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   Vítání občánků
V sobotu 25. dubna proběhl v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha – Slivenec slavnostní obřad Vítání občánků, kteří 
se v naší obci narodili v roce 2014. Více na str. 7   Foto Michaela Puldová       
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  Informace ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Řádné 4. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo v pondělí 
27. dubna 2015 v zasedací místnosti úřadu MČ. Po úvodním slovu starostky 
RNDr. Jany Plamínkové (viz str. 3) a zprávách předsedů výborů a komisí (viz 
níže) zastupitelé mimo jiné projednali a schválili:
SMLOUVY

  Dodavatelem zakázky „Záchranný archeologický výzkum na ploše pro 
tělocvičnu“ byla schválena fi rma  Labrys, o.p.s., za cenu 1,651.480,- Kč + DPH 
dle cenové nabídky, na základě provedeného výběrového řízení ze dne 27. 4. 
2015.
GRANTY II. KOLO

  Granty na kulturu a sport rozdělené ve II. kole grantů na r. 2015 obdrží tyto 
subjekty:
Real Holyně – celoroční činnost + akce – 20 000,- Kč
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec – oslava zakončení školního roku – 8 000,- 
Kč
OS Gama jednorázová akce – Masopust – 2 000,- Kč
SNÍŽENÍ NÁJMU

  Zastupitelé schválili odpuštění dvou nájmů (za měsíce květen a červen 2015) 
společnosti Vikeza gastro, s.r.o., za prostory v objektu čp. 22 využívané jako 
kavárna z důvodu stavebních prací na objektu a v jeho okolí.
DOTACE

Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o následující 
částky:

  21 600,00 Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu 

práce České republiky (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost), kterou 
schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 356 ze dne 24. 2. 2015

  21 600,00 Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost), kterou 
schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 544 ze dne 17. 3. 2015

  510 800,00 Kč - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená 
pro předškolní zařízení a základní školy na integraci žáků (mzdové náklady 
asistentů pedagoga), pro období 1. 1. 2015 – 31. 8. 2015, kterou schválilo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 5/61 ze dne 26. 3. 2015.

  15 000 000,00 Kč - účelová investiční dotace na akci Energeticky pasivní 
přístavba MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
usnesením č. 5/12 ze dne 26. 3. 2015

  11 600,00 Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost), kterou 
schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 793 ze dne 10. 4. 2015
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ŠKOLY

  Zastupitelé schválili výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec za rok 
2014 ve výši  254 497,59 Kč a souhlasí s jeho rozdělením takto: 127 000,- Kč 
do fondu odměn a 127 497,59 Kč do rezervního fondu
RŮZNÉ

  Zastupitelé nesouhlasí s navrhovaným podnětem č. 565 na změnu funkčního 
využití ploch ze ZMK na OB, uvedeným v příloze č. 4 k zápisu z 1. jednání 
Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015.
 Milena Hollmannová    

MGR. KUDLÁKOVÁ – KULTURNÍ KOMISE – poděkovala všem, kteří se 
podíleli na akci Vítání občánků, které se letos zúčastnilo 32 dětí z 37 naroze-
ných, připomněla zdárný průběh Velikonočního jarmarku a dále výtvarné dílny 
Klubu Švestka. V holyňské kapli stále probíhají výstavy, v neděli právě skončila 
výstava šicích strojů sliveneckého občana pana Jana Paula a následovat bude 
výstava holyňského občana pana Procházky. Hovořila také o výletech, bese-
dách a cvičení v klubu seniorů. Dále upozornila na nekonání se každoroční 
akce „Obecní pálení čarodějnic“ z důvodu probíhajících stavebních prací na 

fotbalovém hřišti i v centru obce. Vzhledem k této rekonstrukci centra budou 
i Slivenecké letnice letos poněkud umírněnější, v současné době právě shání-
me další sponzory pro tuto akci; poděkování všem, kteří již přispěli.
P. LÁZNIČKA – kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení, všechno bylo 
v pořádku s výjimkou usnesení č. 45/2015, týkající se uzavření dohody s Úřa-
dem práce ČR, která v době prováděné kontroly ještě nebyla uzavřena.
PÍ HAVLÍKOVÁ – sociální komise se sešla, aby projednala  umístění cvičeb-
ních prvků pro seniory v lokalitě výstavby společnosti Mramorka.

Díky získání dotace z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 
jsme na jaře letošního roku mohli začít s realizací již IV. etapy projektu 
Revitalizace centra MČ, zpracovaného fi rmou Projektil Architekti v roce 
2007. Vzhledem ke koordinaci se stavbou zateplení budovy kavárny 
Selanka, pořádání Sliveneckých letnic a k zachování alespoň nezbytného 
provozu budou práce probíhat ve dvou částech a dokončeny by měly být 
v srpnu letošního roku.
V rámci první části IV. etapy bude vybudován nový dlážděný chodník 
podél ul. Ke Smíchovu, který propojí upravené dlážděné 
plochy u kostela a před Selankou.  V prostoru parku 
budou vybudovány nové mlatové cestičky, které budou 
doplněny lavičkami a třemi herními prvky pro nejmenší, 
upravena zelená plocha a vysázeny cibuloviny, keře, nové 
lípy a borovice.  Podél hráze rybníka bude postavena nová 
dvouúrovňová opěrná zídka, dosázeny nové lípy a osazeny 
lavičky. Ze strany parku budou u rybníka postavena nová 
dřevěná mola a upraven přístup k vodě.  
Po Sliveneckých letnicích budou práce pokračovat ve druhé 
části demolicí domečku a starého asfaltového povrchu 
parkoviště, které bude nově vydlážděno a doplněno 
osvětlením. Místo domečku bude vysazen platan a okolo 
upravena zeleň.  Nádoby na tříděný odpad budou trvale 
přemístěny do slepého ramene ulice K Homolce. 
V březnu byly práce zahájeny úpravami zeleně, demolicí 
staré parkové cesty a vybudováním ochranného hrazení 
kolem stromů.  V minulých dnech v parku probíhaly zároveň 
práce na přípojkách nízkého napětí, veřejného osvětlení 
a svodu dešťových vod pro areál budoucího domova 
seniorů, které bylo nutné zkoordinovat a udělat ještě před 
defi nitivní úpravou parku.  V současné době probíhají 

práce na základech opěrné zídky podél hráze rybníka a po 
její výstavbě budou práce pokračovat budováním dlážděného 

chodníku podél ulice Ke Smíchovu. Jedná se o rozsáhlou akci, která 
s sebou nese i spoustu omezení provozu nejen pro vozidla, ale hlavně pro 
pěší, zejména pro děti, které chodí do školy.  Je stanovena náhradní trasa 
kolem kostela, ulicí  Pod Rybníkem  na přechod před kavárnou Selanka, 
jejíž provoz byl  během prací na přípojkách pro domov seniorů omezen. 
Situace by se teď měla zlepšit a spolu se stavební fi rmou se pokusíme 
navrhnout a zabezpečit další trasu, tak aby bylo možné využít i přechod 
před statkem. Všem děkujeme za trpělivost.   Ing. Simona Strauchová 

   Revitalizace parku v centru Slivence 



INFORMACE STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte sdělit největší novinku: naše 

městská část získala v rámci rozdělování peněz 
pro městské části 15 mil. Kč na výstavu tělocvičny. 
Musíme tedy nyní co nejrychleji vybrat fi rmu, která 
provede archeologický průzkum, vybrat zhotovitele 
…a můžeme začít stavět. Vzhledem k průzkumu 
a nutnosti dělat prováděcí projektovou dokumentaci 
počítáme se zahájením stavby na podzim. Jsem opravdu ráda, že po 
dlouhých, dlouhých letech čekání bude mít kloudnou tělocvičnu jak základní 
škola, tak i naši fotbalisté a také široká veřejnost. 

Asi se divíte, proč je nyní centrum tak rozkopané. Je to tím, že zde nyní 
probíhají čtyři stavební akce najednou. Tou první je rekonstrukce centra – 
4. etapa akce, na které pracujeme již několik let. Druhou jsou výkopy, které 
mají napojit budoucí dům pro seniory na stávající infrastrukturu, tedy na 
vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Připojovací místa jsou 
v parku a chceme mít vše hotové před tím, než se park zrekonstruuje. 
Třetí akcí je rekonstrukce bývalé Zelené kavárny (dnešní Selanky a Klubu 
Švestka) – probíhá zde zateplení a výměna oken. Čtvrtou akcí je vodovodní 
přípojka pro kostel a jeho odvodnění. Věřte, že skloubit tyto akce není 
vůbec jednoduché. Vzhledem k tomu, že nyní se zatepluje Selanka 
v části u parkoviště, nemůže probíhat rekonstrukce parkoviště, proto se 
pracuje v parku. Počátkem června se tu budou konat Slivenecké letnice. 
Vynasnažíme se, aby dopady stavebních akcí byly co nejmenší, ale úplně 
minimalizovat asi nepůjdou. Po Letnicích   začne rekonstrukce parkoviště, 
takže zářijový Slivenecký burčák  by již mohl probíhat v úplně jiném, 
upraveném prostředí. 

