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Oslavy stého výročí založení Československa
Také my ve Slivenci a v Holyni jsme se připojili k celorepublikovým oslavám stého
výročí založení samostatného Československa. Ve Slivenci i v Holyni proběhl pietní akt položení věnců u pomníků padlých
první světové války. Připojili jsme se také
k celostátnímu projektu „Lípa republiky“.
Sázení mladé lipky v nově vznikajícím parku Granátová se účastnilo vedení městské
části, občané a žáci slivenecké základní
školy.
Na úvod promluvila starostka Jana Plamínková. Po zasazení stromu předvedly děti
pod vedením paní učitelky Petry Chlumské
krátké hudební pásmo. Celá akce byla zakončena společným zpěvem české hymny.

Lenka Kudláková

Při příležitosti oslav uvádíme výpis ze slivenecké školní kroniky (kroniky Slivence se nedochovaly). Zápis ze školního roku 1918/19
připomíná hrůzné životní podmínky ve Slivenci těch dní: …“V zimě 1918 se kvůli nedostatku
uhlí žáci střídali jen v jedné vytápěné třídě a nakonec
bylo přes zimní měsíce vyučování přerušeno úplně.
Mnoho hladových dětí do školy vůbec nechodilo, potulovaly se po okolí a čekaly na výdej chleba, žebraly
po domech různé suroviny, dokonce i prádlo, které se
posílalo na frontu. Pro válečné účely byl dokonce zabaven i školní zvonek, který byl k potěšení učitelstva
brzy zase vrácen, posouzen jako nevhodný k roztavení.
Během školních prázdnin byl však sňat k účelům válečným i školní hromosvod. Hmotný stav učitelstva byl
během celého šk. roku příkladem největší bídy. Ošatiti
se, koupiti potraviny mimo příděl, bylo téměř nemožno. S hrůzou vzpomínáme doby, kdy školní knihovny

na popud klerikálů a Rakušanů zbaveny byly čítanek a
spisů Jiráskových a jiných. O nejslavnějších dobách národa českého v minulosti nařízeno bylo mlčení. Teprve
28. října nastal radostný obrat osvobozením vlasti a návratem bojujících z front. Brzy uvítali jsme ve vlasti osvoboditele T. G. Masaryka, presidenta naší Československé
republiky. Do žákovských knihoven vrátily se zas knihy o
naší vlasti a vystěhovaly se slátaniny o rodu Habsburků. Nové zákony osvobodily žáky i učitele od povinných
návštěv bohoslužeb a církevních průvodů, učitelé byli
zbaveni prací mimoškolních a vrátili se ke školní práci,
vznešenému úkolu věnují všechny své síly, aby zahladili
těžké stopy na mravním úpadku i ve vzdělání mládeže.
Pravda zvítězila i ve škole, kam svoboda země vnesla
nový život. Do slivenecké školy se vrátili učitelé Fr. Váňa
a L. Čížek z války v prosinci roku 1918 a nastoupili zpět
ke svému povolání…“ (z Knihy o Slivenci a Holyni,

Milpo Media, Praha 2009)

Strana 2 l městská část – úřední informace



Slivenecký mramor 6 l 2018

INFORMACE Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC
Ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo v pondělí 29. října 2018.
Před zahájením zasedání předala
pracovnice MHMP všem zastupitelům Osvědčení o zvolení členem/
členkou zastupitelstva městské
části Praha – Slivenec.
Zasedání zahájila a řídila, jak bývá
při ustavujícím zasedání zvykem,
nejstarší členka zastupitelstva
MČ Praha-Slivenec Milena Hollmannová. Po schválení programu
jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu bylo přikročeno ke složení slibu členů zastupitelstva. Po
složení slibu paní Mileny Hollmannové složili postupně do jejích
rukou slib všichni členové zastupitelstva, který stvrdili svým podpisem. Dále byla zvolena volební
a návrhové komise ve složení Milena Hollmannová a Martina Havlíková.
VOLBA STAROSTY, ZÁSTUPCE
STAROSTY, PŘEDSEDŮ A ČLENŮ
KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO
VÝBORU
Starostkou uvolněnou pro výkon
funkce byla podle očekávání zvolena RNDr. Jana Plamínková.
Usnesení č. 1/1/2018 – přijato 10
pro, 1 proti. Dále již vedla veřejné zasedání starostka Plamínková. Místostarostkou neuvolněnou
pro výkon funkce byla zvolena Mgr.
Lenka Kudláková.
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Usnesení č. 2/1/2018 – přijato jednohlasně
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec
zřídilo finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva a zvolilo jejich předsedy, místopředsedy a členy:
Finanční výbor:
Předsedkyně: Milena Hollmannová
Místopředsedkyně: Ing. Ivana Šaradinová, Členové: Ing. Jiřina Cicvárková, Ing. Simona Strauchová, Ing.
Petr Andres
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Jan Schiesser, M.A.
Místopředseda: Petr Rada, Členové: Bc. Pavel Fryš, Mgr. Petr Šimek,
Mgr. Jana Novotná, Usnesení č.
3/1/2018 – přijato jednohlasně
ODMĚNY NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, PŘEDSEDŮ
VÝBORŮ A KOMISÍ
Zastupitelé stanovili výši měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva městské části za výkon funkce člena zastupitelstva za
výkon funkce místostarosty, za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva nebo komise v plné výši. Při souběžném výkonu více
funkcí se poskytne souhrnná odměna v plné výši za nejvyšší funkci a za každou další funkci ve výši
50 % .
Usnesení č. 4/1/2018 – přijato jednohlasně Po oficiální úvodní části
zasedání bylo přikročeno k běžné
agendě zastupitelstva dle dalších
bodů programu.
SMLOUVY
■ Zastupitelé schválili uzavření
a podpis níže uvedených smluv:
S dodavatelem zakázky „Novostavba skladové haly MČ Praha – Slivec“, společností Stavební řemesla
Zeman, s.r.o., bude podepsán Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterým
se prodlužuje termín dokončení do
11. 10. 2019 (původní termín dokončení díla do 20. 11. 2018) z důvodu zpoždění vydání stavebního
povolení. Stavební povolení je pravomocné od září 2018.
Usnesení č. 5/1/2018 – přijato jednohlasně
■ Smlouva na dodavatele zakázky „Rekonstrukce přístupové cesty
k areálu Za okruhem“ bude podepsána s vítězem výběrového řízení.

Usnesení č. 6/1/2018 – přijato jednohlasně
■ Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec žádá Hlavní město Prahu o svěření správy nemovitostí pozemků
p. č. 222/17 a 169/76 v k. ú. Slivenec
(jedná se o komunikace). Usnesení
č. 7/1/2018 – přijato jednohlasně
■ Zastupitelé prodiskutovali a odsouhlasili ukončení nájmu části
nemovitosti čp. 315 v ulici K Holyni, pronajaté společnosti MEDICIPHARM, s.r.o. z důvodu neplnění
podmínek smlouvy s tím, že výpověď nájemní smlouvy bude nájemci
odeslána neprodleně datovou zprávou. Nájemce do dnešního dne nezprovoznil výdejnu léků a opakovaně je v prodlení s úhradami splátek.
Usnesení č. 13/1/2018 – přijato
jednohlasně
GRANTY
Bylo vyhlášeno I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu MČ Praha-Slivenec na rok 2019 v celkové výši 200
tis. Kč. Termín ukončení přijímání
žádostí je 14. 12. 2018 do 12:00 hodin. Usnesení č. 8/1/2018 – přijato
jednohlasně
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z otevírání obálek a přezkoušení
žádostí o účast v užší soutěži o návrh na „Polyfunkční dům Slivenec“,
dále schválilo protokol o snížení
počtu účastníků z jednání poroty
a výzvu k podání soutěžních návrhů v užší soutěži o návrh na „Polyfunkční dům Slivenec“ šesti vybraným účastníkům.
Usnesení č. 9/1/2018 – přijato jednohlasně
DOTACE
Rozpočet MČ bude v příjmové a výdajové části navýšen o níže uvedené částky:
838 800,00 Kč - jedná se o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace - spolupodílů z EU v rámci
OPP-PR na projekt Slivenecká škola objevuje - schválené usnesením
Zastupitelstva HMP č.39/18 ze dne
6. 9. 2018.
Členové zastupitelstva žádají, aby
před dalším schvalováním usnesení,
která se budou týkat dotací přidělených základní škole, byly poskytnuty bližší informace o projektech, na
které byly dotace přiděleny.

Usnesení č. 10/1/2018 – přijato
jednohlasně. 122 000,00 Kč – jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním
voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev
MČ HMP v roce 2018, schválené usnesením Rady HMP č. 2719
ze dne 23. 10. 2018. Usnesení č.
11/1/2018 – přijato jednohlasně
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Byly schváleny rozpočtové úpravy
č. 6/2018.
Usnesení č. 12/1/2018 – přijato
jednohlasně

Milena Hollmannová

VÝZVA PRO OBČANY
Stejně jako v minulých volebních obdobích zřizuje MČ
Praha – Slivenec komise jako poradní orgány starostky.
Stejně jako v minulých letech
zřizujeme komisi stavební,
majetkovou a pro rozvoj infrastruktury, komisi pro školství,
kulturu, sport a volný čas, komisi sociální a bytovou, komisi
dopravní, komisi grantovou
a komisi životního prostředí.
Nově bychom chtěli zřídit komisi územního plánu a komisi
pro orální historii – vzhledem
k tomu, že se nedochovala
slivenecká kronika, chceme
zachytit co nejvíc ze vzpomínek pamětníků. Kdo má zájem
pracovat v komisích MČ Praha-Slivenec, je možné se přihlásit na ÚMČ nebo na mailu
starosta@praha-slivenec.cz.

