
Během druhého červnového víkendu se konal jedenáctý ročník festi-
valu Slivenecké letnice. Asi bez nadsázky by se dal tento ročník ozna-
čit za mimořádný: provázelo jej totiž mimořádně příznivé počasí (ani 
horko ani zima), zaznamenali jsme mimořádnou návštěvnost, pozvání 
k  účinkování přijal pan Jaroslav Uhlíř - vskutku výjimečná osobnost 
české hudební scény – a mimořádné byly výkony všech kapel (a to ne-
jen těch večerních). Krutý severní vítr se nekonal, a tak páteční vystou-
pení kapely Circus Brothers jen trochu zaskočilo mrholení. Sobotnímu 
reggae kapely Švihadlo, hudebně taneční produkci kapely Laura a její 
tygři, i energií nabitému koncertu Support Lesbiens nestálo nic v cestě, 
a tak se tančilo a zpívalo přes půlnoc. A došlo i na techno, když celý fes-
tival zakončil se svou elektronickou show Ventolin, populární osobnost 
pražské klubové scény.
  Lenka Kudláková, foto Tomáš Klíma a redakce
 Nejlépe atmosféru celého festivalu vystihují fotografi e na str. 1 a 12.
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Informace z 23. a 24. veřejného zaSedání zaStupItelStva mČ praha–SlIvenec

SMLOUVY
Se společností INGBAU CZ, s.r.o. 
bude podepsán dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo, kterým se prodlu-
žuje termín dokončení tělocvičny 
do 25. 09. 2017 a navyšuje se cena 
o 826  079,52 Kč + DPH.
Se společností INGBAU CZ, s.r.o. 
bude dále podepsána smlouva na 
úpravu větracího systému s reku-
perací v  mateřské škole za cenu  
3  009  977,04 Kč + DPH.

VĚCNÁ BŘEMENA
Se společností PREdistribuce a.s. 
bude uzavřena smlouva o zřízení 
věcného břemene užívání pozem-
ků parc. č. 321/1 a 321/3, k. ú. Ho-
lyně, za účelem zřízení, provozo-
vání, údržby a oprav podzemního 
vedení za cenu 2 250,– Kč + DPH.

DOTACE
Rozpočet MČ Praha-Slivenec bu-

de navýšen v příjmové i výdajové 
části o  dotace poskytnuté hl. m. 
Praha:
824  000,– Kč – účelová neinves-
tiční dotace na dokrytí integra-
ce žáků na období od 01.  01. do 
31. 08. 2017
235 800,– Kč – účelová neinvestič-
ní dotace na posílení mzdových 
prostředků zaměstnanců ZŠ
10 000,– Kč – účelová neinvestič-
ní dotace na přípravu a  zkoušku 
odborné způsobilosti pracovníka 
úřadu
30 000,– Kč – finanční prostředky 
na projekt Všichni spolu – Gran-
tový program v  oblasti primární 
prevence na školách

GRANTY – II. KOLO
Ve II. kole grantů MČ Praha-Slive-
nec v oblasti kultury a sportu na 
rok 2017 bylo rozděleno 100 000,– 
Kč a  granty obdrží tyto subjekty 

na pravidelnou činnost, případně 
na jednorázové akce:
AFK Slivenec – na kultivaci ploch 
v areálu  28 000,– Kč
Real Holyně – na pravidelnou čin-
nost a akce  25 000,– Kč
Rodinné centrum Pecka o.s. – na 
celoroční činnost a akce 20 000,– 
Kč
Petra Siganová, Farnost Slivenec – 
na akci Noc kostelů 13 000,– Kč
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slive-
nec – na projekt „sportovní den“ 
 8 000,– Kč
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slive-
nec – na projekt „zahradní slav-
nost“  6 000,– Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ROČNÍ ZÁ-
VĚRKY HOSPODAŘENÍ A ROZ-
POČTOVÉ ÚPRAVY
Zastupitelé schválili závěrečný 
účet hospodaření MČ Praha – Sli-
venec za r 2016 s přílohami, Zprá-

vu o  výsledku přezkoumání hos-
podaření MČ Praha-Slivenec za r. 
2016 vč. přijatých opatření a řád-
nou účetní závěrku MČ Praha-Sli-
venec za r. 2016 bez výhrad. Dá-
le byly odsouhlaseny rozpočtové 
úpravy č. 4/2017.
Dále byla schválena řádná účetní 
závěrka příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 
16 za r. 2016, vč. jejích příloh, a roz-
dělení hospodářského výsledku.

RŮZNÉ
Zastupitelé schválili navýšení 
rozpočtu v  příjmové a  výdajové 
části o  částku 101 500,– Kč přije-
tím darů na festival Slivenecké 
letnice 2017.
Zastupitelé zásadně nesouhlasí 
s výstavbou a provozem betonár-
ny Slivenec, kterou chce na po-
zemku parc.č. 1743/7 v  k.ú. Sli-
venec postavit společnost České 

Po úvodním slovu starostky 
RNDr. Jany Plamínkové přednes-
li informace předsedové komisí 
a výborů:

Mgr. Lenka Kudláková - kulturní 
komise  – hovořila o  právě pro-
běhlé akci Slivenecké letnice, 
která se velice povedla. Poděko-
vala všem sponzorům a těm, kte-
ří se na organizaci akce podíleli. 
Dále občany pozvala na Mši sva-
tou do Holyňské kaple v  sobotu 
24.  června, zmínila se o  zájez-
dech pro seniory, které úřad po-
řádá, a  upozornila na blížící se 
akci, hned po prázdninách, a  to 
Slivenecký Burčák.

Michal Láznička - kontrolní výbor 
- provedl 29. 5. společně s finanč-
ním výborem kontrolu TJ AFK Sli-
venec, která neshledala žádné ne-
srovnalosti, pouze malé odchylky 
mezi projektem a skutečným pro-
vedením akcí, na které byl přidě-
lený grant MČ. Co se týká kontro-
ly finančního výboru, z  podkladů, 
které dostal k dispozici, nebyly zjiš-
těny žádné nedostatky. Jakékoliv 
stížnosti na jednání TJ AFK Slive-
nec jeho vedení odmítá s  odvolá-
ním na dosavadní bezproblémový 
chod, ale zejména na to, že celou 
činnost provozují ve svém volném 
čase a zadarmo.

Ing. Polák - dopravní komise se se-
šla 19. 5. a zabývala se předlože-
nou studií komunikace Na Hvěz-
dárně - U  Jezírka, jejíž realizaci 
nedoporučila, dále projednala na 
základě stížností občanů doprav-
ní situaci v ulici U Svahu, provoz, 
parkování, rychlost vozidel projíž-
dějících ulicí K Váze, radary v ob-
ci, stížnost občanů na vysokou 
četnost nákladních vozidel v ulici 
Návětrná, studii zklidnění dopra-
vy v MČ a chodníkový program.

Dále zastupitelé projednali 
a schválili:

SMLOUVY
Se společností INGBAU CZ, s.r.o. 
bude podepsán dodatek č. 1 ke 
smlouvě „Opěrná zeď a  úpravy 
vstupu hřbitova“, kterým se pro-
dlužuje termín dokončení stavby 
do 31. 12. 2017 a navyšuje se cena 
o  1 051 113,– Kč + DPH (výstavba 
teras).
Se společností INGBAU CZ, s.r.o. 
bude dále podepsána smlouva na 
odkoupení pozemku parc.č 169/58 
v k.ú. Slivenec o velikosti 17 m2 za 
cenu 8 500,– Kč.

VĚCNÁ BŘEMENA
Se společností Pražská plynáren-
ská Distribuce a. s. bude uzavřena 
smlouva o zřízení věcného břemene 
užívání pozemků parc. č. 1708, 1709, 
1770/30, 1770/54 a  1770/55 v  k. ú. 
Slivenec za účelem zřízení, provo-
zování, údržby a oprav podzemního 
vedení zacenu 3 421,– Kč + DPH.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Na základě výběrových řízení bu-
dou uzavřeny smlouvy na zakázky 
s dodavateli, jak je uvedeno dále:
„Dokončení povrchů a  vybavení 
střešního prostoru foyer v ZŠ a MŠ 
Praha 5 – Slivenec, Ke Smíchovu 
16“ provede firma INGBAU CZ, 
s.r.o., za cenu 872 203,– Kč + DPH;
„Údržbu a rekonstrukci dřevěných 
prvků v areálu ZŠ a MŠ Praha – Sli-
venec“ provede firma CLEANER, 
s.r.o. za cenu 287 240,– Kč + DPH;
„Sportovní prvky a vybavení tělo-
cvičny v ZŠ a MŠ Praha – Slivenec“ 
dodá firma GLOBAL SPORT ČUPA, 
s.r.o. za cenu 354 738,– Kč + DPH;
„Komunitní centrum Na Půdě“ vy-
buduje firma IKOZ CZ, s.r.o. za ce-
nu 5 829 718,– Kč + DPH;
„Projektovou dokumentaci na 

Mimořádné 23. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 22. března 2017.

Řádné 24. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 24. dubna 2017.
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zkapacitnění východního pavilo-
nu ZŠ Praha 5 – Slivenec“ vyhoto-
ví ak.arch. Václav Šmolík za cenu 
295 000,– Kč + DPH.

DOTACE A ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Zastupitelé schválili navýšení 
rozpočtu o 89 000,– Kč – jedná se 
o  účelovou dotaci hl.m. Prahy na 
podporu aktivit v  oblasti místní 
Agendy 21 – a dále byla schválena 
rozpočtová opatření č. 4/2017.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Zastupitelé vzali na vědomí vý-

sledky hlasování o projektech Par-
ticipativního rozpočtu MČ Praha – 
Slivenec 2017 a  schválili realizaci 
projektů, které se umístily na 1. – 
4. místě; projekt na 5. místě nebyl 
z  důvodu velkého množství nega-
tivních hlasů doporučen k realiza-
ci; projekt na 6. místě nezískal v ko-
nečném součtu kladné hlasy.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelé souhlasí s  uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
se společností MARSILEAN, a.s. na 
koupi části pozemku parc. č. 1744/6 

o  výměře cca 15 000 m2, k.ú. Sli-
venec za cenu celkem 10 000,– Kč 
a s podáním podnětu k zastupitel-
stvu hl.m. Prahy na změnu územ-
ního plánu ve vztahu ke zbývajícím 
částem pozemku parc.č. 1744/6 dle 
předložené studie. Obsahem ná-
vrhu bude změna stávající funkč-
ní plochy SP – sloužící sportu, na 
funkční využití OB – B čistě obytné.