Postupně se začínají také opravovat ulice poničené výstavbou kanalizace 
v jv. části Slivence. K dnešnímu dni je hotová ulice Ve Smrčině a kus ulice 

V Lipkách, v dalších dnech budou opravy pokračovat. Nové asfaltové 
komunikace vypadají opravdu pěkně. V nejbližší době začnou také Lesy 
HMP opravovat cestu směřující od ulice Na Botě ke kraji lesa.

Plně dokončené je už hřiště u nové školky, jediné, co zbývá, je tráva, 
která ještě nestačila vyrůst. Jděte se na hřiště podívat, je opravdu moc 
hezké, úplně jiné, než bývají standardní hřiště dnešní doby. Doufám, že se 
tam děti vydatně „vyblbnou“, vyřádí – a že také jaksi mimochodem získají 
kladný vztah k přírodě. Myslím, že to hřiště se nám opravdu povedlo. 

Číslo 315 je zkolaudované a nyní je již pouze na lékařích, kteří mají 
podepsanou nájemní smlouvu, kdy se jim podaří vyřídit povolení na ordinaci 
a lékárnu. Z naší strany je již vše hotové. V brzké době budou zkolaudované 
i prostory v patře, takže od září tam již budou moci probíhat kursy jógy, 
pilates i četná další cvičení, ale třeba i divadelní vystoupení. O tom, jak se 
prostory změnily, se ostatně budou moci občané seznámit na chystaném 
dni otevřených dveří. Zbývají ještě venkovní úpravy – na části bývalé 
zahrady budou parkovací plochy pro lékaře a lékárnu, zbytek bude upraven 
do parkové podoby. 

Měli jsme již možnost seznámit se s prvními drafty nového Metropolitního 
plánu pro naši městskou část.  Je to na první pohled dosti tragické, z toho, 
co jsme požadovali, se tam nedostalo prakticky vůbec nic. Původní, 
Hudečkem zrušený koncept byl pro nás opravdu lepší a výhodnější, ale 
doufáme, že není všem dnům konec a že se nám ještě podaří přitesat plán 
do přijatelné podoby – ostatně i koncept byl původně mnohem horší než 
kompromisní podoba, kterou se nám nakonec podařilo dohodnout. Škoda 
jen, že si to vše vyžaduje tolik úsilí a času.

V sobotu 25. dubna jsme v zasedací síni měli opět po roce Vítání občánků. 
Bylo to pěkné jako vždy, jen máme pocit, že nám ty prostory už poněkud 
nestačí. Opravdu nás těší, že máme v naší městské části tolik dětí, protože 
kde jsou děti, tam je budoucnost.     Jana Plamínková, Vaše starostka 

Komunitní plánování s občany proběhlo 23. 3. 2015 a bylo připraveno 
v souvislosti s probíhajícími restitucemi církevního majetku. Ve Slivenci 
a Holyni se restituce týkají Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 
Setkání s občany se zúčastnil zástupce řádu pan Mgr. David Kučerka, 
O.Cr., který občany krátce seznámil s postupem vydávání majetku státu 
v celostátním měřítku. Zmínil, že většina majetku je ve zuboženém stavu, 
poničený, zanedbaný, vyžadující nemalé investiční náklady na uvedení 
do provozuschopného stavu. Pozemky, na kterých stojí nové stavby 
nepodléhající restitučnímu zákonu, vydávány nebudou. 

Nápady občanů: V diskusi občané navrhovali velmi pestré možnosti 
využití areálu, počínaje ryze komerčním způsobem, přes kulturní oblast až 
po sociální oblast. Konkrétně byly návrhy na zřízení většího obchodu nebo 
večerky, drobné obchůdky živnostníků typu pekárny, prodejny sýrů, mléka. 
Občané by uvítali možnost pro bydlení pro osamělé matky s dětmi, nějaké 
využití pro handicapované děti, zahradnictví. Velmi zásadní pro občany 
Slivence by bylo ponechání stávající jídelny ve statku. Navrhovali možnost 
rehabilitace nebo sauny. Někteří občané by rádi, aby areál fungoval jako 
nové centrum Slivence s komerčním i kulturním zázemím. 

Vize Řádu s areálem: Zástupce řádu informoval veřejnost, že prioritou 
využití areálu je zázemí pro farnost a aktivity v souladu s posláním řádu. 
Určitě se bude jednat o vybudování bytu pro kněze, farního sálu i ve 
variantě multikulturního sálu a dalších prostor pro farnost včetně bytů. Řád 
by rád zřídil i domov s pečovatelskou službou, příp. zařízení typu hospic, 
protože studentky katolické školy potřebují podobné zařízení pro svou praxi 
ošetřovatelek. V současné době mají možnost praxe pouze v klášteře, jedná 
se o dívky ze sociálně slabých rodin, dětských domovů apod. Další oblastí 

zájmu řádu je zemědělská výroba, vybudování sadu, záhonů, zahrady, 
zahradnictví. Zástupce řádu připustil i možnost zřízení chráněné dílny 
s bydlením, startovací byty pro osamělé matky s dětmi apod. Budoucnost 
jídelny je poněkud složitá, řád chce rozhodně uvést do původní podoby 
a funkce vstupní průchod od parkoviště, který je zastavěn vestavbou jídelny. 
Jídelnu by řád i ponechal, je to ale problém investic do přesunutí prostor 
z obnoveného průchodu.

Vize řádu obecně jsou orientovány zejména na zemědělskou výrobu. 
Přestože rekonstrukce areálu vyžaduje značné investiční náklady, řád 
nehodlá prodávat pozemky, a to ani stavební, předpokládá pokračovat 
v zemědělské výrobě. Některé nápady občanů byly v souladu s vizemi řádu, 
některé byly natolik zajímavé, že zástupce řádu přislíbil, že se řád bude 
jimi zabývat. Nicméně zůstává prioritou areál budovat jako zázemí farnosti 
a řádu, komerční využití areálu není z hlediska řádu prioritou. 

Jiří Urválek 

   Komunitní plánování – Areál Křižovníků

Program čistá energie Praha 2015 
I v letošním roce je možné žádat o dotaci na přeměnu topného systému z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky 
ušlechtilá paliva (plyn, el.), nebo na obnovitelné zdroje energie na vytápění (např. tepelné čerpadlo),  provedenou v obdo-
bí od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.  Pravidla programu spolu s termíny a  dokumenty najdete na našich webových stránkách 
v sekci aktuality, nebo přímo na stránkách www.praha.eu, sekce dotace a granty -  životní prostředí a energetika.



   Zprovoznění dětského hřiště u MŠ
Po delší zimě byly na loni vybudovaném dětském hřišti koncem dubna odstraněny nedodělky.
V současné době je tedy největším úkolem zalévat a opečovávat plochy se zasetým trávníkem, 
aby po nich mohly brzy běhat děti a užívat všechny nové prvky. Nad malým pískovištěm jsou již 
instalované stínící plachty, po hmyzím hotelu přibyl i  beruščí a ježčí domeček. Poslední chybějící 
věcí jsou plachty nad velkým pískovištěm a voda v soustavě vodních hrátek. Doufejme, že si děti 
všechny prvky užijí a že se jim na hřišti líbí.

Rekonstrukce komunikace K Holyni, která začala poměrně rychlým tempem 
pokládkou dešťové kanalizace, je nyní zcela bez pracovníků. Důvodem 
je neplánovaná výměna vodovodního řadu. Při pokládce kanalizace se 
odhalil špatný stav vodovodního řadu a podařilo se přesvědčit jeho správce 

– Pražskou vodohospodářskou společnost, aby ve svém 
rozpočtu našla peníze na jeho výměnu. V současné době by měl být vybrán 
zhotovitel a zhruba v polovině května by se mělo začít s výměnou. Tyto 
práce budou trvat zhruba do konce června. O prázdninách se Subterra 
vrhne na komunikaci a doufáme, že do září bude téměř vše hotovo.