UDĚLENÍ
ČESTNÉHO UZNÁNÍ
Připomínáme, že do 15. prosince je možné podávat návrhy
na udělení čestného uznání
MČ Praha-Slivenec. Máte-li ve
svém okolí někoho, o kom si
myslíte, že si ocenění zaslouží,
můžete podat návrh na formuláři, který je možný stáhnout na www.praha-slivenec.
cz nebo získat na ÚMČ u paní
Růžičkové.
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Milé sousedky, milí sousedé,
zdravím Vás všechny po
volbách. A chci Vám moc
a moc poděkovat za přízeň – volby dopadly pro nás
v hnutí STAN výborně, získali jsme 10 mandátů z 11,
což je zcela neuvěřitelný
výsledek, zvlášť když proti nám stál silný soupeř v podobě hnutí ANO
2011. To získalo jen jeden mandát. Beru to jako oceně í naší dosavadní práce a toho, že jste
s naší prací spokojeni. Jednou se člověk může stát starostou náhodou, počtvrté jen díky
dobré práci – to platí všude a u nás také. Chci
Vás nicméně ujistit, že nehodláme usnout na
vavřínech, víme o tom, že nás čeká ještě velká
spousta práce, a jsme na ni připraveni.
Cíle pro toto volební období jsme měli důkladně popsány v našem volebním programu - mezi ty hlavní patří rekonstrukce
hlavních i vedlejších komunikací, výstavba
společenského sálu a malometrážních bytů, výstavba nové mateřské školy, výstavba
parku Granátová a dostavba školy tak, aby
se nám do ní všechny děti bez problému vešly. Dále to uvedu jen namátkou: dokončení
rekonstrukce vodovodů na Habeši, rekonstrukce a rozšíření ČOV v Holyni, dostavba
veřejného osvětlení, dostavba chodníku do
Lochkova i k nové tramvaji, cyklostezka do
Řeporyjí, rampa z Návětrné na zastávku
Smaragdová s navazujícím chodníkem, budování parku mezi Slivencem a Habeší, sá-



zení stromů, dokončení revitalizace Chuchelské skládky i skládky Svoboda, dokončení
volnočasového areálu Za okruhem, výstavba
nového dětského hřiště v Holyni, park v ulici U Sportoviště atd. Je toho hodně a nechci
zde všechno vypisovat. Rádi bychom se také více věnovali i „měkkým“ věcem jako je
čistota ulic, zlepšení bezpečnosti, větší pomoci seniorům apod. Mnohé ale naráží na
to, že na úřad městské části marně sháníme
lidi, momentálně především tajemníka, pracovníka do stavebního úseku a sekretářku.
Lidi došli. Bohužel se s tím potýkáme i na
stavbách, nejsou stavební firmy s volnou
kapacitou, nejsou projektanti, nejsou lidi
na stavební dozor, v nově otevřené Senecuře
nemohou sehnat personál , pošta kvůli tomu drasticky zkrátila otevírací hodiny v naší
pobčce atd… Nechci skuhrat, jen poprosit:
kdybyste o někom schopném a pracovitém
věděli, tak ho za námi pošlete. Děkuji.
Na ustavujícím zasedání jsme zvolili kromě

Výsledky voleb
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starostky a místostarostky (tuto funkci bude opět vykonávat Mgr. Lenka Kudláková)
i předsedy a členy finančního a kontrolního
výboru. Stále jsou ale volná místa v komisích,
takže pokud byste měli zájem, můžete se přihlásit, budeme rádi.

S pozdravem Vaše (staronová)

starostka Jana Plamínková

MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00
Praha-Slivenec přijme

TAJEMNÍKA (–ICI) ÚŘADU
MĚSTSKÉ ČÁSTI

na plný pracovní úvazek.
Orientace ve státní správě/samosprávě nutná!

ÚŘEDNÍKA(-ICI) STAVEBNÍHO ÚSEKU

na plný, event. i na zkrácený pracovní úvazek.
Pracovní náplň: technické a organizační zajištění stavebních akcí. Vzdělání: VŠ/SŠ stavebního směru
Nástup dle dohody.

ASISTENTA(-KU) STAROSTY NA
PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK
Volby do Senátu PČR – v MČ Praha-Slivenec zvítězil senátor Pavel Fischer, v I. kole získal 824
hlasů a ve II. kole získal 546 hlasů. Volební účast v I. kole, kdy se zároveň konaly volby do zastupitelstev obcí, byla 59 % a ve II. kole již byla o hodně slabší, a to jen 25 %.

Pracovní náplň: administrativa, vedení programu starostky, příprava zasedání Zastupitelstva. Vzdělání : SŠ, výborná znalost písemného
projevu.

OMEZENÝ PROVOZ ÚŘADU MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Bližší informace naleznete na www.praha-slivenec.cz – úřední deska.
Nástup dle dohody.

Čtvrtek 27. 12. 2018: 8:00 – 15:00 (neověřuje se)
Pátek 28. 12.2018:

8:00 – 13:00 (neověřuje se)
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Park Granátová
Koncem října se konečně začalo pracovat na parku Granátová, firma si
zde zřídila zařízení staveniště a začne s výstavbou veřejného osvětlení,
jehož kabely budou uloženy pod budoucími cestami. Následně se začne
se založením komunikací. Zahradníci již mají objednané stromy a keře
a větší část dřevin bude vysazena ještě v letošním roce. Připravovat se
budou i pergoly a opěrné zídky. Větší část prací ale zbude na příští rok.
Současně s parkem byla zahájena i výstavba skladové haly pro techniku
a zázemí pro naše technické pracovníky. Samotná hala se bude nejdříve
vyrábět a instalovat se bude teprve v květnu příštího roku. Teď se budou
připravovat základové patky a přípojky inženýrských sítí.

Výstavba protihlukové zdi
Výstavba protihlukové zdi postupuje vcelku rychle. Již jsou osazena téměř všechna pole s betonovými protihlukovými panely.
Ještě zbývá dokončit terénní úpravy kolem zdi s obou stran. Během listopadu se veškeré práce ukončí, prostor na odbočení bude
vyklizen a doprava na tomto místě se vrátí do normálu. Budeme
doufat, že ubude aut, která si momentálně zkracují cestu přes Slivenec.

Volnočasový areál Za Okruhem
Pokračuje se s opravami komunikací ve volnočasovém areálu „Za
Okruhem“. Během srpna byly opraveny cesty, jedna která vede od
mostu s biokoridorem k transformovně a druhá která je na tuto cestu
kolmá. Teď se pracuje na opravě krátké komunikace podél jižní strany transformovny. V letošním roce bychom rádi zrekonstruovali ještě
přístupovou komunikaci k areálu od ulice K Austisu. V příštím roce,
pokud získáme další finanční prostředky bychom pokračovali cestou
okolo „skládky Svoboda“ a také kolem lomu „v Hlinkách“.

Architektonická soutěž na Polyfunkční dům Slivenec
MČ Praha-Slivenec se u projektu plánovaného polyfunkčního domu
rozhodla využít formu architektonické soutěže, která je doporučována Českou komorou architektů jako nejvýhodnější a nejtransparentnější způsob, jak zadat veřejnou zakázku tohoto typu. Její hlavní
výhodou je možnost porovnat několik konkrétních návrhů stavby a
vybrat si k realizaci ten, který nejlépe naplňuje očekávaní zadavatele.
Z tohoto důvodu je soutěž o návrh zmiňována i v dokumentu Politika
architektury a stavební kultury České republiky.
Soutěžní porota, která se skládá ze zástupců města a několika nezávislých architektů, před několika dny hodnotila celkem 45 žádostí
o účast. Na základě předloženého portfolia referenčních staveb bylo
vybráno šest architektonických kanceláří, které na konci ledna odevzdají svůj soutěžní návrh. Tyto návrhy již budou hodnoceny ano-

nymně, tak aby nedošlo k ovlivnění výsledků a hlavním kritériem zůstala celková architektonická a konstrukční kvalita stavby. Zasedání
poroty by mělo proběhnout v únoru 2019.
Cílem soutěže je navrhnout stavbu, která bude obsahovat především
společenský sál, prostor pro obecní knihovnu a dále malometrážní
byty. Mezi vybranými účastníky je například studio BOD Architekti,
které v minulosti vyhrálo architektonické soutěže na novou radnici
pro Prahu 7 nebo sportovní halu v Modřicích. Obě stavby se v současné době realizují. Ostatní uchazeči jsou architekti Jiří Hůrka, Pavel
Plánička, Martin Matiska, Michal Gabaš a studio ANTA. Po vyhodnocení a ukončení soutěže obvykle následuje veřejná prezentace všech
návrhů a diskuse s oceněnými účastníky.

Rozptylová loučka
Na rozptylové loučce sliveneckého hřbitova jsme nechali
zřídit důstojné pietní doplňky z kamenické dílny Grafiet.
Díky nově instalovaným deskám ze sliveneckého mramoru
umožňujeme také pozůstalým vytesání jména zemřelého právě na tyto desky v blízkosti loučky. Zájemci o tuto
službu se mohou přihlásit na Úřadě městské části u paní
Bohdany Růžičkové (tel.: 251 818 044).

