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Pátý ročník Sliveneckých letnic
Malé kulaté výročí pořádání sliveneckého festivalu připadlo v letošním roce na 3. – 4. června. Také letos se vystřídala na pódiu na návsi
řada zvučných jmen naší hudební scény. Festival zahájili slavní Marsyas transformovaní do vzpomínkové formace „Kalandra memory band“
se stále vynikající Zuzanou Michnovou a Oskarem Petrem.
Druhým vrcholem festivalu bylo sobotní vystoupení Vladimíra Mišíka a koncert slivenecké stálice – Blue Effect s Radimem Hladíkem. Slogan moderátora Jakuba Folvarčného: „Budeme hladit myši“ byl pak předzvěstí opravdové lahůdky v podobě minirecitálu, který si speciálně
pro Slivenec připravily obě legendy českého bigbítu.
Pokračování na str. 8

Jakub Folvarčný a jeho veselá pohádka Karlova a Jaromírova

Slivenecký folklórní soubor Trnečky
Petr Skoumal a soubor Divadla v Dlouhé – Kdyby prase mělo křídla

Bigbítová legenda Vladimír Mišík

Další legendy: Zuzana Michnová a Oskar Petr

Minirecitál Radima Hladíka a Vladimíra Mišíka

Informace z 5. mimořádného a ze 6. řádného zasedání zastupitelstva
MČ Praha – Slivenec
Mimořádné 5. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha Slivenec svolala starostka zejména z důvodu projednání a schválení nového
pronájmu části nemovitosti čp. 22 v ul. Ke Smíchovu. Nájemní smlouva celého
objektu čp. 22 byla na žádost nájemce, ﬁrmy Delicato, ukončena k 15. 5. 2011.
Zastupitelé schválili pronájem přízemí budovy ﬁrmě Miško, s.r.o. za měsíční
nájemné 17.500,- Kč. Firma zvítězila ve výběrovém řízení konaném dne 9. 5.
2011.
Zastupitelé dále projednali a schválili:
DARY a DOTACE
zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 28. 4. přidělení ﬁnančních prostředků naší MČ v celkové výši 600.900,- Kč, z toho 450 tis. Kč v rámci grantů v oblasti sportu a tělovýchovy určených pro městské části, školy a školská zařízení
(150 tis. Kč na pořízení lanové pyramidy pro hřiště v ul. Za Farou a 300 tis. Kč
na opravu školního sportovního hřiště), 6.600,- Kč – neinvestiční dotace pro
Veřejnou knihovnu a 144.300,- Kč – účelová neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ
na integraci žáků pro období od 1. 1. – 31. 8. 2011;
sponzorské dary v celkové výši 70 tis. Kč na festival Slivenecké letnice;
Zastupitelé schválili přijetí výše uvedených darů a dotací a rozpočtové úpravy č.
2, na základě kterých budou tyto dary a dotace zahrnuty do příjmové a výdajové části rozpočtu MČ.
RŮZNÉ
jednání o podmínkách rozšíření komunikace v ul. V Doubcích;
žádost ﬁrmy Lasselsberger o vyjádření MČ k rozšíření chráněného ložiska
za rozvodnou;
diskuse k hanlivému článku ve Zpravodaji ODS Prahy 5 na adresu nezávislých zastupitelů; opětovná nabídka zastupitelům za ODS, aby se zapojili do
práce kontrolního výboru ZMČ.

Zastupitelé na svém řádném 6. veřejném zasedání, které se
konalo 22. června 2011, projednali a schválili:
POZEMKY
odprodej pozemku parc.č. 1714/3 o výměře 1 m2, odděleného z pozemku
parc.č. 1714/1, vše v k.ú. Slivenec, za cenu 4.720,-Kč/m2;
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemku parc. č.
1738/1, k. ú. Slivenec, za účelem provozování telekomunikačního vedení se
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.;
žádost na hl. m. Prahu o svěření správy nemovitostí pozemku parc. č.
1798/109 v k. ú. Slivenec. Jedná se o severní část ulice K Váze, na které městská část provádí celoroční údržbu a jejíž převážnou část již má ve své správě;
odkoupení pozemku p. č. 353/25 o výměře 3 m2 a pozemku p. č. 353/28
o výměře 35 m2, vše v k.ú. Holyně, za cenu 675,- Kč/ m2 (ulice U Smolnic)
ŽÁDOST DO OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
vypracování projektové žádosti na pořízení komunální čisticí techniky a jejího
podání v rámci výzvy OPŽP – prioritní osa 2, podoblast 2.1.3.
ČP. 22
záměr využití druhého podlaží objektu čp. 22 pro fungování volnočasového
centra.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
výběr zhotovitele stavby „Zřízení trubního propustku v ulici U Smolnic“, ﬁrmu
RUTR, s.r.o. za cenu 357.426,- Kč vč. DPH dle cenové nabídky, na základě
provedeného výběrového řízení ze dne 20. 6. 2011;
výběr dodavatele „Lanové pyramidy v Central parku“, ﬁrmu Hras, s.r.o. za
cenu 327.408,- Kč vč. DPH dle cenové nabídky, na základě provedeného

