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Slivenecký masopust
V neděli 9. února ve Slivenci sice sluníčko nesvítilo, ale nemrzlo, nepršelo a ani nic jiného než počasí nezkazilo veselý průběh masopustu. Na místě
srazu maškar na prostranství u sliveneckého rybníka rozbalila své stánky
spousta trhovců s balonky, perníky, staročeským trdelníkem, kořením, ale
i speciálním Sliveneckým ležákem soukromého buštěhradského pivovaru.
Muzikanti z oblíbené kapely Třehusk rozbalili své nástroje, a také mladí kejklíři na chůdách báječně bavili celou shromážděnou (občas i maskovanou)
společnost. Dlouhý průvod návštěvníků masopustu se po hodině zábavy
a dobrého občerstvení vydal Slivencem po známé a osvědčené trase na
veselou pouť. Na obou zastaveních, u řeznictví Görgl u vinotéky Primawine,
čekaly na všechny dobroty na přivítanou. Když se potom průvod vydal na

cestu z kopce do Holyně, muzika v průvodu neumdlévala, kejklíři udávali
ze své třímetrové výše tempo a ochranu zajištovali dva příslušníci městské
policie i dvě policistky na koních. Dopravu mezi Slivencem a Holyní zastavila, jako každým rokem, hlídka státní policie ČR. V Holyni u kaple pak na
příchozí čekal improvizovaný jarmark s cukrovou vatou, svařeným vínem
a cukrovinkami, na sále hostince U Knotků se čepovalo pivo, rozdávaly se
teplé jitrničky a jelítka pana Görgla a děti si užily tombolu a Třehusk hrál do
tance …Škoda jen, že těch maškar nebylo více… Všem, kteří se na organizaci letošního masopustu podíleli prací, podporou, nebo sponzoringem
děkujeme, ať už to byli pracovníci úřadu městské části, občanská sdružení
Lenka Kudláková
nebo místní podnikatelé.

Trhovci na návsi
V průvodu šli i beduíni s velbloudem

Kejklíři na chůdách

Průvod Slivencem
Masopust končil v hospodě U Knotků

Informace z 26. řádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
26. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo ve
středu 26. února 2014 v zasedací místnosti úřadu MČ. Po úvodním
slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové zastupitelé projednali body
dle schváleného programu a přijali příslušná usnesení.
SMLOUVY
Souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy na část 4. NP v objektu
historické budovy základní školy v ulici Ke Smíchovu 16 dle přiložené
situace mezi Základní a mateřskou školou Praha – Slivenec a společností
T-mobile ČR za účelem provozování základnové stanice mobilního
operátora za cenu 150.000,-Kč/rok pod podmínkou, že ve smlouvě bude
uvedena výpovědní lhůta max. 6 měsíců bez náhrady.
Souhlasili s uzavřením smlouvy na nájem vymezené části objektu na
pozemku parc.č. 1429 k.ú. Slivenec o výměře 63 m2 za cenu 7000,- Kč/měsíc
za účelem parkování a skladování technických prostředků údržby MČ
Schválili uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na údržbu zeleně uzavřenou
s ﬁrmou Jan Vraný – SPS BOBR, kterým se smlouva prodlužuje do 15.
3. 2015.
ŽÁDOSTI NA PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ
Vypracování projektových žádostí na projekty „Revitalizace parku
v centru Slivence“, „Obnova nádvoří v areálu ZŠ Praha - Slivenec“
a „Výstavba hřiště pro mateřskou školu“. Všechny projekty se budou
podávat v rámci aktuální výzvy OPPK – Prioritní osa 2 - Životní prostředí,
oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ A KOMISÍ
Mgr. Kudláková – kulturní komise - zhodnotila nedávno
uskutečněný Slivenecký masopust a poděkovala všem, kteří se na
něm podíleli, tj. zaměstnancům úřadu, RC Pecka, OS Gama, řeznictví
Görgl, Primawineshopu a restauraci U Knotků. Starostka připomněla
projekt „Dejme život knize“, který se velmi dobře rozběhl. Lidé nosí
na úřad spoustu knih a zase si knihy odnášejí. Místa, kam mohou
knihy dávat a jiné si brát, jsou na chodbě na úřadě, v klubu seniorů,
v klubu Švestka a dále také v knihobudce nově umístěné před zelenou

ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Změnu koeﬁcientu zastavěnosti z OB-A na OB–B na pozemku parc.
č. 322/101, k. ú. Holyně, společnosti Angard Financial Czech, a.s. za
podmínek uvedených v dopise ze dne 21. 1. 2014.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
Vytvoření dalšího pracovního místa v ekonomicko–ﬁnančním úseku, na
přechodné období od 1. 4. do 30. 6. 2014 (zaškolení nové pracovnice).
Uzavření dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních
příležitostí a poskytnutí příspěvku spoluﬁnancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu pro 1 pracovní místo údržby a 1
pracovní místo účetní v MČ Praha - Slivenec, na dobu 12 měsíců od 1.
4. 2014.
ÚPRAVU HŘBITOVNÍHO ŘÁDU
Nový upravený „Řád veřejného pohřebiště“ – s novou otevírací
dobou.
Rozpočtovou úpravu č. 1/2014 – přijetí státní dotace 78.000 Kč
RŮZNÉ
roční plán činnosti komise Projektu zdravé město a místní Agendy 21
pro rok 2014
Zastupitelé nevyhověli žádosti pana Ing. Václava Trávníčka a paní
Yvetty Fořtové na zvětšení rozsahu výstavby dešťové kanalizace
a plánované investiční akce – „Deﬁnitivní povrchy v západní části ulice
U Smolnic“ a pověřili starostku zpracováním odpovědi žadatelům.

Milena Hollmannová
kavárnou. O naší knihobudce byla dokonce reportáž v televizi, patronát
si nad ní vzal klub Švestka.
Ing. Harna – dopravní komise řešila dopravní situaci na příjezdu
k mateřské školce, která se bude realizovat zároveň s ulicí U Sportoviště
M. Hollmannová – ﬁnanční výbor ve spolupráci s kontrolním
výborem provedl 7. února kontrolu v základní škole. Kontrolovány
byly některé položky plnění rozpočtu, vedení pokladny, stav hotovosti,
vypracování směrnice na veřejné zakázky a pojistné smlouvy. Nebyly
shledány žádné nedostatky.

Budoucnost sliveneckého sportovního areálu

Sportovní areál ve Slivenci, který v současné době nabízí sportovní
plochy pro fotbal – velké travnaté hřiště a hřiště s umělým trávníkem – a dva
antukové kurty na tenis, je majetkem městské části Praha – Slivenec
a dosud jej má ve správě na základě smlouvy o výpůjčce fotbalový klub
AFK Slivenec.
Na podzim roku 2009 zorganizovala městská část komunitní plánování
o budoucnosti sliveneckého sportoviště. Na základě připomínek občanů
vytvořila následně ﬁrma SPORTPROJEKTA, s.r.o., studii Sportovního areálu,
který by sloužil nejen organizovaným hráčům AFK Slivenec a návštěvníkům
přilehlých tenisových kurtů, ale nabídl plochy pro využití veřejnosti od
nejmenších dětí až po sportovní a volnočasové aktivity mládeže a dospělých.
Tuto studii se snažíme postupně naplňovat. Již v roce 2010 bylo slavnostně
otevřeno tréninkové hřiště s umělým povrchem 3. generace s osvětlením,
jehož výstavba stála městskou část 4,5 mil. Kč (podařilo se nám získat 2 mil.
dotaci z MHMP, zbytek uhradila MČ ze svého rozpočtu). Ve stejném roce
proběhla rekonstrukce přístupové komunikace s parkovištěm, odvodněním
a kanalizací, plně ﬁnancovaná z rozpočtu městské části částkou 2,5 mil.
Kč. Studie nové podoby sportoviště obsahuje dále multifunkční hřiště
s umělým litým povrchem, skatepark, hřiště pro malé děti, atletickou
dráhu s doskočištěm, hřiště na pétanque a 500 m dlouhou in-line dráhu.
Studie je dlouhodobě naplňována a vzhledem k měnícím se podmínkám
také pozměňována. Dnes již například nepočítá s výstavbou doskočiště,
které bylo v předminulém roce vybudováno v areálu školy z grantu MHMP,
a případná in-line dráha bude muset být upravena podle skutečného stavu
terénu, sportovních ploch a komunikace. Kromě toho je v plánu výstavba
velké tělocvičny se zázemím na sousedním pozemku vedle budovy MŠ,
která by sloužila i veřejnosti a doplnila tak sportovní areál o krytou plochu
a zázemí.
Realizace těchto plánů vyžaduje nemalé ﬁnanční prostředky, které se
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městská část snaží získávat také z dotací. Koncem lońského roku se
naskytla možnost požádat o peníze z EU na zateplení a změnu vytápění
budovy v areálu, která slouží v současné době fotbalovému klubu (šatny,
sociální zařízení, klubovna) a je, i přes opravy a péči klubu, v neutěšeném
technickém stavu. Celá oprava (vytápění, rozvody a zateplení budovy)
si vyžádá ﬁnanční prostředky nejen na projekt a zpracování žádosti, ale
v případě získání dotace EU i ﬁnanční spoluúčast na realizaci projektu
(rekonstrukci rozvodů budeme plně hradit z našeho rozpočtu).
Druhou akcí, kterou bude letos městská část ve sportovním areálu
realizovat, je dokončení skateparku v západním rohu areálu, který je
třeba udělat ještě před dalšími úpravami sportovních ploch vedle umělky,
neboť by to pak již nebylo možné kvůli omezenému přístupu pro stavební
techniku.
Vybudování multifunkčního sportovního hřiště v jeho konečné podobě
vyžaduje několikamilionovou investici, zřízení funkce správce celého
areálu a pevný návštěvní řád. Vzhledem k tomu, že ﬁnanční prostředky
městské části neumožňují tak rozsáhlou jednorázovou investici, bylo by
např. dočasné vybudování beach kurtů dobrým a ﬁnančně dostupným
řešením, zvlášť když sportovní kluby mají možnost žádat o granty. Městské
části již bohužel o sportovní granty HMP žádat nemohou. Škoda, že této
možnosti slivenečtí fotbalisté pro letošní rok nevyužili, ale možná je to dobrá
příležitost k tomu oslovit tímto aktivní a sportovně založené občany naší
městské části, kteří by měli zájem založit sportovní klub s jiným zaměřením
než je fotbal. Klub, který by byl více aktivní ve využívání všech možností
grantů. Městská část v rámci svého grantového programu podporuje
každoročně činnost místních sportovních klubů, které si o grant zažádají:
AFK Slivenec: r. 2012 – 128 000,-, r. 2013 – 149 000,-, r. 2014 – 110 000,-,
fotbalový Real Holyně v r. 2012 a v r. 2013 vždy 10 000,-.

