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Slivenecké letnice 2018
Dvanáctý ročník festivalu Slivenecké letnice je
již minulostí. Přestože jej částečně poznamenalo v sobotu deštivé počasí, pro letošní jaro
zcela výjimečná událost, návštěvníci, účinkující i organizátor se drželi docela statečně.
Páteční hudební sérii zahájili v pátek Střídmí
klusáci v kulisách višní. Nikdo neví, odkud přišli, jak uvádí ve své stěžejní písni, ale celou alternativní kapelu přivedl do Slivence kapelník
Jakub Folvarčný, jinak náš festivalový matador
v moderování. Několik posledních let moderuje festival s mladou adeptkou herectví Aničkou
Břenkovou. Klusáci předali otěže panu Jiřímu
Schmitzerovi, který zaujal svým charizmatickým projevem a už téměř zlidovělými písničkami do posledního místa zaplněnou náves.
Britský písničkář Jamie Marshall se svým Amplified Acoustic Band poté příjemně podmalo-

val páteční soumrak a na závěr večera všechny
roztančila dynamická plzeňská kapela – legendární punková Znouzectnost. Příjemný večer
se protáhl téměř do ranních hodin, návštěvníci
se rozcházeli ještě dlouho potom, co dozněla
z podia poslední skladba.
Sobota přinesla bouřky, po kterých následoval
celkem vytrvalý déšť. Nejvíce to odnesla pražská
kapela Jeff Biograf, představitel českého bigbítu,
i očekávaná populární skupina YoYo Band. Vážíme si toho, že festivaloví příznivci to nevzdali, a začínali přicházet s deštníky a pláštěnkami…Zazněly notoricky známé reggae skladby
jako: Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví. Po
vystoupení YoYoBandu si v závěru večera užili
mladí posluchači svérázné alternativní punkové uskupení Mucha a kapelu Kapitán Demo,
komediální rap, který byl v loňském roce no-

minován na cenu Anděl 2017. Slovy Kapitána:
„Láska, pokora, sluníčko“ jsme se rozloučili
s letošním ročníkem a nezbývá, než se těšit na
Letnice 2019!

Lenka Kudláková
Poděkování za spolufinancování a organizaci festivalu patří sponzorům (Kolektory,
Kytary.cz, Honda power equipment, Enprag,
Rutr, Austis, Izomat, Reklama Slivenec,
Pneuservis Slavík, Nábytek Marek, Sdružení městských samospráv ČR, manželé
Edita a Petr Šimkovi), Anežce Rozehnalové
(plakát), pracovníkům úřadu MČ, RC Pecka,
dobrovolníkům a sliveneckým poskytovatelům cateringu (kavárně Papillion rodiny
Nohavových a pojízdnému baru pana Rangla).
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INFORMACE Z 30. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC
Řádné 30. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 18. června 2018.
SMLOUVY
Zastupitelé schválili uzavření
a podpis níže uvedených smluv:
 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností CUBESPACE,
s.r.o. – prodloužení termínu výstavby školky v ul. Frančíkova do
30. 06. 2019;
 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
se společností G-team projektová
kancelář, s.r.o. - „PD na zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ a MŠ Praha 5 –
Slivenec“ - rozšíření předmětu díla
a navýšení ceny o 148 500,– Kč,
termín dokončení do 30. 09. 2018.
POZEMKY
Zastupitelé schválili uzavření níže
uvedených smluv:
 nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 363, k.ú. Holyně,
o velikosti 230 m2 k zahrádkářským účelům za cenu 2 530,– Kč/
rok;
 kupní smlouva na prodej pozemku parc.č. 1655/3, k.ú. Slivenec, o výměře 24 m2 za cenu
4 720,– Kč/m2;
 kupní smlouva se společností
MARSILEAN, a.s. - odkup pozemků pro vybudování chodníku –
parc.č. 482/2, o výměře 505 m2
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a parc.č. 1744/29, o výměře 1321
m2, k.ú. Slivenec, za dohodnutou
cenu celkem 2 000,– Kč;
 kupní smlouva se společností MARSILEAN, a.s. - odkup pozemků pro cyklostezku – parc.č.
322/154, o výměře 389 m2, k.ú. Holyně, za cenu 440,– Kč/m2.
ZŘÍZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA
Zastupitelé souhlasí se zřízením
pracovního místa „tajemník úřadu
MČ Praha -Slivenec“.
POČET ZASTUPITELŮ MĆ PRAHA-SLIVENEC NA DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ – stanoven na 11
(stejný jako nyní)
MEMORANDUM – VOLNOČASOVÝ AREÁL
 Zastupitelé schválili uzavření Memoranda o spolupráci mezi
MČ Praha-Slivenec (nositel dotace
HMP), MČ Praha-Řeporyje a MČ
Praha 16 při přípravě a realizaci projektu Volnočasový areál za
okruhem.
STUDIE KAUFLAND
 Zastupitelstvo souhlasí se zá-

měrem společnosti Kaufland vybudovat mezi ulicí K Barrandovu,
U Náhonu a budoucí tramvajovou
tratí Obchodní centrum Slivenec
za předpokladu, že nebudou ohroženy zájmy občanů městské části
Praha-Slivenec.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
 Dodavatelem zakázky „Rekonstrukce polních cest v areálu Za
Okruhem“ bude společnost STRABAG, a.s., za cenu 2 828 828,85 Kč
+ DPH.
ZÁMĚR ARCHITEKTONICKÉ
SOUTĚŽE
 Byl schválen záměr na vyhlášení architektonické soutěže o návrh
na „Polyfunkční dům Slivenec“ na
pozemcích parc.č. 470/1 a 471,
k.ú. Slivenec.
DARY
 Byly přijaty dary na Slivenecké
letnice ve výši 77 000,– Kč.
DOTACE
Rozpočet MČ bude upraven o níže uvedené dotace od hl. m. Prahy,
u jedné dotace dochází ke změně

účelu:
 2 960 000,– Kč – účelová investiční i neinvestiční dotace na akci
Komunitní centrum Na půdě;
 dotace pro ZŠ a MŠ v celkové
výši 2 237 100,– Kč,
 500 000,– Kč – změna účelu investiční dotace – snížení rozpočtu
u akce Rozšíření hřbitova a navýšení rozpočtu u akce Výstavba hřiště v Holyni a zeleň;
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 A ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
 Byl schválen závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Slivenec za r.
2017 s přílohami a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Praha-Slivenec vč. přijatých opatření bez výhrad. Dále byly schváleny
rozpočtové úpravy č. 3/2018.
RŮZNÉ
 Cena za inzerci ve Sliveneckém
Mramoru se pro podnikatele a firmy se sídlem v MČ Praha – Slivenec, které poskytují služby pro občany MČ Praha-Slivenec, snižuje
o 50%. Milena Hollmannová

Podzimní volby 2018 – informace
Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018. Své zastupitele do MČ Praha-Slivenec, do Hlavního města Prahy a svého senátora za volební
obvod č.17 můžete volit:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Máme 2 volební okrsky, č. 48001 a č. 48002. Okrskové volební komise pro tyto okrsky budou umístěny v budově Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 v 1. patře objektu v zasedací místnosti.
Pro volby do obecních zastupitelstev se voličský průkaz nevydává.
Voličský průkaz jen pro volby do Senátu PČR!!! Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu
Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz. Požádat si můžete v listinné nebo elektronické podobě nebo osobně na úřadu MČ Praha-Slivenec od vyhlášení voleb tj. od 31. 5. 2018. Na tento
voličský průkaz může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu (pro MČ Praha-Slivenec,
volební obvod č. 17), kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu.
Další informace naleznete na www.praha-slivenec.cz 
Bohdana Růžičková

