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Slivenecký burčák

Druhou zářijovou sobotu jsme si mohli ve Slivenci užít prvního letošního burčáku. Před lety zavedenou
akci pořádala i letos městská část na slivenecké návsi u rybníka. Od ranních hodin svítilo slunce na září nebývalou silou a po poledni přivítala první
návštěvníky vskutku rozpálená náves. Z pódia zněly známé lidové či zlidovělé písničky z akordeonu Jindry Kelíška, a to např. z dílny Karla Hašlera,
Jaroslava Ježka, Jaroslava Uhlíře či Jarka Nohavici. Harmoniku vystřídalo divadelní představení pro děti. Pohádka Princ Jaromil v podání Divadla
Studna potěšila hlavně nejmenší diváky. Pro ně i pro jejich rodiče byl také připraven úžasný svět her. Zahrát si čáru, pustit se za devatero pohádkou,
vystřílet hradní okna nebo proběhnout opičí dráhou, to byla v tom vedru opravdu výzva. Někteří spíše uvítali možnost si ve stínu Loutkového ateliéru
vyrobit toho „svého Jaromila“. Až když slunko zašlo, zaplnila se zcela náves milovníky šumivého moku, nastoupil cimbálový soubor Michala Horsáka
a v příjemně poklidné atmosféře lidových písniček postupoval večer až k samému závěru. O dostatek výborného burčáku z Moravy se postarala
slivenecká vinotéka PrimaWine, stejně jako o vynikající občerstvení, z něhož je třeba vyzdvihnout především palačinky paní Pavlínky, lehké jako
vánek. Kdo se ukryl před horkem v přilehlé kavárně Selanka, také nelitoval a k pivu neodolal škvarkovým plackám paní Terezky. Pohoda u rybníka
byla taková, že by se chtělo zůstat snad až do rána bílého…
Lenka Kudláková
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i vlastním průběhu letošního Sliveneckého burčáku.
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Informace z 16. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha–Slivenec
V pořadí 16. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec
se uskutečnilo 7. září 2016 v zasedací místnosti úřadu MČ. V úvodu
zasedání vystoupila starostka RNDr. Jana Plamínková. Místostarostka
Mgr. Lenka Kudláková pozvala všechny na Slivenecký burčák
a k zápisům do klubu Švestka, kde je v současné době zapsáno již
kolem 350 lidí; dále všechny pozvala na podzimní výstavy v holyňské
kapli a na besedy, které se konají v zasedací místnosti úřadu.
Agenda 16. zasedání:
VĚCNÁ BŘEMENA
se společností T-Mobile Czech Republic a.s. bude uzavřena smlouva
o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1731/1, 1669
a 1952 v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav
podzemního telekomunikačního vedení za cenu 12 350,00 Kč + DPH;
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dne 31. 8. 2016 se konalo výběrové řízení na provedení zakázky
„Oprava komunikace Za Farou“; nejlepší nabídku předložila firma Stavební
společnost Šlehofer, s.r.o. za cenu 446 325,40 Kč + DPH; s touto firmou
podepíše starostka smlouvu o dílo;
SMLOUVY
starostky MČ Praha-Slivenec a MČ Praha–Řeporyje podepíší
Memorandum o vzájemné spolupráci při vybudování 5. a 6. úseku
cyklotrasy Štěpařská – Řeporyje (A113);
ÚZEMNÍ PLÁN
park Granátová - s vlastníkem pozemků bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí darovací na darování pozemků parc. č. 1754/345,
o evidované výměře 469 m2 a 1754/346, o evidované výměře 50 m2,
obojí obec Praha, k.ú. Slivenec; MČ Praha-Slivenec podá podnět
k zastupitelstvu HMP na změnu územního plánu ve vztahu k částem
pozemků parc.č. 1754/2 a parc.č. 1754/3, dle GP č. 2013-2/2015 ze
dne 15. 8. 2016, jehož obsahem bude změna stávající funkční plochy

ZMK – zeleň městská a krajinná, na funkční využití OB – B čistě obytné;
na darovaných pozemcích bude možné vybudovat chodník nezbytný
k propojení parku s komunikací;
změna koeficientu zastavěnosti ÚP pozemku parc. č. 1459/13 k. ú.
Slivenec z OB-A na OB-B nebyla zastupiteli odsouhlasena;
DOTACE
Zastupitelé schválili přijetí dotací poskytnutých hl. m. Praha a provedení
příslušných úprav rozpočtu v příjmové a výdajové části:
– 9 000 000,00 Kč – účelová investiční dotace na akci Energeticky pasivní
přístavba MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ;
– 917 400,00 Kč - neinvestiční dotace ve výši 100% podílu MČ na dani
z příjmu právnických osob za rok 2015;
– 80 000,00 Kč – podpora aktivit v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví
a zdravého životního stylu na lokální úrovni;
Do rozpočtu MČ 2016 byl promítnut odvod ve výši 400,00 Kč – na
základě schváleného výsledku finančního vypořádání se státním
rozpočtem za r. 2015;
DARY
přijetím daru od společnosti SCONTO Immobilien s.r.o. na podporu
sportu a volného času dětí a mládeže bude navýšen rozpočet MČ
v příjmové a výdajové části o 100 000,00 Kč;
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY - byly schváleny rozpočtové úpravy č.

5/2016

RŮZNÉ
zastupitelé nesouhlasí s využitím veřejného prostranství v ulici Na Křenkově
pro parkování potřebné ke splnění potřebného množství parkovacích míst
v nově rekonstruovaném objektu na pozemku parc. č. 18, k.ú. Slivenec;
zastupitelé nesouhlasí s umístěním výrobny stavebních materiálů
v bývalém zemědělském areálu v ulici K Austisu.

Milena Hollmannová

Péče a obětavost

V minulém čísle jsme
informovali o tom, jak
někteří naši sousedé nejsou lhostejní k tomu, jak vypadá veřejný prostor a sami
(obětavě, nápaditě, trpělivě a mnohdy zcela nezištně) pečují o místo, které patří
nám všem. Chodíme kolem, těšíme se z toho, co kvete, krášlí nebo je úplně
obyčejně (zato stále) uklizené.
Takže teď právě děkujeme:
paní Janě, paní Jiřině, paní
Táně a panu Lubošovi. Naše
poděkování ilustruje následující
fotoreportáž.
Pokud víte o někom podobném,
napište nám, rádi váš příspěvek
zveřejníme.

CENA SLIVENCE

Pravidla pro návrhy a schvalování ocenění významných
občanů MČ Praha-Slivenec pro rok 2016
Cena Slivence se uděluje jako morální ocenění zejména:
a) za mimořádnou činnost v různých oblastech života, která má přínos pro
Slivenec, Holyni a jeho obyvatele
b) za významnou literární, uměleckou činnost a jiná díla se vztahem k obci
c) jako zvláštní projev úcty významným domácím i zahraničním představitelům
v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu
d) za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu
života občanů, historických nebo kulturních hodnot Slivence a Holyně
Návrh na udělení ceny města mohou podávat členové zastupitelstva MČ PrahaSlivenec, občané pak jejich prostřednictvím.
Cena je udělována na základě písemného návrhu (formulář lze stáhnout
na www.praha-slivenec nebo v podatelně úřadu). Návrh bude předložen
k projednání zastupitelstvu MČ Praha – Slivenec, které následně vybere
a schválí na veřejném zasedání. Cenu (jejíž součástí je pamětní list a finanční
dar) předá jménem MČ starostka.