ZÁMĚR VÝKUPU BUDOVY – VČE-
LA HOLYNĚ
Zastupitelé schválili záměr odkou-
pit budovu č.p. 128 v k.ú. Holyně za 

cenu do 4 500 000,– Kč bez DPH od 
společnosti CPI Reality, a.s.

RŮZNÉ
Zastupitelé schválili návrh středně-
dobého rozpočtového výhledu ka-
pitálových výdajů HMP - MČ Praha 
- Slivenec na období 2018 – 2023.
Zastupitelé zásadně nesouhlasí 
se zřízením recyklačního středis-
ka paní Spěvákové na pronajatém 
pozemku parc.č. 1775/39 v k. ú. Sli-
venec (vlastník pozemku AUSTIS 
Praha spol. s r.o.).
 Milena Hollmannová

Milé sousedky, milí sousedé,
dovolte, abych vás se-
známila s  poslední por- 
cí novinek v naší městské 
části před prázdninami. 
Protihluková zeď na ná-
jezdu z  okruhu na ulici 
K  Barrandovu už by měla 
v nejbližší době získat sta-

vební povolení. Začne se budovat hned poté, 
co ŘSD vysoutěží zhotovitele, tedy pravdě-
podobně na podzim. Během léta bude po 
celé ulici K  Barrandovu dělat TSK poklád-
ku tichého asfaltu, který by měl snížit hluk  
o 5 dB. Zatím nám odmítají vybudovat pro-
tihlukovou zeď podél ulice K  Barrandovu 
s tím, že tichý asfalt by měl situaci vyřešit, 
tak uvidíme.
V  květnu byla dokončena koupě pozemku 
bývalého „ovčína“ od Řádu křižovníků s čer-
venou hvězdou. Nyní musíme zjistit, co vše 
bude možné na pozemek umístit. Chtěli by-
chom tam mít cca 15 – 20 tzv. sociálních bytů 
určených pro seniory, mladé rodiny, občany 
v  nouzových situacích a  podobně. Několik 
bytů bude určeno i pro učitele v naší škole, 
protože chceme, aby tam učili dobří kantoři 
a sehnat dnes dobré učitele matematiky, fy-
ziky či chemie je opravdu extrémně obtížné. 
Dále by tam měl být společenský sál, který 
umožní pořádat opět po dlouhé době větší 
akce jako jsou plesy, koncerty, ale třeba také 
svatby, přednášky a  podobně. Každopádně 
na podzim uspořádáme na toto téma komu-
nitní plánování.
U tramvaje na Barrandov zatím bohužel ne-
jsou vykoupené všechny pozemky. Majitelé 
mají často poněkud nepřiměřené finanční 
požadavky jak na výkupy pozemků pro sa-
motné těleso tramvajové trati, tak i na po-
zemky v nejbližším okolí. Proto zatím nebylo 
možné požádat o stavební povolení a stavba 
nabírá stále větší zpoždění. Je to škoda, pe-
níze na ni jsou a mohla se již dávno stavět.
Parkoviště před hřbitovem je už hotové, po-

slední částí je výsev trávy za parkovištěm. 
Výrazně také pokročila výstavba nové čás-
ti hřbitova, kde je již dokončena jižní část 
opěrné zdi a nyní se pracuje na její východní 
části.
Dobrá zpráva u nové tělocvičny: díky vyso-
kým teplotám konečně vyschla izolace a stě-
ny bylo možné zaklopit. Stavba tím nabrala 
sice zpoždění, ale opravdu nebylo možné 
připustit zaklopení mokrých stěn a riskovat 
hnilobu. Na stavbě se čile pracuje, nicméně 
asi nebude otevřena hned v září, ale až ně-
kdy v říjnu.
Podařilo se vyřešit všechny technické pro-
blémy pro výměnu vzduchotechnických jed-
notek v  mateřské škole. Ukázalo se to jako 
daleko větší oříšek, než jsme původně před-
pokládali, ale nakonec se vše zdařilo a  jed-
notky se začnou během prázdnin montovat. 
Během léta chceme rovněž dokončit terasy 
nad foyer tak, aby žáci i učitelé mohli tento 
prostor nerušeně a bezpečně užívat.
K  našem velkému překvapení se nikdo ne-
přihlásil do výběrového řízení na rekon-
strukci půdy našeho úřadu, kde má vznik-
nout Komunitní centrum Na Půdě. Zkoušeli 
jsme proto firmy přímo oslovovat, ale nebylo 
to jednoduché, ty kvalitní mají vesměs hod-
ně zakázek a ty méně kvalitní jsme nechtěli. 
Nakonec zakázku získala firma IKOZ, na kte-
rou máme dobré reference.
Co se týče participativního rozpočtu, tak 
zastupitelé nakonec schválili realizaci čtyř 
projektů: zastávky U Křížku, hodiny, obnovu 
studánky a záchodek v Chuchli. Socha v par-
ku získala hodně negativních hlasů a plácek 
na sportování získal stejný počet kladných 
i  záporných hlasů, takže ho zastupitelé ne-
schválili. Nicméně plácek se bude realizovat 
v  daleko větším měřítku hned v  sousedství 
navrženého projektu, v parku na konci ulice 
Granátová. Celkově mě překvapil malý počet 
podaných žádostí, očekávala jsem výrazně 
větší zájem ze strany veřejnosti.
Jak možná víte, o  naši městskou část pro-

jevila zájem společnosti Billa, která hodlá 
u  holyňské křižovatky vybudovat obchod. 
Stále ale není jasné, jak by se obchod napojil 
na ulici K Holyni. Odbor dopravy ÚMČ Pra-
ha 5 a  policie trvají na kruhovém objezdu, 
který ale Billa odmítá jako příliš nákladný. 
Snažíme se přijít s nějakým kompromisním 
řešením, protože obchod bychom zde měli 
opravdu rádi.
Velmi dobře pokračují práce na ulici U Ná-
honu, kde už jsou hotovy chodníky mezi 
točnou autobusů a hospodou a pokračuje se 
směrem ke kapli. V části od kaple až po na-
pojení na Prašandu bude mít ulice doufejme 
do konce června definitivní povrchy a chod-
níky. Poté začnou práce na vrchní části.
Výhrady máme ale k umístění laviček u po-
mníku, které dali zástupci firmy úplně ji-
nam, než byly původně.
Hotová je Kotovka v  Holyni, zbývají jen 
drobné úpravy zeleně. Žulovou dlažbou se 
dláždí ulice Na Křenkově, která se konečně 
stane důstojnou částí našeho centra. Během 
července bychom chtěli poptat zhotovitele 
na halu na techniku v ulic Granátová. Probí-
há projektová příprava cyklostezky na Řepo-
ryje. V některých místech bude třeba vykou-
pit části pozemku, protože naše cesta je tam 
úzká. S  Marsileanem už je to předjednáno 
a bude třeba se domluvit s křižovníky v části 
kolem ul. K Austisu.
Na posledním zasedání zastupitelstva HMP 
jsme dostali dotace na tři projekty: jednak 
1,5 mil. Kč na projekty rozšíření školy a škol-
ky, protože obě začínají praskat ve švech. Za 
druhé 5,5 mil. Kč na dokončení Sportovní-
ho areálu a za třetí 10 mil. Kč na vytvoření 
volnočasového areálu Za Okruhem. Na mís-
tech, kde je vyloučena automobilová dopra-
va, chceme zčásti rekonstruovat a zčásti vy-
tvořit pěší cesty, cyklostezky, in-line dráhy 
a hippostezky. Část peněz je určena pro ces-
ty v sousedních městských částech Řeporyje 
a Radotín.
  RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka
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Na přelomu června a července byla dokončena první etapa rekonstrukce 
komunikace U Náhonu. Až na drobnosti je to hotovo a bude se pokračo-
vat další etapou od kaple k ulici U Smolnic. Na dokončení zelených ploch 
(kolem pomníku padlých, otočka autobusu a okolí zastávek MHD) jsme 
oslovili projektantku zeleně Ing. arch. Radku Šimkovou, která v roce 2008 
navrhla okolí kaple sv. Jana Křtitele. Přístřešek u zastávky autobusu u kap-
le byl dočasně umístěn na provizorní zastávku nad Holyní pro zlepšení 
komfortu cestujících. V Holyni budou po dokončení rekonstrukce ul. U Ná-
honu instalovány oba přístřešky nové. Zastávka bude od kaple přesunuta 
cca 40 m směrem k otočce a holyňské centrum tak dostane novou tvář. 
V  rámci projektu budou také osazeny nové sloupy veřejného osvětlení 
a přibude nový trojramenný sloup na otočce, což zlepší v lokalitě bezpeč-
nost. Bezpečnost chodců podpoří také regulérní přechod pro pěší u obou 
zastávek (Holyně i Pod Vysokou Mezí). V rámci rekonstrukce budou také 
řešena obě místa na tříděný odpad. Probíhající oprava je značným zatíže-

ním pro občany Holyně. Téměř denně komunikujeme s firmou Ekis, která 
stavbu provádí. Snažíme se zohledňovat připomínky občanů, dohlížet na 
dílčí opatření pro bezpečnost chodců, dopravní značení, ochranu zeleně, 
aj. Při stavební akci takového rozsahu nelze zajistit postup prací k úplné 
spokojenosti všech zúčastněných, ale věříme, že určité nepohodlí, které 
nyní zažíváme, bude stát za to.
Rekonstrukce komunikace Na Křenkově již postoupila až před řeznictví. 
Po tom, co si pí Skalová opravila své oplocení, bude se moci pokračovat 
podél restaurace Pyramida k napojení do ulice K Lochkovu. Práce nepostu-
pují tak rychle, jak jsme si představovali, protože prostorové i výškové ře-
šení této komunikace je komplikované. Zejména proto, že je sem zaústěno 
mnoho okapů a musí se proto řešit odvedení dešťové vody.
Rekonstrukce severní části ulice Kotovka je již téměř hotova. Ještě se zde 
upraví zelené plochy mezi jednotlivými vjezdy a upraví se výšky některých 
poklopů.  Ing. Šárka Musilová

Komunikace

KotovkaU Náhonu

odpovídáme na dotazy obČanů
■ Proč stále není osvětlení na Prašandě mezi Holyní a Barran-
dovem? Ostatní osvětlovací akce se již dávno udělaly, tato ni-
koli…
Osvětlení na Prašandě nyní magistrátní odbor hospodaření s ma-
jetkem nechce dělat, protože cesta je dotčena výstavbou tramva-
jové trati. Udělá se tedy až po její výstavbě. Ze stejného důvodu 
se také nebude rekonstruovat horní část ulice U Náhonu; rekon-
strukce končí u ulice Pod Vysokou Mezí, tedy s koncem intravilá-
nu. Zbytek ulice se definitivně dokončí až po výstavbě tramvaje. 
Nicméně protože je horní úsek ulice ve špatném stavu, požádala 
jsem TSK, aby ulici aspoň důkladně opravili.