V letošním roce se nám konečně podařilo přesvědčit vedení města, že 
naše škola potřebuje novou a velkou tělocvičnu. Dostali jsme na letošní 
rok dotaci ve výši 15 mil. korun. Zahájili jsme hned přípravné práce 
a v současnosti již máme vybranou fi rmu na archeologický průzkum. 
Vzhledem k tomu, že při stavbě mateřské školy se našly rozsáhlé 
pozůstatky starých sídlišť, budou jistě i pod tělocvičnou, která na školku 
navazuje.
Tělocvična je umístěna na ploše, která je v současné době využívána jako 
parkoviště. Archeologický průzkum se budeme snažit posunout z větší 

části do období prázdnin, ale vzhledem k prodloužené provozní době 
školky a délce prací nám tyto dvě věci budou nějaký týden kolidovat. 
Bohužel přístup na staveniště a bezpečnost v jeho okolí znepříjemní život 
rodičům, kteří jsou zvyklí vozit děti do školky autem. Přístupová cesta 
i parkoviště budou staveništěm a přístup do školky se omezí na cestu 
přes areál ZŠ hlavním vchodem z ulice Ke Smíchovu. Další možností 
bude parkování na parkovišti v jižní části fotbalového hřiště a cesta pod 
tenisovými kurty přes zadní pavilon ZŠ. Vše bude ještě upřesněno ve 
spolupráci se ZŠ a MŠ. Stavební akce se snažíme směřovat tak, aby bylo 
možno v září letošního roku zahájit vlastní výstavbu tělocvičny. 

   Rekonstrukce komunikace K Holyni     

V březnu bylo zahájeno zateplení objektu čp. 22, 
kde je v přízemí kavárna a v patře klub Švestka. Již 
se podařilo vyměnit okna a dveře na jižní a západní 
straně a probíhá instalace zateplovacího systému. 
Je možné, že v době distribuce Mramoru již budou 
tyto dvě stěny hotovy a lešení se bude přesouvat ne 
opačnou stranu. Firma je velice šikovná a veškeré 
práce provádí důkladně a poctivě. Postup prací 
přizpůsobuje potřebám kavárny a Klubu Švestka. 

 Stránku připravila Ing. Šárka Musilová    

   Zateplení čp.22

   Výstavba tělocvičny

   Rekonstrukce domu čp.315

Nově otevíraná lékárna a ordinace praktického lékaře ve 
Slivenci nabízí pracovní pozici pro farmaceutku/-ta, 

farmaceutickou laborantku, zdravotní sestru i lékařku/-ře 
(úvazek dle domluvy) 

Slušné platební podmínky.  Kontakt: Ing. Miroslav Gulka, e-mail: medici-
pharm@seznam.cz , tel: 603244735

Poslední březnový den se nám povedlo zkolaudovat ordinaci lékaře a prostory pro lékárnu v čp. 
315. Kolaudační souhlas jsme předali panu doktorovi Čupkovi a on teď vyřizuje veškerá nutná 
povolení pro provoz ordinace a lékárny. Horní patro se začíná zařizovat pro volnočasové centrum. 
Ještě nás čeká úprava okolí domu, která bude dokončena v souladu s budoucím vzhledem ulice 
K Holyni, na kterou bude navazovat. 

Den otevřených dveří přízemních prostor 

(ordinace lékaře a lékárna) se bude konat 9. a 10. 6. mezi 19:00 – 20:00

Po delším zdržení se opět začne pracovat  na ulici K Holyni rekonstrukcí vodovodu. 

Vše začne 18. 5. 2015 změnou trasy autobusu, tak jak jsme popisovali v minulém čísle. Proto si od 18. 5. 2015 dejte 
pozor, kam vás autobus zaveze. Obnova vodovodu je investiční akcí Pražské vodohospodářské společnosti a dešťová 
kanalizace s rekonstrukcí vozovky akcí Hlavního města Prahy – odboru technické vybavenosti.
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   Informace o nakládání s bioodpady a kovy v roce 2015, jako reakce na 
novelu zákona o odpadech

Dne 1. ledna 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 
229/2014 Sb. Z ustanovení § 17 odst. 3 zmíněného zákona vzniká obcím 
povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního 
odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů 

a biologicky rozložitelných odpadů. Ministr životního prostředí Richard 
Brabec dne 15. 12. 2014 podepsal fi nální znění vyhlášky „o rozsahu 
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních 
odpadů“. Z vyhlášky č. 321/2014 Sb. z 16. 12. 2014 (dále jen „Vyhláška“) 
vyplývá, že obce mají možnost volby při stanovení konkrétních požadavků 
na sběrnou síť na svém území. Obce mohou plnit tuto povinnost mimo jiné 
prostřednictvím sběrných dvorů. Hlavní město Praha tedy povinnost 

danou zákonem pro kov i bioodpady splňuje!

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Z Vyhlášky vyplývá, že obce jsou povinny zajistit místa pro oddělené 
soustřeďování minimálně pro bioodpady rostlinného původu, a to minimálně 
v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.  Systém nakládání 
s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v hl. m. Praze je založen na 
stabilním sběru prostřednictvím sběrných dvorů (dále jen SD) a stabilního 

sběrného místa rostlinného bioodpadu v Praze 10 Malešicích a také na 
dalších rozvíjejících se systémech sběru, které jsou blíže k místu vzniku 
odpadu, jako jsou velkoobjemové kontejnery a mobilní sběrné dvory. 

Hl. m. Praha také v rámci plnění plánu odpadového hospodářství 
původce odpadů podporuje kompostování BRKO přímo u občanů. Více 
informací naleznete na webové stránce partnerského projektu www.
kompostuj.cz. 

Velmi častým dotazem je nyní přistavování „hnědých kontejnerů“ na 
bioodpad. Jak již bylo uvedeno výše, novela zákona o odpadech nezavádí 
obcím povinnost sběru bioodpadů pomocí „hnědých kontejnerů“, jak se 
často občané mylně domnívají. 
KOVY

Sběr kovů je v hl. m. Praze zajištěn pomocí sběrných dvorů a mobilních 
sběrných dvorů. Mimo to v hl. m. Praze od 1. 5. 2013 funguje na vytipovaných 
MČ v centru pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek a od 1. 
7. 2014 byl pilotní projekt rozšířen na sběr a svoz kovových obalů. Sběr 
kovových obalů probíhá do samostatných nádob umístěných ke stanovištím 
tříděného odpadu, více informací na: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/
pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/sber_kovovych_obalu.html.

   Výstavba 
nových polních cest 

Od  května do října bude 
probíhat v oblasti mezi  Sliven-
cem a Lochkovem  výstavba 
čtyř nových polních cest – PC 
24, 18, 16, 3. Zadavatelem 
je Státní pozemkový úřad, 
který tuto akci řeší v  rámci 
komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Lochkov a Slivenec. 
Nově vybudované cesty budou 
mít zpevněný povrch, ozeleněné 
kraje a podél  některých budou 
vysazeny stromy.   

15. květen 2015  1400 – 180   Holyně - Nám. Pod Lípou

5. červen 2015  1400 – 1800 křiž. Na Čisté x Frančíkova

26. červen 2015 1400 – 1800 ul. Smaragdová

Termíny  Trasa svozu – Stanoviště  čas

14. 5. 2015 křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 1640 – 1700

13. 8. 2015 nám. Pod Lípou   –  Holyně  1710 – 1730

12. 11. 2015 křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce 1740 – 1800

  ul. Na Čisté   1810 – 1830

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA ROK 2015

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD NA ROK 2015 

    Odpady – kontejnery

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD NA ROK 2015

Odpady: objemný, bioodpad, dřevěný odpad, kovový odpad

  6. 6. 2015       800 – 1400 Do Chuchle x K Homolce

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR NA ROK 2015 

Termíny  Čas     Stanoviště 

20. 6. 2015 900 – 1200   ul. Rubínová - u tříděného odpadu

20. 6. 2015 1300 – 1600  Holyně – na konečné autobusu  

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

   Nový pracovník údržby
Od 1. 5. 2015 nastoupil na náš úřad nový pracovník – uklízeč veřejných 
prostranství. Jedná se o pracovníka, kterého jsme získali od Úřadu 
práce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
spolufi nancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky. Nový pracovník nahradil pracovníka, kterému skončil 
pracovní poměr na dobu určitou k  30. 4. 2015. Věříme, že nový pracovník pan 
Karel Stibor se osvědčí a bude přínosem pro čistotu veřejných prostranství 
naší městské části.

   Zábory – poplatky
Lidově řečený „zábor“ je užívání veřejného prostranství. Tuto 

problematiku upravuje zákon 565/1990 Sb. a obecně závazná vyhláška 
Hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. Poplatku v hlavním městě Praze 
podléhají náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení uvedená v příloze č. 2 k této 
vyhlášce. Poplatek se platí za každý i započatý den a každý i započatý 
m2. To znamená, pokud si necháte např. přistavit kontejner na veřejné 
prostranství, vzniká povinnost zaplatit jeden den, i když bude kontejner 
umístěn jen na jednu hodinu. Za umístění stavebního zařízení pro 
provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů je 
poplatek 10,- Kč za den a 1 m2.  Stránku připravil Jiří Urválek    

   Chovatelé psů 
– poplatky po splatnosti

Řádný termín placení poplatku ze psů skončil 31. 3. 2015. Nyní 
budou chovatelé psů osloveni upomínkou pro zaplacení, jako 
poslední možností uhradit poplatek bez navýšení. Svoji povinnost 
řádně splnilo 70% chovatelů, prosíme zbývající chovatele 
o urychlenou úhradu.