Vítání občánků narozených v roce 2017 – II. část
Vítání občánků jsme opět, vzhledem k vysokému počtu narozených dětí, rozdělili na dvě části. Jedna část
proběhla v sobotu 21. dubna 2018 a na další se budeme těšit 20. 10. 2018 na úřadu MČ Praha-Slivenec,
K Lochkovu 6/2 v zasedací místnosti v 1. patře.
Žádáme maminky a tatínky, aby svoje ratolesti na tento termín přihlásily, abych jim mohla zaslat pozvánku.
Do konce srpna se můžete hlásit na tel. 251818044 nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.cz.
Těšíme se na vás
Bohdana Růžičková
FOTOGRAFIE Z DUBNOVÉHO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JSOU ZDARMA K VYZVEDNUTÍ NA ÚŘADU.
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Milí sousedé, milé sousedky,
vzhledem k tomu, že volby jsou vyhlášeny na počátek října 2018, tak přicházím s už předposlední informací z naší městské části v tomto volebním období.
Konečně začala dlouho očekávaná výstavba chodníku na ulici Ke Smíchovu. Nejprve bylo nutné na levé
(severní) straně rozšířit komunikaci, protože na pravé
části stávající ulice bude umístěn chodník. Je to kvůli
tomu, aby se stavba vešla na pozemky ve vlastnictví
HMP a nemusely se zdlouhavě vykupovat. Akce by měla skončit v září.
Začala již také rekonstrukce vodovodu na Habeši. V letošním roce bude
PVS dělat ulici Frančíkova, příští rok přijdou na řadu malé kolmé ulice.
Poté doufejme ustanou neustálé problémy s haváriemi v této oblasti. Zároveň už magistrátní odbor technické vybavenosti připravuje rekonstrukci
komunikací v celé lokalitě.
V květnu jsme otevřeli workoutové hřiště na obecní louce. Některé cviky jsou spíš pro mladé zdatné jedince, jiné zvládne opravdu každý. Hřiště
jsme vybudovali z dotace, která byla vázaná výhradně na tento účel. Praha
byla totiž loni Evropským městem sportu, a celá akce se koná v rámci této
události - jen ta dotace měla trochu zpoždění. Dotazy některých občanů,
proč jsme místo toho neudělali kus chodníku, tudíž nemají smyslu – mohli
jsme účelovou dotaci buď přijmout nebo odmítnout, nic víc. A mně připadá, že hřiště může velmi dobře sloužit jako cíl výletů pěšky či na kole, a to
smysl určitě má.
Sportovní areál se dále vylupuje do krásy. Cesta k tělocvičně zezadu je úplně luxusní, dále přibyla cesta kolem kurtů. Ty se narovnávají, aby měly
normální obdélníkový tvar, a aby se tam do budoucna případně dala postavit i nafukovací hala.
Bohužel se nepodařilo včas získat potřebná povolení na rekonstrukci jídelny ve škole, a tak se letos o prázdninách rekonstruovat nebude. Mrzí mě to,
máme na ni i finance z dotace HMP, ale vzhledem k tomu, že akci lze dělat
pouze o prázdninách, tak vše musíme o rok posunout. Nakoupíme aspoň
přístroje, které škola nutně potřebuje, např. konvektomat či myčku.
Mateřská škola letos přijala všechny přihlášené děti, protože odešlo 45
dětí do školy (měli jsme 17 odkladů). To znamená, že nemusíme tolik pospíchat s novou školkou, můžeme ji v klidu připravit a otevřít příští září.
Připravujeme ji na dotaci z fondů EU, kde je všechno na dlouhé lokte, tak
je to pro nás velmi pozitivní zpráva.
Komunitní centrum Na půdě už začalo sloužit svému účelu. Výtah také funguje, jak má, tak ho můžete vyzkoušet, až půjdete na úřad. Je to
pomoc nejen pro starší a hůře pohyblivé občany, ale též pro rodiče s kočárky. Od hlavního města jsme na něj dostali ještě 2,9 mil. Kč, tedy 50
% z neuznatelných „evropských“ výdajů. Z EU fondů nám totiž pokrátili
např. dotaci na výtah, protože nebude sloužit jen pro komunitní centrum, ale i pro úřad. Jsme tudíž rádi, že nám hlavní město pomohlo.
V červnu Zastupitelstvo HMP konečně schválilo změnu územního plánu
pro náš pozemek na rozšíření hřbitova. Neuvěřitelné na tom je, že změna
trvala 8 let, vždyť žádost jsme podávali už v roce 2010!!! A to přitom nešlo o nijak problematickou změnu, nikdo se proti ní neodvolával, nikdo
nic nenamítal – a osm let.

V létě (předpoklad 10. července) by se měla začít asfaltovat tichým asfaltem ulice K Barrandovu. Ve stejnou dobu začne ŘSD s výstavbou protihlukové zdi na nájezdu z okruhu na ulici K Barrandovu. Pokud obě akce vyjdou, tak na podzim by měla být naše městská část o dost tišší…
Intenzivně se snažím, aby město vykoupilo areál bývalé skládky Svoboda
a prostor kamenolomu Požáry v Řeporyjích. Zatímco jednání s Kamenolomy ČR jdou ztuha, tak se skládkou Svoboda to vypadá celkem nadějně.
Nadějné to zase začalo být s tramvají, kde už došlo k dohodě s majitelem
pozemků panem Žákem. Největší překážka pro tramvaj tedy padla. Ještě
zbývá Ekospol, vyřízení duplicit a jednání s panem Knotkem a první dvě
zastávky by se mohly příští rok začít stavět. Pak ovšem přijde ta horší část,
protože na území naší městské části je majitelů pozemků hodně.
Zahájili jsme jednání s ŘSD o výměně pozemků s naší městskou částí. Po
čtyřech letech nečinnosti jsou nyní ochotni jednat o výměně našich pozemků pod Pražským okruhem za jejich pozemky po bývalé betonárce (jen
na našem katastru, na lochkovském si to musí vyřídit Lochkov). Další novinkou je, že ŘSD chce rozšířit Pražský okruh, stavbu 515 (mezi Slivencem
a Třebonicemi) na 3 pruhy. Už si podali žádost o změnu územního plánu.
Asi s tím souvisí i ta náhlá ochota s námi vyměňovat pozemky…
Připravujeme veřejnou architektonickou soutěž na multifunkční objekt
s byty, knihovnou a společenským sálem. Jde o první případ, kdy něco zadáváme formou soutěže dle pravidel České komory architektů, tak jsem na
výsledek docela zvědavá. Informace z HMP jsou velmi rozdílné – od adorace
soutěží až po jejich naprosté zatracení. Nu, uvidíme.
Měli jsme jednání s projektantem a zástupcem developera kvůli stavbě Kauflandu. Měl by být mezi ulicí K Barrandovu a tramvají, na holyňské straně.
Nezapomeňte si prosím zapsat do svých kalendářů volby, které se budou
konat 5. - 6. října. U nás se volí do zastupitelstva Městské části Praha –
Slivenec, do zastupitelstva Hlavního města Prahy a také si budeme volit
svého senátora. O tom současném jsme šest let vůbec neslyšeli…
Přeji Vám všem hezké léto (a taky občas trochu deště). Jana Plamínková
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Nový fitness park na obecní louce
Dne 22. května 2018 byl slavnostně otevřen Fitness park Praha-Slivenec na obecní luce za okruhem. Park byl pořízen z investiční účelové
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy. Hřiště je určeno k posilování s vlastní vahou těla podle vyobrazených cviků u každého stanoviště. Využívání sportoviště je povoleno osobám starším 12let o minimální výšce 140 cm. Mladší osoby mohou hřiště využívat pouze
v doprovodu dospělé osoby. Využijte tuto možnost a spojte cvičení s hezkou procházkou nebo jízdou na kole na Obecní louku. Zájemce
o cvičení si dovolujeme upozornit, že během srpna může být cesta na Obecní louku na několik dní uzavřena, z důvodu opravy cest pro
Volnočasový areál za okruhem. 
Jana Valtrová

Novinky ve sportovním areálu
Bylo dokončeno oplocení celého sportovního areálu. Nyní se pracuje na nových tenisových kurtech. Bohužel musel být pokácen smrk,
jehož kořeny zasahovaly do základů a podloží tenisových kurtů. Nové kurty již budou obdélníkového tvaru tak, aby je bylo možné na zimu schovat výhledově do nafukovací haly a prodloužit tak hrací sezonu. Během prázdnin se ještě vydláždí prostranství před šatnami
a sportovní areál bude na podzim celý v novém.

Park Granátová
Terénní úpravy pro budoucí park jsou již hotové. Teď probíhá pečlivé hubení plevelů tak, aby
bylo možné zde zasít pěknou trávu a mít kvalitní trávník. V současnosti se dokončuje výběrové
řízení na dodavatele stavebních a zahradních
prací na vlastním parku. Součástí projektu jsou
cesty, veřejné osvětlení, pergoly, mobiliář, dětské hřiště a výsadba stromů, keřů a květin. Celá
akce by se měla realizovat v letošním a příštím
roce. 

Obnova
vodovodů ve
Frančíkové
Pražská vodohospodářská společnost zahájila
rekonstrukci vodovodů
v Habeši. V letošním roce bude hotový hlavní
řad v ulici Frančíkova.
Příspěvky Šárka Musilová
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Nová výsadba, úpravy a údržba zeleně
Letošní rozmarné jaro nám přináší nové
aspekty v péči o zeleň v naší městské části. Málo prší, a tak musí naše údržba hodně
zalévat – nově vysázené záhonky v ulici
U Náhonu, kde výsadba proběhla letos na
jaře, stromy v aleji v ulici K Cikánce nebo
na polní cestě k Lochkovu, ale i všude tam,
kde je momentálně sucho. Zároveň, což je
paradox, plevel a tráva roste o sto šest. Proběhly již dvě seče trávníků firmou Bonsoft,
zbylé části zeleně dosekává naše údržba.
Záhony u komunikace K Holyni a U Náhonu byly již vyplety, ale čeká je to před
prázdninami ještě jednou.
Stromolezec p. Macourek dokončil řez na
lípách podél sportovního areálu, upravil lí-

py v centru Slivence, kde pod vlivem květů
větve ztěžkly a nedalo se pod nimi téměř
projít, a na hřbitově pokácel nahnuté a přerostlé túje, které ohrožovaly hroby.
Na hřbitově byly dále upraveny rostliny
u rozptylové loučky. Toto pietní místo čeká v nejbližší době ještě jedna úprava – na
návrh kamenické firmy Grafiet bude plastová deska vyměněna za monolit ze sliveneckého mramoru. Schránka před starým
kolumbáriem byla nově oseta květinami,
v červenci se pak plánuje odborné vyčištění
starého kolumbária. Na nové kolumbárium
jsme pořídli chybějící lampičky a vázičky
a během léta budou namontovány.
Poslední je plánovaná úprava záhonku vedle květinářství naproti parčíku na Křenkově. Do konce června bude záhonek osázen
a upraven. Po dokončení výstavby Komunitního centra je hotový i dvůr za úřadem, kde
byla položena nová dlažba a je navezená zemina a záhonky čekají také na svoji úpravu.
Velmi nás mrzí krádeže nově vysazených rostlin. Jen opravdu velmi těžko
lze chápat, že někoho těší zasadit si doma odcizenou rostlinu.

