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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
č a s o p i s  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a – S l i ve n e c 4  2 016

 Desátý ročník Sliveneckých letnic

Poděkování za podporu festivalu patří těmto fi rmám a jednotlivcům: Kolektory Praha a. s., Kytary cz, Andres a Vild s.r.o., Honda power equipment, Enprag, Rutr 
s.r.o., Austis, Izomat, Reklama Slivenec, Nábytek Marek, Rodinné centrum Pecka, Kavárna Selanka, vinotéka Primawine, Petr Šimek, Tomáš Klíma, dobrovolníci, 
pracovníci úřadu MČ Praha-Slivenec a ti, kteří přispěli dobrovolným vstupným.   více na str. 11

Čankišou

Megaphone Ondřej Hejma

Plastic People

Moderátoři 
J. Folvarčný a A. Břenková



 Informace z 14. a 15. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha–Slivenec
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Starostka RNDr. Jana Plamínková svolala 14. veřejné zasedání 
zastupitelstva MČ Praha-Slivenec na 25. května 2016.
Zastupitelé projednali a schválili:
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY

 rozpočtové opatření č. 3/2016 (příloha usnesení č. 174/14/2016);

 navýšení rozpočtu v  příjmové a  výdajové části o  14 700,00 Kč - 
účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z  Úřadu práce ČR 
na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v  rámci veřejně 
prospěšných prací;

 navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 100 000,00 Kč - přijetí 
daru od RC Pecka o.s., který je určen na festival Slivenecké letnice 2016;
ZÁVĚREČNÝ ÚČET

 zastupitelé vzali na vědomí zprávu o  výsledku přezkoumání 
hospodaření MČ Praha  – Slivenec za rok 2015 s  tím, že byly zjištěny 
méně závažné chyby, které budou odstraněny dle pokynů MHMP, 
a schválili závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2015 
včetně všech příloh;
SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK

 byla schválena řádná účetní závěrka MČ Praha – Slivenec za rok 2015 
vč. všech jejích příloh;

 dále byla schválena řádná účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 za rok 2015 vč. všech jejích 
příloh, a rozdělení hospodářského výsledku;
NOVÉ KOLUMBÁRIUM – CENA PRONÁJMU

 Schránky v novém kolumbáriu na hřbitově v Praze-Slivenci, Višňovka 
budou pronajímány za cenu 4 100,00 Kč/10 let. Všechny schránky jsou 
na 4 urny, cena byla stanovena v souladu s usnesením č. 9/2005.
RŮZNÉ

 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti do Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR o  podporu projektu „Komunitní centrum Na 
půdě“ s celkovým rozpočtem 5 602 300,00 Kč. Projekt zahrnuje rovněž 
vybudování bezbariérového přístupu do horních podlaží budovy MČ. 
Vyhodnocení přijatých žádostí a  případné zahájení realizace projektu 
bude nejdříve ve II. čtvrtletí 2017. Z  rozpočtu MČ budou v  případě 
schválení projektu hrazeny způsobilé výdaje ve výši 20 % z ceny projektu 
a dále nezpůsobilé výdaje.  Milena Hollmannová 

Řádné 15. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve středu 
22. června 2016.
Po zprávě starostky RNDr. Jany Plamínkové vystoupili se svými příspěvky 
předsedové komisí a výborů.
Paní Mgr. Lenka Kudláková za kulturní komisi poděkovala všem, kteří se 
podíleli na přípravě 10. ročníku Sliveneckých letnic, především sponzorům, 
z  nichž někteří Letnice podporují již 10. rok, a  také zaměstnancům úřadu. 
Pozvala všechny na sobotu 25. 6. 2016 na Valda cup na fotbalové hřiště AFK 
ve Slivenci a na výstavy v holyňské kapli, které budou probíhat po celé léto.
Pan Michal Láznička – KV, informoval o  tom, že kontrolní výbor se sešel 
30. 5. 2016, aby zkontroloval plnění usnesení přijatých ZMČ Praha-Slivenec. 
Většina usnesení jsou splněná a  ukončená, některá ještě nejsou ukončena, 
protože se čeká na vrácení podepsaných smluv.
Po těchto informacích zastupitelé projednali a  schválili usnesení k  těmto 
bodům:
VĚCNÁ BŘEMENA

 se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za cenu 8.370,– Kč + 
DPH uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku p.č. 1678, 
k.ú. Slivenec, na podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě

 se spol. PREdistribuce, a.s. – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene užívání pozemku p. č. 1699, k.ú. Slivenec.

 se spol. Pražská plynárenská distribuce, a.s. – za cenu 50 tis. Kč uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozemku p.č. 
1732/4, k.ú. Slivenec

 bezúplatné uzavření smlouvy o služebnosti cesty na pozemku p.č. 1167/33, 
k.ú. Slivenec
SMLOUVY

 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci s paní Annou Skalovou

 uzavření smlouvy o spolupráci s panem V. Jarolímem /ul. Granátová)

 uzavření darovací smlouvy se společností Marsilean, a.s. na pozemky 
parc.č. 1770/97, 1770/98, 1767/74, 1767/75, 1767/76 a 1767/77, k. ú. Slivenec

 uzavření kupní smlouvy se společností Marsilean, a.s. na odkup komunikace 
na Přídole na týchž pozemcích za cenu 1.000,– Kč

 zastupitelstvo schválilo revokaci usnesení č. 168/13/2016 ze dne 27. 4. 2016
MAJETEK

 zastupitelstvo schválilo revokaci usnesení č. 110/8/2015 ze dne 4. 11. 2015

GRANTY II. KOLO

 zastupitelstvo schválilo přidělení fi nančních prostředků ve výši 100 tis. 
Kč na granty ve II. kole. Výši příspěvku pro každý subjekt najdete v článku 
Přidělené granty na rok 2016 – II.kolo.
DOTACE

 zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na Mapování 
přístupnosti a bezbariérovosti objektů na lokální úrovni ve výši 50 tis. Kč

 zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na posílení 
mzdových prostředků o 228 500,– Kč škole

 zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu z Úřadu práce ČR

 zastupitelstvo schválilo rozpočtové úpravy č.4
RŮZNÉ

 zastupitelstvo neodsouhlasilo změnu ÚP pozemku p.č. 1183, k.ú. Slivenec, 
ze ZMK (zeleň městská a krajinná) na OB (čistě obytné)
Zastupitelé na konci zasedání jednali o  změně koefi cientu zastavěnosti ÚP 
pozemku p. č. 1459/13, k.ú. Slivenec, z  OB-A  na OB-B, o  kterou požádali 
manželé Fiřtovi a Šáchovi. Věc bude projednána v září na veřejném zasedání. 
Zastupitelé se půjdou podívat na pozemek a teprve poté bude vydáno usnesení.
Názvy nových parků v MČ Praha-Slivenec zastupitelé projednají také v září. 
 Bohdana Růžičková 

Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec rozhodlo na svém 15. veřejném zasedání 
ZMČ Praha - Slivenec dne 22. 6. 2016 usnesením č. 191/15/2016 o přidělení 
fi nančních prostředků ve výši 100.000,– Kč určených na II. kolo grantů v oblasti 
kultury a sportu na rok 2016 pro tyto subjekty: Real Holyně (pravidelná činnost 
a akce): 19 000,– Kč, Českomoravský svaz chovatelů holubů ZO Slivenec 
(pravidelná činnost a akce): 6 000,– Kč, AFK Slivenec (dětské hřiště v areálu): 
20 000,– Kč, Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec (projekt „Za sliveneckým 
mramorem“): 18 000,– Kč, Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec (projekt 
„Online komunikace  – nástrahy a rizika“): 10 000,– Kč, Český červený kříž 
– oblastní spolek – modelářský kroužek modulové železnice (materiální 
vybavení):14 000,– Kč,
FbK Olymp Praha (fl orbalové kroužky pro děti):13 000,– Kč

Dne 25.  května se uskutečnila schůzka s  občany lokality HABEŠ nad 
problematikou výhradně této oblasti. Jednání bylo velmi konstruktivní, radnice 
získala řadu podnětů a  informaci, co trápí občany v  této lokalitě. Jednalo se 
o drobné podněty týkající se údržby zeleně, dopravních značek apod. Z oblasti 
těch náročnějších (fi nančně i časově) se přítomní občané se shodli na několika 
zásadních požadavcích. Občanům chybí chodník od ulice K Lochkovu a požadují 
vybudovat chodník v  celé délce ulice Frančíkova, minimálně od zastávky BUS 
k prvnímu domu. Ohledně omezení hlukové zátěže požadují zvýšení stávajících 
a dostavbu chybějících protihlukových bariér u Pražského okruhu. Zároveň chtějí 
protihlukové bariéry i  u  komunikace K  Barrandovu. Zásadní nesouhlas vyslovili 

občané k připravovanému zařazení obslužné komunikace na území 
MČ Lochkov (mezi Pražským okruhem a ulicí K Lochkovu, resp. Ke Slivenci) jako 
místní komunikace III. třídy a její napojení na Pražský okruh, obávají se razantního 
zvýšení provozu na této komunikaci a tím zvýšení hlukové zátěže v jejich domech. 
Rovněž se vyslovili pro vrácení nedávno odstraněné protihlukové bariery. V případě 
napojení této komunikace na Pražský okruh požadují zcela zamezit provozu 
motorových vozidel mezi touto komunikací a ulicí K Cikánce. Na závěr občané 
přijali návrh jedné občanky na změnu místního neofi ciálního názvu lokality HABEŠ 
na původní název U JEZÍRKA. V té souvislosti projevili lítost nad zaniklým jezírkem 
pod ulici U Habeše a projevili přání toto jezírko obnovit.  Jiří Urválek   

 Komunitní plánování s občany U JEZÍRKA

 Přidělené granty na rok 2016 - II. kolo



INFORMACE STAROSTKY

Milé sousedky, milí sousedé,
Před prázdninami mám pro vás téměř samé dobré zprávy.
Rekonstrukce ulice K Holyni po roce a půl konečně skončila. 

Máme tam nový vodovod, novou dešťovou kanalizaci, nový 
povrch, chodníky, parkovací plochy – zkrátka konečně ulice, 
jak má být. Pro veřejnost byla ulice otevřena na přelomu 
června a července, kdy tam také začal jezdit autobus.

Zvláště všechny občany z Holyně jistě potěší, že konečně po velmi 
dlouhé době se podařilo dosoutěžit ulici U Náhonu. Vzhledem k tomu, 
že výběr zhotovitele schválila Rada HMP tak by se celá akce mohla 
rozeběhnout již během července. Zakázku vyhrála fi rma Ekis.

Zároveň se připravují rekonstrukce ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu, 
s jejichž realizací by se mohlo začít v příštím roce. Pokračují i přípravy 
na výstavbu chodníků, o nichž jsem ze zmiňovala minule. Vzhledem 
k tomu, že se již pomalu, ale jistě blíží výstavba tramvaje, tak se i my 
snažíme urychlit přípravu chodníku na konečnou tramvajové trati. 
Chodník je naplánován mezi areálem školy a Domova pro seniory. Další 
naplánovanou akcí je rekonstrukce ulice U Sportoviště. Zde je již několik 
měsíců vybrán zhotovitel, ale vzhledem k tomu, že bylo nutné skloubit 
tuto akci s rekonstrukcí ulice K Holyni a zároveň s navážením materiálů 
na výstavbu tělocvičny, uskuteční se rekonstrukce až na přelomu srpna 
a září. Chápu, že to v obyvatelích ulice nevzbuzuje nadšení, ale obávali 
jsme se, že těžké náklaďáky, které vozí materiál na stavbu tělocvičny, 
by nám nově opravenou ulici zase hned zničily. Snažíme se proto 
s rekonstrukcí počkat, až již bude hlavní část materiálu navezena.

V  místní části Slivence zvané Habeš nebo také U  Jezírka by 
se koncem letošního roku nebo napřesrok měla provádět výměna 
vodovodů z  nekvalitní polské litiny. HMP nabízelo, že by se při této 
příležitosti mohla udělat i  provizorní oprava povrchu ulic. Na setkání 
s  obyvateli Habeše ale jasně vyplynula touha Habešanů mít ulice 
opravené defi nitivně, kvalitně, s chodníky a „kufrem“. Obyvatelé jsou 
zároveň smířeni s tím, že tato oprava bude o něco déle trvat, protože 
je nutné na ni zpracovat projekt, získat územní rozhodnutí a stavební 
povolení a posléze i fi nance. Bereme to samozřejmě v potaz. Osobně 
si také myslím, že provizorní úprava je jen mrhání peněz a oddalování 
defi nitivní akce, tak jsem ráda, že se Habešané (alias Jezírkáři) takto 
rozhodli.

Výrazně pokročila výstavba tělocvičny. Firma Ingbau rozdělila 
stavbu na dvě části a  v  té, která se týká zázemí tělocvičny, již má 
hotové veškeré betonové konstrukce a začne v brzké době s montáží 
dřevostavby. U  vlastní tělocvičny nyní pracují na základové desce. 
Zastupitelstvo HMP na svém červnovém zasedání odsouhlasilo dalších 
9 mil. Kč pro výstavbu, takže máme nyní stavbu kompletně fi nančně 
pokrytou, za což jsem opravdu velice ráda. Na nás jako městské části 
tak bude pouze vybavení tělocvičny, ale to již nebude nikterak drastická 
fi nanční částka.

Co se týče výstavby osvětlení v ulici K Cikánce, tak již má stavba 
předané staveniště. Akce by se měla uskutečnit během léta. Spolu 
s  Řeporyjemi se snažíme udělat projektovou dokumentaci na 
cyklostezku mezi našimi městskými částmi. Akce bohužel trochu vázne 
kvůli problémům na řeporyjské straně. Máme již hotovou projektovou 
dokumentaci na park Granátová. V co nejkratší době bychom ho chtěli 
podat na stavební úřad kvůli získání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Na jaře bylo defi nitivně dokončeno nové kolumbárium, kde je 
nyní možné si pronajímat kolumbární schránky.

Celou dobou se také věnujeme majetkovému vypořádání pozemků. 
Chápu, že to pro občany není žádné „sexy“ téma, ale pro dobré fungování 
obce jsou majetkové vztahy nesmírně důležité. Proto jsem tak ráda, že 
se nám podařilo získat do majetku všechny pozemky v areálu školy. 
Proto jsem ráda, že se podařilo dohodnout s  developerem ohledně 
pozemků směrem k tramvaji. A proto jsem moc a moc ráda, že se nám 

podařilo dohodnout s  manželi Kolářovými ohledně výkupu 
pozemku spojujícího ulice Granátová a  Diamantová. Chtěla 
bych tímto poděkovat prof. Kolářovi a  jeho paní, že městské 
části pozemek prodali, a  navíc za velmi příznivou cenu. 
Získaná cesta bude sloužit jako pěší propojení obou ulic, s tím, 
že v případě potřeby (havárie, oprava) může posloužit i  jako 
propojka pro auta. Myslím, že mít obec dobře prostupnou pro 

pěší je velice důležité, a je škoda, že dříve se na tuto prostupnost vůbec 
nedbalo. Vznikly tak obří bloky, které se nyní už těžko podaří někdy 
rozčlenit. Stále o to ale usilujeme. Snažíme se např. zřídit pěší propojení 
mezi ulicemi Od Rozcestí a Za Fořtem. Dále se snažíme dohodnout 
s křižovníky na pěší cestě od ulice U Svahu do ulice Ke Smíchovu - 
chápeme, že obcházet cestou na autobus půl Slivence je nepěkné a ke 
kvalitě života to nepřispívá. Pomáhá nám i město - v rámci majetkového 
vypořádání HMP vykoupilo pozemek pod čerpací stanicí Na Korálově 
i další pozemky nutné pro fungování naší městské části.

Jsem rovněž ráda, že se podařilo uzavřít dohodu s paní Skalovou 
a  s  panem Jarolímem ohledně pozemků v  ulici Granátová. Součástí 
dohody je věcné břemeno na pozemky propojovací komunikace mezi 
Granátovou a Diamantovou a na předání pozemků pro rozšíření ulice 
Granátová.

Výrazně pokročila výstavba Domova pro seniory. Provozovatelé, 
fi rma Anavita, se nyní rozhodli, že by místo kavárny chtěli ve 
vyčleněných prostorách provozovat „dětskou skupinu“, tedy vlastně 
malou soukromou školku. Jako městská část nejsme vůbec proti, vždyť 
kavárnu Selanka máme hned naproti, zatímco školka je plná a jakékoli 
zařízení pro děti je v  naší městské části přínosem. Skupina by byla 
benefi tem především pro pracovníky a pracovnice Domova pro seniory 
(u nichž, doufám, se bude značná část rekrutovat z našich obyvatel), 
ale zbylá kapacita bude nabídnuta k volnému využití. Další školku vidím 
jako jednoznačný přínos.