Jana Plamínková, Simona Strauchová, Lenka Kudláková

S L O V O S TA R O S T K Y
Milí sousedé a sousedky,
dovolte, abych se s vámi opět podělila o aktuální
porci novinek.
Mírná zima umožnila pokračovat s výstavbou
kanalizace. V současné době je už téměř hotová
v celé ulici Na Přídole i v jejím pokračování na
jihovýchodním okraji zástavby. V březnu by se mělo
začít stavět v ulicích Na Křemínku (jižní část), Na
Botě a na soukromé poslední části ulice V Lipkách. V dubnu budou
následovat dva úseky ulice V Lipkách, v květnu severní část ulice Na
Křemínku a Ve Smrčině a v červnu a červenci se dodělá ulice V Lipkách
a nový úsek se napojí na stávající řad v ulici K Lochkovu. Ulice
v Doubcích se bude řešit v mezičase. Na Habeši se bude v březnu či
dubnu vystrojovat čerpací stanice na konci ulic Frančíkova a K Cikánce
a pak už se tam bude moci kolaudovat a lidé se budou moci připojit.
Každopádně do července či srpna by měla být veškerá výstavba hotová,
aspoň podle aktuálního časového harmonogramu, který jsme dostali
od Subterry. Technické problémy, o které v této části Slivence není
nouze, ale mohou výstavbu ještě o něco zdržet. Některé komunikace
jsou totiž velmi úzké a sítě se tam vejdou „jen tak tak“, problémy jsou
i s přeložkou dálkového kabelu apod. Plyn se začne pokládat až po
skončení výstavby kanalizace, dříve to bohužel z technických důvodů
není možné (např. kvůli objízdným trasám).
Co se týče ulice K Holyni, tak stále čekáme, kdy Magistrát vypíše
výběrové řízení. Zatím se tak nestalo, ale ředitel odboru městského
investora mě opět ujistil, že by se tak mělo stát v nejbližší době. Výstavba
komunikace U Smolnic začne v dubnu.
V lednu jsme konečně dostali nový stroj na čištění komunikací.
Vypadá pěkně a už se velmi těšíme, jak s ním „opucujeme“ letitou špínu
z našich ulic. Zatím jsme ho moc používat nemohli, protože vzhledem
k tomu, že v noci stále ještě mrzne, nemůžeme naplnit nádrž vodou,
protože by mohla zamrznout v tryskách a poničit je. A bez vody se při
čištění hrozně práší. Jedinou možností bylo tedy zkoušet to po dešti,
nicméně letošní zima byla extrémně suchá a beze srážek. Nicméně jaro
se blíží a s ním i plné využití stroje.
Jak víte, na podzim jsme podali dva projekty do Operačního projektu
Životní prostředí. U projektu na rekonstrukci bývalé školky máme ale
velké problémy s pozemkem Státního pozemkového úřadu. Od října od
nich požadujeme souhlas se stavbou na jejich pozemku, jenže vyjádření,
které jsme dostali, nestačí stavebnímu úřadu, a to, co požaduje stavební
úřad (tedy smlouvu o právu provést stavbu), nám nejsou ochotni na
pozemkovém úřadě dát, protože kvůli novému občanskému zákoníku
přestali dočasně dvoustranné smlouvy uzavírat a navíc smlouvy nemá
po urychleném odvolání ředitele SPÚ kdo podepisovat. Takže to obnáší
pro mě nekonečné běhání, volání, přesvědčování, doprošování, protože
nám zkrátka běží čas… Často jsem si v poslední době vzpomněla na
pohádku o slepičce a kohoutkovi.
V současné době připravujeme tři projekty do Operačního programu
Praha – Konkurenceschopnost. První projekt se týká parku v centru
obce, kde by měly vzniknout nové cestičky, prvky pro děti a zeleň.

Chceme také upravit přilehlé parkoviště, které nám slouží jako prostor
pro společenské akce – zatím je to prostředí s rozpraskaným asfaltem
a podivnými zbytky starých zídek zcela nedůstojné. Vzrostlý strom
a záhon zeleně by měly přibýt na místo staré hasičárny, která je dnes
ve velmi špatném technickém stavu a její rekonstrukce se už opravdu
nevyplatí.
Ve druhém projektu chceme dát opravit nádvoří ve škole. Asi mi dáte
všichni za pravdu, že je po všech stavbách, které tam v poslední době
proběhly, už opravdu hnusné a důkladnou rekonstrukci si zaslouží.
Třetí plánovaný projekt se týká výstavby hřiště u mateřské školy,
které opravdu urgentně potřebujeme, ale kde bohužel opět narážíme
na nevyřešené majetkové vztahy. Část pozemku totiž patří opět
Pozemkovému fondu. Podařilo se mi sice loni vyjednat, že nám
Pozemkový úřad tento pozemek bezplatně převede, ale zatím se tak
nestalo. Napsala jsem dopis řediteli úřadu s žádostí o urychlení, ale
ředitel byl kvůli vztahům s lobbistou Rittigem odvolán… Navíc ve
škole jsou i další pozemky v majetku soukromých osob, začala jsem
proto na podzim velmi intenzivně vyjednávat s politickou reprezentací
hlavního města o jejich odkupu městem či o přidělení dotace pro naši
městskou část, abychom je mohli odkoupit my. Nakonec mou žádost
projednal pan náměstek Vávra, který má na starosti pražské ﬁnance,
s paní radní Vorlíčkovou, která se stará o majetek, s Ing. Javornickou,
správkyní pražského rozpočtu, a s ředitelem odboru správy majetku
Ing. Svobodou. Rozhodli, že pozemek u bývalé školky i oba pozemky
na místě hřiště pro mateřskou školu odkoupí město. To je pro nás
samozřejmě výborná zpráva, teď jen doufejme, že se vše podaří vyřídit
včas, protože už jsme v časové tísni. A také že všichni majitelé budou
s odkupem souhlasit.
Zahájila jsem též jednání s panem náměstkem Nouzou o sliveneckochuchelské skládce. Jak víte, na skládce proběhl před několika lety
„předsanační doprůzkum“, který jednak stanovil, co se ze skládky
vylouhovává do okolí, jednak navrhl způsob sanace skládky a jednak
zjistil, že se skládka posouvá, a to nezanedbatelnou rychlostí 2 cm za
rok. Bohužel se z časových důvodů nepodařilo vlastní sanaci, která
rozhodně nebude levná (má stát 100 – 150 mil. Kč), zahrnout do OPŽP.
Dohodli jsme se proto s panem náměstkem Nouzou a ředitelkou
odboru životního prostředí Magistrátu Ing. Miláčkovou, že město zahájí
přípravy k podání žádosti do některého z nových operačních programů.
Je totiž důležité mít s předstihem připravený projekt a vypořádané
pozemky, protože během pár měsíců po vyhlášení výzvy se to vše už
nedá stihnout.
Naše nová školka je již zcela plná. Od nového školního roku se
ale zvýší její kapacita na 112 dětí, tak věřím, že velkou část dětí z naší
městské části se podaří umístit. Stejně jako v jiných obcích se „baby
boom“ už přesouvá do školy – do první třídy se nám přihlásilo 65 dětí,
což je za posledních mnoho let opravdový rekord. Podle posledních
zkušeností ale část dětí bude mít odklady a část v září prostě nenastoupí,
protože rodiče si mohou přihlásit děti do více škol, tak předpokládám,
že budeme mít dvě přiměřeně naplněné třídy po 20-25 dětech.

Jana Plamínková, starostka

Vážení rodiče, pokud se vám v roce 2013 narodilo miminko, máte trvalý pobyt v MČ Praha – Slivenec
a chcete se zúčastnit

Vítání občánků v sobotu 26. 4. 2014,
kontaktujte, prosím, ÚMČ Praha – Slivenec, pí Růžičkovou, a to osobně, telefonicky nebo mailem
a svou účast potvrďte nejpozději do 24. března 2014.
Potřebujeme tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození děťátka, bydliště a rovněž jméno, příjmení
a doručovací adresu jednoho z rodičů. Děkujeme za pochopení.Tel: 251 818 044, 251 813 754,
733 121 011, e-mail: ruzickova@praha-slivenec.cz
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Výstavba kanalizace, plynu a komunikací
Začátkem března byla konečně zkolaudována dešťová kanalizace
v ulici U Smolnic. V průběhu dubna – května se bude v této ulici provádět
komplatní rekonstrukce komunikace. Kolaudace se dočkala i splašková
kanalizace v ulicích Na Kraji a Na Bělici. Majitelé jednotlivých nemovitostí
v těchto ulicích se tak již budou moci připojovat a je tedy možné si po
obdržení územního souhlasu od stavebního úřadu budovat vlastní přípojky.
Jednotlivé kanalizační přípojky je po dokončení třeba nechat zaměřit
geodetem a geodetické zaměření nechat odsouhlasit panem Dubským
z PVK (tel: 606 608 794), který si přípojku během stavby i zkontroluje.
Následně je možné uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod.
Výstavba kanalizace v ulici Na Přídole

Ulice Na Přídole

Intenzivně se pracuje v lokalitě Na Přídole, kde by kanalizace měla být
dokončena během letních prázdnin. Vše je závislé na počasí a ochotě
odboru dopravy ÚMČ Prahy 5 povolovat uzavírky jednotlivých úseků.
Vzhledem k tomu, že už se jedná o poslední část Slivence, prosíme
všechny, zejména obyvatele lokality V Lipkách, o trpělivost.
Plyn se v této lokalitě začne budovat až po dokončení výstavby
kanalizace, tedy ve druhém pololetí letošního roku.
Plynovodní řad v západní části Habeše byl minulý měsíc zkolaudován a je
tedy možné po vyřízení územního souhlasu se na něj napojit. Komunikace
se na Habeši začnou opravovat koncem března. Ing. Šárka Musilová
Obě části ulice Na Kraji propojila nová cesta pro pěší

Nová provozní doba hřbitova
Pohřebiště je veřejnosti přístupno celoročně
v této provozní době:

říjen – únor: 8 – 19 hod.
březen – září: 7 – 20
Památka zesnulých, Vánoční a Velikonoční svátky 8 – 20 hod.