Pro dokreslení uvádíme smutná čísla:
Z centra Slivence zmizelo v průběhu
dubna - května celkem 20 květin z osazených truhlíků a keramických nádob
(okolo rybníka, před kostelem, i u čp.
315). Dále evidujeme odcizení celkem
10 keříků levandule a 2 keříků buxusu
ze zelených ploch v ulici K Holyni. Také
v nově osazených plochách podél ulice
U Náhonu jsme po tak krátké době od
realizace zaznamenali zmizení 1 keře
vzrostlého ibišku a dvou sazenic sadových růží.
Vaše připomínky k úklidu, zeleni a péči
o zeleň můžete zasílat na valtrova@praha-slivenec.cz.

Fotografická soutěž na téma Lípa – náš národní strom
Web Pražské stromy vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže na téma
„Lípa – náš národní strom“. Soutěž je určena všem amatérským fotografům. Zapojte se do fotografické soutěže a získejte pěkné odměny.
Záštitu nad soutěží převzala radní HMP RNDr. Jana Plamínková.
Soutěžit je možné ve dvou kategoriích:
I. Lípy Prahy – lípy rostoucí na území hl. m. Prahy
II. Lípy republiky – dřeviny v celé ČR, které byly vysazeny na počest
vzniku Československé republiky (1918 – 2018).
Soutěž probíhá od 1. 10. 2017 do 19. 8. 2018.
Každý soutěžící může poslat max. 4 fotografie (min. velikost fotografie je 750 kB).
Fotografie zasílejte na kontaktní email prazskestromy@seznam.cz.

Studánka Dobrá Voda v Holyni
Holyňskou studánku, která se po loňské rekonstrukci
v rámci participativního rozpočtu stala cílem mnohých výletníků, koncem května symbolicky otevřely
děti školní družiny slivenecké základní školy – patroni
studánky. Děti předvedly hezké hudební pásmo a provedly pod vedením svých vychovatelek odběr vody,
kterou dala Městská část vyhodnotit u firmy Aquatest.
Výsledky vody jsou ve všech parametrech, kromě bakteriologického znečištění, vyhovující. Vzhledem k výskytu koliformních bakterií nelze však zatím vodu ve
studánce označit jako pitnou. Kvalitu vody budeme
i nadále sledovat. Dětem i jejich vychovatelům děkujeme za péči i za pozornost, kterou studánce věnují.

Lenka Kudláková

K fotografiím doplňte název snímku, místo, kde se strom roste a své
kontaktní údaje. Nezapomeňte též připsat, proč vás daný strom
zaujal či okolnosti vzniku fotografie.
Vyhlášení nejlepších snímků, které vybere odborná porota, se uskuteční na konci září 2018 na Magistrátu hl. m Prahy.
Pro autory nejlepších snímků budou připraveny hodnotné ceny. Zasláním fotografií do soutěže autoři souhlasí s jejich využitím pro popularizaci tématu stromů.
Soutěž se koná v rámci celorepublikových oslav výročí 100. let
od vzniku Československé republiky.
Více informací o soutěži na www.prazskestromy.cz/souteze/

Příspěvky Jana Valtrová
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Kompostárna ve Slivenci slaví rok své činnosti
V červenci oslaví Kompostárna hl. m. Prahy již rok své činnosti. Kompostárna je moderním provozem, který zpracovává odpad rostlinného původu z domácností a zahrad
i zbytky zeleně z údržby zelených ploch, například suché listí, trávu, větve, dřevo, tak
i rostlinný odpad z domácností. Kapacita kompostárny je 7 000 tun a zatím je zaplněna

zhruba z poloviny. První kompost, který si občané budou
moci vyzvednout (v poměru za 5 kg odevzdaného bioodpadu 1 kg kompostu) už pomalu dozrává a od podzimu
by se mohl vydávat. O kompostárnu se starají Lesy hl. m.
Prahy a aktuální provozní dobu uvádíme níže.
Naše údržba odevzdala do kompostárny bezmála 11 000
kg rostlinného odpadu vzniklého při úklidu naší městské
části. Využívejte kompostárnu i vy.
inzerce

Poplatky za psy
Znovu připomínáme povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců k místnímu poplatku. Při úmrtí pejska je lhůta 15 dní na odhlášení od poplatkové povinnosti. Nezapomínejte, že každý pes na území hlavního
města musí být označen čipem nebo tetováním a registrován v registru 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 2018 zaplaceno. Platbu
můžete provést na účet MČ Praha – Slivenec nebo hotově na úřadě.

Příspěvky Jana Valtrová
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Oprava komunikace K Barrandovu Automat na jízdenky
Od 10. 7. 2018 započne postupně oprava komunikace K Barrandovu. Práce
jsou rozloženy do 6 etap, kdy vždy bude uzavřen jeden jízdní pruh, kde bude
oprava probíhat.
Naší městské části se nejvíce dotkne etapa, kdy bude uzavřen vjezd a výjezd
ze Slivence komunikací K Holyni. Veškerá doprava bude pouze komunikací Ke Smíchovu, bude platit i pro MHD, kdy budou zrušeny zastávky MHD
Návětrná, K Holyni a Slivenec (u školy), náhradní zastávky budou před statkem pro směr do Lochkova a před úřadem pro směr ze Slivence. Tyto práce
připadnou na období 2. – 21. 8. 2018. Následovat bude etapa, kdy budou
práce probíhat na pruhu u komunikace U Náhonu a Holyně bude přístupná z komunikace K Barrandovu pouze pro MHD, automobilová doprava
bude vedena objízdnou trasou po „Prašandě“. Tato etapa bude od 22. 8. do
14. 9. 2018, kdy v neděli 9. 9. 2018 bude na jeden den vyloučena i doprava
MHD.
Podrobné informace naleznete na www.praha-slivenec.cz

Opravy komunikací po zimě
Do poloviny července by měly být opraveny největší výtluky (propadliny,
díry), které vznikly v komunikacích po letošní, byť mírné, zimě.
Jedná se o komunikace: Granátová, K Cikánce (na křižovatce Za Farou a na
křižovatce Na Čisté), K Váze, U Náhonu (před brzdným polštářem) a Za
Knotkem. 
Příspěvky Jana Valtrová
inzerce

Na zastávku Slivenec na návsi u rybníka byl přestěhován automat na jízdenky MHD. V budově úřadu byl sice chráněn, ale bohužel nebyl dostupný 24 h denně 7 dní v týdnu. Automat sice není nový, ale je to modernější
typ s dotykovým ovládáním a kromě platby mincemi umožňuje i rychlou
platbu kartou. Povětrnostní podmínky mu nevadí.
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Slivenecké letnice pokračování
Střídmí klusáci
v kulisách višní

Jiří Schmitzer

Jamie Marshall a Amplified Acoustic Band

Jeff Biograf

Mucha

Znouzectnost

Yo Yo Bannd

Kapitán Demo

Fotogalerii z festivalu nezištně poskytl slivenecký profesionální fotograf pan Tomáš Klíma. Děkujeme.
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Škola v přírodě 6. a 8. třídy
Škola v přírodě šesté a osmé třídy se v Albrechticích v Jizerských horách opravdu vydařila. Kromě výletů po okolí Albrechtic (Tanvaldský
Špičák, Protržená přehrada na Bílé Desné, návštěva Muzea výroby hraček DETOA), jsme soutěžili, hráli divadlo, kreativně tvořili a užívali si
pohody v příjemném prostředí penzionu Hana.