■ Kdy konečně opravíte i zbylou část ulice K Dobré Vodě? Je už 

v opravdu špatném stavu.
V této ulici se připravuje rekonstrukce tří můstků (dvou přes Da-
lejský potok a jednoho přes jeho přítok) a výstavba zcela nového 
můstku v zadní části ulice, kde je dnes položen jen panel přes vo-
du. Po této akci, která se uskuteční příští rok, se celá ulice dočká 
rekonstrukce.

■ Kdy bude otevřen Domov pro seniory Anavita?
Slivenecký Domov pro seniory, který je nyní dokončován, by měl 
být v září – říjnu zkolaudován. Společnost Anavita byla v průbě-
hu jara zakoupena nadnárodní společností Senior Holding, s.r.o., 
která převzala závazky společnosti Anavita. První klienti by se 
měli začít stěhovat první měsíce po kolaudaci. Jana Plamínková
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Dokončení přístavby MŠ a foyer
Během prázdnin by se měla dodělat do finální podoby střecha na foyer mezi 
pavilony ZŠ a mateřskou školou. Máme uzavřenu smlouvu se zhotovitelem 
a budeme se snažit veškeré práce v areálu zkoordinovat tak, aby si jednotliví 
pracovníci nepřekáželi. Současně je uzavřena smlouva na výměnu stávající 
vzduchotechniky v mateřské škole za novou jednotku, která bude mít větší 
průtok vzduchu a kromě ohřevu bude umět vzduch i chladit. Koncem června 

se začalo s rozkrýváním střechy, budeme doufat, že hezké počasí vydrží a do 
střechy nám nezateče. Většina prací by měla být dokončena do konce prázd-
nin a od září budou mít děti v mateřské škole dostatek čerstvého vzduchu 
a hlavně příjemné teploty. Na červenec jsou ještě plánovány nátěry dřevě-
ných konstrukcí, jak na budově mateřské školy, tak i na správním pavilonu. 
Škola bude tedy od září ještě hezčí.  Příspěvky ing. Š. Musilová

Jak si již mnozí z vás všimli, úpra-
vy před hřbitovem jsou již hoto-
vé. Vznikla zde vyznačená par-
kovací stání, stání na kontejnery 
na tříděný odpad, byl osazen pří-
střešek na kontejnery na směsný 
odpad. Máme zde osazeny nové 
lavičky a  odpadkový koš, které 
korespondují s mobiliářem osazeným v centru Slivence. Celý prostor byl 
dle projektu doplněn zelení, bylo zde vysazeno 13 rododendronů a 18 tůjí.

V květnu nám konečně vyschla stříkaná izolace a mohlo se začít se zaklá-
pěním stěn. Začíná se montovat vzduchotechnika, pokračuje se s mon-
táží zařízení EPS, ovládáním oken a dveří. Máme vybraného dodavatele 
tělocvičného nářadí. Současně pracujeme na doladění terénních úprav 
v okolí tělocvičny a jejím propojení se sportovním areálem.

Ohradní zeď na hřbitově

Výstavba tělocvičny

Kotovka

inzerce
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Během měsíce května 2017 jsme umístili dva radary 
na komunikace v naší městské části. První je umís-

těn v ulici Ke Smíchovu u č.p. 9, druhý v ulici K Lochkovu u č.p. 717. 
V celé městské části je povolena max. rychlost 40 km/hod, což hodně 
řidičů nedodržuje. Věříme, že radary přispějí k vaší bezpečnosti.

Pravidelná údržba zeleně v  naší městské části je v  plném proudu. 
Stromolezec p. Macourek výškovou technikou ošetřil stromy v Ho-
lyni, hlavně lípy na náměstí Pod Lípou, a nyní bude pokračovat ve 
Slivenci, zejména u  hřbitova. Firma Bonsoft provedla již dvě seče 
trávníků, další je plánována na konec června, po zimě upravila záho-
ny, sestříhala živé ploty a vyčistila a posekala všechna dětská hřiště. 
Naše údržba pracuje na stálém vylepšování naší městské části – pra-
videlný úklid, údržba mobiliáře, sekání pásů zeleně před domy, úklid 
kolem stanovišť tříděného odpadu. Vaše připomínky k úklidu můžete 
zasílat na valtrova@praha-slivenec.cz.  Valtr

Pravidelná údržba zeleně

inzerce

Znovu připomínáme povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců k míst-
nímu poplatku. Při úmrtí pejska je lhůta 15 dní na odhlášení od po-
platkové povinnosti. Nezapomínejte, že každý pes na území hlavního 
města musí být označen čipem nebo tetováním a registrován v regis-
tru chovatelů psů, který vede Magistrát HMP. Platba poplatku měla 
být provedena do 31. března! Stále ještě několik z Vás nemá za 
svého miláčka za rok 2017 zaplaceno. Platbu můžete provést 
na účet MČ Praha – Slivenec nebo hotově na úřadě.

Poplatky za psy

Radary



Strana 7 l životní prostředí  Slivenecký mramor 4 l 2017

Dne 8. června 2017 proběhl kontrolní den ke zjištění stavu bio-
koridorů, které lemují naší městskou část. Společně se zástupci 
státního pozemkového úřadu, pob. Kladno, jsme biokoridory 
postupně prošli a  bylo zjištěno, že vysazené odrostky a  keře 
jsou v  dobrém stavu, ale některá místa bude třeba odrostky 
ještě doplnit. Poškozené oplocení bude postupně opraveno. 
Na podzim pak skončí záruka a biokoridory přejdou pod sprá-
vu naší městské části. Zároveň byly prohlédnuty i polní cesty 
PC 16, PC 18 a PC 24. Zejména u PC 18 bylo zaevidováno vel-
ké množství uschlých stromů (cca 13 ks), kdy jejich obnovená 
výsadba se bude řešit v rámci reklamačního řízení na podzim 
letošního roku. 
  Příspěvky připravila Jana Valtrová

Biokoridory

  

Praha – Slivenec  19. 6. 2017 

 
 

Participativní rozpočet  2017 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 
 Hlasování probíhalo od 31.5. do 14.6. 2017. 

Hlasování se zúčastnilo celkem 155 obyvatel Slivence, tj. 5,5 % všech obyvatel Slivence 
starších 15 let. 

 

Výsledky : 
 

1. Nová zastávka U Křížku       64 hlasů (66 kladných, 2 negativní) 
2. Exteriérové hodiny                     57 hlasů (60 kladných, 3 negativní)   
3. Obnova studánky Dobrá Voda             51 hlasů (52 kladných, 1 negativní) 

   4. Kompostovací toaleta                    31 hlasů (40 kladných, 9 negativních) 
  5. Veřejný sportovní plácek                     22 hlasů (42 kladných, 20 negativní) 

     6. Edukativní interakce                          -  5 hlasů  (20 kladných, 26 negativních)  
 

Projekty na místech č. 1 – 4 se budou postupně realizovat,  
projekt  na místě č. 5  se vzhledem k počtu negativních hlasů realizovat nebude.   
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DEN ZDRAVÍ VE SLIVENCI
23. ZÁŘÍ 2017

13:00 – 17:00 HOD

opět pro vás připravujeme den zdraví. těšit se můžete na měření tla-
ku, tepu, tělesných hodnot, kontrolu mateřských znamének, měření 

cukru, cholesterolu, měření kyslíku v krvi, žilní vyšetření, nácvik první 
pomoci a bohatý doprovodný program.

akce je finančně podpořena z rozpočtu mhmp a koná se pod záštitou 
radního pro oblast zdravotnictví

přIjďte udělat něco pro Své zdraví!!!

poděkování fIrmě 

teSařStví Slavík, 

jmenovItě panu 

janu SlavíkovI za 

zhotovení do-

meČku pro kaČe-

ny na SlIvenecký 

náveSní rybník.
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Zahájení provozu první pražské kompostárny

mobIlní obchodní kancelář

pražSké plynárenSké, a.S.

Termíny přistavení:

■ dne 7. 08. 17 od 10,30 do 13,30 hod.
■ dne 7. 09. 17 od 8,00 do 11,00 hod.
■ dne 11. 10. 17 od 14,30 do 17,00 hod.
■ dne 13. 11. 17 od 10,30 do 13,30 hod.
■ dne 14. 12. 17 od 12,00 do 14,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v  automobilu Fiat 
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaném na parkovišti u rybníka.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
■ zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
■ změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasíla    
     cí adresy, jména atd.)
■ převzetí reklamace
■ výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
■ informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami  
    zemního plynu
■ tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané při-
lehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech 267175174 
a 267175202, www.ppas.cz  Příspěvky Jana Valtrová
 

Dne 3. 7. 2017 v 9.30 hod. bude za-
hájen provoz zařízení na zpracová-
ní bioodpadu – kompostárny hl. m. 
Prahy, zbudované při ulici K Austi-
su, parc. č. 1783/21, k. ú. Slivenec. 
Zařízení je určeno především pro 
odkládání a  následné zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu, pocházejících 
především z  údržby zeleně a  za-
hrad občanů hl. m. Prahy, kterými 
jsou zejména tráva, větve, dřevo, 
zemina, listí atd.
Nová kompostárna je dimen-
zována na zpracování až 5000 t 
čerstvého materiálu ročně, její 
zastavěná plocha činí 6 024 m2. 
Zpracování materiálu bude pro-
bíhat v  pásových hromadách na 
otevřené ploše. Investorem stavby 
bylo Hl. m. Praha a  provozovate-
lem kompostárny bude příspěv-

ková organizace města - Lesy hl. 
m. Prahy. Dnem zahájení provozu 
bude umožněno na kompostárnu 
odevzdávat bioodpady prozatím 
pouze občanům a  jejich kvalita 
bude kontrolována u  vjezdu pří-
tomnou obsluhou. Návoz bude 
umožněn osobními vozidly do 
celkové hmotnosti 3,5 t. V případě 
použití osobních vozidel je mož-
né odpad dopravit na přívěsných 
vozících. Přijímat se budou pouze 
bioodpady bez příměsí v tzv. neri-
zikové kvalitě (nehnijící bioodpa-
dy). Přijímané bioodpady budou na 
vstupu zařízení evidovány s tím, že 
od občanů s  trvalým pobytem na 
území hl. m. Prahy bude bezplat-
ně přijímán bioodpad v  množství 
maximálně 250 kg měsíčně na 1 
osobu. Těm osobám, které na za-
řízení bioodpady odevzdají, bude 

rovněž umožněno si zdarma ode-
brat vyrobený substrát. Množství 
zpětně odebraného substrátu se 
bude odvíjet od množství biood-
padů odevzdaných na zařízení. Za 
cca 100 kg bioodpadu odložené-
ho na kompostárně bude možné 
si v  následujícím roce bezplatně 
zpětně převzít cca 20 kg kompostu 
k  využití na své zahrádce. Příjem 
bioodpadu od firem a  společností 
zabývajících se sběrem a  svozem 
bioodpadu bude umožněn později, 
předpoklad je od září 2017. Přesný 
termín rozšíření provozu bude ur-
čen po dohodě s  provozovatelem 
a  o  této změně bude veřejnost 
s  dostatečným předstihem infor-
mována odborem ochrany prostře-
dí Magistrátu hl. m. Prahy. Příjem 
těchto „živnostenských“ biood-
padů bude probíhat dle platného 

ceníku provozovatele.
Provozní doba kompostárny:
V období letního času:
Po – Pá: 7:00 – 18:00 hodin
So: 7:00 – 15:00 hodin
Ne: zavřeno
V období zimního času:
Po – Pá 7:00 – 17:00 hodin
So: 7:00 – 15:00 hodin
Ne: zavřeno
Stanovená provozní doba může 
být na základě potřeb souvisejících 
s  provozem a  potřebami obyvatel 
Prahy samozřejmě změněna.