NESTŮJTE STRANOU!!!

Výstavba chodníku
v ulici K Lochkovu
V rámci ankety Bezpečné cesty do škol byl jako jeden z nebezpečných
úseků označen chybějící chodník na hlavní ulici K Lochkovu mezi ulicemi
K Rozvodně, autobusovou zastávkou U Křížku a ulicí K Cikánce. Po zpracování projektu a získání stavebního povolení městská část vypíše během
jarních měsíců výběrové řízení na zhotovitele. V souvislosti s výstavbou
chodníku však bude také zapotřebí nechat odbornou ﬁrmou posoudit i stav
starých jabloní lemujících ulici a případně je upravit nebo pokácet a vysadit
stromy nové. Výstavba chodníku by měla přispět nejen ke zvýšení bezpečnosti všech chodců na hlavní komunikaci, ale zároveň i při přecházení širokého ústí ulice K Cikánce na pokračující chodník směrem do centra Slivence
a v neposlední řadě snad i ke snížení rychlosti některých projíždějících aut
nerespektujících omezení rychlosti na 40 km/h.
Str

V loňském roce se občanům České republiky podařilo na
energiích ušetřit 210 mil. Kč. Dosáhli toho využitím elektronických aukcí a heslem „V jednotě je síla“.
Samostatné domácnosti s nižšími objemy energií nemají dobrou vyjednávací pozici. Podaří-li se však sdružit více
domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, že může nabídnout výhodnější ceny.
Čím více domácností se zapojí, tím větší úspory bude možné dosáhnout. Proto tuto možnost nabízíme nejen občanům
Městské části Praha – Slivenec, ale také dalších obcí okresu
Praha-západ, Kladno a Beroun.
Zveme vás tímto na přednášku o možnostech elektronických aukcí, jak fungují a co vám mohou přinést, která proběhne ve čtvrtek 24. 3. v 18 hodin v zasedací místnosti Úřadu
městské části Praha – Slivenec.
Tuto službu zajišťuje společnost eCENTRE. Přihláška, její
zpracování i účast v e-Aukci je zcela zdarma.
Do e-Aukce se můžete přihlásit 26. 3. a 1. 4. od 17 do
19 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha
– Slivenec.
S sebou potřebujete pouze:
– Kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektrické
energie a zemního plynu
– Kopii posledního ročního vyúčtování elektrické energie a zemního plynu.

www.ecentre.cz

Oprava výtluků v ulici K Lochkovu

Mobilní sběrný dvůr – čtyři druhy odpadu bezplatně
Tuto službu zajišťuje přímo Hl. m. Praha, z jehož rozpočtu se vše
hradí. Odložení odpadu je tedy pro občany Prahy bezplatné. Provoz
mobilních sběrných dvorů mají na starosti Pražské služby a.s., na území
některých městských částí jsou provozovány subdodavateli této společnosti. Jedná se o dočasně umístěné velkoobjemové kontejnery,
do kterých je možné odkládat několik druhů odpadu. Kontejnery jsou
dostupné v pracovní dny v odpoledních hodinách nebo o víkendech
v dopoledních i odpoledních hodinách, ale vždy jen po dobu 6 hodin.

Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a kovový odpad, odpad ze zeleně
a objemný odpad.
V letošním roce chceme tuto službu vyzkoušet. Uvažujeme zatím
o dvou termínech v roce, a to na jaře a na podzim. Termín a místo provozování budeme teprve s dodavatelem upřesňovat. O přesných termínech budete informování na vývěskách, webových stránkách úřadu
a v příštím vydání časopisu Mramor.
Jiří Urválek

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad - novinky
V současnosti jsme dostali přidělenou kvótu na přistavování VOK na
BIOODPAD. Novinkou od letošního roku je změna systému přistavení,
a to tak, že kontejner se NEBUDE tzv. „otáčet“ po naplnění. To znamená, že bude přistaven na 3 hodiny, ale po naplnění bude odvezen a již
se nevrátí. Po celou dobu přistavení bude zajištěna obsluha, která bude

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termíny
15. 5. 2014
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

Jarní úklid
Doufejme, že nás už zima nepřekvapí nějakým sněžením nebo mrznutím a budeme moci v předstihu začít s jarním úklidem komunikací. Jistě
jste si všimli malého zametacího vozidla na podvozku Multikar, který jsme
díky dotaci pořídili. Jsme rádi, že vozidlo bude přispívat ke zlepšení čistoty
komunikací, snížení prašnosti a celkově ke zlepšení kvality ovzduší. Zatím
nemáme vlastní zkušenosti s efektivním výkonem takového stroje, protože
je značně závislý na míře znečištění komunikací a složení nečistot. Je jisté,
že některé úseky se budou muset projíždět opakovaně. To je běžná praxe,
viděli jsme to vloni při blokovém čištění ﬁrmou Prostor, že ani velký a výkonný „zameták“ nepobere všechno napoprvé, někde se vracel i třikrát, a tím se
harmonogram obtížně dodržuje. Proto zatím harmonogram nestanovujeme,
uklízet budeme průběžně, jak nám kapacitní možnosti dovolí. Doufáme, že
první jarní úklid zvládneme touto vlastní kapacitou.
Jiří Urválek

Splatnost poplatku za psa
– 31. březen 2014

Výše poplatku za psa se pro letošní rok nezměnila, splatnost poplatku
je rovněž stejná. Upozorňujeme zejména chronické opozdilce s placením,
že se vystavují riziku navýšení poplatku na trojnásobek. Zároveň připomínáme povinnost přihlásit každého pejska staršího 3 měsíců k poplatku
a zejména povinnost trvalého označení psa čipem nebo tetováním a současně registraci psa u magistrátu. Platí pro všechny psy chované na území hlavního města! Nesplnění této povinnosti je přestupek podle zákona
o přestupcích!
Jiří Urválek

dohlížet na přebírání bioodpadu, aby se nekontaminoval nežádoucími
jinými produkty. Provoz této služby nebude fungovat v prázdninových
měsících, takže vybíráme z termínů březen až červen a září až listopad.
Kvóta určená pro naši městskou část je 8 ks.

Odpady – kontejnery
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD

7. březen 2014
28. březen 2014
11. duben 2014
25. duben 2014
16. květen 2014
30. květen 2014
20. červen 2014

ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště
křiž. Na Botě x Na Přídole
ul. Rubínová
Holyně – nám. Pod Lípou
křiž. Na Čisté x Frančíkova
ul. Smaragdová
ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště

Den přistavení: pátek od 14:00 do 18:00 hodin
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

PRAHA PLNÁ POČÍTAČŮ
ANEB POKUS O VYTVOŘENÍ REKORDU SBĚRU
VYSLOUŽILÝCH POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ
NA ÚZEMÍ PRAHY
TERMÍN: 1. – 3. DUBNA 2014
Tato ekovýchovná akce pod záštitou náměstka primátora Hlavního města Prahy Ing. Nouzy proběhne ve dnech 1. – 3. dubna 2014
ve spolupráci hlavního města Prahy, kolektivního systému Asekol
a agentury Dobrý den s cílem podpořit recyklaci vysloužilých elektrozařízení na území města. V uvedeném termínu bude všem občanům i právnickým subjektům v určených sběrných dvorech umožněno odložit své staré počítače i notebooky bezplatně a v jakémkoliv
počtu. Logisticky bude soutěž zajišťovat kolektivní systém Asekol,
který zajistí vše potřebné pro zdárné vyhodnocení celé akce. Po
ukončení celé akce budou výsledky soutěže zveřejněny na www.
asekol.cz a http://envis.praha-mesto.cz. Nejúspěšnější městské
části budou kolektivním systémem Asekol předány i věcné ceny
a výsledek soutěže bude zapsán agenturou Dobrý den do České
knihy rekordů. Pro Městskou část Praha-Slivenec je určený sběrný dvůr v Radotíně, ul. V Sudech 1488, Praha 16. Provoz sběrných
dvorů nebude touto akcí nijak omezen, občané je mohou standardně využívat k odložení všech druhů odebíraných odpadů, včetně
ostatních druhů vysloužilých elektrozařízení.
Městská část Praha-Slivenec se do této akce a soutěže chce
aktivně zapojit a proto nabízíme všem, kteří se nemohou v uvedené
dny do sběrného dvora dostat, možnost odložení vysloužilých počítačů a notebooků na úřadu – přístroje odvezeme za vás.
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Ceník inzerce časopisu Slivenecký Mramor
platný od 6. 11. 2013
Formát

Cena za inzerci (Kč)

1 strana
A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
1/8 strany A4
1/16 strany A4

6.000,3.000,1.500,750,375,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vzhledem k tomu, že Mramor je
celobarevný, jsou i ceny uvedeny pouze za barevnou inzerci.
Inzerce na titulní straně se nepovoluje!
V případě uveřejnění na zadní straně časopisu se uvedené ceny
zvyšují o 200 %.

Jarní novinky

Rozšířili jsme sortiment
o produkty českých farmářů:

lihovaru Žufánek

• sladké pečivo ze Staročeské pekárny

• vína v 5 l bag-

• denně čerstvé francouzské bagety

• mléko, tvaroh a jogurty z Biofarmy
Vavřinec

• čerstvé chlazené krůtí a kachní

maso z farmy

• pivo z pivovaru
Matuška

in-boxu (červené,

bílé, rosé)

Připravované degustace vín:

• domácí vajíčka od pana Matouška

• 26.3.Vinná skromnost a pokora

Nově máme v nabídce:

• 24.4. Suchá vína, která umí zrát

• český med z rodinné farmy Cih-

lářovi

• přírodní mošty od českých pěstitelů (5 l balení)

• 100% přírodní destiláty z ovocného

( rodinné vinařství Ota Ševčík)
(vinařství Krásná Hora)

Ke Smíchovu 96, Praha 5 – Slivenec
Otevřeno: pondělí až pátek 9 - 12, 14
– 19 hodin, sobota 15 – 19 hodin

ROZHOVOR MĚSÍCE

Basketbalista století žije ve Slivenci

Rozhovor Jany Plamínkové s Jiřím Zídkem, vítězem ankety Československý basketbalista 20. století, který minulý
měsíc oslavil v plné svěžesti své sedmdesátiny
Mohl byste nám říci pár slov o sobě a o svých začátcích?
Pocházím z Poběžovic, pohraniční oblasti u Domažlic, kde jsem strávil mládí. I když jsme byli Pražáci, tak po válce v pětačtyřicátém se rodina
odstěhovala na venkov. Rodiče tam dožili a v našem baráčku nyní bydlí
sestra.
A jak jste se tam dostal k basketbalu?
V Poběžovicích jsem hrál odbíjenou. Pak jsem ve čtrnácti odešel na
stavební průmyslovku do Plzně a tam mě objevil trenér Sládek v tramvaji, kde jsem se svou výškou vyčníval přes tyče. Zeptal se mě, jestli
bych nepřišel na basket. Tak jsem přišel a už jsem u basketu zůstal.
Hrál jsem za Škodu Plzeň a po dvou letech přestoupil do VŠ Praha na
fakultu tělesné výchovy a sportu, kde jsem pak zůstal. Vystudoval jsem
tam tělocvik a posléze učil třicet let na fakultě stavební. Zároveň jsem
i trénoval, skončil jsem až s odchodem do penze.

