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Klub seniorů Slivence a Holyně vznikl v prosincových dnech roku 2006, kdy se kolem adventního věnce nad miskou vánočního cukroví mělo 
možnost sejít, tehdy ještě v zasedací místnosti úřadu, několik seniorů. Od té doby se konají vždy první pondělí v měsíci jejich pravidelné schůzky. 
Když se v roce 2009 vedení Klubu chopila velmi šťastně knihovnice paní Irena Krejčová, setkávání se přesunula do knihovny, schůzky dostaly 
zajímavou programovou náplň a v Klubu se vytvořila parta aktivních a nadšených občanů.  Od podzimu 2011 mají senioři svoji vlastní Klubovnu 
v přízemí úřadu. Činnost sliveneckých a holyňských seniorů je opravdu hodně bohatá. Kromě zmíněných pravidelných schůzek organizuje klub 
různé kurzy (trénování paměti, počítačové, nordic walking), besedy, tvůrčí dílny a zajímavá setkání. Senioři jezdí pravidelně na seniorské výlety, 
které pořádá a dotuje městská část, cvičí jógu, několikrát ročně se účastní keramických dílen Klubu Švestka (originální práce i vystavují), vydali své 
dvě knížky osvědčených kuchařských receptů, mají vždy připravenou ruku ku pomoci.  Zkrátka podílejí se velmi podstatnou měrou na tom, jak ve 
Slivenci funguje občanská společnost…
            red.
         Více o akcích Klubu seniorů Slivence a Holyně na str 11.

   Osm let Klubu seniorů

Kurz nordic walking

Pletení z pedigu

Lipno – stezka v korunách stromůVýlet na Kokořín

Keramická dílna v klubu Švestka Na Máchově jezeře
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Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se 
konalo v pondělí 3. října 2014 v zasedací místnosti úřadu MČ.
VOLBY 

Starostka a zástupkyně starostky

  Po zahájení a složení slibu 11 zvolených členů zastupitelstva 
proběhla veřejná volba vedení MČ Praha – Slivenec. Složení je stejné, 
jako v předcházejících dvou volebních obdobích – tj. starostkou 
uvolněnou pro výkon funkce byla zvolena RNDr. Jana Plamínková, 1. 
zástupkyní starostky Ing. Simona Strauchová a zástupkyní starostky 
Mgr. Lenka Kudláková – obě neuvolněné pro výkon funkce. Všechny 
byly zvoleny jednohlasně. 
Zastupitelé v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, zřídili fi nanční a kontrolní výbor zastupitelstva a zvolili 
členy obou výborů:

  Finanční výbor
Předsedkyně -  Milena Hollmannová, místopředsedkyně – Ing. Ivana 
Šaradinová, členové: Ing. Petr Andres, Ing. Jiřina Cicvárková, Ing. 
Ondřej Mika 

  Kontrolní výbor 
Předseda – Michal Láznička, místopředseda – Ing. Ondřej Mika, 
členové: Bc. Pavel Fryš, Bohumila Knotková, Mgr. Jana Novotná
ODMĚNY ZASTUPITELŮ NEUVOLNĚNÝCH PRO VÝKON FUNKCE 

  Odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ byly stanoveny 
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to v plné výši ode dne 
vzniku funkce, tj. od 4. 11. 2014.
Po ofi ciální části ustavujícího zasedání zastupitelé projednali 
a schválili:
SMLOUVY

  navýšení ceny stavby „Rekonstrukce objektu č. p. 315 - ordinace 
lékařů“, prováděné fi rmou  Ingbau CZ, a.s., o částku 778 925,- Kč + 
DPH a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.1;

  pronájem části pozemku parc. č. 1738/1, k. ú. Slivenec o velikosti 
64 m2 současným uživatelům za cenu 160,- Kč/m2/rok;

 uzavření darovací smlouvy se společností Mramorka, s.r.o. na 
pozemek parc. č. 94/200 k. ú. Slivenec o výměře 148 m2 v k. ú. 
Slivenec;

  uzavření kupní smlouvy se společností Mramorka, s.r.o. na odkup 
komunikace na pozemku parc. č. 94/200 v k. ú. Slivenec za cenu 
1000,- Kč; součástí smlouvy je i závazek společnosti Mramorka, s.r.o. 
zaplatit fi nanční příspěvek na údržbu ve výši 20,-Kč/m2/rok;

  uzavření Smlouvy o spolupráci s paní Annou Skalovou, týkající se 
projektu dělení pozemků v lokalitě Granátová;
GRANTY

  zastupitelstvo MČ Praha–Slivenec vyhlašuje I. kolo na poskytnutí 
grantů z rozpočtu Městské části Praha-Slivenec na rok 2015 dle přílohy 
„Tematické okruhy a podmínky grantového řízení MČ Praha–Slivenec“, 
v celkové výši poskytnutých fi nančních prostředků  200 000,- Kč. 

  Termín ukončení přijímání žádostí je 10. 12. 2014 do 18:00 hodin 
DARY

  občanům s  nízkými příjmy a občanům nemohoucím budou do 
konce r. 2014 poskytnuty fi nanční výpomoci v celkové výši  20.000,- 
Kč na základě posouzení jednotlivých žádostí sociální komisí;

  po podpisu smlouvy s dárcem zastupitelé schválili přijetí daru 
1500,- Kč na festival Slivenecké letnice 2014;
DOTACE

Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu jak v příjmové, tak výdajové 
části o následující dotace: 

  74 000,- Kč - dotace hl.m. Prahy městským částem ve výši 50 
% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. čtvrtletí 
roku 2014. Prostředky jsou účelově vázány, a to 18 500,- Kč na 
činnost nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže, dále 18 500,- Kč na sport 
a 37 000,- Kč na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

  241 500,- Kč - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 
určená pro předškolní zařízení a základní školy na dokrytí integrace 
žáků na období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 (mzdové náklady 
asistentů pedagoga);

  10 000,- Kč a 11 600,- Kč - účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu z Úřadu práce České republiky (v rámci OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost);
Rozpočtové úpravy

  rozpočtové úpravy č. 6/2014
Milena Hollmannová   

Granty pro rok 2015
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec 
vyhlásilo na svém 1. ustavujícím 
veřejném zasedání dne 3. 11. 2014  
I. kolo na poskytnutí grantů 
z rozpočtu Městské části Praha 
– Slivenec. 
Tematické okruhy a podmínky 
grantového řízení jsou vyvěšeny na 
úřední desce a na webových strán-
kách MČ Praha – Slivenec. 
V I. kole grantů Zastupitelstvo MČ 
Praha - Slivenec rozdělí částku 200 
tis. Kč. 
Termín uzávěrky pro podání 
žádostí o přidělení grantů je 
10. 12. 2014 do 18:00 hodin.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva Komunální volby



SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci, 

jménem našeho hnutí Starostové a nezávislí  Vám 
všem  děkuji za důvěru, kterou jste nám ve volbách  
prokázali. Získali jsme 98,5 % Vašich hlasů a všech 
11 mandátů,  což je výsledek, který v Praze v žádné 
srovnatelně velké městské části nemá obdoby. Na 
ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
dne 3. listopadu jsem byla opět zvolena Vaší starostkou. Stejně tak obhájily 
své posty i obě mé zástupkyně, Ing. Simona Strauchová a Mgr. Lenka 
Kudláková. Je-li někdo zvolen starostou či místostarostou poprvé, může to 
být náhoda, shoda okolností či třeba protest. Teprve je-li zvolen podruhé či 
potřetí, svědčí to o tom, že svou práci dělá dobře. Myslím, že my všechny 
tři děláme svou práci pro Slivenec a Holyni naplno a jak nejlépe umíme, 
a Vaše hlasy ve volbách svědčí o tom, že to víte a oceňujete.  Věřte prosím, 
že budeme i nadále dělat vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamaly.

  Jak víte, v komunálních volbách jsem byla zároveň zvolena i zastupitelkou 
Hlavního města Prahy. Počítala jsem s tím, že tam budu pracovat 
v zastupitelstvu především s cílem změnit nespravedlivé fi nancování malých 
městských částí. Nyní jsem jedním z vyjednavačů Trojkoalice, kteří jednají 
o nové koalici složené z hnutí ANO, Trojkoalice a ČSSD, s tím, že mám šanci 
stát se jednou z radních hlavního města.  Beru to tak, že z této pozice by se 
mi vytčeného cíle fi nančního zrovnoprávnění městských částí dosahovalo 
výrazně lépe a snadněji. Každopádně před čtyřmi lety jsem s touto vizí i mezi 
kolegy starosty působila dost exoticky. Z pražských zastupitelů  mě nikdo 
nebral vážně („odjakživa“ se to přece dělalo tak a nejinak)  a dokonce mě 
ve chvíli, kdy jsem tabulku s nespravedlivými dotačními vztahy rozdávala 
na zastupitelstvu, z prostor pro zastupitele celkem potupně vyvedli. Dnes  
již mnozí berou nespravedlivé dělení fi nancí jako fakt 
a ve spolupráci s šéfkou magistrátního rozpočtu Ing. 
Javornickou a s dalšími pracovnicemi ekonomického 
odboru hledáme nejvhodnější model. Pokud bych 
se radní skutečně stala, což stále není jisté, tak bych 
měla na starosti technickou infrastrukturu a životní 
prostředí. Infrastruktura pálí nejvíce lidi na okrajích 
Prahy, kde není stále dobudovaná, špatné životní 
prostředí je problémem Prahy obecně. Souběh obou 
funkcí bych pak musela řešit. 

A co je nového ve Slivenci a v Holyni? Koncem 
září byla konečně spuštěna čerpací stanice ve 
Frančíkové, takže lidé v západní části Habeše se 
dočkali vytoužené kanalizace. Na Přídole již skončila 
výstavba plynu. Kanalizace je hotová již několik 
týdnů. Velice mě ale mrzí, že kvůli neoprávněnému 
zaplocení části úzké uličky V Doubcích panem 
Buschem nemohly být zatím napojeny na kanalizaci 
dva domy. Situaci předáváme právníkům a věřím, že 
se nakonec vše podaří tak, jak se podařilo i v jiných 
problémových lokalitách ve Slivenci. 

Výbornou zprávou je, že  koncem října Rada 
Hlavního města Prahy konečně schválila výběr 
zhotovitele v ulici K Holyni. Rekonstrukci ulice tedy 
již nic nestojí v cestě. V letošním roce, pokud bude 
počasí příznivé, by se dal ještě položit řad dešťové 
kanalizace. Ulice nebude muset být uzavřena, ale 
bude jednosměrná, protože autobusy i auta budou 
muset jezdit jen po jedné půlce komunikace. Na jaře 
příštího roku pak začne konečně vlastní rekonstrukce 
ulice. Počítejte prosím s tím, že v tuto dobu uzavřena 
bude. Nicméně myslím, že všichni zde chápeme, 
že rekonstrukce je absolutně nevyhnutelná, tak 
to prostě budeme muset několik měsíců vydržet. 