V červnu jsme podali další žádost na dotaci z fondů EU, tentokrát na 
vybudování komunitního centra pro seniory na půdě našeho úřadu. Rádi 
bychom tam totiž přesunuli kapacitně už zcela nedostatečné centrum 
pro seniory z přízemí, kde jsou prostory malé a navíc je v místnosti stále 
cítit plíseň. Vzhledem k tomu, že součástí realizace je i výtah, budou mít 
senioři možnost se dostat do centra zcela bezbariérovým způsobem. 
Výtah pomůže i všem návštěvníkům našeho úřadu.

Velká věc se podařila odboru technické vybavenosti MHMP, který 
získal dotaci na první část revitalizace skládky Velká Chuchle. Areál 
skládky se tak doufejme brzy změní na prostor s širokým volnočasovým 
využitím.

Co se týče protihlukové stěny u  pražského okruhu, tak jsme v 
červnu dostali dopis z  ŘSD, ve kterém nás pan generální ředitel 
Kroupa informuje, že majetkové převody mezi ŘSD a  Úřadem pro 
hospodaření státu potrvají minimálně do konce roku, tedy o půl roku 
déle, než byl původní předpoklad. Proto ŘSD podalo žádost o stavební 
povolení ve stavu, v jakém je projekt nyní. Podle zaslaného časového 
harmonogramu by protihluková zeď mohla být realizována nejdříve 
během prvního pololetí 2017. Další protihluková opatření (např. zvýšení 
zdi) budou provedena až po zpracování hlukové studie a vyhodnocení 
protihlukových měření.

O dost lepší situace je u protihlukové stěny u ulice K Barrandovu, 
kde se ukázalo, že po zrušení výjimky na tzv. starou hlukovou zátěž 
v příštím roce přestane ulice splňovat hlukové limity. TSK proto zadalo 
studii, která prokázala, že ulici odhluční nejlépe protihluková zeď v okolí 
křižovatky K  Barrandovu  – Ke Smíchovu v  kombinaci s  tzv. tichým 
asfaltem v  délce 800 - 1250 m. Tato dvě opatření by mohla zlepšit 
akustickou situaci až o 5 dB.
 
 Hezké léto vám přeje Jana Plamínková, starostka   
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S  lepším počasím práce na tělocvičně pokročily a  tak jsou již 
hotovy všechny monolitické konstrukce a  začínají se montovat 
prefabrikované sloupy. V  zázemí tělocvičny jsou již v  hrubých 
obrysech vidět tvary budoucích místností v obou podlažích včetně 
schodiště. Po osazení železobetonových prefabrikovaných sloupů 
a jejich ztužení vazníky, bude zahájena montáž dřevostavby. Během 
letních prázdnin by měla tělocvična získat svůj tvar a  objem. Na 
podzim již bude vidět, že tělocvična je o více než 2 metry vyšší než 
školka i  o  kolik se zmenší na západní straně prostor kolem hřiště 
s umělým povrchem.  Šárka Musilová 

 Výstavba tělocvičny

 Nové kolumbární schránky
Na hřbitově vyrostlo nové kolumbárium. Má 33 schránek a  do jedné 
schránky se vejdou maximálně 4 urny. Cena za pronájem jedné 
schránky je 4.100,– Kč/10 let.
Pokud budete mít o pronájem kolumbární schránky zájem, dostavte se 
na úřad MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 Praha - Slivenec, 1. patro - 
podatelna, kde sepíšeme smlouvu na 10 let a kde také můžete zároveň 
uhradit nájemné. Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se na mne 
buď na telefon 251 81 80 44 nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.
cz. Těším se na vás Bohdana Růžičková  

Proběhla 22. 6. na staveništi budoucího domova seniorů 
ve Slivenci. Při této příležitosti promluvil zakladatel a  majitel 
společnosti Anavita Jiří Dušek: „Alzheimerova choroba je neustále 
na vzestupu, do roku 2050 se očekává až trojnásobný nárůst takto 
nemocných. Síť Anavita se přímo specializuje na tuto chorobu, 
v každém ze svých zařízení přitom kombinuje jak službu ,zvláštní 
režim‘, tak i lůžka pro běžné seniory. Ve Slivenci nabídneme 220 
míst ve stylové rezidenci. Moderní komplex zde vytvoří dominantu 
návsi“. Podle architekta stavby Ing. Jana Snášela jsou po založení 
stavby v současné době z velké části hotové hrubé terénní úpravy 
a po dokončení jednotlivých základních desek probíhá vyzdívání 
hrubé stavby v  úrovni podlaží. „Urbanisticky centrum Slivence 
dotváří svým hmotovým řešením a tvarem střech a otvírá z návsi 
nové pohledy na historickou budovu základní školy. Právě optické 
spojení obytné zahrady domova seniorů se sousedící školní 
zahradou je příjemným prvkem v polo veřejném prostoru, který 
ústí do veřejného prostoru slivenecké návsi,“ popsal Snášel, který 
je autorem projektu. Jeho citlivé zpracování vzhledem k celkové 
koncepci Slivence velmi ocenila také starostka Slivence RNDr. 
Jana Plamínková. Stavba podle ní respektuje stávající zástavbu 
a zapadá do ní. Budovaný domov pro seniory se zvláštní péčí 
hodnotí z  pozice Slivence celkově velmi kladně. Všichni tři 
zmínění spolu se zástupcem investora (RNDr. Jaroslav Otenšlégr) 
a  představenstva stavební společnosti SYNER, která stavbu 
provádí, nakonec slavnostně poklepali symbolický základní 
kámen stavby.  Lenka Kudláková 

 Městský mobiliář v „kostičkách“
Vzhledem k předání komunikací a zeleně v lokalitě Řepkové pole, můžeme 
(a musíme) se postarat o čistotu veřejného prostranství a zároveň o vybavení 
městským mobiliářem. Proto máme objednané do středního parčíku lavičky 
a odpadkové koše. Během léta bude mobiliář nainstalovaný.  urv  

 Slavnost poklepání
základního kamene budoucího 
domova seniorů ANAVITA



Celkem 45 160 sazenic mladých stromků přibylo letos na jaře v lesích na jihozápadě Prahy, které spravuje lesnický úsek Chuchle Lesů hl. m. 
Prahy. Více než čtyři pětiny z celkového počtu stromků, které jsme hlavně v Chuchelském háji, v Prokopském údolí, v okolí Barrandova či 
v lesoparku na Cibulce vysadili, tvořily listnaté dřeviny. I jehličnany však ve smíšeném lesním porostu mají své důležité místo, a tak do půdy 
putovalo také necelých 7 tisíc jehličnanů, hlavně mladých borovic. Dohromady jsme zalesnili 1,45 hektaru volných ploch a na více než 4 
hektarech jsme provedli tzv. vylepšení, tedy opakované zalesnění a doplňování lesních kultur.
Tradičně největší zastoupení má v našich každoročních jarních a podzimních výsadbách nových pražských lesů dub zimní, jehož sazenic jsme letos na jaře 
na jihozápadě Prahy vysadili skoro 19 tisíc. O něco méně bylo buků (10  300) a třetím nejčastěji vysazovaným stromem byl javor babyka (celkem 2 750), 
který o 600 stromků překonal „kolegu“, javor mléč (2 150). Mezi dalšími druhy, jimž v lesích přibyli zástupci, je například lípa malolistá nebo třešeň ptačí. 
Na prudkých a členitých jižních svazích Chuchelského háje jsme navíc vysadili i 120 sazenic dubu pýřitého zvaného šípák. Této světlomilné a teplomilné 
dřevině, jíž nevadí ani vysychající a kamenitá půda, by se tu mohlo dobře dařit. Stala se ostatně symbolem chráněné krajinné oblasti Pálava na jižní Moravě, 
jedné z nejteplejších lokalit v České republice. Po celé Praze jsme letos na jaře vysadili téměř 200 tisíc stromků, jen na plochách ve správě úseku Chuchle 
jich tak byla z celkového počtu takřka čtvrtina. Druhou část letošních výsadeb plánujeme zase na podzim. Momentálně provádíme hlavně ožínání nově 
zalesněných pasek, kde na mladé stromky dotírá agresivní buřeň – vysekáváme nežádoucí trávy, ostružiní, maliní a další keře, které sazenicím berou světlo 
a odčerpávají vláhu a živiny. Naším úkolem je také sečení trávy podél lesních cest a sečení luk areálu zdraví v Chuchelském háji.  Miloš Stana, Lesní  

 Lesy hl. m. Prahy vysadily na jihozápadě Prahy přes 45 tisíc nových stromků

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD NA ROK 2016

Termíny Čas Stanoviště

16. 7. 2016   900 – 1200 ul. Rubínová - u tříděného odpadu

30. 7. 2016 1300 – 1600 křiž. K Lochkovu x Na Kraji

13. 8. 2016   900 – 1200 ul. Smaragdová

27. 8. 2016   900 – 1200 Holyně – na konečné autobusu

10. 9. 2016 1300 – 1600 Do Chuchle x K Homolce

24. 9. 2016   900 – 1200 křiž. Na Čisté x Frančíkova

8. 10. 2016 1300 – 1600 ul. Rubínová - u tříděného odpadu

22. 10. 2016   900 – 1200 křiž. K Lochkovu x Na Kraji

12. 11. 2016 1300 – 1600 ul. Smaragdová

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby přistavení
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19. srpen 2016 14:00 – 18:00 ul. Rubínová

2. září 2016 14:00 – 18:00 Holyně - Nám. Pod Lípou

16. září 2016 14:00 – 18:00 křiž. K Lochkovu x Na Kraji

30. září 2016 14:00 – 18:00 ul. Smaragdová

14. říjen 2016 14:00 – 18:00 křiž. Na Čisté x Frančíkova

4. listopad 2016 14:00 – 18:00 Holyně - Nám. Pod Lípou

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD NA ROK 2016

Vážení spoluobčané,
ráda bych vás upozornila na dva dotační programy HMP, které 
poskytují fi nanční prostředky na výměnu neekologických topidel za 
variantu o mnoho šetrnější k životnímu prostředí.   
Program Čistá energie Praha 2016“ versus dotační program 
„Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech“

1) „Program Čistá energie Praha 2016“
• Pražský program fi nancovaný z prostředků hl. m. Prahy;
• Pouze pro žadatele, kteří obměňují tepelný zdroj na území
hl. m. Prahy;
• Obměna zdroje je možná jak v  bytech, v  rodinných domech 
i  bytových domech (obměna vytápění z  neekologického na 
ekologický způsob vytápění, rekonstrukce plynového vytápění, 
instalace tepelných čerpadel, solárních kolektorů);

• 

Časová způsobilost nákladů - v závislosti na datu uvedení zdroje 
do provozu od 1. září 2015 do 30. září 2016;
• Příjem žádostí: od 20.  června do 30.  září  2016. Příjem žádostí 
může být předčasně ukončen v  případě vyčerpání fi nančních 
prostředků.
2) „Zlepšování kvality ovzduší v  hl. m. Praze  – pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech“ (zkráceně „Kotlíkové 
dotace Praha“)
• Dotační program vyhlášený za účelem čerpání a  rozdělování 
fi nančních prostředků EU, prostřednictvím SFŽP žadatelům na 
území celé ČR,
• Každý kraj má nastaveny vlastní podmínky programu vycházející 
ze Základních podmínek vydaných MŽP;
• Obměna zdroje v rodinných domech vytápěných kotli na pevná paliva 
s  ručním přikládáním za kotle s automatickým přikládáním, a  to na 
kombinovaný kotel uhlí/biomasa nebo pouze na biomasu, za plynový 
kotel či tepelné čerpadlo, (instalace solárních kolektorů je možná při 
současné instalaci některého z uvedených tepelných zdrojů);
• Časová způsobilost nákladů - od 15. 7. 2015;
• Příjem žádostí: od 21.  března  2016 do 29.  prosince  2017. 
Příjem žádostí může být předčasně ukončen v případě vyčerpání 
fi nančních prostředků.
 RNDr. Jana Plamínková  

 Dotace na výměnu neekologických topidel

V poslední době se ve Slivenci objevují uniklí pejskové. Leckdy je pes 
z nabyté svobody natolik zmatený, že si neuvědomuje nebezpečí, 
které na něj číhá při přebíhání přes ulici. Sám jsem odchytil dva velké 
psy, kteří se v klidu procházeli po frekventované ulici Ke Smíchovu, 
až je málem srazilo auto. U jednoho se podařilo zjistit majitele, který si 
pro psa přišel, druhý tolik štěstí neměl a musel si udělat nedobrovolný 
výlet v doprovodu Městské policie do trojského útulku. V každém 
případě se jedná ze strany majitele psa o přestupek proti zákonu na 
ochranu zvířat proti týrání. Takový majitel totiž ohrozil svého psa na 
životě tím, že ho nechal uniknout.   urv  

 Pejskaři

Žádost o „kotlíkovou dotaci“ podalo zatím jen 37 žadatelů, 
z nichž bylo 6 neúspěšných. Všem ostatním byla dotace 
schválena ve výši stanovené v  Pravidlech dotačního 
programu. Mezi těmito úspěšnými občany byli dva 
občané Slivence!

Odkaz na informace o „kotlíkové dotaci“
Telefonické dotazy: Ing. Zlatuše Janáková - 236 004 483, 
Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379

Odkaz na informace o Čistá energie Praha 2016
Telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.
topeni@praha.eu

Více na www.praha-slivenec.cz



Modrá zóna
Modrá zóna je určena pro tzv. rezidentní parkování. Ostatní 

motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to 
jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace).
Fialová zóna

Fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování. Ostatní 
motoristé mohou na fi alové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to 
jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací 
hodiny (webová aplikace).
Oranžová zóna

Oranžová zóna je určena pro tzv. krátkodobé parkování. Všichni 
motoristé mohou na oranžové zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to 
jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací 
hodiny (webová aplikace).
Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno 
do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v  závislosti na potřebách 
jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo základní provozní dobu 
není parkování v zónách regulováno.
Parkovací oprávnění

Kontrola oprávnění a platby bude probíhat pomocí monitorovacího 
systému na základě registrační značky vozidla. Zanikne tak povinnost 
mít parkovací oprávnění nebo lístek z  parkovacího automatu za 
předním sklem vozidla.
Parkovací automaty a virtuální parkovací hodiny

Na parkovacím automatu budou uvedeny informace o  ceně za 
parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Budou instalovány 
ve fi alové a oranžové zóně.

Aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH) umožní motoristům 
provádět platby za krátkodobé stání ve všech zónách.
Cena stání

Nový systém ZPS je připraven tak, aby bylo možné ceny 
parkovného dynamicky upravovat (např. podle toho, kdy jsou dané 
oblasti nejvíce vytížené).

Použití konkrétní ceny závisí na typu zóny a místních podmínkách 
a  může být v  čase proměnná. Konkrétní cena je vždy uvedená na 
parkovacím automatu a v informacích virtuálních parkovacích hodin.

1. cenové pásmo 80,– Kč/hod.
2. cenové pásmo 60,– Kč/hod.
3. cenové pásmo 40,– Kč/hod.

Přestože jsme zaznamenali značný zájem o zakoupení parkovacích 
hodin na parkoviště pod rybníkem, dodržování předpisů stále některým 
řidičům nic neříká. V  prostoru zastávky MHD platí zákaz zastavení, 
i  když momentálně tam žádný autobus nezastavuje. To je případ 
zastávky Slivenec před školou. Jsou řidiči, kteří v  zastávce parkují 
dokonce v protisměru! Vzhledem k tomu, že to není ojedinělý případ, 
měli by si někteří řidiči a řidičky autoškolu zopakovat.  