Co považujete za své největší sportovní úspěchy?
S národním družstvem, kde jsem absolvoval okolo tří set utkání, to
byly určitě medaile na mistrovství Evropy – v roce 1967 v Helsinkách
a v roce 1969 v italské Neapoli. Sedmkrát jsem byl na mistrovství Evropy,
jednou na mistrovství světa, tam jsme získali osmé místo, a jednou na
olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. V klubu toho bylo samozřejmě víc, byli jsme taková velká parta, která se schází dodnes. A všichni kluci, kteří hráli basketbal, tak vystudovali vysokou školu a všichni
něčeho dosáhli ve svých oborech. Nebyl tedy pro nás důležitý jen sport,
ale spojili jsme to všichni i se studiem.
Za minulého režimu vlastně ani nešlo dělat sport profesionálně, že?
Nešlo, měl jsem vždy svou práci na stavební fakultě. Čas od času
jsem měl třeba půlroční výluku, například když jsem byl jako hrající trenér
ve Finsku, tak jsem měl neplacenou dovolenou.
Vy jste prý ještě před pár lety hrál v Praze druhou třídu…
Ano, a ještě teď chodím hrát do Radotína. Ale už jen čas od času, ne
pravidelně. Mají tam krásnou halu.
Basketbal ale zůstal v rodině. Váš syn hrál v NBA…
Ano, já mám z prvního manželství dva kluky a poté, co manželka
zemřela, jsem se znova oženil a mám ještě jednoho syna. Ten byl celkem
nadaný na basketbal, ale dal přednost studiu. A Jirka z prvního manželství absolvoval čtyři roky v NBA a dosáhl velkých úspěchů, vyhrál např.
s Kaunasem Evropskou ligu. Povedlo se mu tak to, co se nepovedlo
mně. Já jsem měl také nabídky jít do NBA, ale tenkrát byla jedinou šancí
emigrace, a to jsem nechtěl.
A jak jste se dostal do Slivence?
Bydlel jsem nad Juliskou na Babě, ČVUT tam postavilo řadové domky. Ale ve chvíli, kdy manželka umřela, jsme tam nechtěli zůstat. Na inzerát jsme objevili Slivenec a jsme hrozně rádi, že tady jsme. Myslím, že
Slivenec je architektonicky nezničená lokalita, nepoznamenaná socialistickými paneláky. To je nádherné. Bydlím tady už dvacet let a jsme tady
strašně spokojení. Je to tu krásně položené na západní výspě, kousek
do Brd, a teď se u nás ještě dělá kanalizace, tak už nám tu nebude nic
chybět.
Děkuji za rozhovor a ještě jednou blahopřeji k narozeninám.

Jana Plamínková

Národní síť zdravých měst
a místní Agenda 21
Městská část Praha – Slivenec se k projektu Zdravá městská část v rámci Národní
sítě Zdravých měst oﬁciálně připojila v létě roku 2008 usnesením č. 226/13/2008. Má
ustanoveného zodpovědného politika projektu usnesením č. 337/20/2009 (starostka MČ)
i koordinátora projektu (pracovník ÚMČ). Od roku 2010 má ustanovenou komisi Zdravé
městské části a MA 21. V roce 2011 jsme dosáhli kategorie „D“, ale o rok později jsme ji již
neobhájili. Pro letošní rok si komise vytýčila jako hlavní úkol postoupit v rámci Národní sítě
na kategorii D. Ke splnění tohoto cíle si komise zpracovala roční plán činnosti, jehož realizace je nutným předpokladem k získání této kategorie. Prvním počinem bylo zpracování
a realizace projektu Dejme život knize, který se rozběhl v lednu a na který navazuje zřízení
knihobudky před kavárnou Cheecup.
Jiří Urválek, koordinátor NSZM
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ŠKOLA

Něco o ﬁlosoﬁi výuky na slivenecké škole
Vážení čtenáři,
často se v našich článcích dozvíte o akcích školy. Škola je však
synonymem k pojmu vzdělání, a proto jsme se rozhodli blíže vás seznámit
se způsobem výuky, její ﬁlosoﬁí a cíli. Začneme výukou na prvním stupni,
v dalším čísle budeme pokračovat stupněm druhým.
Každá základní škola v České republice má svůj školní vzdělávací
program a naše škola není výjimkou. Pracujeme podle Školního
vzdělávacího programu Bez zábran do školy. Program byl sestaven podle
celostně stanoveného rámcového vzdělávacího programu (RVP). Školní
vzdělávací program obsahuje mimo jiné klíčové kompetence, organizaci
výuky, charakteristiku a výstupy, které by měl každý žák zvládnout na
konci školního roku. Výstupy našeho školního vzdělávacího programu
najdete na webové stránce naší školy.
Jak tedy u nás učíme?
V prvních třech ročnících pracujeme podle hesla „škola hrou“.
Neznamená to však, že si děti jen hrají. Naopak. Velmi nenásilnou formou
her a soutěží si procvičují učivo, které si díky prožitkům s tím spojeným
daleko lépe zapamatují. Děti takto často zvládnou i práci na obtížnějších
úkolech.
V prvních ročnících se učí děti matematiku podle pana profesora
Hejného, podle učebnice z nakladatelství Fraus. Tato koncepce přispívá
k rozvoji matematického myšlení, intelektuálních a komunikačních
schopností a dovedností, tvořivosti (kreativity), ba dokonce i sociálního
chování žáků. Tímto výrazně přesahuje rámec matematiky, přispívá
k naplnění cílů a průřezových témat RVP.
Čím se tyto učebnice liší od ostatních? Co přináší nového?
K jednotlivým poznatkům se žák dopracovává z mnoha různých stran,
přičemž se důsledně dodržuje poznávací proces. Již od prvního ročníku
se žák setkává se situacemi, na jejichž základě v budoucnu vyvodí tak
zásadní pojmy, jako jsou zlomek, záporné číslo, obsah obrazce atd. Výuka
je rozvržena přiměřeně, s ohledem na každého žáka tak, že nedochází ani
k frustraci z nezvládnutí náročných úloh, ani k demotivaci ze stereotypně
opakovaných postupů.
Děti přicházející do 1. ročníku se většinou výrazně liší svými předchozími
matematickými znalostmi a schopnosti. Některé neumějí napočítat do
tří, jiné pracují s trojmístnými čísly. Zvládnout tuto různorodost (nevyděsit
slabé a nenudit vyspělé) patří k nejnáročnějším úlohám učitelů 1. ročníků.
Učebnice Fraus se snaží postupovat tak, aby byly i mírně podprůměrné děti
schopny smysluplně chápat učivo. Nabízí ale učiteli možnost dát přiměřeně
náročnější úlohy i dětem s vyspělejší kulturou matematického myšlení.
Ovzduší vzájemné důvěry žáka a učitele podporuje žákovu i učitelovu radost
z práce a jeho tvořivost. Učitel se žákem spolu citově prožívá jeho úspěchy,
pomáhá žákovi bez emocí analyzovat chyby a poučit se z nich.
Od prvního ročníku mají děti angličtinu, kde se velmi hravou formou
seznamují s cizím jazykem. Často do výuky zařazujeme projektové
vyučování, učení v přírodě (zelená učebna v areálu školy). Areál školy
umožňuje dětem sportovní vyžití, relaxační přestávky v době vyučování,
poznávání přírody aj. K dispozici mají děti počítačovou učebnu s řadou
výukových programů.
K výuce ve všech ročnících 1. stupně používáme pomůcky, které dětem
pomohou k názornějšímu pojetí učiva. Máme k dispozici dvě interaktivní
tabule, na kterých děti pracují na interaktivních programech a učebnicích.
Dále je používáme i k získávání znalostí – děti vyhledávají pojmy, které
neznají. Velmi oblíbenou aktivitou je skupinová práce. Ve skupinách se učí
spolupracovat a řešit společně zadané úkoly, respektovat své názory.
Ve třídách podporujeme tvůrčí myšlení. U žáků tolerujeme neúspěchy,
aby je strach z neúspěchu nebo chyby zbytečně nesvazovaly. Žáka
hodnotíme průběžně s heslem „nikdy není pozdě začít na sobě pracovat“.
K práci na sobě patří i vytváření kladného vztahu ke čtení. V hodinách
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literární výchovy cvičíme umění interpretovat přečtený text vlastními slovy.
Pracujeme s nadanými žáky, pro které vymýšlíme speciální úkoly, které
jim pomáhají rozvíjet jejich nadání, ale i se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Tyto žáky vzděláváme podle individuálního vzdělávacího
programu, který je vytvořen na míru jejich potřebám a pomáhá jim co
nejlépe zvládnout výuku.
A závěrem – máme vaše děti rádi.
Vyučující 1. stupně

Živly

výstava výtvarných prací žáků slivenecké školy
v holyňské kapli, duben 2014
Živly představují čtyři základní principy projevu energie, které
se projevují ve všech oblastech našeho světa. Tyto živly jsou
pojmenovány podle materiálních látek, neboť mají podobné
vlastnosti, ale s uvedenými látkami nemají nic společného,
protože nemají materiální podstatu. Jak bylo řečeno, jedná se
pouze o principy. Oheň, země, voda, vzduch. Není divu, že tato
témata stále lákají je nějak nevšedně pojmout, nějak ztvárnit.
Výstava výtvarných děl žáků ZŠ Slivenec představuje umělecké
ztvárnění těchto živlů. Každý živel má své charakteristické
vlastnosti a formu. Právě to se snažili zachytit ve svých dílech
i žáci. Všechna díla vznikla se spolupůsobením konkrétního živlu,
jeho energie a síly. Výsledkem jsou koláže, kresby a malby, které
přechází od abstrakce až ke konkrétnímu ztvárnění. Výstava má
i ekologický podtext (změna klimatu, znečištění), který odkazuje
k dubnovému Dnu Země.
Martin Šandor

Masopustní dílny Unie rodičů
V pondělí 3. 2. od 14.30 probíhaly Masopustní dílny v družině ZŠ.
Ve spolupráci s Unii rodičů při ZŠ a MŠ Praha - Slivenec se podařilo
uspořádat tradiční dílny s výrobou masek. Dílny navštívilo 40-50 dětí.