Naším dalším cílem je samozřejmě ulice U Náhonu, jejíž rekonstrukce by 
měla navázat na ulici K Holyni. 

Počátkem listopadu jsme získali stavební povolení na ulici U Sportoviště. 
Během zimy vysoutěžíme zakázku na rekonstrukci této ulice, ale vlastní akce 
bude muset počkat až na skončení rekonstrukce komunikace K Holyni,  
protože obě ulice najednou zavřít prostě nemůžeme.

Velice dobře pokračují práce na rekonstrukci bývalé školky a drogerie, 
kde již začalo zateplování fasády. Cílem je do konce roku dokončit práce, 
které budeme fakturovat Státnímu fondu životního prostředí v rámci OPŽP. 
Práce uvnitř budovy ale budou ještě nějakou dobu pokračovat (cca do 
března). Věřím, že se  podaří na stavbu získat ještě dotaci z MHMP, která by 
pokryla aspoň část neuznatelných nákladů projektu.  Pokročila i výstavba 
hřiště v areálu mateřské školy. Plocha, kterou mnozí z nás známe pouze jako 
zarostlou nepřehlednou džungli, neuvěřitelně prokoukla, a tak věřím, že na 
jaře už si děti budou mít kde hrát. Začínáme soutěžit zakázky na rekonstrukci 
šaten fotbalistů (podpořenou z Operačního programu Životní prostředí) 
a na rekonstrukci centra (podpořenou z Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost). Obě akce se budou schvalovat na prosincovém 
zasedání zastupitelstva. Uzavřeli jsme dohodu s paní Skalovou o parcelaci 
pozemků v Granátové. V říjnu se na úřadě konalo velké setkání zástupců 
ŘSD, projektantů i majitelů pozemků ohledně výstavby protihlukové zdi 
u pražského okruhu. Vše je na dobré cestě, nyní je třeba získat územní 
rozhodnutí na výstavbu.  U výstavby domova seniorů je již rovněž podána 
žádost o územní rozhodnutí. U plánované výstavby rodinných domů v ulici 
Na Přídole je podána žádost o stavební povolení. 
Jak vidíte, nenudíme se. Hezký adventní čas Vám všem přeje 
 Vaše staronová starostka Jana Plamínková    
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Jak jsme psali v minulém čísle, kanalizace v západní části Habeše 
je zkolaudovaná a od října již plně funkční, a tak se na ni budou moci 
všichni obyvatelé okolních nemovitostí při splnění všech podmínek 
napojit. Připomínáme z minulých čísel: po kolaudaci je možné se 
připojovat a budovat vlastní přípojky, pokud máte územní souhlas od 
stavebního úřadu. 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 je již kompletně hotov ( s výjimkou komunikace 

V Doubcích, kde pan Busch stále blokuje výstavbu) jak gravitační, tak 
i výtlačný řad splaškové kanalizace. Po vystrojení čerpací stanice, 
které bude probíhat v následujících týdnech, by kanalizace mohla začít 
fungovat. PVK bohužel zatím trvá na dokončení defi nitivních povrchů 
a předání hotového díla do jejich správy před uvedením kanalizace 
do provozu. 

Začátkem listopadu byl dokončen plynovod včetně přípojek. 
V polovině listopadu proběhne provizorní oprava zásypů na 
komunikacích, aby se zde přes zimu dalo chodit, jezdit a uklízet 
sníh. Na jaře by se pak položily nové asfaltové povrchy v celé šířce 
komunikací. stránku připravila Šárka Musilová    

V průběhu podzimu probíhají opravy na oplocení u holyňské kaple. Původně použité cihly nebyly příliš kvalitní a po sedmi letech, kdy je kaple 
opravená, se začaly rozpadat. Nechali jsme tedy horní části sloupků a část opěrné zdi přezdít z kvalitních cihel, které odolávají povětrnostním vlivům. 
Horní části navíc budou zastřešeny, aby se do konstrukce nedostávala voda a nerozrušovala ji.

Dále ještě proběhne oprava několika částí komunikace na náměstí Pod Lípou v okolí kanalizačních šachet tak, aby se zde zlepšila průjezdnost.

   Rekonstrukce komunikace 
K Holyni

Začátkem listopadu se magistrátu hlavního města Prahy podařilo 
dokončit proces přípravy a schvalování investiční akce a mohla být 
podepsána smlouva o provedení práce na rekonstrukci komunikace 
K Holyni včetně dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu, že se s akcí 
počítalo již od prázdnin, fi rma má mnoho věcí již připravených a tak se 
koncem listopadu pustí do práce.  Začínat se bude spádištěm na dešťové 
kanalizaci na křižovatce ulic Ke Smíchovu a K Holyni. S těmito pracemi 
je spojeno i dopravní omezení v centru obce. Aby se nemusela měnit 
trasa autobusových linek, bude ulice K Holyni zjednosměrněna směrem 
do Slivence. Opačný směr pak bude veden objížďkou ulicemi Dominínská 
a Návětrná. Tato úprava bude po celou dobu rekonstrukce dešťové 
kanalizace. Až bude zahájena výstavba vlastního tělesa komunikace, 
budou dopravní opatření přizpůsobena potřebám stavby.

   Rekonstrukce domu čp.315
V minulém čísle jsme psali o pozdržení rekonstrukce vlivem nutnosti přezdění podezdívek. Již jsou 

vyměněna úplně všechna okna, osazeny dveře a pracuje se na zateplení fasády. Počasí nám zatím přeje, 
tak se ji snad podaří letos dodělat. Uvnitř budovy se pracuje na nových rozvodech elektrické energie 
a  ústředního vytápění. S těmito pracemi se mohlo začít hned, jakmile bylo dokončeno zesílení stropů nad 
přízemím i patrem. Průběžně se pokračuje na odvodnění budovy  a likvidaci dešťových vod. Se zvýšením 
rozsahu prací se posunul i termín kolaudace na měsíc březen.

   Výstavba kanalizace a plynu

   Opravy v Holyni

Zateplování budovy bývalé školkyBudova má nové podezdívky

V patře bylo nutné zpevnit podlahy

Oprava oplocení holyňské kaple



   Zahrada školky
Jak si rodiče dětí v MŠ 

všimli, nová zahrada 
se začíná rýsovat. Je 
pravdou, že práce 
měly být dokončeny již 
začátkem listopadu, ale 
vzhledem k tomu, že jsme 
u dodavatele přiobjednali 
ještě další herní prvky, které 
je třeba vyrobit, posunul 
se termín dokončení na 
poslední listopadový den.  Doufejme, že se práce podaří dokončit včas 
a dětem se na novém hřišti bude líbit.

   Kácení stromů – novela vyhlášky
S účinností od 1. 11. 2014 vešla v platnost novela vyhlášky 189/2013 

Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Vyhláška mění defi nici 
pojmu „ZAHRADA“ tak, že místo pojmu „zahradou je pozemek 
u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, 
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti“ stanovuje, že 
zahradou jsou pozemky v zastavěném území evidované v katastru 

nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 

nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Novela 
tímto odstraňuje diskriminační ustanovení, kdy např. povolení nebylo 
nutné pro kácení jakéhokoli stromu na pozemcích s rodinným domem 
a naopak bylo vyžadováno na všechny stromy na pozemcích s objektem 
k rodinné rekreaci (chaty a chatové osady). Novelou se pohled na tyto 
pozemky zrovnoprávnil.

Nejdůležitější změna je v § 3 vyhlášky o situacích, kdy ke kácení 
není třeba povolení. Dosavadní úprava, která nevyžadovala povolení ke 
kácení na „zahradách“, ale pouze u rekreačních objektů, musela reagovat 
změnu posuzování pozemku. Nově tedy lze bez povolení kácet pouze 

ovocné stromy, na všechny ostatní dřeviny musí být povolení orgánu 
ochrany přírody. Specifi kace parametrů neovocných dřevin zůstala 
stejná, povolení není třeba pro jakýkoliv strom o obvodu kmene menší 
než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Všechna ostatní ustanovení, např. o nedovolených zásazích do dřevin 
či o ochraně významných krajinných prvků a stromořadích, zůstávají 
beze změn.

Doporučujeme si zkontrolovat na svém LV druh pozemku 

a v případě „Ostatní plochy“ způsob využití!  Zdaleka není samozřej-
mostí, že všechny zahrady jsou v katastru zapsány vyjmenovaným 
způsobem. Tam, kde by člověk očekával „zahrada“ nebo „ostatní plocha 
– zeleň“ máte vedeno na katastru např. „orná půda“ nebo „ostatní 
plocha“ s využitím „jiná plocha nebo neplodná půda“ apod. V takovém 

případě musíte mít povolení na kácení i ovocných stromů!
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je 
služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na 
území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového 
vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. 
Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště 
osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato 
služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje 
nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru 
nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských 
částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha 
svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít 
i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které 
se momentálně svozové vozidlo nachází.

Co tam patří?
Baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, 

mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a rtuťové teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty 
(odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), 
zářivky a výbojky.

   Mobilní sběr nebezpečných 
odpadů – informace

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPOAD

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 

    Odpady – kontejnery





   Budou komíny zase zamořovat 
ovzduší?

Blíží se zima a s ní opět topné období. Přestože ve Slivenci probíhá 
plynofi kace, ne všichni chtějí topit šetrně k životnímu prostředí, ne všichni se 
chovají ohleduplně ke svému okolí. V naprosté většině je příčinou tmavého 
kouře a zápachu používání nevhodného nebo přímo zakázaného paliva. 
Čím, jak a v čem topíme, je regulováno mnoha závaznými předpisy. Zákon 
o ochraně ovzduší jasně stanovuje, že spalovat ve stacionárním zdroji lze 
pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem 
stacionárního zdroje nebo uvedená v povolení provozu. Žádný kotel nebo 
kamna pro domácnost nejsou schválená ke spalování odpadů. Důležité 
je vědět, že nábytek, okna, dveře, rámy nebo i krovy nejsou dřevem, ale 
odpadem, protože je to dřevo znečištěné nátěrovými hmotami a prostředky 
na úpravu dřeva, které obsahují halogenované organické sloučeniny 
nebo těžké kovy. O škodlivosti zplodin při jejich spalování jistě není třeba 
diskutovat, stejně jako o jejich důsledcích na zdraví člověka. Spalování 
odpadu je prostě špatná věc a v rozporu se zákonem. 