Návrhy lze podávat do 15. 11. 2016.
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Vandalismus

V červencovém čísle jsme psali o obnoveném křížku, který v Holyni zrekonstruoval
holyňský dárce – pan František. Těšily nás ohlasy kolemjdoucích, na podstavci
se začaly objevovat květiny,
městská část plánovala rozcestí
cest osadit lavičkou… Až jedné
červencové noci neznámý vandal
ukroutil historický křížek a boží
muka poničil. František se ale
nevzdává (a my též ne).
Vandalismus a krádeže se
v poslední době bohužel rozšířily
i na hřbitově. Ačkoli byl před
časem zaveden návštěvní řád
s pevnou otevírací dobou (na
noc se hřbitov zamyká), množí
se telefonáty občanů, kterým
někdo odcizil čerstvé květiny, či
schránku na svíci.

Kud

S L OVO S TA R O S T K Y
Milé sousedky, milí sousedé,
dovolte, abych vás po letní pauze opět seznámila
s novinkami v naší městské části.
Jak jste si již jistě všimli, výstavba naší nové tělocvičny
běží velmi dobře a rychle. Během léta se podařilo na stavbu
dopravit obří vazníky, které tvoří nosný systém střechy. Měli
jsme strach, zda se v našich úzkých ulicích kamiony s nimi
vůbec vytočí, ale vše se podařilo zcela bez problémů. Nyní firma
začala uzavírat obálku budovy. Od června, kdy byla u vlastní tělocvičny
hotová pouze základová deska, stavba neuvěřitelně pokročila. Půjde-li
vše dobře, mohli bychom se dočkat na jaře kolaudace a pak už bude
možné začít tělocvičnu využívat. Velmi se na to těším.
U ulice U Náhonu jsou problémy s tím, že mandatář s velkým
zpožděním vyřizuje přeložky sítí a aktualizuje vyjádření správců sítí.
Zároveň se až počátkem září podařilo vyjasnit, kdo bude správcem nové
dešťové kanalizace. Správa oddílné dešťové kanalizace totiž nebyla
systémově řešená v celé Praze. Nyní se mi podařilo dojednat, že ji bude
spravovat PVS. V nejbližší době by tedy firma EKIS již měla konečně
začít. Začne se spodní částí od otočky autobusu po ulici U Smolnic.
Kromě toho se musí ještě doprojektovat část dešťové kanalizace od
hlavní ulice do potoka, která má nedostatečnou kapacitu.
Konečně již také začala dlouho odkládaná rekonstrukce ulic
U Sportoviště, která bude trvat zhruba dva měsíce.
Zastupitelstvo HMP schválilo převod 5,2 mil. Kč pro rekonstrukce
ulic ve Slivenci a v Holyni a 3 mil. Kč na rekonstrukci zelených ploch.
Počítáme s tím, že bychom za tyto peníze zrekonstruovali spodní část
Kotovky a ulici V Doubcích, tedy obě ulice, které ještě mají prašný
povrch, dále kus ulice Za Farou, který se nám opět propadl, a ulici Na
Křenkově. U ní chceme, aby se stala pěknou součástí centra obce.
Zastupitelstvo též schválilo 8 mil. Kč pro rozšíření našeho hřbitova.
Máme již několik let vykoupený pozemek za stávajícím hřbitovem, vyřídili
jsme si změnu územního plánu, máme územní rozhodnutí a stavební
povolení, takže jedinou překážkou byly finance. Nyní již výstavbě nic
nebrání, proto bude zahájena v nejbližším možném termínu.
Na ulici K Cikánce začala výstavba osvětlení, o kterou jsem usilovala
několik let. Výstavba bude probíhat cca dva měsíce. Jsem velmi ráda,
že konečně bude cesta na Habeš pro chodce bezpečnější.

Jména pro nové parky
Děkujeme za došlé návrhy k pojmenování parků
v lokalitě nové zástavby Abbey. Komise z návrhů
vybrala jako nejvhodnější název Park Kostičky
(uvnitř zástavby) a Park Granátová (plánovaný
přírodní park na východním okraji lokality). Oba
názvy byly vybrány s ohledem na místopisnou
charakteristiku i zapamatovatelnost.

redakce

Konečně začala rovněž rekonstrukce křižovatky ulic
K Barrandovu – Ke Smíchovu – K Austisu, která potrvá do
poloviny října. Po mnoha letech zmizí provizorní semafory
a budou nahrazeny normálními, jak je to na jiných křižovatkách
běžné. Přibude též přechod, bezpečnější řešení pro cyklisty
a odbočovací pruh do ulice K Austisu.
Na Habeši se připravují projekty na výměnu zchátralých
vodovodů a na rekonstrukci ulic a dostavbu chodníku k ulici K Lochkovu.
Všechny další projekty, o nichž jsem psala v červnu, stále běží, jen vše
trvá déle, než bychom si přáli.
Příprava parku v Granátové má zpoždění, protože se projektantka
musí vyrovnat s překládkou kabelu SŽDC, což ovlivní i průběh cestiček
v parku. Kabel je s největší pravděpodobností nefunkční, ale přesto
nikdo nedovolí, aby se jednoduše odstranil. Velmi to celou akci brzdí.
Na park jsme dostali od HMP přiděleno 2,7 mil. Kč, tak zde chceme do
zimy provést aspoň část vytvarování terénu, abychom mohli vše na jaře
co nejrychleji dokončit.
Ve školce se stále více ukazuje, že u budov je nutné nejen řešit úspory
energie v zimě, ale vzhledem k probíhajícímu oteplování klimatu je také
nutné se vypořádat s velkými vedry v létě. Budova je bohužel v tomto
směru situována dost nepříznivě na západ, což je daň za to, že jsme na
malý pozemek potřebovali vtěsnat jak školku, tak i tělocvičnu. Snažíme
se proto už několik měsíců situaci napravit. Jako nejefektivnější se jeví
vybavit školku moderní rekuperační jednotkou s chlazením. Tu bude ale
nutné umístit na střechu, protože do technické místnosti se už nevejde.
Nyní čekáme na posouzení statika.
V nejbližší době začne výstavba multifunkčního hřiště v areálu AFK
Slivenec. Takže jak vidíte, ani přes léto jsme se nenudili…
1. září jsme měli tradiční vítání prvňáčků. Letos poprvé už se nemohlo
konat v zasedací místnosti úřadu, protože dětí bylo více než šedesát
a prostě bychom se tam vůbec nevešli. Akce se tedy uskutečnila v aule
základní školy. Máme totiž – poprvé po mnoha a mnoha letech – tři třídy.
Jsem ráda, že naše škola má stále lepší pověst, takže se k nám hlásí
i děti mimo naši městskou část. Zároveň je pro nás ale velkou výzvou,
kam všechny děti umístit. Do budoucna tedy zřejmě přistoupíme
k tomu, že budeme přijímat pouze děti z naší spádové oblasti.