Všechny další informace souvi-
sející s  provozem nově otevřené 
kompostárny naleznete na: http://
portalzp.praha.eu, karta „odpady“.
Všichni jste (i se svým bioodpa-
dem) srdečně zváni na slavnost-
ní otevření!!! OCP HMP

Svoz nebezpeČného odpadu
Praha – Slivenec

DATUM TRASA      Po – Pá
  1. křižovatka ul.
  Ke Smíchovu – Rubínová   1640 – 1700 
9. 11. – čt  2. nám. Pod Lípou – Holyně   1710 – 1730 

  3. křižovatka ul.
  K Lochkovu – K Cikánce   1740– 1800 
  4. ul. Na čisté    1810 – 1830 
  5. křižovatka ul. Cementářská
  – Za ovčínem (u bývalého statku)  1840 – 1900 

kontejnery na bIoodpad
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby přistavení

8. červenec   9:00 – 12:00 křiž. Na Čisté x Frančíkova
15. červenec   9:00 – 12:00 ul. Rubínová - u tříděného odpadu
29. červenec 13:00 – 16:00 křiž. K Lochkovu x Na Kraji
12. srpen    9:00 – 12:00 ul. Smaragdová
26. srpen    9:00 – 12:00 Holyně – na konečné autobusu
9. září  13:00 – 16:00 Do Chuchle x K Homolce
23. září    9:00 – 12:00 křiž. Na Čisté x Frančíkova

kontejnery NA objemný odpad
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

4. srpen 2017 14:00 – 18:00 ul. Rubínová
25. srpen 2017 14:00 – 18:00 křiž. K Lochkovu x Na Kraji
15. září 2017 14:00 – 18:00 Holyně – Nám. Pod Lípou

Kontejnery na tříděný odpad jsou v naší městské části v dostatečném počtu, ale množí se nám dotazy ohledně jejich 
přeplnění. Při šetření se ukázalo, že je to v největší míře zapříčiněno tím, že se v naší městské části vyvážejí kon-

tejnery, zejména plasty a papír, až v úterý, kdežto plné jsou už v neděli večer. Zkusíme zajistit u Pražských služeb, a.s., změnu svozu. Připomínky nebo 
stížnosti na svoz tříděného odpadu směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz.

Tříděný odpad
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Každá škola v květnu a červnu jde do finiše. Písemné práce, prověrky, 
testy, zkoušení – to na jedné straně. Na druhé – výlety, exkurze, školy 
v přírodě, zahraniční výjezdy a další projektové akce. Prostě finiš.
Tak je tomu i ve Slivenci. Posuďte sami.

květen
■ zakončení adaptačního kurzu pro budoucí prvňáčky
■ exkurze v památníku Heydrichiády – páté třídy
■ ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ – žáci se svými učiteli prodávali 
známé žluté kvítky
■ Den Země (trochu posunutý, ale když v pátek 21. dubna zrovna padal 
sníh a vůbec byla sibérie!) – 1. a 2. třídy se zúčastnily akce Týden lesů 
v Praze v Chuchelském háji pořádaného Lesy hl. m. Prahy, vyšší ročníky 
měly projektový den v areálu školy
■ škola v přírodě – všechny první a čtvrtá třída
■ botanická zahrada – 7. třída
■ škola v přírodě – 5. A a 7. třída
■ Palác Kinských – Umění Asie – 8. a 9. třída
■ divadlo U hasičů – 2.A, 2.B třídy
■ divadlo Ypsilon – 6., 7. třída
■ okresní kolo v nohejbale - výběr žáků 2. stupně
■ Pythagoriáda – výběr žáků z 5.B a 6. třídy
■ semináře o zdravé stravě pro žáky 2. stupně v rámci celorepublikové-
ho projektu „Fandíme zdraví“

Červen
■ odevzdání absolventských prací žáků 9. třídy
■ Sportovní den – celá škola
■ divadlo U Hasičů – všechny první třídy
■ Dětský den s městskou policií – celá škola
■ botanická zahrada – 5. A, 5. B. a 6. třída
■ zahraniční výjezd do Itálie – 38 žáků hlavně ze 3. B a 5.B
■ exkurze na Pražský hrad - 4. třída
■ obhajoba absolventských prací žáků 9. třídy
■ zahraniční výjezd do Drážďan, MUZEUM HYGIENY – obě 5.třídy a 6. 
a 7. třídy
■ výlet do Divoké Šárky – 7. a 8. třída
■ škola v přírodě – 6. a 8. třída
■ škola v přírodě – všechny druhé a 3. A třída
■ vycházka do Chuchelského háje
■ dopravní hřiště – postupně celý 1. stupeň
■ Národní technické muzeum – 7. třída
■ Kdo se bojí filharmonie – hudebně výchovný pořad – 7. třída
■ absolventský ples
■ Zahradní slavnost – pořádá škola s Unií rodičů
■ Stanice mladých přírodovědců - I.A. I.B, I.C
■ Výlet pro nejlepší třídy ve sběru papíru
Akcí je, jak vidno, rozhodně více než dost. Proto mají všichni napilno. 
Především se uzavírá klasifikace. Prázdniny, které již klepou na dveře, si 
určitě všichni zaslouží. Především žáci, ale i učitelé a rodiče též. Ať jsou 
krásné a co nejdelší!  I. Rosová

Naše VIII. třída ráda vyrábí při výtvarné výchově s panem učitelem 
Šandorem různé modely. Už máme vyrobený tank a slavnou loď Ti-
tanic (kterou jsme před rokem slavnostně vypouštěli na slivenecký 
rybník). Letos jsme se pustili do letadla.
Dne 5. 5. 2017 o velké přestávce proběhla vernisáž modelu letadla 
Fokkeru Dr. 1 z 1. světové války. Jednalo se o ukázku náročné práce 
z kartonu, která žákům zabrala přibližně osm měsíců. Vernisáž byla 
uvedena přednesem Karla Košaře z naší řídy a zakončena koncertem 
naší skvělé učitelky hudební výchovy Helen a žačky IX. třídy Emilky 
Kratochvílové hrou na housle.
Na výrobě letadla se podíleli: E. Hrabáková, D. Brandejs, S. Láznička, 
F. Dvořák, J. Bezouška a L. Kadeřábek. Opět pod vedením p. uč. Marti-
na Šandora. Toto dílo můžete vidět v naší školní šatně, spolu s našimi 
dalšími modely, tedy i tankem a lodí.

Eliška Hrabáková s Rózou Matulovou z VIII. tř.

Květen, červen v základní škole – finiš

Vernisáž modelu letadla

Den Země
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O  metodách výuky matematiky na základní škole se v  poslední do-
bě mluví hodně. O  to více, že se stala povinnou součástí maturity. 
Na základní škole se hlavně řeší, zda učit klasickou metodou výuky 
nebo metodou podle prof. Hejného. Jsou na věc názory různé, někdy 
i naprosto protichůdné. Je dobré si však uvědomit, že každá metoda 
je pouhou metodou, a pokud i tu sebelepší aplikuje nekvalitní učitel, 
výsledky budou špatné. Jak je to tedy na slivenecké škole?
1. období základního vzdělávání (1. – 3. ročník) – metoda prof. Hej-
ného
2. období základního vzdělávání (4. – 5. ročník) – metoda prof. Hejné-
ho prolínající se s klasickou metodou
3. období základního vzdělávání (6. – 9. ročník) - klasická metoda
A výsledky?
Naši žáci se v letošním školním roce zúčastnili hned několika mate-
matických soutěží: Matematický klokan, Genius logicus a Pythagoriá-

dy. V minulém týdnu proběhlo okresní kolo Pythagoriády pro Prahu 5 
a s radostí Vám můžeme sdělit, že v kategorii žáků pátých tříd zvítězila 
žákyně naší školy Veronika Nejedlá ze třídy 5. A. Veronice blahopřeje-
me a všem zúčastněným žákům děkujeme za jejich snahu.
V rámci autoevaluace škola používá mimo jiné i SCIO testy. V mate-
matice jsou naši páťáci lepší než 80% zúčastněných škol.
V závěru si dovolím požádat o důvěru v naše učitele. Neboť na nich 
úspěchy ve vzdělávání nejvíc záleží a slivenecká škola se kvalitou ma-
tematiků může pyšnit.
Začíná to na 1. stupni, kde se za vedení našich prvostupňových kolegyň 
nastartuje ten správný rozjezd v logickém myšlení i v matematických 
představách. Matematické znalosti například třeťáků jistě překvapí. 
Na druhém stupni se značně úroveň výuky zvýšila zejména nástupem 
paní učitelky RNDr. Zuzany Havlíčkové a věříme tomu, že skvěle posílí 
naše řady i nově nastoupivši paní učitelka Mgr. Eva Linhová.