K Barrandovu
– pokládka tichého asfaltu
Od července probíhá oprava asfaltu na komunikaci K Barrandovu od sjezdu z Pražského okruhu po křižovatku s komunikací K Holyni.
Během letních měsíců byly opraveny oba jízdní pruhy ve směru k sídlišti Barrandov. Od 9.10.2018 pokračovaly práce na pruzích směrem
k Pražskému okruhu, o víkendu 27.- 28.10. byla opravena křižovatka s ulicí U Náhonu, o víkendu 2. – 4.11. křižovatka K Austisu, o dalším
víkendu 10. - 11.11. pak křižovatka K Barrandovu a K Holyni a poslední křižovatka K Barrandovu a Ke Smíchovu bude nově vyasfaltována
o víkendu 17.-18.11. 2018. 
Příspěvky Ing. Šárka Musilová
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Sportoviště
Veřejný sportovní areál ve Slivenci doznal v několika posledních letech
mnoha úprav, oprav a doplnění. Kromě travnatého fotbalového hřiště a hřiště s umělým trávníkem přibyla nová běžecká dráha a nové
víceúčelové hřiště. Rozsáhlé rekonstrukce se v posledních měsících
dočkaly také tenisové kurty. Celý areál byl nově oplocen a jednotlivá
sportoviště byla propojena novými cestami a osvětlením. Opravy se
dočkaly i šatny AFK Slivenec. Areál je otevřen nejen AFK Slivenec a
tenisovému oddílu, ale také základní škole a veřejnoti.

Pomník v Holyni – Náměstí Pod Lípou

V polovině října 2018 byla dokončena revitalizace kolem pomníku v Holyni na náměstí Pod Lípou. Úpravy
podle návrhu Ing. R. Šimkové provedla firma Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. V rámci úprav byl prostor
osazen novým mobiliářem, byly vydlážděné nové cestičky a vysazená nová zeleň. Pomník velmi prokoukl
a je důstojným připomenutím historických událostí v naší městské části.

Hřiště Na louži – Holyně
Během léta proběhlo výběrové řízení na zhotovitele hřiště Na louži v Holyni, kdy zvítězila firma Zahradní architektura Kurz, s.r.o., která si koncem září prostor převzala.
V současné době se řeší opěrná zídka, na které bude upevněna dětská lezecká stěna. Hned poté začne
postupná úprava zeleně, terénní úpravy, zhotovení oplocení a osazení herních prvků.
Pryžový povrch bude s největší pravděpodobností z důvodu klimatických podmínek instalován až na jaře
roku příštího.
inzerce

Vodovodní řad U Jezírek
Všichni obyvatelé oblasti U Jezírek se jistě už moc těší na ukončení
prací na obnově vodovodního řadu v ulici Frančíkova. Do konce listopadu by měly být všechny stroje pryč a komunikace by měly být provizorně zaasfaltované. Bude tak na pár měsíců klid, aby se od jara příštího roku začalo s těmito pracemi nanovo, postupně ve všech bočních
ulicích. Po nich budou následovat nové komunikace, na které se začíná
vyřizovat stavební povolení.

Kompostárna již vydává kompost
Kompostárna získala certifikát na kompost a tak si občané, kteří v roce
2017 odevzdali do kompostárny bioodpad, mohou pro kompost dojet.
Vydává se v přepočtu za 5 kg odevzdané hmoty 1 kg hotového kompostu,
kompost je volně ložený, zájemce si jej musí naložit do vlastních nádob.
Výdej bude na základě předložených vážních lístků z roku 2017 nebo dle
evidence v Kompostárně. Kompost se bude vydávat pouze ve všední dny
pondělí až pátek a je možné ho odebírat postupně. Za rok 2017 se bude
vydávat kompost po celý rok 2019. 
Příspěvky J. Valtrová

POZOR! POZOR!
Změna hodin pro veřejnost pobočky pošty Praha 514-Slivenec (od
12.11.2018 do 31.12.2018):
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

12:00 – 18:00
08:00 – 14:00
12:00 – 18:00
08:00 – 14:00
12:00 – 18:00
zavřeno

Pro služby ověřování a CzechPointu můžete využívat náš úřad,
a to v úředních hodinách (po a st 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00).
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Granty 2019 – I. kolo
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec schválilo svým usnesením č. 8/1/2018 vyhlášení grantů na rok 2019. Celková výše poskytnutých
finančních prostředků je 200 000,- Kč.
Zájemci mohou své žádosti předkládat na ÚMČ Praha - Slivenec do 14. prosince 2018 do 12:00 hod.
Tematické okruhy jsou dva:
I. Podpora kultury, sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a dětí v MČ Praha-Slivenec v roce 2019
II. Podpora jednotlivých akcí a činností, které s vztahují k historii a přírodě MČ Praha-Slivenec v roce 2019. 

Participativní rozpočet 2018 a jeho realizace
Během léta se naplno rozjela realizace projektů, pro které jste hlasovali v druhém ročníku participativního rozpočtu.
Přechod v ulici K Cikánce – v průběhu září byl přechod na základě stanovení vyznačen, byl upraven chodník, aby se dalo pohodlně
k přechodu z obou stran dojít a byl bezbariérový.
Stanoviště tříděného odpadu na Náměstí Pod Lípou –přístřešek je osazen, kontejnery na tříděný odpad jsou již přesunuty, a
místo celkově působí hezkým a upraveným
dojmem.
Exteriérové hodiny – v parčíku Na Křenkově jsou již nainstalované a od poloviny
srpna slouží občanům.
Rekultivace parčíku Malachitová – byl
vypracován projekt na změnu parčíku, z
nabídky zhotovitelů byla vybrána firma
Bonsoft, s.r.o. pro realizaci, která by měla
být hotova do konce roku.

Jana Valtrová
inzerce
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Vítání občánků narozených v roce 2017

Letos v dubnu jsme v zasedací místnosti úřadu přivítali první skupinu občánků narozených
v městské části Praha-Slivenec v roce 2017. Jelikož se v tomto roce narodilo neuvěřitelných
48 dětí, tak jsme obřad Vítání občánků rozdělili na 2 části. O první části jsme vás již v Mramoru informovali. V sobotu 20. října 2018 jsme přivítali dalších 10 občánků narozených
v roce 2017. Zasedací místnost byla opět plná, neboť pěkné setkání si nenechali ujít kromě
maminek a tatínků také babičky a dědečkové a samozřejmě i sourozenci. Jak už je u nás
zvykem, na začátku k zúčastněným promluvila paní starostka. Po jejích upřímných slovech
a radách do života vystoupily žákyně ze slivenecké základní školy a jejich paní učitelky, což
se opět všem velice líbilo a moc jim za to děkujeme. Rodiče dostali upomínkové předměty pamětní list občánka roku 2017, knihu a stříbrnou pamětní medaili se čtyřlístkem pro štěstí.
Maminky dostaly ještě kytičku a spolu s tatínkem a miminkem se na památku vyfotili s paní
starostkou. Konec obřadu patřil opět focení, a to na společnou fotografii, kterou s ostatními
fotografiemi dostanou občánci od nás jako dárek. Přejeme jim na jejich cestě životem hlavně
hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 
Bohdana Růžičková

PRÁVNÍ OKÉNKO

Nároky při vadách zájezdu
Dovolená je pro většinu lidí očekávanou a mimořádnou událostí roku. Na
dovolenou se lidé těší, plánují ji a šetří si na ní peníze, a tudíž i očekávají její
bezproblémové prožití. Přesto se může stát a stává se, že dovolená neprobíhá tak, jak by měla a její průběh je v rozporu s ujištěním pořadatele zájezdu
a očekáváním účastníka zájezdu.
Vady dovolené, resp. vady zájezdu upravuje zákon č. 89/2012 Sb, občanský
zákoník (dále jen „NOZ“). Úvodem je vhodné vyjasnit si pojem zájezd dle
NOZ, který označuje zájezdem soubor služeb cestovního ruchu, pokud je
uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z následujících plnění – ubytování, dopravu,
jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Pořadatelem zájezdu ve smyslu NOZ je ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob
podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby.
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil, nebo které
zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem očekával, zjedná nápravu sám
pořadatel. Pakliže pořadatel nápravu nezjedná, má zákazník právo požadovat účelně vynaložené náklady.

Dalším nárokem zákazníka je poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Podmínkou
poskytnutí slevy je vytčení vady zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Výše slevy by měla být přiměřená rozsahu a délce trvání vady. Pro stanovení výše slevy lze podpůrně
požít tzv. Frankfurtskou tabulku. Frankfurtská tabulka sice není závazná
pro české soudy, lze ji však použít jako vodítko pro stanovení výše slevy
konkrétního zájezdu.
Dalším nárokem z vady zájezdu je nárok na náhradu újmy za narušení dovolené, tzv. ztráta radosti z dovolené. Náhrada újmy za narušení dovolené
se týká zejména případů zmaření zájezdu nebo jeho podstatného zkrácení.
A co byste v případě vytýkání vad zájezdu neměli opomenout? Vady
vytkněte bez zbytečného odkladu, ještě v průběhu dovolené. Vytýkané vady zdokumentujte ať již fotografiemi, prohlášením personálu hotelu či dopravce, písemným prohlášením dalších hostů hotelu apod. Pozor si dejte
na délku lhůty pro uplatnění vad zájezdu. Vytčené vady musí být uplatněny u pořadatele zájezdu, případně u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
JUDr. Vladimír Nácal, advokát, AK se sídlem Geologická 575, Praha 5
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Výstava v Galerii Kaple Holyně
Posledním letošním výstavním počinem (když nepočítáme tradiční
předvánoční instalaci dětí ze slivenecké školy) v holyňské kapli sv. Jana
Křtitele byla výstava skupiny Otupělí, působící ve Slivenci, s názvem Reflexe. Pod vedením fotografa Rudolfa Skopce, se její členové Eva Froňková, Jana Nerudová, Petr Nohava, Lucie Richterová a Edita Šimková tentokrát zabývali mottem Imitace, Citace a Interpretace.
Zadáním bylo vybrat si libovolnou zajímavou fotografii a následně ji
natřikrát přetvořit. Nejdříve podle kritérií imitace, obraz se rozebral a
analyzoval s přihlédnutím k technologii, druhu svícení, úhlu záběru,
kompozici, etc. Cílem bylo pořídit fotografii co nejvěrnější originálu. V

druhé fázi procesu se obraz citoval. Po obrazové, formální a obsahové
analýze se vybral jeden z důležitých prvků, který se posléze aplikoval
v jiném kontextu, než v jakém je v originálu, vztah s originálem zůstal
zachován. Poslední fáze, interpretace, měla za cíl pochopení celkového
řešení originálu a toto svévolně aplikovat, tak aby zůstal
zachován vztah s originálem,
ale vzniklo originální dílo. Vystavující si vybrali fotografie
od Josefa Sudka, Josefa Hníka
a Irwinga Penna. Vznikla tak
působivá a ucelená instalace.
Jednalo se již o třetí výstavní
počin této skupiny a doufejme, že se příští rok s jejich
pracemi shledáme znovu.
Těšíme se na další projekty!