Jana Plamínková, vaše starostka

Participativní rozpočet – příležitost pro každého
V rámci procesu zkvalitňování veřejné správy chceme dát větší prostor pro zapojování veřejnosti
do rozhodování. Jednotlivými kroky jsou velmi oblíbená komunitní plánování nad různými,
ale konkrétními projekty. Plánované FÓRUM 2016 je diametrálně odlišnou akcí, kde občané
rozhodují o problémech všech oblastí udržitelného rozvoje tím, že sami stanoví priority, které
by měla radnice řešit. Ale abychom nemuseli řešit jen nedostatky, zastupitelstvo rozhodlo
o vyčlenění částky z rozpočtu obce na participativní rozpočet. To znamená, že občané mohou
sami rozhodnout o využití těchto prostředků tak, že vytvoří projekty a hlasováním určí vítězný
nebo vítězné projekty, které bude radnice realizovat. O pravidlech a postupu participativního
rozpočtu budeme informovat na webových stránkách, vývěskách a dalších číslech Mramoru.

Imatrikulace
sliveneckých
prvňáčků
proběhla 1. 9. 2016
v aule ZŠ Slivenec.
Žáčky prvních tříd přivítala starostka J. Plamínková a místostarostka L. Kudláková.
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Rekonstrukce komunikací ve Slivenci a v Holyni
Začátkem září se stavební společnost Chmelíř pustila do
rekonstrukce ulice U Sportoviště. Od severní strany se začala
odebírat cca 40 cm vysoká vrstva materiálu, která bude nahrazena
předepsanou skladbou štěrkodrtí a dvěma vrstvami asfaltu. Po
západní straně komunikace se umisťuje drenáž, která bude odvádět
přebytečnou vodu. Práce by měly být hotovy do dvou měsíců,
pokud je nezkomplikuje kabel O2, který je nestandardně uložen
pod komunikací. Když už firma konečně začala, postupuje poměrně
rychle, a tak se místní obyvatelé brzy a definitivně zbaví prašného
povrchu.
V druhé polovině září se také povedlo opravit delší dobu propadlou
část ulice Za Farou. Konstrukční vrstvy jsme posílili o vyztuženou
betonovou vrstvu a věříme, že oprava je již konečná.
Paní starostce se povedlo na MHMP sehnat peníze na rekonstrukce
ulic a tak, pokud to počasí dovolí a podaří se nám vybrat dodavatele,
bychom chtěli ještě dokončit zbytek ulice Kotovka, dát do asfaltu

ulici V Doubcích a zahájit rekonstrukci ulice Na Křenkově.
Problematickou ulicí, co se týká oprav, je komunikace U Náhonu.
Přes to, že byl vybrán zhotovitel a magistrát má připraveny finanční
prostředky, zjistilo se, že je celá akce špatně připravena. Zhotovitel
s mandatářem již třetí měsíc jedná o materiálu a provedení nové
dešťové kanalizace. Městská část do těchto jednání vstupuje, aby
dohlédla na zájmy občanů. Během letních prázdnin probíhala jednání
i o omezení v dopravě, která tato stavba přinese. MČ usilovala
o zajištění dopravní obslužnosti dvěma směry (obratiště v horní
zatáčce U Náhonu a obslužnost kyvadlovou dopravou „prašandou“
z Barrandova), což se zřejmě nepodaří z technických a finančních
důvodů zrealizovat. Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap.
Pokud by se v letošním roce podařilo stavbu zahájit, pracovalo by
se v úseku od kaple směrem na Barrandov. Autobus MHD by měl mít
konečnou pod bigboardem vedle dešťové usazovací nádrže. Nic však
zatím není definitivní. Stále probíhají jednání. 

Výstavba tělocvičny
Ti z vás, kteří chodí ulicí U Sportoviště, si mohli všimnout, že stavba
tělocvičny má již jasně definované stěny a v nich je možné najít
i stavební otvory pro okna a dveře. Pracuje se na dřevěné konstrukci
stěn, uvnitř se zdí příčky a začíná se i s instalací solárního systému

Studie veřejných ploch
a komunikací lokality U Jezírka
V pondělí 19. 9. 2016 proběhlo druhé setkání s obyvateli lokality
U Jezírka nad návrhem studie řešení veřejných ploch a komunikací
v této lokalitě, které zpracoval atelier Projektil architekti s. r. o. Studie
vychází z námětů občanů z minulého komunitního plánování, ale
respektuje omezení daná vlastnictvím pozemků, hydrogeologickými
podmínkami lokality, zastavěností a veřejné plochy a komunikace
pojímá jako tzv. sdílený prostor. Celá lokalita je obytnou zónou a nově
by měla mít definována jak parkovací stání ve všech ulicích, tak
materiálově a vizuálně odlišený pás po celé délce ulice Frančíkova
pro pěší a také prostor křižovatek. Studie bude podkladem pro
zpracování projektu na úpravy komunikací po výměně zastaralého
vodovodního řadu. 
str

Údržba hřišť
V nejbližší době budou realizovány tři větší opravy dětských
hřišť. Jedná se o dětské hřiště v ulici Za Farou, dětské hřiště
v areálu ZŠ a dětské hřiště pod hřbitovem ve Višňovce.
Některé prvky budou vyměněny kvůli postupující hnilobě,
některé opravovány s obnovou nátěrů. urv
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a systémů vzduchotechniky. Stavba je už pod střechou, takže by již
neměl být problém, i kdyby se zhoršilo zatím velmi suché počasí,
které stavbařům opravdu přálo.

mus

Nové hřiště v ulici U Svahu
V ulici U Svahu jsme vybudovali nové dětské hřiště. Je sice poměrně
malé, ale větší prostory se v zástavbě k tomuto účelu nenašly.
Na hřišti je oproti jiným hřištím provozovaných městskou částí
trampolína, která nepatří do vybavení hřiště. Jedná se o soukromou
investici a aktivitu místních občanů, samozřejmě s vědomím úřadu.
Proto je vstup na trampolínu na vlastní nebezpečí.

Ž I VO T N Í P R O S T Ř E D Í

Podzim v Chuchelském lese
24. 9. To jsem z toho jelen. Od 14 hodin: Program pro malé i velké, s nímž proniknete do života jelení zvěře. Poslechnete si jejich mocné
troubení, vyzkoušíte si jejich obhratnost a na vlastní kůži si otestujete, jak těžká je ozdoba, kterou celý den hrdě nosí na hlavě.
5. 11. Svatohubertské troubení. Od 14 hodin: Poslední podzimní tanec listí loučícího se se stromy v Chuchelském háji dokreslí zvuky lesnic a borlic.
Přijďte si poslechnout působivé znělky, signálky a skladby, které jsou nedílnou součástí českého lesnictví a myslivosti.
18. 12. Zvířátkové vánoce. Od 14 hodin: Před svátky nasajte vánoční atmosféru v zookoutku, který ani v zimě neusíná, natožpak aby spal před
nadílkou! Výjimečně se vám otevřou brány do výběhů a budete mít příležitost předat zvěři malý dárek, třeba ve formě jablíčka.
Všichni jsou srdečně zváni!
Bc. Kateřina Swólová, Středisko Ekologická výchova

Kompostárna Slivenec

Jak jste si všimli, kompostárna v ulici K Austisu je již
hotová a určitě se ptáte, proč ještě neslouží svému účelu.
Tím důvodem je, že právě probíhá kolaudační řízení, bez
kterého není možné provoz spustit. Jakmile bude tento
proces zdárně ukončen, provoz kompostárny bude zahájen.
Samozřejmě, že s napětím očekáváme tento okamžik
a pokud se dozvíme, budeme vás v předstihu informovat.