Slivenec – před úřadem  1900

Holyně – Náměstí Pod Lípou 2000

Každoroční vakcinace proti vzteklině je povinná pro psy 
starší 3 měsíců Očkování provádí: MVDr. JAN VÁCHA, Werichova 
947/1, 15200, Praha 5  Tel.: 251 681 177, 602 124 813

   Hromadné očkování psů a koček 
proti vzteklině 28. 5. 2015
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V sobotu 28. března se konal za pěkného jarního počasí na slivenecké návsi tradiční velikonoční jarmark. Jarmarku předcházela dopolední výtvarná 
dílna v Klubu Švestka. Odpoledne se pak změnilo parkoviště u rybníka v prodejní místo drobných výrobců dárkových předmětů a laskomin. Nebyla 
nouze o pomlázky, tradiční nádivku, mazanec, velikonoční pivo a další dobroty, ale také jarní květiny do truhlíků, keramiku, koření, bižuterii, domácí 
mýdla, či oděvní doplňky. Kavárna Selanka umožnila prodej výrobkům členek Klubu lidové tvorby, rodinné centrum Pecka připravilo výtvarné dílničky 
pro nejmenší a přizvané duo žonglérů zorganizovalo žonglérský workshop. Velký potlesk sklidila pohádka Sindibád v podání divadélka studna 
z Českých Budějovic. Vtipná a interaktivní herecká dvojice vykouzlila z originální scény výbuchy smíchu v řadách přihlížejících a celou akci ukončila 
vydařená žonglérská show.   Lenka Kudláková    

   Velikonoční jarmark



Jedna z hlavních postav stejnojmenné knihy spisovatelky Jany 
Červenkové – Marcela -  vzpomíná na své dětství. Matka často volala 
na děti: „Zavři oči, otevři pusu“.  Děj této knihy začíná za druhé světové 
války a zachycuje život u nás v dalších dvaceti letech. Spisovatelka 
působivě popisuje tehdejší dobu i politické dění a zároveň ukazuje, jak 
ovlivňovalo a deformovalo vztahy a životy lidí.
Na schůzku seniorů 13. 4. 2015 jsme pozvali do naší klubovny spisovatelku 
Janu Červenkovou, která s námi již dlouhou dobu žije ve Slivenci. Paní 
Červenková nám, ze své nové knihy „Zavři oči, otevři pusu“, přečetla 
čtyři vybrané úryvky. Setkání s ní bylo velmi milé. Děkujeme a přejeme 

jí hodně zdraví.  
I vy si můžete přečíst a v knihovně ve Slivenci vypůjčit knihy od paní 

Jany Červenkové:

Čtyřlístek pro štěstí – kniha pro dívky pojednává o složité cestě 
třináctileté Dany ke svému dobrému já.
Kurs potápění – popisuje život v 50. létech minulého století.
Semestr života – (psaný v roce 1971) tématem knihy je trvalý boj hrdinky 
s maloměstem.
Zavři oči, otevři pusu – popisuje období dvaceti let po druhé světové 
válce.

   Beseda se sliveneckou spisovatelkou Janou Červenkovou

V sobotu 25. dubna 2015 se konal osmý ročník Vítání občánků 
narozených v městské části Praha-Slivenec. K slavnostnímu přivítání se 
přihlásilo 30 z celkového počtu 37 narozených občánků a 2 občánci, 
kteří se narodili v roce 2013 a v loňském roce se nemohli Vítání zúčastnit. 
Po přivítání k občánkům, a hlavně k jejich rodičům, promluvila paní 
starostka a poté vystoupili žáci ze slivenecké základní školy. Hudební 
pásmo nastudovali pod vedením paní učitelky Helén a s pomocí 
úžasného hlasového projevu paní Stříbrné se nám jejich písničky dostaly 
pod oblečení a vytvořily nám po těle nefalšovanou „husí kůži“. Bylo to 
opravdu nádherné. Až na dva malé uplakánky, kteří se možná nevalně 

po obědě vyspinkali, mělo vystoupení úspěch i u miminek, která vše 
s vykulenými očky zaujatě poslouchala. Interpretům děkujeme a těšíme 
se na další ročník, že nás opět překvapí svým talentem a šikovností. Po 
kulturní vložce si rodiče převzali pamětní listy a malé dárky. Následovalo 
focení na památku s paní starostkou před vlajkou naší městské části. 
Nakonec se jako vždy vyfotila celá skupinka dětí i s rodiči. Fotografi e 
dostanou občánci jako dáreček.
Ještě jednou přejeme novým občánkům Slivence a Holyně hodně 

zdraví a úspěchů při jejich startu do života.

  Bohdana Růžičková    

   Vítání občánků narozených v roce 2014



ŠKOLA
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Matematický Klokan

V rámci obvodního kola (Praha 5, Praha 13) patřili mezi nejlepší řešitele:   Veronika Nejedlá 3. tř., Ráchel Fučíková 3. tř.
Školní kolo Phytagoriády

Do obvodního kola postupují: Erik Rozkovec, Václav Linha, Václav Svoboda a Barbora Fučíková - žáci V. třídy

   Úspěchy žáků slivenecké školy v matematických soutěžích

Tento mezinárodní projekt, jehož základy jsou v České republice, 
oslovuje čím dál sliveneckých žáků. Je to projekt na podporu dětské 
čtenářské gramotnosti a letos se do něj zapojilo 10 z 11 tříd základní školy 
a 25 dětí z mateřské školy. Děti si ve škole čtou, nebo je jim předčítáno 
některými osobnostmi a vůbec se věnují knihám. Potom společně spí ve 
škole. 
Letos ale přibyla ještě jedna aktivita. Divadlo o H. Ch. Andersenovi. 
V rámci projektu Mosty po úspěšném vystoupení u vánočního stromu ve 
Slivenci se vyučující II. a V. třídy rozhodly, že s dětmi nacvičí divadelní 
představení, se kterým vystoupí při zahájení Noci s Andersenem. Scénáře, 
režie a veškeré přípravy se ujaly paní učitelka Irena Liscová a Petra Levá, 
které spolu intenzivně spolupracují v rámci dlouhodobého projektu Mosty, 

o kterém jsme již informovali dříve. Divadelní kousek byl nazván trefně 
Setkání. Školu totiž navštívil sám pan H. CH. Andersen a poskytl rozhovor 
o tom, jaký byl jeho život, dětství, mládí, jak se dostal k psaní pohádek. 
Hovořil také o svých koníčcích a zálibách, o jeho samotářské povaze, 
vztahu se svými rodiči atd. Děti s velkým nadšením ztvárnily postavy, se 
kterými se mohl setkat ve svém životě. A tak se divákům představila jeho 
maminka - pradlena a tatínek - švec. Do projektu se zapojily samotné 
třídní učitelky v roli staré vědmy a šílené učitelky. Divadelní představení 
se setkalo s velkým ohlasem široké rodičovské veřejnosti. Herecké 
výkony také vynikly díky výbornému ozvučení celého představení, které 
zajistila a celé představení natáčela Česká televize. Naše děti jsou prostě 
hvězdy!

   Noc s Andersenem

Výročí narození Jana Amose Komenského je vnímáno v ČR jako Den 
učitelů. Každá škola si tento den slaví po svém. V té slivenecké si 
učitelé uvědomili, že jsou žákům, ale i jejich rodičům známí pouze přes 
své vyučované předměty. Ale oni předávají svým žákům nejen své 
odborné znalosti, ale také kus sebe sama! Proto je důležité, aby učitel byl 
osobností, aby na něm bylo něco zajímavého a aby si se žáky rozuměl. 
31. března odpoledne slavnostní program v aule školy odhalil alespoň to, 
co slivenecké učitele zajímá a čím se zabývají mimo školu. Žáci devátého 
ročníku v rámci slohové a komunikační výchovy předem s učiteli provedli 
interview a získané informace prezentovali společně s fotografi emi. 
Každého vyučujícího tedy představili tak trochu jinak. A bylo to opravdu 
zajímavé. Asi nejpřesněji to vyjádřila žákyně Žaneta, když řekla: „Tímto 
rozhovorem, který jsem s panem učitelem měla, jsem zjistila, že je dobré 
vědět o člověku více informací a pak si o něm udělat obrázek. Pan učitel 

může být ve škole rázným, typickým učitelem s kamennou tváří, ale ve 
svém osobním životě je pohodovým mužem.“
O hudební a taneční vystoupení se postarali pedagogové – činní umělci. Byli 
to Vladimíra Šimáčková a Michal Mládek – mistři ČR a v dalších soutěžích 
tanečního sportu, Alžběta Daňková a Radim Klásek – absolventi taneční 
konzervatoře - tanečníci, Helén – absolventka hudební konzervatoře 
a houslistka v různých hudebních skupinách, Zuzana Vlčeková a Petra 
Stříbrná – sólové a sborové zpěvačky. Výtvarné práce vystavovali Ivana 
Rosová a Martin Šandor. Moderátorka, paní učitelka Matulová, okořenila 
program svým humorem a soutěžemi. Ačkoliv zpočátku byli učitelé trochu 
nesví, když si uvědomili, že budou „v rukou“ svých žáků, a nebyli si jisti, 
co se všechno na sebe dozví, program byl plný laskavosti a přátelského 
porozumění.  Že se povedl, vyjádřili i mnozí pozvaní rodiče ze školské 
rady a Unie rodičů. Ivana Rosová    