Adéla Rozehnalová,
kurátorka holyňské galerie

Retrovečer
V sobotu 20. 10. 2018 proběhl v „hostinci U Bůčka“ (dříve U Žilinů) Retro hudební večer pořádaný „sliveňákem“ Janem Kučerou.
Vystoupila kapela Tridian ve stylu hard rockových „80“ a v „retro“
oblečení nažhavila diváky. Následovala big beatová kapela ALLrock
s vlastní tvorbou a taktéž v retro oblečení, kteří ovšem již zvedli
obecenstvo ze židlí. Jako hřeb večera Ajn Kesl Buntes Filipa Bene-

šovského, kteří předvedli stylovou šou ze světa pop music se vším
všudy – Hanička Zagorová, Kája Gott i Vašek Neckář, byli naprosto
úžasní. To už tančil celý sál. Účast byla hojná a večer se povedl
nad očekávání. Velký dík patří Městské části, bez jejíž grantové
podpory by se tento večer nekonal. Tak snad … „Někdy příště“.

Věra Blažková
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(akce v rámci projektu Slivenecká škola objevuje)

Už se stalo tradicí, že Unie rodičů ve spolupráci se školou pořádá zahradní slavnost
v areálu školy. Letos to bylo poprvé v září a poprvé v rámci projektu ESF OP PPR
Slivenecká škola objevuje, kam se tyto komunitní akce výborně hodí. A bylo by to
i s úžasným počasím, kdybychom si vybrali den 12. nebo i 14. nebo jakýkoli jiný
den v prvních třech týdnech školy. Termín zahradní slavnosti však byl 13. září. A
tak jakkoli celé léto bylo horké a suché, pršelo nám na první školní den, pršelo nám
i v den slavnosti. Ale zvládli jsme to nejen my – pořadatelé, zvládli to i žáci s rodiči.
A vyplatilo se jim to, protože tentokrát byl program opravdu pestrý. Rodiče, coby
dobrovolní lektoři, připravili různá zajímavá stanoviště pro děti, profesionální šermíři ukázali své bojové umění s mečem, zvláště kluky zaujala ukázka a workshop
parkouru. Mezitím se odehrály rodinné turnaje ve stolním tenise i florbalu. K tomu
všemu vyhrávala country kapela a paní učitelky se skupinou žáků devátého ročníku
hostily návštěvníky jablkovými záviny a perníkem (dílo našich paních kuchařek) a drtily školní jablíčka na výborný mošt, který rozdávaly. Vše
v multikulturním duchu. Prostě – sluníčko sice nesvítilo na nebi, ale každý z návštěvníků ho měl v duši.
I. Rosová

Slivenecká škola, evropské projekty
a projekty MHMP
V minulém čísle Mramoru jsme čtenáře informovali o realizovaných projektech z ESF a z MHMP. Nyní se můžeme pochlubit již dvěma ukončenými. Jsou to: Odborná jazyková učebna (OP PPR, výzva č. 20) a Zelené atrium – zelená učebna (MHMP). Máme ze všeho velikou radost, neboť
se škola opět posunula vpřed jako středisko moderního způsobu vzdělávání. V jazykové učebně se učí od začátku listopadu, v atriu si děti mohly
vyzkoušet, jak chutná učení při příjemném sluníčku již na konci září.
Posuďte sami z fotografií, jak se dílo povedlo. A jen pro připomenutí – realizujeme projekt „Slivenecká škola objevuje“ (OP PPR, výzva č. 28) a
„Slivenecké šablony“ (OP VVV - šablony) 	
Ivana Rosová, ř. š.

Protidrogový vlak
Návštěva přistaveného vlaku s názvem REVOLUTION TRAIN na radotínském nádraží byla pro
nás, žáky 7. a 8. třídy, velmi „zajímavá jízda“, přestože jsme nikam nejeli. Ve vlaku jsme totiž
absolvovali program protidrogové prevence, kterým před námi prošlo již přes 90 tisíc dětí mezi 12 a 17 lety nejen z Česka, ale i Slovenska, Německa a Polska. Při procházení vagónů vlaku
(4 kinosálů a 8 interaktivních místností) jsme prožili příběh obyčejných mladých lidí, jejichž
cesta skončila drogovou závislostí. Nikdo nás nepoučoval, nikdo nám neříkal, co všechno drogy udělají s naším životem. My jsme to viděli. Dostali jsme návod, jak se ve správnou chvíli
dobře rozhodnout. 
Žáci 7. a 8. třídy a třídní paní učitelky D. Štolová a L. Matulová

Skřítkohraní

(akce v rámci projektu Slivenecká škola objevuje)

Letošní vítání podzimu, nového školního roku a našich nejmenších dětí nás zavedlo 20. 9. 2018 na akci s názvem „Skřítkohraní“. Tato akce je
realizována v rámci projektu OP PPR „Slivenecká škola objevuje“ (multikulturní výchova) a mateřská škola jej bude realizovat dva roky. Můžeme se tak těšit na spoustu dalších příjemných akcí.
Starší skřítci z naší zahrady si přichystali pro děti a jejich rodiče zábavné hry a zajímavé úkoly. Celou akci zahájili malí skřítci společnou písničkou a básničkou pro své rodiče a prarodiče. Poté prošli všichni společně branou do světa skřítků a tam už na ně čekali skřítci, kteří mají rádi
děti a zvířátka, skřítci, kteří si rádi dělají z lidí dobrý den, skřítci vlasatí a fousatí, skřítci, kteří bydli hluboko v lesích, skřítci, kteří si rádi hrají a
skřítci, kteří hlídají poklad. Za všechny splněné úkoly si mohly děti kousek toho pokladu odnést domů do svých příbytků.
Jak nenáročnou a hravou formou se děti dozvěděly, že všichni nemusíme být stejní! 
Alexandra Winterová, učitelka MŠ
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Mezigenerační setkávání
Naše škola v letošním roce započala pravidelnou spolupráci se sliveneckým
Domovem seniorů a o.p.s. Mezi námi. Posláním o.p.s. Mezi námi je sbližování generací, především té nejmladší s tou nejstarší, aby k sobě našly cestu,
aby i děti věděly, že stáří je přirozenou součástí života.
V říjnu tedy proběhlo první z řady plánovaných setkání seniorů a dětí z
oddělení školní družiny. Téma bylo podzimní výtvarničení. Po překonání
prvotního ostychu na obou stranách byla atmosféra úžasná a děti i senioři společně tvořili velkoformátové obrázky plné barevných listů, zvířátek,
stromů. Tato setkávání budou probíhat každý měsíc do konce školního roku a my už se moc těšíme na další, tentokrát zaměřené na paměťové hry.

Petra Chlumská, z. ř. š.

Školní družina
Školní družina se letos znovu rozšířila o jedno oddělení. S celkovým počtem šesti oddělení tak v současné době navštěvuje školní družinu 180
žáků z 1. – 4. třídy.
Od nového školního roku jsme začali spolupracovat s domovem seniorů ve Slivenci. Děti pro místní klienty malují obrázky, připravují vystoupení a také se budou pravidelně účastnit společných programů. První krásné společné setkání již proběhlo ve středu 17.října a děti se již připravují
na to listopadové.
Kromě své pravidelné činnosti nabízí školní družina dětem i jejich rodičům účast na dalších akcích, pořádaných většinou mimo provozní dobu
družiny.
V sobotu 22. září jsme vyrazili na celodenní výlet do pražské zoologické zahrady. Nepřišli jsme si však „jen prohlížet“ zvířata. Děti během celého
dne v soutěžních týmech odpovídaly na více či méně záludné otázky a plnily úkoly.
V sobotu 20. října jsme uspořádali již X. ročník přechodu Brd z Mníšku pod Brdy do Řevnic. Ani tentokrát to účastníci neměli jednoduché.
Během celého dne na ně kromě samotného pochodu čekalo i množství nejrůznějších soutěží a úkolů – hledání písmen, poznávání stromů a
bylin, běh, pavoučí síť, hmatová kimovka, nejrůznější soutěže se šiškami, běh po číslech, hledací a paměťové soutěže, šifrování, či běh trifidů.
Samozřejmě jsme nevynechali ani oblíbenou návštěvu vyhlášené cukrárny nebo opékání buřtu. Počasí nám také přálo a tak jsme si to všichni
náležitě užili. Během září a října jsme také několikrát navštívili filmová představení v kině Radotín, o která je stále velký zájem.
Ve středu 31.10. jsme připravili odpolední strašidílny, kde si děti mohly vyrobit nejrůznější výrobky, ale také se trochu protáhnout při pohybových strašidláckých úkolech. Ve večerních hodinách proběhl pro děti a jejich rodiče další „halloween po našem“. Během večera se vyřezávaly
a vydlabávaly dýně, ochutnávaly dobroty, zazpívali jsme si písničku a přečetli příběh o nenapravitelném Jackovi a děti si prošly malou stezku
odvahy a paměti. 
Petra Siganová, vedoucí vychovatelka ŠD