Pejskaři

Apelujeme na všechny pejskaře, aby dodržovali čistotu
veřejných prostranství úklidem exkrementů po svých
mazlíčcích. Stížnosti na pejskaře jsou v oblasti ulice
K Cikánce, U Svahu a v lokalitě Kostiček. Nebuďme
lhostejní ke svému okolí i spoluobčanům. Nejen legislativa,
ale hlavně zdravý rozum a morálka takové jednání zakazuje.

Tříděné odpady
– kovový odpad
Od září můžete vidět na
třech stanovištích tříděných odpadů novou
nádobu. Je to nádoba
na sběr kovového odpadu a zatím je na stanovištích Ke Smíchovu x
Diamantová, K Homolce
x Do Chuchle a konečná
autobusu v Holyni. Postupně budou touto nádobou vybavena všechna zbývající stanoviště.

Fit prvky

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD

30. září 2016
14. říjen 2016
4. listopad 2016

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

ul. Smaragdová
křiž. Na Čisté x Frančíkova
Holyně - Nám. Pod Lípou

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD

Termíny Čas
24. 9. 2016

Stanoviště
900 – 1200

křiž. Na Čisté x Frančíkova

8. 10. 2016
22. 10. 2016
12. 11. 2016

1300 – 1600
900 – 1200
1300 – 1600

ul. Rubínová - u tříděného odpadu
křiž. K Lochkovu x Na Kraji
ul. Smaragdová

NEBEZPEČNÉ ODPADY

10. 11.
čtvrtek

1. křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová
2. nám. Pod Lípou - Holyně
3. křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce
4. 4. ul. Na Čisté

1640 - 1700
1710 - 1730
1740 - 1800
1810 - 1830

Městský mobiliář
V rámci vybavování veřejných prostranství městským mobiliářem jsme
instalovali v lokalitě „Kostiček“ odpadkové koše a lavičky. Abychom eliminovali
negativní jevy spojované obecně s umístěním laviček (povalování opilců či
osob bez domova) jsou lavičky navrženy tak, aby nemohlo docházet k těmto
jevům. Jsou jednomístné a umožňují skutečně jen odpočinek posezením.
Instalací odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy, chceme pomoci
zvýšení čistoty veřejného prostranství této lokality. Příspěvky Jiří Urválek

Proti dětskému hřišti Central park v ulici Za Farou naleznete
tři prvky pro pohybové aktivity. Prvky jsou vhodné pro
všechny generace a jsou oblíbené zejména mezi seniory.
Nestyďte se a přijďte si protáhnout klouby a svaly!
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MHD - autobusy ve Slivenci a Holyni

V souvislosti s celopražskou změnou linek autobusové dopravy MHD jsme zaznamenali mnoho
podnětů i negativních ohlasů ze strany našich občanů. Proto jsme u ROPIDu uplatnili tyto
požadavky, které naši občané požadovali:
Dřívější ranní spoje nové linky 130 na Zličín
Přidání Holyně do trasy nové linky 130
Změnu jízdního řádu linky 230 pro vhodnější příjezd dětí do školy
Ze stanoviska ROPIDu k jednotlivým požadavkům vyplývá, že dřívější spoj 130 na Zličín lze akceptovat,
přestože to přináší zvýšené náklady. Spoj s odjezdem ze Slivence v 5:34 bude zaveden ve zkušebním
provozu s vyhodnocením přepravními průzkumy.
Největším problémem je zavedení linky 130 do Holyně. Ropid vycházel z přepravních průzkumů, kdy
zhruba 84 % cestujících směřujících od Slivence na Jihozápadní Město Holyní pouze projíždělo, čímž
se drtivé většině všech cestujících neúměrně dlouho prodlužovala cestovní doba, a tak v průměru
využívalo každý spoj pouze 1,12 % osob ve (ze) směru Jihozápadní Město. Pokud by klesající trend
pokračoval, byl by Ropid nucen přistoupit ke zrušení linky. Závlekem linky 130 do Holyně se Ropid
obává nezájmu ostatních cestujících o tento spoj právě z důvodu prodloužení cestovní doby. Nicméně
budeme dále s Ropidem jednat a hledat vzájemně výhodného řešení ke spokojenosti všech občanů.
Současná podoba jízdního řádu linky 230 vychází zejména z rovnoměrného prokladu dalších linek tak,
aby nedocházelo k jevu, kdy téměř současně jede několik spojů a pak je „hluché místo“, kdy nejede
nic. Právě to je velmi častou kritikou ze strany cestujících. Zároveň je třeba brát ohled i na návaznosti na
další spoje. Požadovaný posun odjezdu linky 230 z Holyně z 7:44 na 7:30 bude mít právě ten důsledek,
že ve Slivenci se sjedou spoje v 7:36, 7:37 a mezi 7:44 a 7:59 nepojede nic.
Jiří Urválek
Došlo po uzávěrce: Změny od 15. 10. 2016 – odjezd linky 230 z Holyně v 7:30. První spoj linky 130
na Zličín bude ze Slivence odjíždět v 5:39.
inzerce
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Úpravy světelné
křižovatky Slivenec x Řeporyje
Do poloviny října bude dokončena
úprava světelné křižovatky ze Slivence do Řeporyj, kterou pro TSK
Praha provádí firma AŽD Praha
s. r.o. Úprava počítá s doplněním
odbočovacího pruhu ve směru
z ulice K Austisu na ulici K Barrandovu, doplněním přechodu pro
chodce a přejezdu cyklistů. Nastavení intervalů světelné signalizace bude rozšířené o přecházení
chodců a bude řešeno obdobně,
jako křižovatka ze Slivence do
Holyně. O vybudování prodloužení chodníku z ulice Ke Smíchovu
k nově budovanému přechodu
žádáme v rámci investičních akcí
TSK Praha.

Str

Kapli sv. Jana Křtitele v Holyni oživil projekt Galerijní laboratoř
Přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu a láká vás příjemná procházka spojená s kulturní akcí? Zkuste navštívit Holyni na okraji Prahy. Tam
se nabízí hned několik aktivit. Nejen klidná procházka na čerstvém vzduchu a v příjemném prostředí, ale také můžete svůj výlet oživit
návštěvou tamní, dokonale rekonstruované kaple sv. Jana Křtitele.
Petr Nikl
Uvnitř malé kaple totiž probíhá od června do září tohoto roku výstava Galerijní Laboratoř. Expozice
je přístupná vždy v sobotu a v neděli odpoledne. O co se ale přesně jedná? Galerijní laboratoř je
projekt, který vznikl v roce 2010 ve spolupráci s fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.
Jedná se o jakýsi druh exkurzu, díky kterému člověk snadno pochopí problematiku kurátorství
současného umění. Zpočátku byly nejčastěji realizované studentské výstavy pro hybridní prostor
galerie Makromolekulárního ústavu Akademie věd České republiky. V současné době projekt
hostuje v již zmíněné kapli v Holyni, ve které je připraven soubor sedmi autorských výstav. Patronem
celé akce je výtvarník Matouš Karel Zavadil. Pro projekt je zásadní velmi nízký rozpočet a hlavně
neziskovost. Dalším pilířem je podpora multikulturního a mezigeneračního dialogu - to znamená,
že při výběru vystavujících umělců je kladený důraz zejména na autory, kterým je více jak 35 let.
Rovněž mají přednost autorské intervence, které jsou vytvořené přímo na míru daných galerijních
prostorů.
Vzhledem k tomu, že čas již notně pokročil, uplynula možnost prohlédnout si výstavu Óda na radost od Lubomíry Kmeťové - Portelové, Genesis Tomáše Bachury, Krajinu a zátiší Jana Parkmana,
expozici umělkyně Markéty Vlčkové, která do galerijní kaple připravila výstavu s názvem Obrazy na
žaluziích, výstavu Pražské fotografické školy, kde byla možnost shlédnout výběr studentských prací
z Prague Photo 2016
i výstavu Aglomerace
Anny Paškové (kurátor
Michal Jalůvka). Expozici v kapli uzavírá poslední výstava
Galerijní laboratoř 4.,
a ta probíhá až do
30. září. Na vernisáži
zářijové výstavy studentů FHS UK vystoupil s originální performance Petr Nikl, svá srdce zapůjčil Kurt Gebauer. 	