Hana Morsteinová

ŠKOLA, ŠKOLKA

Zápis do prvních tříd ve slivenecké škole
Ve slivenecké škole byl stanoven zápis na 16. a 20. ledna. A byl to slavnostní den nejen pro školu, ale hlavně pro budoucí školáky. Proto je
školou prováděly samé pohádkové postavy. A tito průvodci byli zapotřebí, neboť skoroškoláci plnili na různých stanovištích přímo pohádkové úkoly
a za asistence princezny, Karkulky nebo krále to šlo určitě snáze. To žáci ze čtvrté, osmé i deváté třídy oblékli pohádkové kostýmy a svým malým
kamarádům pomáhali zpříjemnit první školní krůčky.
Letos se dostavilo nejvíc dětí za posledních několik let. Přicházely nejen ze spádové oblasti, to je ze Slivence, Holyně a Lochkova, ale hodně dětí
bylo i z blízkého Barrandova, jejichž rodiče pro ně vyhledávali školu takřka rodinného typu.
Ke školní docházce ve školním roce 2014/2015 bylo přijato 65 dětí, z toho však některé budou mít odklad. Škola počítá se dvěma prvními třídami,
Ivana Rosová
je však připravená, zůstane-li velký počet dětí, otevřít i tři první třídy.
Ve školském zákoně se můžeme dočíst, že:
§ 36 Plnění povinnosti školní docházky
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádáli o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce
prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se
sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen
„spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je
dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy
spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku.

Kurz pro předškoláky „Těšíme se do školy“
Jako každý rok, i letos se slivenecká škola pečlivě připravuje na příchod budoucích prvňáčků. Aby jejich
přechod ze školky do školy proběhl co nejlépe, pořádá od února do dubna v historické budově školy kurz pro
předškoláky s názvem „Těšíme se do školy“. Děti se pod vedením zkušených učitelů 1. stupně seznamují se
školní budovou, pravidly chování ve škole, budou rozvíjet hravou formou matematické představy, jazykovou
výchovu, grafomotorické dovednosti, ale také si zacvičí v tělocvičně pod vedením tanečního lektora a vytvoří
si velikonočního zajíčka. A v září – to už z nich budou připravení školáci!
Alena Olahová

Masopust ve škole
Oslavy Masopustu je téma lákavé i pro nejmenší školou povinné. Ve
školní družině proběhly masopustní dílničky a prvňáčci si trouﬂi hned do
masopustního karnevalu. V pátek 7. 2. se ned po otevření školy začali scházet
v šatně 1. stupně piráti, princezny, královny, zvířátka i další pohádkové postavy,
neboť ten den se konal karneval dětí 1. tříd. Nadšení neutuchalo a po svačině
vypukl pravý rej masek v tělocvičně školy. Zde děti pod dohledem Pavoučí
královny a Sněhurky plnily veselé soutěže o ceny, tančily, ale také si losovaly
ceny v tombole. Celé dopoledne si všichni moc užili a již teď se těšíme na ten
příští…
Alena Olahová

Co nového v IQ školce?
Sluníčka, Koťátka i paní učitelky zdraví všechny čtenáře Mramoru. Co je u nás
nového? Nejstarší Sluníčka byla u zápisu, po prázdninách se s námi rozloučí a hurá
do školy. V únoru nám hodně přálo počasí, a proto jsme začali chodit na procházky do
chuchelského lesa. V rámci spolupráce IQ školky s Mensou ČR byla u dětí provedena
diagnostika rozumových schopností. Našim dětem se dostalo velké pochvaly od
předsedkyně Centra nadání, každý rodič pak písemnou formou obdržel výsledky.
Nejvíce radosti a smíchu však bylo při karnevalu a karnevalových soutěžích. V březnu
za námi do školky přijdou pejskové, poté se z dětí stanou na jedno dopoledne
malí chemici, ale také se budeme fotografovat a těšit se na další zážitky. Chcete-li
se dozvědět více o našich aktivitách a přijímání nových dětí, podívejte se na www.
IQskolka.cz , nebo se za námi přijďte podívat v pátek 21. března od 15.00-17.00 hodin.

Na všechny se těší Eva Pavlicová a paní učitelky Lucka s Bárou
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SENIOŘI

Dárkové krabičky z papíru
Byla to pozvánka pro šikovné ruce našich seniorek. V pondělí 3. 2. 2014
jsme se sešly v klubovně s lektorkou paní Naďou Fukovou. Bylo nás tolik,
že jsme se ani nevešly za pracovní stoly. S paní Naďou už se známe,
naučila nás udělat andílky z korálků, kde jsme mohly uplatnit šikovnost,
trpělivost i vlastní fantazii v navlékání barevných korálků. Nyní nám ukázala, jak udělat krabičku z papíru. Vhodným materiálem byly staré nástěnné
kalendáře, barevný balicí (dárkový) papír – opět každá z nás mohla tvořit
dle vlastní fantazie. Všem se dílo povedlo – jsme šikulky!! Paní Naďa nás
zaměstnala nejen ruční prací, ale obohatila nás i recitací básniček, které
sama napsala, vydala a jednu knihu věnovala knihovně ve Slivenci. Na
závěr nám všem darovala vlastnoručně malovaný obrázek a několik básniček vztahujících se k těmto obrázkům. Měly jsme radost a příjemně strávené odpoledne! Díky vstřícnosti úřadu a kreativní Irence Krejčové máme
zpestřené všední dny.
Kniha básniček Nadi Fukové: Nad a pod hladinou – je k zapůjčení
v knihovně ve Slivenci.
Věra Přibyslavská

Společenská kronika 2014
Srdečně blahopřejeme občanům,
kteří v měsíci březnu a dubnu oslavili nebo oslaví významné
životní jubileum
Březen
Paní Eva Podzemská
Paní Magdalena Hamerníková
Paní Vlasta Mašková
Pan Jozef Míšek
Paní Božena Justrová
Paní Eva Vosmíková
Pan Antonín Urbanec
Paní Anna Soukupová
Duben

Paní Milena Helclová
Pan Jaroslav Mottl
Pan Jaroslav Vošický
Paní Vědunka Podškubková
Paní Vlasta Cicvárková
Paní Božena Vorlíčková
Přejeme pevné zdraví, životní pohodu
a hodně elánu do dalších let.
Informace pro seniory – nepřehlédněte!!

Pletení z PEDIGU II.
pozvánka pro šikovné ruce

Kdy: pondělí 24. 3. 2014 v 14.00 hod.
Lektorka: paní Ivana Otřísalová
Kde: Klub seniorů ve Slivenci – v budově úřadu Městské části Praha - Slivenec, přízemí (dveře proti poště)
V prosinci 2013 jsme měli první lekci pletení z pedigu. S velkou chutí
a úspěchem jsme vytvořili košíček ozdobený korálky: vhodný na stůl
– jako dekorace, ale i k praktickému využití – na ovoce, pečivo apod.
Před velikonocemi bychom rádi pletení z pedigu opakovali. Tentokrát
bychom vytvořili něco vhodného k jarním svátkům.
Kurz potrvá cca 3 hodiny – počítejte s tím!!!!!!
Připravte si 150,- Kč/
osobu (cena kurzu
včetně materiálu)
Vezměte s sebou: brýle, šídlo nebo pletací
jehlici, kleštičky na štípání pedigu, nádobu
na vodu k namočení
pedigu.
Protože místnost Klubu seniorů není velká
a pojme jen omezený
počet „pletařek“, je nutné, aby se každý předem přihlásil do 13. 3. 2014
v knihovně u paní Krejčové – tel. 251 818 044, e-mail: knihovna@prahaslivenec.cz Těšíme se na spolupráci.
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ZÁJEZDY SLIVENECKÝCH
A HOLYŇSKÝCH SENIORŮ 2014
Jednotná úhrada pro seniory trvale hlášené ve Slivenci činí
300,-Kč za každý výlet. Na zájezdy je možné se hlásit u pí
Růžičkové na ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, tel.: 251
818 044
24. 4. 2014 Mariánská Týnice, Plasy, Manětín, Rabštejn
nad Střelou
Mariánská Týnice - muzeum a galerie severního Plzeňska
Plasy- prohlídka kláštera
Manětín - čas na oběd a prohlídka zámku
Rabštejn nad Střelou - procházka nejmenším městem ČR
29. 5. 2014 Landštejn, Slavonice, Telč
Landštejn - návštěva hradu
Slavonice - čas na oběd a prohlídka města
Telč - prohlídka zámku včetně jeho zahrady a procházka po
městě
11. 9. 2014 Doksy, Kokořín, Kokořínský důl
Doksy - procházka k Máchovu jezeru a projížďka lodí po
jezeře, čas na občerstvení
Kokořínský důl - procházka v délce cca 2,5 km, čas na
občerstvení
Kokořín - prohlídka hradu
9. 10. 2014 Vyšší Brod, Lipno - stezka korunami stromů
Vyšší Brod - prohlídka kláštera
Lipno - čas na oběd a stezka korunami stromů s dopravou
autokarem k areálu a zpět