D. Štolová, P. Levá, E. Knapová a V. Kmochová

Mezigenerační setkávání
Slivenecká škola má zájem o mezigenerační setkávání svých žáků se seniory, a proto uvítala příležitost spolupracovat se svým sousedem - Domovem pro seniory. Po domluvě s ředitelem Senior Centra SeneCura PrahaSlivenec s dr. Stárkem to žáci vzali z gruntu a hned od konce května do konce června byli na návštěvě čtyřikrát.
 25. května se uskutečnilo vystoupení žáků a jejich učitelek v rámci oslav významných životních jubileí obyvatel Domova seniorů. Děti z 1. - 3. tříd zazpívaly a zahrály na flétny a kytaru, na housle a flétnu děti doprovodily pí. učitelky Helén a P. Chlumská. Bylo milé, že někteří obyvatelé domova si s dětmi zazpívali také. Po
vystoupení kuchaři Domova seniorů nachystali ovocnou svačinu, napekli zákusky.
 Se stejnou vřelostí byly děti přivítány i 8. června. Tentokrát přišli babičkám a dědečkům zahrát pohádku
O Sněhurce malí herci z mateřinky se svou paní učitelkou D. Garbaczewskou a K. Kopeckou.
 Potřetí senioři zhlédli žákovské vystoupení divadelního kroužku při základní škole – pohádku o indiánské
princezně Pocahontas s paní učitelkou J. Linhartovou. To bylo 14. 6. 2018.
 Čtvrté vystoupení bude opět z mateřské školy ze třídy paní učitelky O. Novákové a J. Nováčkové a to
20. 6. 2018. Přestože v době psaní tohoto článku ještě vystoupení neproběhlo, víme, že bude krásné nejen kvůli
tomu, že se bude skládat z různých písniček i country tanečků, ale i proto, že jeden dědeček domova má vnoučka právě v této třídě. Čekáme tedy o to větší úspěch.
Po úspěšném startu se těšíme na pokračování v příštím školním roce.	
Ivana Rosová, ředitelka školy

Slivenecká škola na ČT 1
Na naší základní škole se snažíme vyučovat český jazyk tak, aby byl zábavný, komunikační a učil děti, jak rodný jazyk používat v praxi. Inspirujeme
se novými metodami, používanými například v matematice podle prof.
Hejného, kdy učitel je průvodcem výukou a žáci jsou aktivnější, hledají
a objevují zákonitosti, vyvozují své vlastní závěry. Děti si touto cestou učivo více osvojí a takto získané poznatky pak budou umět lépe využít v různých oblastech života.
Jsme hrdí na paní učitelku Chlumskou, která moderní výuku ze slivenecké
školy prezentovala v České televizi.
Ivana Rosová, ředitelka školy

Projekt Edison
Stejně tak jako v předchozích letech, tak i letos se naše škola zapojila do projektu EDISON. Začátkem června k nám do
školy přicestovalo 6 zahraničních studentů z různých univerzit celého světa. Navštívili nás studenti z Brazílie, Ruska,
Indie, Itálie, Kyrgyzstánu a Kanady. Studenti s námi byli po
celý týden. Žáci naší školy se dozvěděli mnoho o jejich zemích, kulturách, ale i gastronomii. Po celý týden prezentace
zahraničních studentů doplňovaly neodmyslitelné sportovní aktivity v podobě poctivého českého fotbalu či ping
pongu na našem úžasném školním nádvoří. Ve fotbale naši
žáci jasně vedli, v ping pongu už to bylo horší. Výhodou tohoto projektu je jeho multikulturní rozměr. Společně jsme si
opekli na školní zahradě špekáčky a pochutnali si na kofole. Naše škola se na jeden týden proměnila v neuvěřitelnou
světovou komunitu, kde všichni mluvili anglicky, ale každý tak trochu jinak. Byl to týden plný vzájemného obohacování a velká ukázka tolerance a vzájemné úcty k odlišnosti jeden druhého. Už teď si troufám říct, že se všichni těšíme
na další ročník a jsme zvědaví, co nového se dozvíme a uvidíme. 
Lucie Matulová a žáci ZŠ Slivenec

Slivenecká škola
přijme
učitele/ku do MŠ
a učitele/ku do
ZŠ - Ma/Fy.
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Pocahontas
Děti z divadelního kroužku naší školy se představily rodičům a kamarádům s pohádkou Pocahontas. Děj byl pěkně napínavý, to když do tábora Indiánů dorazili
udatní námořníci a schylovalo se k veliké bitvě. Nakonec ale, jako v každé pohádce,
zvítězila láska a přátelství. A tak se malí herci mohli ruku v ruce uklonit spokojeným divákům. V příštích dnech pohádku děti zahrály také ve sliveneckém Domě
seniorů a svým spolužákům v aule školy.

Jitka Linhartová, vedoucí kroužku

Sbírej s námi, sbírej pro les!
I přes snahu řídit se heslem Ekotýmu naší školy „žádný odpad – nejlepší odpad“, není to vždy možné. Proto, s cílem výchovy k šetrnému a ohleduplnému chování k přírodě, k recyklování odpadu, probíhal i v letošním školním roce v ZŠ a MŠ sběr starého papíru. V soutěži, organizované
Pražskými službami a. s., jsme se umístili na 9. místě mezi pražskými školami. Příjemným vedlejším produktem sběru papíru je finanční odměna.
Příslušnou částkou, v závislosti na množství sebraného starého papíru, budou odměněny všechny zúčastněné třídy a budou ji moci utratit dle
svých potřeb. Součástí odměny pro první tři třídy s největším množstvím přineseného starého papíru je také vzdělávací exkurze do národní kulturní památky Staré čistírny odpadních vod v Praze 6, spojená se zajímavým zážitkem - plavbou na Převozníkově prámu v jedné z usazovacích nádrží.
Prvních pět jednotlivců získá dárkové poukázky do knihkupectví Luxor. Účelem sběru starého papíru na naší škole není záměrné vytváření a shromažďování papírového odpadu. Děkujeme tedy všem, kteří mohli přinést jen pár kilogramů za celý školní rok. I tato aktivita se počítá! Poděkování
patří i paním učitelkám 1. stupně za obětavou organizaci sběru papíru.
P. Chlumská, garant projektu

Konec školního roku
Jako obvykle vždy na konci školního roku
má škola naspěch. Jako by nestačilo, že se
dokončuje klasifikace, ale ono se to přímo
hemží různými akcemi. To jsou exkurze,
výlety, zahraniční výjezdy, školy v přírodě,
různá dramatická vystoupení, různé sportovní i kulturní akce, z nichž vrcholem bude
absolventský ples. Podívejte se na jejich atmosféru alespoň prostřednictvím fotografií.
Mluví za vše.
Ivana Rosová

Červen – čas rozloučení
Je konec června a to je pro některé děti, a zejména učitelky, smutný čas. Loučíme se s dětmi, které odcházejí do školy. V letošním roce se loučíme se 45
dětmi. A tak se snažíme jim odchod co nejvíce zpříjemnit. V tomto měsíci jsme se snažili o co nejvíce příjemných akcí. Vše začalo již 14. 5. , akcí s názvem
Den rodin. Nesla se v indiánském duchu. Děti si s rodiči mohly vyrobit lapač snů, indiánské hudební nástroje, tomahawk, stavěli jsme totem. Na konci
května nás navštívila u příležitosti Dne dětí Městská policie. Děti zde měly své oblíbené koně a dále si mohly vyzkoušet vše možné v policejním autě
a zastřílet si na terče. Zejména chlapci byli vším moc nadšeni. Každoročně ve školce pořádáme Zahradní slavnost. Každá třída si pro rodiče připraví malé
vystoupení. Žlutá třída rodičům předvedla krásnou píseň a zpívali opravdu všichni. Zelená třída pro změnu pohádku Polámal se mraveneček. Červená
třída se vrhla do country tanců a za potlesku všech vše zdárně odtančila. Na závěr si modrá třída pozvala na pomoc Rebely. Písničky z tohoto filmu rozezpívaly celé publikum. Celý zbytek odpoledne nás provázelo Duojaking, které si pro naši slavnost připravilo bublinkovou show, balónkování, malování
na obličej, žonglování a provazochodectví. Dle ohlasů se toto odpoledne všem moc líbilo.
Následovaly a následují další akce. Hned 6. 6. za námi přijel, jako každý rok, pan Bílý, skvělý písničkách, s recitálem Z pohádky do pohádky. Vždy
nám přiveze nové písničky a děti se na něj moc těší. Naopak modrá třída Delfínů šla udělat radost seniorům do jejich nového domova vedle základní
školy. Při pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků nikdo ani nedutal. Dokonce si všichni společně zazpívali písničku Hej hou, hej hou. Další akcí bylo
rozloučení s předškoláky v červené třídě, kde se letos loučilo 13 předškoláků a jeden předškolák ze žluté třídy. Paní učitelky dětem připravily bohatý
program, večer si všichni s rodiči opekli buřty a poslechli si pár písniček. Druhý den ráno byly děti pasované z předškoláků na školáky.
A co nás ještě čeká? Zejména celodenní výlet pro školku. Botanicus v Ostré dětem
nabídne celé centrum řemesel, které si mohou vyzkoušet a výrobky si přivezou domů. Poslední školní den nás bude čekat nejsmutnější okamžik, zejména pro třídu
Delfínů. Loučí se tentokrát celá třída. Jsou zde i děti, které k nám chodily 4 roky. Paní
učitelky mají pro děti připravený velmi bohatý program, spaní na školní zahradě ve
stanech a v sobotu ráno pasování na školáky. A jedno mooooc velké překvapení. Ale
to opravdu nemohu prozradit. Jediné, co prozradím, je, že máme přichystáno hodně
kapesníků. Závěrem bych ráda všem popřála krásné prázdniny a hodně hezkých chvil
strávených se svými dětmi. 
Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ

Strana 11 l škola



Slivenecký mramor 4 l 2018

Školní družina
Duben jsme zakončili dalším ročníkem Sletu čarodějů a čarodějnic, který byl tentokrát vzhledem k pobytu velké části dětí na škole
v přírodě poněkud komornější. Přítomní čarodějové a čarodějky však
o tradiční soutěž masek, čarodějnický víceboj ani opékání buřtů samozřejmě nepřišli.
V polovině května jsme ve školní družině uspořádali další ročník
soutěže v běhu do schodů – tzv. schodiádu.
V pondělí 21. května měly děti možnost proniknout při návštěvě
Muzea čokolády do tajů její výroby, seznámily se s jejím původem
i historií, při workshopu si každý vyrobil 4 tabulky velmi kvalitní
belgické čokolády s posypem dle vlastního výběru a samozřejmě došlo i na ochutnávání. Po workshopu nás velmi potěšila i pochvala
chování našich dětí mistrem čokolatierem.
Ve středu 30. května jsme vyrazili do Holyně, kde jsme odebrali ze
studánky Dobrá voda vzorky vody, spolu s naší první králkou ji otevřeli a společně alespoň trochu pročistili její okolí.

V květnu si také děti osadily na školním pozemku dva záhonky - jeden s dýněmi a druhý s bylinkami, o které se starají.
V červnu jsme měli ve školní družině vzácnou návštěvu ze Severní Ameriky – příslušníky indiánského kmene Shawnee – náčelníka
Tecumapese a Nitoo Pe’leth ie WisheKuanwe WiiKi wa. Ti nám přiblížili něco málo ze své kultury. Měli jsme možnost prohlédnout si
tradiční oděv, zkusili si několik slov v jejich jazyce a procvičili i angličtinu, dozvěděli jsme se o některých jejich tradicích a způsobu života a viděli indiánské tance. Na závěr jsme si všichni takový tanec,
který se tančí v rytmu tlukotu lidského srdce za doprovodu tradiční
hudby, vyzkoušeli.
I v posledních měsících školního roku jsme několikrát vyrazili na
filmové představení do kina Radotín.
Konec školního roku je sice již za dveřmi, ale my se ještě chystáme na
naši prodejní výstavu, z jejíhož výtěžku chceme opět adoptovat zvířátko v pražské zoologické zahradě, nebo na další Toulky Prahou.  -PeS-

Mateřinka hvězdička
Milé maminky.
Děkujeme Vám i všem malým Hvězdičkám za červnovou návštěvu naší školky. Odpoledne plné dětí, hraní, poznávání, povídání a setkávání – tak vypadal zápis do Hvězdičky. Jsme moc rádi, že jste nám dali důvěru a s radostí se na Vás budeme v září těšit.
A na co se mohou těšit na oplátku naše Hvězdičky? Budeme zkoušet hrát tenis, povídat si anglicky, cvičit jógu, tancovat, učit se zdravotní cviky
pro správné držení těla, atd. A pokud jste u nás ještě nebyli, podívejte se na www.materinkahvezdicka.cz, rádi Vás přivítáme. Zcela novou školku
rodinného typu se zárukou kvalitního vzdělávání otevíráme v září na adrese Ke Smíchovu 1144/144 – v areálu SeniorCentra Slivenec, hned vedle ZŠ.
Na setkání s Vámi se těší paní učitelka Veronika a Eva Pavlicová, ředitelka Hvězdičky.
inzerce
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Klub seniorů ve Slivenci a Holyni v novém
O činnosti Klubu vás průběžně v Mramoru informujeme. Máme zájem se vzdělávat, cvičit mozek i tělesnou schránku, poznáváme krásy
naší domoviny, navštěvujeme divadla – prostě snažíme se držet krok
s mladší generací a svou aktivitou zahnat nespokojenost, otrávenost,
osamělost a všednost. Úřad Městské části Prahy ve Slivenci nás velmi
podporuje v této činnosti. Máme novou klubovnu, krásnou a prakticky zařízenou – dostupnou každému novým výtahem. Scházet
se v ní bude radost!

Po prázdninách 2018 plánujeme:
1) Kurz trénování paměti
2) Kurz jednoduché angličtiny pro seniory začátečníky
3) Kurz – základní práce s počítačem - pro seniory
4) Doplnění vzdělání – zaměřeno na dávnou historii
Zájemci, přihlaste se v knihovně ve Slivenci osobně, nebo tel.
251811297, mail: knihovna@praha-slivenec.cz (Krejčová, Haningerová)

Výlety seniorů

PRVNÍ JARNÍ VÝLET 17. 5. 2018 – DUCHCOV, TEPLICE, PLOSKOVICE A LITOMĚŘICE

Výlet se opět povedl, počasí nám přálo, cestování bylo bezproblémové, stihli jsme všechny naplánované prohlídky zámků a historických
center měst. V Duchcově jsme na zámku prošli místy, kde žil a pracoval v knihovně Giacomo Girolamo Casanova – muž velkého světa, osvícený intelektuál, literát, filozof i dobrodruh. Obdivovali jsme krásné a zelené okolí měst Teplic i Litoměřic. V Teplicích lázeňské centrum
a v Litoměřicích historické jádro města. Zámek Ploskovice je nádherná letní rezidence s arkádami a umělými vodními jeskyněmi – grottami,
vnitřní výzdobu komnat provedl jeden z nejlepších malířů českého romantizmu – Josef Navrátil. Zámek je oblíbeným místem našich filmařů.
Naše průvodkyně byla skvělá, vtipná, znalá historie i současnosti.

ČASTOLOVICE, DOUDLEBY, KOSTELEC NAD ORLICÍ A TŘEBECHOVICE
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 jsme měli naplánovaný výlet
pod Orlické hory. Ráno bylo pošmourné a chladné, ale
pak se počasí vybralo, nepršelo, silnice byly průjezdné,
oběd v Kostelci moc dobrý, časově jsme program stíhali
a tak i nálada byla bez mráčků. Prohlédli jsme si zámek
Častolovice. (V knihovně ve Slivenci máme knihu, kterou
napsala matka Diany – Cecilia Sternbergová: CESTA
– paměti české aristokratky, kde se dočtete více o majitelích zámku). Pokračovali jsme na nedaleký zámek,
renesanční skvost Doudleby nad Orlicí. (V knihovně ve
Slivenci máme knihu, kterou napsala poslední majitelka
zámku Eleonora Dujková rozená Bubna-Litic: Vzpomínání. Popis života šlechty na tomto zámku a pak další osudy po roce 1948). Na závěr jsme navšívili Muzeum
betlémů v Třebechovicích Nejcennějším exponátem je tam mechanický, přes sto let starý, Třebechovický
Proboštův betlém, který byl v roce 1999 prohlášen Národní kulturní památkou.
Výlet byl skvělý! Děkujeme všem pracovníkům Úřadu Městské části Praha-Slivenec za podporu
a organizaci! 

Čtení v Domově pro seniory SeneCura
Slivenecká knihovna pořádá pravidelné čtení a povídání si se seniory z Domova SeneCura – SeniorCentrum ve Slivenci. S vedením Domova jsme se domluvili na setkání: ve středu od 15.00 hod. Čteme cca
30 minut, pak si povídáme. Senioři už na nás čekají v jídelně – máme s sebou vždy dvě knihy z veřejné
knihovny odlišných témat i spisovatelů. Vybíráme spíše optimistické náměty. Knihu necháváme seniorům
vybrat – co a jak dlouho chtějí poslouchat. Čtení prokládáme hádankami, básničkami, jazykolamy a krátkými pohádkami oblíbeného spisovatele Jiřího Žáčka. Irena Krejčová, Klub seniorů Slivence a Holyně

Nová možnost obědů pro seniory
Jistě víte, že u nás ve Slivenci již řadu let funguje rozvážení obědů pro imobilní a hůře pohyblivé
občany. Tuto službu zajišťuje paní Šárka Slavíková a je hrazena z prostředků ÚMČ Praha-Slivenec.
Obědy si platí sami klienti. Dosud byly nabízeny dvě možnosti stravování – ze statku a ze školní
jídelny. Problémy nastaly vždy v létě, kdy školní jídelna není v provozu. Nyní se zastupitelům Slivence podařila dojednat možnost odběru obědů z nově otevřeného domova pro seniory SeneCura.
Pro své klienty vaří samozřejmě celoročně. Za cenu 70,– Kč za oběd nabízejí polévku, výběr ze
dvou hlavních jídel a moučník nebo salát. Dále nabízejí možnost stravování seniorů přímo v jídelně
Senior centra, oběd je nutno nahlásit den předem, nejlépe na recepci. Jídelní lístek na celý týden
bude vyvěšen na nástěnce v přízemí Úřadu MČ Praha-Slivenec. Zájemci o dovážku oběda se mohou
telefonicky přihlásit paní Růžičkové na tel. číslo úřadu. Chtěla bych upozornit, že tato služba funguM. Havlíková (za sociální komisi)
je jen pro ty, kteří ji skutečně potřebují. 