(převzato z iDnes.cz)
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Ohlédnutí za příměstskými tábory

1. turnus – Turistický příměstský tábor 2016

V červenci se konal již druhý ročník našeho turistického příměstského tábora.
Vedle zkušených turistů z loňských prázdnin se naše „parta“ rozrostla i o nové
členy. Společně jsme pak vyráželi vlakem, autobusem, ale hlavně pěšky objevovat a poznávat zajímavá místa za hranicemi hlavního města Prahy. Energii
jsme doplňovali v cukrárně, osvěžilo nás brouzdání v řece nebo koupání v bazénu. Navštívili jsme například rozhlednu Na Pepři a bývalé zlatonosné štoly
v okolí Jílového. Nepříznivé počasí nás zahnalo také do kina a zábavního parku
TOBOGA Fantasy, kde se vyřádili úplně všichni. Asi největším zážitkem bylo
setkání s mluvícím papouškem, který nás oslovil a pobavil z jedné zahrádky,
kolem které vedla turistická cesta. Těšíme se na další společné putování a poznávání krás naší přírody. Na shledanou příští léto!
Irena Liscová

3.turnus – Skřítci a trpaslíci
Třetí týden v červenci proběhl příměstský tábor na téma „Skřítkové a trpaslíci“.
Týden se vydařil, ale dlouho jsme skřítky, ani trpaslíky nemohli najít a to jsme
hledali opravdu poctivě - v jeskyních bývalého dolu Altazar u Berouna, v Koněpruských jeskyních i v Příbramských dolech (Tam jsme našli permoníky, ale
my chtěli skřítky!)
A tak jsme si je nakonec v pátek vyrobili sami.
Alžběta Daňková

Školní rok 2016/2017 začal slavnostně
1. září se všichni učitelé, žáci, ti mladší i se svými rodiči, sešli před pódiem za historickou
budovou. Radostně je přivítala nejen ředitelka školy, ale i všichni učitelé. Už se na děti
těšili a určitě se většina dětí těšila zase na ně. Z místa shromáždění byl krásný výhled na
celý školní areál - zahrady i všechny budovy, včetně mateřské školy. Slivenecká škola
má obrovské štěstí, že se může pyšnit novým nádvořím, skvělou zahradou s prvky jako
je lanové centrum, dětské hřiště, altánek, pískoviště, ohniště, skleník a sportovní hřiště
atd. A všichni si této vymoženosti nejen patřičně váží, ale i dále školu zušlechťují. Nejvíce
je to patrné na historické budově, která během prázdnin konečně dostala tu správnou
atmosféru i uvnitř. Prostě, jak je krásná zvenku, tak je krásná i zevnitř a jsme přesvědčeni, že estetické prostředí velmi silně ovlivňuje dětskou dušičku.
Škoda, že škole již nezbyly finance na vydláždění chodníku před touto budovou. Snad příští rok. Ale školu čeká ještě mnoho dalších úkolů.
V letošním školním roce je žáků zase více. Nastoupilo 65 prvňáčků do tří tříd. Škola má kapacitu již téměř naplněnou a musí o její navýšení žádat.
Musí také ve spolupráci se zřizovatelem MČ Slivenec řešit i rozšíření jejích prostor. Ani školní družina nemá dobré podmínky pro svoji činnost.
Obývá učebny 1. stupně, neboť volné prostory nejsou. Ačkoli v loňském školním roce byla kapacita školní družiny nově navýšená, letos už nestačí
a škola vyšla vstříc rodičům nepřijatých žáků otevřením zájmového útvaru s názvem Klubík v rámci své doplňkové činnosti.
Důležité je, že se škola stále rozvíjí, postupuje kupředu a je to znát nejen na kvalitě vzdělávání, zapojováním se do různých větších projektů, ale
i v připravenosti plnění nových úkolů v souvislosti s tzv. inkluzí neboli společným vzděláváním. Všichni učitelé jsou nejen proškoleni ve změnách,
které novela školského zákona přinesla, ale mají již praktické zkušenosti. Například v loňském školním roce zaměstnávala 6 asistentů a v letošním školním
roce jich má již 10. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami však od školního roku 2013/2014 přijímá výhradně ze své spádové oblasti.
Svoji pozornost si zaslouží také pedagogové. Určitě si všimli i rodiče, jak
skvělý pedagogický sbor škola má a jak i jednotlivým učitelům leží na srdci
individuální vývoj každého dítě. To by však nešlo bez rodičů. A tak škole přejme tu symbiózu „škola- rodiče – zřizovatel“ co nejlepší. Bude mít tak pro svůj
další rozvoj ideální podmínky.
Ivana Rosová
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Vláčkem motoráčkem

Petra Stříbrná

Společný seminář pro
učitele, rodiče i veřejnost
„ZDRAVÁ STRAVA
A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE
ŠKOLE I DOMA“
Slivenecká škola v souvislosti s projektem
ZDRAVÁ ŠKOLA a FANDÍME ZDRAVÍ pozvala
všechny rodiče, veřejnost i žáky na společný seminář
v rámci komunitních akcí „Zdravá strava a zdravý
životní styl ve škole i doma“.
Je potřeba, aby se děti více hýbaly a zdravě se
stravovaly a bez zapojení rodičů se škole tento
záměr prosadit nepovede. Rodiče si proto společně
s učiteli vyslechli rady mediálně známého výživového
poradce Ing. Petra Havlíčka a PhDr. Karolíny Hlavaté,
PhD. v pondělí 19. 9. 2016 v aule školy v čase od
17:00 do 18:30h. Školní jídelna, která je do projektu
zapojená společně s celou školou, hledá optimální
složení jídelníčku. O semináři více je uvedeno na
webu školy. Doporučujeme se podívat i odkazy,
neboť se o slivenecké škole mluví v tisku i rozhlase.
h t t p : / / w w w. t y d e n . c z / r u b r i k y / z d r a v i / d e t i /
projekt-fandime-zdravi-ma-omezit-detskouobezitu_396159.html
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/
kazdy-ctvrty-prvnak-ma-nadvahu-skolam-irodicum-budou-radit-nutricni-specialiste–1646705