Tato značka znamená, že veřejný 
prostor sdílejí společně auta, 
chodci, hrající si děti, lidé venčící 
psy a podobně. Ulice zde není ulicí, 
ale chodníkem, po kterém je sice 
dovoleno jezdit i  autům, ale pouze 
velice nízkou rychlostí 20 km za 
hodinu. Auta zde nemají přednost, jde o  smíšené využití prostoru 
a předpokládá se ohleduplnost ze strany řidičů. Při výjezdu z obytné 
zóny na „normální“ ulici musí dát řidič vždy přednost. A kde tyto zóny 
máme? Obytnou zónou je celá Holyně (s výjimkou ulice U Náhonu), 
celá Habeš, a to včetně Frančíkové!!! (ano, i tam musíme jezdit 20 km 
za hodinu, nehledě na to, že auta jedoucí po Frančíkové musí dávat 
normálně přednost zprava), celá oblast Řepkového pole, východní 
část Granátové, horní část Višňovky (až ke hřbitovu) a cesta z Holyně 
na Barrandov.  Pla 

 Zóny placeného stání v Praze 5 
(www.parkujvklidu.cz)

 Doprava
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 Co znamená značka
Obytná zóna

Jak jsme již informovali o  chystaných změnách ve vedení 
tramvajových i  autobusových linek, jednání dospívají ke 
svým závěrům a  můžeme vám podat již konkrétní informace. 
U tramvajových linek z Barrandova se co do počtu linek a četnosti 
spojů prakticky mnoho nezmění, dojde k  jejich přečíslování 
a  změnám jejich koncových zastávek. U  autobusových linek 
ještě může dojít ke změnám konečné zastávky linky 130, ale 
nepředpokládáme, že tomu tak bude.
TRAMVAJE
Linka 4 - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Anděl  – Karlovo náměstí  – 
ČECHOVO NÁMĚSTÍ (jezdí pouze ve špičkách pracovních dnů)
Linka 5 - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV  – Anděl  – Myslíkova  – 
Lazarská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží – Olšanské nám. – 
Flora – Želivského – Vozovna Strašnice – ČERNOKOSTELECKÁ 
- ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
Linka 12  –  SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Anděl – Újezd – Malostranská – 
Letenské náměstí – Strossmayerovo nám. – Vltavská – Dělnická – 
Nádraží Holešovice – VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE
Linka 20 - SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Anděl – Újezd – Malostranská – 
Hradčanská – Vítězné náměstí – Červený Vrch – DIVOKÁ ŠÁRKA
AUTOBUSY
Linka 120 – beze změn
Linka 230 – pojede stejně, ale každý spoj bude končit v zastávce 
Holyně. Odpadne složitost v  tom, že některé spoje končily 
v Klukovicích a některé zajížděly až do Sídliště Stodůlky.
Linka 130 – nová linka bude jezdit z Barrandova přes Slivenec, 
Řeporyje, Stodůlky až na Zličín. Nebude zajíždět do Klukovic 
ani Holyně a tím bude rychlá ve spojení na Zličín. Jezdit bude ve 
špičkách pracovních dnů.  Příspěvky Jiří Urválek 

 Změny MHD od září 2016

Ulice K  Holyni je konečně hotová 
a  opět se na ni vrátil provoz MHD. 

Nový stav, kdy žulové obrubníky jasně defi nují komunikaci a z obou stran ji 
lemují chodníky doplněné parkovacími místy a zelení, udělal z této původně 
„hrbolaté cesty“ pěknou odvodněnou pražskou ulici. Doufejme, že v nejbližší 
době se podaří takto zrekonstruovat i další ulice a postupně celý Slivenec. 
Jak jsme již psali v minulém čísle, oprava komunikace U Sportoviště se 
posunula na přelom srpna a září. Během letních prázdnin by si zhotovitel 
opravy, společnost Silnice Chmelíř, měli vyřídit a  zrealizovat přeložku 
sdělovacích kabelů. Výběrové řízení na ulici U  Náhonu bylo dokončeno 
a během těchto dnů by magistrát hlavního města Prahy měl uzavírat smlouvu 
se zhotovitelem – společností EKIS. Budeme se snažit, aby se s opravou 
začalo co nejdříve a do zahájení zimní sezony se stihl ucelený kus, aby přes 
zimu mohly autobusy jezdit po své obvyklé trase. Přesto si myslím, že se 
nezačne dříve než v září.   Mus  

 Komunikace



Habeš a sjezd z Pražského okruhu
Většina respondentů (96) nepožaduje opětovnou instalaci 
protihlukových stěn u „Obslužky“. Část z nich ji ale nepožaduje, 
protože zároveň nesouhlasí s otevřením sjezdu z okruhu. Pokud 
by se měl sjezd otevřít, pak by je opět vyžadovali. Nezanedbatelná 
část občanů (42) požaduje jejich opětovnou instalaci. Velmi častou 
odpovědí byl požadavek na protihlukové stěny hlavně u Pražského 
okruhu.

 PROTIHLUKOVÉ STĚNY u obslužné komunikace
1. Požaduji opětovnou realizaci protihlukových stěn, protože po jejich 
odstranění se hluk zvýšil. 42
2. Nepožaduji opětovnou realizaci protihlukových stěn, protože po jejich 
odstranění působí prostor mnohem přívětivěji.  96
3. Další odpovědi:
Požaduji instalaci lepších protihlukových stěn u  Pražského okruhu 
(jejich zvýšení, protažení, doplnění)  20
Nesouhlasím s otevřením sjezdu pro běžný provoz. Pokud by k tomu 
došlo, pak požaduji protihlukové stěny  10
Nesouhlasím s dalším provozem provizorní komunikace, požaduji její 
odstranění  6
Požaduji zachování provizorní komunikace v současném stavu.  2
Nesouhlasím s  otevřením dočasné obslužné komunikace pro běžný 
provoz automobilů jako silnice 3. třídy.  9
Nedokážu posoudit  8
Nesouhlasím s  tím, že komunikace odlehčí centru Slivence, spíše 
naopak. V  případě kolapsu dopravy může naopak využívání této 
komunikace veškerou dopravu odklonit právě přes obec.  5 
Požaduji místo protihlukových stěn vysázet stromy či keře  4
Požaduji protihlukovou stěnu v ulici K Barrandovu  4
Nepožaduji opětovnou realizaci protihlukových stěn, pokud bude 
obslužná komunikace buď bez provozu nebo jednosměrná směrem 
k dálnici  2
Po jedné odpovědi:
Přírodní protihlukový val; Zvýšení zábran na Lochkovském mostě 
(požadovali jsme, ale je to bohužel zcela nesplnitelný požadavek 
vzhledem k tomu, jaké jsou s mostem problémy – jeho další přitížení si 
nikdo nedovolí); Tichý asfalt; Řešení, které umožní klidný život občanů;
Zlepšit přehlednost na křižovatce provizorky a ulice K Lochkovu. 
Vaše další názory: Hluk se nezvýšil; Neumím si vysvětlit, jak se mohla 
povolit výstavba na Hvězdárně, když přístup přes železniční přejezd 
v Chuchli je dlouhodobý problém; jedinou rozumnou cestou je výjezd 
přes obslužní komunikaci; Uvedené obslužní komunikace se stejně 
musí stát běžnými cestami, a  cožpak se staví u  každé komunikace 
protihluková stěna?; Prostor dnes působí přívětivěji; Daleko větší 
hluk vychází od dálnice směrem od Lochkovského tunelu; Bez 
protihlukových stěn je zde mnohem příjemnější prostor; Demontáž stěn 
vítám; V případě zprovoznění bych zde uvítal inteligentnější protihlukové 
zábrany, např. valy z hlíny osazené zelení nebo stromořadí doplněné keři; 
Lidé si místo okamžitě našli k rekreačnímu sportu – vidím je zde běhat, 
jezdit na kole, kolečkových bruslích, venčit pejsky, maminky s kočárky, 
vždyť Slivenec je ze všech stran obehnán silnicemi a tak je prakticky 
nemožné se někde v klidu projít; Není potřebné a vhodné vracet stěny 
k obslužné komunikaci, na druhou stranu považuji za velký problém 

hluk a smrad z okruhu a horní části ulice K Barrandovu; Je potřeba tam 
dát/zvýšit protihlukové stěny a zelený pás; Aktuálně se hluk nezvýšil. 
Jiná situace ale může nastat po otevření komunikace pro běžný provoz.

 SJEZD Z DÁLNICE
Celkem 108 lidí souhlasí s otevřením sjezdu, 71 lidí s tím nesouhlasí 
(většinou jde o občany Habeše). Dost často byla vyslovena obava 
z toho, že se bude sjezd využívat jako objízdná trasa při problémech 
na okruhu.
1. Souhlasím s otevřením sjezdu z okruhu na provizorní komunikaci. 
Tato komunikace výrazně odlehčí centru Slivence.  56
2. Souhlasím s otevřením sjezdu, ale požaduji takové úpravy na ulici 
K Cikánce, aby se výrazně nezvýšil průjezd touto ulicí.  52
3. Nesouhlasím s otevřením sjezdu.  71
4. Jiná odpověď:
Sjezd by byl využíván při špičkách a kolonách v  tunelech, což bude 
neúměrně zvyšovat provoz ve Slivenci, v Habeši.  5
Pokud se otevře sjezd směrem do ulice K Cikánce, zruší se tím jediná 
relativně bezpečná možnost, kam se dá vyrazit s  dětmi na kolech, 
bruslích apod. na této straně Slivence  3
Po jedné odpovědi: Otevření je dokonce nutnost a  zvýšení provozu 
daň za dnešní blahobyt, kdy si může většina z nás dovolit více vozidel 
v rodině; Sjezd ano, ale skutečně zamezit vjezd (průjezd) ulicí K Cikánce 
(připojit dopravní opatření  – radar, retardéry, vjezd jen pro rezidenty, 
průjezd zakázán); Tato komunikace určitě neodlehčí provoz ve Slivenci. 
Jedná se pouze o  zkrácení cesty a  na křižovatce se vrací zpět do 
Slivence; Sjezdů z  dálnice na Slivenec je dost a  průjezd centrem, 
zvláště pro vozy od Lochkova, lze řešit i  jinak; Požaduji jednosměrný 
provoz směrem k  Habeši od zastávky autobusu; Ne sjezd, připojení 
ano; Zásadně nesouhlasíme s otevřením sjezdu. Tato lokalita slouží jako 
klidová zóna – možnost pro cyklistiku, kolečkové brusle, vycházky – 
jediná klidová zóna pro tuto část Slivence. Zásadně nesouhlasme se 
zatížením další dopravou. Otevření nepřinese nic pozitivního, naopak 
se zvýší doprava.

Zklidnění dopravy
Zklidnění dopravy získalo zcela jednoznačnou podporu. Podporuje 
ho 135 obyvatel, proti je 34 občanů. Přesto se dost liší názory, jak 
zklidnění dosáhnout, což je vidět ve spektru odpovědí níže. Často 
uvádíte konkrétní místa, kde by se měly jednotlivé prvky instalovat.
Instalaci prvků na zklidnění dopravy:
1. Podporuji  135
2. Nepodporuji  34
3. Jiná odpověď:
Zlepšit situaci na ulici K Cikánce (snížení rychlosti, omezení průjezdu)  4
Více radarů s kamerou, větší postihy  3
Nechci více zpomalovacích prahů  3
Nechci radary  2
Chci více zpomalovacích prahů  2
Dodržování rychlosti aut  2
Po jedné odpovědi:
Chci přechody pro pěší; Zúžit silnice, rozšířit chodníky; zvýšené plochy 
v křižovatkách; snížení rychlosti vozidel od okruhu na Barrandov;
zpomalovací práh na křižovatce Na Korálově – K Lochkovu;

Dotazník vložený do minulého Mramoru odevzdalo 181 občanů, což je úplně nejvíce za celou dobu, co dotazníkové akce pořádáme. 
Jsem velmi ráda, že se stále více občanů naší městské části do těchto akcí zapojuje a  že tak snaží ovlivnit co, co se zde dělá 
a bude dělat. Vyhodnocení je uvedeno na dalších stránkách. Nejzajímavější částí dotazníku se staly vaše volné názory, připomínky 
a požadavky. Snažila jsem se je srovnat, utřídit. Názory týkající se zklidňování dopravy a MHD jsem přiřadila k původním dotazům. Část 
„Další náměty k řešení“ jsem nakonec pro větší přehlednost rozdělila na dvě skupiny: vzhledem k tomu, že velká část připomínek se 
týkala dopravy, jsou dopravní věci shrnuty v první půlce této poslední části. Ve druhé části jsou souhrnně zbylé podněty. Jde o velmi 
různorodou skupinu. Na některé dotazy jsem zároveň hned stručně zareagovala – moje odpovědi jsou vyznačeny modře.

 Vyhodnocení dotazníku
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szpomalovací prahy v Jantarové; zpomalovací prahy v ulici K Cikánce 
a v Granátové; nebezpečná ulice K Lochkovu; řešení bych nechal(a) 
na odbornících; radar ano, zvýšené plochy ne; zvýšené plochy 
ano, přechody ano, prahy a  retardéry ne, radary ne; změřit hlučnost 
u  retardérů; zrušení retardéru na křižovatce ulic Ke Smíchovu  – Na 
Křenkově - hluk, smrad; zpomalovací prahy před křížením s  polními 
cestami; zklidnit a upravit Návětrnou; zpomalení dopravy na Habeši.
Další názory: Auta v serpentině K Lochkovu – Na Kraji jezdí rychle, 
je to nebezpečné a  nepřehledné; Děti jezdí do školy na kolech, 
koloběžkách - kolem restaurace U Žilinů jezdí auta nebezpečně rychle; 
Velmi nebezpečná je zatáčka za nájezdem do Slivence vedle výrobny 
tašek; Dokud budeme všichni jezdit všude autem, tak se doprava těžko 
zklidní; Kritika vyřešení náměstíčka před školou byla oprávněná - pokud 
budou všichni rodiče vozit děti do školy autem, tak bylo třeba vymyslet 
jiné dopravní řešení – třeba ve způsobu jednosměrného průjezdu, 
kde auto zastaví, dítě se vysadí a  odjede (ale mezi tím, co by tam 
jezdila auta a vysazovala děti, by tam jiné děti chodily pěšky a mohlo 
by dojít k  úrazu  – toto řešení jsme zvažovali, ale z  bezpečnostních 
důvodů zamítli); Doporučuji měření doplnit fotozařízením s  registrací 
vozidel při překročení rychlosti a ve spolupráci s Policií ČR tyto řidiče 
pokutovat s výnosem pro pokladnu obce; Chápu vaši snahu o zajištění 
bezpečnosti na pozemních komunikacích, nicméně retardéry a radary 
jsou to nejhorší možné řešení. Radary odvádí pozornost od provozu, 
řidič místo aby koukal na cestu, hlídá tachometr. Retardéry nutí řidiče 
brzdit a znovu se rozjíždět – zvyšuje se hlučnost, zhoršuje ovzduší, roste 
naštvanost řidiče. Osaďte stávající přechody moderními pozemními 
výstražnými světélky – pokud je přechod volný, světélka svítí bíle, je-li 
tam chodec, svítí červeně; Doprava v ulici K Lochkovu je dlouhodobě 
velmi špatně vyřešená, resp. nevyřešená. Nikdo nedodržuje 40 km 
rychlost. Chybí značení, zpomalovače. Pohyb je zde nepříjemný 
a nebezpečný. Přechody absolutně nezabezpečené, katastrofální. Ve 
srovnání s  Lochkovem či Chuchlí je to tragédie; Dokud se rychlost 
nebude pokutovat, je instalování radarů jen vyhazování peněz; Zklidnění 
jednoznačně nepodporuji, jedná se o nefunkční, s odpuštěním „zelené 
hovadiny“. Už teď průjezd obcí připomíná spíše přeskakovanou. 
Jednou jsem si dal tu práci a spočítal, kolik musím přeskočit „mrtvých 
policajtů“ při cestě na druhý koce obce. Bylo to něco kolem 20 na úseku 
cca 1,7 km. Zdá se vám to normální? Celý Slivenec je zamořen těmito 
úchylnostmi. Bohužel, je to moderní trend podle diktátu Protektorátu 
E-U, takže se s tím asi budeme muset smířit; Požadujeme retardéry v ulici 
K Cikánce. Extrémně nebezpečným místem je roh ulic K Lochkovu – 
K Cikánce – auta jedoucí z hlavní vůbec nepočítají s tím, že hned za 
rohem přecházejí chodci; Vybudování bezbariérových přechodů např. 
u úřadu – z jedné strany je přechod bezbariérový, z druhé strany je 20 
cm vysoký obrubník. Pošta má bezbariérový vchod, ale cesta k němu 
je tak krkolomná, že je to o zlámání nohy (při rekonstrukci se postupně 
dělá i  bezbariérovost  – u  kostela už chodník rekonstruován byl, 
u úřadu se rekonstrukce teprve připravuje. K poště jsme zadní vchod 
nedávno asfaltovali); Dotaz: bude se u ulice Ke Smíchovu a K Lochkovu 
rekonstruovat také chodník? (samozřejmě, to je součástí projektu)

Nový autobus, MHD
Novou autobusovou linku spojující Slivenec s  Velkou Chuchlí by 
občané ve většině uvítali (79 odpovědí). Nemalé části je to ale jedno 
– 63 odpovědí. Zahrnuli jsme sem i další náměty z oblasti veřejné 
hromadné dopravy, které měly velmi široký rozptyl a některé byly 
nesmírně podnětné. Několik občanů vyjádřilo obavu, kudy by 
autobus jezdil. V úvahu by připadaly malé midibusy, které Dopravní 
podnik nyní má a které se i v serpentinách, a ulici vejdou, i když při 
povodňové výluce se ukázalo, že i  velký autobus je tam schopný 
jezdit.
Linku do Velké Chuchle
1. Bych rozhodně uvítal/uvítala  79
2. Je zbytečná  31