   Slivenečtí učitelé trochu jinak
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Že oslava Dne Země se váže k ekologickým programům, nikoho asi nepřekvapí. Vždyť 
k matičce Zemi se člověk nechová moc ohleduplně! Slivenecká škola uspořádala 
v tento den, tedy 22. dubna, celoškolní projekt. Začalo se hned v osm hodin. Všichni 
žáci se shromáždili na hřišti, kde byli rozděleni do 20 skupin. Nejstarší dělali vedoucí 
skupiny, a protože složení  skupiny bylo napříč věku,  velcí se ujali přirozeného vedení. 
Žáci procházeli sedmi stanovišti. Pět z nich se věnovalo nějaké ekologické badatelské 
činnosti. Poslední dvě byly orientované na rukodělné činnosti. V jedné tvořily strašáka 
nejen do zelí a v druhé se věnovaly práci na pozemku. V ten den se upravil a zprovoznil 
skleník, založil přírodní vyvýšený záhon, osázela se spirálovitá bylinková zahrádka, 
osázelo se 17 okenních truhlíků a uklidilo se celé atrium včetně vyčištění rybníčku. 
Rybičky už pěkně povyrostly! Každé stanoviště bylo bodováno a vítězné družstvo 
bylo odměněno. Čím jiným, než mísou ovoce a zeleniny. Tento den byl velmi vydařený. 
Vše nejlepší, Země!  Ivana Rosová  

   Den Země

ŠKOLA ,  ŠKOLKA ,  DRUŽINA

Ptáte se, co mají společného predátoři s honáky dobytka? Tak my vám 
to objasníme. V pátek, 17. dubna, se Krokodýlci, děti z posledního 
ročníku MŠ Slivenec, proměnili na kovboje, aby mohli strávit společně 
druhý ročník noci předškoláků. A ten letošní byl ve znamení kovbojů. 
Společně s letošními předškoláky dostali šanci si zavzpomínat na 
školku i ti loňští, dnešní prvňáci. Účast byla poměrně hojná, po šesté 
večerní se školka proměnila v divoký západ. Dorazili nejen kovbojové, 
ale i kovbojky. A co na ně čekalo? Například „rýžování zlata“. Sice ne 
v řece, ale když děti vyhrabaly „zlaté valounky“ v písku, zářila jim očka 
jako baterky. I střelba koltem na lahve a plechovky se zdařila. Cíl skoro 
nikdo neminul. Abychom měli památku na letošní noc, vylepily děti velký 
mozaikový obraz kovboje na koni. Obraz byl umístěn na čestném místě 
na chodbě, přímo proti papírovému totemu z loňské Indiánské noci. 
Zmíněné úkoly nebyly jediné, některé se plnily ve i tmě za pomoci kapesní svítilny. Před spaním jsme si pak všichni zazpívali nejen trampské písně. 
Letošní noc předškoláků se prostě vydařila, užily si ji jak děti, tak paní učitelky. A jaká bude ta příští? Že by třeba „marťanská“? Ale pšššt, to je zatím ve 
hvězdách … Alena Koutníková    

   Krokodýli a kovbojové 

Antropologický program
V březnu měly děti ze školní družiny možnost zúčastnit se zajímavého 
interaktivního antropologického programu. Seznámily se s pojmem a náplní 
antropologie, mohly si prohlédnout nejrůznější lidské kosti, porovnat kosti 
dospělého člověka s těmi dětskými, zdravé s těmi kdysi zlomenými, 
prohlédnout si nejmenší i největší kosti lidského těla, vyhrabat si a určit 
různé druhy kostí….  Při programu se děti nejen dověděly mnoho nového, 
ale také lektorku překvapily svými velkými znalostmi.
Pokusohraní
V úterý 21. 4. proběhlo ve školní družině další Pokusohraní, při 
kterém si děti mohly vyzkoušet nejrůznější zajímavé pokusy. A tak 
zkoušely s využitím elektrostatické elektřiny připevnit nafukovací 

balonek na zeď, nechat létat své vlasy nebo vychýlit proud vody.  
Napodobovaly sopečný výbuch, dělaly jednoduchý kompas, nechávaly 
plavat kovovou kancelářskou sponku, vyráběly z brčka vrtuli nebo 
kluzák……. Také zkoušely různé smyslové klamy –„rozsvěcely“ žárovku, 
koukaly skrz díru ve vlastní dlani, nechaly levitovat své ruce….   

Komunitní škola Slivenec představuje profesionální vzdělávací 
společnost VEVA, specializující se na rozvoj potenciálu 
jednotlivců, týmů a organizací, v orientaci na emoční a sociální 
inteligenci, enneagram, otevření osobnostního potenciálu 
a zlepšení kvality života. 
Seminář pro celé rodiny se koná v aule školy ve dnech 23. 
a 24. května (So a Ne).                        Ivana Rosová    

   Ze školní družiny 



   Venkovní fi tness hřiště pro seniory
Rozhodli jsme se navštívit Sportovní park Praha Podolí (vedle vodárny, sokolovny 

a bazénu v Podolí), který je vybaven celokovovými stroji s pevnou konstrukcí. Stroje 
slouží k posilování, rehabilitaci a jsou určeny pro seniory, dospělé a mládež od 12 
let. Na každém stroji je vyznačen způsob užívání tak, aby výsledkem bylo správné 
a dostatečné protažení svalů. Zastupitelstvo naší městské části zvažuje do budoucna 
podobné posilovací stroje pořídit i do Slivence. Jeli jsme to tedy vyzkoušet.

Návštěvu parku jsme pojali jako společný výlet. U Lihovaru jsme přestoupili na 
přívoz přes Vltavu k plaveckému stadionu Podolí a odtud je to jen kousek pěšky. Nic 
jsme neponechali náhodě, pozvali jsme zástupce fi rmy, která před pěti lety fi tness 
stroje do parku zabudovala. Provedli nás, poučili jak stroj použít, předvedli cviky. 
Jednotlivé stroje jsme ihned vyzkoušeli a poznali jsme, kde nás tělo bolí. Výlet se vydařil.  

SENIOŘI

   Keramika pro seniory v Klubu Švestka
Keramická dílna pro seniory ze Slivence a Holyně se koná již po několikáté. 
Zájemců stále přibývá, protože vidíme, jak se nám daří. Tvoříme dekorace 
do bytu, na zahradu, s velikonoční i vánoční tématikou, mísy, tácky, 
květináče, dokonce i fi gurky, ptačí pítka a dekorace k zavěšení. Na začátku 
každého kurzu váháme s výběrem práce, netroufáme si do složitější 
činnosti, ale nakonec  -  za vydatné pomoci milé, příjemné a hlavně 
trpělivé lektorky Edity Šimkové – se pustíme do díla. Každý tvoří podle 

své šikovnosti a nadání. Bez cenných nápadů 
a rad paní lektorky by výrobek nebyl tak úhledný! 
Po fi nálním vypálení si odnášíme keramiku 
domů, těšíme se, jak jí to bude v domácím 
prostředí slušet. A navíc nás určitě doma čeká 
pochvala!  Domlouváme se vždy na dalším kurzu 
a přemýšlíme, co si vyrobíme pro radost.