Ivana Rosová
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Ve dnech od 25. 7. – 29. 7. probíhal na naší škole příměstský tábor
Vláčkem motoráčkem. Výlety mimo Prahu do okolí Berouna byly naší
náplní.
V pondělí jsme se sešli u školy a formou her se seznámili. Pak jsme
vyrazili do Chuchelského háje na tamní hřiště a za zvířátky, odkud
jsme si přinesli spoustu pěkných zážitků, včetně hledání schovaných
bonbónů, což se ze všech her líbilo dětem nejvíce.
V úterý jsme se vydali do Brandýsa
nad Labem, kde jsme zamířili na tamní krásný zámek. Prohlídka byla delší,
ale slečna průvodkyně nám půjčovala
různé staré zbraně a makety mečů, čímž děti velmi nadchla. Též se jim líbila truhla, kam lidé házeli peníze a byly zde
různé druhy měn, děti zkoumaly starou papírovou padesátikorunu a též překvapením pro ně byl náš 50 haléř, což už
vlastně neznají. Také s cizími penězi se seznámily a šlo se dál. Poté jsme navštívili zámeckou zahradu s pávy, ovcemi,
husami a kočičkami a vyrazili jsme na cestu k domovu.
Ve středu byl v plánu Beroun a slavné medvědárium. Měli jsme štěstí – jak na počasí, tak na medvědy. Stává se prý,
že občas dlouho spí a lidé je ani nevidí. Tak nám se poštěstilo a medvědi pózovali celkem blízko plotu, odvezli jsme si
pěkné fotografie a byla i soutěž o nejhezčí fotografii medvěda.
Ve čtvrtek jsme se vydali na prohlídku Karlštejna, kde se nám moc líbilo, slunce pálilo, viděli jsme koníky a lezli po
skalách před branami Karlštejna, což děti velmi bavilo.
Poslední den tábora jsme se pak vypravili na nejdelší skluzavku v Praze na Bertramce. Ačkoli bylo po dešti, děti vzaly skluzavku útokem, a když se
blížil čas oběda, bylo jim líto, že už musí jít odtamtud pryč.
Slíbili jsme si, že ve výletech budeme pokračovat a již teď
se těším, kam se příští rok asi opět vypravíme.

ssenioři

Prázdninové výlety seniorů
Příjemné počasí o letošních prázdninách lákalo do přírody, klidu a pohody. Senioři ze Slivence a Holyně si užili ušlapaných kilometrů
v lesích i kulturních zážitků na zámcích a hradech. Společné výlety nás obohacují a dobrá nálada utužuje zdraví.
1/ 1. 8. - Jsme vyjeli busem MHD do Teletína a po žluté značce lesem jsme došli na vyhlídku Máj, vyhlídku Myšák, přes osadu
Proudy na Smetanovu vyhlídku, odkud jsme sledovali hluboké a romantické údolí řeky Vltavy. Dále jsme prošli Třebsínem a po
zelené značce lesem k řece Sázavě. V Petrově jsme nasedli na vlak do Prahy Braníka. Počasí nám přálo, bylo po dešti, krásné
výhledy, vůně lesa a hub, příjemní
pocestní.
2/ 10. 8. –Jsme navštívili barokní
zámek Veltrusy z 18. století
a anglický park. Celý areál se
postupně rekonstruuje po ničivé
povodni v roce 2002.
3/ 24. 8. – Jsme absolvovali výlet na
Karlštejn. Král českých hradů nás
nepřestane fascinovat. Dopřáli jsme
si jeden návštěvní okruh, dobré jídlo
v podhradí a krátký pěší výlet v okolí.
4/ 31. 8. – Návštěva renesančního
zámku Nelahozeves. Prohlédli jsme
si i rodný dům Antonína Dvořáka a kostel sv. Ondřeje ze 14. století, v němž budoucí
slavný hudební skladatel hrával.
5/ 7. 9. – Zopakovali jsme si loňský
úspěšný výlet lodí po řece Berounce
V pondělí 5. 9. jsme měli první
z přístaviště v Černošicích do přístaviště
setkání seniorů po prázdninách.
„Pláž“ a zpět. Je to dvouhodinová
Na schůzku jsme pozvali MUDr.
pohodlná plavba zajímavou krajinou
Ladislava Fialu, který se zabývá
a výkladem o historii Černošic, životem
homeopatií.
Informoval
nás
lidí kolem řeky v minulém století. Bylo
o možnostech léčby onemocnění
krásné počasí, pozorovali jsme volavku
homeopatiky, odpovídal na velké
šedou, hledali ledňáčka a poslouchali
množství otázek z řad posluchačů.
vyprávění o rybářských úspěších na řece
Je dobrým psychologem a šíří
Berounce.
kolem sebe dobrou náladu
a pozitivní energii.

Svět homeopatie
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Knihovna po prázdninách
O letošních prázdninách jsme doplnili knižní fond knihovny nákupem kvalitních knížek. Snažíme se uspokojit náročného čtenáře detektivek,
románů, sci-fi, dětské literatury, naučné i cestopisné literatury. Všichni máte šanci si vybrat dobré čtení.
Radka Třeštíková: Bábovky – dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu
Ilona Daikerová: Šiacu – japonské umění léčivých doteků
Deborah Rodriguezová: Kavárnička v Kabulu – úžasný příběh o lidské síle a chápání rozdílností
Zuzana Maléřová: Dopis Cyranovi – v dopisech se citlivě dotýká bolesti, aby nám všem dala prožít naději a radost
z aktivního uchopení našich životních údělů.
Blanka Čechová: Návrat jadranské snoubenky – moře, teplo, prudká zamilovanost, podzim, zima. Ach jo.
Katja Kettu: Porodní bába – kniha, kterou do poslední stránky prožíváte. Nemůže vás nepohltit.

Aktivity seniorů
– podzim, zima 2016

Společenská kronika 2016
Srdečně blahopřejeme těm občanům,
kteří v měsíci září a říjnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.
Září
pan Josef Jagr, paní Ludmila Semerádová
paní Ivanka Špačková, pan Miroslav Šobor
paní Květoslava Nováková, pan Bohumil Slavík
paní Hana Antonová, pan Václav Vinař
paní Blanka Korbelová, pan Josef Šternberg

Říjen
pan Pavel Svoboda, pan Jindřich Stejskal
paní Irena Lambojová, pan Jindřich Červenka
pan Vojtěch Korčík, paní Marie Arnotová
paní Blažena Machoňová, paní Zdenka Červová
paní Růžena Hájková, paní Věra Moťková
paní Libuše Tomšů, pan Bohumil Vodrážka

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

Ivanka Devátá ve Slivenci

Senioři z Holyně a Slivence se pravidelně scházejí
v Klubu seniorů každé první pondělí v měsíci. Vždy
máme připravený naučný nebo zábavný program. Čteme,
cvičíme, učíme se. Mimo pravidelné schůzky cvičíme
jógu – je to rehabilitační cvičení zad, kloubů, učíme se
správně dýchat – prostě cvičení je velmi užitečné pro naši
opotřebovanou tělesnou schránku. Cvičení pro seniory
opět začíná v druhé polovině září. Cvičíme ve čtvrtek
dopoledne – hodinu - v nové čisté teplé tělocvičně ve
Švestce.
Plánujeme zorganizovat 10. kurz trénování paměti
s naší stálou cvičitelkou. Je to deset lekcí po hodině, vždy
ve středu od 16.00 hod. Kurz je už nyní náročný, musíme
pracovat s internetem, pamětí, cvičit s hudbou, řešit
matematické chytáky. Je nám spolu dobře, nemyslíme na
běžné starosti.
Máte-li zájem se k nám přidat: telefon do knihovny
251 811 297, e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz, nebo
se v knihovně zastavte u paní Krejčové do 20. 9. 2016

