musí zaplatit co nejdříve, aby se vyhnuli
nepříjemnému navýšení poplatku na trojnásobek. V současnosti
dostanou dotyční občané dopisy do schránek, a pokud tato upomínka zůstane bez odezvy, poplatek bude navýšen. V loňském
roce k tomu již došlo, tak neposilujme řady neplatičů.

Poplatky za zábor
Připomínáme, že poplatek za užívání veřejného prostranství
vychází ze zákona o místních poplatcích a je povinností jej hradit,
a to i při výkopu nebo uložení materiálu na veřejném prostranství
trvajícím jen pár hodin. Stále se setkáváme s případy, kdy občané
spoléhají na to, že si nikdo toho nevšimne a ušetří se pár korun. Jenže
tím se porušuje zákon a obecně závazná vyhláška a tento přestupek
je sankcionován podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Proto
doporučujeme užívání veřejného prostranství řádně ohlásit, hrozící
pokuta může být vyšší než samotný poplatek. Tuto agendu vede
pan Urválek, tel. 251812249 nebo email urvalek@praha-slivenec.cz,
který vám ochotně poskytne veškeré informace.

Odpady – kontejnery
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD

11. červenec 2014
1. srpen 2014
22. srpen 2014
12. září 2014
26. září 2014
24. říjen 2014
7. listopad 2014

Holyně - Nám. Pod Lípou
křiž. K Lochkovu x Na Kraji
ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště
ul. Rubínová
křiž. Na Čisté x Frančíkova
ul. Smaragdová
ul. Ke Smíchovu-veřejné parkoviště

Harmonogram může být během roku upraven.
Den přistavení: pátek od 14:00 do 18:00 hodin
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Termíny
14. 8. 2014
13. 11. 2014

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

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPOAD

5. říjen 2014
9:00 – 12:00
ul. Smaragdová
5. říjen 2014
13:00 – 16:00
křiž. Na Čisté x Frančíkova
22. listopad 2014
9:00 – 12:00
Holyně – na konečné autobusu
22. listopad 2014 13:00 – 16:00
ul. Rubínová - u tříděného odpadu
Doba přistavení: do naplnění kontejneru, max. 3 hodiny
MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR – SLIVENEC

neděle 12. října 2014 od 10:00 do 16:00
Objemný odpad
Bioodpad
Dřevěný odpad

Kovový odpad
Slepé rameno ulice K Homolce, v místě připojení ulice Do Chuchle.
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Ve Slivenci bude nový Dům pro seniory
Chceme tímto obeznámit občany městské části Praha - Slivenec, že
od 1. týdne velkých letních prázdnin začnou probíhat udržovací práce
a následné demolice bývalého zemědělského statku, který sousedí po
levé straně s areálem školy. Toto odstranění staveb uvolní pozemky pro
navrhovanou novostavbu domova seniorů s kapacitou cca 226 lůžek.

Předpokládaný termín zahájení vlastních stavebních prací na objektu je
na přelomu roku 2014/2015. Průběh výstavby, jenž bude trvat cca 18
měsíců, by neměl zásadně ovlivnit dění v městské části. Navrhovaná
novostavba bude v pozitivním směru měnit prostorové vnímání stávající
návsi.
Ing. Matěj Fikar, LIVINGSTAV s.r.o.

Nové telefonní kontakty na úřad – jsme vám blíž!
V rámci přechodu úřadu na jiného poskytovatele telefonních služeb
došlo i k modernizaci naší telefonní ústředny. Ve snaze vyjít našim občanům vstříc a zkrátit cestu občana k úřadu má nyní každý úředník či
zaměstnanec „svoji“ telefonní linku. Dříve ji sice měl také, ale nešlo na
ni volat přímo, hovory musely jít přes vstupní linky a následně se musely
přepojovat. Dnes můžete volat přímo na stůl svému úředníkovi. Pokud

budete chtít mluvit s více lidmi na úřadě, lze hovory následně přepojovat na jakýkoliv jiný stůl. A co když úředník nebude zrovna u telefonu?
Nic se neděje, po několika zazvoněních bude váš hovor automaticky
přesměrován na podatelnu. Nové telefonní linky jsou v tabulce. Z čísel
označených hvězdičkou nelze přepojovat hovory.

ZAMĚSTNANCI
251 813 754 Ing. Šárka Musilová
stavební a majetková agenda, ověřování, CzechPoint
251 812 260 Ing. Daniela Zemánková mzdová a účetní agenda, rozpočet, hrací automaty
251 818 044 Bohdana Růžičková
podatelna, evidence obyvatel, sociální agenda,
správa hřbitova, rybářské lístky, přestupky, inzerce, ověřování, CzechPoint
251 812 249 Jiří Urválek
poplatky za psy, životní prostředí, doprava, zábory, ověřování
251 811 297 Irena Krejčová
knihovnice
*725 011 024 Luboš Buriánek
údržba, správce dětských hřišť
*251 811 587 fax

ZASTUPITELSTVO
*251 682 234 RNDr. Jana Plamínková starostka, tajemnice
251 811 294 Ing. Simona Strauchová zástupkyně starostky
pro věci organizační, ﬁnančně-správní a stavební
251 812 234 Mgr. Lenka Kudláková zástupkyně starostky
pro školství, kulturu, volný čas

Otázky a odpovědi
Proč nejde projíždět ulicí Na Kraji?
Zákaz vjezdu do prostřední části ulice Na Kraji, v podstatě průjezd
obloukem kolem domu č.p. 765, není umožněn z důvodu nedostatečných parametrů komunikace, a to jak její šířky, tak vlečné křivky
ve zmiňovaném oblouku. Rozšíření komunikace nebylo možné, okolní pozemky jsou v soukromém vlastnictví, a proto se komunikace
nemůže stát plnohodnotnou komunikací, nemá ani zatřídění mezi
místní komunikace, je tzv. nezařazená. Jedinou výjimkou je povolení
vjezdu pro PVK, a to z důvodu uložení jejich kanalizace. Komunikace
zde byla vybudována pouze z důvodu obslužnosti splaškové kanalizace a její značení bylo jako jediné možné projednáno s odborem
dopravy ÚMČ Praha 5. Komunikace v tomto úseku rozhodně není
vhodná pro běžný provoz. Jsme ale rádi, že může sloužit pěšímu provozu.
Proč někdy neteče voda na hřbitově?
S tímto problémem se setkáváme, víme o tom, víme proč, ale nevíme kdo. Celý problém není záhadou, jednoduše nám někdo neznámý
vodu na hřbitov zavírá, a to buď kohoutem na hřbitově, nebo přímo
v šachtě před hřbitovem. Důvod takového konání neznáme, tlak v řadu se nezvýší, hřbitov má odběr prakticky jen při napouštění nádrže.
Udivuje nás takové jednání, a pokud zjistíte, že voda neteče, kontaktujte nás prosím, zajistíme nápravu.
Proč není posekáno na ulici K Lochkovu? Je tam hrozně vysoká tráva!
Sekání jsme urgovali u TSK, která má komunikaci ve správě, a ny-

ní tam již posekáno je.
Proč nebyla informace o letnicích v Našem regionu?
Nevíme a jsme z toho velmi rozčarováni, je to poprvé za osm let,
co plakát nebyl uveřejněn, ač jde o velkou akci. Zato jsou tam uveřejněny četné jiné akce s velmi lokálním dosahem… Také náš kalendář
tam již měsíce nebyl uveřejněn, ač ho pravidelně posíláme.
Kolik stály Letnice? Nechápu, jak si naše chudá městská část
může takovou akci dovolit…
Letnice přišly naši městskou část asi na 110 000 Kč, zbytek uhradili sponzoři. Samozřejmě této nízké ceny dosahujeme tím, že si veškerou produkci zařizujeme sami, bez agentur.
Podle které vyhlášky či zákona vybíráte dobrovolný sponzorský dar (např. 40 000 Kč) za jakékoli stavění ve Slivenci?
Příspěvek vybíráme na základě usnesení zastupitelstva MČ
č.139/11/2012 ze dne 29. 2. 2012, tedy v samosprávné působnosti.
Nové stavby totiž zhoršují kvalitu zdejších komunikací a navíc vyvolávají tlak na umístění dětí do školy a školky, používáme proto získané příspěvky na opravy komunikací a ﬁnancování školy a školky.
Příspěvky se vybírají i v desítkách dalších obcí, např. v Říčanech,
v Odolena Vodě či v Úvalech. Máme samozřejmě právní rozbor, který prokazuje legitimitu takového kroku. Ani podle ministerstva vnitra
nejsou příspěvky v rozporu se zákonem. Samozřejmě lepší řešení by
pro nás bylo, kdyby stát zavedl infrastrukturní daň, o které se již roky
mluví, ale zatím se tak nestalo.