Slivenečtí skřítkové
Naše mateřská škola dostala pozvání na slavnostní Přehlídku mateřských a základních škol, která se konala v parku Portheimka. Představilo se
zde několik desítek škol a školek z celé Prahy 5.
Paní učitelky Eva a Lenka s dětmi nacvičily hudebně
pohybové vystoupení s názvem Slivenečtí skřítkové,
které sklidilo ohromný potlesk. Dík patří také všem
rodičům, kteří nám pomohli s organizací a převozem
rekvizit. A protože jsou naši skřítkové opravdu šikovní, nenecháme si vystoupení jen pro sebe, ale půjdeme jím rozveselit i seniory do sliveneckého domova
pro seniory SeneCura.
Eva Pavlicová, ved.uč.
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Kurz trénování paměti – podzim 2018
Každý týden ve středu od 16.00 hod. se schází dvacetičlenná skupina seniorů ve své nové klubovně Na Půdě. Paní lektorka Ivana energicky, s
humorem a taktem s námi pracuje na tom, aby náš mozek i tělo nebylo pohodlné ba líné. Procvičujeme pozornost, koncentraci, dlouhodobou
paměť, slovní zásobu i logiku, příklady analogie, vzpomínáme na zvyky a pověry na dané téma, pracujeme s internetem. I když nám to někdy
nejde, snažíme se a Kurz trénování paměti navštěvujeme moc rádi.

Podzimní výlety seniorů
ZÁŘIJOVÝ VÝLET DO LIBOCHOVIC A ŽATCE

Počasí nám přálo, silnice byly průjezdné bez větších problémů. První zastávka byla na zámku Libochovice, který má romantickou polohu na
břehu řeky Ohře v pozadí se zříceninou hradu Hazmburk a vulkanickými kopci Českého středohoří. Zámek je významný i jako rodiště Jana
Evangelisty Purkyně. Po prohlídce zámku jsme prošli i zámecký park. Další zastávka byla v královském městě Žatec, metropoli pěstování a
zpracování nejlepšího chmele na světě. Odpoledne následovala prohlídka kostela Sv. Jakuba ve Slavětíně s přednáškou o historii kostela. V
Peruci jsme viděli Oldřichův dub a Boženčinu studánku. Navštívili jsme také Muzeum české vesnice. Na závěr jsme navštívili město Slaný, kde jsme s paní průvodkyní prošli historické centrum
města a ve zbylém čase poseděli v kavárně. Výlet se moc povedl.

ŘÍJNOVÝ VÝLET DO KRKONOŠ
V letošním roce jsme si opravdu všichni užili krásného počasí, slunce a tepla. Jeden z posledních
takových dnů byl čtvrtek 18. 10. 2018, kdy se senioři z Holyně, Slivence a Lochkova vydali v časných
ranních hodinách do Krkonoš. Plán výletu byl tentokrát jednoduchý – Janské Lázně – pohodlné stoupání na vybudovanou bezbariérovou Stezku – pěšky zpět do Janských Lázní – oběd a odpočinek na
sluníčku – odjezd domů. Janské Lázně – město, kde není nic po rovině, jsou světoznámé po roce 1935
léčbou dětské obrny a dnes se zde léčí lidé s pohybovými potížemi. V J. Lázních je krásná novorenesanční kolonáda, kostel sv. Jana Křtitele, na Černou horu vede gondolová lanovka. Velkou atrakcí je
před třemi lety postavená Stezka korunami stromů. Stavba je to impozantní, bezbariérová (přizpůsobená jak k procházce s kočárky, tak pro vozíčkáře), naučná, s adrenalinovou skluzavkou. V dolní
části stavby je uspořádaná zajímavá
výstava: Neviditelná část lesa. V horní
části je odpočívárna s rozhledem. Stezka je opravdu krásná a doporučujeme
ji všem! I tento výlet se nám moc líbil.
Za podporu našeho cestování děkujeme Městské části Praha – Slivenec. CK Arces a paní Bohdaně
Růžičkové děkujeme za organizaci,
administrativu a vstřícnost. Těšíme
se na seniorské zájezdy v roce 2019!

Cvičení seniorů – podzim 2018
Naši senioři se opravdu snaží. Zaplní každý čtvrtek tělocvičnu dvakrát. Máme novou cvičitelku Helenku, která se snaží stejně jako naše původní cvičitelka Jana (t. č. čerstvá maminka), abychom si
protáhli celé tělo a srovnali myšlenky. Na cvičení se těšíme a jsme rádi, že můžeme používat moderní, čistý a dobře vybavený sál Fit Švestka. Pohyb a pohodu všichni hodně potřebujeme a nyní, když
máme zazimované zahrádky a čeká nás náročné období konce roku, by to bez cvičení ani nešlo!

Počátky evropské kultury s přesahy
a v souvislostech
Podzimní populárně odborné přednášky s PhDr. Zdeňkou Novákovou nejen pro seniory se konají
ve středu od 17.00 hod. v nové klubovně seniorů Na Půdě (od 26. 9. – 28. 11. 2018). Dozvěděli jsme
se zatím o tom, jak si sami Řekové vykládali svou historii, probrali jsme okruh řeckých pověstí,
řecké bohy, navštívili Troju, bloudili s Odysseem dlouhých 10 let, seznámili jsme se s blíže s Homérem, alfabetou, ohromila nás architektura starých Athén, Delf, Olympie a staveb na Krétě (Knóssos) a pak porovnání s tím, co tam nyní najdeme. Paní doktorka Nováková je jako kniha, kde vše
nalistujeme, najdeme, trpělivě nám vysvětluje souvislosti. My posloucháme a těšíme se na příště.
Čeká nás ještě mnoho zajímavého (viz. www.praha-slivenec.cz Program přednášek).

Příspěvky Za Klub seniorů Slivenec a Holyně Irena Krejčová

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

LISTOPAD
paní Jana Černá
pan Jiří Fait
pan Bohumil Khol
paní Danuše Paveková
pan Petr Synecký

PROSINEC
paní Eva Pavlatová
pan Pavel Šubrt
pan Vladimír Včelák
paní Jana Novotná
pan Jiří Miřacký
pan Ladislav Šilha
pan Václav Slavík
pan Václav Vimmr
paní Blanka Součková

Hodně štěstí, pohody a hlavně
zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ
Praha-Slivenec.
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SeneCura ve Slivenci slavnostně otevřela SeniorCentrum
Dne 26. září 2018 se ve Slivenci slavnostně
otevřelo SeniorCentrum společnosti SeneCura
s kapacitou 224 lůžek. Centrum nabízí služby formou Domova pro seniory a Domova se
zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.
„Otevřením v pořadí již třináctého SeniorCentra
napomáháme kvalitně řešit problematiku péče o
seniory a osoby s demencí nejen v rámci lokality
Prahy 5, ale napříč celou ČR. Těší nás, že o služby
SeniorCentra má zájem i veřejnost – k dnešnímu
dni naše služby využívá již 50 klientů,“ říká Lukáš
Stárek, ředitel SeniorCentra ve Slivenci.

Součástí programu bylo slavnostní přestřižení
pásky za účasti finanční ředitelky skupiny SeneCura Dity Chrastilové, regionálního ředitele
Ondřeje Plška, radní hl. m. Prahy a starostky
MČ Praha Slivenec Jany Plamínkové a dalších
hostů, dále kulturní a zábavná vystoupení
nebo tvořivé dílny, kde se návštěvníci mohli
setkat s klienty domova. Hosté si také mohli
celé seniorcentrum prohlédnout na několika
komentovaných prohlídkách a přesvědčit se o
kvalitě poskytované péče.
„Všechna zařízení společnosti SeneCura mají
rovněž ambici být komunitními a společenskými

centry v daných městech, podporovat mezigenerační soužití a být otevřená pro všechny. Propojování generací symbolizují i tři spojené kruhy v
logu společnosti SeneCura. Filozofii propojování
generací slouží také dětská skupina Hvězdička,
která je součástí objektu domova. Byla otevřena
3. září a prozatím ji navštěvuje šest dětí. SeniorCentrum v Praze-Slivenci má od městské části
naštěstí velkou podporu a stalo se součástí komunitního života, spolupracuje s místní mateřskou a základní školou, s Klubem seniorů, Klubem Švestka a dalšími organizacemi,“ dodává
regionální ředitel.