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci červenci a srpnu
oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

ČERVENEC
paní Anna Procházková
paní Marcela Červenková
paní Eva Michálková
pan Pavel Cenek
pan Václav Stehlík
paní Zdeňka Bláhová
pan Zdeněk Havel
pan Jindřich Neumann
paní Marta Rousková

SRPEN
paní Sylva Kosinová
pan Jan Vydra
pan Jaroslav Malý
paní Miloslava Šedivá
pan Josef Vejvoda
pan Josef Pánek
paní Zdeňka Baudyšová
paní Miloslava Janovská
pan Antonín Uxa
Hodně štěstí, pohody a hlavně
zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ
Praha-Slivenec.
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SPONTÁNNÍ UMĚNÍ - ANTONÍN CHLUP

V květnu jsme měli možnost shlédnout velice pestrou výstavu obrazů a objektů restaurátora nábytku z Chuchle, Antonína Chlupa.
Autor oplývá bohatou výtvarnou imaginací. Vytváří velice originální díla, ve kterých například kombinuje přírodniny - jako jsou listy stromů, skořápky od ořechů, žaludy a hlemýždí ulity s velice precizně zvládnutou detailní malbou, která notně připomíná jemnou filigránskou
práci zlatníků. To vše nejen v ploše, ale i v trojrozměrné dimenzi. Byla zde takto upravená stará židle, podobizna Krista, krejčovská panna,
ale i dřevěné reliéfy. Doufáme, že autor bude i nadále pokračovat ve své svébytné tvorbě.

IVETA VÁCHOVÁ
– NASLOUCHEJ SVÉMU SRDCI
Od 2. 6. - do 29. 7. je v kapli výstava fotografií slivenecké autorky Ivety Váchové. Jsou zde k vidění snímky vysokého sliveneckého nebe, ve
svých světelných proměnách při západu slunce, stromořadí topolů
podél Berounky, jež se odráží na
její hladině, zamrzlého lochkovského jezírka nebo spadaného
barevného podzimního listí na
petřínských schodech. Fotografie
zaujmou svojí jemnou citlivostí,
dávají nám pocítit neopakovatelnou rozmanitost atmosféry přírody ve všech ročních období.
Výstava je ke shlédnutí až do
konce července, vždy o víkendech
a svátcích od 15.00 - 17.00, tak
si určitě udělejte čas a přijďte se
pokochat krásnými snímky Ivety
Váchové
 Adéla Rozehnalová, kurátorka
inzerce

inzerce
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Konec pololetí ve Švestce
Sedmý švestkový rok je za námi, těšíme se na další, již osmý. Děkujeme všem téměř čtyřem stovkám návštěvníků i čtyřem
desítkám lektorů za přízeň, přejeme krásné léto a za dva měsíce na shledanou! 
Realizační tým Klubu Švestka

je možné zakoupit v PO nebo ST
na úřadě MČ.

Montessori herna RC Pecka

Zaujala vás nebo vaše děti velká mapa světa, objevování kontinentů, cestování
po oceánech a mořích nebo poznávání mořských živočichů? Úžasné pomůcky, které jste viděli na DD, ale i mnohé další jsou určeny vám a vašim dětem. Přijďte si smysluplně hrát každý týden do montessori herny,
kterou pro Vás a Vaše děti pořádá RC Pecka již několik let. I v příštím školním roce plánujeme otevřít 2 montessori herny pro děti s rodiči:
dopoledne pro děti 1-3 roků, v odpoledních hodinách pro děti od 4 let. Pro předškoláky a mladší školáky (bez rodičů) nabízíme Montessori
projektovou hernu. Interaktivně a zábavnou formou dětem přiblížíme okamžiky vzniku vesmíru, setkáme se s dinosaury i pralidmi a budeme navštěvovat a poznávat kontinenty naší Země. 
Lenka Petáková

Slivenecký klub Švestka – kurzy a kroužky pro školní rok 2017/2018
Slivenecký klub Švestka – Ke Smíchovu 22, Praha 5 – Slivenec, 154 00 (vchod z parkoviště) FIT Švestka (cvičební sál), Ke Smíchovu
315, Praha-Slivenec, www.klubsvestka.cz (info@klubsvestka.cz):
 Nově v nabídce:
Běhání s Irenou (od září)
Taneční kurzy - plánujeme od října na sále restaurace U Bůčka
 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,–
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 Knoflík / 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,–
Kurz fotografie pro dospělé / 1050,– Keramické kurzy pro mládež /1200,–
Keramické kurzy pro dospělé / 1500,–
 Hudební obor
cena: individuální lekce 2400,–
dospělí: individuální lekce 3200,–

Výuka hry na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, na klavír
na klasickou kytaru, na akustickou a elektrickou kytaru, na
housle
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
Jemná jóga / permanentka
Ranní jóga / permanentka
Power jóga s Kristýnou / permanentka
Pilates I. - III. / permanentka
Jóga s Věrou / permanentka
Čchi - kung / permanentka
Tabata / permanentka
Jógová terapie / otevřené meditační lekce
Cvičení pro zdravá záda I. - II. / senioři 50% sleva na permanentku
 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
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Škrábej ty prkna, ať jsou bílý…
Popravdě prkna nikdo neškrábal, ale i tak museli malí námořníci projít nelehkými zkouškami. Takový byl Dětský den 2018 ve
Slivenci. K místnímu moři připlulo více než 100 mořských vlků, aby změřili síly v luštění šifer, orientaci ve světových oceánech,
šplhání na stožáry a ráhna, dobré mušce…a dalších dovednostech nezbytných pro přežití. A ti nejodvážnější se pak ještě nalodili
na chatrné domorodé kánoe a bez záchranných člunů i kruhů, posilněni jen rumem (či zmrzlinou) se pustili na rozbouřenou hladinu pronásledováni zuřivými dravými ptáky (podobnými kachnám). Odměnou jim pak všem byla kotva symbolizující námořnický cech a bytelná
truhlička na uschování těch nejvzácnějších pokladů.
Troufám si říci, že se tradiční akce opět vydařila a že si ji užily nejen děti, ale i my dospělí, kteří jsme již týdny předem hloubali nad letošní
tematikou, vymýšleli disciplíny, sháněli odměny a těšili se na parádní námořnické dopoledne. Dětský den je navíc vždy připomínkou, že se
blíží konec školního roku a prázdniny, kdy Rodinné centrum Pecka rovněž odpočívá a připravuje se na další sezónu. Doufáme, že vám od
září opět nabídneme již zavedené kurzy, volnu hernu a samozřejmě i divadelní představení pro nejmenší či různé tematické výtvarné dílny.
Nezapomeňte se do kurzů včas zapsat (viz informace v tomto čísle Mramoru). My se na vás samozřejmě těšíme. Tak vzhůru na moře!

Za RC Pecka Dora Poláková
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Ze života farnosti
Měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, jsme měli možnost začít společnou poutí na mariánské poutní místo do františkánského kláštera v Hájku. Ti, kdo se rozhodli jít do Hájku pěšky, měli sraz s bratrem Tomášem
v 7:30 na zastávce Bílá Hora. Po krátké společné modlitbě u kláštera benediktinek jsme vyrazili na cestu. Krátce jsme se zastavili také u hřbitova
sester boromejek v Řepích. Kousek před Hostivicemi jsme se spojili s jinou
skupinou poutníků. Počasí nám přálo a společné putování příjemně ubíhalo. Otec David, který vezl další poutníky od sv. Františka, byl připraven
cestou nabrat případné „odpadlíky“, to ale nakonec nebylo potřeba. Před
jedenáctou hodinou jsme se všichni – pěší i nepěší - šťastně sešli v Hájku.
Po mši svaté jsme se společně občerstvili a trochu si odpočinuli. Zájemci
si také mohli prohlédnout klášter a poslechnout vyprávění o jeho historii.
V pátek 25. 5. se naše farnost již šestým rokem připojila k mezinárodní akci
Noc kostelů. Náš program začínal již tradičně aktivitami pro děti, které si
při výtvarných dílničkách mohly vytvořit různými technikami vitráže, vy-