Jiří Urválek, Lenka Kudláková, Jana Plamínková
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Ze života komunitní školy
Slivenecká základní a mateřská škola přijala myšlenku komunitní školy, tedy školy s celodenním programem.To už vy, čtenáři Sliveneckého mramoru, víte. Je tedy opět na škole, aby vás informovala o školních i mimoškolních událostech v uplynulém období.

Květen – měsíc multikulturní výchovy
Měsíc květen byl pojat jako měsíc multikulturní výchovy. Má své místo i v Rámcovém vzdělávacím programu, neboť umožňuje žákům seznamovat ses rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi
a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní
identitu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci,
vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní výchova
se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi
školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Báječně se tedy hodí do pojetí komunitní školy. Ve
slivenecké škole hlavními nositeli těchto aktivit byly následující akce.
Začalo to výjezdem do Anglie, kde děti poznávaly nejen nejznámější památky z této země, ale zážitkem bylo i ubytování v anglických rodinách, shodou okolností černošských.
Následoval projekt Edison, v rámci něhož se žáci seznámili s mnohými až exotickými kouty světa,
a to ještě v angličtině. Poslední akce byla 12. června, kdy se pomyslně žáci vrátili zpět domů do České
republiky, protože i zde žijí příslušníci jiných národností a etnik, které stojí za poznání.
Tentokrát to byl program o historii Romů, odkud přišli do naší země, kolik staletí již zde žijí a seznámení s jejich kulturou. Tanec a hudbu měly možnost shlédnout jak v promítané prezentaci, tak naživo.
Vše zprostředkoval taneční a hudební soubor „Cigáni jdou do nebe“ ze ZŠ Graﬁcká. Ivana Rosová

Program o Romech

Výjezd do Anglie
Cesta do Anglie byla velmi dlouhá. Naštěstí jsme přibližně každé dvě
hodiny stavěli, aby nám nezdřevěněly nohy a abychom si mohli dojít na
toaletu. Teprve kolem třetí hodiny ráno jsme udělali velkou přestávku,
a to když jsme s autobusem najížděli na trajekt a museli jsme vyjít na
palubu.Trajekt byl obrovský a moderně zařízený, někteří z nás ale celou
cestu prospali, protože jsme byli unavení po dlouhé cestě autobusem.
Do Anglie jsme dopluli, až když svítalo a mohli jsme tedy vidět krásné
doverské útesy známé hlavně díky jejich bílé barvě.
Naše první zastávka byla návštěva muzea Madame Tussauds, kde je
obrovské muzeum voskových ﬁgurín. Mohli jsme vidět slavné herce, zpěváky, sportovce, vědce, panovníky nebo superhrdiny. Potom jsme pokračovali do Undergroundu, tedy do nejznámějšího metra směrem k Westminsteru. Podle mě jsou česká metra mnohem prostornější a hezčí.
Hned, co jsme vystoupili, šli jsme do St James parku, kde na nás
čekala spousta ochočených zvířat, jako jsou kachny, husy nebo veverky.
Potom jsme pokračovali směrem k Buckinghamskému paláci- bohužel
královna na hradě nebyla. Po návštěvě například Piccadilly square, nejrušnější křižovatky Evropy, jsme se vydali na zlatý hřeb prvního dne – na
London Eye! Výhled byl krásný a k tomu ještě svítilo sluníčko. Nakonec
jsme nastoupili zpátky do autobusu a jeli jsme do svých rodin.
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Druhý dne jsme časně ráno vyrazili na Stonehenge, kde to bylo
opravdu krásné. A dále jsme pak jeli do městečka Salisbury na prohlídku
města a katedrály.
Třetí den byl z celého pobytu ten nejlepší, protože jsme navštívili
WarnerBros Studio, kde se natáčel Harry Potter, místo, na které jsme
se všichni nejvíce těšili. Byly tam naprosto všechny rekvizity. Od paruk,
replik, kostýmů přes komnaty, zvířata až po mluvícího Hagrida. Při návštěvě univerzity v Oxfordu jsme zavítali na jednu z jejích kolejí, kde se
mimochodem natáčely scény jídelny z Harryho Pottera.
A je tu poslední den. Po rozloučení s našimi hostitelskými rodinami
jsme se sešli u autobusu, ale tím naše cesta nekončila, vydali jsme se
totiž na Tower bridge, odkud jsme viděli nový Londýn. A dále pak na
hrad Tower samotný. A naší poslední zastávkou v Anglii byl Greenwich,
který jsme si nemohli nechat ujít. Bylo zde spoustu ochočených veverek
a holubů. Navštívili jsme zde námořní muzeum a nultý poledník.
Anglie se nám moc líbila. Hlavně naše paní hostitelka byla moc hodná, sice jsme alespoň týden po našem příjezdu nemohli ani vidět toustový chléb, který jsme měli opečený ke snídani a jako sendvič k obědu,
ale celkově jsme si celý zájezd moc užili.

Michala Sochová, žákyně 8. třídy

ŠKOLA

Projekt EDISON
Dne 30. 5. 2014 skončil na naší škole projekt Edison, ve kterém
se žáci interaktivní metodou po celý týden dozvídali zajímavosti,
které představovalo osm studentů vysokoškoláků ze zemí: Thajsko,
USA, Pákistán, Ukrajina, Čína, Hong Kong, Filipíny a Kanada. Témata byla každý den jiná. V pondělí něco o zemi (zeměpisná poloha,
obyvatelstvo…), v úterý významné osobnosti (věda, kultura, sport,
politika…), ve středu sportovní a volnočasové aktivity, ve čtvrtek
gastronomie a v pátek jsme se slavnostně rozloučili. To vše v angličtině. Atmosféra byla úžasná po celou dobu projektu a ohlasy u dětí
nadšené. Vše by ale bylo ohroženo bez významné pomoci rodičů.
Děkujeme všem, kteří ﬁnančně přispěli na projekt a hlavně děkujeme osmi rodinám, které studenty ubytovaly ve svých domovech.
Poděkování patří: rodině paní Černé, rodině paní Fremut, rodině paní
Houžvičkové, rodině paní Jarolímkové, rodině paní Matulové, rodině paní Ptáčkové, rodině paní Siganové, rodině paní Sochové.

A ještě jednou EDISON
Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network
Osm zahraničních studentů celý týden trávilo čas se žáky naší školy. Hry, prezentace, interaktivní formy výuky, workshopy, diskuse, to vše
probíhalo v anglickém jazyce, upraveno podle věku žáků. Studenti hojně
využili možnosti pohovořit s někým, kdo pochází ze zcela odlišné kultury
a náboženského vyznání. Projekt Edison učí žáky toleranci k odlišnému
způsobu života cizích národů. Je to důležité zvláště v dnešní době, kdy
slyšíme zprávy o rasové nebo náboženské nesnášenlivosti takřka každý
den. K nemalé radosti (nejen vyučujících angličtiny) si žáci na vlastní kůži
vyzkoušeli, že znalost cizího jazyka je opravdu bránou k novému poznání
a rozšíření obzorů, která je v dnešní době naprostou nutností.
Angličtinu si v tomto týdnu procvičili až do morku kosti nejen tlumočníci
(učitelé Aj), ale všichni žáci, kteří s postupem času ztráceli ostych a mluvili
a mluvili. Za tuto nevšední příležitost se chtěly děti našim hostům odměnit,
a tak jsme jim na rozloučenou připravili překvapení v podobě rozlučkové
„party“ plné tance, zpěvu a typických českých potravin., jako byly např.
syrečky, bramboráky, bábovky či koblihy, to vše zapíjeno českou kofolou
a …....ano, pivem :-) ( pouze zahraniční studenti :-)). Celá akce se opravdu

povedla. Děti si ji užily a rozcházely se do svých tříd velmi nerady a velmi
pomalu. Kromě angličtiny, zeměpisu, dějepisu a pohybu si někteří žáci ověřili
i své organizační schopnosti. Vybraní žáci 8. třídy se aktivně zapojili a zvládli
svou roli „spojek a hostesek“ výtečně a za to jim patří velký potlesk.
Jak už paní ředitelka zmínila, velké díky patří hlavně rodinám, které se
celý týden (a někde i déle) staraly o své exotické přátele. Nutno podotknout, že to nebylo samozřejmostí. Pro studenty se během jejich pětitýdenního putování po základních školách v Praze a okolí ne vždy školám
podaří zařídit ubytování, a tak mnohdy studenti spí na ubytovnách. Prosím, přijměte ještě jednou upřímné poděkování za velkou ochotu.
Pro nás všechny zúčastněné to byla nová zkušenost plná exotického
ducha. Nelze nezmínit ani naprostou spokojenost v závěrečných dotaznících žáků, ve kterých jen a jen chválili. I když, stížnosti se tam objevily
také. Na otázku, co se jim na projektu nelíbilo, mnoho dětí odpovědělo,
že bylo špatně vymyšleno to, že studenti odjeli a nezůstali. :-)
Doufáme tedy, že tuto zkušenost budeme mít možnost v příštích
letech opakovat a zase něčemu novému a zajímavému se naučit.
Díky vám všem. L. Matulová

Beseda s myslivci
Dne 2. 6. jsme měli vzácnou příležitost dozvědět se něco o myslivosti. Řeporyjští myslivci si za námi přijeli popovídat o myslivecké kultuře,
historii, kynologii, střelectví, mluvě či trofejích a problematice pytláctví.
Mohli jsme si prohlédnout odborné publikace, zbraně divokého prasete, poslechnout si druhy vábení zvěře z vábničky. Pan myslivec nám na
borlici zatroubil, jak se např. zahajuje hon na jelena nebo srnce či jak se
vzdává hold ulovené zvěři. Věříme, že beseda přispěje k rozvíjení citlivosti vůči přírodě a že vzbudí zájem dětí o myslivecký kroužek.