První beseda po prázdninách v knihovně byla se spisovatelkou a herečkou
Ivankou Devátou. Milá, upřímná, vždy dobře naladěná, mladá myšlením
i postavou, upravená, vtipná – to je Ivanka Devátá. Beseda s ní byla příjemným
pozastavením v našem uspěchaném světě. Odpovídala na otázky s chutí
a klidem, líčila život umělecký bez patosu. Vyprávěla o herecké práci, o své
rodině, o práci v rozhlase, o zkušenostech při natáčení filmů. Diváci si jí
pamatují jako Hermii ze Snu noci svatojánské, Mimi z Loupežníka, Stázu
z Léta, Kláskovou z Lucerny či Lízalku z Maryši. Milovala komediální role – ty
byly jejímu naturelu nejbližší. Stále ještě pracuje, je mezi lidmi a život ji baví.
V knihovně ve Slivenci máme k vypůjčení knihy od Ivanky Deváté – můžete si
vybrat!
Foto Marek Pilnaj, dvojstranu připravila Irena Krejčová

Domov seniorů ANAVITA
Praha-Slivenec
Informační beseda občanů Holyně a Slivence se
zástupci a provozovateli společnosti ANAVITA
V úterý 18. 10. od 18.00 hod.
V zasedací místnosti ÚMČ
Vážení občané,
jistě jste zaznamenali, že ve středu Slivence roste krásná budova, která
bude domovem pro seniory se zvláštní péčí, ale také možnou pracovní
příležitostí pro naše spoluobčany. Zveme ty, které problematika péče o seniory zajímá na besedu s ředitelem společnosti ANAVITA
panem Jiřím Duškem.
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Slivenecký klub Švestka po prázdninách

V klubu Švestka proběhly v září 4 termíny zápisů, které byly
vyhlášeny již v červnu. Během léta jsme zaevidovali elektronické
přihlášky těch, kteří si chtěli místo v kurzu s určitostí zajistit.
Prvního září jsme již v 7:30 (tedy půl hodinu před otevřením)
přivítali první zájemce. Během dvou hodin se nám sešlo 200
přihlášek a u exponovaných kurzů (např. výtvarné kurzy pro děti
Paletka a Hliněná pecka nebo kurzy Pilates a Powerjóga) jsme
museli vyhlásit stop stav. Takový zájem nás těší.
Pro letošní rok jsme ponechali nabídku kurzů stejnou, jako
v loňském roce, jen s několika málo změnami: Rozšířili jsme
možnost cvičení v sále Fit Švestka o lekce ranní jógy s Věrou
(probíhala úspěšně už přes léto), od října zkusíme nabídnout
nově další kurz powerjógy, a to brzy ráno, aby si mohli zájemci
zacvičit před tím, než odjedou do práce a posílili jsme hudební
obor o výuku na elektrickou kytaru.
Hlavní změna se týká provozu Fit Švestky. Rozhodli jsme se
oddělit režim kurzů cvičení, které tam probíhají, od ostatních.
V sále Fit Švestka se bude cvičit kontinuálně, bez ohledu na školní
prázdniny. Během období vánočních svátků a letních prázdnin
připravíme mimořádný režim. Reagujeme tak na připomínky klientů.
Věřím, spolu s celým realizačním týmem, že se i po celý nadcházející
švestkový rok budeme všichni do Švestky rádi vracet… s novými
nápady, inspirací, s touhou něco nového poznat, odreagovat se
od hektického tempa dnešní doby a těšit se z nových setkání.
K tomu občas připravíme i nějaké překvapení. Lenka Kudláková

Kurzy FIT Švestka – pravidla
pro permanentky 2016/17
Od září 2016 vystavujeme permanentky pro kurzy cvičení
dospělých, které organizuje Slivenecký klub Švestka.
Jak na to?
1. Zájemce se zapíše do preferovaného kurzu, vyplní a odevzdá přihlášku.
2. Po zaplacení kurzu (hotově na úřadě MČ, nebo převodem na účet),
obdrží zájemce po zaevidování platby permanentku na 15/ 10/ 5 lekcí,
kterou si vyzvedne na podatelně ÚMČ v úředních hodinách.
3. K prodeji je permanentka od 1. 9. 2016 na 15 lekcí/1500,– Kč, od
1. 11. 2016 na 10 lekcí/1000,– Kč, od 1. 12. 2016 na 5 lekcí/500,– Kč
4. Sleva pro seniory 60+ s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Slivenec
činí 50 %.
5. Permanentka umožňuje nahrazovat (navštěvovat) lekce ve všech
kurzech (pilates, tabata, čchi-kung, jóga, power jóga, moderní tanec)
a ve všech časech. Výjimkou jsou kurzy výhradně pro seniory (cvičení
pro zdravá záda) a kurz Rodinného centra Pecka (pilates s hernou).
V obou těchto případech permanentky nevystavujeme.
6. Permanentka je platná pouze pro dané pololetí. Je jen na vás, jak
své zakoupené počty lekcí využijete.
Co umožňuje permanentka na období I. pol. (12. 9. 2016 –
5. 2. 2017)?
cvičí se celé pololetí do 5. 2. 2017, kromě státních svátků a při absenci
lektora
• není určen pevný počet lekcí
• permanentka je přenosná (lze ji poskytnout známému, aby vaši lekci
využil za vás)
• pokud permanentku vychodíte dříve (využíváte např. i jiné kurzy), je
možné zakoupit další (10 lekcí nebo 5 lekcí)
• Vy si hlídáte vámi odcvičené lekce, abyste permanentky plně využili
• Pozor - na cvičení mají prioritně přednost vždy účastníci zapsaní
v daném kurzu (kurz bude uveden v hlavičce permanentky)

Volnočasové zařízení MČ Praha-Slivenec
www.klubsvestka.cz
přidejte si nás na fb

Něco málo švestkových čísel ke dni 20. 9. 2016:
Otevřených kurzů celkem (včetně individuálních lekcí):
72 (z toho 9 RC Pecka)
Zaevidované přihlášky: 435 (200 DOSPĚLÝCH A 235
DĚTÍ), z toho do kurzů RC Pecka 75, do kurzů Fit Švestka 180
(z toho 140 cvičenců)
Kurzy probíhající v Klubu Švestka: 43
Kurzy probíhající v sále Fit Švestka: 23
Kurzy probíhající v tělocvičně ZŠ: 6
Švestková parta celkem: 30 + 4 + 1 + 1 (lektoři, realizační tým,
úklid, administrativa)


Kurzy jógy v sále Fit Švestka

Výuka hry na kytaru

Pecičky

Ukradená galerie (na zdi kavárny Selanka)
Paletka

připravila po letní instalaci Barbory Křivské výstavní
sezonu věnovanou mužům. První expozice se ujal
Tomáš Páv. Jejím podtitulem je Nejlepší výhled na svět
je z… (kdo autora zná, sám si doplní). Těšíme se z této
i z výstav následujících. 
Red.