SeneCura SeniorCentrum Slivenec podporuje mezigenerační setkávání
SeneCura SeniorCentrum ve Slivenci, které se
nedávno slavnostně otevíralo, se snaží podporovat mezigenerační setkávání a zapojilo se tak
do projektu Mezigeneračních skupin, na němž
spolupracuje s organizací Mezi námi a Základní
školou Slivenec.
„SeneCura vnímá vztahy seniorů s dětmi a aktivní
střední generací jako přirozené partnerství. Naším
cílem je, aby spolu všechny generace sdílely radost
ze života, životní moudrost i energii, a aby k sobě
opět našly cestu. Je důležité, aby i děti vnímaly stáří
jako přirozenou součást lidského života,“ říká Lukáš Stárek, ředitel SeniorCentra ve Slivenci. „Do
projektu Mezigeneračních skupin jsme vstoupili
s velkým očekáváním, a zatím jsme se setkali s
pozitivními ohlasy jak ze strany našich klientů,
tak dětí. Jsme hrdí, že se můžeme podílet na ně-

čem, co má smysl a sbližuje lidi různého věku.“
Projekt Mezigenerační skupiny je iniciativou
organizace Mezi námi, která se dlouhodobě zabývá setkáváním lidí všech generací, především
té nejstarší s tou nejmladší. SeneCura zde spolupracuje se Základní školou Slivenec a jejími
nejmladšími žáky.
Hlavní mezigenerační aktivitou v rámci projektu
je program Povídej. Děti pravidelně navštěvují
klienty v SeniorCentru, hledají společnou řeč na
různá témata a aktivně spolu tráví čas. Přestože
děti a seniory dělí mnohdy až 90 let, mohou si
dobře popovídat a vzájemně se obohatit. „Každý
má strach z neznámého, což je krásně vidět právě
na vztahu děti-senioři. Děti prostřednictvím rozhovorů a společných chvil poznají, že staří lidé nejsou jen ti morousové, kteří je okřikují v parku, ale

moudří lidé, kteří toho hodně prožili a mají ostatním stále co nabídnout a říci,“ říká koordinátorka
projektu Anna Vokurková. Za SeniorCentrum

Slivenec Mgr. Lukáš Stárek, ředitel

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Kde je u nás červený kontejner na elektroodpad?
Velký kontejner na elektroodpad najdete na stanovišti tříděného odpadu v ulici k Homolce, můžete zde odkalit drobné elektrospotřebiče
a počítačovou techniku, nelze odkládat monitory a TV. S těmi musíte
do sběrného dvora.
Kam zmizel z úřadu červený kontejner na baterky?
Nezmizel, je tam novější zelený kontejner na odkládání bateriií
(horní část) a malých elektrospotřebičů (dolní část), žárovky a zářivky pak můžete odevzdat přímo na úřadě u paní Jany Valtrové.

Proč je nový přechod v ulici K Cikánce umístěný tak nešikovně?
Požadavek na zřízení nového přechodu vznikl v letošním ročníku Participativního rozpočtu a je určený zejména chodcům,
kteří jdou ulicí K Cikánce, dalším požadavkem bylo umístěný brzdných polštářů před přechodem a tak bylo třeba umístit přechod dále od křižovatky, aby splňoval všechny zákonné
náležitosti. I toto řešení je dočasné, protože v budoucnu je
plánovaná rekonstrukce komunikace.

Jana Valtrová
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Osmý rok Sliveneckého klubu Švestka
Slivenecký klub Švestka zahájil v druhé polovině září již osmý švestkový rok svého fungování. V klubových prostorách v budově u rybníka probíhají výtvarné, hudební, keramické, jazykové a divadelní kurzy, v sále Fit Švestka na křižovatce ulic Ke Smíchovu a K
Holyni cvičíme jógu, čchi-kung, power jogu, zdravotní cvičení, pilates. Rodinné centrum Pecka zde vede své kurzy Montessori. Máme tu také naši kancelář, otevřenou vždy
ve čtvrtek mezi 15:00-19:00, kde vyřídíte vše potřebné týkající se dodatečných zápisů,
plateb, atd. Pro ty kurzy, kde prostor našich učeben nestačí, pronajímáme velkou i
malou tělocvičnu základní školy. Některé jazykové a hudební kurzy se do našeho rozvrhu už nevešly, a tak využíváme nového komunitního centra Na půdě v budově úřadu.
Jsme otevření zájemcům od několika měsíců věku, chodí k nám děti školou povinné,
mládež a dospělí (až do seniorského věku). Kromě pravidelných kurzů pořádáme různé
workshopy, výtvarné dílny, divadelní představení, hudební akademii. Spolupracujeme
s Klubem seniorů, s knihovnou i se základní školou. Jsme otevření nápadům, snažíme
se o přátelskou, kreativní atmosféru. Těšíme se na každého nového zájemce o naši
činnost, přijďte mezi nás! 
Realizační tým Klubu Švestka


Rychlí špunti I.

Rychlí špunti II.

Slivenecký mramor 6 l 2018
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Podzimní dny v Pecce
Rodinné centrum Pecka vplulo do dalšího roku činnosti. Těší nás,
že jsme přivítali nová miminka a batolátka na cvičení Pecičky, kde
se učí básničky, písničky a první cviky, aby pak mohly plynule přejít
mezi větší děti a do větších prostor slivenecké tělocvičny. Kurz je
navíc místem setkávání a seznamování maminek a dalších rodinných příslušníků, což je neméně důležité.
Proto také nabízíme možnost využívat v určité dny a časy volnou
hernu – stačí sehnat spolehlivého člověka, který se postará o otevření a zavření klubu Švestka.					
Pod mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ pokračují oblíbené
Montessori kurzy, které se zaměřují především na děti předškolního věku a pomocí originálních a propracovaných pomůcek se snaží
povzbudit jejich vnímavost, soustředění apod. 			
Neopomíjíme ani umělecké vyjádření a jako obvykle se nesmírnému zájmu těší kurz keramiky Hliněná pecka. 			
V podzimním období pro Vás samozřejmě připravujeme různé výtvarné dílny a dále zveme oblíbené divadýlko principály Moniky
Pospíšilové, které umí zaujmout a vtáhnout do děje i ty nejmenší
diváky. 		
Těšíme se na Vás na vánočním jarmarku a v případě zájmu o jakýkoliv kurz či akci nás neváhejte kontaktovat.

Za RC Pecka Dora Poláková

Sejdeme se vždy v 16 hodin.

18.12. 2018
18.00 hodin
v zasedací místnosti
Úřadu městské části
Praha-Slivenec
K Lochkovu 6

Z posledního divadelního představení spolku Remedium
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CAFÉ ROBINSON – Jiří Žáček
V úterý 25. 9. jsme pozvali do Slivence divadelní společnost Gaudium a tímto představením jsme zahájili novou kulturní sezónu v
naší obci.
Dnes mnoho lidí nečte poezii. Jaksi nám na ni nezbývá čas. Ale
představte si, že někdo nám zpřístupní velmi hezké a vtipné verše
vlastím přednesem a interpretací. Přednes básní doprovodily dvě
zpěvačky - Jana Kouřimská a Eva Černá a zpěvák František Novák.
Jejich energie byla přímo nakažlivá. Úžasně swingovali s písněmi
Josefa Kainara, které známe z podání Karla Plíhala a Zuzany Navarové. Jako např. Deštivý den, Nebe počká, Trochu v hlavě mám, Já
bych si rád najal dům, Harfy v nebi a další. Na klavír doprovázel Jan
Klement. Úžasná kavárnice Vlasta Pilařová obsluhovala šaramantní
návštěvnici kavárny Hanu Řehořovou a jejího okouzlujícího společníka Vladimíra Kydlíčka.

Káva voněla celou zasedačkou našeho úřadu. Dovedete si to představit? Básnickou sbírku Jiřího Žáčka CAFÉ ROBINSON máme k vypůjčení v naší knihovně ve Slivenci.

Rytíř české kultury Karel Hašler
V úterý 2. 10. 2018 jsme ve Slivenci uvítali Malou divadelní společnost
Kostým, tentokrát už po osmé!
Tato společnost působí od roku 1997 jako divadlo jednoho herce. Její
repertoár tvoří hudební monodramata, koncerty lidových a klasických
písní a klavírní koncerty. Zdrojem inspirace pro činnost Malé divadelní
společnosti Kostým jsou literatura i hudba, historie i současný život. Divadelní představení vycházejí z kompozice mluveného slova, recitace,
zpěvu, klavírního doprovodu a původních hudebních skladeb. Zakladatelkou a vůdčí osobností Malé divadelní společnosti Kostým je paní Květa Drahokoupilová. Je autorkou všech scénářů. Scénickou hudbu tvoří
skladatel a klavírista pan Přemysl Zíka. Zpívá, tančí, hraje a přednáší

Barevná Kolumbie
V úterý 30. 10. se konala přednáška s cestovatelem ing. Petrem Štětinou, kterého již dobře
známe (pro připomínku: www.goodplaces.cz/).
Tentokrát nás seznámil svým osobitým přístupem s jihoamerickou Kolumbií. Dověděli
jsme se, že je to země v současné době velmi
bezpečná a příjemná na cestování. Seznámili
jsme se s krásami exotické přírody – zelené
pahorkatiny, andské velehory, prosluněná pobřeží s prázdnými plážemi, neuvěřitelně pestrá flóra i fauna. Zajímavá, zdobná města, kde
se velmi dbá na jednotný architektonický styl
a tím se zachovává tradiční historický vzhled
(dobrý příklad pro nás). Mnohé jsme se dověděli i o místním obyvatelstvu, seznámili jsme
se s jejich zvyky a tradicemi. Prostřednictvím
zajímavých fotografií jsme ochutnávali kolumbijské speciality. Cestování po Kolumbii
je poměrně levné, Kolumbijci jsou přátelští a
vstřícní. Jen není radno vtipkovat na témata:
zbraně a drogy. Kolumbijci jsou hrdí na to,
že překonali temné období spjaté s drogovými mafiemi. Vlajka má vyjadřovat jednotu
kolumbijského obyvatelstva, které si prošlo
mnohými úskalími, žlutá barva symbolizuje
kolumbijské zlato, modrá oceán omývající kolumbijské břehy a červená krev prolitou během
bojů za svobodu. Bienvenido ve Colombia!

Jiřina Haningerová

Michal Boška. V představení Rytíř české kultury Karel Hašler jsme se
ocitli v době První republiky i nacistického protektorátu. Hlavní protagonista a jediný herec a zpěvák v jedné osobě pan Michal Boška zpíval
a hrál. Zpíval staropražské písničky, ale také politické popěvky tehdejší
doby. Připomněl nám umělecký i soukromý život Karla Hašlera a jeho
tragický konec v koncentračním táboře. Některé Hašlerovy písničky jsou
živé dodnes a často si ani neuvědomujeme, kdo je jejich autorem. Ačkoliv jeho písničky byly krásné a většinou veselé, jeho život se vyvíjel v
silném kontrastu. Děkujeme za připomínku této významné osobnosti,
Karla Hašlera, jehož rodný dům se nachází ne daleko od Slivence, na
Zlíchově. 
Irena Krejčová, Jiřina Haningerová, knihovna

Veřejná knihovna Slivenec zve na
besedy s cestovateli
v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Slivenec

MAGDALÉNA RADOSTOVÁ
VIETNAM S VŮNÍ
KORIANDRU
úterý 13. 11. 2018 v 18:00 hod.