3. Je mi to jedno  63
4. Jiná odpověď:
Autobus by měl jezdit k vlakovému nádraží ve Velké Chuchli  3
autobus by měl mít zastávku u přejezdu ve Velké Chuchli  2
Po jedné odpovědi: spíše bych ji uvítal(a); autobus by měl jezdit 
v Chuchli k Hornbachu; chci linku z Chuchle až do Zličína; autobus by 
měl jezdit přes Chuchli do Radotína; prodloužit do Chuchle některou ze 
stávajících linek; Umožnit přepravu kol (cyklobus) – propojení s páteřní 
cyklostezkou podél Vltavy (v zimě skibus – běžecký areál v Chuchli).
Další názory: Každý rozumný občan to uvítá – volnočasové aktivity, a to 
i pro starší občany, z Chuchle jedou vlakové spoje, bude dostupná řeka 
Vltava, v Lahovičkách jsou pastviny a živá zvířata, procházet se tam – 
nádhera.
Další odpovědi týkající se MHD:
Tramvaj – co nejdřív, až do Slivence  4
Častější bus na Barrandov a Smíchov  3
Zlepšit zastávky U Křížku, K Holyni  3
Nechci tramvaj  2
Chci zastávku autobusu blíže k Habeši  2
Řešit autobusovou dopravu přes Habeš  2
Posílení autobusové linky 120 ve špičce i mimo špičku  2
Po jedné odpovědi:
vrácení intervalu po 10 minutách u autobusů 120 a 230 a v době mimo 
špičku po 20 minutách nebo zavedení autobusu Slivenec – Barrandov 
konečná tramvaje; Přímé spojení do Zličína a  do Modřan; Autobus 
se zastávkou u  akvaparku; Lepší spojení na Řeporyje; Lepší spojení 
k metru; Ať není zastávka U Křížku na znamení, vystupuje tam hodně 
lidí; Častější autobusy o  víkendu; Bus 170 do Slivence; Chybějící 
autobusová zastávka autobusu Opálová ve směru z  Barrandova 
(přiznávám, že nevím, kde by měla být, autobus v  této části jezdí 
jednosměrně); Po výstavbě tramvaje nesmí dojít ke zhoršení obslužnosti 
MHD u odlehlých částí Slivence; Zajištění pěšího přístupu ze Slivence 
k  plánované tramvajové zastávce Holyně; Autobus 230 posílit 
o  víkendech a  v  odpoledních hodinách; Řešit zastávku Za Farou ve 
směru do centra, je pro ostudu (bude součástí rekonstrukce); Zastávka 
na konci Řepkového pole; 
Dopravní značku „obytná zóna je nutno doplnit značením omezení 
rychlosti do 20 km/h, protože obytnou zónu téměř nikdo nezná a řidiči 
nerespektují pohyb chodců a dětí. Nutno doplnit vysvětlující cedulku, že 
vozidla nemají přednost. Prosím o dopravní osvětu např. prostřednictvím 
Mramoru, a to ve formátu celé strany, popř. letáky do schránek.
(viz. článek na str. 6) 

Nová školka
Dotaz na novou školku byl opravdu výhledový. Zajímalo nás, kde 
byste ji viděli raději, a ukázalo se, že názory jsou dost vyrovnané, 
i když zastánci případné nové školky ve stávajícím areálu převažují. 
Někteří občané vyslovili pochybnosti, zda je vůbec potřeba. Zatím 
naše dosavadní školka jakžtakž stačí, ale chceme být připraveni. 
Nebude-li potřeba ji stavět, budeme jen rádi, je to záležitost dosti 
nákladná.
Do budoucna plánujeme novou mateřskou školu pro 50 dětí. Uvítali 
byste, kdyby byla
1. V areálu současné školy  71
2. Mezi Slivencem a Habeší, přibližně u ulice K Váze  45
3. Jiné odpovědi:
Nejsem cílová skupina  10
Někde jinde (nespecifikováno kde):  6
Jedno kde, hlavně ať je  6
Je mi to jedno  6
Je tato nová kapacita demograficky podložená? Bude zde za 10-15 let 
opravdu více dětí?  2
Po jedné odpovědi:
na Řepkovém poli; u zastávky K Holyni; dosavadní školka stačí; někde 
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na okraji; v areálu nového domova pro seniory (to zní možná absurdně, 
ale investor opravdu uvažuje o zřízení fi remní školky v areálu pro své 
zaměstnance!); novou školku ne; považuji to za plýtvání penězi; pokud 
to odpovídá potenciálu obce, tak ano.

Další problémy a  náměty ke zlepšení, které vidím 
v naší městské části:

 DOPRAVA
V  oblasti dopravy vidí občané jako nejpalčivější rekonstrukce 
a  doplnění chodníků  – někdo obecně, jiní v  jedné určité ulici. 
Nejčastěji byla zmiňována ulice K  Cikánce, K  Lochkovu 
a  Frančíkova, kde také nejčastěji chcete nový povrch ulice. 
Chci všechny občany ubezpečit, že špatný stav našich ulic 
i  chodníků řešíme, jen to jde pomalu, protože na HMP nebyly 
připravené projekty a  teprve nyní se na nich začalo pracovat. 
Chuchli a Lochkov jsme stále ještě nedohnali, protože jsme měli 
velký dluh v podobě chybějící kanalizace, ale věřím, že se nám 
ho časem podaří smazat.
Nový povrch a chodník ve Frančíkové  15
Lepší stav chodníků, rekonstrukce a  doplnění chodníků, jejich 
rozšíření  10
Oprava chodníku na ulici K Lochkovu  5 
Řešit špatný stav ulic  4
Oprava chodníků v ulici K Cikánce  4
Osvětlení přechodu pro chodce u Habeše  4 
Propojení ulic Za Fořtem a U Svahu s centrem obce  3
Bezbariérové přechody  3
Průchod pro pěší mezi ulicemi Za Farou – Za Fořtem - K Lochkovu  3
Pěší spojení s Barrandovem  2
Snížit rychlost u přechodu pro chodce u zastávky Frančíková  2
Maximální rozšiřování obytných zón  2
Všude snížit rychlost na 30 km/hod.  2
Chodník z Přídola do Habeše  2
Zvážit možnost odbočení z  ulice K  Barrandovu rovnou do ulice Ke 
Smíchovu (snížil by se průjezd Slivence např. do Řepkového pole)  2
Zrcadlo při výjezdu z ulice K Cikánce na ulici K Lochkovu  2
Další názory (po jedné odpovědi):
Dopravní osvěta ohledně značky „obytná zóna“; Zpomalit dopravu;
Chodník podél ulice Ke Smíchovu směrem k  Barrandovu; Chodník 
v ulici V Lipkách; Chodníky na Habeši; Rekonstrukce ulic na Habeši;
Vybudování nadchodů ulicí K  Barrandovu místo podchodů (není 
využíváno z  důvodu obavy o  bezpečnost), a  tak lidi přebíhají přes 
silnici; Zlepšit bezpečnost přechodů u  pošty a  květinářství; Z  ulice 
U Svahu udělat dětskou (pěší) zónu; Mezi Slivencem a Habeší udělat 
dětskou (pěší) zónu; Zábradlí u přechodu u Selanky; Zlepšit situaci na 
křižovatce K Cikánce – K Lochkovu; Vyřešit průjezdnost ulice K Váze; 
Bezpečnější cesty pro cyklisty; Rekonstrukce ulice U  Náhonu (brzo 
začne); Zrušení jednosměrky ve Višňovce; Zamezit vjezdu kamionů do 
Návětrné; Rekonstrukce Návětrné včetně rozšíření a chodníku; Chybí 
K+R parking u školy; Neparkovat na ulicích; Zklidnit průjezd mezi Holyní 
a Barrandovem; Obnova zelených pásů podél silnice, vysazení stromů 
(asi jde o ul. K Lochkovu, není to zřejmé); Cesta pro pěší mezi Holyní 
a Holyní u  zastávky (údolí) a dále z nádraží do údolí směr Řeporyje; 
Ulice U  Svahu  – v  části, která není obytnou zónou, nutno vyřešit 
parkování; Přechod pro chodce na ulici K Cikánce u křížku; Na cestě 
směrem k Chuchelskému háji (směr od hangáru) chybí značka „Začátek 
obytné zóny“; Zrcadlo pro řidiče jedoucí od ulice K  Barrandovu při 
odbočení z ulice U Náhonu do ulice U Smolnic; Jednosměrný provoz 
ve Frančíkové od ulice K Lochkovu;  Snížit rychlost vozidel jedoucích od 
okruhu po ulici K Barrandovu; 
Vaše názory: Ulice K Cikánce není bezpečná, protože chodníky končí 
u ulice Za Farou a dál nejsou a to samé chybí u Habeše. Při procházkách 
se stále uhýbáme autům! I  maminky s  kočárky!; Chci upozornit na 
situaci v ulici K Cikánce. Vzhledem k tomu, že zde v posledních letech 

probíhá masivní výstavba, silnice je již v  tuto chvíli poměrně hodně 
frekventovaná. Možná by stálo za úvahu její „zjednosměrnění“, protože 
mnoho aut parkuje u chodníku a tím se průjezdnost velmi omezuje; Za 
deště se drží voda mezi retardéry – špatné odvodnění vody (Selanka, 
Domov pro seniory); Špatný stav povrchu vozovek po stavbě kanalizace 
na Habeši – kdo to v tomto stavu převzal? (Hlavní město, OMI, ale na 
Habeši byly výkopy pro kanalizaci až 8 m hluboké a dalo se čekat, že 
půda bude sedat. Proto se tam nedělala důkladná oprava hned); Vyřešit 
průjezdnost ulicí K Váze, jezdí jí nadměrný počet aut, zkracují si cestu 
do Habeše a do Lochkova. Nejsou tam chodníky, není kam uhnout.

 DALŠÍ NÁMĚTY A POŽADAVKY
Řešit znečištěné ovzduší ze spalování tuhých paliv  4
Veřejné osvětlení ze sídliště Barrandov do Holyně (připravuje se) 3
Řešit rozrůstající se skládku za Habeší (už ji Subterra odváží) 3
V ulici K Homolce se často objevuje zapáchající odpadní voda  3
Včas řešit kapacitu základní školy (řešíme, máme dva tipy, kde školu 
rozšířit) 2 
Městská policie by měla hlídkovat po celém Slivenci, ne jen v centru  2
Zelený pás mezi Holyní a Barrandovem  2
Plynofi kace Holyně (malý zájem) 2
Co nejvíce laviček  2
Park mezi Slivencem a Habeší  2
Vyhláška zakazující hlučné provozy (sekání trávy, řezání motorovou 
pilou) o víkendu (malý zájem MČ) 2
Nedořešená hrozba záložní elektrárny mezi Slivencem a Lochkovem  2
Po jedné odpovědi:
Nedovolit velkokapacitní výstavbu (viz Barrandov) v katastru Slivence, 
zachovat vesnický charakter městské části; Odklízet vyřezanou zeleň;
Odstranit vrakoviště na konci ulice K  Cikánce (je to na soukromých 
pozemcích); Více hnízd na tříděný odpad; Zamezit výstavbě na zelené 
ploše v Návětrné; Větší obchod; Obchodní středisko v ulici Za Farou;
Oprava veřejného osvětlení v Malachitové; Rekultivace a zpřístupnění 
bývalé skládky (je na to již projekt); Lepší nákupní možnosti; Zdravotní 
středisko, lékař; Co nejvíce kamer; Úklid cesty z Holyně do údolí;
Výsadba jehličnanů; Vybudovat u  Řepkového pole dětské hřiště 
podobné jako v ulici Za Farou (připravuje se); Podpora rozvoje drobných 
obchodů, rozvoj obchodně-kulturního centra; Na hřbitově chybí 
bezbariérové přístupy; Nahrazení uschlých stromů při výjezdu z obce 
směr Barrandov (snažíme se přimět HMP, aby před převzetím chodníku 
donutilo Abbey stromy vyměnit); Více rozšířit hřbitov; Osvětlení v ulici 
K Cikánce (začne se dělat v nejbližší době); Zlepšit úklid a čistotu na 
Habeši; Auta parkují v na Habeši na rabátkách; Na Habeši parkují velké 
dodávky, které znemožňují průjezd např. popelářům; Chybí pediatr; 
Skládky v okolí; Zelené pásy podél ulice; Vrátit Habeši původní název 
U jezírka; Slivenecký mramor doručovat jen e-mailem v pdf; Osvětlení 
v  části ulice Na Čisté (zatím nejde  – soukromé pozemky); Hřiště na 
pétanque; Cvičební prvky pro dospělé; Vodní hřiště u  rybníka; Nutit 
fi rmy ke kvalitnější práci (ulice K Holyni udělána nepříliš kvalitně, fasáda 
bývalé školky se dělala mrznoucího deště, v ulici K Cikánce se propadá 
asfalt nad kanalizací, v ulici Za Farou je prohlubeň 10 cm), tlak obce 
na dodržování termínů (oprava ul. K Holyni); Habeš začíná připomínat 
smetiště – skládka na konci ulice K Cikánce, vyřezaná zeleň, něco jako 
vrakoviště na konci ulice K Cikánce); Uvítala bych co nejvíce kamer. 
Jsou místa, která je třeba chránit nebo mít pod kontrolou.

Vážení občané, dovolte, abych vám závěrem poděkovala za váš čas. 
Vašimi náměty se budeme intenzivně zabývat, i když, jak jistě chápete, 
opravdu nemůžeme vyhovět všem.

 Jana Plamínková, starostka 
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Co k tomu dodat? Možná trochu zavzpomínat. S nápadem 
uspořádat ve Slivenci multikulturní festival přišla před devíti lety Jana 
Radojčičová (slivenecká občanka a herečka). Shodou okolností měl 
podobný nápad tehdejší nájemce č. p. 22 (dříve Zelená pizzerie). Oba 
přišli za mnou, tehdy teprve čerstvou předsedkyní kulturní komise…
Všechny, kdo se v  té době pohybovali ve Slivenci, „kde se vůbec 
nic nedělo“ a chtěli to změnit, představa vlastního festivalu nadchla. 
První ročník se podařilo díky neuvěřitelnému nasazení a entuziasmu 
nás třech zorganizovat během několika týdnů. Dodnes mi není jasné, 
jak jsme situaci zvládli, protože jsme neměli žádný z nás s organizací 
podobně velké akce zkušenosti. Šli jsme do toho z čisté radosti, bez 
jakéhokoli nároku na odměnu. Měli jsme jen své sny a  představy, 
které se také ne vždy shodovaly. Bylo to bláznivé, ale podařilo se. 
Již tehdy díky podpoře zastupitelstva, mnohých sliveneckých občanů, 
díky firmám a jednotlivcům, kteří se zapojili do sponzorinku, příprav 
i samotného průběhu festivalu. První ročník, tehdy třídenní maraton 
hudby a divadla zaznamenal velký zájem. Náklady byly pokryty beze 
zbytku sponzorskými dary a to bylo neuvěřitelné. V průběhu deseti let 
rozpočet festivalu sice vzrostl, stali jsme se náročnějšími posluchači, 
ale stále se daří uchovat jeho přívětivou, nekomerční tvář a vyhýbat 
se mainstreamovému pojetí podobných mega akcí jinde. Část úřadu 
MČ se stává jedenkrát v roce malou produkční společností. Už víme, 

co je to stage plan, rider, jaké položky musíme do celkového rozpočtu 
akce zahrnout, co potřebuje zvukař, jak zajistit bezpečnost…Festival 
se začíná připravovat, jakmile skončí ten předchozí. Je to festival náš, 
slivenecký, vnímají to tak sponzoři, kteří nám zůstávají věrní, i kapely, 
které mnohdy sníží své požadavky na honorář a ani nelitují. Snažím 
se k nám zvát kvalitní interprety, mnohdy ikony české hudební scény 
a  snažím se o  to neopakovat se…Přivítali jsme už pěknou řádku 
umělců: Radima Hladíka s Blue Effectem, Vladimíra Mišíka, Michala 
Prokopa, Marsyas, Krausberry, Jaroslava Hutku, Buty, 100 Zvířat, 
Mňágu a  Žďorp, Jaroslava Uhlíře, Bluesberry, Jana Budaře, Petra 
Skoumala, ale také začínající, mladé kapely jako např. Fast Food 
Orchestra, Basta Fidel, Megaphone, alternativní Katarzii, Čokovoko, 
nebo lokální All Rock, Třetí stupeň tortury, Huba, či Mr. Crow Blues 
Band. Věřím, že desetiletí, které se překlopilo, znamená jen nový 
restart…Ať žijí Letnice 2017!  
 Mgr. Lenka Kudláková, Foto: Tomáš Klíma 

 Desátý ročník Sliveneckých letnic
Pražský Slivenec hostil již desátý ročník hudebního festivalu 

Slivenecké letnice. Dvoudenní multižánrový festival si zakládá na 
své otevřenosti, vstup je volný a za podpory stálých sponzorů jej 
pořádá Městská část Praha-Slivenec. Hlavními aktéry letošního 
jubilejního ročníku byly ikony The Plastic People Of The Universe, 
Tichá dohoda, Žlutý pes a Prague Conspiracy, kterým sekundovali 
Čankišou, Megaphone a  Katarzia. Tradičně dostaly svůj prostor 
také lokální skupiny, tentokrát to byly HUBA a Mr. Crow Blues Band.