Pálením oken, dveří nebo nábytku trvale poškozujeme životní 

prostředí a ohrožujeme zdraví nás všech.

   Zákaz rybolovu
Protože se množí případy chytání ryb ve sliveneckém rybníku, museli 

jsme opět přikročit k „vyzdobení“ okolí rybníku cedulemi o zákazu 
rybolovu. Všichni si dobře pamatujete, jak nám rybník zarůstal rdestem. 
K likvidaci jeho přemnožení jsme do rybníku nasadili ryby, které právě 
rdest požírají a udržují ho na přijatelné úrovni. Proto nechceme, aby tyto 

ryby z rybníku zmizely, a my jsme museli znovu bojovat s přemnožením 
rdestu. Rybník, který v podstatě není rybníkem, ale umělou nádrží, NENÍ 
součástí rybářského revíru, a proto NIKDO není oprávněn provádět odchyt 
ryb. Rybník i nasazené ryby jsou majetkem městské části a jejich odlov je 
přestupkem podle zákona. 

   Vandalství na hřbitově
V říjnu navštívili náš hřbitov vandalové, či spíše zloději. 

Celkem bylo zjištěno 25 poškozených hrobů, kdy zloději kradli 
rámečky dvířek od skříněk. Obzvlášť zavrženíhodné je to, že 
nebrali ohled ani na to, zda ve skříňce jsou urny či ne. Celou 
událost jsme nahlásili Policii ČR, která místo ohledala a případ 
bude šetřit. Z dostupných podkladů jsme v rámci součinnosti 
nahlásili majitele hrobů, kterým škoda vznikla. Domníváme se, 
že zlodějna nebyla dílem „sběračů kovů“, protože nakradený 
materiál nemá takovou hmotnost, aby se to vyplatilo. Spíše by 
to mohli být vychytralci, kteří kradou dvířka jen proto, aby je 
následně prodali dál, třeba i zpět poškozeným!

Vyzýváme poškozené, aby pokud možno co nejdříve zašli 
škodu nahlásit Policii České republiky na Barrandov (pokud je již 
Policie nekontaktovala), dokud není případ uzavřen. Kromě toho 
jsme již kontaktovali pojišťovnu, u které máme hřbitov pojištěn. Až 
po uzavření celého případu jak Policií i pojišťovnou uvidíme, zda bude plnění pojišťovny takové, abychom mohli každému alespoň část škody 
nahradit. Určitě doporučujeme, pokud si necháte hrob opravit, pečlivě uschovejte doklad na provedenou práci pro další jednání s pojišťovnou.

Pro bezpečnost na hřbitově jsme již dříve podnikli několik kroků – zamykání a odemykání hřbitovních vrat, byl požádán strážník Městské 
policie, aby jeho obchůzky v těchto místech byly co nejčastější a v současné době se do častějších i nočních kontrol hřbitova zapojila 
i Policie ČR.   Jiří Urválek    

Městská část Praha-Slivenec
komise Zdravého města 

a místní Agendy 21
Vás zve na komunitní plánování na 

téma

Další rozvoj Slivence 
– co nám zde schází?

26. listopadu 2014 od 18:00 
v zasedací místnosti ÚMČ

Přijďte nám říci své názory a nápady k rozvoji zastavi-
telných území ve Slivenci. Rádi bychom znali váš názor, 

jaký druh využití bychom měli prosazovat – bydlení, 
kultura, sport, obchody apod. 

Slivenec získal dotaci z OPPK (Operační program Praha – Konkurence-
schopnost) na projekt revitalizace parku v centru Slivence. Jedná se o již IV. 
etapu projektu revitalizace centra městské části, který vznikl již v roce 2009 
na základě komunitního plánování a vypracoval je ateliér Projektil architekti 
s. r. o. V rámci této etapy budou dokončeny všechny úpravy cest a napojení 
chodníků, úprava zeleně a hráze rybníka a také celého prostranství za 
kavárnou. Realizace bude probíhat v první polovině roku 2015. 

   Revitalizace 
parku v centru Slivence
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Čtenářská gramotnost je součástí a podoblastí tzv. funkční gramotnosti. 
Míra čtenářské gramotnosti bývá předpokladem pro dosažení tzv. klíčových 
kompetencí, zejména kompetence k učení, která je jedním z významných 
faktorů určujících úspěšnost ve studiu. Proto slivenecká škola stále více dbá 
na její rozvoj a společně přijala a realizuje takový program rozvoje čtenářství, 
který využívá všechny příležitosti k tomu, aby z žáků systematicky a cíleně 
vyrůstali nezávislí a samostatní čtenáři. Kromě čtení  ve všech předmětech, 
učitelé vymýšlejí různé projekty pro zatraktivnění čtení, navzájem se 
informují.   Ivana Rosová    

Sfumato 
Letošní školní rok se žáci jedné ze dvou prvních tříd poprvé učí jinou 

metodou, než bylo zatím ve slivenecké škole zvykem. Metodika se 

nazývá sfumato, neboli splývavé čtení.

CO TO JE METODA SFUMATO?
Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní 

výchova a vzdělávání“), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup 
s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné 

a aktivní zároveň! Při učení technikou splývavého čtení se zabrání 
dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické 
se tvoří „půda“ pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní (všechny 
metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky 
a vytvářely špatný návyk dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). 
Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě 

vyslovovat. Čtení nás opravdu baví. Čteme již celé věty, zpíváme je, děti 
vědí, co čtou (čtenářská gramotnost). Samozřejmě každé písmenko (hlásku) 

dramatizujeme, modelujeme, vytváříme, přiřazujeme.
Děti nejsou otrávené, čtou rády a o přestávkách se samy navzájem 

zkouší. A co je nejvíce důležité, nepoznáte mezi dětmi dyslektiky! 
 Hana Brožová, třídní 1. B    

Projekt „Čtení nás baví“
V letošním školním roce se třídy 3. A a 3. B v rámci projektu „Čtení nás 

baví“ zaměří na zkvalitnění čtenářských dovedností a získávání či posilování 
kladného vztahu ke čtení.  V hodinách Českého jazyka, především literární 
výchovy, se věnujeme hlasitému čtení, čtení s porozuměním, navštěvujeme 
místní veřejnou knihovnu, ukazujeme si, podle čeho vybírat vhodnou 
knihu ke čtení, zavádíme Čtenářský deník, do kterého děti stručně zapisují 
přečtené dětské knihy. Pořádáme předčítání ze známých dětských knih, do 
kterého zapojíme i rodiče a prarodiče našich dětí. Také plánujeme besedu 
s autorkou několika dětských knih nebo spisovatelem a jeho dcerou, kteří 
vydali svou první knihu pro děti.

   Cílem celoročního projektu je nejen získání kladného vztahu ke čtení 
jako takovému, které rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu 
a zkvalitňuje vyjadřování dětí, ale i naučit děti trávit s knihou volný čas 
a zažít velmi příjemné chvíle při čtení s rodiči, sourozenci nebo spolužáky 
ve škole. Zkrátka, aby naše děti čtení bavilo.

    Daniela Štolová, třídní 3. A    
Projekt Mosty

Základním pilířem výše uvedeného projektu je maximální podpora 
čtenářské gramotnosti a spolupráce starších dětí s mladšími spolužáky. 
Cílovou skupinou jsou žáci V., II. třídy a předškoláci v MŠ.

Pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti 
dítěte. Čtení má být pro děti radost a potěšení, nikdy ne nuda nebo 
donucování. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře se může stát pro 
dítě stejně přitažlivé jako sledování televize nebo hraní počítačových 
her. Startem do projektu byla mezinárodní konference Celé Česko čte 
dětem, které se zúčastnila paní učitelka Liscová. S třídní učitelkou V. třídy 
připravily nástin programu pro letošní školní rok. Základem bude úzká 
spolupráce druháků a páťáků. Druháci pod vedením starších kamarádů 
budou nabyté zkušenosti a čtenářské dovednosti prezentovat v MŠ. 
Veškeré vzájemné návštěvy budou tematicky zaměřeny – Čertí škola, 
Vánoční příběhy a zvyky, Se zvířátky do pohádky, Svátky jara, Příběhy 
s dětským hrdinou, Škola naruby, Hrajeme divadlo... 

 Petra Levá a Irena Liscová    

ŠKOLA

   Slivenecká škola věnuje velkou pozornost čtenářské gramotnosti

   Zprávy z Ekotýmu
 Od počátku letošního školního roku byla podniknuta v naší škole v rámci 

ekologické výchovy řada akcí. K dlouhodobým patří sběr plastových víček, 
kdy mezi sebou jednotlivé třídy soutěží. Zatím absolutní jedničkou jsou naši 
druháci, ale páťáci je statečně dohánějí. Samozřejmostí je třídění odpadu. 
V rámci projektu Zachraňme co nejvíce stromů naše škola soutěží ve 
sběru starého papíru s ostatními pražskými školami. Uvidíme, kolik se nám 
podaří do konce školního roku stromů skutečně zachránit. Ve spolupráci 
s Ekocentrem Podhoubí absolvovaly některé třídy již vybrané výukové 
programy, jiné je mají objednané. Velmi zajímavý byl prožitkový program 
Život stromu. Děti se naučily, z čeho se strom skládá, vytvořily si svůj strom 
z přírodnin...... Další již absolvovanou aktivitou byl program Jíme zdravě 
a s chutí. A čekají nás další – Jak roste chleba, Šetřeme vodou, Kouzelný 
vzduch, Zimní hrátky se zvířátky, Proměny Divoké Šárky, Po nás potopa.....  
V rámci předmětu Pěstitelství žáci pečují  také o školní zahradu.