Posledních místa nabízí
slivenecký klub Švestka
v těchto kurzech:
PONDĚLÍ:
Pilates pro maminky
Výrazový tanec I.-II.
Moderní tanec
Čchi - kung
Keramika pro mládež
i pro dospělé
Vokální sbor
ÚTERÝ:
Prťata I.-II.
Míčovky
Divadýlko Karkulka
Angličtina

STŘEDA:
Němčina
Tabata I.
ČTVRTEK:
Paletka s hernou
Španělština pokročilí
PÁTEK:
Montessori I.-II.
Tabata II.
Latina
NEDĚLE:
Čchi-kung
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8. slivenecké vláčkohraní
O víkendu 10. a 11. září proběhla další interaktivní výstava
Modelářského kroužku modulové železnice Slivenec, který pracuje pod
3. MS při OS ČČK Praha 1 na zdejší základní škole a v DDM Praha 5.
Během školního roku děti pracují na svých modulech a zářijová výstava
ve Slivenci je pak takovým vyvrcholením jejich celoročního snažení.
Pro tuto výstavu hledali modeláři ve Slivenci větší prostory, které
díky vstřícnosti Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
nalezli v Křižovnickém dvoře. Po nezbytném úklidu a úpravách tak
mohli pro návštěvníky připravit výstavu ve dvou sálech o celkové
rozloze cca 420 m2.
Na návštěvníky čekalo kolejiště složené z 97 modulů velikosti H0
a H0e, již tradiční hledání odpovědí na více či méně záludné otázky,
modelářská dílnička, malování vláčku a pro nejmenší i oblíbené dřevěné
kolejiště. V dětském koutku byl také hojně využíván závěsný sedací

vak. Dospělí si zase rádi poseděli na pohovce, lavičkách, či skládacích
křeslech u kávy nebo čaje a dobrot, které opět nabízela dětská nádražní
restaurace U Mašinek. Ta měla velký úspěch. Novinkou letošní výstavy
byl on-line přenos z kamery umístěné v jedné z lokomotiv, která snímala
trasu vlaku z „ pohledu strojvůdce“ ve velkém sálu s kolejištěm. Obraz
pak byl přenášen na plátno umístěné ve vstupním sále. Jako host také
vystavoval své moduly ve velikosti TT p. František Kubíček.
Během obou dnů navštívilo výstavu celkem 416 návštěvníků.
Také letos někteří návštěvníci přicházeli v oba dny. Práce s přípravou
a provozem bylo hodně, ale stálo to za to. Někteří z modelářů na výstavě
dokonce i nocovali, všichni si ji užili a nedali si ji zkazit ani zásahem něčích
nenechavých rukou.
Fotografie z výstavy bude možno zhlédnout na www.nadrazislivenec.cz.

PeS -

Příměstský tábor a Dětská tretra 2016
Sportovní areál o letních prázdninách nezahálel. Nejdříve byla provedena rekonstrukce travnatého fotbalového
hřiště (pískování, dosetí, hnojení, válcování a běžná údržba) a koncem prázdnin patřil sportovní areál dětem.
Nejúspěšnější dětskou akcí Příměstského tábora byla tenisová školička.
Počasí dětem přálo a všem se akce líbila. Tenisový tábor vyvrcholil závěrečným turnajem ve dvou věkových
kategoriích. Následně se tenisti zúčastnili výkonnostních testů, tzn. Dětské tretry 2016 (běh na 20 metrů, vějíř,
hod do dálky, hod na koš, švihadlo 1 minuta a skok daleký z místa). Nadšení a sportovní zápal bylo veliké.
Vítězové jednotlivých věkových kategorií se odnesli hodnotné ceny a my jenom doufáme, že byla zahájena
tradice, které bude mít příští rok větší účast.

Výsledky Dětské tretry 2016
Kategorie 5. a 6. třída: 1. místo Adam Rek (Slivenec); Kategorie 2. a 3. třída: 1. místo Anika Veselá (Barrandov);
Kategorie 1. třída a předškoláci: 1. místo Vilém Hora (Slivenec).
Nejmladším účastníkem se stal Vincent Motl (*25. 11. 2015) viz. foto 
Za AFK Petr Sedlický, správce areálu

Nové multifunkční hřiště ve Sportovním areálu Slivenec
V současné době se ve sportovním areálu chystá rekonstrukce plochy mezi umělkou a velkým fotbalovým hřištěm. Na jejím místě vznikne
nové multifunkční hřiště o rozměrech 18 x 36 m s polyuretanovým povrchem a celkovým oplocením dřevěnými mantinely a sítí. Jak už
vyplývá z jeho názvu, bude určeno pro různé druhy sportů, např. basketbal, volejbal, florbal, nohejbal a tenis. Hřiště buduje TJ AFK Slivenec
z grantu hlavního města Prahy a městská část se podílí investicí do rozšíření zázemí pro veřejnost. Za objektem šaten budou nově umístěny
sanitární kontejnery se sociálním zázemím, sprchou, wc a šatnou. Součástí rekonstrukce je i vydláždění přístupových cestiček ke sportovišti
a zázemí. Multifunkční hřiště přispěje k rozšíření nabídky aktivit ve sportovním areálu pro širokou veřejnost, pro kterou je hlavně určeno.



Simona Strauchová

Hledáme občasné hlídání pro
našeho kocoura z Holyně
především v termínu
pátek – neděle.
Tel. 603 332 904

s Kalendář Slivence říjen – listopad 2016
ŘÍJEN
1.-30. 10. Myanmar – fotografie Petra Anderse (kaple v Holyni)
3. 10.
16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
4. 10.
17:00 FÓRUM ZDRAVÝCH MĚST (veřejná diskuze nad
otázkami o rozvoji MČ v aule ZŠ)
5. 10.
9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
11. 10. 18:00 Cestopisná beseda: Kde ženy vládnou (Kateřina
Karásková v zasedací místnosti ÚMČ)
13. 10. Zájezd seniorů (Příbram, Svatá hora)
15. 10. 16:00 Workshop Bubnování (sál Fit Švestka)
15. 10. 10:00 – 16:00 DEN ZDRAVÍ (náves pod rybníkem)
18. 10. 18:00 Beseda se zástupci provozovatele domova seniorů
Anavita (zasedací místnost ÚMČ)
19. 10. 9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
24. 10. VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO
LISTOPAD
5. 11.
10:00 Keramická dílna pro veřejnost (Klub Švestka)
7. 11.
Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
12. 11. 10:00 Malujeme mandaly (výtvarná dílna pro veřejnost v
Klubu Švestka)
22. 11. Cestopisná beseda: Sýrie (M. Drahoňovský v zasedací
místnosti)
26. 11. Podzimní pohár (AFK Slivenec)
26. 11. Adventní dílna (výroba adventních věnců v Klubu Švestka)
27. 11. Rozsvěcení vánočních stromů

Cestopisná beseda:

Autostopem po Sýrii – Mgr. Libor Drahoňovský
Úterý 22. 11. v 18:00 (zasedací místnost ÚMČ)
Během promítání navštívíme působivé rozvaliny starověkého města Palmýry,
křižácké hrady, na pamětihodnosti bohatá města a starobylé kláštery. Součástí
besedy budou i poutavá vyprávění o historii, kultuře i místním obyvatelstvu.

Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu:

Kde ženy vládnou
s Kateřinou Karáskovou, cestovatelkou,
malířkou – píše a pracuje v humanitárních
organizacích
Úterý 11. 10.
od 18:00 hod. v zasedací
místnosti ÚMČ
Že Amazonky dávno vymřely?
Hloupost! Vítejte ve společnostech,
kde mají navrch ženy. Poznáte
mexické indiánky, které své muže
překonávají nejen inteligencí, ale
i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský matriarchát. Vysoko
v čínských Himálajích navštívíte nejromantičtější etnikum na světě. A nakonec
se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným kmenem, jehož muži
zoufale bojují za rovnoprávnost. Kateřina Karásková napsala knihu „Kde ženy
vládnou“, kterou přiveze s sebou a nabídne ke koupi á 250,– -Kč, zájemcům,
po besedě, podepíše.

SLIVENECKÝ MRAMOR
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