MAREK KOVÁŘ
BORNEO
úterý 27. 11. 2018 v 18.00 hod.
Jeden den se potápět s exotickými

Magdaléna Radostová vystudovala střední

rybičkami a druhý den zdolat čtyř-

ekonomickou školu. Od počátku roku 2012 mění

tisícovou horu. Jak spojit zdánlivě

své velké hobby - fotografování a cestování ve

nespojitelné během jedné cesty?

svou práci. V dalších letech se stále více věnuje

Jet na Borneo! Podíváme se spo-

realizaci cestovatelských besed po celé České

lečně do největších jeskyní světa

republice. Pořádá výstavy fotografií. Spolu-

hluboko v džunglích a za divokými

pracuje s cestovatelskými weby, pro které píše

orangutany do panenské přírody.

články - zážitky z cest, www.hedvabnastezka.cz

Projdeme se po stopách Lovců

nebo www.infoglobe.cz. Poslední dobou také

lebek a dostaneme se až do vesnice

aktivně pracuje pro různé cestovní kanceláře

jejich potomků. Zastavíme se také

jako průvodkyně. V roce 2012 vydává svou prvo-

v Bruneji, zemi zlatých paláců s

tinu - cestopis Aljaška divoká a krásná (máme v

extrémním kontrastem k životnímu

knihovně ve Slivenci). Vietnam s vůní koriandru

stylu obyčejných obyvatel. Zbude-li

následuje a nechte se překvapit, jaké téma si

čas, zaletíme i na malou ochutnáv-

autorka zvolí pro příští knihy.

ku nedalekého Singapuru, kde jsme
zakončili naše měsíční putování.
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Český červený kříž v akci – 3. místní skupina Slivenec
Začátkem podzimu jsme již po dvanácté odstartovali zdravotnický kroužek. V počtu 11 dětí, 2 psů a vedoucí Jarky se scházíme v
nových prostorách fary. První schůzky jsou ve znamení obvazování a poznávání kostí a svalů.
Novinkou letošního roku je TURISTICKÝ KROUŽEK. Schází se
nás 10 špuntů a krom sportování máme již vyrobené deníčky a
učíme se uzlovat. O podzimních prázdninách jsme vyrazili na dva

výlety, na Vyšehrad a Malou Ameriku.
Co nás čeká a nemine: o adventním víkendu vyjedeme parním
vláčkem s Mikulášem a jeho pomocníky a zapojíme ručky a mysl
při výrobě vánočních přáníček a dekorací. Rozdáme vánoční
balíčky potřebným.
Nevíce se těšíme na rok 2019, kdy bude Český červený kříž slavit 100
let. Oslavy zahájíme hned 1. 1., a to výstupem na Milešovku.  JaM.

Povedené cyklozvonění
Letošní, již dvanáctý ročník Pražského cyklozvonění vyšel na 22.
září, tedy na Den bez aut. Naše skupina vyjela ze Slivence směrem na Velkou Chuchli a pak přes Barrandovský most, kde jsme
se připojili k jezdcům z jihu Prahy. A poté jsme v jednom velkém
žlutém pelotonu o síle několika set duší projeli po nábřeží a Starým městem až na Karlínské náměstí, kde byl letošní cíl. Japonci

nás po cestě Starým městem fotili jak diví a obávám se, že si z Prahy odnesli mylný pocit, že je tu hlavním dopravním prostředkem
kolo a že cyklisté povinně jezdí ve žlutých tričkách... Moc pěkná
a povedená akce, vyšlo i počasí, takže pěkně strávené sobotní dopoledne…

Jana Plamínková

Slivenečtí železniční modeláři na výstavách
Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec byl ve dnech
25. – 28. 10 přizván k prezentaci svých modulů na veletrhu Model
Hobby 2018 v Letňanech. Během veletrhu práci malých, větších
i velkých modelářů obdivovalo množství návštěvníků, z nichž
někteří také projevili zájem zapojit se i do práce tohoto kroužku.
Bohužel ani letos rozšířená kapacita již neumožnila jejich přání
splnit. Zároveň modeláři dostali i nabídky k účasti na dalších
výstavách. Po tomto veletrhu ještě ani nestihli uložit všechny své

věci a již se připravují na další výstavu. Tentokrát to bude taková
„dvojvýstava“. Ve dnech 1. a 2. prosince budou naši modeláři
představovat svou práci od 10 do 16 hodin při tradičních Mikulášských parních jízdách na Smíchovském nádraží a zároveň se
budou podílet na výstavě spřáteleného klubu Zababov, který bude ve stejném čase vystavovat v Novoměstské radnici na Karlově
náměstí.

Daniel Sigan
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Střípky z farnosti
V pátek 14. září jsme se mohli zúčastnit mše svaté, v jejímž průběhu složil bratr Tomáš do rukou velmistra křižovnického řádu své slavné řeholní
sliby.
V sobotu 15. září proběhla první farní brigáda, při které jsme společně
uklízeli zahradu okolo kostela a vyčistili prostor před farou a část prostoru
uvnitř křižovnického dvora. Počasí nám přálo a práce šla pěkně od ruky. I
když k úklidu toho zůstalo ještě hodně, byl za námi odpoledne vidět pěkný
kus práce. Příjemnou odměnou bylo krátké společné posezení s občerstvením i společný pozdní oběd.
Ve středu 26. září proběhlo slavnostní otevření sliveneckého domova seniorů, jehož součástí bylo i požehnání, kterého se ujal otec David.
V den Slavnosti všech svatých požehnal kardinál Dominik Duka na barrandovském sídlišti základní kámen budoucího nového kostela Krista Spasitele.
Této slavnosti se účastnili i bratři křižovníci a několik sliveneckých farníků.
V pátek 2. listopadu, kdy jsme si připomínali všechny věrné zemřelé, proběhla na sliveneckém hřbitově dušičková pobožnosti.
V neděli 4. listopadu jsme si při poutní mši svaté, kterou vedl novokněz P.
Václav Sládek O.Cr., připomněli Slavnost Všech svatých. Po mši uděloval
otec Václav přítomným novokněžské požehnání. Všichni pak byli také zváni k posezení a občerstvení na slivenecké faře.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS

V sobotu 6. října jsme se mohli zúčastnit úžasné exkurze, která byla další
v řadě putování spojených s historií řádu Křižovníků nebo svatou Anežkou, které pro nás připravuje bratr Tomáš. Tentokrát jsme se vypravili na
Pražský hrad, kde se nás ujal hlavní kurátor sbírek Pražského hradu PhDr.
Jaroslav Sojka, Ph.D. Ten nás nejprve provedl katedrálou svatých Víta, Václava a Vojtěcha a zahrnul nás množstvím informací o historii a výzdobě
tohoto místa. K výzdobě katedrály je mimo jiné hojně využit i slivenecký

mramor. Měli jsme možnost dostat se i na místa,
která byla pro jiné návštěvníky nepřístupná. Takovým místem byla např. i Svatováclavská kaple, do které má běžný turista možnost pouze nahlížet. Po prohlídce katedrály jsme měli zajištěn
chutný oběd v jídelně zaměstnanců Pražského
hradu. Po obědě nás náš průvodce zavedl ještě
do Vladislavského sálu, kde nám předal spousty
dalších zajímavých informací. Jeho vyprávění
bylo vždy velmi zajímavé a poutavé. Na závěr
exkurze jsme si ještě mohli prohlédnout výstavu
obrazů „Tož to kupte!“ .

Nezadržitelně se nám zase blíží adventní čas. Letošní první adventní
neděle připadá na 2. prosince. V 16:30 požehná otec David slivenecký
vánoční strom s betlémem. Během mše svaté, která bude v pravidelném
čase od 17 hodin, si budou moci zájemci nechat požehnat své adventní
věnce.
Advent uteče jako voda a budou tu Vánoce. Jak se stalo již pěknou tradicí,
bude se ve sliveneckém kostele před Štědrým večerem znovu rozdávat
Betlémské světlo. Připálit si tento plamínek bude možno od 16:30 do 18
hodin a před nebo po půlnoční mši svaté. Před půlnoční mší svatou si
budou moci zájemci po 23:15 vyslechnout několik skladeb z České mše
vánoční od J. J. Ryby. Na 1.svátek vánoční (25. 12.) bude mše svatá od 11
hodin. Na svátek sv. Štěpána (26. 12.) jste všichni srdečně zváni na další
Vánoční hraní a zpívání, které proběhne tradičně od 15 do cca 16 hodin. S
koncem občanského roku se rozloučíme mší svatou v pondělí 31.12. od 17
hodin a ten nový přivítáme mší svatou v úterý 1.1. od 11 hodin. Nedělní
mše budou ve svém pravidelném čase od 17 hodin.
V neděli 6. ledna si připomeneme Slavnost Zjevení Páně obecně známou
jako svátek Tří králů. I tento rok se naše farnost připojí k celonárodní charitativní Tříkrálové sbírce, která bude probíhat začátkem ledna. Dejte si,
prosím, pozor na falešné koledníky, kteří se objevují i ve Slivenci! Praví
koledníci budou mít úředně zapečetěnou kasičku a vedoucí skupiny i průkaz vystavený Charitou. Předem děkujeme všem, kteří tuto sbírku podpoří.