    Převzato z

Tichá dohoda

Katarzía Žlutý pes
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 Avon pochod

 Český den proti rakovině

 Den dětí

11. 6. Praha opět zrůžověla. Konal se již tradiční Avon pochod. Získané fi nance poputují na podporu léčby rakoviny prsu. Tuto akci v rámci projektu 
Zdravá škola podpořily tři učitelky /Daniela Štolová, Petra Levá a Alena Kovářová/ a vychovatelka Bohdana Kratochvílová. Svojí účastí tak výše 
jmenované přispěly k vybrané částce, která se letos vyšplhala k téměř deseti milionům.  Petra Levá, zástupkyně ř. š. 

Již třetím rokem jsme měli mož-
nost strávit týden se skupinkou 

zahraničních studentů v rámci projektu Edison. Z minulých let jsme měli 
již mnoho očekávání, ale i obav. Celý projekt je velmi organizačně ná-
ročný. Cílem není jen „týden se neučit„ a užít si volna. Právě naopak. 
Jde o co nejvíce se dozvědět a  zažít příjemnou atmosféru. Díky ně-
kterým z řad rodičů se nám opět podařilo ubytovat všechny studenty. 
Zdůrazňuji toto poděkování proto, že ZŠ Slivenec spolu ještě s jednou 
základní školou, jsou jediné školy, které v rámci tohoto projektu ubyto-
valy studenty ve svých domovech. Nutné zdůraznit, že projekt probíhá 
po 8 týdnů (8x jiná škola). Právě v dnešní době, kdy se kolem nás ode-
hrává velké množství společenských změn chtěných i nechtěných, je 
nutné vyzdvihnout velkorysost těchto rodin.
Tentokrát jsme se dozvěděli něco o Indii, Mexiku, Číně, Vietnamu, Ma-
lajsii, Gruzii, Kanadě a Hong Kongu. Celý týden jsme se bavili, pozná-
vali, sportovali, jedli a hlavně učili, že nezáleží na tom, jak kdo vypadá 
a odkud pochází, ale jaký je člověk. Myslím, že stojí za to se s vámi 
podělit o některé reakce našich studentů. Předkládám v necenzurované 
podobě:

„Mou nejoblíbenější Edisonkou byla Mandy z Hong Kongu. Veliká ško-
da, že tohle je můj poslední Edison. :-(Nic to ale nemění na situaci, že 
ten komu „blejsklo“ v hlavě a vymyslel projekt Edison je ten nejúžasnější 
člověk na světě. (škole?:-))“   B.Š.
„ZŠ Slivenec pozvalo několik studentů z jiných zemí, aby nám pověděli, 
jak to tam chodí, jaké mají jídlo a tak podobně. A jak jsme se domluvili? 
Museli jsme umět alespoň trochu anglicky. A proč se musí učit anglicky? 
Protože ti studenti měli svůj národní jazyk. Tak já už musím běžet domů, 
učit se anglicky. :-)“  E.S.
„Líbila se mi ochutnávka javorového sirupu, měl jsem zájem ho ochut-
nat. Líbil se mi Jingchen a Mandy, protože se zajímám o Čínu“.  L.M.

Ještě jednou děkujeme mnohokrát: rodině Hanky Semrádové, rodině 
Tadeáše Svobody, rodině Adélky Houžvičkové, rodině Kristiána Matuly, 
rodině Terky Mrázkové, rodině Elišky Pekárkové, rodině Terky Krátké. P.S.: 
A tentokrát malý domácí úkol i pro čtenáře Mramoru.
Co znamená zkratka EDISON? (kdo neví, může „guglit“, nebo se podívat 
do loňského čísla Mramoru. Krásné léto 
 L. Matulová, garant projektu 

I v  letošním školním roce se žáci III. a VI. třídy aktivně zapojili do 20. ročníku Českého dne proti rakovině. Tentokrát poputují fi nance na 
podporu léčby nádorového onemocnění prsu. Ráno se všichni i s svými učitelkami, Petrou Levou, Irenou Liscovou a asistentkou pedagoga 
Stáňou Himlovou, sešli před školou. Odtud už potom, oblečeni do žutých triček, vyrazili do Radotína. A měli štěstí, nenarazili na žádnou 
konkurenci, prodávali zde jako jediní. Rozdělili se do deseti skupin a s velkou chutí i nasazením se vrhli na prodej, jednotlivé skupiny totiž mezi 
sebou soutěžily. Jejich aktivitu také potvrzuje konečná částka. Vybrali 22 720 Kč, to je o šest tisíc více než loni. Nejvíce vybrali žáci VI.třídy ve 
složení Jan Menger, Vojta Vocílka, Fanda David, Petr Pánek a Petr Bukáček. Kluci získali prodejem 4 528 Kć. Žákům obou tříd patří obrovské 
poděkování.  Petra Levá, zástupkyně ř. š. 

27. 5. se zahrada školy zaplnila žáky ze všech ročníků. Slavili totiž 
Den dětí. Zajímavý program pro ně, stejně jako v loňském roce, připravila 
městská policie. Předvedla jim, jak využívá koně při různých akcích, jak 
například reagují na dýmovnice, petardy…Kdo se nebál, mohl se svézt. 
Tuto možnost využily i některé paní učitelky a asistentky. V programu 
nechyběla ani cvičná střelba, prohlídka policejního auta a motorky. Na 
jednom ze stanovišť si mohli vyzkoušet základy první pomoci. Tohoto 
stanoviště se ujala žákyně Tereza Nováková se svými pomocnicemi, 
všechny navštěvují zdravotní kroužek. Pan učitel Atexinger připravil pro 
zájemce soutěž na opičí dráze. Žáci  II.B a VI. třídy navštívili se svými 
třídními učitelkami Selanku, kde celou oslavu zakončili porcí výborné 
zmrzliny. Oslava se velmi vydařila, program byl moc zajímavý a ke všemu 
nám přálo krásné počasí.  Petra Levá, zástupkyně ř. š. 

Český den proti rakovině
ŠKOLKA A DRUŽINA

 Na Slivenci vyplul Titanic
8.  6. bylo před desátou hodinou na slivenecké návsi nezvykle 

rušno. U  rybníka se shromáždili všichni žáci se svými učiteli, přišlo 
i několik rodičů. Na místě je čekala nevídaná podívaná. Žáci VII. třídy 
slavnostně spustili na vodní hladinu model Titanicu, který vyrobili podle 
plánů v hodinách výtvarné výchovy pod vedením pana učitele Martina 
Šandora. Jejich model obeplul několikrát rybník. Všichni přítomní 
obdivovali dílo. Žáci II.B se stylově oblékli do námořnických uniforem. 
Slavnostní plavbu doplnilo vystoupení pěveckého sboru pod vedením 
paní učitelky Helén. Děkujeme sedmákům i panu učiteli za neobvyklý 
a překrásný zážitek.  Petra Levá, zástupkyně ř. š. 

 Projekt EDISON



s

12  Slivenecký mramor 4  2016

 Zahraniční výjezd – ITÁLIE – CESENATICO

 Zahraniční zájezd do Anglie

 Obhajoby absolventských prací

 Zahradní slavnost ve škole – nová slivenecká tradice

Již podruhé jsme jeli na školu v přírodě k moři. Pobytu se zúčastnili především žáci 2. B a 4. B. Po zkušenostech z minulého roku jsme si pobyt 
o dva dny prodloužili a udělali jsme dobře. Bylo nás víc, jak dětí, tak dospělých a myslím, že jsme si to krásně všichni užili.

Tentokrát byl celý pobyt ve znamení vývoje námořnictva od prvopočátku do současnosti. V tomto duchu proběhlo i mnoho soutěží.
Všichni si užili výlet do parku „Italia in miniatura“, kde jsme si kromě prohlídky významných italských staveb v mini provedení projeli na lodi Benátky, 

zvedli jsme si adrenalin (někteří i několikrát) na vodní horské dráze, svedli jsme souboj vodními děly ve vodním hradu. Plážová sportovní olympiáda 
(kombinace atletiky a míčových her) byla měřítkem sportovních schopností a vytrvalosti. Také jsme absolvovali výlet lodí do Rimini, kde si zájemci 
mohli prohlédnout Rimini z výšky ruského kola. Děti i dospělí také absolvovali první lekci italštiny. Naučili se zdravit, základní fráze, říci si o zmrzlinu, 
základní číslovky. Po italštině jsme si hned šli prakticky prověřit, že nové fráze umí použít a všechny děti si musely italsky objednat zmrzlinu. Několikrát 
za pobyt proběhla výuka angličtiny, kde mladším dětem pomáhali starší spolužáci. Byla to ukázková spolupráce výuky napříč třídami.

Samozřejmě nejvíce děti bavilo koupání v moři a  jiné hrátky na pláži. I  letos jsme uspořádali soutěž ve stavbě z písku, tentokrát ve znamení 
soutěže – stavba lodí, korábů. Rodiče, kteří jeli s námi, se ochotně zapojili do všech akcí. Moc jim touto cestou děkuji. Byla to přímo ukázková 
spolupráce škola – děti – rodiče. Školy s výukovým programem Step by step by nám záviděly.  Hana Brožová, tř. učitelka 2. B 

Na přelomu dubna a května naše škola zorganizovala poznávací 
a  výukový zájezd do jižní Anglie, do hrabství Devon a  Cornwall, 
kterého se zúčastnily děti 3. – 7. třídy naší školy. Děti byly ubytovány 
v  hostitelských anglických rodinách v  přístavním městě Plymouth. 
Tady si všichni si prohlédli přístav, z něhož vyplul Francis Drake na 
svou první cestu kolem světa, navštívili přímořské akvárium, ochutnali 
místní „fi sh and chips“, a také absolvovali výuku anglického jazyka 
v jazykové škole. V dalších dnech zájezdu děti navštívily národní park 
Dartmoor, modelové městečko miniaturní Anglie Babbacombe Model 
Village, malebné město Torque, které je centrem anglické riviéry, 
a prošly pirátskou vesničku Polperro. Velmi pěkný, navzdory typicky 
anglickému deštivému, větrnému a mlhavému počasí, byl celodenní výlet do míst legend o králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi – městečka Tintagel. 
Nad ním se na útesech tyčí pozůstatky hradu Tintagel Castle a dole na pobřeží je vchod do Merlinovy jeskyně. Nedaleko odsud se nachází i zájezdní 
hostinec Jamaica Inn známý z románu o pašerácích od anglické spisovatelky Daphne du Maurier. Poslední den putování po Anglii děti strávily v hlavním 
městě Londýně, kde se prošly po centru Londýna, a pak se lodí po řece Temži plavily na Greenwiche prohlédnout si observatoř a nultý poledník. Tady se 
všichni s Londýnem a Anglií rozloučili, nasedli do autobusu a zamířili zpět do Doveru na trajekt a domů. Zájezd se dětem líbil, navštívily zajímavá místa, 
poznaly některé zvyky a stravování v anglických rodinách a jistě si prohloubily své znalosti v anglickém jazyce.  P. Chlumská, třídní učitelka 1. A 

Dne 13. června se v aule školy konaly obhajoby absolventských prací žáků deváté třídy. Obhajoby byly vyvrcholením několikaměsíčního úsilí 
našich žáků z devátého ročníku. Již v únoru byl žákům přidělen lektor z řady vyučujících 2. stupně. Společně vymysleli téma a zaměření práce, 
ve které měli žáci prokázat hlubší zájem o obor, ve kterém chtějí pokračovat při studiu na středních školách a učilištích.

V úvodu své práce žáci shromáždili informace k daným tématům, roztřídili je a vytyčili si otázky, kterým se chtěli v práci věnovat a na které 
chtěli v závěru své práce odpovědět. Nezbytnou součástí práce byl také poznámkový aparát a odkazy na použitou literaturu.

Mnozí z žáků uskutečnili jednoduché výzkumy prostřednictvím jednotlivých dotazníků určených veřejnosti. Získané informace z dotazníku 
žáci dále zpracovali, popsali a vyvodili závěry, které popsali v závěrečné kapitole. Završením práce byly jednotlivé prezentace žáků, ve kterých 
byly práce představeny, zhodnoceny a byly popsány jednotlivé závěry.

Některé práce se velmi vydařily. Zuzana Vladařová obhájila nejlepší práci. Věnovala se tématu „Drogy a jejich vliv na lidskou psychiku.“
Na 2. místě se umístila E. Přibyslavská se svou prací, kterou nazvala „Japonská zahrada v Čechách.“ Na pěkném 3. místě skončila práce G. 

Panýrkové na téma „Mořské hlubiny“. Věříme, že získané znalosti a praktické dovednosti naši žáci využijí při dalším studiu na středních školách. 
  Martina Nezbedová, třídní uč. 9.tř. 

Příležitostí, kde se mohou potkat rodiče, děti, prarodiče, učitelé, sousedé není nikdy dost. Ve Slivenci proběhla 23. června právě jedna taková – 
zahradní slavnost, kterou uspořádaly společně ZŠ a MŠ Slivenec a Unie rodičů, která při škole působí. V působivém prostředí zahrady a školního 
nádvoří probíhal zajímavý program, na podiu se střídala krásná vystoupení dětí s hudební skupinou Louka band, ve které hraje i oblíbená paní 
učitelka Helen. Úchvatný souboj předvedli šermíři ve vystoupení na motivy 
mládí Karla  IV. Proběhlo také vyhlášení výtvarné soutěže, která probíhala 
minulý měsíc v  kavárně Selanka a  o  nejkrásnějších dětských výtvorech 
hlasovalo několik desítek lidí. Na zahradě a hřišti se děti bavily u sportu, 
her a  hlavolamů, fotily se ostošest u  speciálního automatu a  otestovaly 
laserovou střelnici. V  obležení bylo zmrzlinářské kolo kavárny Selanka, 
na závěr se rozhořel táborák a  zavoněly buřty. Krásné počasí dokreslilo 
příjemnou atmosféru a všichni přítomní se shodli, že ve Slivenci právě vznikla 
nová tradice – vskutku komunitní.  Petra Miterová, předsedkyně Unie rodičů 
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 Mateřská škola podporující zdraví
Naše slivenecká školka nám roste, zanedlouho „oslaví“ své třetí narozeniny. Máme za sebou první opatrné krůčky, které snad vedly správným směrem. 

Školní rok sice ještě neskončil, ale my už hledíme na zahájení toho příštího. Co nás v něm čeká?
Naše mateřská škola bude usilovat o začlenění do sítě mateřských škol podporujících zdraví (MŠPZ), kterou spravuje Státní zdravotní ústav v Praze 

(SZÚ). K 1. lednu 2016 bylo do projektu přijato 101 mateřských škol v ČR. Zdraví je v tomto programu chápáno jako subjektivní pocit pohody, jako 
výslednice vzájemného působení organismu, psychiky, osobnosti a prostředí věcného, přírodního a sociálního. Velký význam v programu MŠPZ hraje 
respekt k přirozeným potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa a také rozvíjení komunikace a spolupráce, jak uvádí Mgr. Ludmila Šprachtová, 
ředitelka FMŠ Sokolovská, Praha 8. Již od zahájení provozu nově postavené budovy mateřské školy nám s ohledem na lokalitu a zeleň v okolí bylo jasné, 
že ve školním vzdělávacím programu budeme směřovat k přírodě, ke zdraví. Program MŠPZ je dalším krokem na této cestě. Žádost o začlenění do 
programu MŠPZ je běh na dlouhou trať. Musíme připravit kvalitní projekt a vypracovat nový Školní vzdělávací program, ve kterém budou zásady MŠPZ 
zahrnuty. Celý tento proces bude realizován za účasti krajského koordinátora MŠPZ. K naší radosti jsou mnohá z kritérií MŠPZ v naší mateřské škole již 
splňována – například rytmický řád života a dne, tělesná pohoda a volný pohyb, dostatečný prostor pro spontánní hru dětí, bezpečné sociální prostředí, 
partnerské vztahy s  rodiči, začlenění MŠ do života obce a další. Věříme, že vytyčeného cíle dosáhneme. Nejdůležitějším faktorem je totiž nadšený 
pedagogický sbor a podpora vedení. A to naší školce nechybí.  Lenka Bohuslavová, garant projektu 

Konec školního roku bývá obvyklým obdobím školních i školkových výletů. Nejinak tomu bylo i v naší 
mateřské škole. Ve středu 15. 6. vyrazily všechny čtyři třídy z naší MŠ na dlouho očekávaný výlet. Účast byla hojná, a tak se na cestu vydalo téměř sto 
dětí! Cílem výletu byla letos Farma Blaník. Bohužel nám letos počasí nevyšlo – propršená noc před výletem znamenala nutnost holinek a pláštěnek. 
Pršelo nám už po cestě, ale protože očekávání byla veliká, náladu to nikomu nezkazilo. Po příjezdu na místo se děti rozdělily do dvou skupin – mladší 
děti šly na prohlídku zvířátek s edukativním programem, starší děti zahájily program křtem morčátka. Po těsném hlasování o pár hlasů vyhrála Adélka, 
a tak se Baruška Ježková stala kmotřičkou morčice Adélky. Ve skupince mladších dětí vyhrálo jméno Elza, které pro králici navrhla Tina Rozmanová 
a stala se její kmotřičkou. Ve školce máme k nahlédnutí křestní listy zvířátek. Obě skupiny se na programu vystřídaly.