Dětský den s městskou policií

Š. Poupětová

Dne 3. 6. 2014 škola oslavila den dětí. Přijela i městská policie, a tak
si děti mohly vyzkoušet různé sportovně branné prvky. Nejdřív se podívaly na to, co policisté umí na koních. Dozvěděly se například, že takový
policejní kůň nesmí být lekavý. Křik, rány, oheň a dým jej nesmí vyvést
z rovnováhy. Potom si starší děti zkusily střílet paintballovou pistolí na cíl,
všichni si prohlédli a zahoukali na policejní motorce a v policejním autě.
Rychlým běžcům změřili policisté radarem rychlost, aby žáci věděli, jak
přesné mají policisté přístroje. Škola doplnila aktivity o závody na opičí
dráze (lanové centrum), stanoviště s topograﬁckými prvky a kroužek Červeného kříže při škole na dvou stanovištích učil děti prvkům první pomoci. Namaskování zranění, které bylo následně ošetřeno a obvázáno, mělo
takový úspěch, že polovina dětí chodila potom po Slivenci s obvazy. Celé
dopoledne se velmi povedlo. A to nejen díky skvělému počasí, ale hlavně
pohodové atmosféře. Žáci se pobavili i poučili.
Ivana Rosová
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SCIO testy ve škole na přání rodičů
Rodiče žáků 3. třídy využili nabídku školy a třídní učitelky, paní
Lenky Hasíkové, a nechali si své děti v rámci školního vyučování
otestovat testy SCIO.
Testování 3. ročníků je speciﬁcké - hlavně jako motivační a jako
jednu z prvních možností získat orientační zpětnou vazbu (pro žáka
i školu). Žáci také mají poprvé možnost zkusit jiné formy ověřování,
než které zažívají běžně ve škole, což je pro ně také přínosné. Test
má samozřejmě stále svou vypovídající hodnotu a přináší cennou
zpětnou vazbu, ale musíme si také uvědomit, že výsledek žáků
v tomto věku ovlivňuje ještě celá řada dalších faktorů, školy musí
tedy interpretovat výsledky i s dalšími informacemi (spolu s výsledky jiných prací, se znalostí osobnosti žáka, podmínek, motivace, na
základě dalších pozorování, s informacemi od rodičů...).
Z dopisu od společnosti SCIO, který nám poskytla jedna maminka, uvádíme vysvětlení k tzv. měkkým dovednostem, ve kterých slivenecká škola obstála velmi dobře.
„… ale tzv. měkké dovednosti neboli klíčové kompetence jsou
slabinou většiny škol a přitom právě na jejich zvládnutí často závisí
spokojený a úspěšný život žáků v budoucnosti (například zaměstnavatelé často upozorňují na to, že absolventům právě takové dovednosti chybí). Vaše škola je v tomto ohledu patrně dobrým příkladem
pro ostatní školy.
Ráda bych také podotkla, že testování ve školách je skvělým
nástrojem, ale nikdy nemůže fungovat izolovaně……..“
Z výše uvedeného vysvětlení je patrná vysoká úroveň vzdělávání
žáků ve 3. třídě a určitě nejen tam. Důležitý je fakt, že škola věnuje pozornost nejen vyučovacím předmětům, ale také rozvíjí klíčové
kompetence. Neboť cíle základního vzdělávání uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu, které jsou všechny školy povinny plnit,
znějí takto:
Cíle základního vzdělávání v RVP
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na
praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní
učení
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů
vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy
vlastní i druhých
připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

Obhajoba absolventských prací
Dne 12. 6. 2014 se na půdě ZŠ a MŠ Praha - Slivenec konaly obhajoby absolventských prací žáků deváté třídy. Celé akci předcházel výběr
tématu práce. Žákům byla nejprve přidělena témata, která souvisejí jak
se školním vzdělávacím programem školy, tak s výběrem jejich dalšího
vzdělávání. Pomáhat jim měl přidělený lektor – konzultant z řady pedagogů. Na základě spolupráce žáků s lektory vznikly absolventské práce,
které měly za úkol výrazným způsobem rozšířit a prohloubit znalosti žáka
v daném tématu. Završením společného úsilí byly žákovské prezentace
absolventských prací před zraky vyučujících, spolužáků a rodičů. Obhajoby se některým žákům velmi vydařily, rezervy ostatních absolventských
prací byly především formálního charakteru.

Jiří Havelka, garant projektu
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vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání
a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
prostředí i k přírodě
učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být
za ně odpovědný
vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám
a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Ivana Rosová

ŠKOLA, ŠKOLKA

Absolventský ples
Dne 18. června se ve slivenecké škole konal absolventský ples pro žáky
9. třídy. Jako hosté byli pozváni rodiny absolventů, žáci 8. třídy a samozřejmě učitelé.
Všichni jsme přišli ve slavnostních šatech, smutní i šťastní z toho, co
nás čeká. Nejprve měl proslov třídní pan učitel Martin Šandor. Poté nás
dvě moderátorky z nižších ročníků Kateřina Šedivá a Emilka Kratochvílová
seznámily s programem večera a uvedly absolventy na pódium.
Spolu s paní učitelkou Renátou Sakmarovou jsme připravili krátkou
prezentaci o tom, jakou si kdo z nás vybral střední školu. Nechyběly ani
fotograﬁe jednotlivých deváťáků z dětství i celé třídy z nižších ročníků, které
se promítaly po celý zbytek večera. Následovalo vyhodnocení absolventských prací. Jejich obhajoba se na slivenecké škole stala tradicí, každý žák
deváté třídy dostal téma podle oboru zvolené střední školy a přiděleného
konzultanta, který jim měl pomoci s nelehkým úkolem vypracovat práci. Tu
pak všichni obhajovali před komisí učitelů v čele s panem učitelem Jiřím
Havelkou.
Všichni žáci absolventskou práci úspěšně obhájili. Na slavnostním
večeru byli vyhlášeni čtyři nejlepší, kteří dostali diplom: Adéla Červenková,
Zuzana Řezáčová, Kristýna Pinkasová a Jakub Sigan. Ostatní žáci dostali
osvědčení o úspěšné obhajobě absolventské práce.
Poté nastalo slavnostní šerpování a gratulace od paní ředitelky slivenecké školy Ivany Rosové, paní starostky Jany Plamínkové a třídního učitele Martina Šandora, který nám rozdával rudé růže. Paní starostka i paní
ředitelka potom měly k nám i hostům proslov.
Po krátké přestávce, při které jsme se připravovali na další část večera, následovalo pěvecké a taneční vystoupení nás žáků devátého ročníku. Bylo velmi emotivní, neboť jsme si na tento ojedinělý večer přichystali
unikátní písně, které něčím charakterizovaly náš život na základní škole.
Nejprve jsme zazpívali píseň Příběh nekončí, která byla napůl slovenská
a zazněla v Československé Superstar. Její název ji charakterizuje sám
o sobě. Následovala píseň od Adama Lamberta: What do you want from
me. Na té jsme se my i posluchači vyřádili. A jako poslední píseň v této
části večera zazněly Vzpomínky od skupiny Holki. Zde už ukápla nejedna
slzička, jak od účinkujících tak od publika.
Absolventi měli krátkou přestávku a na pódium nastoupila nová paní
učitelka hudební výchovy Helén, která hraje v rockové kapele na housle.