Cesta na Sever
Na březnové schůzce seniorů jsme přivítali spisovatelku a uznávanou
psycholožku PhDr. Janu Heffernanovou. Paní doktorka vystudovala
český jazyk a literaturu na Filozoﬁcké fakultě UK, kde se specializovala na teorii překladu a na staročeské legendy.
V r. 1980 odešla do USA, pracovala v Massachusetts Institute of
Technology, později v Ukrajinském institutu Harvardovy univerzity. Při
svém pobytu na amerických univerzitách se začala věnovat psychologii, zejména studiu snů.
Přečetla nám úryvek ze své knihy Příběh cesty na Sever I. díl a dvě
pohádky z knihy Pohádky pro každého (Pohádky je možno zapůjčit
v knihovně).
Abych vám představila paní PhDr. Heffernanovou, dovoluji si citovat
z úvodu její knihy Tajemství dvou partnerů – sny a mýty:
Dnešní situace nás lidí na Zemi je kritická. Zhoršuje se tím, že nás stále
přibývá. Vztah lidí k Zemi, k přírodě, k sobě navzájem, ale také vztah
člověka k sobě samému je nelaskavý, kořistnický, pošetilý, ochromený.
Mnozí z nás si tuto situaci uvědomují a mnozí jsou z ní znepokojeni.
Mnoho jiných lidí naopak znepokojeno není a žije zaslepeně v iluzích

Modrožluté čtení v knihovně
Využili jsme nabídku spisovatelky Renáty Šťastné
a pozvali ji na besedu dne 28. ledna. Přečetla nám
ukázky z posledních knížek: OUVA TAČI aneb SKAFOCEFALIE a SRDCEM A OČIMA. Paní Šťastná získala 3. místo v literární soutěži na téma „Všude dobře,
tak co doma …“ v září 2003, čestné ocenění v literární
soutěži za literární práci Saturnin a 1. místo v literární soutěži za úvahu na téma KNIHA – srpen 2006. Její
vystoupení bylo velmi milé, humorné i dojemné, podbarvené kytarou. Atmosféra v knihovně byla přátelská
a příjemná také díky čaji a koláčkům, které přinesla
velká čtenářka knihovny Eva Zichová. Obě knihy jsou
v knihovně k zapůjčení.
Irena Krejčová

Klub seniorů Slivence a Holyně otevírá
tradiční jarní

Kurz trénování paměti.

Kurz povede lektorka paní Ivana
Otřísalová každou středu v klubovně
seniorů (vchod v budově ÚMČ naproti
poště). Počet studentů je omezený, v době vydání Mramoru zbývají
poslední dvě místa. Informace na
knihovna@praha-slivenec.cz. První
lekce proběhla 5. března.

o možnostech stálého ekonomického rozvoje a stálého zvyšování
životní úrovně, čímž se rozumí dostatek materiálních statků, a to nejen
takových, které nutně k životu potřebujeme, ale i množství věcí, které
nepotřebujeme vůbec.
Beseda byla velmi milá, poučná. Přejeme laskavé spisovatelce hodně
zdraví a sil.
Irena Krejčová

Perské zahrady v Indii a Iránu

Cestovatelské přednášky byly v letošním roce zahájeny RNDr. Alešem Krejčím, který nás
zavedl do teplých krajin, mimořádně krásných zahrad perských šáhů a indických císařů,
kteří v 16. a 17. století budovali zahrady - ne jenom pro potěšení očí, ale i duše. Přednáška
ukázala vznešenost, smysl pro estetiku, barevnost i geometrii, která zdomácněla na dvorech místních vládců. Podívali jsme se, jak vypadají zahrady v současnosti.

Irena Krejčová

Nový rok 2014 v knihovně
Snažíme se vám nabídnout to nejlepší
čtení, které v posledním období vychází,
a tím zároveň zhodnotit přidělené peníze
na nákup knih do knihovny ve Slivenci.
V letošním roce jsme nakoupili již na dvacet
nových titulů, z nichž namátkou nabízíme:
•
GaoXingjian: Hora duše – v roce 2000
Nobelova cena za literaturu – desetiměsíční cesta podél Dlouhé řeky, od
horských planin na hranici Tibetu až
do oblasti v okolí Šanghaje na východě Číny.
Rudolf Sloboda: Krev – nejlepší kniha
•
Slovenska. Virtuózní vypravěč. V jeho
díle opakovaně dominují variace mezilidských vztahů, lásky, smrti, životních
závislostí a víry v Boha.
Pavel Vilikovský: Pes na cestě – Slo•
venský prozaik a esejista, sžíravý
kritik, oceňovaný spisovatel. Dílem
prolíná příběh náhodného, krátkého,
intenzivního a tragického milostného
vzplanutí starého muže a stále ještě
mladé ženy.
Wojciech Tochman: Pánbuh zaplať–
•
(Polsko) – povídky o tom, co s lidským

myšlením udělá víra v Boha, když v ní
chybí sebereﬂexe.
Varlam Šalamov: Levý břeh (Rusko)
•
– povídky o životě v sovětských koncentračních táborech
Michail Šiškin: Listář (Rusko) – milost•
ný román v dopisech. Dialog dvou
lidí, kteří se nikdy nepotkali. Kniha je
psána nádherným jazykem. Přeložila
Linda Lenz
Feri Lainšček: Nedotknutelní (Slovin•
sko) – osudy tří generací cikánského
rodu v průběhu 20. století
Timur Vermes: Už je tady zas (Němec•
ko) – co kdyby Hitler v roce 1945
nespáchal sebevraždu, ale jen usnul?
A co kdyby se probudil v roce 2011?
Jak by se tvářil a našel by v našem
světě spojence? Ale ovšemže ano!
Stanislav Beran: Žena lamželezo
•
a polykač ohně – krátké a působivé
povídky českého prozaika (nar. 1977)
Budeme se těšit, že nás navštívíte a stanete se čtenářem slivenecké knihovny.
Výpůjční doba: út 13-18, stř 9-13, čt 15-19
Irena Krejčová, knihovnice
hod.

Abychom rekapitulovali činnost knihovny za několik let, nahlédněte do níže
uvedené tabulky:
rok
Stav knižního fondu k 31.12.
ks
Počet čtenářů
z toho do 15 let
Návštěvníci knihovny celkem za rok
z toho kulturní akce
vzdělávací akce
Výpůjčky celkem
ks

2009
5983
132
33
1689
133
230
2574

2010
6388
152
35
2928
543
150
3136

2011
7011
174
55
2964
401
404
3646

2012
7330
178
55
3123
367
465
3955

Slivenecký mramor 2 2014 11

I. Švestková akademie
Abychom prezentovali práci a úspěchy divadelních,
hudebních a tanečních oborů Sliveneckého klubu Švestka,
uspořádali jsme I. Švestkovou akademii. Úspěšně proběhla
4. 2. 2014 v zasedací síni Úřadu městské části Praha – Slivenec za hojné
účasti diváků. První se představili nejmenší herci z divadýlka Karkulka se
svou verzí pohádky O Smolíčkovi. Děti si samy vyrobily plošné loutky a na
výbornou zvládly všechny slavné repliky, např. „Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku...” Poté nastoupily malé nadějné tanečnice z kurzů
Výrazového tance. Menší holčičky nás rozněžnily vílou Amálkou a ty větší
oslnily bravurně zvládnutou choreograﬁí na píseň skupiny Charlie Straight. Dále vystoupilo divadýlko Meluzína s představením Slepice a televize
podle bajek J. Dvořáka ze stejnojmenné knihy. Představení zodpovědělo
spoustu zajímavých a chytrých otázek typu: Proč padají shora kapky deště? Proč vysává vysavač? Proč má myš na zadku puntíky? Proč má telka
ovladač? Proč má člověk stín?

Jestli jste Akademii zmeškali, ale odpovědi na tak důležité otázky by
vás zajímaly, přijďte se podívat 5. 4. 2014 na festival Radotínská radost do
kulturního centra Koruna - Radotín, kde bude Meluzína své představení
znovu uvádět. K vidění v Radotíně bude i upravené vánoční představení
Sliveneckého obecního divadla Knoﬂík - Jólakettürinn.
V druhé polovině programu švestkové akademie přišli na řadu zástupci
hudebních oborů. Statečný kytarista Tomáš Horáček, který za pár měsíců
zvládl etudy od E. Pujola, Ráchel a Bára Fučíkovi a Lukáš Červenka či žáci
hry na ﬂétnu (Písklata), kteří nám zahráli pár lidových písní. Zlatým hřebem
večera se stal Švestkový sbor, který zazpíval na rozloučenou píseň Dobrú
noc má milá za doprovodu houslového tria.
Všem moc děkujeme za pomoc a podporu a doufám, že za rok bude
program ještě nabitější a užijeme si další společný hezký večer.

Veronika Borovková

Divadýlko Karkulka

Vystoupení souboru Meluzíny

Písklata

Švestkový sbor

Předvedení výrazového tance

Tomáš Horáček hraje na kytaru

OS Rodinné centrum Pecka pořádá
v keramické dílně Klubu Švestka

KERAMICKOU DÍLNU PRO SENIORY
12. 3. 2014 v 10:00 (2.termín)
KERAMICKOU DÍLNU PRO VEŘEJNOST
12. 3. 2014 v 19:00 (1. termín)
26. 3. 2014 v 19:00 (2. termín)

OS RC Pecka

Velikonoční tvořivá dílna
pro dospělé
Sobota 12. 4. 2014 v 9:00 hod
Ateliér Klubu Švestka
Lektorka Lucie Javůrková, info
a přihlášky na info@klubsvestka.cz

Lektorka Mgr. Edita Šimková (edita.simkova@seznam.cz)
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Během dílny si každý zájemce může
zhotovit dvě velikonoční dekorace
z přírodních materiálů pod
vedením zkušené aranžérky. Cena 350,-Kč včetně materiálu

Pecka vítá jaro
Rodinné centrum Pecka vplulo do dalšího pololetí plnou
parou. Z Montessori dílen zase vycházejí děti s nově nabytými znalostmi a dovednostmi, malí cvičenci z Peciček se
tak zdárně vyvíjejí, že plynule přecházejí do kurzů cvičení ve
velké tělocvičně, ale jsou vzápětí nahrazováni jinými miminky a batolátky,
a malých karatistů je plná tělocvična a chystají se na zkoušky potřebné
k získání pásku (zatím ne černého, jen bílého).
Čtvrteční večery jsou i nadále zasvěceny anglické konverzaci s rodilým
mluvčím – přidejte se, v kurzu pro mládež i dospělé jsou ještě volná místa.
Jaro bude již tradičně patřit i řadě dalších akcí (viz kalendář obce). Již
probíhají keramické dílny pro seniory pod vedením Edity Šimkové.
Nová pec, která podstatně rozšířila nabídku kroužků rodinného centra