Skupinka mladších dětí byla nadšená nejen ze zvířátek, ale také z partičky strašáků, kterou si děti zvídavě prohlížely. Starším dětem se pak kromě 
zvířátek velice líbilo v modelu Blaníku, ve kterém si rytíři zapomněli brnění. Velký úspěch měl také oběd, kuřecí řízek s kaší, po kterém se jen zaprášilo. 
Ačkoliv nám počasí nepřálo a pršet přestalo až před odjezdem, věříme, že dětem se výlet líbil.  Lenka Bohuslavová, garant projektu 

V úterý 3. 5. proběhl ve školní družině další ročník Pokusohraní, kde 
bylo pro děti připraveno celkem 21 jednoduchých pokusů.

V úterý 10. 5. a ve středu 11. 5. proběhla ve školní družině tradiční 
schodiáda. Tento rok se jí zúčastnilo zatím rekordních 86 závodníků.

V sobotu 14. 5. jsme vyrazili na další výlet s DDM Praha - tentokrát 
do Lhotky u  Mělníka, kde byl připraven krásný program v  podobě 
dětské olympiády. Stejně jako opravdová olympiáda začala i  ta naše 
průvodem států s vlajkami, zapálením olympijského ohně, slavnostním 
slibem a soutěžením v nejrůznějších disciplínách. Kdo splnil nejméně 15 
disciplín, čekala ho krásná zlatá medaile. Během celého dne také probíhal 
doprovodný program. V týdnu, kdy se na škole uskutečnil projekt Edison, 
zavítali studenti z jiných zemí i do školní družiny. Děti si nechávaly napsat 
podoby svých jmen v rodných jazycích jednotlivých studentů a malovaly 
vlajky jejich domovských států.

I v tomto školním roce se děti mohly zúčastnit oblíbeného nocování ve 
škole. Po zabydlení se šlo nejdříve na školní hřiště, kde proběhlo několik 
soutěží. Když se začalo stmívat, vrátili jsme se zpět do třídy, a pak na 
všechny čekala tradiční „Cesta světla“. Děti se rozdělily do trojic. Jeden 
představoval slepého a další chromého na ruce nebo nohy. Čekala je 
společná cesta s plněním několika úkolů, které museli zvládnout všichni 
členové družstva.

Ve středu 25.  5. nás navštívila paní Šorfová, která je členem 
Záchranné brigády kynologů, SDH a výcvikářem psů a pokusila se dětem 
problematiku výcviku psů více přiblížit. Na školní zahradě nejprve s dětmi 
probrala nejrůznější potřeby a pomůcky, které se pro pejsky používají, 
a na závěr nám s Barnabášem také ukázali, jak se trénuje vyhledávání 
osob.

V  úterý 31.  5. jsme vyrazili na prohlídku do České televize. Naši 
průvodci nám krátce pověděli něco o  historii České televize. Velkým 
zážitkem pro děti byla návštěva studia, kde se právě natáčel další díl 
Kouzelné školky s Majdou. Děti viděly natáčení z bezprostřední blízkosti 
a ani nedutaly.

V  sobotu 4.  6. jsme vyrazili na oslavy Dne dětí s  Posázavským 
pacifi kem. Náhodou jsme měli příležitost si vyslechnout historii Hlavního 
nádraží. Průvodce nás vzal na krátkou exkurzi do nádražních vládních 
salónků, které bývají jen velmi výjimečně přístupné. Poté jsme již 
vyrazili na divadelní představení O  nejlokomotivovatější lokomotivě 2, 
a pak nastoupili na vlak – tentokrát Regionovu - směr: nádraží Braník. 
Po příjezdu na nádraží si některé děti vyzkoušely řízení mašinek našich 
mladých sliveneckých modelářů a  už jsme se přesouvali do dalšího 
vláčku – tentokrát parního. Čryřkolák nás provezl do Modřan a zpět do 
Braníka. Na nádraží byla k vidění i výstava lokomotiv.

Ve středu 8. 6. připravily děti další prodejní výstavu svých prací, jejíž 
výtěžek půjde tradičně na adopci zvířátka v pražské zoo.

Při hře o  poklad na Starém městě si děti „objednaly“ nějaký další 
výlet do centra Prahy. Vyrazili jsme nejprve do Muzea pražských pověstí 
a strašidel. Po návštěvě muzea jsme šli na Křižovnické náměstí, kde na 
nás již u sochy Karla IV. čekal bratr Tomáš z Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou. Po zajímavé prohlídce jsme si zakoupili lodní lístky, 
jejichž součástí byla i prohlídka Muzea Karlova mostu.
Zdravotnický kroužek

I  v  tomto školním roce se žáci navštěvující zdravotnický kroužek 
úspěšně zúčastnili soutěže mladých zdravotníků. Mladší i starší družstvo 
se probojovalo do republikového kola, které proběhne 25. 6. v Olomouci.

V květnu se mladí zdravotníci také zúčastnili celostátního „Květinového 
dne“ na podporu boje proti rakovině, při kterém se jim ve dvou skupinách 
podařilo pro tuto charitativní akci získat celkem 19 996 Kč.
Dopravní soutěž mladých cyklistů

Naši mladší žáci se také zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů. 
Soutěžní družstvo ve složení Karolína Čurdová, Tereza Radová, Lukáš 
Rek a Filip Hustopecký z páté třídy si vedlo velmi dobře a v okresním kole 
získali krásné 2. místo. Postup do krajského kola jim unikl o pouhých 5 
bodů.

 Petra Siganová, ved. vychovatelka (redakčně zkráceno) 

ŠKOLKA A DRUŽINA

 Výlet pod Blaník

 Děti se ve školní družině nenudí



senioři

Informace pro všechny seniory z Holyně a Slivence je hlavně pro 
to, že chceme svou aktivitu rozšířit, nabídnout všem zájemcům 
možnost se účastnit zájezdů, cvičení, kultury, přednášek o zdraví, 
o dalekých a někdy nedostupných zeměpisných lokalitách, ručních 
prací, čtení – a hlavně zažít vzájemnou společnost.
1/ Scházíme se pravidelně každé první pondělí v  měsíci od 
16.00 hod v Klubu seniorů, Úřad Městské části Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6 (dveře proti vstupu na poštu).
2/ Většinou každý měsíc v úterý od 18.00 hod. – pořádáme v zase-
dací místnosti úřadu přednášky – zveme spisovatele, cestovatele, 
lékaře a mimořádné osobnosti, které obohatí náš život svými názory 
a zkušenostmi.
3/ Zveme ochotnické divadlo z Radotína a Plzně – informace je 
vždy včas oznámena v Mramoru a plakátech ve vitrínách.
4/ Cvičíme jógu  – Cvičení pro zdravá záda probíhá ve čtvrtek 
dopoledne ve Fit Švestce (přes letní měsíce mají senioři možnost 
si zakoupit na ÚMČ permanentku na letní úterní kurz jemné jógy 
s 50% slevou). Cvičení pro zdravá záda bude pokračovat od září. 
Kdo máte zájem, včas se přihlaste, protože o cvičení je velký zájem 
a tělocvična je malá (ale čistá a krásná, moderní a vybavená).
5/ Cvičení pánevního dna – kurz pod vedením A. Stellnerové za-
čne pravděpodobně v říjnu 2016, sledujte oznámení v Mramoru a na 
plakátkách ve skleněných vitrínách.
6/ Kurz trénování paměti – máme za sebou již 9 kurzů po dese-

ti lekcích a na podzim plánujeme kurz č. 10. Procvičujeme paměť, 
pracujeme s internetem, skládáme z papíru růže, motýly, pracujeme 
s pedigem, zpíváme, luštíme hádanky, počítáme. Scházíme se velmi 
rádi – v Klubu seniorů ve středu od 16.00 hod. - informace je vždy 
včas oznámena v Mramoru a plakátech ve vitrínách.
6/ Keramické dílny – několikrát do roka se účastníme keramických 
dílen pro seniory, které pro nás pořádá Klub Švestka
7/ Výlety pro seniory – každoročně minimálně čtyři pro nás organi-
zuje městská část ve spolupráci s CK Arces – v různých atraktivních 
místech v Česku a  jeden výlet do blízkého zahraničí (předvánoční 
nákupy, návštěva galerií). Výlety jsou dotované MČ, velmi oblíbe-
né a vždy naplněné. Přihlásit se musíte na úřadě u paní Růžičkové 
VČAS!
8/ Společné procházky do areálu zdraví v Chuchli – pravidelně 
každé úterý od 9.00 hod. chodíme na kondiční vycházky do areálu 
i  do minizoo. Pozorujeme měnící se přírodu, probereme práci na 
svých zahrádkách.
9/ Navštěvujeme jazykové kurzy Sliveneckého klubu Švestka ve 
Slivenci.
Vzkazujeme všem: kdo máte zájem o jakoukoliv společnou činnost 
pro seniory, přihlaste se v knihovně u paní Krejčové tel. 251 811 297, 
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz, nebo přijďte do Klubu seniorů 
na schůzku (vždy 1. pondělí v měsíci)

  

Už jsme se první na výlet těšili! Počasí bylo pro cestování pří-
znivé, naše průvodkyně paní Pavla – jako vždy – odborně při-
pravená, pohodlný autobus, dobrá nálada, žádný spěch, čas 
na klidný oběd. Navštívili jsme Květnou zahradu založenou 
v 17. století olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtensteinu. 
Převládala v ní jarní zeleň, odborně sestřihané keře do různých 
ornamentů, barevné jarní květy. Zajímavá byla i  Pomerančo-
vá zahrada, Květnice, Pstruží rybníky, zdobné kašny. Prohlédli 
jsme si Arcibiskupský zámek přestavěný též v 17. století z bý-
valého biskupského hradu, s 86 m věží. V interiéru zámku jsou 
sály s cennou vnitřní výzdobou. Zámecká obrazárna nabízí (po 
Národní galerii v Praze) druhý nejcennější soubor obrazů u nás. 
Můžeme tu spatřit díla takových velikánů, jako byli L. Cranach, 
B. Spranger, Hans von Aachen, J, Bassano aj. Mistrovský ob-
raz Apollon a  Marsyás od Tiziána, považovaný za nejcennější 
obraz na území našeho státu, byl právě zapůjčen. Viděli jsme 
i  Podzámeckou zahradu typu anglického parku, upravenou 
v  1. polovině 19. století, s  romantickými stavbami a  vodními 
plochami. Krása a jedinečnost celého komplexu byla potvrzena 

v roce 1998 zapsáním na prestižní Seznam světového přírodní-
ho a kulturního dědictví UNESCO. Na ukončení prohlídky pamá-
tek v Kroměříži jsme navštívili barokní piaristický kostel sv. Jana 
Křtitele z 18. století. Výlet byl mimořádně vydařený, plný pohody 
- i jízda autobusem po dálnici nebyla komplikovaná.

Vydali jsme se do jižních Čech, počasí bylo ráno proměnlivé, ale 
vylepšovalo se každou hodinu. V Kestřanech jsme si prohlédli ne-
obvyklý areál tří panských sídel  – Horní tvrze ze 14. stol., Dolní 
tvrze z počátku 15. stol. a  raně barokního zámku z  r. 1651. Tvr-
ze jsou obklopeny vodními příkopy, dochovány v původním stavu 
s branami, věžemi, baštami a paláci. Celý areál je velmi malebný. 
Z Kestřan jsme se vydali na Kratochvíli. Kratochvíle je jedna z na-
šich nejkrásnějších renesančních staveb v  malebné krajině mezi 
lesy, loukami a rybníky. Štuková a malířská výzdoba interiéru vily je 
mimořádná. Krásná byla i zahrada s květinami a bylinkami. V Ne-
tolicích jsme si po obědě prohlédli náměstí, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie z 13. století, radnici, kašnu, barokní sousoší sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1738 a podívali se k rybníku Mnich. Těšili jsme 
se na Lomec (Lomeček). Je od Netolic jen několik kilometrů vzdá-
lený. Půvabný kostelíček, na zalesněném pahorku. Uprostřed kos-
tela stojí hlavní oltář, je celý vyřezávaný. Kostelem nás provázela 
sestra z blízkého kláštera Kongregace Šedých sester III. řádu sv. 
Františka. Okolí kostela je upravené, část slouží jako meditativní 
zahrada. Poslední zastávkou byl Písek, přešli jsme Kamenný most 
na Velké náměstí, k Písecké bráně, krátce se zastavili v kostele Na-
rození Panny Marie. Přes Alšovo náměstí jsme se pomalu vraceli 
k autobusu. Za Kamenným mostem jsme obdivovali sochy z písku 
a jako sladkou tečku si dali ledovou kávu v cukrárně u vody. Výlet 
byl opět povedený, klidný a pohodový.  Příspěvky: Irena Krejčová,     
 Klub seniorů Slivence a Holyně (redakčně zkráceno), foto P. Částka  

 Senioři v Holyni a Slivenci v první polovině roku 

 První výlet: Kroměříž (26. 5. )

 Druhý výlet seniorů: Kestřany, Krato-
chvíle, Netolice, Lomec, Písek (16. 6. )
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Celý školní rok, jednou měsíčně ve středu dopoledne, žáci 
1. A slivenecké školy navštěvovali knihovnu. Společně jsme 
se učili, jak zacházet s knihou, jak ji číst. Četli jsme si po-
hádky a různé příběhy a povídali jsme si o obsahu, zápletce, 
a problému. Reakce dětí byla čistá a prostá záludností. Děti 
se naučily mít radost ze čteného slova a do knihovny přichá-
zely rády. V červnu jsme se domluvili, že si vyměníme úlohy, 
knihovnice přijde do třídy 1. A a děti připraví program pro ni: 
tančily, zpívaly, četly, povídaly – bylo to moc hezké. Ujistili 
jsme se, že po prázdninách budou naše společná setkání 
pokračovat.
 Irena Krejčová, knihovnice    

 Radost z 1. A

senioři , KniHoVna

Poslední schůzku před prázdninami jsme věnovali svému zdraví a dob-
ré náladě. Dopřáli jsme si kosmetickou masku z bahna Středozemního 
moře z oblasti La Manga – Mar Menor. Bahno je léčivé, odstraňuje bo-
lesti po úrazu, čistí a omlazuje kůži. Vyzkoušeli jsme účinky – a opravdu 
reklama nelhala! Ale, žel, hezčí jsme byli jen chvilku! Z knihy „Zrozeni 
k běhu“ od Christophera McDougalla (kniha je v knihovně ve Slivenci) 
jsme si přečetli o Emilu Zátopkovi – str. 95 – 98. Spisovatel obdivuje 
vůli, sílu a čest našeho sportovce Emila Zátopka.  krej  

Společenská kronika 2016
Srdečně blahopřejeme těm občanům,

kteří v měsíci červenci a srpnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

Červenec
paní Libuše Šoborová, paní Jana Bartáková,

pan Jaroslav Musil, pan Zdeněk Novák
paní Libuše Havránková, pan Vladimír Lusk

paní Dagmar Čížkovská

Srpen
paní Marie Bialková, pan Petr Mühlau,

pan František Syrovátka, paní Miloslava Janovská
pan Antonín Uxa

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

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 skutečnosti nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové 
na tel.: 251818044 nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.cz.
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15. 8. – 26. 8. 2016
Veřejná knihovna Slivenec 

uzavřena (dovolená)

V době uzavření knihovny vám bude
termín vrácení knih prodloužen!

Děkuji za pochopení.

Informace nejen pro seniory

MUDr. Ladislav Fiala
– Svět homeopatie

 

1/Homeopatie se svým opatrným a citlivým přístupem 
se shoduje s jednou z nejdůležitějších zásad lékařské 
péče – totiž že terapie pacientovi nesmí uškodit. Při 

určitých závažných chorobách může užívání homeopa-
tických přípravků přinést úlevu, ale při léčbě takových 

onemocnění je účast zkušeného homeopatického 
léčitele nezbytná od samého počátku.