Každým rokem touto dobou se s vámi loučíme a přejeme krásné prázd-
niny. Taktéž to je i letos. Školní rok 2016/2017 nám končí. Do školy nám 
odchází 26 dětí a 1 se stěhuje mimo náš obvod. V pedagogickém sboru 
budeme mít také změny. Odcházejí od nás paní učitelky Eva a Veronika. 
Proto k nám v září nastoupí nové paní učitelky, Jana a Šárka.
A co se u nás v poslední době událo? Měli jsme celoškolkové akce. Jed-
nou z prvních byla návštěva hasičského sboru z Radotína. Hasiči dětem 
předvedli celou svoji výzbroj, veškeré zařízení a dokonce si i děti samy 
vyzkoušely, jaké je to stříkat z hasičské hadice. Odměnou pro nás v hor-
kém dni bylo pokropení všech dětí.
Moc se nám povedla Zahradní slavnost MŠ. Děti nám předvedly krátké 
kulturní vystoupení, kdy zaslzelo nejedno oko nejen rodičů, ale i uči-
telek. Počasí nám přálo, přestalo pršet a mohli jsme na naši zahradu, 
kde byly připravené soutěže a následně bublinková schou. Občerstvení, 
které si zajistili samotní rodiče, bylo skvělé a všem moc chutnalo.
Další velkou akcí byl celodenní výlet na Loučeň. Odjíždělo se již v 7 ho-
din. Dorazili všichni. Celý areál si děti prošly a dokonce se nám i všech-
ny děti vrátily. Docela jsme se divili, že nikdo v bludištích nezabloudil. 
Oběd nám všem chutnal, zahráli jsme si zde hry, zazpívali písničky a pak 
už nás čekala jenom cesta zpět do školky, kde na nás již čekali rodiče.

Rozloučení třídy Krokodýlů. Krokodýlí slzy – velmi vhodné pořekadlo. 
Když někdo vešel v sobotu ráno 17. 6. 2017 do třídy nejstarších dětí, asi 
by brečel také. Vždyť se zde se školkou loučily děti, které s námi tuto 
školku otvíraly! Celé čtyři roky jsme se denně vídali! Takže brečeli rodi-
če, učitelky, děti. Pasování na školáky bylo moc krásné, dojemné. Zde si 
vždy uvědomíme, jak ten čas letí. Touto cestou ještě paní učitelky Lenka 
a Romana chtějí poděkovat všem rodičům z Krokodýlů za překvapení, 
které pro ně rodiče připravili.
A co nás ještě čeká? Poslední školní den u nás na zahradě budou spát 
všechna Lvíčata. Také si to pořádně užijí a  rozloučí se s  dětmi, které 
odchází do školy. Na Zahradní slavnosti základní školy, která se koná 
28. 6. 2017, vystoupí Krokodýlové se svým rozlučkovým tancem. A pak 
už jenom hraní, zpívání, běhániípo zahradě.
Každý rok nám uteče jako voda. Paní učitelky se nyní během prázdnin 
zregenerují, aby mohly v září opět nastoupit plné elánu a nápadů. Ve 
školce se zatím bude natírat a budovat – konečně - chladící jednotka 
do tříd.
Takže v září se sejdeme už v chladných a příjemných třídách, nově na-
třené školce a s odpočatým personálem.
 Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ

Matematika ve slivenecké škole

Rozloučení se školním rokem v MŠ

První sportovní den ve slivenecké škole
Dne 5. června slivenecká škola poprvé pořádala celé dopoledne sportovní 
den, kde žáci měli příležitost seznámit se s různými sporty o to zajíma-
vějšími, že se všechny dají provozovat na naší škole. Buď je škola pořádá 
přímo, nebo je provozuje pro děti nějaký sportovní klub v areálu školy či 
na blízkém sportovišti. Záštitu nad tímto dnem přijala paní starostka MČ 
Slivenec a radní MHMP v jedné osobě - RNDr. Jana Plamínková.
Od 8:00h se třídy střídaly na různých stanovištích, kde je čekali lektoři 
různých sportů. A pozor, i když na několika stanovištích byli naši učitelé, 
všichni prezentovaný sport ovládají a provozovali ho jistou dobu i zá-
vodně! Stanoviště byla tato: atletická dráha, fotbal, florbal, míčové a jiné 
hry, tenis, lezecká stěna a skok do dálky, taneční sport, stolní tenis, pe-
tang, gymnastika, pole dance, šachy, karate, lanová dráha.
Počasí přálo a  den se opravdu vydařil. Však také se již ozývaly hlasy 
s dalšími nápady na příští rok! Je důležité, aby se děti naučily, že sporto-
vat patří ke zdravému životnímu stylu.  I. Rosová
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Jelikož se hromadí mnoho dotazů ohledně zápisu do mateřské školy, rá-
da bych vám napsala výsledek.
Na zápis, který se konal 16. 5. 2017, se dostavili zákonní zástupci celkem 
50 dětí. Děti byly přijímány dle kritérií, které byly vyvěšeny na interne-
tových stránkách školy od 1. 1. 2017. Každý si tak mohl předem spočítat, 
kolik asi bude mít bodů.
Ke vzdělávání v naší mateřské škole bylo přijato 27 dětí, všechny s trva-
lým pobytem na území MČ Praha – Slivenec. Ředitelka školy přednostně 
přijala 4 děti k povinné předškolní docházce a 8 dětí čtyřletých, které 

ze zákona mají právo na přednostní přijetí. 15 přijatým dětem jsou tři 
roky. Poslední přijaté dítě dle kritérií je přihlášeno na celodenní pobyt, 
má s rodiči trvalý pobyt na území MŠ Praha – Slivenec a  je narozené 
19. 5. 2014.
Jistě si sami spočítáte, že nebylo přijato 23 dětí, převážně dvouletých. 
Při stavbě nové mateřské školy nikdo nepočítal s tím, že k předškolnímu 
vzdělávání budou přijímány už dvouleté děti. Jinak by nám kapacita naší 
školky stačila. Vedení školy s ÚMČ Praha – Slivenec již hledá vhodné 
řešení, jak tuto situaci vyřešit. Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ

Informace o zápisu do mateřské školy

V pátek 28. 4. proběhl ve školní 
družině tradiční, tentokrát již 
XV. slet čarodějů a  čarodějnic, 
kouzelnic, kouzelníků, ježibab 
a  ježidědků, černokněžnic, čer-
nokněžníků, šamanek, šamanů 
a  mágů a  veškeré kouzelnické 
havěti.  Na děti čekaly čaroděj-
nické soutěže: cesta paměti, 
hod pometlem, let na cíl a sla-
lom s  pometlem. Počasí nám 
tentokrát úplně nepřálo a plány 
nám kazily drobné přeháňky 
s mrholením.
Každé oddělení školní druži-
ny má svého maskota. Děti si 
s ním nejen hrají, ale pravidel-
ně ho s  sebou berou na víken-
dové (případně prázdninové) 
návštěvy, kdy se o  něj starají. 
Ke každému maskotovi patří 
i  deník, kde děti (často i  rodi-
če) zaznamenají, co zajímavého 
během návštěvy každý maskot 
zažil. Jednotlivé zápisy si pak 
společně čteme a  prohlížíme 
fotografie. Děti se tak zároveň 
mohou seznámit se spoustou 
zajímavých míst, či událostí. 
Naším nejstarším maskotem je 
myšák Míša, který letos koncem 
dubna oslavil již desáté naroze-
niny (ve svém cestovním pase, 
občanském, či mezinárodním 
očkovacím průkazu má uvede-
no datum 25.  4.  2007). Během 
těch let s ním děti díky deníku 
mohly navštívit mnoho zemí. 
Nejdále s  ním navštívily USA 
a  Namibii. Děti myšákovi po-
přály a zazpívaly a potom spo-
lečnými silami hravě zdolaly 
výborný malinový dort, který 
nám k té příležitosti upekla Jar-
ka Marková.
V pondělí 22. 5. si pro nás udě-
lala čas paní Naďa Štursová, 

která se dříve věnovala histo-
rickým tancům. Tentokrát při-
šla do naší školní družiny, kde 
se nás pokusila naučit jeden 
kolový tanec, zvaný Gathering 
Peascods.
V  pátek 26. 5. jsme se společ-
ně se seniory ČČK vypravili na 
prohlídku zahrad Malé Strany, 
kterou pro nás připravil bratr 
Tomáš z  Rytířského řádu Kři-
žovníků s  červenou hvězdou. 
Jako první jsme navštívili běžně 
nepřístupnou Vratislavskou za-
hradu. Potom jsme pokračovali 
do zahrady domu U  tří červe-
ných růží, nahlédli do zahrady 
domu u Štorbeků, Lobkovického 
paláce a domu Cyrila Boudy. Ja-
ko poslední nás čekala zahrada 
domu u Taussigů. Během cesty 
jsme sledovali domovní zna-
mení, sochy a  jiné zajímavosti 
a  seznamovali se s  dalšími po-
věstmi. V sobotu 3. 6. připravila 
družina pro děti i  rodiče výlet 
na Den dětí s Posázavským Pa-
cifikem. Po příjezdu na nádraží 
Braník jsme se nejprve zašli po-
dívat do nádražní budovy, kde 
své moduly vystavovali mladí 
železniční modeláři ze Slivence. 
Po desáté hodině jsme usedli do 
historického vagónu a  vyrazili 
směr Vrané nad Vltavou a zpět.
Ve středu 7. 6. jsme se vypravi-
li do filmových ateliérů Three 
brothers production, které se 
specializují především na his-
torické filmy. Toto studio se vě-
nuje svému oboru opravdu dů-
kladně, a  tak kromě interiérů, 
zbraní a dalších rekvizit připra-
vují pro filmy a jiná vystoupení 
i své bojovníky – kaskadéry. Na-
še děti tak měly možnost zjistit, 
jak pečlivě a  důkladně se jed-

notlivé souboje připravují a tré-
nují. Závěrem sledovali několik 
videoukázek z práce studia. Na 
závěr se ozvala velmi tajemná 
hudba, která nás zavedla do 
prostředí starého ztemnělého 
kostela. V  kněžišti zde stála 
neznámá postava, která dětem 
předala další z řady pergamenů. 
Tentokrát v  něm byla opět ně-
která slova latinská a hebrejská. 
Navíc postava dětem sdělila, že 
v prostoru kostela je ukrytý po-
klad, který děti nakonec zdárně 
objevily. V  následujících dnech 
se pak děti snažily pergamen 
rozluštit. To se jim s  pomocí 
předchozích překladů částečně 
povedlo. Do uzávěrky Mramoru 

již znaly znění textu, ale zda se 
jim povedlo objevit hledané ta-
jemství, nebylo známo.
13. a 14. června proběhl ve škol-
ní družině další ročník scho-
diády. Všechny děti se při ní 
snažily co nejrychleji zdolat 
schody v historické budově naší 
školy. I během května a června 
jsme navštěvovali kino Rado-
tín. Koncem školního roku již 
bývalo pěkné počasí, při kterém 
jsme se snažili být více venku. 
Tento čas jsme také více vyu-
žili ke sportovním činnostem. 
Během velkých veder také měly 
možnost se na školní zahradě 
osvěžit vodou.   
 Petra Siganová 

Školní družina
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Poděkování za přípravu a průběh festivalu patří:
Pracovníkům úřadu (především p. Bohdaně Růžičkové, p. L. Buriánkovi, p. P. 
Syrovému) za mimořádné pracovní nasazení, RC Pecka a sponzorům: Kolek-
tory a.s., Kytary cz., Andres a Vild s.r.o., Honda power Equipment, Enprag, 
Rutr s.r.o., Austis, Izomat, Reklama Slivenec, Pneuservis Slavík, Truhlářství 
Marek, panu Tomáši Klímovi za profesionální fotografie, kavárně Le Papillon 
za catering, třem (téměř) místním kapelám za skvělou porci muziky (All rock, 
Huba a Míchačky betonu)… a všem návštěvníkům za skvělou atmosféru i za 
dobrovolné příspěvky.