I při mazurce byl parket plný

S krátkým proslovem vystoupila starostka Jana Plamínková

Všichni byli z jejího vystoupení uneseni. Hotová rockerka!
A opět jsme přišli na scénu my. Zatančili jsme velmi populární tanec
Macarena, u kterého jsme se velmi pobavili a do kterého jsme vtáhli rodiče, hosty, učitele i kamarády z osmého ročníku. Tento tanec nás velmi
vyčerpal. Další vystoupení předvedly děti z prvního stupně, které chodí
do taneční přípravky při slivenecké škole. Ty si pro nás společně s paní
zástupkyní Vladimírou Šimáčkovou připravily velmi procítěný tanec rumbu
na píseň Mauglí.
Následovaly klasické a převážně latinsko-americké tance, na kterých
jsme tančili se svými rodiči, hosty, ale také s učiteli. Náš ples dokonce navštívil profesionální taneční pár, který nám zatančil tango, valčík a sambu. Po
tomto úchvatném představení se večer pořádně rozjel a začala diskotéka.
Na té jsme se vyřádili nejen my, ale také rodiče a pracovníci školy.
Nikdo určitě nečekal, že tento večer bude tak vydařený a byli jsme až
smutní, že jsme museli odejít tak brzo. Byl to opravdový ples se slavnostním programem a občerstvením u zajištěné cateringové společnosti Tiki
Viki. Celý večer bohužel skončil ve 22:15. Nicméně druhý den nám vyučování začalo až v 10:00.
Doufáme, že ostatní byli s naším večerem také spokojeni jako my
a možná ještě více. Děkujeme tímto všem, kteří se na tomto večeru podíleli
a díky nimž máme nezapomenutelnou vzpomínku do života.

Marie Kovářová, Adéla Červenková a Nikola Zemanová,
(žákyně 9. ročníku)

Populární macarena

Rozloučení s předškoláky
V úterý 27. května odpoledne proběhlo v mateřské škole Slivenec slavnostní rozloučení s letošními předškoláky. Děti, rodiče i další zúčastněné
přivítala v aule školy úvodním slovem paní ředitelka Mgr. Ivana Rosová.
Pak už na scénu nastoupili předškoláčci ze zelené třídy Krokodýlků. Jak
jinak, než v zelených tričkách.
Nejprve děti samy přivítaly obecenstvo, zazpívaly dvě písničky
a zatančily krátký taneček na písničku Chňapík, maličký krokodýl. Zatím
co obecenstvo tleskalo, děti se chystaly na svou velkou chvíli. Postupně
jeden po druhém předstoupily před svoje třídní učitelky, poklekly na jedno

koleno a byly opravdovým mečem pasovány na školáky. Na památku si
odnesly stužku, knížku a pamětní list.
Po slavnostním ceremoniálu se všechny děti pustily do tance na písničky profesionální dvojice Vandy a Standy. Tančily, rejdily a řádily, soutěžily a výborně se bavily. Děkujeme všem zúčastněným za příjemné
odpoledne.
Z naší mateřské školy se v září 23 dětí stane školáky. Věříme, že se
jim ve škole bude líbit a přejeme jim mnoho štěstí na cestě za vzděláním.

Lenka Bohuslavová, učitelka MŠ
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Výlet seniorů, který se opět vydařil
Na čtvrtek 29. 5. 2014 jsme měli naplánovaný výlet pro seniory ze Slivence a Holyně do Landštejna, Slavonic a Telče. Těšili jsme se a autobus byl plně obsazen.
První zastávkou byl hrad Landštejn a výstup na věž po 169 schodech.
Tam jsme si ověřili svou zdatnost – kolena a kyčle, dech i srdce jsme potrénovali. Odměnou nám byly historické, malebné a jedinečné Slavonice.
Prohlédli jsme si renesanční domy v historickém centru, sgraﬁtová průčelí

- dýchla na nás krása 16. století. Po obědě jsme navštívili ještě vyhlášenou
cukrárnu. Posledním místem našeho putování byla Telč – náměstí s podloubím a zámek. V areálu zámku bylo na každém kroku poznat, že se zde natáčelo mnoho českých pohádek – např. Pyšná princezna, či pohádky Zdeňka
Trošky. Zpáteční cesta nás uvedla do reality naší doby: z Jihlavy do Prahy
jsme sledovali práce na opravování dálnice D1. Přestože celý den pršelo,
byl i tento výlet příjemným zážitkem.
Standa Poc

Senioři z Holyně a Slivence v prvním pololetí 2014
Scházíme se pravidelně každé první pondělí v měsíci od 16.00 hod
v Klubu seniorů a pak na různých společenských akcích, které pořádáme
sami, nebo na ÚMČ Praha -Slivenec. V prvním pololetí letošního roku jsme
měli možnost se společně zúčastnit:
Akcí pro šikovné ruce: Vyráběli jsme dárkové krabičky z papíru, 2x jsme
pletli z PEDIGU košíčky
Akcí pro trénování paměti: 10 lekcí v Kurzu trénování paměti
Akcí pro udržení kondice: 33 lekcí cvičení jógy – cvičení pro zdravá záda
Výlety pro seniory: duben – Mariánská Týnice, Plasy, Manětín, Rabštejn
n. Střelou; květen: Landštejn, Slavonice, Telč; výlet za květinou hlaváčkem
jarním

Knihovna o prázdninách 2014
Vážení čtenáři,
knihovna ve Slivenci bude v období letošních prázdnin uzavřena
od 21. 7. do 8. 8. 2014 – tři týdny. První půjčovní den po dovolené bude
úterý 12. 8. 2014. A ještě v posledním týdnu srpna: 26. – 28. 8. 2014.
V době dovolené v knihovně vám bude zápůjční doba knih prodloužena. Půjčovní doba se nemění – zůstává na:
úterý
13.00 – 18.00
středa
9.00 – 13.00
čtvrtek 15.00 – 19.00
Do knihovny se dovoláte na novou pevnou linku: 251 811 297
(mobilní telefonní číslo již není v provozu)
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz
Nastává čas prázdnin a dovolených, kdy je čas na odpočinek a čtení.
Naše knihovna vám nabízí romány, napínavé příběhy, detektivky, dětské
knihy s překrásnými ilustracemi, průvodce Lonely Planet, naučnou literaturu, časopisy KOKTEJL 2013 – 2014, historické knihy, knihy o umění
– prostě na dovolenou si vyberete!
Z poslední cestovatelské besedy s panem Martinem Mykiskou si můžete
vybrat v knihovně z jeho knih – pro vlastní inspiraci:
Pět měsíců v Himálaji, Afganistán, prach a růže, Po zamrzlé řece do nitra
Himálaje, Byl jsem rok v Antarktidě.
Krásnou dovolenou, odpočiňte si a ve zdraví se vraťte!

Irena Krejčová, knihovna Slivenec

On-line katalog knihovny Slivenec
Slivenecká knihovna získala dotaci z Ministerstva kultury ČR na pokračování automatizace knihovny - pořízení nových modulů knihovního systému.
Jedním z nových modulů je i on-line katalog knihovního fondu naší knihovny dostupný na adrese: http://193.35.106.116/katalog/
Umožní komfortní vyhledávání a prohlížení knihovního fondu na internetu
včetně získání informace, zda je kniha vypůjčená a do kdy, i s možností si ji
rezervovat. Doufáme, že rozšíření služeb naší knihovny ocení jak stávající,
tak noví čtenáři.
Ing. Simona Strauchová
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DIVADLO – malé děti z divadýlka Meluzína hrají pro seniory hru Slepice
a televize a divadlo jednoho herce Kostým předvádí hru CYRANO
Setkání se spisovateli: Renata Šťastná, RNDr. Václav Cílek, PhDr. Jana
Heffernanová, PhDr. Pavel Kosatík
Setkání s cestovateli: Dr. Aleš Krejčí – Perské zahrady; Václav Turek
– Jakutsko, Kolyma, Magadan; Jiří Lehejček – Kanada; Martin Mykiska
– Himálaje
Každý si může vybrat, všechny akce nás obohatí, máme je doma ve Slivenci a většinou nás stojí jen za námahu došlapat po svých do místa konání. Přejeme pohodové prázdniny a v září ve zdraví na shledanou.

Irena Krejčová – za seniory

Jóga pro seniory
Od září 2013 do června 2014 jsme absolvovali 33 lekcí jógy – cvičení pro
zdravá záda. Vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách dvě skupiny cvičenců
se rovnaly, protahovaly, učily se správně při cvičení dýchat a ovládat svaly
tak, jak to každý cvik potřebuje. Z každého cvičení jsme šli domů uvolnění
a spokojení. Naše cvičitelka Jana je trpělivá a velmi vstřícná. Po prázdninách - v září - budeme určitě opět cvičit. Přijďte mezi nás! Scházíme se
v Klubu seniorů, kde je ale prostor ke cvičení omezen, proto se přihlašte
včas, hned počátkem září 2014 u paní Krejčové v knihovně.
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz, telefon: 251 811 297 (volejte jen v půjčovní době knihovny ve Slivenci)
Irena Krejčová

Divadlo pro seniory
Divadýlko Meluzína – divadlo našich nejmenších velkých herců zahrálo seniorům 28. 5. 2014 odpolední představení Slepice a televize. Pilné
nacvičování pod vedením trpělivé Veroniky Borovkové mělo úspěch.
Odměnou hercům byl výtečný jablečný koláč Lidušky Tomšů. Všem
účastníkům děkujeme, představení bylo jako vždy milé a bezprostřední.