KnihoBudka ve Slivenci

(www.knihobudka.cz)
KnihoBudka je neziskový projekt, který vznikl v létě 2013 za
podpory programu společnosti Telefónica O2 „Think Big“.
Cílem autorů bylo proměnit sedm vysloužilých telefonních
budek na malé bezplatné veřejné knihovny, které by byly umístěny do veřejného prostoru v Praze a okolí.
Projekt spatřil světlo světa v červnu 2013. V září téhož roku byly
budky převezeny do Bohnic, kde byly několik měsíců přetvářeny k obrazu zúčastněných dobrovolníků. S designem a výrobou
interiéru budek pomohla ﬁrma Paletky.cz. Nové domovy našly
KnihoBudky různých místech v Praze (nemocnice, vstupní haly
veřejných institucí, nákupní centra, vestibuly metra, nádraží,
apod.). První KnihoBudka byla slavnostně otevřena 9. ledna
2014 v pražské nemocnici IKEM.
Od února máme KnihoBudku i ve Slivenci. Stojí u budovy, kde
sídlí Slivenecký klub Švestka, který nad KnihoBudkou převzal
patronát. Projekt KnihoBudka navazuje na projekt Městské části Praha – Slivenec „Dejme život knize“, který trvá až do dubna.
V sobotu 22. 2. 2014 odvysílala ČT v hlavní zpravodajské relaci
o slivenecké KnihoBudce krátkou reportáž.
Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji
vyhodit? Přineste ji do KnihoBudky a vyměňte si ji za jinou.
Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo
jiný, nebo si knihy, které se vám líbí, vezměte. KnihoBudky
slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.
Projekt Dejme život knize se úspěšně rozběhl, na úřadě,
v kavárně Cheecup či v Klubu seniorů si můžete přijít
vybrat z celé řady pěkných a kvalitních knih, které přinesli
vaši sousedé. Přejeme pěkné chvíle nad knížkou!

a celého klubu Švestka, jede již několik měsíců na plné obrátky a pod
rukama malých, větších i největších se rodí skutečně umělecké výrobky.
S krásnou výzdobou jsou samozřejmě spojeny i velikonoční svátky; naše domovy ozdobí jarní dekorace, které s námi vykouzlí LucieJavůrková. A na velikonočním jarmarku přivítáme malé návštěvníky
tvořivými dílničkami a divadelním představením.
To pravé jaro by nemohlo přijít, kdybychom nevyprovodili paní Zimu
neboli Moranu. Již tradičně akci pořádá turistický oddíl Špageta – 19.
3. se sejdeme v 16 h u holyňské kaple .
Doufáme, že se s řadou s vás budeme často potkávat!

Za RC Pecka Dora Poláková

Letošní výstavní sezona v holyňské kapli
Otevřeno duben – říjen, vždy o víkendech v 15:00 – 17:00
Kaple sv. Jana Křtitele v centru Holyně byla otevřena v roce 2008 po rozsáhlé rekonstrukci. Od té doby slouží interiér kaple obci k pořádání výstav.
Výstavy probíhají v měsíčních cyklech, vždy o víkendech, v průběhu letní
sezony a období Vánoc. Výstavní plochy jsou určeny pro expozice fotograﬁí, graﬁky, ale i velkoformátových obrazů. Autory holyňských výstav v minulosti byli uznávaní umělci, začínající výtvarníci, ale také děti i dospělí z naší
obce. Vystavovali tu takoví uznávaní autoři jako např. ak. mal. Radim Vejvoda,
Richard Pachman, graﬁčka Květa Krhánková, ak. mal. Eva Vejvodová, graﬁk
Pavel Piekar, z mladých umělců Veronika Láníková, Viktor Špaček, George
Radojčič, či Karel Matouš Zavadil. Své fotograﬁe v kapli představil fotograf
František Okáč, Petr Andres, či cestovatelka Helena Katzlingerová. Jsme
rádi, že můžeme také umožnit vystavovat malým i velkým výtvarníkům slivenecké základní školy nebo Sliveneckého Klubu Švestka, mohou tak své práce
ukázat veřejnosti.
V letošním roce zahájíme sezónu po rekonstrukci výstavních panelů výstavou obrazů žáků školy, v květnu zveme na fotograﬁe z cest po Africe a červnovou Svatojánskou pouť bude doprovázet výstava fotograﬁí ze Svatojakubské cesty.
Lenka Kudláková

AFK Slivenec: Rok 2014 začíná a s ním i tréninky!

AFK Slivenec vás zve do sportovního areálu, nejen na jarní mistráky!
Slivenecký fotbalový klub letos oslaví 90 let od svého založení! I přes
požehnaná léta je stále v dobré kondici a na rok 2014 připravuje ve svém
areálu celou řadu akcí. Mezi ty pravidelné patří samozřejmě „čarodějnice“
a veškerá domácí mistrovská utkání našich týmů, která jsou uvedena níže.
Novinkou pro diváky, která jistě potěší, je návrat grilovaní klobás během
všech utkání A-týmu mužů. Krom vynikajících klobás od řezníka bude pro
diváky připraven i zápasový program, tedy časopis s aktualitami z klubu
a ohlédnutím za posledními zápasy našich týmů. Od jeho vydávání se
před několika lety upustilo a nyní se konečně vrací! Zakoupením vstupenky na utkání A-týmu mužů se navíc váš lístek stává zároveň losem. Poločasová pauza utkání bude totiž vyplněna losováním tomboly o zajímavé
ceny. Věříme, že oživení zábavy během utkání se stane tradicí stejně, jako
vyšší návštěvnost našeho areálu.
Fotbal je krásný sport a návštěva jakékoliv úrovně soutěže má své
kouzlo. V nejvyšší soutěži chodí na utkání tisíce lidí a atmosféra vás někdy
dokáže strhnout k fandění natolik, že po utkání až přestáváte být schopni
mluvit, jak namáháte své hlasivky. Na „vesnický“ fotbal samozřejmě tolik
lidí nechodí a ani vaše hlasivky zde zabrat nedostanou, ale zaručeně zde
potkáte své přátele a sousedy.
Samotný zápas našeho týmu může být třeba jen záminkou, ale popovídat si s přáteli, poznat i další obyvatele naší městské části, na chvíli se
oprostit od všedních starostí a nechat své děti věnovat se sportu a pohybu, to by měla být ta pravá motivace k návštěvě našeho areálu. Přátelská
atmosféra, doplněná chutným občerstvením a tombolou – to je koktejl
namíchaný pro každého z vás.
Nepravidelnou akcí, ale o to významnější, bude oslava 90ti let našeho
klubu. Naplánována je na červen 2014, po posledním mistrovském utkání.
Na více informací o této oslavě bude ještě dost času v příštím čísle tohoto
časopisu, ale je jisté, že bude stát za to! Těšíme se, že kulatou devadesátku oslavíte s námi.
Areál by do té doby měl projít významnou rekonstrukcí, především pak

Maty (ročník 2010)
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budova šaten (nové zateplení a vytápění). Především ekologičtější vytápění kvitují rodiče našich mládežníků, protože dosud je budova vytápěna
pevnými palivy a stává se, že z komína jde kouř přes naše tréninkové
hřiště. Na nové vytápění se proto moc těšíme a předem moc děkujeme
úřadu a paní starostce za jeho brzkou realizaci. Nutno však dodat, že
se jedná o rekonstrukci spíše vnější části budovy, ale rekonstrukci by si
k „narozeninám“ zasloužila i vnitřní část, především pak šatny a sprchy.
Nové sprchy, které by sloužily minimálně šedesátce „našich“ dětí a cca
polovičnímu počtu jejich starších spoluhráčů (a navíc přibližně stejnému
počtu hráčů z týmů našich soupeřů), však zatím v plánu rekonstrukce nejsou, což je škoda. Naproti tomu má za umělkou vyrůst menší skate park,
o jehož využívání spíše pochybujeme. Zkušenosti z Barrandova a jeho ze
začátku krásného školního skate parku navíc vypovídají o tom, že skate
park přitahuje vandaly a dlouho funkční nevydrží (na Barrandově musel
být po čase skate park úplně uzavřen, protože se stal pro sportovce
nebezpečným). Mnohem raději bychom proto uvítali uvažované beach
kurty. A nyní už krátce k našim týmům.
A-tým ﬁnišuje svou zimní přípravu a vyhlíží první mistrovská utkání.
Vynechal zimní turnaj, na kterém se mu sice zpravidla dařilo, a to i v konkurenci týmů z vyšších soutěží, ale jehož program tentokrát nezapadal
do představ trenérů o zimní přípravě. Místo turnaje hrál A-tým přátelská
utkání, která pro herní praxi plně postačovala.
V jarní části sezóny A-tým nebude moci využívat služeb Kolského
a Pospíšila. První jmenovaný se bohužel odstěhoval na druhý konec Prahy a z časových důvodů nestíhá tréninky. Druhý odešel na angažmá do
Rakouska a nadále s námi bude trénovat, nikoliv však hrát mistrovská
utkání. Nepříjemností je i zranění Starce a střelce Nováka, který však již
začal s omezeným tréninkem a v průběhu jara ho jistě uvidíte i na hřišti
v akci. Po zranění se k týmu vrátil také Čureja, který absolvoval celou zimní
přípravu a není pochyb, že bude opět oporou záložní řady. V současnosti
s A-týmem trénuje i Karel Socha, který má bohaté zkušenosti z nejvyšších
soutěží v ČR (např. Viktoria Žižkov) a mohl by doplnit náš útok.
B-tým v zimním období absolvoval řadu přátelských utkání a navíc
úspěšně. Jestli si naše rezerva přenese vítěznou náladu i do mistráků,
uvidíme již brzy. B-tým má poměrně slušný počet bodů po podzimní části
a může na jaře hrát bez nervů, což je paráda. Především mladší hráči mají
navíc dveře do A-týmu otevřené a je jen na nich, zda si troufnou ukázat, co
v nich skutečně je, a dlouhodobě obstát ve vyšší soutěži.
Starší žáci (ročníky 1999 a ml.) mají potenciál vyhrávat i těžká utkání,
přesto to z jejich strany stále není to pravé. Problémový věk – puberta
některé hráče ovlivňuje až příliš a fotbalu ani zdaleka nedávají potřebných
100%. Přesto věříme, že u fotbalu zůstanou a po „zmoudření“ se stanou
velmi úspěšným týmem.
Starší přípravka (2003+2004) si na podzim nastavila laťku vysoko
a zopakovat nebo dokonce vylepšit výsledky nebude nic lehkého, na
druhou stranu ani nic nezvládnutelného. Pod vedením zkušeného trenéra
(pan Jecha) dělají každý půlrok pořádný skok nahoru a my věříme, že jim