Slivenecké letnice 2017

Laura a její tygři

Švihadlo

Support Lesbiens

Ventolin
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Jarní koncert aneb posezení s hudbou vážnou a nevážnou
V úterý 30. 5. 2017 knihovna uspořádala večer naplněný hudbou a zpěvem. Markéta Prunerová – mezzosoprán, 
Michal Boška – tenor, Přemysl Zíka – hudební doprovod, Květa Drahokoupilová – organizátorka, kostymér-
ka, textařka, duše Malé divadelní společnosti Kostým. Tato společnost do Slivence už zavítala po šesté, vždy 
poctivě připravená. Tentokrát jsme si poslechli operní árie mistrů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, W. 
A. Mozarta, F. Schuberta. Zazněly písně z divadelní hry o K. H. Máchovi, Cyrana z Bergeracu, Karla Hašlera 
a z Václava III. – všechna tato monodramata jsme v minulých letech ve Slivenci viděli. Byl to pěkný kulturní 
zážitek. Na naše známé umělce se budeme těšit opět za rok v květnu.  Irena Krejčová

Hudební setkání s Betty Cooper,
Ninou Klestilovou a Miroslavem Knězem
Dne 13. 6. 2017 se uskutečnil v zasedací místnosti městského úřadu na 
Slivenci nestandardní a velmi překvapivý hudební podvečer. Bylo to se-
tkání s hudebníky Betty Cooper (keltská harfa, zpěv), Ninou Klestilovou 
(kytara, zpěv), Miroslavem Knězem (kytara, heligonka, zpěv) a dalšími. 
Setkání probíhalo formou otázek, odpovědí a vyprávění, prokládané hud-
bou a zpěvem. Betty Cooper, rodačka ze Sydney s irskými kořeny, která 
studovala zpěv a keltskou hudbu na hudební konzervatoři v Newcastlu 
v Austrálii, nám postupně přiblížila, jak se ocitla v  Čechách: její cesta 
vedla přes Velkou Británii, až nakonec skončila v Praze, a díky jejím ka-
marádům se pro ni naše hlavní město stalo druhým domovem. V Praze se 
také seznámila se svým nynějším manželem, Miroslavem Knězem. S ním 
a také s kamarádkou Ninou Klestilovou tvoří nerozlučné trio, se kterým 
si rádi zahrají jejich další kamarádi hudebníci. Tentokrát se k nim během 
setkání na Slivenci přidali Vláďa Bradáč (rytmické nástroje) a Vláďa Švarc 
(kytara, zpěv). Mezi jinými písněmi zazněly i známé Scarborough Fair, 
Sentimental Journey, Five hundred miles a jiné.
Betty nám povyprávěla také o komponování vlastních skladeb, předvedla 

CD s knihou pro děti, na-
zvané Bety Bop s vlastní-
mi ilustracemi z  r. 2012, 
které může sloužit jako 
učebnice angličtiny. Dá-
le jsme si vyslechli dvě 
písně z  jejího dalšího 
CD – Daylight of My Dre-
ams – vydaného v r. 2016. 
Hudební produkci našich hostů po celou dobu doprovázelo promítání fo-
tografií z jejich různých hudebních vystoupení a koncertů. Během večera 
zazněly i dvě české písně: Ej lásko a Nezacházej slunce – nádherné dvoj-
hlasy strhly i publikum, které se velmi ochotně přidalo. Na závěr večera 
to byla píseň na přání – Hallelujah od Leonarda Cohena. Potlesk byl velmi 
výrazný, vypovídající o silných dojmech přítomných diváků a naznačují-
cí, že tyto milé hosty s jejich úchvatnou produkcí bychom na Slivenci ur-
čitě znovu rádi přivítali.  Helena Katzlingerová (redakčně zkráceno)

V měsíci červnu zaplnil ho-
lyňskou kapli svými obrazy 
místní rodák, malíř Bobo 
Sobotka. Výstava s  názvem 
Pohledy nabídla vnitřní pří-
běhy, morální poselství, ale 
především naději v  každém 
z  předvedených děl. Kapli 
dominoval obraz Elegie, za-
věšený na čelní stěně. Svými 
rozměry 150x120 cm patří 
k  největším dílům autora. Expozice obrazů, včetně použitých 
doplňků a  draperií, přinesla návštěvníkům pocit klidu a  sou-
středění. Zároveň ale také vybídla k zamyšlení. Obrazy s názvem 
„Anděl“, „Proč já?“, „Salome“ nebo „Král“ ukázaly i  duchovní 
rozměr autoro-
vy tvorby, a  to 
právě v  čase, 
kdy, v holyňské 
kapli vzpomí-
náme na du-
chovní odkaz 
sv. Jana Křti-
tele.
 Kud

V  květnu v  kapličce představil 
své práce fotografický kurz Klu-
bu Švestka. Rudolf Skopec, který 
vystudoval obor fotografie na 
pražské UMPRUM, působí jako 
pedagog na uměleckoprůmys-
lové škole, vystavuje, publikuje. 

V klubu Švestka vede kurz fotografie 
pro dospělé již druhým rokem. Vy-
stavené práce ukázaly posun od čis-
tě amatérské fotografie k  fotografii 
poloprofesionální. Výstava zaujala 
nonkonformním přístupem k  téma-
tu, originalitou A  v  neposlední řadě 
celá expozice pobavila.  
 Kud
Poděkování R. Skopcovi a B. So-
botkovi za kulturní obohacení jar-
ních holyňských víkendů.

Bobo Sobotka: Pohledy Fotokurz Klubu Švestka
výStavy v kaplI Sv. jana křtItele v holynI
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Seminář finanční gramotnosti pro seniory
Na programu pravidelného setkávání seniorů 
z Holyně a Slivence byl v pondělí 5. 6. 2017 od 
16.00 hod. seminář spolku Victoria Regia, z.s. 
na téma Finanční gramotnosti proti nátlakovým 
nabídkám. Zároveň nám byly předány informa-
ce o telefonních číslech vč. senior linek zdarma, 
občanské poradny pro osobní kontakt a návod, 
jak se zachovat, pokud se stanete obětí trestní-
ho činu – kam zavolat, jak postupovat. Vyslechli 
jsme si zinscenovaný nátlakový telefonát a žasli 
jsme, co vše dokážeme na sebe prozradit nezná-
mému volajícímu, který s námi šikovně a nená-
padně manipuluje. Seminář se nám velmi líbil, 
budeme v  podobných informacích pokračovat. 
Doporučujeme seniorům se příštího setkání 
účastnit.

Důležitá telefonní čísla:
Dluhová poradna, semináře finanční gramotnosti: 
Victoria Regia, z.s. - 605 861 827
Linka pro osoby ohrožené domácím násilím:
  251 511 313
Linka pro oběti trestného činu:  116 006
 (obě linky provozuje Bílý kruh bezpečí, o.s.)
Linka pro seniory:  800 200 007 
 (provozuje Elpida, o.p.s.)
Občanská poradna Praha:  222 310 110
(poradí v  oblasti bydlení, sociální dávky, sociální 
pomoc, pracovně-právní vztahy a  zaměstnanost, 
rodina a  mezilidské vztahy, pojištění a  majetkové 
vztahy, problematika zadlužování, ochrana spotře-
bitele, právní systém a právní ochrana)
Rychlá záchranná služba: 155
Hasiči:   150
Policie ČR:  158
Městská policie:  156
Integrovaný záchranný systém: 112

velehrad
8.  6.  2017 brzy ráno odjíždíme na Moravu, počasí bude krásné. Jízdu autobusem komplikuje havá-
rie kamionu před Brnem, na dálnici stojíme asi 90 minut. Velehrad nás přivítal v plné kráse, vše je 
opravené, okolí čisté, upravené architekty. Prohlížíme si interiér klášterní baziliky, která je vyzdobena 
špičkovými barokními umělci, sejdeme do podzemí, kde je lapidárium. Poutní místo s cisterciáckým 
klášterem - národní kulturní památka - je velkolepé.

StrážnIce
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, vybudované v letech 1973 – 81 je umístěno v zeleni na velkém 
prostoru. Prošli jsme ukázky lidového stavitelství – Moravské Kopanice, Luhačovické Zálesí, Horňácko, 
Dolňácko. Mimořádný je soubor vinohradnických staveb. V pozdním odpoledni jsme se vraceli domů – 
žel, autobus opět uvízl v dlouhé koloně aut, čekali jsme přes hodinu, než jsme se rozjeli k Brnu. Doma 
jsme byli po 21. hodině – výlet byl moc zajímavý a pěkný.

Zaznamenali jsme výlety seniorů v  tomto desetiletém období, seřadili chrono-
logicky, doplnili plakátky, popsali stručně historii a cestu navštívených míst. Pro 
přehled máte na úvodní stránce mapu s červenými body – kde jsme byli. Výlety 
jsme se snažili doplnit zážitkovými fotografiemi, které vytvořili sami účastní-
ci zájezdů. Škoda, že se nám nepodařilo dohledat fotodokumentaci starší. Kdy-
by někdo z  cestovatelů fotografie z  našich výletů našel, prosím, dodejte je do 
knihovny ve Slivenci – k doplnění dokumentace.
Výlety najdete na adrese:
http://www.praha-slivenec.cz/kultura-a-sport/klub-senioru/zajezdy-senioru/
 Stránku připravila Irena Krejčová, Klub seniorů

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Červenec a Srpen

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci červenci a srpnu 
oslavili nebo oslaví

významné životní jubileum.

Červenec
Paní Věra Vorlíčková

Pan Jiří Chochola
Paní Jana Kozohorská
Paní Marie Knotková
Paní Anna Eiseltová
Paní Věra Vráblíková

Paní Dagmar Čížkovská

Srpen
Paní Dana Šilhová

Paní Jiřina Poustková
Paní Jindřiška Nejtková

Paní Ludmila Tomšů
Pan Petr Tyapus

Paní Miloslava Janovská
Pan Antonín Uxa

Hodně štěstí, pohody a hlavně 
zdraví do dalších let přeje 

zastupitelstvo 
a úřad MČ Praha-Slivenec.