   Cvičení pro seniory 
Cvičíme pravidelně ve čtvrtek dopoledne v Klubu 
seniorů. Naše cvičitelka Jana z Klubu Švestka má 
na každou lekci připravené většinou jiné cviky, 
používáme míčky k masáži chodidel, popruhy 
k protahování zádových svalů. Cvičení je velmi 
pestré, tempo pozvolné. Všichni se snažíme cvičit 
poctivě – pohyb nám dělá radost. V červnu jóga 
končí, přes prázdniny necvičíme. Začneme v druhé 
polovině září, a to v novém sále Klubu Švestka, 
v prostoru bývalé mateřské školky.  Máte-li zájem si 
s námi zacvičit – budete vítáni. 
Přihlásit se můžete v knihovně u paní Krejčové – 
osobně nebo telefon 251 811 297, e-mail: knihovna@
praha-slivenec.cz

 Za Klub seniorů Irena Krejčová     

Ve středu 1. dubna 2015 navštívila skupinka seniorů z Holyně a Slivence 
GALERII CESTY KE SVĚTLU. V čajovně Galerie pracuje jedna z nás 
a na poslední schůzce seniorů nás pozvala na výstavu obrazů pana 
Zdeňka Hajného – malíře, grafi ka, psychologa, který galerii založil 

v roce 1994. Jeho abstraktní obrazy jsou plné světla, energie, jsou 
zdobené polodrahokamy, vyjadřují čistotu a pokoru. Část galerie 
je věnována vesmíru. Prostředí vybízí k meditaci. Ve třetím podlaží 
v Křišťálové čajovně je výstava obrazů výtvarníka Jana Brabence, 
který tvoří ojedinělou technikou malby a rytiny na kůži. V 15.00 hod. 

je pravidelně promítán v čajovně fi lm Odrazy 
světla – vesmírná píseň. Na plátně se střídavě 
prolínají pohledy do vesmíru s obrazy pana Zdeňka 
Hajného. Slovem doprovázejí herci pan Moravec 
a paní Fišerová. Umělecký dojem umocňuje zpěv 
japonské sopranistky Yoshié Ichige. Jedním 
z návštěvníků tohoto duchovního světa byl také 
spisovatel Robert Fulghum, který se vyjádřil k fi lmu 
Odrazy světla: „Světlo je velmi mocné slovo. Když 
něčemu porozumíme, tak se nám „rozsvítí v hlavě“. 
Křišťálová čajovna nabízí Velmi příjemné posezení. 
Bylo nám tam dobře!
MHD ze Slivence: autobusem 120, přestup u 
polikliniky na 170, na stanici metra Budějovická. 
Odtud metrem do Chodova.

   Galerie Cesty ke světlu

Společenská kronika  2015
Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří 

v měsíci květnu a červnu oslavili nebo oslaví 
významné životní jubileum.

 Květen
pan Ladislav Fremut, paní Libuše Míšková
paní Hana Adamcová, paní Jana Kolářová

pan Miroslav Klíma, pan Vladislav Kros
paní Helena Hřebíčková, pan František Krouza

pan Jiří Nejtek, paní Jiřina Vraná
pan Antonín Fojtů, pan Přemysl Hřebačka

paní Ludmila Šubrtová

Červen
paní Judita Cicvárková, paní Marie Hozmanová

pan Jaroslav Kyncl, paní Milada Dolejšová
paní Cecílie Petrolínová

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

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti k 70. narozeninám paní 
Juditě Cicvárkové přeje manžel, dcery s manžely a vnoučata.

Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci městské části 
při příležitosti jejich jubilea u nich doma, stačí pouze, aby tuto skutečnost nahlásili 
osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové na tel.: 251818044,733121011 nebo 
na email: ruzickova@praha-slivenec.cz . 
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   Jednodenní zájezd seniorů ze Slivence a Holyně: VELIKONOČNÍ SYMFONIE
Ve čtvrtek 16. 4. 2015 jsme vyjeli na první letošní výlet z řady čtyř zájezdů, 
které pro nás každoročně připravuje naše MČ s radotínskou CK Arces. První 
zastávkou byla prohlídka skanzenu v Přerově nad Labem. Průvodkyně nás 
provedla několika domky a dále jsme pokračovali v prohlídce sami.  Ve 
skanzenu jsme si chvílemi připadali jako malé děti na návštěvě u babičky 
a dědečka. Mnohé vystavované exponáty jsme si pamatovali z našeho 
dětství. Další zastávkou byl zámek Loučeň. Tam nás uvítal průvodce, mladý 
muž v dobovém kostýmu. Vyprávěl nám o historii zámku, o životě majitelů 
zámku vč. pikantních historek. Po prohlídce zámku byl čas na občerstvení. 
Místní restaurace ještě nebyla připravena na větší počet hostů, tak jen část 
poobědvala a další se občerstvili kávičkou a zákuskem. Poslední zastávkou 
byly Jabkenice - památník hudebního skladatele Bedřicha Smetany. 
Průvodci byli opět skvělí, nejenže nás provedli celým domem s podrobným 
výkladem, ale upozornili nás na další zajímavosti, které ještě můžeme v malé 
vesničce vidět, tím byl kostel ze 13. století a zvonice z 15. století. Počasí bylo 
velmi pěkné, a tak se výlet opravdu vydařil. Děkujeme slivenecké radnici 
a těšíme se na příště.

Výstava šicích strojů se konala v Kapli sv. Jana Křtitele v Holyni. Všechny exponáty pocházely 
ze sbírek pana Jana Paula ze Slivence. Sběratelstvím se pan Paul zabývá téměř 40 let. Sbírá 
vybavení domácností – stroje, pomůcky, nádobí z kovu a ze skla - vše, co obklopovalo naše 
předky v první polovině minulého století a starší.
V neděli 26. 4. 2015 byla poslední možnost navštívit tuto malou unikátní výstavu šicích strojů, 
podívat se na precisní a estetickou práci našich dědů – dodnes je většina strojů v pořádku a dalo 
by se na nich pracovat. Za obdiv stál stroj na šití slaměných klobouků (1911), ševcovský Dürkopp 
(1898) z Německa, česká ševcovská Minerva (1912), brašnářský Singer (1916) z USA, stroj na 
látání Baťa ČSR (1942), stroj na šití rukavic Singer z USA (1880), kožešnický Německo (1900), 
Singer USA – dírkovačka (1930), HOWE Anglie (1867), Minerva Rakousko (1879), WHEELER & 
WILSON USA (1854), TITAN Německo (1900). Některé z těchto šicích strojů byly též na elektrický 
pohon. Výstava byla doplněna historií a popisem šicích strojů, zakladateli jejich průmyslové 
výroby, výučními listy, dobovými fotografi emi z kurzů šití, nechybělo ani několik hraček.
Zájemci z Klubu seniorů Slivence a Holyně se sešli v kapli, využili přítomnosti pana Paula a se 
zájmem vyslechli poutavé a odborné povídání o každém exponátu.  Výstava se nám velmi líbila.    
Irena Krejčová          Redakce: Poděkování panu Paulovi za instalaci dubnové výstavy 

historických šicích strojů, která zaznamenala velký zájem návštěvníků.

   Výstava šicích strojů v Holyni

KOUSEK SVĚTA 

v kapličce sv. Jana Křtitele v Holyni
fotografi e z cest Karla Procházky
otevřeno v květnu 2015 o svátcích 

a o víkendech 15:00 – 17:00

inzerce

Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu: 

VIETNAM
 s cestovatelkou Magdou Radostovou

V zasedací  místnost ÚMČ 
Praha - Slivenec

V úterý 16. 6. 2015 
od 18.00 hod.



   Stavební práce zasáhly Slivenecký Klub Švestka
Měsíc březen a duben patřily především švestkovým divadýlkům, 

jak o tom podrobněji píše Veronika. Srdečně blahopřejeme Meluzínkám 
i Knofl íkům, že postoupili z obvodního kola do krajského a v případě 
obou krajských kol se umístili na horních příčkách celé plejády dětských 
divadelních souborů!  Druhou zásadní informací je, že naše kurzy statečně 
probíhají i při stavebních pracích, které na budově probíhají. Děkujeme 
všem za pochopení a za trpělivost. Věřme, že zateplení budovy, včetně 
výměny oken, oceníme v průběhu nadcházející zimy. Jak jste se mohli 

dočíst ve slově paní starostky, vzhledem k datu čerpání dotace 
jsme nemohli posunout rekonstrukci do letních měsíců. 
Kromě tepla si budeme moci od září začít užívat nový cvičební sál ve 
zrekonstruované budově č.p. 315. V červnu proběhne den otevřených 
dveří. Jste srdečně zváni do lekcí těch kurzů, které tu budou od září 
probíhat. Můžete si přijít zdarma zacvičit a prohlédnout si nové prostory. 
Budete mít také možnost se do kurzů již přihlásit.  

 Lenka Kudláková (za švestkový realizační tým)      

Klub Švestka (nový cvičební sál v patře, vchod ze zahrady)

Program:

Úterý 9.6.

9:00   – 11:00 Cvičení pro zdravá záda (senioři) /Jana Kmochová

15:30 – 16:30 Výrazový tanec pro děti/ Pavlína Forétková

17:00 – 18:00 Cvičení Pilates pro dospělé/ Andrea Javůrková

18:30 – 19:30 Jóga/ Martin Louda

19:30 – 20:00 Pro veřejnost 

Středa 10.6.