Noc kostelů – Slivenecký akordeonový soubor

Noc kostelů – pěvecká třída J. Vackové

Mariánská pouť do Hájku

plnit rozličné kvízy a úkoly, zahrát si na detektivy, lovit rybičky apod. Velký
zájem byl i o setkání u varhan, kdy se pod vedením našeho varhaníka Pavla
Fryše mohly z blízka seznámit s tímto krásným nástrojem. Všichni zájemci
se mohli dozvědět něco o historii kostela, prohlédnout si malou výstavu
ornátů nebo minivýstavu maleb George Radojčiče. Svou činnost zde také
představila chráněná dílna Inspirace poskytující uplatnění pro dívky a mladé ženy s kombinovaným postižením, která je také podporována Rytířským
řádem křižovníků s červenou hvězdou. Výrobky této dílny měly značný
úspěch. Spokojeni tak mohli být jak ti, kteří zakoupením výrobku udělali
někomu radost a zároveň podpořili dobré dílo, tak zástupci chráněné dílny,
které tak návštěvníci Noci kostelů ve Slivenci alespoň trochu pomohli. I tentokrát bylo připraveno i malé občerstvení a pro zájemce sběratelské razítko.
Koncerty zahájila svým andělským vystoupením v podání malých i velkých
zpěváků a zpěvaček pěvecká třída paní Jany Vackové. Následoval úžasný
koncert vokálního souboru Ensemble Hilaris, který byl pro posluchače jistě
nezapomenutelným zážitkem. Po pěveckých vystoupeních následoval další krásný, tentokrát instrumentální koncert Sliveneckého akordeonového
souboru, který má ve Slivenci již řadu věrných posluchačů. Hudební část
večera zakončila varhanní chvilka, při které náš varhaník seznámil posluchače souborem několika skladeb s různými zvuky rejstříků sliveneckých

Noc kostelů

varhan, které si pak následně zájemci mohli opět prohlédnout, případně
vyzkoušet na ně i zahrát. Do půlnoci pak měli zájemci prostor k individuální prohlídce nebo jen k posezení či rozhovoru. Poděkování patří všem účinkujícím, kteří vystupovali bez nároku na honorář i všem pomocníkům, kteří
se na hladkém průběhu této akce podíleli. V neposlední řadě i místnímu
úřadu, který Noc kostelů ve Slivenci každým rokem podporuje.
V pondělí 28. 5. měli obyvatelé domova SeneCura možnost prohlédnout si
náš kostel a dozvědět se něco málo o historii tohoto místa, Slivence a Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Petra Siganová

V neděli 24. 6. na svátek Jana Křtitele se uskutečnila v holyňské kapli, která je tomuto světci zasvěcena, poutní mše, kterou celebroval P. David Kučerka

Strana 17 l společnost



Slivenecký mramor 4 l 2018

Kroužek modulové železnice Slivenec
Během prvního pololetí byl náš kroužek pozván k organizaci nebo hostování na několika různých modelářských výstavách. Naposledy jsme
vystavovali 24. - 27. května v Pečkách na největším setkání železničních modelářů v České republice a 2. června při oslavě Dne dětí na
nádraží Praha-Braník. S koncem školního roku se snažíme dokončit

nejnovější moduly, na kterých jsme během předchozích měsíců pracovali. Také se pomalu chystáme na naši tradiční domovskou výstavu ve Slivenci, která bude probíhat ve dnech 8. a 9. září.,
na kterou jste všichni srdečně zváni. Během prázdnin chystáme pro
naše mladé modeláře nově i příměstský tábor. 
Daniel Sigan

Český červený kříž ve Slivenci
Děti z našeho zdravotnického kroužku se 16. května již tradičně zapojily do akce Český den proti rakovině, obecně známého jako Květinový
den. Letošní informační kampaň, která každou sbírku provází, byla zaměřena na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Výtěžek sbírky je pak
věnován na nádorovou prevenci, podporu kvality života onkologických
pacientů a podporu onkologického výzkumu. Jako mnoho dalších dobrovolníků po celé republice se v tento den naše děti vydaly do ulic s kytičkami představujícími měsíček lékařský – symbol této sbírky. Nejprve
nabízely ke koupi kytičky před základní školou a potom se vydaly na
obchůzku po Slivenci. Počasí nám tentokrát opravdu nepřálo a celé dopoledne vydatně pršelo. Naše malé dobrovolníky to však neodradilo.
Po návratu do školy sice připomínali spíše malé vodníky, ale podařilo

se jim během poměrně krátké doby prodat všechny kytičky, které měli,
a zachovali si i dobrou náladu.
3. května se naše dvě soutěžní družstva úspěšně zúčastnila okresního
kola zdravotnické soutěže a postoupila do kola krajského, které se konalo 22. května v Malostranské besedě. Zde se obě družstva umístila na
krásném druhém místě.
Během prázdnin chystá náš oblastní spolek pro děti na začátku července
letní tábor v Roseči v jižních Čechách a od 22. do 27. 7. v Jesenici u Rakovníka pobytový tábor pro děti ve věku 5 – 8 let. V témže místě 22.7 –
2. 8. i mezinárodní summer camp Mayday pro mládež ve věku 12 – 18 let.
Ve dnech 16. 7.–20. 7. a 20. 8.–24. 8. se také chystají příměstské tábory
pro děti ve věku 5 – 8 let přímo ve Slivenci. 
Jaroslava Marková

DEN ZDRAVÍ VE SLIVENCI
22. ZÁŘÍ 2018, 14:00 – 18:00 HOD
Opět pro vás připravujeme Den zdraví. Těšit se můžete na měření tlaku,
tepu, tělesných hodnot, kontrolu mateřských znamének, měření cukru,
cholesterolu, měření kyslíku v krvi, žilní vyšetření, nácvik první pomoci.
Akce je finančně podpořena z rozpočtu MHMP a koná se pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka.
Přijďte udělat něco pro své zdraví!!! Těšíme se na Vás!
Všechna vyšetření najdete na adrese Úřadu MČ Praha-Slivenec,
k Lochkovu 6/2
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AFK Slivenec
DNE 1. ČERVNA 2018 SLAVILA STARŠÍ PŘÍPRAVKA
TITUL MISTRŮ LIGY 2017/2018.
Poslední ligové utkáni
jsme odehráli na domácím hřišti s týmem
ze Stodůlek. I když
jsme měli již dostatek
bodů a jasné vedení
máme zajištěno již po
delší dobu, rozhodli
jsme se tohle utkání
věnovat našemu předsedovi klubu panu
K. Bachroňovi a trenérovi „A-týmu“ D.
Rodingerovi. Ukázali
jsme, co v nás je, naši
bojovnost jsme předváděli až do poslední
minuty. Předvedli jsme hezkou herní techniku, útočníci měli svůj den
a své zkušenosti předvedla i obrana. Musíme taky zmínit i herní výkon
našeho brankáře. Utkání jsme dohráli za stavu 10:6. O příjemnou atmosféru na hřišti i mimo něj se postarali naši kluci z „A-týmu“ a naši
rodiče. V takového atmosféře se opravdu nedá udělat nic jiného než
vyhrát. A tak si naši trenéři mohli spokojeně oddechnout. Vždyť nakonec jsme se s 232 nastřílenými góly (76 jich skončilo v naší brance) se
ziskem 48 bodů, 16 vítězstvími a 2 prohrami po zásluze stali „MISTŘI
LIGY 2017/2018“. Další fotky najdete ve fotogalerii: http://www.afkslivenec.cz/cz/fotogalerie.html

Sluncem zalitý veřejný sportovní areál se stal svědkem utkání starších přípravek, kdy mezi sebou změřilo síly celkem deset týmů.
Poděkování za bojovnost patří všem týmům, které si k nám našly
cestu, zejména klubům z Chebu, Aše, kteří to k nám měli nejdále,
dále partnerských klubům z Ruzyně, Řep, Loko - Vltavín a nakonec i domácímu - pořádajícímu týmu, kdy část našich kluků dorazila teprve v den turnaje, brzy ráno, ze školního pobytu z daleké
Itálie. Poděkování patří i organizátorům - hlavně za odvahu, že se
v tomto slunném počasí pustili do takovéto „MEGA“ akce, dále rozhodčím, trenérům rodičům a patronovi našeho turnaje, trenérovi
našeho A-týmů, Dominiku Rodingerovi. Všem hráčům děkujeme za
bojovnost a odvedené výkony. Děkuji i Červenému a Bílému týmu
za snahu a bojovnost. U Bílého týmu jsme již očekávali lepší umístnění, ale ten den byl nad jejich síly, bojovali hlavně sami se sebou
a i o tom je fotbal. Na hřišti jsme jeden tým, musíme tahat za jeden
provaz, ale v tom jsme měli hodně velké rezervy. Rodiče i trenéři
tak měli možnost vidět na jedné straně bojovnost, která se střídala
s bezmocností, ukvapeností a herní nevyspělostí. Bylo vidět, že každý výpadek našeho hráče na hřišti soupeři nekompromisně trestali a tak na náš Bílý tým zbylo poslední místo. Poděkování za bojovnost patří i našemu Červenému týmu. Zde se již projevují prvky
souhry a fotbalového přátelství, v podstatě jsme nestačili pouze na
tým TJ Jiskra Aš - Černí, kteří po zásluze obsadili I. místo, II. místo
pečetili naši hráči z týmu TJ AFK Slivenec - Červení, III. v pořadí se
umístil fotbalový klub TJ Sokol Řepy - A tým. III. ročník je úspěšně
za námi a tak se těšíme na IV. ročník SLIVENECKÉHO TURNAJE
v roce 2019!
Tohle byla poslední tečka v naší fotbalové sezóně 2017/2018.
Přejeme všem hráčům úspěšné ukončení školního roku, výtečné vysvědčení a nádherné prázdniny. Společně se zase setkáme na fotbalovém soustředění starší přípravky v Rábí ve dnech
13.–18. 8. 2018.