Irena Krejčová, za seniory

Společenská kronika 2014
Srdečně blahopřejeme těm
občanům, kteří v měsíci červenci
a srpnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum
Červenec
Paní Jindřiška Hejrová
Paní Dagmar Čížkovská

Srpen

Pan Václav Halama
Paní Marie Dolejší
Paní Růžena Kratochvílová
Paní Lidmila Marková
Pan Ladislav Gabriel
Paní Alenka Kalinová
Paní Miloslava Janovská
Pan Antonín Uxa

Přejeme pevné zdraví, životní pohodu
a hodně elánu do dalších let.

Slivenecké letnice 2014
pokračování ze str. 1
V sobotu odpoledne se za tropického počasí moc nikomu do bubnování s Pavlem Šušorem nechtělo. V podvečer se ale rozezněla chladnoucí
náves keltskými tóny kapely Bran a se západem slunce mnohé překvapili
bosí kluci z Kladna – kapela Zrní. Úplně plná náves potom zpozorněla,
když se na podiu objevila brněnská kreativní a originální dvojka, co si
říká Čokovoko. Přivezli do Slivence syrový výstup na pomezí punku, hiphopu a rapu. Vrcholem večera se stal koncert početné kapely Sto Zvířat.
Jejich skočné ska rozskotačilo úplně plné prostranství před podiem….

Kromě hudby se na Letnicích malovalo, háčkovalo, nic se neztratilo
a nerozbilo. Za všechny a na závěr hovoří slova manažera kapely Buty,
která přišla mailem v pondělí po koncertě: „Chci Vám poděkovat za koncert, kluci říkali, že byl skvělý a lidé na návsi také.“
Děkujeme tedy všem, kteří se na festivalu Slivenecké Letnice podíleli
a návštěvníkům (bylo jich rekordně mnoho) za báječnou atmosféru.

Mgr. Lenka Kudláková, nejlepší foto sponzorsky poskytl Tomáš Klíma

Bubnování
(workshop)

Bubnovací workshop klubu Švestka

Workshop klubu Švestka
Zrní

Bran

Čokovoko

Sto zvířat

Zrní

Sto zvířat

Svatojánská pouť v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni
Občas jdeme utěšenou krajinou, občas slzavým údolím. Chvílemi
prší, chvílemi svítí sluníčko. Připadáme si najednou ušlí a znavení, ale
myslíme na cíl, který se nám zdá ještě v nedohlednu, ale k němuž chceme dospět. Myslíme na konec naší cesty, kde se sejdeme s mnoha dalšími poutníky a společně vzdáme chválu našemu Bohu.
„...Já jsem cesta, pravda a život“... (Jan 14,6).
Červnovou tradici svatojánských poutí v holyňské kapli, která je právě svatému Janu Křtiteli zasvěcena, znovu započala slivenecká farnost
spolu s městskou částí před šesti lety. Po počátečních snahách o organizování celodenního programu, včetně pouťových atrakcí a stánků, se
postupně naše úsilí (v první řadě pro malý zájem návštěvníků) soustředilo na komorní duchovní setkání, jaké holyňské kapli, drobné sakrální
památce, náleží. O tom, že i takové drobné setkání má pro místo, které
si občané Holyně velmi považují, zásadní význam, svědčí to, jak letošní
pouť proběhla…
Dopolední Mši svatou sloužil pan farář Zdeněk Skalický. Ve svých
slovech, v kapli, jejíž zdi právě zdobily fotograﬁe ze Svatojakubské cesty,
promluvil o podobenství poutní cesty jako životního příběhu každého
z nás. Připomněl životní pouť Jana Křtitele a jeho odkaz pro dnešek.
V odpoledním doprovodném programu k výstavě fotograﬁí holyňského poutníka a fotografa Karla Procházky „Cesta do Santiago de Compostela“ zazněl koncert na violoncello a housle v podání smyčcového
dívčího dua String Ladies, kytarový recitál Karela Kouteckého a z vlastní básnické tvorby přednesla v doprovodu kytary básnířka, novinářka
a překladatelka Lenka Šídová. Po zbytek slavnostního odpoledne se pak
mohli návštěvníci se sklenkou dobrého vína ponořit do jímavé atmosféry
krásných fotograﬁí Karla Procházky.
Lenka Kudláková

Po zamrzlé řece do nitra Himálaje
S cestovatelem, spisovatelem, novinářem a fotografem panem Martinem Mykiskou jsme 27. 5.
putovali zimním Himálajem – údolím Zanskar, kam lze uprostřed zimy dojít pouze za nejtřeskutějších
mrazů po velmi kuriózní cestě – po zčásti zamrzlé řece. Ve 100 km dlouhé soutěsce mezi Ladákem
a Zanskarem musí vesničané brodit ledovou vodou, neschůdné úseky oblézat po skalách či ledových rampách, lavírovat na kluzkém tenkém ledu, spát v jeskyních, vzdorovat teplotám až - 400C,
a když je třeba, navzájem si pomáhat.
Pan Mykiska patří mezi extrémní cestovatele. Vybírá si vysoké hory, sníh, led a mráz. Navštívil
Rumunsko, ŤanŠan, Tádžikistán, rok pobýval v Antarktidě, tři měsíce na Aljašce, pět měsíců v Ladáku. Prošel hory v Pákistánu, Afganistánu, Jižní Amerikou od Patagonie přes Chile a Bolívii do Peru,
Venezuelu, Kolumbii, Ekvádor, Norsko, Mexiko, Bolívii a Irán. Jeho vyprávění zpestřené promítáním
bylo velmi zajímavé. Pana Mykisku jsme pozvali na další besedu v listopadu 2014 na téma: Pět
měsíců v Himálaji aneb Ladak očima české rodiny. Máme se na co těšit!!!
Irena Krejčová

Český červený kříž
14. května proběhl další ročník Českého dne proti rakovině (tzv. Květinový den), kterého se účastnily i děti našeho zdravotnického kroužku. Dvě
skupiny tak nabízely ve Slivenci a na Barrandově zájemcům ke koupi symbol této sbírky – umělý květ měsíčku lékařského.
Závěr školního roku již tradičně patří soutěži mladých zdravotníků, kde se
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naše družstva probojovala do krajského
kola a starší družstvo
pak i do kola republikového. To proběhlo v sobotu 14.
6 .
v sadech na Petříně
(tentokrát i s účast í
družstva ze Slovenska). Naše děti se této soutěže účastnily nejen jako soutěžící, ale pomáhaly i jako ﬁguranti. Soutěžící družstvo pak na jednotlivých
stanovištích muselo prokázat své znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. A vedlo si celkem dobře – umístilo se na krásném 4.
místě.
Ve spolupráci se školou se zdravotnický kroužek v červnu podílel na přípravě zábavného dopoledne ke Dni dětí nebo připravil pro děti i jejich rodiče
odpolední program s první pomocí. Děti také pomáhaly jako ﬁguranti na kurzu první pomoci pro táborové vedoucí. Odměnou za celoroční práci v kroužku byla i možnost účastnit se společného odpoledne na bowlingu. -PeS-

Slivenecký Hafík 2014
Letos 17. května se opět po roce a půl konala psí soutěž Slivenecký hafík. Organizátoři soutěže oslovili vedení místní základní školy a díky
vstřícnosti a nadšení paní ředitelky vznikla pravděpodobně nová podoba Hafíka v novém a důstojnějším prostředí školní zahrady. Paní ředitelka Rosová přistoupila k novému úkolu velmi zodpovědně a škola se
významně podílela na organizaci této oblíbené soutěže.
Soutěžilo se v kategoriích Pes s dětským doprovodem, Malý pes, Velký pes a ještě byly připraveny zvláštní ceny pro nejmladšího a nejstaršího
psího závodníka. Ceny byly letos opravdu hodnotné. Každý psí soutěžící dostal pamlsek na uvítanou a páníček nebo panička odznak s logem
soutěže.
Byla připravena překážková dráha, soutěž v poslušnosti a dalších
psích dovednostech. Bylo zajištěno též občerstvení s možností opékání
buřtů a bylo připraveno kryté posezení pro ty, kteří přijdou jako diváci
užít si pěkné odpoledne. Na straně organizátorů bylo vše připraveno do

Vítězové kategorie Velký pes

posledního detailu. Okolo druhé hodiny odpolední se začali scházet první účastníci. Ve 14.00 bylo na místě 20 pejsků a soutěže mohly začít.
Jediné, co organizátoři nemohli zajistit, bylo počasí. V tu chvíli se spustil
hustý déšť, který nepřestal ani na chvilku. Musím ocenit všechny, kdo
přišli a hlavně vydrželi v soutěži až do konce – pejsky i páníčky, protože
během chvilky jsme všichni vypadali jako zmoklí psi.
Poděkování paní ředitelce Rosové, paní učitelce Renatě Sakmarové
– zkušené kynoložce, panu učiteli Jiřímu Havelkovi, paní vychovatelce
Petře Siganové a jejímu synovi Jakubovi, paní místostarostce L. Kudlákové a zaměstnancům úřadu – panu J. Urválkovi, panu Buriánkovi a panu
Syrovému. Bez nich by to opravdu nešlo.
Chtěla bych na tomto místě zveřejnit výsledky soutěží, protože vítězové si to opravdu zaslouží, ale déšť rozmáčel všechny papíry s výsledkovými tabulkami. O důvod víc proč přijít příští rok! Martina Havlíková
Realizační tým Hafíka děkuje paní Martině Havlíkové za vedení soutěže.