2/Diskuse k tématu homeopatie
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info@klubsvestka.cz, www.klubsvestka.cz, přidejte si nás na fb
Ke Smíchovu 22, Praha-Slivenec (vchod z parkoviště), FIT Švestka (cvičební sál): K Holyni 315, Praha-Slivenec

Kurzy a kroužky pro děti i dospělé pro školní rok 2016/17:

Rodinné centrum Pecka
Volná herna a herna k vybraným kurzům
Montessori dílny I.- III. (dle věku) / 1000,–
Projektová montessori dílna / 1000,– Pecičky I. - II. - Stimulační 
cvičení kojenců a batolat / 950,– 
Pilates pro maminky s hernou / 1600,–
Hliněná pecka - keramické dílny pro předškoláky a školáky / 1000,–
Kurz karate I. - II. / od 5 let a 1.st. ZŠ / 1200,–
Dramatický obor
Obecní divadlo Knofl ík / od 13 let / 1050,– Malé divadýlko Melu-
zína / od 8 let / 1050,– 
Nejmenší divadýlko Karkulka / od 4 let / 1050,–
Výtvarný obor
Paletka s hernou / od 2 let / 950,–
Paletka I. - II. / od 3 let a od 5 let / 1050,–
Paletka s keramikou / od 6 let / 1050,–
Alenčin korálek / od 7 let / 1050,–
Keramické kurzy pro mládež / 1200,–
Kurz fotografi e pro dospělé / 1050,– Keramické kurzy pro dospě-
lé / 1500,–
Hudební obor
cena : děti malá skupina 1300,– / individální lekce 2400,–
dospělí malá skupina 1600,– / individuální lekce 3000,– 
Výuka hry - na zobcovou fl étnu, klarinet, saxofon / skupinové 
i individuální lekce
- na klasickou kytaru / skupinové i individuální lekce
- na elektrickou kytaru / skupinové i individuální lekce
- na housle / individuální lekce
Sborový zpěv pro dospělé / 1050,–
Cvičení v tělocvičně ZŠ
Prťata I. - II. / od 18 měs. a od 2 let / 950,–
Rychlí Špunti I. - II. od 4 let / 1050,–
Míčové hry - od 6 let / 1050
Cvičení v sále Fit švestka
Rytmika - cvičení pro kluky a holky od 3 let / 1050,–
Výrazový tanec I. - II. / od 4 let a od 6 let / 1050,–
Moderní tanec pro dospělé / 1050,–
Ranní jóga s Janou / permanentka
Jóga s Martinem / permanentka
Večerní jóga s Kristýnou / permanentka
Pilates I. - III. / permanentka
Power jóga I. - II. / začátečníci a pokročilí / permanentka
Ranní jóga s Věrou / permanentka
Čchi - kung I. - II. / permanentka
Tabata I. - II. / permanentka
Karma jóga / otevřené meditační lekce
Cvičení pro zdravá záda I. - II. / senioři / 750,–
Plum School – Jazykové kurzy pro dospělé
cena : 1300,– / malá skupina 1600,– / individuální lekce 3000,–
Angličtina I. - III. / začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí 
Němčina I. - III. / začátečníci a mírně pokročilí
Španělština pro začátečníky Hola, ¿hay sangría? / španělština pro 
mírně pokročilé
Sí, hay sangría! / španělština pro pokročilé
Latina - začátečníci

Originální instalace výstavy „Tváře“ (uspořádal Kurz 
keramiky pod vedením Rudolfa Skopce)
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Již pátým rokem zamykáme v červnu pomyslné dveře švestkového roku 
a v kurzech (nejen těch dětských) probíhají veselé besídky. Tak například 
Rychlí špunti tradičně vystřelovali špunty stejnojmenného dětského nápoje, 
jinde zase končili s dortem. Některé divadelní soubory zahrály pro rodiče 
v otevřených hodinách, kurz fotografie uspořádal velmi nonkonformní ex-
pozici v holyňské kapli, španělštináři popili sangríi a angličtináři podnikli výlet 
do Lochkovského pivovaru… Byl to veselý konec, aby v září nastal nový 
začátek! Na září jsme připravili obdobnou nabídku kurzů, jako letos, oboha-
cenou nově o výuku hry na elektrickou kytaru v našem hudebním obo-
ru, a dále o úterní ranní jógu. Všechna oblíbená cvičení v sále Fit Švestka 

zůstávají v nabídce i příští rok, chystáme zjednodušení orga-
nizace roku pro Fit, abyste mohli cvičit po celý rok (i během 
prázdnin). Již pro toto léto otevíráme letní semestr kurzů cvi-
čení (viz plakátek). Vynasnažíme se, aby rozvrh nemusel doznat zásadních 
změn. Zveřejňujeme již nyní termíny zápisů, a pokud zcela určitě víte, že se 
chcete do nějakého kurzu závazně přihlásit, abyste nepřišli o místo, je možné 
tak učinit na info@klubsvestka.cz již nyní (pošlete naskenovanou vyplněnou 
přihlášku a budete mít v kurzu místo jisté).
Realizační tým v podobě Lenky, Edity, Veroniky a Dorky přeje krásné 
léto a těší se po prázdninách na shledání!

V pondělí 20. června jsme pozvali do kavárny Selanka herce Radka Pokorné-
ho, který se za nás rozloučil před letními prázdninami s nejmenšími návštěv-
níky Klubu Švestka. Pohádka Karla Čapka: „Jak pejsek a kočička pekli dort“ 
v jeho podání – to byl gejzír nápadů a komických divadelních situací. Originální 
loutky pejska a kočičky vtáhly děti do děje a přítomní rodiče si tak mohli dopřát 
„selanku“ v podobě odpočinku u dobré kávy. Děkujeme lektorce Marii (kurz 
Rytmiky), která Radka přivedla (líbil se všem natolik, že jsme se jistě neviděli 
naposled) a kavárně Selanka za poskytnutí příjemného prostředí.  kud 

Terapeutka Gabriela Zimová, Středa (lichý týden 8:30 – 13:30, sudý týden 13:00 – 18:00), Objednávky: gabina.zimova@gmail.com 
Reflexní terapie je velmi účinnou a efektivní metodou přírodní a celostní léčby. Pomocí reflexní terapie lze řešit či podporovat uzdravování závažnějších 
i lehčích onemocnění, ale slouží výborně i k vyladění zdravého organismu, uvolnění svalových i jiných křečí a detoxikaci organismu. Je velmi vhodná 
pro napravování nebo ulevování od svalových disbalancí a vůbec potíží pohybového aparátu (tedy problémy s krční a celou páteří, bolesti zad, rotace 
pánve - „kratší nohy“, bolesti kloubů atp.). Reflexní terapie je metoda, která umožňuje diagnostiku a nalezení nejslabšího místa organismu a efektivní 
započetí procesu jeho harmonizace.

Lekce jógové terapie není klasickou jógou, a ani žádným náročným cvičením. Zaměřuje se na uvědomění si těla, kdy znovu začneme vnímat jeho 
správné funkce a obnovovat přirozené pohybové vzorce. Nejdůležitějším prostředkem je dech a koncentrace. Soustředíme se na vhodné cviky s ohle-
dem na individuální potřeby jedince. Součástí každé lekce této jógy bývá i delší relaxace a během celé lekce je možné probírat s lektorem své potíže 
a pocity, a hledat možnosti, jak cviky přizpůsobit své kondici. Cvičení jógové terapie je vhodné pro ty, kteří díky zdravotním omezením mají pocit, že 
by klasickou jógovou lekci těžce zvládali a přesto touží pro svá těla něco udělat. Stejně tak mohou přijít všichni, kdo se již dlouho nepohybovali a chtějí 
svá těla jemně rozhýbat. Je to také jediné správné rozhodnutí, protože pokud nám těla i klouby zatuhly natolik, že nám dělá potíže jednoduchý pohyb, 
je jedinou možnou cestou k nápravě pomalé obnovení jejich funkcí. Lekce je tedy určena 
pro lidi se sníženou pohyblivostí, bolestmi, jak pro ženy, tak pro muže a bez ohledu na 
věk. Každý cvičí dle svých možností. O zdravotních potížích je důležité informovat lektora. 
Lekce povede zdarma lektorka Věra ze Slivence jako otevřené lekce (nevztahuje se 
na ně permanentka). Paní Věra má s jógou více než desetileté zkušenosti. Je pro ní 
životní filosofií a do Švestky přišla s otevřeným srdcem. My jí za to děkujeme.   
 Realizační tým Klubu Švestka 

 Pátý švestkový rok končí

 Pohádka na závěr švestkového roku

 Fit švestka nabízí novou službu  
    – reflexní terapii

 JÓGOVÁ TERAPIE – nově každé úterý v sále Fit švestka (od 12. 7. vždy v 9:00 po celé léto)

Kurzy čchi kung



Víkend 3.–5. 6. 2016 kladl na obyvatele Slivence velké společenské 
nároky. Po báječných Letnicích, kde se vyřádili především dospělí, 
jsme nachystali něco pro malé: dětský den, který je každoročně vy-
vrcholením celoroční činnosti Rodinného centra Pecka. Když jsme 
s tím před lety začínali, zahájili jsme tradici určitého tematického za-
měření (indiáni, středověká řemesla, zálesáci, apod.) a také toho, že 
nechceme organizaci svěřovat nějaké agentuře, ale snažíme se akci 
pokrýt z vlastních zdrojů, aby to pořád bylo takové „rodinné“. Zdroje 
po celou dobu zůstávají více méně stejné, za což všem zúčastněným 
velmi děkuju, zároveň však vybízím slivenecké rodiny, aby se do čin-
nosti RC Pecka zapojily a vnesly novou krev a nápady.

Tentokrát jsme se ocitli v cirkusu – děti se proměnily v pro-
vazochodce, žongléry, akrobaty… hrály si s  bublinami, 
malovaly si obličeje a v neposlední řadě protrénovaly své 
znalosti o  zvířatech, jejich původu či stopách. Dostaly 
klaunovské odměny a pak už řádily na skákacích hradech nebo mlsaly 
zmrzlinu, kterou na stylovém vozíku zajistila Selanka. Díky!
Na slivenecké hřiště dorazilo asi 140 dětí a doufám, že všechny strá-
vily tak příjemný čas jako my. 
Za rok se tedy vypravíme zase jinam… Přejeme krásné prázdniny 
a nezapomeňte na zápisy do kurzů RC Pecka – některé se zaplní 
doslova během chvilky.  Dora Poláková, RC Pecka  

V sobotu 4. 6. se naši mladí modeláři podíleli na zajištění programu Dne 
dětí s Posázavským pacifikem, který probíhal na nádraží Bráník. A jak jinak, 
než výstavou svých modulů a ukázkovými jízdami. Během prázdnin se bu-

dou připravo-
vat na již 8. 
in terakt ivn í 
výstavu ve 
Slivenci, kte-
rá proběhne 
ve dnech 10. 
a 11. září, na 
kterou jsou 
všichni sr-
dečně zváni. 
  sig 

 Modelářský kroužek modulové 
     železnice Slivenec

 Hurá do cirkusu!



Lubomíra Kmeťová – Portelová / Óda 
na radost
Výstava proběhla 5. 6. – 19. 6. 2016 (kurátor: 
Matouš Karel Zavadil)
Výstava Lubomíry Kmeťové - Portelové Óda na 
radost je souborem prací z poslední doby, které 
v  mediu malby akcentují expresivně naivistický 
rukopis autorky, jako určitý druh uvolnění. Lu-
bomíra Portelová, ač zdatná kreslířka a malířka, 
divákovi předkládá aktuální soubor obrazů jako 
osobitou výpověď o světě, o stavu duše, o okol-
ní mnohdy „ubíjející“ realitě, kde je nutné, často 
i  žádoucí fungovat v  otupující každodennosti. 
Prostor pro spontánní tvorbu a autentický umělecký výraz nezatížený nánosy technologického „balastu“ je nutné hájit i dnes. V podobě obrazů, 
které působí jakoby dětsky naivně, je možné vnímat určitý rozměr svobody, připomínající tvůrčí pozice a postupy art brut, či neoexpresionis-
mu. Lubomíra Kmeťová – Portelová patří do „zlomové“ generace, zažila tak atmosféru euforických 90. let, atmosféru nového začátku. Během 
studií na pražské AVU prošla ateliéry prof. J. Sopka, Z. Berana, M. Šejna. Z profilu jejích studií můžeme jasně vidět, že se nespokojila pouze se 
„suchopárnou“ popisnou podobou malby, ale v její tvorbě lze najít i tendence směřující k intermediálním přesahům, procesuálním tendencím, 
performanci apod. Aktuální soubor prací tak představuje v unikátním prostoru kaple možnost meditativní kontemplace.   M. K. Zavadil 

Tomáš Bachura – Genesis
Výstava probíhá 21. 6. – 9. 7. 2016 (kurátorka: Viktória Pikovská)
Výstava s názvom Genesis predstavuje tvorbu mladého, nadaného a ambiciózneho autora, Tomáša Bachuru. Tomáš Bachura študuje fotografiu 

na Katedre fotografie na Pražskej Famu. Výstava Genesis je prierezom doterajšou autorovou 
tvorbou, ktorá je zameraná na klasickú dokumentárnu fotografiu, ktorú podáva s mladistvou 
dravosťou a gráciou. Jeho štýl nazerania na svet dáva fenoménu dokumentárnej fotografie úpl-
ne nové poňatie zaznamenávania každodennej reality. Všetky, pre nás už stereotypné okamihy 
bežného dňa zobrazuje prostredníctvom svojich fotografií a tak nám prezentuje jeho osobný 
pohľad na svet. Vytrháva nás z reality, aby nás do nej opäť vtiahol. Autor pracuje v prevažnej 
časti svojej tvorby so svetlom a tak veľmi precízne dodáva svojím fotografiám dych berúcu 
jemnosť. Tomášove fotografie sú technicky detailne vyšperkované, no ani táto kvalitatívna 
vlastnosť neuberá fotografiám z  ich jedinečnosti a kreatívneho poňatia reality. Nebojí sa vy-
stúpiť z limitov doterajšej dokumentárnej fotografie a vytvoriť si tak svoj vlastný nekonvenčný 
štýl. Jeho nenapodobiteľné fotografie ukazujú všetko a zároveň všetko zahaľujú. Okamihy bež-
ného života sú prekryté rúškom tajomstva a intimity. Každý pozorovateľ môže v jeho fotogra-
fiách vidieť niečo iné. A práve týmto je autor originálny. Aj napriek tomu, že pri snímaní reality 
dokumentuje svet, nemá v úmysle ho hodnotiť a túto úlohu prenecháva nám. 
                                          Viktória Pikovská    Mediálni partner

 LETNÍ PROJEKT GALERIJNÍ LABORATOŘE V KAPLI SV. JANA KŘTITELE 

Slivenecký mramor 4  2016  19

V RÁMCI VERNISÁŽE POSLEDNÍ VÝSTAVY GALERIJNÍ LABORATOŘ 4., KTERÁ SE BUDE KONAT 
13. 9. 2016 VYSTOUPÍ V HOLYNI KAPELA ZUBY NEHTY, PETR NIKL A KURT GEBAUER.

Kromě výstav současného umění má řeporyjské studio BUBEC, založené před 15 lety sochařem Čestmírem Suškou, ve svém programu 
rozvíjení estetické výchovy dětí od nejmenších a nově také pro seniory.
Na Řeporyjském náměstí sídlí menší ateliéry baby BUBEC, které mohou navštěvovat děti předškolního věku. Děti se zde cítí spokojené a šťastné 
pod laskavým dohledem paní Arjany Shameti, profesionální pedagožky se širokým záběrem zájmů a vlastních pestrých aktivit. Co všechno v tvo-
řivých dílničkách děti čeká? Individuální důstojný přístup ke každému dítěti, respekt ke každému, kdo překročí práh baby BUBCE - zvláštní důraz 
se klade na osobní přístup ke každému dítěti. Samozřejmostí je dostatek 
pohybu na čerstvém vzduchu v nádherném prostředí Prokopského údolí.
Pro školáky i ostatní věkové kategorie jsou pak připravené speciální odpo-
lední výtvarné ateliéry - fotka, animace, socha, grafika - kreativní můžete 
být díky BUBCI v jakémkoliv věku!
Také o prázdninách bude živo na zahradě BUBEC i  v  jejím okolí. Tuto 
lokalitu se díky místním nadšencům podařilo zkultivovat a pro rodiče, kteří 
nemají o prázdninách hlídání, jsou zde připraveny příměstské tábory plné 
tvořivosti. Kdokoliv do BUBCE zavítá,  má stále co obdivovat, může se 
zapojit do tvořivého dění, nebo jen relaxovat v příjemném přírodním pro-
středí.

 Bubec pěstuje kulturu i dobré sousedské vztahy



V  sobotu 25.  5. se mohli zájemci zúčastnit naší první farní poutě. 
Ráno jsme se sešli na Hlavním nádraží, odkud jsme vlakem dorazili 
až do Olomouce, která byla naším cílem.
Z nádraží jsme pak tramvají dojeli ke kostelu Panny Marie Sněžné, 
kde nám otec David sloužil mši. Po mši jsme pak měli možnost pro-
hlédnout si krásnou sakristii, samotný kostel i varhany. Tento krásný 
nástroj nám podrobněji představil Emanuel Vittek, varhaník kostela 
sv. Ignáce z Loyoly v Praze, který s námi absolvoval i celou pouť. 
Zahrát si na tento nástroj pak měl možnost i Pavel Fryš (zakl. Slive-
neckého akordeonového souboru – pozn. red.), pro kterého to byl 
jistě silný zážitek.
Naše další kroky vedly ke kapli sv. Jana Sarkandera, prohlédli jsme 
si kostel sv. Michala, měli možnost obdivovat jeho krásnou výzdobu 
a vystoupat na jeho věž, kde byly zavěšeny čtyři zvony. Pak jsme 
pokračovali na Horní náměstí, kde se nachází zajímavý sloup Nej-
světější trojice, několik kašen a  orloj. Kousek od tohoto náměstí 
jsme si prohlédli další z kostelů, tentokrát zasvěcený sv. Mořici. Ze 
střechy věže tohoto chrámu byl nádherný výhled na Olomouc a její 
okolí. Poté nás otec David s bratrem Tomášem provedli dalším ulič-
kami se zajímavými stavbami s bohatou historií, až jsme se dostali 
ke katedrále sv. Václava. Tato katedrála je sice trochu menší, než ta 
v  Praze, ale rozhodně není méně zajímavá. Zde jsme také dostali 

možnost podívat se i do prostor, které nejsou běžně přístupné. Po 
prohlídce katedrály jsme se již vydali autobusem na Svatý Kopeček 
u Olomouce, kde jsme si prohlédli krásný kostel Navštívení Panny 
Marie. Nakonec jsme dostali možnost navštívit kapli sv. Anny, kde 
jsme společně zazpívali litanie k Panně Marii. Program celé poutě 
byl opravdu nabitý, ale moc pěkný. Většinu účastníků pouti pak jízda 
vlakem po takto náročném programu rychle ukolébala, ale všichni 
byli šťastní a spokojení. (redakčně zkráceno).