10:00 – 12:00 Montessori dílna pro předškoláky s rodiči / Andrea 

Javůrková, Lenka Petáková

14:00  – 15:30 Montessori dílna pro školáky / Šárka Hasáková

16:30 – 18:30 Přehlídka švestkových divadelních souborů/ 

Veronika Borovková

19:00  – 20:00 Pro veřejnost 

Uvedené hodiny jsou určeny pro veřejnost s možností se volně 

zapojit

Den otevřených dveří čp. 315Den otevřených dveří čp. 315

Byla temná a bouřlivá noc a v jedné jeskyni sedělo u ohně osm 
loupežníků - holčiček z divadýlka Meluzína klubu Švestka. Nejnovější 
představení - Malé i velké pohádky pro loupežníky - je inspirováno 
knihou ProPánaKrále od Jana Vladislava, která je plná strašidelných 
pohádek.  Vybraly jsme si z nich O parádivé Sally, O vlku velkém 
jako kůň a O malé malinké stařence a malé malilinkaté kosti. Naše 
slivenecké loupežnice úspěšně postoupily s tímto představením 
přes obvodní soutěžní přehlídku dětského divadla Otevírání 2015 
v Klubu Klamovka do celopražského kola přehlídky v Karlínském 
Spektru. Zde ve veliké konkurenci dalších 15 pražských dětských 
divadel získaly zvláštní cenu za přirozený herecký projev. Kdo toto 
půvabné představení ještě neviděl,  bude mít šanci, protože ho 
zahrajeme přímo ve Slivenci. Ve středu 10. 6. při dni otevřených 
dveřích zrekonstruovaného objektu ,,315“. Starší kolegové z divadla Knofl ík se také zúčastnili obvodní přehlídky v Klubu Klamovka. I oni postoupili do 
krajského kola. Vystoupili na středočeské přehlídce dětského divadla v Novém Strašecí s představením Peter H. a  získali od lektorského sboru cenu za 
objevení literární předlohy a za neotřelé inscenační postupy. Jejich představení je v žánru detektivním a je inspirováno povídkou Raye Bradburyho z knihy 
Vzpomínky na vraždu. Představení Peter H. je napínavé, s překvapivým závěrem. Rozhodně vás o něj též neochudíme. Také toto představení uvidíte 10. 
6., i spolu s našim nejmenším divadýlkem Karkulka a možná i nějakými hosty...  Za švestková divadla Veronika Borovková     

   Úspěšná vystoupení švestkových divadel v krajském kole 
celorepublikové divadelní přehlídky „Otevírání”

Vzhledem k rozsáhlým stavebním akcím, které v současné době 
výrazně zasahují do centra Slivence, i vzhledem k napjatému rozpočtu, 
jsme zvažovali, zda-li tradiční slivenecký festival vůbec letos pořádat. 
Skutečnost, že se Sliveňáci a Holyňáci na Letnice opravdu těší a zároveň 
trvalá přízeň sponzorů, to obojí nás přesvědčilo, že „nejen stavět je třeba“ 
a letošní ročník uspořádáme. Letos spolu s hlavním sponzorem, fi rmou 
Kolektory a.s.

 Prosíme, abyste chápali, že tentokrát to bude vyžadovat určitou 
dávku ohleduplnosti a trpělivosti, neboť návštěvníci se budou pohybovat 
v těsném sousedství staveniště (rekonstrukce parku i objektu kavárny 
a Klubu Švestka). Snažíme se vše termínově sladit tak, aby akce byly 
co nejméně v kolizi. Program festivalu jsme zúžili pouze do večerních 
hodin. Nikdo ale nebude ochuzen o dobrou muziku, protože nás navštíví 
opravdu skvělé kapely. Po roce odmlky se například na Letnice zase těší 
Blue Effect – rocková kapela legendárního kytaristy Radima Hladíka. 
Kapela vystoupila na našem festivalu již sedmkrát a vždy roztančila celou 

náves. Také alternativní Jablkoň už ve Slivenci vystoupil, a to v roce 
2009, tehdy však nebyl uveden ani na plakátech, protože na poslední 
chvíli nahradil jinou kapelu, která nemohla vystoupit pro onemocnění 
jednoho z hudebníků. Tentokrát se tedy na alternativní žánr písniček 
(převážně z dílny Michala Němce Jablkoně) můžete těšit už nyní. Poprvé 
naopak přijede se svým hitem “Hodinový hotel“ kapela Mňága a Žďorp 
z Valašského Meziříčí. Skočné ska-reggae písničky zahraje pražská 
ambiciózní kapela Fast Food Orchestra, která si za deset let své existence 
získala fanoušky napříč republikou. Tato kapela měla zahrát na Letnicích 
v roce 2013, protože však festival zasáhly povodně, koncert musel být 
zrušen. Na sklonu roku 2014 vydala kapela novou desku ZEN. Písničky 
z této desky uzavřou letošní festivalový program. Festival Slivenecké 
letnice, který městská část Praha – Slivenec pořádá letos již po deváté, 
se může uskutečnit díky podpoře sponzorů, pomoci dobrovolníků 
i neziskových organizací (RC Pecka). Věřme, že si to v červnu užijeme! 

 Mgr. Lenka Kudláková     

   Slivenecké letnice 2015
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   Za dobrodružstvím…
Každá akce Rodinného centra Pecka je vlastně takovým malým 

dobrodružstvím – bojíme se, aby vše vyšlo, aby nám přálo počasí, aby se 
představení líbilo, keramika nepopraskala…

Jaro se neslo ve znamení velikonoc a vítání jara. Slivenečtí senioři 
předvedli, co v nich je, na dvou keramických dílnách. Výtvory některých 
z nich – např. truhlík na květiny – se nám ve Švestce tak líbily, že jsme se 
s nimi jen neradi loučili. A před velikonočními svátky se již tradičně konala 
jarní dílna, kde pod zkušeným vedením vznikaly vkusné a nápadité 
velikonoční dekorace.

Velikonoční akce vyvrcholily jarmarkem, který letos neprovázel ani 
sníh, ani vichřice, ba ani déšť, takže jsme uvítali spoustu dětí u výtvarných 
dílniček – tentokrát vytvořily beránky – a pak jsme s nimi sledovali vtipné 

představení o Sindibá-
dových  dobrodružstvích. Pohádku 
jsme také pozvali do kavárny 
Selanka. Zahrát nám ji přišli Anička 
Duchaňová a Michal Němec.

Ovšem ta největší výprava do 
neznáma nás čeká: Den dětí se bude konat na netradičním místě (viz 
pozvánka), které však skvěle odpovídá zvolenému tématu a blížícím se 
prázdninám. Kdo je správný táborník? Kdo se vyzná v přírodě jako hoši 
od Bobří řeky? Kdo zvládne základní zálesácké dovednosti? To se uvidí…  
Moc se na vás všechny těšíme! A samozřejmě dále běží zaběhnuté kurzy 
Montessori, Hliněná pecka, Karate či cvičení pro miminka a batolátka 
Pecičky (tam je možné nastoupit kdykoliv v průběhu roku).
 Za RC Pecka Dora Poláková     
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Dětský den rodinného centra Pecka

MALÝ ZÁLESÁK
Neděle 31. 5. 2015 v 15:00 – 17:00 hod

….sbal si batůžek, nastartuj kolo, odstrkovadlo, koloběžku a vydej se 
trasou od křižovatky Za Farou X K Cikánce po značkách až na „obecní louku“, zde 
budeš plnit dovednosti (obratnost, vázání uzlů, poznávání přírody, stanování atd.), 
které ti pomohou získat titul a ocenění „malý zálesák“ a tím budeš plně připraven 

na již blížící prázdniny…. Odměna čeká na všechny dobrodruhy.
Kdo netrefí, pomůže tato mapka

   Morana
Ve středu 25. 3. jsme, 

jako každoročně, vynesli 
s dětmi Morénu z Holyně do 
Prokopského údolí. Nejdříve 
jsme naší slovanské bohyni 
smrti zazpívali před její poslední 
cestou, potom zaplála vysokým 
plamenem a za velkého křiku 
a houkání projíždějícího vláčku 
se jí chopil dravý Dalejský potok. 
Držela se statečně, Morjana 
jedna, ale nakonec se zdařilo – 
byla nemilosrdně utopena. Podle 
počasí je vidět, že se nám akce 
povedla dokonale a nastoupilo 
JARO. Kromě Marzany se 
vykoupal, nedobrovolně, jen 
jeden účastník :-)
P.S. Morjana, Marzana, Moréna 
= Morana  Tomáš Urbanec    

NOVÉ!
Kurzy jógy s Martinem 

každou neděli od 18:00 v Klubu Švestka
Od 17. 5. 2015

Kurzovné 750,- Kč za 5 lekcí (do konce 
června, v případě zájmu možnost cviče-
ní i v průběhu letních měsíců). Zájemci 

mohou přijít přímo na lekci.



   TJ AFK Slivenec – měníme se k lepšímu
Jarní část sezóny se přehoupla do své druhé poloviny. Naše týmy 

tak čekají závěrečná utkání o konečné postavení v tabulce a zápasy 
to budou opravdu atraktivní. A-tým například, na konci května, přivítá 
lídra své soutěže Zbraslav. Náš B-tým čeká mimo jiné i místní derby s  
Lochkovem. Kdo se přijde na fotbal podívat, jistě bude spokojen.  