Vítězové kategorie Pes s dětským psovodem

Cyrano v zasedací místnosti úřadu
Po roce znovu zavítala do Slivence na pozvání slivenecké knihovny malá divadelní společnost
Kostým, která je ve skutečnosti divadlem jednoho herce, a tím je nadšený a všestranný umělec
pan Michal Boška, vlastní profesí elektroinženýr.
Autorkou divadelního projektu je profesorka Květa
Drahokoupilová, která připravila i hudební monodrama na motivy stejnojmenné baladické prózy a
básní Rainera Marii Rilka, se kterým společnost
vystoupila 20. května v zasedací místnosti úřadu.
O tom, že jsou tato představení ve Slivenci velmi
oblíbená, svědčil i aplaus zaplněného sálu na závěr
představení.
Lenka Kudláková

Kategorie malých psů

Slivenecký Klub Švestka
V polovině června jsme pomyslně uzamkli dveře jazykové učebny, vymyli
štětce od barev, uklidili cvičicí podložky, pověsili na věšák divadelní kostýmy, poschovávali dětské hračky, odpojili keramickou pec i počítač a uzavřeli
tímto třetí rok švestkového fungování. Trochu jsme se s realizačním týmem
Švestky pustili do bilancování. Něco z toho bilancování a zároveň i plánování pro dny podzimní přinášíme v následujících řádcích…
Švestkové informace
… ze švestkových divadel
Nejmenší divadýlko Karkulka v letošním roce zvládlo zahrát pohádku
O Smolíčkovi s vlastnoručně vyrobenými plošnými loutkami, kterou jste
mohli vidět na Švestkové akademii. Se školním rokem se rozloučilo představením pro rodiče, krátkým básničkovým pásmem. Děti přečetly několik
knížek, např. Haló Jácíčku od Daisy Mrázkové, Z domu a zahrady od Olgy
Černé a Evy Volfové a naučily se písmenka podle Šmalcovy Abecedy.
Prostřední divadýlko Meluzína dokončilo představení Slepice a televize
podle stejnojmenné knihy Jiřího Dvořáka. Představení obsahovalo tři bajky
- Žába a čáp, Slepice a televize a Proč mají lidé stíny. Malí herci z Meluzíny
si zahráli na Akademii, zúčastnili se divadelního festivalu Radotínská Radost
a na závěr roku se ještě předvedli sliveneckým seniorům. Meluzína má už
nakročeno do příštího roku, též v básnickém duchu (sbírka Příšerky a příšeři
od Pavla Šruta).
Ti nejstarší z divadla Knoﬂík celý rok zpracovávali islandskou pověst
o zlém kocourovi Jólakötturinovi podle písničky zpěvačky Björk. Povedlo
se vytvořit celkem tři verze. První, vánoční, viděli návštěvníci vánočního jarmarku v Netvořicích i adventního setkání ve Slivenci, druhou, hororovou,
předvedli Knoﬂíci na soutěži dětské scény Otvírání 2014 a třetí, lehce parodickou, na Radotínské Radosti. V květnu se uskutečnilo čtyřdenní jarní divadelní soustředění souboru ve východních Čechách. Také Knoﬂík teď hledá
novou inspiraci v básních.
Všichni z kurzů tvořivé dramatiky se s Veronikou těší na nový školní rok,
na další divadelní setkání s Vámi…a na nové zájemce!
…z výtvarných kurzů
Malí malíři z Paletek cestovali s Editou kolem světa – navštívili Anglii,
Francii, Holandsko, ale odvážili se i za hranice našeho kontinentu – stěny ateliéru zdobily malby nejen Eiffelovy věže nebo větrných mlýnů, ale
postupně symboly všech pěti světadílů. Projekt Cesty kolem světa se promítl i do témat keramických kurzů pro děti. Nejmenší malíři zase cestovali do pohádky a v keramických kurzech se pustili do výroby šamanských
bubínků. Mnohé z obrázků i keramických výtvorů mohli vidět návštěvníci festivalu Slivenecké letnice na výstavě v kavárně Cheecup. Výtvarnice
z kroužků Alenčin korálek pod vedením Veroniky připravily na Letnice háčkovací workshop a také letos vyzvaly
milovníky korálků k účasti na veřejné
soutěži o nejkrásnější šperk. V hlasování na internetových stránkách Klubu
Švestka i v hlasování přímém zvítězil
šperk č. 6. Ve večerním kurzu keramiky pro dospělé se sešla skvělá parta, jejich výrobky sklízely po celý rok
zasloužený obdiv. Nabídku keramických kurzů pro dospělé plánujeme od
září rozšířit a lektorky Majdu a Pavlu (pro svou vytíženost nemohou již do
Slivence dojíždět a moc jim děkujeme za to, že pomohly ve Švestce keraRychlí špunti

mické kurzy rozjet) vystřídá lektorka nová - výtvarnice Nicole.
Kurz Malování se s Markétou v posledním pololetí pustil do náročnéhoprojektu – originální výtvarné úpravy obou vstupních dveří do keramické
dílny (ovšem výsledek stojí za to). Kurz připravil výtvarný workshop na Slivenecké letnice (malování na zeď domečku)
…z hudebních kurzů
Vokální sbor čítající v tuto chvíli 6 sboristek má v současném repertoáru
písničky Trh ve Scarborough a Kocábku náramnou. Sbor si prozpěvuje pod
vedením muzikanta Pavla a těší se, že bude zpívat i nadále, stejně jako
houslistky, které po prvním roce pilného hraní už začínají hrát jednoduché
lidové písničky.
V individuálních kurzech Saxofonu a Klarinetu lektora Martina, taktéž
muzikanta, jsou vidět pokroky – dmuli jsme se švestkovou pýchou na plese
základní slivenecké školy, kde zahrál na klarinet Jakub Sigan a ukázal tak,
co se za tři roky ve Švestce naučil. Kytaristy, kteří studují podle výuky Emilia
Pujola o d základů (prázdné struny, délky not) a postupně přidávají různé
technické prvky (hra na basových strunách, hra palcem apod.), sice opouštílektor Ondřej, ale nabídka výuky hry na kytaru v naší nabídce zůstává, jen
s lektorem novým.
…z tanců a cvičení
Všechny malé hbité tanečnice můžeme ujistit, že od září dále počítáme
s otevřením kurzů výrazového tance s lektorkou Pavlínou. V letošním roce
děvčata s úspěchem vystoupila na pololetní akademii. V následujícím roce
se budeme snažit rozšířit možnosti, kde by tanečnice mohly předvést, co
se naučily. Jóga pro seniory v Klubu seniorů i pro dospělé ve studiu Klubu
bude pokračovat s lektorkou Janou. Chceme rozšířit cvičení pilates. Zakoupili jsme dostatek nových cvičebních pomůcek (proﬁ podložka, pilates cop,
overball). V pronajaté školní tělocvičně budou i nadále pokračovat oblíbená
cvičení rodičů s dětmi, od září s novou lektorkou Terezou. Rychlí špunti se
před prázdninami loučili oblíbenou poslední lekcí, kdy kromě nezbytné dávky tělesné aktivity byl pro děti – špunty v závěrečné části hodiny tradičněpřipraven dort, šampáňo a menší, trochu více trvanlivá upomínka na cvičení
v podobě diplomu. Všichni Rychlí špunti cvičili na jedničku, a tak bylo opravdu co slavit. Účast Rychlých špuntů byla v obou pololetích opět hojná, proto
trenéři přivítali další posilu – Pavla Richtera. S ním, i s ostatními oblíbenými
trenéry Petrem, Františkem a Ondřejem se mohou setkat zase v září.
…z jazykových kurzů
Němčináři si v závěru pololetí přidali motivační lekci navíc. To španělštináři poseděli tradičně (jak jinak), u vínka. Ochutnávky vín pokrývají už
nejen Španělsko, ale i Hispánskou Ameriku a v září se kurz Sí, hay sangria!
chystá na návštěvu nějaké tematicky vhodné restaurace. Náplň učebnic je
obohacována např. probíráním nadávek či stále plynulejšími debatami na
nejrůznější témata. Angličtináři promrskali předpřítomný čas a před časem
dovolených rozšiřovali slovní zásobu v okruzích cestování a příroda.
… z kurzů Rodinného centra Pecka se dočtete v článku Dory Polákové
Děkuji všem lektorům a příznivcům Klubu Švestka a především
mým skvělým kolegyním a kamarádkám z realizačního týmu – Editě
Šimkové, Veronice Borovkové a Doře Polákové za to, jak to všechno
funguje… Krásné prázdniny a v září na shledanou!