TÝM 1. A TŘÍDY DOMINIKA RODINGERA ČESTNĚ
UKONČIL LIGOVÉ BOJE.

DNE 17. 6. 2018 JSME ÚSPĚŠNĚ DOHRÁLI III. ROČNÍK
SLIVENECKÉHO TURNAJE STARŠÍCH PŘÍPRAVEK.

V jarní sezóně, ve skupině 1. A třídy, jsme měli možnost od ledna
roku 2018, sledovat ligová utkání pod vedením nového trenéra
týmu Dominika Rodingera (o jeho kariéře jsme psali v lednovém
čísle Mramoru). Cíle, které si mladý a nadějný trenér pro zbytek
sezony dal, nebyly jednoduché a hlavně je ze své pozice trenéra
mohl jen minimálně ovlivňovat. Dominikovi se ale podařilo udržet,
zformovat, stmelit, doplnit tým a ustát čestné nesestupové místo
v ligové tabulce. O jeho dalších plánech vás budeme informovat
v dalším čísle časopisu Mramor a na webových stránkách klubu:
www.afkslivenec.cz

Za TJ AFK SLIVENEC, z. s. Vladimír Brenkuš
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AFK Slivenec
PODĚKOVÁNÍ ALEŠI MAJEROVI ZA JEHO HRÁČSKOU KARIÉRU
Bývalý reprezentant, hráč s ligovými zkušenostmi a dlouholetý hráč AFK Slivenec Aleš Majer ukončil v
sobotu 16. června 2018 svoji bohatou hráčskou kariéru. Děkujeme těm, co mu přišli poděkovat za jeho
kariéru a vřelý vztah, který si k našemu klubu našel. Aleš je odchovancem AFK Slivenec, působil v klubu
AC Sparta Praha, FK Chmel Blšany a FC HRADEC KRÁLOVÉ. Kvůli velmi vážnému zranění kolena byl
nucen se rozloučit s nabídkou od věhlasného klubu FC Bayern München a musel se vydat jinou cestou.
Začal jezdit hrát do nižších soutěží v Rakousku a poté se připojil k AFK Slivenec.
„Aleši moc Ti děkujeme za to, co jsi pro fotbal ve Slivenci udělal, a věříme, že zůstaneš s námi i nadále,
máš přeci co předávat našim mladým fotbalovým nadějím.“
Rozhovor s Alešem Majerem najdete na: www.afkslivenec.cz/admin/novinka_edit.php?id_novinka=38

Valda cup – fotbalový turnaj amatérských fotbalových týmů
V sobotu 23. 6. se na slivenecké umělce odehrál 7. ročník Valda cupu. Celý
den mezi sebou bojovaly týmy místní i přespolní. Letos poprvé se hrálo
systémem každý s každým. Svůj třetí start na turnaji proměnil tým JZD
Slivenec ve vítězství. Na druhém místě se skončil tým Gente Yeti FC a třetí potom Real Holyně. Nejlepším střelcem se stal Jiří Růžička ml. z týmu
Slivence a nejlepším brankářem potom Martin Javůrek z Realu.
Díky turnaji se pomohlo vybrat peníze na dobrou věc. Na projekt Uši pro

Vojtu poputuje 6 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili a těm kteří přišli povzbuzovat.

Miroslav Fical ml. (za pořádající tým Real Holyně)
Konečné pořadí:
1. JZD Slivenec, 2. Gente Yeti FC, 3. Real Holyně, 4. Buldoci
5. Real Praha, 6. Sporting Luka

PRÁVNÍ OKÉNKO

Sousedská práva
Sousedské vztahy patří mezi komplikované vztahy ve společnosti. Své
sousedy si nevybíráme, proto bychom se měli naučit s nimi vycházet. Základem pro spokojené bydlení je udržování dobrých sousedských vztahů.
Dostanete-li se do sporu se svým sousedem, lze v prvé řadě doporučit,
abyste se pokusili vyřešit spor dohodou. Pokud se totiž se sousedem dohodnete, obvykle si s ním zachováte dobré vztahy i v budoucnosti. Pokud
vás soused svým chováním ruší i nadále, je dobré mít na paměti, že na takovéto situace pamatuje platná právní úprava, která situaci může vyřešit.
V tomto článku se budu zabývat problematikou sousedských práv z hlediska občanského práva. Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014
tuto oblast oproti předchozí právní úpravě upravil šířeji a podrobněji.
Vlastník nemovitosti je v rámci svého vlastnického práva povinen zdržet
se všeho, co nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžuje vlastníka
sousední nemovitosti.
Obtěžování může spočívat v mnoha činnostech, zejména pak v pronikání imisí. Občanský zákoník v § 1013 uvádí demonstrativní výčet imisí,
kterých se vlastník nemovitosti musí zdržet. Označením „imise“ se ve
spojení se sousedskými právy rozumí vnikání či vpouštění, například
odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, světla, stínu, hluku na sousední pozemek.
Občanský zákoník v závislosti na tom, zda jde o imise mezi sousedními
nemovitostmi či vzdálenějšími nemovitostmi, které spolu bezprostředně
nesousedí, rozlišuje imise na přímé a nepřímé. Za příklad přímé imise

lze uvést vyústění vody z okapu na sousední pozemek,
nepřímou imisí je například kouř či prach z lokálního topeniště, který obtěžuje nejen vlastníka sousední nemovitosti, ale i vlastníky vzdálenějších nemovitostí.
Častou imisí je stínění sousedního pozemku, ke kterému dochází v důsledku růstu stromů a keřů v bezprostřední blízkosti společné hranice
pozemků. Stínění sousedního pozemku, zasahování větví na sousední
pozemek a v neposlední řadě i prorůstání kořenů na sousední pozemek
mohou obtěžovat vlastníky sousedního pozemku a narušovat sousedská
práva. Občanský zákoník v § 1017 stanoví, že má-li pro to vlastník rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné
blízkosti společné hranice pozemků a pokud je vysadil a nechal vzrůst,
aby je odstranil. Dále pak uvádí, že nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající
obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné
hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.
Ať už vás soused obtěžuje nadměrným hlukem, kouřem či popílkem z komína nebo nevhodně umístěnými stromy a keři, které stíní na váš pozemek, vždy je dobré zjistit, kdo a za jakých okolností je v dané situaci v právu. Pokud si nebudete vědět sami radu, doporučuji se v této věci obrátit
na advokátní kancelář, která vám s vaším problémem odborně pomůže.

JUDr. Vladimír Nácal, advokát,

AK se sídlem Geologická 575, Praha 5 Barrandov

KALENDÁŘ SLIVENCE
ČERVENEC – SRPEN – ZÁŘÍ
1. – 29. 7. Iveta Váchová: Naslouchej svému srdci (výstava fotografií		
v Galerii Kaple Holyně)
4. 8. – 30. 9. Čestmír Suška: Bodláček (instalace v Galerii Kaple Holyně)
3. 9. 9:00 Imatrikulace prvňáčků ZŠ Slivenec v aule školy
3. 9. 8:00 – 12:00 a 17:00 – 19:00 Zápis do kurzů Klubu		
Švestka (1. termín)
3. 9. 16:00 Schůzka seniorů se slavnostním otevřením nové		
klubovny (KC Na Půdě)
4. 9. Zápis do kurzů Klubu Švestka (2. termín)
8. 9. 15:00 – 21:00 SLIVENECKÝ BURČÁK
8. 9. 14:00 – 16: 00 HAFÍK
8. 9. Zápisy do kurzů Klubu Švestka 15:00 – 17:00
10. 9. 18:00 VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO
17. 9. Zahájení pololetí Klubu Švestka
22. 9. PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC
A VINOTÉKA PRIMAWINE
POŘÁDÁ
TRADIČNÍ SLAVNOST MLADÉHO VÍNA

SLIVENECKÝ
BURČÁK
SOBOTA 8. ZÁŘÍ 15:00 – 21:00

 15:00 ODPOLEDNÍ PROGRAM PRO DĚTI
 16:00 K POSLECHU ZAHRAJÍ STAŘENKY
(SCHOVANKY)
 19:00 KONCERT DECHOVÉ KAPELY
KRAJANKA VÁCLAVA HLAVÁČKA
(POŘAD 100 LET ČESKOSLOVENSKA)