Zájezdy seniorů
(pořádá mČ praha – SlIvenec)

Výlety seniorů v letech 2007 – 2016



Předprázdninová návštěva 2. A v knihovně
Časté návštěvy dětí z  2. A  slivenecké školy v  knihovně 
jsme v červnu ukončili netradičně. Tentokrát jsme si ne-
četli pohádky a příběhy, ale probrali etiketu u stolu, včet-
ně objednání jídla, použití příborů, společenského cho-
vání, měli jsme i obsluhu a platili účet – kartou! Děti hra 
bavila. Určitě o prázdninách návštěvu v restauraci zvlád-
nou. Poznali i  co je na prostřeném stole špatně. Vidíte 
to i vy?
 Jiřina Haningerová
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23. 5. 2017 jsme přivítali v knihovně bás-
níka, scenáristu, překladatele, moderátora 
a  herce Ivo Šmoldase. Svérázným humo-
rem vyprávěl své zážitky z  jižních Čech, 
kde má chalupu, popsal zkušenosti z  he-
rectví v  roli putovní divadelní komedii 
Zdeňka Podskalského Liga proti nevěře. 
Zábavně popsal chování našich politických 
představitelů, jejich slibů a skutečných vý-
sledků. Odpovídal na otázky návštěvníků 
s nadhledem a s úsměvem. Bylo nám s ním 
dobře. Děkujeme všem návštěvníkům za 
účast, zasedací místnost byla do poslední 
židle zaplněná.  Irena Krejčová

Srdečně zveme již na 11. ročník oblíbeného pražského cyklozvo-
nění, který ve Slivenci startuje od slivenecké školy ráno v ne-
děli v 17. 9. 2017. Letošním cílem jsou Kaizelovy sady na Praze 8 
a trasa povede přes Velkou Chuchli a po cyklostezce podél Vltavy 
a po podjezdu Barrandovského mostu se vydáme po stezce a ná-
plavce na pravém břehu Vltavy a dále až do cíle, kde bude opět 
připraven bohatý program. Naše letošní trasa má cca 18 km a ur-
čitě bude pro mnohé cyklisty vítanou možností, jak si bezpečně 
vyzkoušet trasu až na vzdálenou Prahu 8. Informace o dopravě na 
kole i bez kola, program akce, místa a časy odjezdů cyklistických 
skupin najdete na adrese www.cyklozvoneni.cz. Těšíme se na vás 
a připomínáme - trička a zvonky z minulých ročníků s sebou. 
 Simona Strauchová
 

Beseda s PhDr. Ivo Šmoldasem

11. ročník Prazškého cyklozvonění 
startuje v neděli 17. 9. 2017
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Ani jsme se nestačili nadechnout a skončil pá-
tý rok fungování Sliveneckého klubu Švestka. 
Když jsme v roce 2011 otevírali zrekonstruované 
prostory nad kavárnou č. p. 22 (tehdy ještě bez 
zateplených půdních prostor, bez keramického 
ateliéru a bez sálu Fit Švestka), zapsali jsme do 
34 kurzů a kroužků něco kolem 200 účastníků 
a švestkovou partu tvořilo 21 těch, kteří se starali 
o fungování (z toho 19 lektorů).
Jaká je Švestka po pěti letech?
Především díky úsilí městské části je Švestka 
zrekonstruovaná, zateplená, vybavená a  rozší-
řená (třeba o moderní sál na cvičení, který nám 
široko daleko závidí). Na vybavení se podílí také 

rodinné centrum Pecka, které zde má vyhrazeny 
zdarma hodiny pro své kurzy. RC Pecka v minu-
losti do prostor investovalo – např. do vybavení 
herny a keramické dílny. Podařilo se nám za těch 
pět let zapojit nejen děti, ale i dospělé a senio-
ry. Vznikají nová přátelství, nové vazby - zkrátka 
prima party, které spolu třeba navštěvují kera-
mické dílny, po jazykové lekci zajdou posedět 
do kavárny, instalují výstavy, jedou na „školní 
jazykový výlet“… Všechno se nám začalo pěk-
ně propojovat: mnohdy na obecní akci vystoupí 
studenti a  jejich lektoři je podporují v hledišti, 
jindy je to právě naopak. A tak například právě 
letos vystoupil na Sliveneckých letnicích stu-

dent Kurzu španělštiny, zatímco 
lektor Kurzů hry na housle seděl 
mezi diváky, zatímco v  minulosti 
nás bavil z pódia při Sliveneckém burčáku.
Do kurzů bylo v  letošním roce zapsáno na 
téměř 400 účastníků, měli jsme otevřených 
70 kurzů a chod Klubu zajišťovala švestko-
vá parta v počtu 33 osob (z  toho 31 lekto-
rů). Realizační tým posílila nepostradatelná 
paní Jana Bílková, která vede naši kancelář, 
otevřenou každý čtvrtek mezi 15:00 – 19:00 
(vyjma letních prázdnin).
Všem, kteří se podílí na švestkovém životě, patří 
velké poděkování!  Lenka Kudláková

V úterý 13. 6. proběhla tradiční závěrečná hodina cvičení kurzů Rychlí 
špunti a Míčové hry. Špunti v závěrečných disciplínách předvedli řadu 
dovedností, takže trenéři a přítomní rodiče mohli poznat značné po-
kroky v motorice, přístupu ke hrám, schopnost cvičit v kolektivu atd. 
Ani absolventi „míčovek“ nezůstali v kvalitních výkonech pozadu, tak-
že si v závěru hodiny všichni zasloužili tradiční dort a rychlé špunty. 
Diplomem byli odměněni i trenéři - děkujeme! Doufáme, že se nikdo 
nepřejedl a těšíme se na další ročník cvičení 2017/2018. Doufejme, že 
v nové, krásné a velké tělocvičně, vybavené nářadím, a to bude pro nás 
novou výzvou!  
 Za trenéry František Polák

Konec první švestkové pětiletky

Rychlí špunti rovnýma nohama do prázdnin

www.klubsvestka.cz
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Možná si říkáte, že dětský den rodinného cen-
tra Pecka je už takovým povinným koloritem 
června ve Slivenci a  i  my, pořádající, ho be-
reme jednak jako vyvrcholení celoroční čin-
nosti, ale zároveň jako akci, která nás nejvíc 
vyčerpává během příprav i  při samotné rea-
lizaci.
Letos se však podařilo uspořádat „jiný“ dětský 
den. Lišil se už lokalitou – konal se v centru 
Slivence, přímo na návsi kolem rybníka. Ten-

to prostor nabídl velmi dobré zázemí (občers-
tvení v kavárně Le Papillon, blízkost obchodů, 
hřišť apod.), poskytl různorodý terén a umož-
nil také pořádnou vodní atrakci – lovení ryb 
přímo v rybníce (tedy jen ryb umělých). Lišil 
se také načasováním: zařadili jsme ho na so-
botní dopoledne, takže se stal součástí Letnic, 
a  navíc vyvrcholil hudební akcí: koncertem 
Yellow Sisters, který nadchl dospělé i  děti. 
A konečně byl „jiný“ i pocitem, který jsme si 

z něj my z Pecky odnesli: pohoda, 
klid a radost z vydařeného dopo-
ledne.
Zúčastnilo se asi 120 dětí ze Slivence, Holy-
ně, Lochkova a Radotína; všechny prokázaly 
znalost zvířecí říše a  odnesly si zasloužené 
odměny.
Doufáme, že takto poklidně a příjemně půso-
bil i na vás a těšíme se zase za rok.
 Za RC Pecka Dora Poláková

Zvěřinec. Dětský den, stejný a přece jiný.

Ve středu 31. května přijel do Klubu švestka již potřetí spolek Remedi-
um s loutkovým divadélkem pro děti. Již zavedená středeční divadelní 
dopoledne rodinného centra Pecka jsou otevřená všem předškolním 
dětem. Tentokrát přišly maminky s dětmi i paní učitelky z mateřské 
školky Ježeček. Přestože byl krásný – skoro letní – den, bylo klubové 
studio plné dětí. Atmosféra pohádky s tajemným názvem „Strašidel-
ný les“ malé diváky zcela vtáhla do děje, ani nedutaly. A jak to v po-
hádkách bývá, vše dobře dopadlo a na závěr jsme si všichni zazpívali 
několik veselých dětských písniček. Následoval velký potlesk nejmen-
ších diváků. Děti byly spokojené, a tak bychom rádi od podzimu zase 
v divadelních středách pokračovali.  Jana Bílková

Pohádka v Klubu Švestka
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V sobotu 27. 5. jsme se (téměř přesně po roce) vypravili na druhou farní 
pouť, tentokrát společnou s farností u kostela sv. Františka, kterou otec 
David spravuje stejně jako tu naši. V 8:30 jsme odjížděli autobusem ze 
Slivence a cestou se zastavili pro další poutníky. Naším cílem byl klášter 
sester premonstrátek v Doksanech, lépe řečeno nádherný kostel Naro-
zení Panny Marie, kde od 10:30 proběhla pontifikální mše svatá, kte-
rou celebrovali velmistr Křižovníků P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr. 
a  protosyncel Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve Mons. 
PhDr. ICLic. Milan Hanuš. Klášter v Doksanech byl jedním z míst, kde 
trávila část svého dětství také sv. Anežka, která později založila i Rytíř-
ský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Při mši svaté bylo připomenuto 
i výročí Anežčiny obláčky – obřadu, při kterém poprvé oblékla řeholní 
oděv.
Po mši a krátké prohlídce kostela jsme se přesunuli do Litoměřic, kde 
nás v Biskupském pivovaru U sv. Štěpána čekal dobrý oběd. Po něm si pak zájemci mohli prohlédnout zázemí místního minipivovaru a poslech-
nout zajímavý výklad o výrobě piva.
Po třetí hodině jsme se vydali procházkou na Dómské náměstí ke katedrále sv. Štěpána. Zde nás uvítal katedrální sakristián, který nás poutavě 
katedrálou provedl. Po prohlídce někteří poutníci vystoupali i na věž, která ke katedrále patří. Potom nás již čekala jen cesta domů.  -Pes-