7. 11. 2014 se naše škola již druhým rokem zapojila do Světového dne 
Ekoškol. Program jsme zaměřili na téma Odpady a nazvali ho Od starého 
k novému aneb kam s nimi. Ve třídách byli s žáky přítomni třídní učitelé. 
Celému dni předcházela přípravná fáze, kdy žáci zhlédli dokumentární  fi lm  
Kam s nimi.  Samotný pátek se skládal ze dvou částí.  V teoretické části 
se žáci seznámili, co je to komunální odpad, kam co patří, co znamenají 

v našem životě plasty, co je to bioodpad, nebezpečný odpad, co je to sběrný 
dvůr, někteří také diskutovali o zhlédnutém fi lmu. Výstupem z této části byla 
práce s výukovým listem. Závěrečnou fází byla tvůrčí dílna. Žáci vyráběli 
různé předměty z plastových lahví, nápojových kartonů, plastových víček, 
roliček od toaletního papíru, prostě vyráběli nové ze starého.Všechny věci 
jsou vystaveny v prostorách školy. Devátý ročník se věnoval možnostem 
ozelenění šedých stěn pavilonů školy lemující nádvoří. Žáci prostudovali  
vše o popínavých rostlinách, rozhodli se pro přísavník pětilistý a společně 
jej zasázeli.  Petra Levá, koordinátorka    

Děti ve slivenecké knihovně

Školkové děti si hrají na školní zahradě
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Jako loni i letos si slivenecká škola trochu zařádila 31. října, v den 
anglosaského lidového svátku Halloween. I když je tento svátek převzatý, 
děti na něm láká tvořivost, tajemnost i jistá strašidelnost. A tak se tvořilo z dýní 
a strašilo v maskách. Celá akce se skládala z několika aktivit: dopolední 
halloweenský průvod Slivencem, rodinné dýňování a družinové odpolední 
a večerní halloweenské slavnosti. Účastnili se jich nejen žáci a učitelé ze 
školy, ale také spousta rodičů. Tak, jak se na správnou komunitní školu 
sluší.  Všechny aktivity směřovaly ke společným prožitkům, stmelování 
kolektivu a vzájemnému bližšímu poznávání se mezi spolužáky napříč 
ročníky, mezi žáky a učiteli i mezi základní školou a mateřskou školou. 
Některých akcí se totiž zúčastnily i docela malé děti z MŠ. V průvodu, 
který procházel Slivencem, je doprovázely maminky s kočárky. A zatímco 
některé školy měly v těchto dnech volno, ze slivenecké se ten den ozýval 
smích a jásot až do večera. Ivana Rosová    

Halloweenský průvod
Stejně jako loni jsme se i letos rozhodli uspořádat na slivenecké škole 

halloweenský průvod. Již ráno se nám zde začala rojit různá strašidla, 
zombie, děti z Adamsovy rodiny, ale pobíhali tu též pavouci a jiná havěť. 
Od druhé vyučovací hodiny se děti a též členové pedagogického sboru 
připravovali a upravovali, aby mohli vyrazit do ulic mezi lidi. Přesně v 10:00 
to vypuklo. Strašidla se sešla na dvoře školy a… slivenečtí občané, žasněte! 
Náš rej strašidýlek a mnoha nádherných masek putoval kolem místního 
kostelíka, sliveneckého úřadu a dále pak ke Görglovu řeznictví a po hlavní 
silnici zpět ke škole. Průvod uzavíral šílený houslista, příbuzný Johnny 
Deppa, který měl  s sebou celou kapelu, tudíž náš průvod provázel rachot 
kastrolů a hrnců, lžiček, vařeček, bandasek a samozřejmě rozvrzaných 
houslí. Dojem z průvodu byl celkem silný, masky byly hrůzostrašné a velmi 
nápadité a originální, lidé se připojovali či se otáčeli a mávali za průvodem. 

Po skončení průvodu jsme se shromáždili v aule školy a všechna 

strašidla si mohla zatancovat. Poté se konala jejich přehlídka a vyhlášení tří 
nejlepších masek.  Petra Stříbrná    

Rodinné dýňování
V naší škole se v letošním školním roce konal první ročník soutěže pod 

názvem Rodinné dýňování. Už název sám napovídal, o co se škole jednalo. 
Zlákat rodiny ke společnému tvoření. Akce se zúčastnilo 40 rodin. Soutěžili 
o nejoriginálnější dýně, které po tři dny přinášeli do školy, kde z nich byla 
vytvořena výstava.  A tak jsme mohli na školním nádvoří vidět dýňového 
pavouka, hudebníka, miminko a další obludy a strašidla. Rozhodování bylo 
opravdu těžké, protože každá dýně byla svým způsobem originální. Největší 
počet hlasů získaly nakonec tyto rodiny:

1. Morsteinovi za dýňového pavouka;
2. Rekovi za miminko;
3. Michálkovi za dýni se slušivým cylindrem.
Pro velký úspěch a ohlas ze strany žáků i rodičů vyhlašujeme 

soutěž O nejhezčí vánoční ozdobu vyrobenou společnými silami doma. 
O podrobnostech organizace a podmínek soutěže vás budeme informovat. 
Již nyní se těšíme na krásné, originální a nápadité rodinné výrobky!

             Petra Levá a Irena Liscová    
Halloween ve slivenecké družině

Poslední říjnové dny byly pro družinu neobvyklé. Tak, jako již několik 
let zpátky, ve čtvrtek 30. října se uskutečnilo společné tvoření, při kterém 
se za pomocí paní vychovatelek a několika rodičů podařilo vydlabat 
množství krásných dýní, které si děti následně odnesly domů. Nechyběla 
ani oblíbená papírová strašidýlka a jiné 
předměty spojené se svátkem Halloween. 
Odpoledne se vydařilo, avšak vyvrcholení 
neobvyklých oslav přišlo až v pátek večer. 
Děti, některé i s rodiči, se sešly ve škole 
proto, aby se mimo jiné dozvěděly něco 
o původu tohoto svátku a aby zažily 
dobrodružství na stezce odvahy vedoucí 
po svíčkách přes školní pozemky. Všichni 
účastníci byli stateční, a tak nikoho 
nerozhodila strašidelná atmosféra, natož 
kostlivec Ámos sedící u ohniště. Při 
odměně, pro kterou si museli sáhnout 
do otevřené lebky, se dokonce jen 
smáli. Oslavy strašidelného svátku se 
tedy vydařily a již se těšíme na další rok.
 Alžběta Daňková    

   Projekt Krokus
V letošním školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního 

projektu organizovaného Irskem a VKC Židovského muzea v Praze. Do výše 
uvedeného projektu se zapojili žáci IV. a V. třídy pod vedením učitelek Petry 
Levé,  Ireny Liscové a Lenky Hasíkové. Děti na konci září sázely v areálu 
školy žluté krokusy, které připomínají svými žlutými květy jeden a půl milionu 
židovských dětí a další tisíce dětí, které zahynuly během holocaustu. Jejich 
žlutá barva symbolizuje žlutou hvězdu, kterou museli Židé během druhé 
světové války nosit. Samotné vysazování květin je sice smutné, ale zároveň 
i plné naděje do budoucna. Nad vykvetlými květy vzpomeneme na děti, 
které zahynuly. Květy nám však zároveň připomenou, že na světě stále 
existuje krása a že i po těch nejtěžších okamžicích začne nový život, jenž 
bude lepší než ten dosavadní.

Samotnému sázení předcházela přípravná fáze, která vyvrcholila tím, 
že žáci V. třídy, na základě prostudovaných učebních materiálů, vyprávěli 
svým mladším spolužákům o tom, co je to holocaust a o životě židovského 
obyvatelstva v době druhé světové války, zaměřili se zejména na děti. Projekt 
Krokus se promítá do několika výukových předmětů. V literatuře si žáci 
přečtou jednu doporučenou knihu. My jsme zvolili Deník Anny Frankové. 

Ve vlastivědě děti získávají  informace o druhé světové válce a o období 
let 1939 – 1945, seznamují se se základními pojmy. V oblasti osobnostní 
výchovyhovoří o tom, co je rozmanitost, tolerance, xenofobie, vyloučenost, 
diskriminace, respekt a rasismus. Ve výtvarné výchově vytvořily koláž ve 
tvaru kruhu, která se skládá z dětských obkreslených a vybarvených rukou. 
Ruce jsou uspořádány do kruhu a navzájem se dotýkají. Všechny jsou si 
podobné, a přesto je každá jiná. V rámci hudební výchovy nacvičujeme 
písně v hebrejském jazyce. Svoje poznatky a postřehy děti budou 
postupně sepisovat ve skupinách do svých deníků. Nebude chybět ani 
fotodokumentace a seznam všech, kteří se realizaci projektu podíleli. 
Součástí výuky mimo školu bude návštěva Památníku Terezín a Starého 
židovského města.

Vyvrcholením projektu se stane 27. leden, Mezinárodní den památky 
obětí holocaustu. Účastníci projektu se zúčastní společného čtení 
vzpomínek přeživších nebo recitace poezie. Průběh a výstupy celého 
projektu bude škola prezentovat na mezinárodní konferenci ve Volarech 
v květnu 2015 a osobně v Německu v rámci mezinárodního projektu Čeští 
vězni v koncentračním táboru Sachsenhausen.  P. Levá a I. Liscová    

   Halloween po slivenecku
ŠKOLA
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   Výuka jazyků na slivenecké škole
Vyučování anglického jazyka

Na webu slivenecké školy v obecných kapitolách školního 
vzdělávacího programu je napsáno, že výuka cizích jazyků je jedním ze 
základních pilířů Vaší – naší komunitní školy. Výuce angličtiny je zde totiž 
věnována mimořádná pozornost.

Naše škola nabízí svým žákům moderní a ucelenou koncepci výuky 
anglického jazyka. Výuka je obohacena o pestrou nabídku vzdělávacích 
aktivit v anglickém jazyce, která se dále prohlubuje v odpoledních 
kroužcích AJ, které jsou vedeny lektory, ale i našimi vyučujícími. 
Výuka angličtiny na 2. stupni

Při výuce využíváme efektivního, celistvého přístupu k žákovi. Nejde 
nám pouze o předávání teoretických informací, o jednostranné vyučování, 
kdy je žák pasivním posluchačem, ale o vzájemnou interakci se žáky. 
V první řadě se snažíme vyvolat u žáků zájem o jazyk samotný. Ve výuce 
klademe důraz na komunikaci. Naším přáním a cílem je odbourat u dětí 
ostych mluvit. Vždy se řídíme heslem, že lepší je mluvit s chybami, než 
nemluvit vůbec. 

Na druhém stupni vyučujeme ve skupinách max. po 15 dětech, 
což umožňuje bezprostřední kontakt s učitelem a možnost se aktivně 
podílet na průběhu hodiny. Je tedy zajištěna individualizovaná výuka 
a zároveň je využito i výhod skupinové výuky. Pro žáky druhého 
stupně jsme letos připravili novinku v podobě rodilého mluvčího. 
Pokračujeme tak v trendu z minulého školního roku, kdy v rámci 
projektu Edison se děti setkaly s anglicky mluvícími studenty. 
Mimochodem, v květnu tento úspěšný projekt budeme realizovat 
opět. Žáci jsou nadšeni a vztah k jazyku se jim prohlubuje. Mladší 
děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem. Vyučování probíhá 
zábavnou a hravou formou za využití nejrůznějších aktivit, říkadel, 
písniček a interaktivních her. Využíváme navíc mnoha doplňkových 
materiálů a probíranou látku upevňujeme formou pravidelných 
domácích úkolů. U dětí je patrný rostoucí zájem o angličtinu. Na 
hodiny se těší a pracují s nadšením. 