Otázky a odpovědi
Proč při čištění komunikací nepoužíváte značky Zákaz zastavení,
jako to dělají jiné městské části?
Pronájem značek je velmi drahý, dražší než vlastní čištění komunikací.
Proč bylo při Letnicích tak málo stánků? Stáli jsme tam na občerstvení hrozné fronty…
Během května se měnil nájemce objektu cukrárny a kavárny. Nový nájemce
měl na přípravu akce bohužel extrémně málo času.
Proč nejsou zahrnuty do výstavby kanalizace dva domy v ulici Za
Křížkem?
Ulice Za Křížkem tam původně nebyla vůbec, dostala se tam až jako náhrada za jiný úsek. A z ﬁnančních důvodů se bohužel nepodařilo zařadit celou
ulici. Podobných nedodělaných kousků je ovšem po Slivenci víc – např. ulice
Vltavínová, Na Bělici, Na Kraji či západní konec Habeše. Budou se samozřejmě dokončovat následně, rozhodně se obyvatelé nemusí bát, že by se
na ně zapomnělo.
Kdy přijde na řadu výstavba kanalizace v ulici V Lipkách?
Ulice V Lipkách, Na Přídole a ulice kolmé zatím nemají stavební povolení.
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výběrového řízení ze dne 16. 6. 2011;
výběr dodavatele „Kuchyňského vybavení v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec“, ﬁrmu
Potravinomont, s.r.o. za cenu 240.373,- Kč vč. DPH dle cenové nabídky, na
základě provedeného výběrového řízení ze dne 17. 6. 2011.
BANKOMAT
uzavření smlouvy o nájmu místa pro bankomat se společností Euronet Services, spol. s r.o. Jedná se o bezplatný nájem místa o výměře cca 3 m2 v suterénu
objektu čp. 22 v ulici Ke Smíchovu, za účelem provozování bankomatu.
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ŠKOLY
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec za rok 2010 ve výši 488
932,82 Kč s tím, že celá částka se převede do rezervního fondu.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA R. 2010
vzali na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
s tím, že byly zjištěny drobné nedostatky, které již byly odstraněny, a schválili
závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Slivenec za rok 2010 bez výhrad;
DOTACE A DARY
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 2 500 tis. Kč. Jedná se o investiční dotaci na akci „Havarijní rekonstrukce komunikace Višňovka“, kterou
schválilo ZHMP svým usnesením č. 7/50 dne 2. 6. 2011;
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 196,3 tis. Kč. Jedná se
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Praha Slivenec, a to na
výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství, kterou schválilo ZHMP svým
usnesením č. 7/26 ze dne 26. 5. 2011;
navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 47 tis. Kč. Jedná se o sponzorské dary určené na festival Slivenecké letnice;
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED – kapitálové výdaje MČ Praha – Slivenec na období
let 2012 – 2017.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY Č. 3.
RŮZNÉ
navýšení kapacity školní družiny z 80 na 90 žáků a změnu v rejstříku škol
a školských zařízení s datem účinnosti od 1. 9. 2012;
text dopisu pro vlastníka pozemku v ul. V Doubcích, se kterým jednáme
o poskytnutí části jeho pozemku na rozšíření ulice V Doubcích.
Bez usnesení vyjádřili zastupitelé souhlas s opravou střechy bytového domu
č.p. 22 a se změnou projektu ﬁrmy Mramorka, která navrhuje míst bytových
domů postavit menší viladomy.
Zastupitelé neprojednávali původně navržený bod „Ložisko Slivenec“, protože
podle horního zákona nemá MČ kompetence vyjadřovat se k vyhlašování chráněného ložiskového území.
Na příští zasedání odsunuli rozhodování o výběru dodavatele kamerového systému, protože je nutno ověřit informace o stanovisku Úřadu na ochranu osobních údajů i některé dodatečné technické informace.
Milena Hollmannová
Zápisy ze zasedání zastupitelstva MČ jsou k dispozici na www.praha-slivenec.
cz a na úřadě MČ.