Výsledky našich týmů jsou však tentokrát přeci jen vedlejší, vždyť 
tou největší výzvou je nyní především hladký průběh rekonstrukce 
šaten. Rekonstrukce, která v průběhu jara začala a dočasně omezuje 
plnohodnotné využívání areálu. Že nejde jen o kosmetické úpravy, mělo 

dopad i na pořádání tradičních „Čarodějnic“. Bohužel jsme je letos 
nemohli, kvůli rekonstrukci, uspořádat. Za toto dočasné nepohodlí se 
však nezlobíme, naopak jsme rádi, že už v létě budeme moci přivítat 
všechny návštěvníky v novém, krásném prostředí. Především pro hráče 
mládeže a jejich rodiny tak bude zázemí mnohem příjemnější, za což 
se sluší poděkovat naší paní starostce a všem, kteří se na rekonstrukci 
podílejí. DĚKUJEME.

Pro více informací (nábory, akce v areálu, atd.) navštivte stránky: 

www.afk-slivenec.webnode.cz nebo napište  na klubový  email: afk.

slivenec@email.cz   Jaroslav Sedlický     

Závěrečná mistrovská utkání na domácím hřišti:

   Český červený kříž
Záchranářský víkend 

O víkendu  18. a 19.4. proběhl ve spolupráci 
s místní školou další záchranářský víkend pro děti 
ze zdravotnických  kroužků OS ČČK Praha 1. Děti 
se procvičovaly v poskytování první pomoci na 
realisticky namaskovaných poraněních v nejrůznějších 
modelových situacích. Trénovaly transport, obvazovou 
techniku, správné volání  záchranné služby…….  
Připravovaly se tak na zvládnutí krizových situací, 
které je mohou v běžném životě potkal, ale i na blížící 
se soutěž v poskytování první pomoci. Děti se samozřejmě nejen učily, ale také 
hrály různé hry, vařily nebo si opékaly špekáčky či oblíbené hady (alá trdelníky). Ve 
spolupráci se školou pořádá OS ČČK Praha 1  ve Slivenci i kurzy první pomoci pro 
dospělé.

Mladí modeláři zvou ……
V sobotu 30. 5. budou naši  mladí modeláři vystavovat své moduly na nádraží 

Praha - Braník při akci Den dětí s posázavským pacifi kem,  která bude probíhat od 
10  do 18  hodin.

Modelářský kroužek se stále rozrůstá a od září bude otvírat svou pobočku 
i v DDM Praha 5 ve Štefánikově ulici.  -PeS-     



    Velikonoce – svátek svátků 
ve slivenecké farnosti

Po roce se blíží další  ročník Noci kostelů. Původně jsme sice 
plánovali, že  si tentokrát  dáme pauzu, ale již naši předkové říkávali 
: „Člověk míní, Pán Bůh mění“.  A tak jsme se do  Noci kostelů 
zapojili i letos.  Letošní program se tak trochu ponese v duchu  
návratu  Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou do 
Slivence.  Doufáme, že si každý návštěvník  v připraveném programu 
najde něco zajímavého a těšíme se na další setkání, které tentokrát 
proběhne v pátek 29. května. 

Po mnoha desetiletích se ve sliveneckém kostele Všech 
svatých, díky řádu Křižovníků s červenou hvězdou, letos opět 
slavily obřady Svatého týdne. Ten začíná Květnou nedělí, 
připomenutím dne slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma, při 
kterém se světí ratolesti.

Na Zelený čtvrtek při večerní mši svaté, která připomíná 
ustanovení Nejsvětější svátosti, proběhl  také prastarý obřad 
mytí nohou, který má připomínat lásku, pokoru a připravenost 
sloužit až do krajnosti. Někoho možná mohly zmást zvony, které 
se při mši rozezněly v nezvyklou večerní hodinu, aby následně 
utichly až do Velké noci, podle které se dnes těmto svátkům 
říká velikonoční. Po eucharistické slavnosti se z oltáře odnesla 
plátna a kříž, jako znamení toho, že této noci byl Ježíš zrazen, 
opuštěn od svých přátel a nakonec zajat.

Na Velký pátek jsme si připomněli utrpení Ježíše Krista. Byly 
přečteny pašije a přímluvy za celý svět. Kostelem byl přinesen 
k oltáři velký kříž, který pak všichni mohli jít uctít. Během 
odpoledne na Bílou sobotu byl kostel otevřen, aby se všichni 
zájemci mohli přijít v tichosti pomodlit k Božímu hrobu. 

V sobotu po 22 hodině jsme se při velikonoční vigilii (oslavě 
noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých, rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, 
aby i nám otevřel cestu k životu), která začíná obřadem Slavnosti světla, sešli před 
ztemnělým kostelem. Po požehnání ohně následovalo požehnání velikonoční svíce 
– paškálu. Otec David pak velikonoční svíci rozsvítil od hořícího ohně se slovy: „Ať 
slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění“.  Od paškálu a od sebe navzájem 
si přítomní připálili své svíčky. Světlo se pak působivě šířilo mezi lidmi a osvěcovalo 
setmělý prostor. Každý z přítomných se tak stal příjemcem, nositelem i tím, kdo světlo 
předává dále. Rozsvícený paškál se v čele průvodu vnesl do ztemnělého kostela, který 
se tak mohl stát symbolem hrobu, či světa bez lásky, do kterého se postupně šíří světlo 
a láska. Velikonoční oslavy pokračovaly i v neděli a v pondělí slavením mše svaté. 

 -PeS  a A. Kotová -

inzerce

    Noc kostelů 2015
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časopis Městské části Praha – Slivenec 

   

Kalendář Slivence květen – červen 2015 Pozvánka pro občany HolyněPozvánka pro občany Holyně
Schůzka s projektantem Ing. Hynkem Seinerem 

k připravované rekonstrukci ulice U Náhonu
25. 5. 2015 v 17:30 hod 

v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Slivenec
Jste srdečně zváni. Vaše účast a Vaše připomínky mohou 
ovlivnit budoucí podobu páteřní holyňské komunikace.

KVĚTEN

1. – 31. 5. Kousek nebe: Karel Procházka (výstava fotografi í  
 v holyňské kapli sv. Jana Křtitele) 
   4. 5.  16:00 Schůzka seniorů (beseda o revitalizaci centra  
 Slivence v Klubovně seniorů)
 13. 5.  9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
 19. 5.  18:00 Divadlo Kostým: Hašler, Hašler! (zasedací  
 místnost ÚMČ)
 23. 5.  14:00 – 16:00  HAFÍK (přehlídka psích mazlíčků  
 v areálu ZŠ)
 25. 5. 17.30 Schůzka k rekonstrukci ulice U Náhonu 
 (ÚMČ Slivenec)
23. – 24. 5. Dětský seminář (pro celé rodiny v ZŠ Slivenec)
28.  5.  Hromadné očkování psů a koček (ÚMČ Slivenec  
 19:00, Holyně 20:00)
 29. 5.  NOC KOSTELŮ (Farnost Slivenec)
 31. 5.  DEN DĚTÍ (RC Pecka na Obecní louce)
ČERVEN

5. – 28.6. Umělecká fotografi e: Karel Koutský (výstava fotografi í 
 v holyňské kapli sv. Jana Křtitele) 
1. 6. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
5.  –  6. 6. SLIVENECKÉ LETNICE

9. – 10. 6. Den otevřených dveří čp. 315

16. 6.  18:00 Magda Radostová: Vietnam (veřejná knihovna  
 v zasedací místnosti)
17. 6.  Veřejné zastupitelstvo

20. 6.  od 10:00 SVATOJÁNSKÁ POUŤ V HOLYNI
20. 6.  Pouliční bazárek (ul. U Sportoviště)
Každou neděli v 15:50 bohoslužba v kostele Všech Svatých

Karel Koutský: 
Fotografi e v holyňské kapli

6. –  28. 6. 2015
otevřeno vždy o víkendech 

15:00 – 17:00

POULIČNÍ BAZÁREK U SPORTOVIŠTĚPOULIČNÍ BAZÁREK U SPORTOVIŠTĚ

ZVEME VÁS NA 3.ROČNÍK POULIČNÍHO BAZÁRKU

20.6.2015 OD 9 HODIN V ULICI U SPORTOVIŠTĚ
Můžete nakupovat, prodávat, jen tak “pokukovat”, popovídat se 
sousedy či přáteli, či přijít ochutnat něco z dobrot připravených 

místními obyvateli od Sportoviště
Zbavme se starých a nepotřebných věcí a užijme si den ☺

Bližší informace na telefonním čísle 606 635 205 
nebo mailu milahruba@gmail.com

Pořádá MČ Praha - Slivenec a RC Pecka za podpory sponzorů
www.praha-slivenec.cz

Dopravní dostupnost: bus 230, 120 z Barrandova