 Lucie Matulová, vyučující anglického jazyka    
How to learn English?  aneb výuka angličtiny na 1.stupni 

Děti mladšího školního věku mají většinou obrovskou motivaci k učení 
se cizím jazykům, jelikož jsou zvídavé a chtějí komunikovat s kamarády 
v jiných zemích. Chtějí také porozumět oblíbeným seriálům či počítačovým 
hrám v angličtině.

V naší škole je vyučování anglickému jazyku věnována značná péče, 
proto jej vyučujeme povinně od 1. ročníku. Snažíme se o rozvíjení tohoto 
cizího jazyka pomocí různých metod učení. Žáci se učí vnímat angličtinu 
jako běžnou součást svého každodenního života. V hodinách se učí 
především komunikovat, prověřují své znalosti pomocí programu Terrasoft, 

nebo si pomocí domácích úkolů připravují různé prezentace: My home, 
My town atd.  V hodinách anglického jazyka se také společně zajímáme 
i o tradiční zvyky anglicky mluvících zemí Velké Británie, Irska, USA, Kanady 
a Austrálie. Učíme se podle kvalitních učebních materiálů Happy House 
(1. a 2. ročník), od 3. ročníku využíváme učebnice nakladatelství Fraus. 
K výuce se používá též řada přídavných materiálů, které jsou k dispozici. 
Jsou to například CD s poslechem, plakáty, časopisy. 

Již druhým rokem je u nás také zavedena volnočasová aktivita Angličtina 
nás baví, která má za cíl připravit žáka ke složení jednotlivých zkoušek 
Cambridge. Loni se začalo se od začátečníků Starters. Nyní již souběžně 
probíhají Starters (začátečníci) a Movers (mírně pokročilí).

   Lenka Hasíková, vyučující anglického jazyka na 1. stupni    

Vyučování německého jazyka
V současném českém školství je výuka druhého cizího jazyka 

povinná. Musí se s ní začít nejdéle od osmého ročníku. Ve slivenecké 
škole je zaveden druhý povinný jazyk – němčina - již od šestého ročníku. 
Škola se snaží získat zájem žáků o další světový jazyk různými výukovými 
metodami a moderními trendy.  Vedle těchto metod škola již nyní může 
nabídnout konkrétní akce jako je návštěva německy mluvících zemí. Proto 
v prosinci navštívíme Míšeň. Nebude to jen zhlédnutí místních vánočních 
trhů, ale i exkurze do světoznámé porcelánky. Výlet bude spojen 
i s návštěvou místa, kde byl natáčen fi lm Tři oříšky pro Popelku a to je pro 
děti velmi lákavé. Dále plánujeme účast v mezinárodním projektu Čeští 
a němečtí vězni v koncentračním táboru Sachsenhausen. Jde o týdenní 
pobyt našich žáků v Oranienburgu, kdy budou spolupracovat s vybranou 
německou školou v Památníku Sachsenhausen. Dále navštíví vybrané 
berlínské památky a budou přijati na   velvyslanectví ČR.  Všichni pevně 
doufáme, že výše uvedené akce budou velkou motivací pro žáky, proč se 
německý jazyk učit. Petra Levá, vyučující německého jazyka    

Dodatek ředitelky
Jak již bylo poznamenáno výše, škola má výuku jazyků jako jeden 

z hlavních pilířů svého kurikula. Ne vždy však to byl pilíř opravdu pevný 
a spolehlivý. To se myslím výrazně mění a dnes učíme kvalitně jazyky 
nejen v povinných hodinách, ale žáci mohou navštěvovat anglické 
kurzy také odpoledne. Některé pořádá sama škola, na některé aktivity 
výuky angličtiny docházejí za dětmi lektoři z jazykových škol Easyspeak 
a Wattsenglish Ltd. 

Vzhledem k novým personálním podmínkám škola plánuje otevřít 
od druhého pololetí francouzský jazyk. Využijeme tak nejen bohatých 
teoretických znalostí paní učitelky Brožové, ale i to, že pět let žila ve 
francouzsky mluvící zemi.    Ivana Rosová    

ŠKOLA

   Školní družina – VII. přechod Brd a koloběžky
V sobotu  11.10. se uskutečnil další ročník přechodu Brd z Mníšku pod 

Brdy do Řevnic. Již poněkolikáté se této akce účastnila i školní družina pod 
vedením paní vychovatelky Petry Siganové a rodiče. Z Prahy nás autobus 
dovezl do Mníšku, kde jsme se nezapomněli zastavit v oblíbené cukrárně. 
Pak jsme se již vydali na pouť přes Skalku a Babku do Řevnic. 

Cestou na všechny poutníky čekala řada úkolů a soutěží, za které 
získávali body do soutěže týmů a písmenka do šifrovací tabulky. Písmenka 
byla schovávána i cestou, takže bylo třeba být stále ve střehu. Na Skalce  
nechybělo tradiční zastavení spojené s opékáním vuřtů. Vesměs rodinné 
týmy se snažily získat co nejlepší výsledky ve hrách a soutěžích. Např. 
v salaobě, v poznávání rostlin, určování předmětů hmatem, šiškované, 
hledání obrázků nebo číselných pyramid. Kromě plnění úkolů zvládali mnozí 
i úspěšně hledat houby. Odpoledne jsme všichni šťastně dorazili do Řevnic, 
kde byly rozdány diplomy a pamětní ťápoty. Potom nás již čekala jen cesta 
vlakem zpět do Prahy. 

V úterý 14.10. jsme se vypravili do Radotína. Tentokrát však ne do kina, 
ale do půjčovny, kde jsme měli zamluvené koloběžky.  Po vybavení účastníků 
koloběžkami, refl exními  vestami a helmami jsme se vydali na cestu.  Původně 
byl v plánu  malý okruh v Radotíně, ale protože všichni účastníci  zvládali jízdu 
dobře (někteří  ještě lépe), dojeli jsme nakonec  i  s malou občerstvovací 
zastávkou  po cyklostezce až do Černošic a zpět.  Petra Siganová    



   Máme pořád co dělat!
Ano, pokud slouží zdraví, umíme-li kolem sebe vytvořit příjemné 

prostředí a sami se snažíme poznávat nové, nekazit starší, staré a prastaré, 
umíme-li se zasmát – nemůže to být s námi tak zlé. Jsme senioři, kteří 
mají stále plno práce! Pomáhají s vnoučaty, opravují dům, pracují s chutí 
na zahrádkách, topí, vaří, perou pro celou rozvětvenou rodinu, nakupují 
– prostě snaží se držet krok! Všichni usilujeme o to -  být ještě potřební. 
Ve Slivenci a Holyni je nás pár, co se scházíme pravidelně v Klubu 

seniorů vždy první pondělí v měsíci. Společnou činností se navzájem 
podporujeme, učíme, sportujeme, čteme. V současnosti nás můžete vidět 
chodit s hůlkami na svižné procházky do krásně zbarveného podzimního 

areálu zdraví – říkáme tomu NORDIC WALKING. Ve čtvrtek dopoledne 
cvičíme v Klubu jógu – protáhneme a uvolníme zarezlé klouby. Středu 
odpoledne věnujeme Kurzu trénování paměti, kde zažíváme skutečně 
překvapivé chvíle (každý si myslí, že je na tom lépe, než ukazuje vyplněný 
test x domácí úkol). Navštěvujeme výuku cizích jazyků, chodíme na 
procházky historickou Prahou, tvoříme keramická díla dle vlastní fantazie. 
Cestujeme prostřednictvím besed pozvaných cestovatelů do vzdálených 
krajin, do míst, kam už by naše síly nestačily. Výborně zvládáme zájezdy 
pro seniory, těšíme se vždy na příští. Je nám spolu dobře! Máte-li zájem, 
přijďte mezi nás – dveře Klubu jsou stále otevřené. 

   Nordic walking 
Když nám cvičitelka Gábina Kvítková nabídla výuku severské chůze, 

řekli jsme si, že to bude snadné. Popadneme hůlky, rozhoupeme 
krok a celé tělo a pomašírujeme do areálu zdraví mezi Velkou Chuchlí 
a Slivencem. Pohyb je pro každého (mladšího i staršího) zdravý 
a potřebný – a tak, proč bychom to nezkusili!! Po cestě probereme co 
je nového, co budeme vařit, co se nosí, kam půjdeme na koncert atp. 
Ale ouha – severská chůze není tak jednoduchá: musíme správně 

našlapovat, uvolnit nohy, nekrčit lokty, nedávat ruce příliš před sebe, 
narovnat se, nehrbit se, zkoordinovat pohyb rukou a nohou. Malé 
úspěchy již máme – chůze v přírodě je bohulibá, nemáme čas na sdílení 
co nás bolí, zasmějeme se. Kurz je stále otevřený pro každého a tak 
neváhejte!!! 

   Výlety pro seniory – podzim 2014
Po jarních výletech jsme se těšili na podzimní putování za krásami Česka. 

V září jsme se vydali na Máchovo jezero a Kokořín. Po jezeru jsme se projeli lodí 
s příznačným názvem „Hynek“. Pěkné počasí, fešný kapitán, krásné výhledy do 
romantického okolí nám projížďku zpříjemnilo. Další zastávkou byla procházka 
částí Kokořínského dolu a hradu Kokořín. Hrad jsme si prohlédli zvenčí i zevnitř. Ti 
zdatnější vyšplhali i na vysokou hradní věž. Spokojeni a obohaceni o nové zážitky 
jsme se vrátili v podvečer domů.

Druhý podzimní výlet byl v říjnu na Šumavu. Jak se říká – to nejlepší nakonec! 
Šumava nás přivítala tím nejkrásnějším počasím, jaké jsme si mohli přát. 
Slunce a kouzelné barvy podzimu okolní přírody uchvacovaly. Nejdříve jsme si 
prohlédli nádherné exteriéry a interiéry kláštera ve Vyšším Brodu. Průvodce byl 
velmi vzdělaný a sdílný. Ocenili jsme, jak se klášter – po létech úpadku – vrací 
k zašlé slávě. Pak jsme autobusem přejeli na Lipno a po obědě vyjeli na vršek 
Kramolín, kde nás čekal pohodlný výstup „stezkou korunami stromů“. Po 
675 m dlouhé a pohodlné cestě, která se točila až na 40 metrů vysoký vrchol, 
jsme si užili sluníčko a krásné pohledy na okolní přírodu. Zpět jsme se vydali 
stejnou cestou, ale tři naše odvážné seniorky zvolily sešup 52 metrů dlouhým 
tobogánem – TLESKÁME ZA ODVAHU!! Cestu z vršku Kramolína jsme podnikli 
sedačkovou lanovkou a užili jsme si ještě trochu adrenalinu a krásy podzimních 
barev. Tento výlet patřil mezi nejpěknější, nejpovedenější, s ideálním počasím, 
milou průvodkyní, dobrým jídlem – prostě: byl pomyslnou třešničkou na dortu 
našich výletů! Velké díky slivenecké radnici!!