I  v  tomto roce se náš kostel zapojil 
do již mezinárodní akce Noc kostelů. Počasí nám tentokrát přálo a tak 
dětský program, kterým Noc kostelů ve Slivenci pravidelně začíná, pro-
běhl v klidu. Pro děti byly připraveny různé soutěže, kvízy, dokreslovánky, 
detektivní úkoly, za jejichž splnění mohly získat průkaz detektiva, nebo 
krátké divadelní představení. Nechyběla ani oblíbená výtvarná dílnička, 

kde si zájemci mohli zkusit vytvořit vlastní vitráž.
Během bodu programu „Trocha historie nikoho nezabije“ se všichni mohli 
dozvědět něco o historii a výzdobě kostela.
Dále bylo připraveno několik koncertů. Tradičně velkou návštěvnost 
zaznamenal koncert dětského pěveckého sboru Pegas, který měl vel-
ký úspěch. Následoval koncert Dua UF UF a flétnového souboru Vivat 
Flauto, který nám předvedl velkou rozmanitost svých nejen dechových 
nástrojů, a poté koncert Sliveneckého akordeonového souboru, který byl 
tradičně velkým zážitkem. Na závěr zaznělo několik skladeb při varhan-
ní chvilce. Zájemci si pak mohli varhany prohlédnout a vyslechnout si 
k nim i krátký komentář. Kolem 23. hodiny pak proběhl ještě jeden malý, 
neplánovaný koncert. V době, kdy bylo otevřeno již jen k individuální pro-
hlídce, navštívil kostel pan profesor Michal Novenko z Pražské konzerva-
toře a zajímal se o naše varhany. Kostelem pak zaznělo sice jen několik 
skladeb, ale zážitek to byl opravdu silný. Potěšilo nás i to, že pan profesor 
o našich varhanách mluvil velmi pochvalně.
Ani letos nechyběla možnost rozmluvy s knězem, malá venkovní galerie 
v kostnici nebo možnost získat pamětní razítko. Návštěvníci také měli 
možnost prohlédnout si zblízka vystavené historické liturgické knihy. Také 
tentokrát jsme počítali návštěvnost pomocí dřevěných korálků vhoze-
ných do velké sklenice. Letos jsme se napočítali celkem 505 korálků.  
  Příspěvky Petra Siganová 

Dne 25. června se v Holyni v kapli ko-
nala poutní mše svatá k svátku Naro-
zení sv. Jana Křtitele. Slavnostní mši 
celebroval poprvé duchovní správce 
slivenecké farnosti, P. David Kučerka 
a  ministroval bratr Tomáš Gregůrek, 
oba členové Křižovnického řádu s čer-
venou hvězdou. Mše byla obětována 
za všechny poutníky a obyvatele měst-
ské části.
 Anna Kotová 

 Farní pouť do Olomouce

 Noc kostelů

farnost
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 Poutní bohoslužba v kapli Narození sv. Jana Křtitele



 Obnovený křížek

 Vysazená lípa v ulici U Smolnic

inzerce

Na návsi u rybníka a kolem rybníka ve Slivenci je po nedávné rekonstruk-
ci celkem na co koukat… A stejně (nebo možná právě proto) některé 
dobré duše z Klubu seniorů, z Klubu Švestka a  také dobrovolní dárci 
dali dohromady své nápady, úsilí i finanční prostředky k osazení  šesti 
truhlíků na zábradlí kolem rybníka. Když nastal ten správný čas truhlíko-
vou slávu nainstalovat, k našemu údivu na zábradlí už 6 truhlíků viselo…
Takže tu máme truhlíků 12 a jsou naprosto úchvatné!!! Spolu s rozkvet-
lým parkem, irisy v rybníce a relaxační plochou, o kterou se během letní 
sezóny stará kavárna Selanka, je to paráda…Je skvělé, že tu máme tolik 
lidí, co jim záleží na tom, jak vypadá veřejný prostor…Poděkování za 
obětavost, velkorysost a péči!   

 Příběh truhlíků
Na rozhraní Prokopského a Dalejského údolí, v blízkosti Národní 
přírodní památky U Nového mlýna, na křižovatce cest (komunikace 
K  dobré Vodě a  pěší cesta na Zabrka), u  geologické přírodní 
památky Lom Prastav byl obnoven křížek, nebo chcete-li boží 
muka. Nad křížem se rozrůstá mladá lípa, vysazená před pěti 
lety. O boží muka i  lípu se postaral holyňský dárce. Ideou dárce 
je připomenout tradici srpnových poutí, vzpomenout osobnost sv. 
Prokopa, kněze, který žil v 10. - 11. století, nejdříve jako poustevník 
v jeskyni v Dalejském údolí a později jako opat Sázavského kláštera. 
Jako první český světec byl 4. července roku 1204 kanonizován. 
Podle něj se údolí severně od Holyně nazývá Prokopské. Do první 
poloviny 20. stol. se v Prokopském údolí konaly vždy 4. července 
slavné prokopské poutě.

 Lenka Kudláková 
Na západním konci ulice U Smolnic v Holyni vysadili sousedé novou lípu. 
Okolí udržují, sekají meze, osadili veřejnou zeleň okrasnými keři, opečovávají 
společně již dříve vystavěnou kapličku a celé okolí. Děkujeme všem dárcům 
a sousedům, co nejsou lhostejní k místě, kde žijí!



s
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V  červnu naše fotbalové týmy odehrály poslední mistrovská utkání. Další 
sezóna, již 92., je tedy u konce. Zahálet přes léto však nebudeme, protože 
již v červenci začíná příprava na sezónu 2016/2017. V minulém roce jsme 
přes léto stihli zrekonstruovat zázemí, tentokrát projde rekonstrukcí hlavní 
travnaté hřiště. Hned, jak to bude možné, vrátí se na hřiště i fotbalisté. Jako 
první, 25. července A-tým a následovat budou i ostatní týmy.
Nejenom pro hráče našeho klubu je však určen sportovní areál. Přijít a za-
sportovat si může každý. Třeba při Dětské tretře, která se bude konat 29. 8. 
až 2. 9. 2016. Mládež od 4 do 12 let si bude moci vyzkoušet nejrůznější 
atletické disciplíny. A aby to bylo zajímavější a pro děti motivační, nejlepší 
tři sportovci z každé disciplíny a věkové kategorie budou zapsáni na Tabuli 
slávy.
Další příležitost si zasportovat budou mít děti během Příměstského tábora. 

Konat se bude 22. 8. až 26. 8. 2016. Hlavním pro-
gramem Příměstského tábora bude tenisová školička (viz foto) pro děti od 4 do 12 let pod vedením Lucie Veselé 
(mobil 724 081 884). Obědy jsou zajištěny v restauraci La Festa.
Koho sportování baví, může se klidně hned zapsat do našeho fotbalového týmu:
- mladší žáci (2003 až 2005), trenér Václav Motl (603 294 733)
- mladší přípravka (2007 až 2009), trenéři Petr Merta (723 371 410) a Pavel Merta (728 074 413)
- mini přípravka (2010 až 2012), trenéři Petr Novák (731 419  929), jeden z nejlepších střelců historie našeho klubu 
a Michal Starec, bývalý prvoligový hráč. Více informací na internetových stránkách: www.afkslivenec.cz
Jak se dařilo týmům? V soutěži FAČR 2015/2016 se umístila mladší přípravka na 3. místě, mladší žáci na 5. místě 
a A-tým na děleném 3. místě.
Na závěr bychom chtěli pogratulovat naší odchovankyni Gabče Frolíkové k jejím prvním reprezentačním startům  
(viz foto Gabriela Frolíková).  Za AFK Petr Sedlický, správce areálu  

 Dětská tretra a Příměstský tábor

Květen je pro organizaci Červený kříž významným měsícem. 8. května se 
narodil zakladatel hnutí Červený kříž a Červený půlměsíc – Henry Dunant, 
a tak během tohoto měsíce oslavujeme a připomínáme si, jak důležité je 
umět pomáhat lidem v nenadálých situacích, poskytnout pomoc v nouzi 
a být společensky prospěšný.
Akce s dětmi pro děti
Soutěž nanečisto Dne 7. května ožívá pavilon slivenecké základní školy. 
Schází se tu, ač je sobota ráno, 41 dětí – mladých zdravotníků, které si 
chtějí zopakovat zásady poskytování první pomoci, aby si upevnily zna-
losti a získaly jistotu v ošetřování namaskovaných poranění. Rozdělujeme 
se do skupinek, spravedlivě rozdáváme úkoly – figuranti, rozhodčí a zasa-
hující – tyto pozice si každý účastník vyzkouší. Příprava lékárniček, krev 
do hadičky a jde se na to. Křik, (umělá) krev, modřiny, otoky, puchýře, ne-
spolupracující poraněný – to vše mladí zdravotníci řeší a hodnotí – jde jim 
to skvěle a už se těší na opravdové soutěže.
Květinový den Poděkování patří dětem a jejich doprovodům, které po-
mohly při veřejné sbírce dne 11. 5.– Den proti rakovině prodejem kytiček. 
Svým úsilím a časem, který věnovaly prodeji, přispěly na pomoc lidem, 
kteří zákeřnou chorobou onemocní. Vaky plné peněz vážily 13,5 kg. Dě-
kujeme.
Soutěže mladých zdravotníků Okresní a krajské kolo Soutěže mladých 
zdravotníků se uskutečnilo ve dnech 12. a 19. května. Soutěž je složena 
z 5 soutěžních stanovišť, na kterých mladí zdravotníci prokáží své znalosti. 
Naši slivenečtí zdravotníci se umístili na 1. místě jak v okresním kole tak 
i v krajském a dne 25. června se zúčastní republikového kola v Olomouci. 
Držíme jim palce.
Soutěž mladých zdravotníků – republikové kolo
V sobotu 25. června se naši mladí zdravotníci probouzeli na vysokoškol-
ských kolejích v Olomouci. Vždyť jsme se přeci probojovali do republiko-
vého kola! Soutěžili jsme s těmi nejlepšími. Po slavnostním zahájení nás 
čekalo 5 soutěžních stanovišť. Místy jsme se pěkně zapotili, situace na 
stanovištích byly složité, rozhodčí velmi milí a spravedliví. Čekání na vy-
hlášení výsledků provázela nervozita. Mladší družstvo na stupně vítězů 
nakonec nedosáhlo, ale  družstvo II. stupně vybojovalo 2. místo. Vezeme 

do Slivence medaile, pohár a nadšení.  
A kdo že nás na republikovém kole reprezentoval: 
I. stupeň: Michal Bernat, Štěpánka Nováková, Viktorie 
Matuštíková, Šárka Bernatová, Táňa Múčková a Adélka 
Ježková 
II. stupeň: Tereza Nováková, Barbora Marková, Emilie Kratochvílová a Zu-
zana Doležalová

Soutěže v číslech: okresní kolo: 115 soutěžících, 21 doprovodů – učitelů, 
38 organizátor, krajské kolo Praha: 65 soutěžících, 13 doprovodů, 35 or-
ganizátorů.
Co nás čeká v létě Pro děti jsme připravili 14ti denní letní tábor na základ-
ně Asgard u Jindřichova Hradce, kde budeme řešit detektivní záhadu. Na 
Slivenci se potkáme s dětmi na příměstském táboře – Mladí záchranáři 
v akci od 25. července.  Jarka Marková  

 Květnové akce s Českým červeným křížem
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V sobotu 26. června se konal pátý ročník fotbalového turnaje Valda cup, který pořádá Real Holyně. Slavnostní 
výkop provedl fotbalový veterán, legenda Pavol Dobiáš. Z turnaje pro vás přinášíme fotoreportáž.  red  

V sobotu 25. 6. 2016 probéhl v ulici U sportoviště IV. ročník Bazárku u vrátek. Prodávalo se oblečeni, boty, knihy, šperky, hračky, domácí potře-
by, svíčky, vázy. Zkrátka vše, co doma již neslouží a jinému může přinést užitek a radost. Se sousedy od Sportoviště jsme přichystali malé po-
hoštěni, upekli koláče a užili si báječné dopoledne. Moc děkujeme všem účastníkům i všem, kteří pomohli s propagaci. Máme velkou radost, 
ze akce letos přilákala i nové prodejce. Nejvíc nás těší, že Bazárek přilákal i děti, které přišly též prodávat a kterým se nová zkušenost velmi 
líbila. Děti měly též možnost pomalovat křídami ulici U Sportoviště. Počasí vyšlo skvěle, nálada výborná. Moc se těšíme na příští Bazárek, kte-

rý rády uspořádáme i v průběhu podzimu. Určitě se sejdeme zase za rok, po-
slední víkend před prázdninami. 
Věříme, ze akce v budoucnu při-
láká i další návštěvníky. Na Face-
booku vznikla u přílezitosti letoš-
ního ročníku skupina Slivenecký 
Bazárek u vrátek. Vítán je každý, 
kdo by chtěl být informován ak-
tuálně o pořádání Bazárku. Sku-
pinu lze využívat i  k  inzerci ne-
potřebných věci mimo termíny 
Bazárku. Za organizátorky všem 
děkují a  těší na příští setkání  
 Mila Hrubá a Lída Glavanaková 

 Valda Cup
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 Bazárek u vrátek v ulici U Sportoviště

Slavnostní výkop K. Dobiaše – člena
vítězného týmu na ME v roce 1976

Oceněnění předává starostka J. Plamínková a 
kouč a organizátor celého turnaje  M. Fical. st.

Velké nasazení k postupu 
Realu nestačilo
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Kalendář Slivence červenec – září 2016
ČERVENEC
21.–9. 7.  Galerijní laboratoř v holyňské kapli: Tomáš Bachura: 
 Genesis
10.– 31. 7. Galerijní laboratoř v holyňské kapli: Jan Parkman – Zátiší
SRPEN
1.– 21. 8. Galerijní laboratoř v holyňské kapli: Markéta Vlčková – 
 Obrazy na žaluziích (koncert skupiny Sousedi)
27. – 28. 8. Galerijní laboratoř v holyňské kapli: Pražská fotografi cká 
 škola
ZÁŘÍ
1. 9. 9:00 Imatrikulace prvňáčků (zasedací místnost ÚMČ)
1. 9. 8:00 – 12:00 a 17:00 – 19:00 Zápisy do kurzů Klubu 
 Švestka
2. 9. 14:00 – 18:00 VI. Slivenecké Švestkobraní (zápisy do 
 kurzů Klubu Švestka)
3. 9.–11. 9. Galerijní laboratoř v holyňské kapli: Anna Pašková: 
 Projekce
5. 9. 16:00 MUDr. L. Fiala: Svět homeopatie (Schůzka seniorů 
v klubovně seniorů)
5. 9. 17:00 – 19:00 Zápisy do kurzů Klubu Švestka
7. 9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10. 9. 14:30 – 21:00 SLIVENECKÝ BURČÁK (slivenecká 
 náves)
12. 9. Začátek roku Sliveneckého klubu Švestka
13. 9. 18:00 Vernisáž galerijní laboratoře (vystoupí kapela Zuby 
 Nehty, Kurt Gebauer, Petr Nikl)
20. 9. 18:00 Beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou 
 Devátou (zasedací místnost úřadu)
22. 9. Zájezd seniorů (Kuks, Hořice v Podkrkonoší)

BOHOSLUŽBY V KOSTELE VŠECH SVATÝCH  KAŽDOU NEDĚLI 
OD 17:00

SLIVENECKÝ MRAMOR
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časopis městské části Praha-Slivenec

v úterý 11. 10. 2016
v zasedací místnosti ÚMČ

MČ Praha-Slivenec pořádá

SLIVENECKÝ 
BURČÁK

(slavnost mladého vína)

Sobota 10. 9. 2016 14:30 – 21:00 na slivenecké návsi

Burčák z vinotéky PrimaWine, občerstvení 
Cimbálová muzika Michala Horsáka 

a odpolední program pro děti