Farní pouť

Již pátým rokem se naše farnost připojila k mezinárodní akci Noc koste-
lů. Tentokrát jsme měli trochu obavy, protože termín Noci kostelů padl 
na stejný den jako Slivenecké letnice. Nakonec ale vše dopadlo nadmíru 
dobře.
Již tradičně jsme začínali programem pro děti, kde pro ně byly připra-
veny různé úkoly, detektivní hra, výtvarné i  pohybové činnosti. Velký 
zájem byl u dětí o letošní novinku - vytváření vitráže pomocí slupova-
cích barev.
Komentář k  historii kostela si tentokrát vzal na starosti bratr Tomáš, 
který pohovořil i o historii svého řádu. Další bod programu se jmenoval 
„Kouzelná andělská noc – malí i velcí zpěváci zpívají nejen andělům“. 
Žáci pěvecké třídy paní Jany Vackové přednesli lidové i klasické písně, 
které se většinou vztahovaly právě k andělům. Po zhruba hodinové pře-
stávce (a třech letech) jsme si mohli vyslechnout další nádherný koncert 
smíšeného sboru Gaudium Pragense, který měl opět nezapomenutelnou 
atmosféru. Následovalo promítání filmového dokumentu „Historie s vů-
ní dřeva“. Ten pojednává o historii a opravě krovu našeho kostela, který je jedním z nejstarších, původních krovů na našem území. Posledním 
hudebním bodem letošního programu byla varhanní chvilka. Letos našeho varhaníka Pavla Fryše při několika skladbách doprovodila zpěvem 
také Tereza Šaradinová. Zájemci se pak mohli s Pavlem Fryšem a bratrem Tomášem seznámit s našimi varhanami opravdu zblízka. Závěr večera 
pak již byl ve znamení klidu. Ani letos nechyběla galerie v kostnici, sběratelské razítko, ani občerstvení. Při letošním počítání korálků, které pří-
chozí návštěvníci vhazují do připravené sklenice, jsme skončili u čísla 555. Pátý ročník Noci kostelů je tak zdárně za námi a pomalu se budeme 
chystat na přípravu ročníku dalšího.  Příspěvky Petra Siganová

Pod krásnými obrazy se v holyňské kapličce konala v sobotu jako každý rok svatojánská poutní mše. I to je jedno z našich míst setkávání. Díky za 
něj a díky i za to, že vlastně ani nemusím přemýšlet, co napsat. Dovolím si parafrázovat slova otce Davida; doufám, že mi to promine.
Svatý Jan Křtitel křtil, kázal a žil příkladným životem. K těm, co si přišli pro křest k řece Jordánu, se obrátil a zdůraznil, že pokání neznamená 
pouze litovat, nýbrž vykročit k novému 
životu. Říkal jim, aby dodržovali pravi-
dla, nedrancovali, nezneužívali svého 
postavení a moci…Nenechte se zplanět, 
dodával.
Při pomyšlení na to, že byl sťat Herodem 
Antipou, víme, že žít podle jeho slov ne-
ní lehké. Ale jak jinak?  Jana Novotná

Noc kostelů

Svatojánská poutní mše
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■ nový správce areálu pan Karel Mašek
■ spuštěn provoz reservačního systému na 
webových stránkách www.afkslivenec.cz
■ rezervace multifunkčního hřiště a  hřiště 
s umělým povrchem bude možná pouze přes 
rezervační systém http://www.afkslivenec.cz/
cz/rezervace.html
■ informace o pronájmu multifunkčního hřiš-
tě a hřiště s umělým povrchem na: www.afks-
livenec.cz, info@afkslivenec.cz nebo u správce 
areálu Karel Mašek T:+420 773 261 690
■ pronájem tenisových kurtů a  informace 
o možnosti pronájmu na: lucie.tenis@email.
cz, T: +420 724 081 884
StarŠí přípravka
Dne 3. 6. 2017 se na sliveneckém sportovišti 
konal druhý ročník fotbalového turnaje pří-
pravek.
Fotky z  pořádného turnaje neleznete na: 
http://afkslivenec.rajce.idnes.cz/Turnaj_Sli-
venec_2017/
II.ročník Sliveneckého turnaje pro ročníky 
2007+ 2009
Kategorie 2009/ml:
1. místo - Loko Vltavín  – nejlepší střelec  
 - Přibyl Oldřich z Loko Vltavín
2. místo - FC Barrandov – nejlepší goolman -  
 Nováková Veronika z AFK Slivenec
3. místo - AFK Slivenec
4. místo - FK Zlíchov
5. místo - ZŠ Slivenec (dívky)
Kategorii: 2007/ml:
Nejlepší střelec - Čurda Ondřej z AFK Slivenec
1. místo - Loko Vltavín – nejlepší goolman  
 -Vegricht Matouš z AFK Slivenec
2. místo - AFK Slivenec - červený tým
3. místo - TJ Řepy
4. místo - FC Barrandov
5. místo - FK Zlíchov
6. místo - AFK Slivenec - bílý tým
mladŠí žácI
Konečné umístění mladších žáků v  sou-
těžním ročníku 2016/2017:

mladŠí přípravka a  předpří-
pravka
Klukům a holkám z ročníku 2009-2012 končí 
v  červnu sezona a  začínají opět v  září s  ná-
stupem nového školního roku. Pro bližší in-
formace sledujte o prázdninách informace na 
www.afkslivenec.cz
mužI a + b
Týmu dospělých, béčku, se podařilo v  jarní 
části sezóny uhrát dostatečné množství bodů 
a  zajistilo si tak s  přehledem účast ve dru-
hé pražské třídě i  pro nadcházející sezónu 
2017/2018. V konečném součtu skončili muži 
„B“ na 7. místě s 25 body.
Áčko dospělých bohužel nenavázalo na cel-
kem solidní výsledky a hru z podzimní části 
soutěže a umístilo se na 8. místě s celkovými 
31. body.
Letní příprava a zahájení treninků dospělých 
je naplánováno na 24. 7. 2017.
■ pozvánka na fotbalový kemp Marka Jaro-
líma http://www.afkslivenec.cz/cz/aktuality. 
html?id=17

■ TJ AFK SLIVENEC, z. s. hledá a přijme tre-
néry mládežnických mužstev, solidní platební 
podmínky, pro bližší informace: info@afksli-
venec.cz nebo na T: 773 360 014.

Fotbalová sezóna 2016/2017 je minulostí. No-
vou sezonu 2017/2018 jako tradičně nejprve 
odstartují hráči dospělých již v srpnu. Začát-
kem školního roku proběhnou opět náborové 
akce pro ročníky 2009-2013.

Všem hráčům, trenérům, rodičům, partnerům 
a fanouškům přejeme krásné prázdniny.
V  případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte 
kontaktovat na info@afkslivenec.cz nebo na 
telefonních číslech http://www.afkslivenec.
cz/cz/kontakty.html.  
 Vedení TJ AFK SLIVENEC,z.s.

 

#veřejný sportovní areál
– novinky k 1. 7. 2017

Příjemné letní počasí provázelo aktéry Valda 
cupu, kteří letos pošesté změřili svoje síly na 
letním turnaji v  malém fotbale, pořádaném 
Realem Holyně. Mezi nimi i  tři zástupci naší 
městské části, a sice FC Mramor, Slivenec a již 
zmíněný Real, který se jako jediný dokázal 
umístit na stupni vítězů, a to když obsadil tře-
tí místo. Během celého dne probíhala bohatá 
tombola, ze které si příznivci odnášeli zajímavé 
ceny, jako byly například dva soudky piva.
Nechyběl ani čestný výkop, který provedl bývalý 
fotbalista Sparty Praha pan Petr Vrabec.
Celý turnaj nakonec ovládlo mužstvo Nové Vsi 
(dříve Vejprnice), které to k nám mělo z plzeň-
ského kraje vůbec nejdál ze všech účastníků. Ve 
finále na ně nestačil tým Libeře.
Děkujeme všem, kteří na náš turnaj zavítali a ta-
ké těm, kteří pomáhali s  jeho organizací. Další 
informace o  turnaji a spousty fotek najdete na 
naší facebookové stránce pod názvem Valda cup.
 Mirek Fical ml.

Valda Cup

Real Holyně



kalendář SlIvence Červenec– září

ČERVENEC – SRPEN
Výstavy v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni:
3. 7. – 16. 7.  Barbara Benish (USA/Cz) - Mni Wiconi - Voda je život - Water is Life
16. 7. – 31. 7.  Kurt Gebauer - Kde domov můj?
31. 7. – 12. 8. Kaoru Ishida (Jap) - Otisky modliteb - kurátor - Vivian Šeferna -   
 FHS UK
12. 8. – 27. 8. Martin Jošt Pouzar & Josef Straka - Překrývání
27. 8. – 10. 9. Otýlie Diatková - Dlouho chodila pro vodu - FUD UJEP

ZÁŘÍ
4. 9. 8:00 – 12:00 a 17:00 -19:00 Zápis do kurzů Klubu Švestka
4. 9. 9:00 Imatrikulace prvňáčků (Aula ZŠ)
5. 9. 14:00 – 18:00 Zápis do kurzů Klubu Švestka
9. 9. Hafík
9.  – 10. 9. Výstava modulové železnice
 Slivenecký burčák
9. 9. 15:00 – 18:00 Zápis do kurzů Klubu Švestka
10. 9. – 24. 9. Cristian del Ricso - Zdi (Výstava v kapli sv. Jana Křtitele)
11. 9.  Veřejné zastupitelstvo
17. 9.  Pražské cyklozvonění

■ 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 Meluzína / 
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 dospělé   1500,–
■ Hudební obor
cena:  děti malá skupina 1300,– / individální lekce 2500,–
 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 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Jóga s Martinem / permanentka 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Večerní jóga s Kristýnou   permanentka 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Pilates I. - III.  permanentka 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Power jóga I. - II. /    permanentka 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Ranní jóga s Věrou permanentka 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Čchi - kung I. - II.  permanentka 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Tabata I. - II.  permanentka 15 lekcí 1500,-/ senioři 750,-
Otevřené meditační lekce zdarma 
 
■ Plum School – Jazykové kurzy pro dospělé
cena:  1500,– / malá skupina 1800,– / individuální lekce 3200,–
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

KURZY A KROUŽKY SLIVENECKÉHO KLUBU ŠVESTKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18:

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

mČ praha – SlIvenec SrdeČně zve na SlavnoSt mladého vína

SlIvenecký burČák
9. září 2017 mezI 15:00 – 21:00 (SlIvenecká náveS u rybníka)

burčák, občerstvení, dobrá muzika, odpolední program pro děti

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK MODULOVÉ 
ŽELEZNICE SLIVENEC

POŘÁDÁ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVU 
SVÝCH MODULŮ

9. ZÁŘÍ 2017 OD 10:00 DO 17:00 HODIN
10. ZÁŘÍ 2017 OD 10:00 DO 15:00 HODIN

V PRAZE – SLIVENCI, KE SMÍCHOVU 8/141
(křižovnický dvůr) – po dobu výstavy možnost 

parkování ve dvoře
k vidění bude jízda po jednokolejné trati (h0,h0e) 

v délce 100 metrů. možnost zajezdit si vláčkem 
po dřevěném kolejišti a ještě něco navíc.

vstupné dobrovolné