 Za všechny cestující seniory: Anna Novotná    

   Starostka na schůzce seniorů
Ve Slivenci a Holyni se stále něco děje, opravuje se, tvoří se, buduje se - 

a kdo nečte pravidelně informace v Mramoru, může ztratit přehled o tom, co se 
v poslední době všechno změnilo, co nás čeká, co nás nemine. Proto senioři na 
svou schůzku  6. 10. 2014 pozvali paní starostku Janu Plamínkovou, aby nám 
pověděla o tom, co nás zajímá. Dozvěděli jsme se o plánované a již započaté 
stavbě nového Domova pro seniory (se zvláštní péčí) ve Slivenci, o novém 
zdravotním středisku s obvodním lékařem a pediatrem, o novém využití Zelené 
kavárny, o úpravách terénu kolem kostela Všech svatých ve Slivenci. Naposled 
nám trpělivě vysvětlila pravidla voleb, které se uskutečnily koncem druhého 
říjnového týdne. Všichni jsme se rádi s paní starostkou setkali a děkujeme jí za 
vše, co pro  nejen seniory, ale i pro ostatní občany ve Slivenci a Holyni, dělá.

Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme 

těm občanům, kteří v měsíci listopadu 
a  prosinci oslavili nebo oslaví 

významné životní jubileum

 Listopad  2014
Paní  Milada Šimánková, pan Ivan Pavelka
paní Růžena Haladová, paní Ilona Urbanová

paní Jarmila Váchová, paní Erika Krátká
paní Jaroslava Kulíšková

Prosinec  2014
Paní Soňa Vršecká, pan Pavel Pěnkava

pan Zdeněk Brachtl, paní Jana Zemanová
pan Josef Mlsna, paní Vilma Zachová

paní Marie Skalická, paní Jiřina Růžičková
paní Eva Leštinová, pan Jiří Šíma

paní Blažena Rysková

Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let 
přeje zastupitelstvo a úřad MČ Praha - Slivenec.

Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se 
zástupci městské části při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, 
aby tuto skutečnosti nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad 
paní Růžičkové na tel.: 251818044,733121011 nebo na email: 
ruzickova@praha-slivenec.cz . 
Těšíme se na všechny občany, kteří projeví zájem o setkání při 
příležitosti jejich jubilea. Zároveň se omlouváme, že k projeve-
ní úcty občanům, kteří se dožili významného životního jubilea, 
musíme zatím volit tuto cestu.

Slivenecký mramor 6    2014    11

KLUB SENIORŮ

Stránku připravila vedoucí Klubu seniorů Irena Krejčová, tel.: 251 811 297.    

Ve středu 22. října 2014 nás po dlouhé těžké 
nemoci navždy opustil slivenecký občan 

pan Miroslav Pavelka. 
Vzpomíná rodina a všichni, kdo jej znali.
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   Holyňská olympiáda
Tradičně, jako každý rok, se konala v Holyni na hřišti již devátá 

dětská Olympiáda. Účastníci, kterých nebylo málo, se své úlohy 
zhostili bravurně a lámali jeden rekord za druhým. Olympiáda 
obsahovala 5 disciplin, kde děti musely skákat, běhat, házet, 
atd. K tomu všemu nám přálo i krásné počasí. Všechny děti 
obdržely za své výkony medaile, pamlsky a drobné ceny. Příští 
rok na nás čeká jubilejní 10. olympiáda, což pro pořadatele bude 
nemalý úkol.

Již teď se na vás těšíme na příští jubilejní Holyňské olympiádě.       
 Jana Urbancová, Andrea Javůrková    

   Lampionový průvod OS GAMA
V neděli 2. 11. se konal lampionový průvod. Sraz byl opět pod kaštanem naproti 

květinářství. Průvod se vydal Slivencem na hřbitov, kde si děti zapálily svíčky. I přes 
nepříznivé počasí v podobě husté mlhy se sešlo asi 70 účastníků s lampionky a svíčkami.
 Hanka Morsteinová    

   Cestopisné besedy: 
Perly Andalusie

Petr Škrabala – nám již známý cestovatel - nás pozval v úterý 23. 9. 
na besedu, aby se podělil o své zážitky z Andalusie (jižní Španělsko). 
Promítl nám obrázky z romantické starobylé Sevilly, kde se mísí evropská 
kultura s  africko-arabským vlivem. Provedl nás úzkými uličkami židovské 
čtvrti v Córdobě, byli jsme ve velkolepé Mezquitě, symbolu vyspělé 
muslimské kultury. Prošli jsme Cádizem – pravděpodobně nejstarším 
evropským městem, kde na každého dýchá historie a dávno minulý čas. 
Cádiz je město fl amencových koncertů a intenzivního života.

   S  Martinem Mykiskou 
v Himálaji

Cestovatel a publicista pan Martin Mykiska do Slivence jezdí na 
besedy velmi rád. Tentokrát nás opět zavedl do velkých nadmořských 
výšek Ladaku – tajemného kousku země sevřeného mezi horami. Tam 
se svou rodinou pobýval pět měsíců. Jeho dva chlapci - pětiletý a tříletý 
-  pobyt snášeli velmi dobře, dostali se s rodiči až do výšky 4 000 m,  hráli si se svými  místními vrstevníky, dívali se na oslavy jara a  sklizně úrody, kdy 
Ladačané tančí v pestrých krojích a děsivých maskách, zahánějí zlé duchy a děkují duchům dobrým.  

V knihovně ve Slivenci si můžete zapůjčit knihu pana Mykisky - Pět měsíců v Himálaji aneb Ladak očima české rodiny, kde je popsán pobyt rodiny 
v Ladaku, doplněn mnoha krásnými fotografi emi.  Irena Krejčová, knihovna    

Letošní výstavní sezónu zahájila dubnová výstava prací dětí slivenecké základní školy s názvem „Živly“, po které následovala výstava fotografi í přírody 
a zvířat černého kontinentu objektivem cestovatele Petra Andrese z Barrandova „Toulky jihem Afriky“. V červnu měli možnost návštěvníci shlédnout 
expozici holyňského poutníka Karla Procházky Cesta do Santiago de Compostella, která vhodně tematicky zarámovala i letošní svatojánskou pouť 
v Holyni. Prázdninovou instalaci velkoformátových fotografi í hub nadšeného chuchelského mykologa a fotografa Václava Burleho vystřídala zářijová výstava 
kreseb „Paralelní tahy na cestě za ropuchou“ Václava Hájka, přednášejícího na Univerzitě Karlově obor teorie umění a vizuální kultury a zároveň výtvarníka 

spolupracujícího s řeporyjským 
Sochařským studiem Bubec. 
Říjnovou výstavou byla zajímavá 
expozice velkoformátových port-
rétů mladé výtvarnice Veroniky 
Huškové „Tváře“. Stěžejní částí 
její výstavy byla série kreseb, na 
nichž autorka zachytila vizuální 
proměnu svého dědečka v čase. 
V závěru roku, v prosinci, zveme 
na tradiční Vánoční výstavu 
Sliveneckého Klubu Švestka.                                                                                          
 Lenka Kudláková    

   Ukončení výstavní sezony v Kapli svatého Jana Křtitele v Holyni

Mykolog Václav Burle Labyrint Václava Hájka

Beseda o Ladaku



   Slivenecká farnost 
U příležitosti slavnosti Všech svatých, kterým je také zasvěcen 

slivenecký kostel, proběhla v sobotu 1.11. v tomto kostele poutní mše 
svatá, doprovázená nádherným zpěvem souboru Ensemble Hilaris.
Hlavním celebrantem byl  P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr. - 48. 
velmistr a generál Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Spolu 
s ním přijeli i další čtyři členové tohoto řádu, se kterým je neodmyslitelně 
spjata i historie Slivence a Holyně. Rytířský řád Křižovníků s červenou 

hvězdou -  jediný řád českého původu, se vyvinul z laického špitálního 
bratrstva, založeného sv. Anežkou Přemyslovnou, královskou dcerou, 
která však ve svém životě dala přednost chudobě a službě potřebným. 
Slivenec a okolí pak její bratr, král Václav I., daroval tomuto řádu, který  je  
spravoval několik století.

Na neděli 2. 11. připadla vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Tentokrát 
rozezněl kostel krásně zpívaný Requiem  v podání Komorního smíšeného 
pěveckého sboru Laetitia.

Adventní  a vánoční program  
v kostele Všech svatých

Adventní období začne v neděli 30. 11. mší 
svatou, při které proběhne žehnání adventních 
věnců. Během adventního období a vánoc  budou 
ve sliveneckém kostele mše každou neděli -   21. 
12. znovu pouze s osvětlením pomocí svíček  - 
a také  ve čtvrtek 25. 12.  a 1. 1.

V sobotu 13. 12. se můžeme těšit na koncert  
Sliveneckého  akordeonového souboru, který 
bude jistě krásným a nezapomenutelným 
zážitkem. I letos budeme mít možnost poslechnout si koncert dětského pěveckého sboru Pegas, který dokáže vždy potěšit a tentokrát připadá na úterý 
16.12.

Před Štědrým večerem si všichni zájemci budou moci od 16:30 do 18 hodin přijít prohlédnout betlém a domů si odnést  Betlémské světlo. Stejně jako 
loni tak bude možnost  potkávat po Slivenci „ světlušky “, jak si nesou do svých rodin plamínek z Betléma. Betlémské světlo bude možno získat i před 
a po mši 25. 12.