- PeS-
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AFK Slivenec: podzimní část sezóny je u konce
V listopadu se hrají poslední mistrovská utkání
v roce 2018, podzimní část sezóny je tím u samého konce. Jak se daří našim týmům a kdo patří
mezi nejlepší střelce klubu? I o tom se dočtete
v článku, který se ohlíží za prvním poločasem
sezóny.
Posun času na zimní a klesající teplota, to jsou
každoroční znamení, že po hřišti bude na chvilku
běhat méně dětí, než dosud. Zimní spánek však
rozhodně neplánujeme, jen se postupně hráči
z přípravek přesunou za teplem do tělocvičen a
hřiště na chvilku zůstane jen jejich starším spoluhráčům z klubu, tedy žákům, dorostencům a
mužům. Všichni však již budou jen na tréninkovém hřišti s umělou trávou. Travnaté hřiště si
přes zimu odpočine, aby na něj na jaře mohli zase hráči vyběhnout a rozdávat radost všem, kdo
se na tréninky a utkání přijdou podívat.

A-tým mužů
A-mužstvo v létě změnilo trenéra, stejně tak
hráčský kádr doznal změn. V úvodu sezóny to
herně ani výsledkově nebylo ideální. Následně
se však tým již sehrál a začala dva měsíce dlouhá
série utkání bez porážky, která náš tým posunula do horních pater tabulky. A nejen tým stoupá tabulkou, také střelci se posouvají v tabulce
kanonýrů vzhůru. Náš útočník Filip Vyhnal patří
mezi vůbec nejlepší střelce soutěže s průměrem
jednoho gólu na zápas. O pohodě v týmu svědčí
i výsledky posledních domácích utkání, vítězství 10:0 nad Prahou 1999, vítězství 6:0 proti
Nebušicím a vítězství 4:0 s Libuší. Není se čemu
divit, že do Slivence jezdí soupeři s respektem
a odjíždějí bez bodů. Hráči si fotbal užívají, což
dokládají i slova trenéra A-týmu Aleše Majera:
„Celý tým velmi poctivě trénuje a dokáže do zápasu přenést pokyny trenéra. Výsledkem jsou
zlepšené výkony a zejména domácí zápasy se
musí našim fanouškům velmi líbit. Věříme, že
ve zbývajicích zápasech svoji dobrou formu a
týmové výkony potvrdíme a získáme další body.
Tímto bychom chtěli pozvat všechny slivenecké
sportovní fanoušky, aby nás i na jaře chodili, do
našeho krásného areálu, podporovat v hojném
počtu. Hráči A-týmu se zapojují do fungování

klubu. Pro diváky připravují zajímavé zápasové
programy, chodí předávat zkušenosti hráčům
přípravek, prostě podporují fotbal ve Slivenci
nejen na hřišti, ale i mimo něj a budou moc rádi, když se jim podpora vrátí, v podobě plného
areálu, během domácích zápasů. Přijďte se na
jaře podívat na kvalitní fotbal!“

B-tým mužů
Podobně, jako A-tým, také B-tým měl pomalejší
rozjezd a úvod sezóny mohl být jistě zdařilejší.
Lepší výsledky přišly až od derby s Lochkovem,
kde náš tým vyhrál 3:1. Náš tým tento úspěch
nastartoval a v posledních čtyřech utkáních
podzimu hned třikrát zvítězil. Výrazně tak vylepšil své umístění v tabulce i celkový dojem z
podzimu.
Mladší dorost (2002 a ml.)
Dorostenci jsou mladý tým, ročníkově patří polovina hráčů ještě do kategorie žáků. Zpravidla
tedy hrají proti starším protihráčům, přesto srdnatě bojují v každém utkání a po podzimu se drží ve středu tabulky. Umístění je to o to cennější,
přihlédneme-li k tomu, že tým před sezónou
přišel o brankáře, který se přestěhoval a pokračuje ve své sportovní činnosti jinde. Klukům patří velká pochvala za předváděné výkony.
Mladší žáci (2006 a ml.)
Jak jsme uvedli již v minulém článku tohoto časopisu, hráči starší přípravky kralovali v minulé
sezóně své soutěži, kterou s velkým náskokem
vyhráli. Pro fotbalový růst hráčů bylo vhodné,
posunout je do starší kategorie, kde jsou soupeři
silnější a více otestují schopnosti našeho týmu.
Tak se také stalo a kluci nastupují proti o rok až
dva starším hráčům. Přesto tým předvádí výborné výkony a pravidelně boduje i vyhrává. A ptáte
se na nejlepšího střelce soutěže? Je jím Robert
Šťastný, náš útočník, krátký rozhovor s ním si
můžete přečíst na webu našeho klubu. Výrazně kladné skóre a postavení ve středu tabulky, to je více než dobrý vstup do této kategorie a
příslib posunu ještě výše tabulkou v jarní části
sezóny. Skvělé výkony hráčů neunikly pozornosti trenérů, kteří
nominují hráče do
ročníkových výběrů Prahy. Na turnaji
ročníků 2008 si zahrál Martin Sládek,
Patrik Bílek a Remy
Thoussa a kluci pomohli svému týmu
k pěknému třetímu
místu. Do výběru
ročníků 2009 byl
nominován Jakub
Křupka a se svým

týmem turnaj vyhrál. Gratulujeme všem!
Tréninky mají nyní žáci 2x týdně v tělocvičně ZŠ
Slivenec a 1x týdně na umělé trávě AFK Slivenec a jsme moc rádi, že se do trenérského týmu,
během pátečních tréninků zapojila i naše bývalá hráčka Gabriela Frolíková mladší. Aktuálně
Gabča hraje/chytá v Dukle Praha a již několikrát
dostala nominaci i do mládežnické reprezentace
ČR. Velké poděkování patří také panu Štěrbovi
za finanční podporu týmu.
Rozhovor s Robertem Šťastným (mladší žák
AFK) najdete na
http://www.afkslivenec.cz/cz/tymy/mladsi-zaci/info-treninky.html

Mladší přípravka (2010 a ml.)
Také děti z ročníků 2011 + 2012 zahájily svou
první mistrovskou sezónu. Ročníkově sice nastupují proti starším soupeřům, ale nebyl důvod čekat další rok, než kluci dorostou. Kluci
se tedy především otrkávají, sehrávají a sbírají
zkušenosti, přesto už si připsali i své první vítězství v soutěži. Velká pochvala všem hráčům i
trenérům a rodičům, kteří se o tým starají.
Kromě mladší přípravky budou i přes zimu
organizovány tréninky pro před-přípravku, tedy pro ročníky 2013 a mladší. Přidat se k nám
můžete i vy. Více informací o klubu i náborech
naleznete na internetových stránkách: www.
afkslivenec.cz
Nejlepší střelci klubu:
11 branek – Filip Vyhnal (A-tým mužů), Robert
Šťastný (ml. žáci)
7 branek – Luděk Frolík (ml. žáci), Adam Bradáč,
Vojtěch Vocílka (oba ml. dorost)
6 branek – Ondřej Čurda (ml. žáci)
5 branek – Jiří Růžička (B-tým mužů)

Zpracoval Vladimír Brenkuš
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KALENDÁŘ SLIVENCE
LISTOPAD – PROSINEC
19.11.
20. 11.
21. 11.
24. 11.
27. 11.
30. 11.
2. 12.
3. 12.
5. 12.
8. 12.
10. 12.
15. 12.
17. 12.
18. 12.

16:00 Budkočtení (Knihobudka)
18:00 Beseda se Stanislavem Zindulkou (zasedací
místnost ÚMČ)
18:00 Oděvní kreativní dílna (Klub Švestka)
10-13 Výtvarný seninář (Klub Švestka)
18:00 Cestopisná beseda Borneo (Marek Kovář
v zasedací místnosti ÚMČ)
18:00 Adventní dílna „Věnce“ s Táňou (Klub Švestka)
od 16:00 Slavnostní rozsvěcení vánočních stromů
Schůzka Klubu seniorů (KC Na Půdě)
Mikulášské odpoledne RC Pecka (Sál hostince U Bůčka)
Adventní zájezd do Drážďan
18:00 Zpíváme koledy – loutkové divadélko (Klub Švestka)
14:00-18:00 Vánoční jarmark
Vánoční Budkočtení (knihobudka)
Divadelní představení Olgo, Olino, Olásku (zasedací
místnost ÚMČ)
Srdečně zveme na besedu se

STANISLAVEM ZINDULKOU
ÚTERÝ 20. 11. 2018 V 18:00

V zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Slivenec
Adresa: K Lochkovu 6, 1. patro (bezbariérový přístup výtahem)

Stanislav Zindulka (* 5. května 1932 Jilemnice) je český herec, který ztvárnil
řadu televizních, filmových i divadelních rolí. Věnuje se také dabingu a pracuje pro Český rozhlas. Za vedlejší roli ve filmu Babí léto byl oceněn Českým
lvem. Nezapomenutelné jsou jeho role v seriálech České televize Četnické
humoresky a Vlak dětství a naděje.

VÁNOČNÍ JARMARK
NA SLIVENECKÉ NÁVSI
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍCH STROMŮ

SOBOTA 15. 12. 2018
MEZI 14:00 – 18:00

NEDĚLE 2. 12. 2018
Zpívání u vánočního stromu ve Slivenci před základní
školou od 16:00
(vysvěcení betlému, rozsvícení, pohoštění, vánoční
představení žáků školy na školním dvoře)
Setkání u vánočního stromu v Holyni od 17:30
(vernisáž vánoční výstavy v kapli, adventní divadelní
představení dětí Klubu Švestka)

Historická řemesla, kreativní vánoční dílny pro děti,
zpívání pro celou rodinu, občerstvení,
prodej rukodělných předmětů, fireshow