ZPRÁVY PŘEDSEDŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A KOMISÍ
Ing. Andres - předseda stavební komise - na schůzce stavební komise proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zřízení trubního propustku v ulici
U Smolnic“.
Ing. Mika – předseda kontrolního výboru - na schůzce výboru proběhla kontrola plnění usnesení zastupitelstva MČ, seznámení s výsledkem přezkoumání
hospodaření a závěrečným účtem za r. 2010.

Jeho získání závisí na majetkovém vypořádání pozemků ﬁrmy Ettutato, protože na jejich pozemcích má stát přečerpávací stanice, která je pro vybudování kanalizace v této lokalitě klíčová. Doufejme, že se tak stane již brzo.
Proč moje maminka paní N. nebyla zmíněna ve společenské kronice?
Do společenské kroniky jsou zařazováni senioři starší než 70 let, a to u příležitosti jejich 70., 75., 80., 85. a 90. narozenin. Od 90 let jsou zařazováni každý
rok. Úřad pro ochranu osobních údajů nám neumožňuje zveřejňovat o seniorech více informací (např. věk). V případě zájmu je možné veřejně poblahopřát i s bližšími údaji a např. fotograﬁí, ale musí to být na žádost rodiny.
Proč jste dali pokácet celou řadu stromů při okraji fotbalového areálu?
Stromy stály přímo v trase staveništní komunikace pro výstavbu školky, která bude v budoucnu sloužit jako požární koridor (viz plánek na str. 5). Někteří
občané si mysleli, že by se staveništní komunikace dala vést jinudy a stromy tím bylo možné zachránit. Jeden z občanů podal proto podnět České
inspekci životního prostředí, která celou věc prošetřila, zjistila, že jiná trasa
opravdu není možná, a pokácení stromů povolila. Věřte, že kdyby stromy
bylo možné zachránit, tak jsme je opravdu nekáceli!! Po skončení výstavby
budou při jižním kraji požárního koridoru vysázeny nové stromy.

Jana Plamínková

S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení Sliveňáci a Holyňáci,
dovolte, abych Vám napsala pár
informací a novinek z naší městské
části.
Výstavba kanalizace řádně probíhá.
Některé ulice již jsou i zaasfaltované
– Meskářova, Dominínská a zčásti ulice K Lochkovu. V jiných je již výstavba
skončená, ale ještě se čeká na přípojky a opravu komunikace (Granátová,
K Rozvodně), někde výstavba stále
probíhá (část ulice K Lochkovu, K Váze, Na Korálově). Výstavba postupuje
pomalu především v ulici Frančíkova,
kde se kanalizace ukládá velmi hluboko, ale jinak tam žádné zásadní technické problémy nejsou. Naproti tomu
se dosti zásadní problém projevil v ulici U Sportoviště, která je od počátku výstavby stižena obzvláštní smůlou. Přímo v trase budoucí kanalizace
se tam totiž objevil kabel PRE, který tam přitom vůbec být neměl. Nyní se
jedná o jeho přeložení, ale jde o poměrně velkou ﬁnanční částku. Podle
nejnovějších informací by měl být kabel přeložen počátkem července.
Mimochodem, tentýž kabel nám dosti významně zbrzdil i stavbu školky.
Nicméně věřme, že jde jen o dočasné zdržení, byť nepříjemné, a že stavba bude nakonec řádně dokončena. Další ulice se na výstavbu chystají,
především na Habeši. Připomínám, že uzavírka ulice K Lochkovu bude
trvat do konce července a pak na ni naváže uzavírka ulice Ke Smíchovu
mezi centrem a ulicí K Váze, která bude trvat až do začátku listopadu.
Dálniční stavby měly dokončily rekonstrukci křižovatky ulice K Barrandovu a Pražského okruhu dne 26. června. Od 27. června tedy fungují
nájezdy na okruh již normálně. Další týden až do 2. července probíhala
částečná uzavírka ulice K Austisu kvůli pokládce nového asfaltového koberce. V době, kdy čtete tento Mramor, by již ulice měla být opravena.
Těm z Vás, kdo jsou přihlášeni k odběru informací e-mailem, jsem informaci o uzavírce posílala ihned poté, co jsem ji dostala.
Výstavba školky má zatím trochu zpoždění, jednak kvůli již zmiňovanému kabelu, jednak kvůli nutnosti přeložit topné kanály mezi učebními
pavilony a kolem nich. Od kanálů totiž neexistuje téměř žádná dokumentace a jejich průběh se musí dosti složitě zjišťovat sondami. Nicméně
přeložení kanálů bude do budoucna znamenat dosti významné úspory
energie ve škole, umožní lepší regulaci topení a usnadní budoucí využití