Na sv. Štěpána se od 15 hodin připravuje 5. vánoční setkání s hraním a zpíváním. 
Zazpíváme si a zahrajeme vánoční písně a koledy, poslechneme vánoční příběhy..... 
Program si sestavíme na místě. Co s sebou? Dobrou náladu, malí i velcí hudebníci své 
nástroje a noty, svíčku pro přenesení Betlémského  světla…

Betlém si zájemci budou moci prohlédnout také před každou mší. Protože i letos je náš 
kostel přihlášen do celorepublikového projektu Křesťanské vánoce (v Praze pod názvem 
„Pražské Betlémy“), měla by i tentokrát být při návštěvě betléma k dispozici papírová 
fi gurka. Pokud si návštěvníci prohlédnou více pražských betlémů, získají tak další fi gurky, 
ze kterých si budou moci sestavit vlastní betlém. Informace k tomuto projektu i celému 
programu ve sliveneckém kostele budou k dispozici na webových stránkách www.
krestanskevanoce.cz. Petra Siganová    

   Osudy lidí kolem nás
Bylo pondělí 3. listopadu 2014. Pro většinu z nás začínal první den v týdnu 

jako běžný všední den. Někteří z nás rozladěni z nadcházejícího pracovního 
týdne, jiní třeba radostně očekávající návštěvu vnoučat či jinou radost. Pro jednu 
naši seniorku den začínal úplně jinak. Zřejmě v noci se jí udělalo nevolno nebo ji 
postihla jiná slabost a v pokoji upadla a zůstala bezmocně ležet na zemi, nemohla 
vstát. Ani nedosáhla na telefon, aby si zavolala pomoc. Zatímco jiní, kteří se 
probouzejí, nechtějí po ránu nikoho ani vidět ani slyšet, tato žena zoufale čekala, 
jestli bude někomu scházet, jestli ji někdo objeví a pomůže. Jak ta by ráda někoho 
viděla a slyšela!

Naštěstí, i když žila v domku sama, sama nebyla. Dcera z jižních Čech začala mít 
obavu o maminku, když se jí nemohla dovolat. To, že by maminka celé dopoledne 
nebrala telefon, se nikdy nestalo. Paní Šárka Slavíková, která seniorům rozváží 
obědy, ihned kontaktovala náš úřad, když na zvonění nikdo nereagoval. Pak už 
se rozjel kolotoč. Naši dva úředníci se okamžitě vypravili na místo, zalarmovali 
Policii, následně na místo dorazili hasiči, aby dům otevřeli. Myslíme, že dusot 
hasičských bot na schodišti zněl pro paní V. F. jako andělská zvonkohra. Paní byla 
včas nalezena, zachráněna, splnilo se jí to, na co dlouhé hodiny na zemi čekala. 
Přivolaná záchranka jí poskytla první pomoc a převezla ji na další vyšetření do 
nemocnice. Možná jsme zachránili jeden život, možná je to jen nadsázka. Ale 
v každém případě jsme byli všichni šťastni, že všechno dopadlo dobře. 

Největší zásluhu má paní Slavíková, která včasnou reakcí a rozvahou byla 
spouštěcím mechanismem záchranné akce, na jejímž konci byl zachráněný život 
člověka. Nebuďme lhostejní k okolí, všímejme si drobností typu „Jak to, že jsem 
dnes souseda neviděl?“ Věřte, ten pocit, že jste někomu pomohli v nesnázích, ten 
za to stojí!  Bohdana Růžičková, Jiří Urválek    

Poutní mše svatá

V pondělí 3. listopadu byla znovu po tříměsíční výluce 
otevřena kavárna v zeleném objektu u rybníka, 
tentokrát pod názvem SELANKA. Provozu se chopil 
vítěz konkurzního řízení, Viktor Šolc a Tereza Princo-
vá (VIKEZA gastro s.r.o.). V kavárně Selanka je pro 
příchozí připravena kombinace dobrého pití a jídla 
–  počínaje nabídkou kávy, čajů, limonád, cidru, vína 
a čepovaného piva, konče něčím silnějším z nápojové-
ho lístku a také měnící se nabídkou sladkých a slaných 
pokrmů. Plánů mají noví nájemci hodně: představovat 
malé české pivovary, pořádat tématické kulinářské 
víkendy, akce pro děti, různé gastronomické ochut-
návky, péct domácí pečivo a začít vařit jednoduchou 
teplou kuchyni. Provoz zůstává nekuřácký, přátelský 
rodinám (kavárna je nadále vybavena dětským kout-
kem), vhodný pro 
pracovní schůzky 
(wi-fi  pro návštěv-
níky zdarma) i pro 
večerní posezení. 

Otevřeno od pondělí 
do soboty, od 10 h do 
22 h v neděli do 18 h.
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   Pecka i na podzim zahřeje
Do nového školního roku vplulo rodinné centrum Pecka poklidně, bez bouří a vírů, s již tradiční nabídkou kroužků – cvičení pro nejmenší 

Pecičky, Montessori dílny, keramika pro děti Hliněná pecka, karate či pilates – avšak to rozhodně neznamená, že bychom nehledali nové 
nápady a podněty. 

Vždy ve středu dopoledne je otevřená volná herna, která může být nejen možností, jak dítěti nabídnout „změnu“ a nové hračky, ale 
může být i vítanou změnou pro maminky, které se mohou setkat u čaje či kávy. V případě zájmu bychom v tomto čase nabídli i zajímavé 
přednášky a semináře. 

V říjnu se uskutečnila jako každý rok drakiáda na holyňském kopci „Pták“. Slunce svítilo ostošest, 
zato větřík foukal jen sporadicky. Přesto se podařilo vypustit okolo 20 barevných draků do nevídané 
výšky.

Listopad a prosinec již budou patřit přípravě na advent a vánoce. Čeká nás tedy dílna „Adventní 
věnce“ (29. 11. v 10:00 – 12:00), díky níž nasají naše domovy krásnou atmosféru, pak přispějeme svým 
dílem k Mikulášské besídce v útulném a hřejivém prostředí kavárny Selanka a na vánočním jarmarku 
vás přivítáme výtvarnými dílnami a nabídneme rovněž stánky tradičních řemesel a loni veleúspěšnou 
fi re-show.

Těšíme se na milá setkání a přejeme krásnou adventní dobu! Snad i rodinné centrum Pecka spolu 
s Klubem Švestka přispějí k tomu, abychom tady ve Slivenci a Holyni cítili sousedskou pospolitost, 
poklid a ne jen shon. Za RC Pecka Dora Poláková    

   Sezóna švestek
se v Klubu Švestka nesla v příjemné atmosféře letošního teplého podzimu. Přívětivé 

počasí umožnilo některým kurzům pobyt venku. Rychlí Špunti využívali se svými trenéry 
školní hřiště k nácviku obratnosti v míčových hrách, účastníci Fotokurzu nafotili podzimně 
se barvící centrum Slivence, aby se v další lekci mohli učit své fotografi e upravovat ve 
Photoshopu a v plenéru se věnoval kresbě také kurz Malování. Jiné kurzy promítly podzimní 
náladu do svých výtvarných prací. V kroužku Paletek za používání nejrůznějších technik děti 

ztvárnily svátek halloween v podobě netopýra a podzim výkresy s tématy opadaného listí. V kurzech 
keramiky dospělých, mládeže i dětí, ale i v keramických seniorských dílnách zase vrcholí příprava na 
advent - to aby se všechny vánoční ozdoby a svícny stačily vypálit. V kroužku Alenčin korálek děvčata 
vyrábějí vánoční náhrdelník a chystají se na korálkové vánoční ozdoby a z kurzů Písklat, Saxofonu, 
Klarinetu, či Kytar často znějí tóny připomínající blížící se vánoční čas. Slivenecký Klub Švestka se, jako každým rokem, zúčastní slavnosti Rozsvěcení 
vánočních stromů, a to jak ve Slivenci, kde spolu se školou připravuje hudební pásmo, tak v Holyni, kde se v kapli představí švestkové výtvarné kurzy 
na tradiční vánoční výstavě, kterou doprovodí minirecitálem. Spolu s kavárnou „Selanka“ plánuje veselé Mikulášské odpoledne s nadílkou. 

A co je nového v ostatních švestkových a peckových kurzech? Malí herci v divadélku Karkulka si pohrávají s říkadly a básničkami z pouti, větší 
Meluzínky zpracovaly strašidelné pohádky od Jana Vladislava s názvem Propánakrále a nejstarší divadýlko Knofl ík si vybralo detektivní příběh Ray 
Bradburyho. Ve výuce letos pokračují angličtináři, němčináři, a také španělštináři, kteří začali pronikat i do tajů minulého času. Žádané jsou kurzy 
rodinného centra Pecka – např. karatisté cvičí ve školní tělocvičně novou sestavu (někteří se chystají možná i na závody) a v Montessori dílnách se děti 
učí přirozeným způsobem poznávat svět. Velké oblibě se těší kurzy Pilates a Jógy dospělých, kde evidujeme náhradníky, stejně tak Cvičení pro zdravá 
záda (pro seniory) a kurzy Výrazového tance. Moc se proto těšíme na nový, větší sál pro cvičení v patře rekonstruované budovy bývalé mateřské školky, 
kam se budou moci švestková cvičení přesunout a nový prostor otevře možnosti pro další švestkové aktivity.

Za celý realizační tým Klubu Švestka přeji celkem více než 300 zapsaným 

švestkovým příznivcům v našich kurzech, všem lektorům i podporovatelům 

krásný advent, klidné Vánoce a pevné zdraví v nadcházejícím roce.

 Lenka Kudláková    

 
Slivenecký Klub Švestka Vás srdečně zve na

Vánoční výstavu prací 
kurzů Klubu Švestka
v kapli sv.Jana Křtitele 
v Holyni
výstava bude zahájena 30.11.2014 v 18.00
při rozsvícení vánočního stromu

dále bude otevřeno:
7.12. v 1500 :17:00
14.12. v 15:00 – 17:00
21.12. v 15:00 – 17:00
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   AFK Slivenec: Ohlédnutí za podzimem 2014
Zima klepe na dveře a to znamená, že na podzim je již dohráno. 

Mistrovská utkání se do Slivence vrátí opět na jaře 2015. Jaký byl podzim, 
komu se dařilo více a komu méně? Pojďme se na naše týmy podívat do 
fotbalových tabulek i do šaten. 

A-tým
Z našich týmů je v tabulkách nejníže áčko mužů. Letní okysličení v podobě 

příchodu pěti hráčů a slibný začátek sezóny byl, jak se později ukázalo, 
jeden z posledních důvodů k radosti. Takřka tradičně se nám nevyhnula 
řada zranění, když k tomu přičteme i jiné povinnosti některých hráčů (např. 
pracovní i o víkendech), tak nebylo výjimkou, že nastupoval náš tým do 
utkání třeba bez pětice hráčů základní sestavy. Zcela jistě i to mělo podíl 
na nevyrovnaných výkonech týmu. Vždyť A-tým dokázal vybojovat vítězství 
na půdě lídra soutěže a nasázet mu hned čtyři branky, ale na druhou stranu 
se doma doslova trápil s týmy ze spodku tabulky, kterým dával góly jen 
hodně obtížně. Série těsných porážek, zpravidla 0:1, případně remízových 
výsledků, hráčům brala sebevědomí na hřišti a bez něj se hraje opravdu 
nedobře. Sečteno a podtrženo, řečí čísel máme sice jednu z nejlepších 
obran v soutěži, ale bohužel také jeden z nejhorších útoků. Dohromady to 
dává spíše utrápený fotbal a nikoliv radost ze hry. Škoda je to o to větší, 
že tentokrát v naší soutěži (1.A třídě) není ani jeden tým, který by výrazněji 
převyšoval ostatní, a tak se od A-týmu čekalo na podzim mnohem více. 
Cílem do jarní části sezóny je vyprázdnit marodku a následně oprášit pověst 
Slivence jako velmi silného týmu, na který se chodí fanoušci rádi dívat.