Turnaj 26.1. 2014 (ml. přípravka)

nadšení a píle vydrží i nadále. Sportovně nadané nebo třeba do fotbalu zapálené děti se samozřejmě stále mohou zapojovat do našeho
týmu. V této věkové kategorii se pořád ještě děti učí neuvěřitelně rychle
a počáteční rozdíly se mohou poměrně rychle vyrovnat. Zkuste to i vy,
těšíme se na nové spoluhráče!
Mladší přípravka (2005+2006) se pomalu začíná vracet k pěkným
akcím, které předváděla na podzim. Naposledy i díky tomu obsadila
pěkné druhé místo na halovém turnaji, když vítěze sice porazit dokázala,
ale nakonec jí k prvnímu místu chyběl jeden bod. Klukům i tak patří veliká pochvala! Na jejich hlad po výhrách se krásně kouká a zlaté medaile
se již brzy budou houpat na krku právě jim. Chybí k tomu skutečně jen
kousíček, třeba více toho štěstíčka nebo pár spoluhráčů navíc, tak aby
byl tým ještě silnější. Každý správný „Sliveňák“ a „Holyňák“ by si fotbal
měl vyzkoušet, i kdyby to měla třeba být jen přestupní stanice k jinému
sportu. Pravidelný pohyb dětí je strašně důležitý, myslete na to!
Předpřípravka (2007 a ml.), u které se nyní pohybuji nejvíce, mi
osobně dělá ohromnou radost, kluci se zlepšují skutečně viditelně
s každým tréninkem a zápasem. Děti tréninky baví, rodiče fotbalem žijí
a tak se nám krásně trénuje a spolupracuje. Máme v týmu i řadu neposedů (ročníky 2010) a musím říct, že to jsou už teď velcí šikulové. Kdo
před pár měsíci na tréninku plakal, protože nebyl zvyklý být s „cizími“
trenéry a hráči a stýskalo se mu po mamince, nyní hravě zvládne celý
trénink a slzu ukápne jen občas a to jen proto, že se mu třeba nepovedlo dát při fotbálku branku. Kluky při tréninku chválím stále, ale nyní
bych chtěl pochválit rodiče a poděkovat jim za fandění při zápasech

a jejich celkový přístup. Těším se na společné zážitky!
Domácí mistrovská utkání našich týmů (pozn.: ml. přípravka a předpřípravka hrají „jen“ přátelská utkání nebo turnaje a jejich přehled naleznete
na našich internetových stránkách).
A-tým
Slivenec – ČAFC B

30. 03. 2014, 15:00

Slivenec – SK Střešovice

13. 04. 2014, 16:30

Slivenec – Stodůlky

27. 04. 2014, 17:00

Slivenec – Slavoj Podolí

11. 05. 2014, 17:00

Slivenec – Sparta Krč

01. 06. 2014, 17:00

Slivenec – Modřany

15. 06. 2014, 17:00

B-tým
Slivenec B – SK Střešovice C

12. 04. 2014, 16:30

Slivenec B – Nebušice B

26. 04. 2014, 17:00

Slivenec B – SK Praha 4

10. 05. 2014, 17:00

Slivenec B – ČZU

24. 05. 2014, 17:00

Slivenec B – Olymp

07. 06. 2014, 17:00

St. žáci
Slivenec – FA Praha

26. 04. 2014, 13:30

Slivenec – Libuš

24. 05. 2014, 14:15

Slivenec – Uhřiněves

15. 06. 2014, 14:15

St. přípravka

Předpřípravka

Slivenec – Lipence

04. 04. 2014, 18:00

Slivenec – Sparta Krč

18. 04. 2014, 18:00

Slivenec – Štěrboholy

30. 04. 2014, 18:00

Slivenec – Cholupice

16. 05. 2014, 18:00

Slivenec – Zbraslav

23. 05. 2014, 18:00

Slivenec – Uhřiněves

06. 06. 2014, 18:00

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

PACIFICKÁ KANADA
aneb
PŮL SEMESTRU POD STANEM
Cestovatel Jiří Lehejček

Úterý 8. 4. v 18:00
v zasedací místnosti ÚMČ
S cestovatelem podnikneme více než
týdenní přechod Rocky Mountains
– nekonečné divočiny v nekonečných
horách. Navštívíme divoký ostrov
Vancouver, kde jsou nevyšší vodopády Kanady, národní park Manning i
jeskynní systém Horne Lake.

Kalendář obce
BŘEZEN
Projekt „Dejme život knize“(po celý měsíc březen)
12. 3. 10:00 Keramická dílna pro seniory „Květináč“,
2. termín (RC Pecka v Klubu Švestka)
12. 3. 19:00 Velikonoční keramická dílna pro dospělé
(RC Pecka v Klubu Švestka)
24. 3. 14:00 Pletení z pedigu pro seniory (Klubovna seniorů)
19. 3. 16:00 Vynášení Morany (RC Pecka, sraz u holyňské
kaple)
25. 3. 8:00–12:00 a 13:00–17:00 Den otevřených dveří v MŠ
Slivenec (výdej přihlášek)
26. 3. 19:00 Velikonoční keramická dílna pro dospělé (RC
Pecka v Klubu Švestka)
31. 3. 8:00–12:00 Zápis v MŠ Slivenec (příjem přihlášek)
DUBEN
Projekt „Dejme život knize“(po celý měsíc duben)
1. 4. 8:00–12:00 Zápis v MŠ Slivenec (příjem přihlášek)
5. 4. – 27. 4. „Živly“ (Výstava ZŠ Slivenec v kapli sv. Jana
Křtitele v Holyni)
7. 5. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
8. 4. 18:00 Cestopisná beseda Jiří Lehejček: Kanada
(zasedací místnost ÚMČ)
11. 4. 19.30 Huba rock band (sál restaurace U Knotků)
12. 4. 10:00 Velikonoční dílna RC Pecka pro dospělé
12. 4. 14:00 VELIKONOČNÍ JARMARK
15. 4. 18:00 Velikonoční koncert Ensemble Hilaris
v kostele Všech Svatých (MČ Praha – Slivenec,
Farnost Slivenec)
22. 4. 18:00 Beseda: PAVEL KOSATÍK – ČESKÉ STOLETÍ
(Knihovna v zasedací místnosti ÚMČ)
24. 4. Zájezd seniorů (Mariánská Týnice, Plasy)
26. 4. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
28. 4. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva (zasedací
místnost ÚMČ)
30. 4. 18:00 OBECNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI, derby Slivenec:Holyně
KVĚTEN
3. – 25. 5. Výstava fotograﬁí Toulky jihem Afriky
Ing. Andrese v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni
5. 5. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
14. 5. 19:00 Tvořivá dílna pro dospělé (RC Pecka v Klubu
Švestka)
17. 5. HAFÍK, přehlídka psích mazlíčků (MČ, ZŠ)
20. 5. 18:00 Divadlo Kostým: Cyrano (Knihovna v zasedací
místnosti ÚMČ)
24. 5. NOC KOSTELŮ (Slivenecká farnost)
29. 5. Zájezd seniorů (Telč, Slavonice, Landštejn)
ČERVEN
6. – 7. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
Bohoslužby v kostele Všech Svatých (Farnost Slivenec): 16. 3.,
6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6. vždy v 15.50 hod.

MČ Praha – Slivenec, Kavárna Cheecup,
Primawineshop, Rodinné centrum Pecka

VELIKONOČNÍ JARMARK
aneb
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Sobota 12. 4. 2014
14:00 – 18:00

(slivenecká náves)
Jak se plete pomlázka, krajové techniky
malování velikonočních vajec a dílna košíkáře
– to vše na slivenecké návsi u rybníka a k
tomu malý velikonoční jarmark, dobré občerstvení a program pro děti.
Zájemci s mohou pod vedením lidových
umělců vyrobit např.malované vajíčko,
pomlázku nebo proutěnou ošatku.

AFK Slivenec srdečně zve na tradiční

Obecní pálení čarodějnic
Kde? V areálu AFK Slivenec
Kdy? Ve středu 30. 4. 2014 od 18:00 hodin
18:00 Fotbalové derby Slivenec : Holyně
19:30 Zapálení ohně
Občerstvení (pivo, limo, špekáčky) zajištěno, u ohně
zahraje k tanci a poslechu živá muzika
Symbolické vstupné 30 Kč (děti do 15 let zdarma)

MČ Praha – Slivenec, Veřejná knihovna Slivenec srdečně zvou na besedu

PAVEL KOSATÍK:
ČESKÉ STOLETÍ
Úterý 22. 4. 2014 v 18:00
(zasedací místnost ÚMČ Praha – Slivenec)
„Kdo věří, že někde v archivu leží Písmo svaté, které stačí opsat, nebo že existují jenom
kladní a jenom záporní hrdinové, tomu ten
cyklus přijde zmatený nebo nad ním zuří. Já
věřím, že v Českém století lze najít smysl,
dokonce nejeden, ale tomu, koho nejvíc baví
hledat chyby, ho nevnucuji.“ (Pavel Kosatík
pro Lidovky.cz z 28. 11. 2013)

HUBA rock band
- tradiční jarní holyňská koncertní zábava
v sále restaurace U Knotků
11. dubna v 19:30
Postpubertální rock středního věku alias
decentní randál stárnoucích gentlemanů

SLIVENECKÝ MRAMOR

JUDr. Pavel Kosatík, povoláním právník, pracoval po
studiích jako redaktor v několika nakladatelstvích
(např. Mladá Fronta, Československý spisovatel, Hospodářské noviny,
Reflex). Od roku 1990 je na „volné noze“. Jako spisovatel začal psát v žánru sci-fi, dnes je znám jako spisovatel faktu a literární historik. Pravidelně
publikuje v časopisech Týden a Respekt. Mezi jeho tituly patří např. kniha
Osm žen z Hradu (1993), Člověk má dělat to, nač má sílu: Život Olgy
Havlové (1997), Jan Masaryk: Pravdivý příběh (1999), Fenomén Kohout
(1999), Ferdinand Peroutka: Pozdější život (2000), Česká inteligence
(2011), Věra Čáslavská – Život na Olympu (2012), Tigrid, poprvé (2013).
Je autorem scénáře seriálu České televize České století.
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