Lenka Kudláková za Klub Švestka

Rovnýma nohama do léta
Ke Smíchovu 22, Praha 5 – Slivenec, 154 00
www.klubsvestka.cz, info@klubsvestka.cz

Kurzy a kroužky pro děti i dospělé v nabídce
Sliveneckého klubu Švestka (r. 2014/15):
OS RC Pecka
Volná herna a hlídání k vybraným kurzům
Montessori dílna I. - II. - III. / 1000,Pecičky I. – II. - Stimulační cvičení kojenců a batolat / 950,Pilates s hlídáním / 80,-/h + 40,-hlídání
Hliněná pecka - keramické dílny pro předškoláky a školáky/ 950,Kurz karate I. - II. / pro předškoláky od 5 let a 1.st. ZŠ /1200,Tématické výtvarné a keramické dílny pro rodiče s dětmi
Hudební kurzy Yamaha ( www.yamahakurzy.cz )

Plum School – Jazykové kurzy
cena: 1300,- / malá skupina 1600,- /
individuální lekce 3000,Angličtina - mírně pokročilí I.- II.
Angličtina pro mírně pokročilé (s hlídáním dětí )
Konverzační lekce s rodilým mluvčím pro mládež / pro dospělé
Němčina - začátečníci / mírně pokročilí /konverzační lekce
v němčině
Hola, ¿hay sangría? / španělština pro mírně pokročilé
Sí, hay sangría! / španělština pro pokročilé

V neděli 1. 6. se slivenecké hřiště s umělou trávou na čas proměnilo
v jakýsi obrovský glóbus, který lákal na cestu kolem světa. Malí dobrodruzi putovali po všech kontinentech a na každém je čekal obtížný úkol,
který vyžadoval tu bystrého ducha, jindy zas rychlé nohy či dobrou mušku.
Zdolávali ledové kry, vylezli na několik himálajských osmitisícovek, skákali jako klokani, prokazovali znalost vlajek, vytvářeli africké rytmy a vše se
jim zaznamenávalo do cestovatelského deníku. Všichni se naštěstí z cesty
kolem světa ve zdraví vrátili a převzali zaslouženou odměnu.
A my unavení, ale spokojení jsme odcházeli domů s myšlenkami na
příští ročník. Co to bude tentokrát?
Než nastane další dětský den, čekají nás však další dvě pololetí kroužků
ve Sliveneckém klubu Švestka. Rodinné centrum Pecka bude pokračovat
ve stávající nabídce, a tak vás zveme na zářijové zápisy, kde si budete
moci vybrat ze stále oblíbenějších Montessori kurzů, zapojit se do úspěšné výuky karate (malí účastníci získali v červnu u zkoušek své první, bílé
pásky!), protáhnout si na pilates i svaly, o nichž nevíte, že je máte (jak říká
skvělá lektorka Andrea), procvičit si mozkové závity na anglické konverzaci
či nechat děti tvořit s hlínou pod hravým a zkušeným dohledem Edity Šimkové… Nabízíme i mnohé další aktivity, včetně jednorázových výtvarných
dílen pro malé i velké a zajišťujeme divadelní představení pro děti na nejrůznějších obecních akcích. Proto neváhejte a přijďte se seznámit s naší
nabídkou i prostory! Těšíme se na vás a přejeme všem krásné léto…

Za RC Pecka Dora Poláková
Dětský den

Dramatický obor
cena: 950,Obecní divadýlko Knoflík/ 2.st.ZŠ
Malé divadýlko Meluzína / 1.st.ZŠ
Nejmenší divadýlko Karkulka / 3-6 let

Hudební obor
cena: děti 950,- / malá skupina 1300,- / individální
lekce 2400,dospělí 950,- / malá skupina 1600,- / individuální
lekce 3000,Hra na zobcovou flétnu - Písklata I. - II.
Hra na klarinet - skupinové i individuální lekce
Hra na saxofon - skupinové i individuální lekce
Začínáme s kytarou I. - II. - III. individuální lekce
Hra na housle – individuální lekce
Zpěv – Individuální lekce
Vokální sbor

Dětský den

Cvičení a turistika
cena: 950,Prťata I. - III. Rychlí Špunti I. - II. / sportovky 3-4 roky, 5-6 let
Výrazový tanec I. - II. / 4-6 let, 6-10 let
Oddíl Špageta - turistický / 6-12 let / 350,cena: 1500,Jóga pro veřejnost
Pilates pro dospělé
cena : 750,Cvičení pro zdravá záda / senioři

Meluzínky hrají seniorům

Výtvarný obor
cena: 950,Paletka I. - II. / 2-3 roky, 3-5 let
Paletka III. s keramikou / od 6 let
Malování / od 12 let Alenčin korálek / od 7 let Módní doplňky
/ od 12 let
Keramické kurzy pro mládež - cena : 1200,- / pro dospělé
cena 1500,NOVÉ ! Připravujeme kurz Digitální fotografie a kurz
Netradiční konverzace v němčině
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Ukradená galerie
ve Slivenci
Ukradená galerie je streetartový projekt oživení a využití zapomenutých nástěnek, kdy je opuštěná nástěnka využita jako galerijní
prostor.
Slivenec má nyní svoji nástěnku - ukradenou galerii. Je umístěna
na zeleném objektu (kavárna, Klub Švestka) u autobusové zastávky
Slivenec. Vernisáže se budou konat od září pravidelně vždy první
středu v měsíci. Prostor je otevřen každému, kdo má zájem vystavovat.

M.+B.+H.

Noc kostelů 2014
V pátek 23. 5. proběhl další ročník Noci kostelů, ke které se i letos
připojil náš kostel Všech svatých. Přípravy započaly samozřejmě dlouho
před samotnou akcí, ale snad to stálo za to.
Setkání začalo již v odpoledních hodinách programem pro děti. Přestože nám tentokrát počasí nepřálo, mohli si zájemci na kostelní zahradě
vyzkoušet kroket, hody na terč, výrobu jednoduchého náramku a další
aktivity. Činnosti na zahradě probíhaly pod vedením Hany Morsteinové
a Lucie Luhanové. V kostnici byly vystaveny obrazy George Radojčiče,
ke kterým paní Jana Radojčičová zájemcům přidala i komentář. V interiéru kostela pak návštěvníci mohli vyřešit různé kvízy nebo si zahrát na
detektivy a pokusit se najít odpovědi na otázky týkající se sliveneckého
kostela. Vzhledem k nepřízni počasí byla do kostela na čas přesunuta
i výtvarná dílnička, kde si všichni mohli vytvořit model malého vitrážového okna, případně namalovat svého anděla. I tentokrát bylo připraveno
občerstvení v podobě různých zákusků nebo možnosti opečení výborných buřtů.
V 18 hodin se v kostelích a modlitebnách zapojených do Noci kostelů rozezněly zvony, čímž se všechny symbolicky propojily. Když zvony
dozněly, mohli si u nás návštěvníci vyslechnout krátké povídání o historii kostela. Následujícím bodem programu bylo vystoupení dětského
pěveckého sboru Pegas působícího při FZŠ Barrandov II, pod vedením sbormistrů Jaroslava Semoráda a Mirky Illové. Při jejich vystoupení

Sbor Pegas
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zazněly krásné písně nejen v českém jazyce, tentokrát i s doprovodem
více hudebních nástrojů. Samostatnou část měla i starší sekce tohoto
sboru, která vystupuje pod názvem RainbowVoices.
Od 19:30 si návštěvníci mohli vyslechnout další nádherný koncert
v podání paní Jany Kouřimské, Lucie Freiberg a Ingeborg Bernbacher,
které na varhany doprovázely paní Elisabeth Lindner nebo Veronika
Ptáčková. Tentokrát si pro nás dámy připravily výběr z díla Stabat Mater,
jehož autorem byl Giovanni Battista Pergolesi. Celé vystoupení slovem
a poezií provázela paní Vlasta Pilařová.
Závěrečným koncertem tohoto večera bylo strhující vystoupení části
smíšeného sboru Gaudium Pragense s varhanním doprovodem. Soubor
přednesl díla J. D. Zelenky, J. S. Bacha, H. L. Hasslera, B. M. Černohorského a W. A. Mozarta. Krásnými koncerty program Noci kostelů však
neskončil – jen již nebyl tak slyšitelný. K vidění byla výstava ornátů, návštěvníci si mohli kostel důkladně prohlédnout, zeptat se na historii nebo
jen tak posedět a chvilku rozjímat. Kostel byl otevřen ještě po půlnoci
a celkem jej letos během Noci kostelů navštívilo cca 390 lidí.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě programu a jeho realizaci podíleli, MČ Praha – Slivenec za technickou podporu a poskytnutí prostor
pro zázemí pěveckého sboru a ﬁrmě Schäfer za odměny pro děti.
Doufáme, že Noc kostelů ve Slivenci se návštěvníkům i účinkujícím
líbila a těšíme se na shledanou v roce …?
Petra a René Siganovi