B-tým
Oproti áčku se naší rezervě dařilo výtečně. Do zápasů nastupovali 

hráči s chutí a na výsledcích to bylo znát. Odměnou je hráčům B-týmu 
zasloužené umístění v první polovině tabulky se ziskem dokonce 4x více 
bodů nežli dokázali uhrát na jaře 2014! Na jaro 2015 se tak mohou hráči 
těšit o to více, vždyť budou hrát bez nervů a záchranářských starostí. 
Navíc, podaří-li se jim vstup do jarní odvetné části, mohou ještě směle 
pomýšlet na medailovou pozici a ta by tomuto týmu slušela. Jen tak dál, 
borci. Jako velké pozitivum vidíme úspěšné zapojování dorostenců do 
dospělého fotbalu, skrze náš B-tým mužů, k čemuž by právě náš rezervní 
tým měl nyní i do budoucna nejvíce sloužit. 

Mladší dorost (ročníky 1998 a ml.) 
Mladší dorostenci, ač nováček v soutěži, předvádějí sebejistou hru. Však 

jak již bylo zmíněno, má celá řada z nich zkušenosti i s dospělým fotbalem 
a to je pro ně velmi důležitá fotbalová praxe. Polovinu utkání dokázali 
dorostenci vyhrát a až vylepší řešení svých nespočetných brankových 
příležitostí, budou prohánět i nejlepší týmy své soutěže. Držíme jim palce 
a věříme, že pro ně tréninky a sport obecně bude vždy důležitější, než 
pofl akování se po ulicích, jak to často vídáme u jejich vrstevníků.

Mladší žáci (2002+2003) 
Mladší žáci jsou pro tuto sezónu na hostování v sousedním Lochkově. 

Jejich tréninky vede společně trenérské duo. Jeden trenér je z Lochkova 

a druhý ze Slivence. Cíl mají však oba stejný, naučit své svěřence nejen 
fotbalu, ale také všemu, co k němu patří, tj. disciplíně, fair-play chování 
a odpovědnosti.  Věříme, že tato zkušenost klukům do budoucna 
pomůže a na jaře se vrátí opět do našeho oddílu, aby zde pokračovali ve 
fotbalovém zlepšování svých kvalit.

Starší přípravka (2004+2005)
V této sezóně se ve starší přípravce sešel silný tým a pod vedením 

svého trenéra kluci v zápasech předvádí parádní výkony. Pravda, vstup 
do soutěže tak oslnivý nebyl, ale pak přišla série sedmi vítězství v řadě, 
kterou zastavila až podzimní pauza. Na první místo v tabulce kluci ztrácí 
jen dva bodíky, k čemuž jim gratulujeme. Na jaře budou tito borci bojovat 
o velký pohár, který jim jako odměnu a motivaci přislíbil jejich trenér, když 
po posledním kole budou na špičce. O tom, že na to tento tým má, nikdo 
nepochybuje a klukům držíme palce. 

Mladší přípravka (2006+2007)
Mistráky v této kategorii kluci nehrají. V žádné tabulce je tedy nenajdete, 

ostatně žádné tabulky se v těchto kategoriích ani nevedou. Mlaďáskové 
hrají přátelská utkání nebo turnájky a trénují pod vedením nových trenérů, 
bratří Mertů. Trenéři to s hráči umí a tak se není co divit, že kluci už to 
začínají zase pěkně umět s míčem. Více než v jiných kategoriích je zde 
navíc vidět, že fotbalem zde žije opravdu celý tým (hráči, trenéři, rodiče, 
příbuzní, kamarádi, atd.). V takovéto příjemné atmosféře je pak radost 
pro kluky hrát, potěšení pro trenéry je trénovat a pro všechny ostatní 
klukům fandit. Děkujeme všem rodičům za zapojení do dění okolo týmu. 
Nezapomeňte také na naší blížící se společnou akci: Mikuláše. Pevně 
věřím, že jsou kluci hodní nejen na fotbale, ale i ve škole a doma, aby 
nám některého z nich neodnesl čert. A jen doplním, že také v tomto týmu 
platí, že rádi uvítáme nové hráče. 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!

Před-přípravka (2008 a ml.)
Začínala v létě v nevelkém počtu, ale nyní už je nás minimálně 

dvojnásobek, což je paráda. Od léta navíc všichni udělali ohromný pokrok, 
zase paráda. Ze stydlínků se stávají zkušení borci. Kdo dříve postával 
v brance, chce teď dávat soupeři co nejvíce gólů. Kdo se za míčem dříve 
jen otáčel, za ním nyní utíká, co nejrychleji umí. Sledovat tyto proměny je 
prostě super. Kdo se k nám chce připojit, je samozřejmě vítán.

Na závěr bych touto cestou rád poděkoval panu Adamcovi, který 
podniká nedaleko našeho fotbalového hřiště (naproti autobusové 
zastávce K Holyni naleznete jeho prodejnu pracovních oděvů) a našim 
týmům věnoval krásná tréninková trička. Ještě jednou moc děkujeme! 
Všem příznivcům našeho klubu pak přeji svátky plné pohody.   

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

 Jaroslav Sedlický, trenér mládeže    
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Kalendář Slivence listopad – prosinec 2014 MČ Praha Slivenec a Kavárna Selanka pořádají

VÁNOČNÍ JARMARKVÁNOČNÍ JARMARK  
S UKÁZKOU S UKÁZKOU 

ZAPOMENUTÝCH ŘEMESELZAPOMENUTÝCH ŘEMESEL

 na slivenecké návsi
Sobota 13. 12. 2014 ve 14:30 – 18:00

Stará, téměř zapomenutá řemesla předvede a zájemce 
o vlastní výrobek zasvětí do tajů svého cechu kovář, dráte-
ník a svíčkař. Nebude chybět další vánoční nabídka trhovců 
s vánočními dekoracemi, drobnými dárky a občerstvením 

Doprovodný program:
14:30 – 16:30 Výtvar-
né dílny RC Pecka 
15:00 – 16:00 Pohádky 
pro děti
17:15 Hra s ohni

LISTOPAD

26. 11.  18:00 Další rozvoj Slivence – komunitní plánování (MČ)
29. 11. 10:00 Adventní výtvarná dílna pro dospělé (Klub Švestka)
30. 11.  13:00 -15:30 Adventní tvořivé dílny slivenecké školy pro  
 veřejnost (ZŠ a MŠ Slivenec)
30. 11.  15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých – žehnání  
 adventních věnců (farnost Slivenec)
30. 11.  ROZSVĚCENÍ OBECNÍCH OBECNÍCH VÁNOČNÍCH  
 STROMŮ, (MČ, ZŠ, Farnost Slivenec, Klub Švestka, Unie  
 rodičů, kavárna Selanka)
             17:00 Slivenec (program  ZŠ a MŠ  Slivenec, Klub Švestka)
             18:00 Holyně (vernisáž vánoční výstavy Klubu Švestka 
 v holyňské kapli)
PROSINEC

  1. 12.  16:00 Schůzka seniorů (Klub seniorů v klubovně)
  5. 12.  15:00 – 18:00 Mikulášská nadílka  v kavárně Selanka  
 (kavárna, Klub Švestka, RC Pecka)
13. 12. 14:30 – 18:00  Slivenecký vánoční jarmark na návsi (MČ,   

 kavárna Selanka) 

13. 12.  16:00  Koncert  v kostele Všech Svatých - Slivenecký  
 akordeonový soubor (MČ, farnost Slivenec)
16. 12.  18:00  Koncert dětského pěveckého sboru Pegas 
 (farnost Slivenec)
18. 12.  14:00 Vánoční besídka ve škole
26. 12. 15:00 Vánoční setkání s hraním a zpíváním v kostele Všech  
 Svatých (farnost Slivenec)

  

Zahájení adventu 
   

Rozsvěcení vánočních stromů

Pro ty, kteří se z nejrůznějších důvodů 
nemohou sliveneckých adventních dílen 
zúčastnit, nabízí slivenecká občanka a zku-
šená dekoratérka paní Táňa Kůsová zhoto-
vení adventních věnců dle vlastního přání. 
Objednávky na  tana.kusova@seznam.cz.  
Ukázky na www.fl er.cz/tana1

ADVENTNÍ DÍLNA
Sobota 29. 11.2014 v 10:00 -12:00

 v Klubu Švestka
Zveme na tradiční adventní dílnu, kde si 
můžete vytvořit adventní věnec dle vlast-
ních představ.
Cena včetně materiálu 250,- Kč
Kapacita omezena. 
Přihlášky na info@klubsvestka.cz

Slivenecká farnost zve k žehnání Vašich věnců 
na bohoslužbě 30.listopadu.

ČTVRTEK 18. PROSINCE VE 14:00 ČTVRTEK 18. PROSINCE VE 14:00 

VÁNOČNÍ BESÍDKA VÁNOČNÍ BESÍDKA 
V AULE ZÁKLADNÍ ŠKOLYV AULE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

   

MČ Praha – Slivenec, farnost Slivenec pořádá

Adventní koncert v kostele Všech Svatých
Slivenecký akordeonový soubor

Sobota 13.12.2014 16:00 hod

Během programu zazní skladby H. Purcella, J. S. Bacha, J. K. Vaňhala, L. Koželuha aj.

pořádá MČ Praha - Slivenec, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Slivenec, 

Sliveneckým Klubem Švestka, Sliveneckou farností, Unií rodičů při ZŠ a kavárnou Selanka

Sobota 29. listopadu 2014 
10:00  Adventní dílna RC Pecka v Klubu Švestka 
– výroba adventních věnců

Neděle 30. listopadu 2014 
13:00 Adventní dílny v ZŠ – tvorba adventních věnců, betlémů 

a další vánoční dekorace, pečení perníčků
15:50 Mše ve sliveneckém kostele se svěcením adventních věnců

17:00 Rozsvícení vánočního stromu ve Slivenci 
(program slivenecké základní školy a Klubu Švestka)

18:00 Rozsvícení vánočního stromu v Holyni 
(vernisáž vánoční výstavy Klubu Švestka  
v kapli sv. Jana Křtitele s minirecitálem)