Soubor Gaudium Pragensae

Valda – Cup 2014 – 3.ročník
První prázdninový víkend se ve Slivenci hrál již třetí ročník fotbalového turnaje neorganizovaných hráčů Valda – Cupu, který pravidelně
pořádá Real Holyně. Turnaj začíná pomalu ale jistě nabírat svoji historii a
také svou prestiž. I letos bylo velice silné obsazení a uspět v něm nebylo vůbec jednoduché. Turnaje se zúčastnily místní týmy Real Holyně A,
Real Holyně B a FC Mramor. Doplnily je FC Lochkov, Vejprnice, Sporting
Luka, Rebelové a Libeř. Zápasy ve skupinách začaly v osm hodin ráno
a hodinu před polednem proběhl slavnostní výkop za účasti pana Karla
Bachroně. K vidění byly velice pohledné zápasy a o góly a brankové
příležitosti nebyla letos nouze. Jako jediný z místních týmů postoupil do
vyřazovacích bojů pořadatel Real Holyně A. I přes velice vyrovnaný semiﬁnálový zápas s Lochkovem, ve kterém Real převedl bojovný a obětavý
výkon, si ale připsal těsnou prohru 0:1. Holyňáci si však spravili chuť v
boji o třetí místo, kde porazili Libeř 3:0. Oproti minulému ročníku si tak o
jedno místo polepšili. Celý turnaj vyhrálo stejně jako minulý rok mužstvo
Vejprnic a stalo se tak prvním týmem, který dokázal obhájit Valda – Cup.

Real Holyně A

Domů si tak odvezli nejen pohár za první místo, ale letos poprvé i velký
putovní pohár. Závěrečné předávání trofejí proběhlo za přítomnosti paní
starostky Jany Plamínkové. Ta obdržela od trenéra Realu, pana Miroslava Ficala st., kytici a také dres na památku třetího ročníku. Za zmínku
stojí úspěch sliveneckého FC Mramor, který pozdějšího vítěze dokázal
jako jediný obrat o body, a to za remízu ve skupině 3:3. Letošní ročník se
rozhodně vydařil a diváci měli na co koukat. Doufejme, že se při stejné
příležitosti setkáme i v roce 2015 a ještě před tím na Holyňském poháru
letos na podzim.
Konečné pořadí: 1. Vejprnice 2. FC Lochkov 3. Real Holyně A
4. Libeř 5. FC Mramor 6. Real Holyně B 7. Rebelové 8. Sporting Luka
Na závěr bych rád poděkoval za celý Real Holyně všem, kteří se svojí pomocí postarali o pořádání a přípravu ValdaCupu 2014. Jmenovitě
to jsou: Karel Mašek, Václav Podzemský, Filip Marek, Martin Javůrek,
Martin Hlaváček, Zdeněk Karba, Petr Šimáček, Gustav Šimáček a hlavní
organizátor Miroslav Fical st.
Miroslav Fical ml.

Real Holyně B
Starostka Jana Plamínková s panem Valdou
Koudelkou a trenérem M. Ficalem st.

Knihobudka stále
pokračuje

Projekt Knihobudka se ujal, výměna
knih v ní stále pokračuje. A stále
všichni nosí nové a nové knihy i na
úřad – a zase si jiné odnášejí, takže
knih je kupodivu všude „tak akorát“.
Jen houšť!

Skatepark Slivenec
Během června byly ﬁrmou EIBE Česko, s. r.o. nainstalovány překážky od ﬁrmy Ramp Art na plochu skateparku.
Další část sportovního areálu, dlouho neudržovaná a využívaná jen jako „kompost“, tak po letech získala nové
využití a svou ﬁnální podobu ze studie rozvoje areálu. Jsme velmi rádi, že kromě prolézaček a pískovišť pro
nejmenší děti a hřišť na fotbal a tenis je ve
Slivenci konečně i prostor pro jiné sportování, jako jsou jízda na skateboardu, na BMX
kole, koloběžkách a kolečkových bruslích.
Na otevření skateparku nám kluci předvedli
část svého umění s koloběžkou a BM kolem
a opravdu klobouk dolů před jejich šikovností. Pevně věříme, že si už během prázdnin
všichni fanoušci a příznivci tohoto sportování
užijí ve skateparku spoustu zábavy, ale zároveň doufáme, že se všichni návštěvníci sportovního areálu budou navzájem respektovat,
udržovat pořádek a bezpečnost.

Simona Strauchová
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Kalendář obce červenec – září
5. 7. – 31. 7.Výstava v kapli sv. Jana Křtitele „Houby očima Václava
Burleho“ (výstava fotograﬁí)
1. 9.
Zahájení školního roku v ZŠ Slivenec, imatrikulace prvňáčků
1. 9.
Zápis v Klubu Švestka (1. termín)
1. 9.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
5. 9.
Švestkobraní v Klubu Švestka (2. termín zápisu do kurzů)
6. 9.
10:00 – 17:00 Výstava kroužku modulové železnice (v ZŠ)
6. 9.
15:00 – 21:00 Slivenecký burčák s Ivanem Mládkem
(MČ, Primawine)
7. 9.
10:00 – 15:00 Výstava kroužku modulové železnice (v ZŠ)
8. 9.
Veřejné zasedání zastupitelstva
9. 9.
18:00 Stanislav Drha „Dosud neznámé zápisy ze školních
sliveneckých kronik“ (beseda s vzácnými hosty)
11. 9.
Zájezd seniorů (Doksy, Kokořín)
13. 9.
9:00 Pražské cyklozvonění (sraz u rybníka)
15. 9.
Zahájení školního roku v Klubu Švestka
Bohoslužba v kostele Všech Svatých (vždy první a třetí neděli od 15:50)

V sobotu 13. září se bude konat další cyklojízda
v rámci Evropského týdne mobility, a to již
8. ročník akce Pražské cyklozvonění. Letoším pořadatelem je Praha 13,což pro Slivenec a Holyni znamená, že letošní trasa na rozdíl od té loňské bude kratší
cca 7 km a vhodná i pro malé děti. Velmi se těšíme,
že se spolu s námi vydáte na trasu do Centrálního
parku Prahy 13, kde bude připraven zajímavý program a občerstvení pro celé rodiny. Startujeme opět
od rybníka, sraz v 9:00 hod, pojedeme přes Holyň,
kde v 9.35 nabereme naše Holyňáky u kaple a přes
Prokopské údolí zamíříme k centrálnímu parku. Pro
všechny účastníky, malé i velké máme připravena
trička s logem cyklozvonění a zvonky.

SLIVENECKÝ BURČÁK
– SLAVNOST MLADÉHO VÍNA
tentokrát v duchu country
pořádá MČ Praha – Slivenec, Primawine a Cheecup

Sobota 6.září 2014 v 15:00 – 21:00
Zápisy do kurzů pro rok 2014/2015
(přímo v Klubu Švestka)

1. 9. 2014 9:00 – 12:00
I. zápis

19:30 Ivan Mládek
a Banjo band

5. 9. 2014 14.00 - 18.00
II. zápis v rámci 4. Sliveneckého švestkobraní

6. 9. 2014 15.00 – 17.00
III. zápis v rámci Sliveneckého burčáku
info@klubsvestka.cz, Celá na bídka kurzů na www.klubsvestka.cz

Celé odpoledne
bohatý program,
dostatek burčáku
a dalšího občerstvení

Letní výstava fotografií v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

Václav Burle: Houby
5. 7. – 31. 8. 2014
otevřeno o víkendech 15:00 – 17:00
Komentovaná prohlídka s autorem 31. 8. v 16.00 hod.
Autor představí fotografie hub, které jsou zejména z Chuchelského
háje a okolí, pohoří Brdy, apod. Pan Václav Burle, pro něhož jsou
houby celoživotní vášní, se vrací na místo činu (jak sám uvádí):
„Předci jsou z Lochkova, Slivence, Chuchle. Všichni kapelníci, a tak
jsme hrávali na tancovačkách ve
všech těchto vesnicích. Jenom já co
jsem absolvoval pohřbů na slivenecký hřbitov. Zkrátka jsme zdejší.
Já jsem se narodil a žiji ve Velké
Chuchli. Takže pro Slivenec, Holyni,
nejsem cizí. Navíc hodně fotografií
hub bylo pořízeno v této části naší
milované vlasti“.

SLIVENECKÝ MRAMOR

časopis Městské části Praha – Slivenec
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