pozemků kolem školy. Za správním pavilonem již vyrostlo rozlehlé zařízení staveniště ﬁrmy Ingbau, staví se přístupová cesta a požární koridor.
Před dokončením je oprava hřbitovní zdi. Dali jsme opravit i spodní
část západní zdi, protože chceme dát udělat novou spodní branku a nemělo by cenu vsazovat ji do staré zdi ve velmi špatném stavu. Začala též
rekonstrukce bytovky č.p. 462, která se nakonec bude dělat komplexní,
tedy i s novou střechou, kterou budova potřebuje. V Holyni se začala
opravovat cesta k nádraží pěšinou U Vápenice. Ze sportovního grantu
jsme získali peníze na lanovou pyramidu, která doplní stávající herní prvky
na hřišti Za Farou. Na havarijní opravu komunikace Višňovka jsme získali
2,5 mil. Kč od hlavního města z rezervy pro městské části, což poněkud
vylepší naši celkovou ﬁnanční situaci.
Chtěli jsme zlepšit bezpečnost v naší městské části pořízením kamerového systému, ale nakonec zastupitelstvo stáhlo tento bod z programu posledního veřejného zasedání, protože se ukázalo, že obce, které
si systém pořídily, mají problémy s Úřadem na ochranu osobních údajů.
Budeme si muset přesně zjistit, zda a za jakých podmínek bychom mohli
systém provozovat.
V dubnu vypověděla ﬁrma Delicato nájem objektu č. p. 22, kde provozovala kavárnu a cukrárnu. V krátké době se podařilo najít nového nájemce, ﬁrmu Miško, která stihla udělat v objektu aspoň základní úpravy
a otevřít již na Slivenecké letnice. Víme, že ne vše fungovalo na Letnicích
tak, jak mělo, a že na občerstvení se stály dlouhé fronty, ale ﬁrma Miško
měla na přípravu opravdu vražedně málo času. Pevně věřím, že příští
rok již vše poběží hladce. Na rozdíl od předchozích nájemců má Miško v nájmu jen přízemí, protože v patře, které dosud potřebám městské
části nesloužilo a kde je obytný prostor, bychom chtěli zřídit volnočasové
centrum. Rozšíří se tak nabídka různých akcí a kroužků pro děti i dospělé. V budově též přibude bankomat, o který se největší měrou zasloužila
místostarostka Simona Strauchová.
Před 14 dny proběhly Slivenecké letnice, největší akce, která se u nás
v Městské části koná. Za jejich vzornou organizaci bych chtěla poděkovat
místostarostce Lence Kudlákové, ale zasloužily se o ně i pracovnice úřadu
paní Růžičková a Košařová a pracovníci údržby pánové Buriánek a Kůstka.
V neposlední řadě chci též poděkovat Ing. Musilové, která má nyní, když
se staví kanalizace a školka, ke své běžné úřední agendě opravdu hodně
práce, protože i když jde v obou případech o akce OMI, funguje jako nejlepší znalec místních poměrů a zúčastňuje se četných schůzek i kontrolních
dnů. A vzhledem k tomu, že pan Kůstka a paní Ing. Staňková, která měla na
starosti agendu místního hospodářství, z ÚMČ v červenci odcházejí, chtěla
bych jim poděkovat za práci vykonanou pro naši městskou část.

RNDr. Jana Plamínková, Vaše starostka

Závěrečný účet za rok 2010

Výdaje celkem:
20 229 238,12 Kč
běžné výdaje celkem
13 627 031,12 Kč
Příjmy celkem :
19 799 688,06 Kč
z toho: ZŠ
místní a správní poplatky
1 024 963,75 Kč
kultura
daň z nemovitosti
2 952 502,87 Kč
míst. hospodář. - hřbitov
daňové příjmy celkem
3 977 466,62 Kč
veřejná zeleň
příjmy z vlastní činnosti
115 940,00 Kč
komunikace
úroky
4 197,90 Kč
zastupitelstvo
vratky transferů
-520 910,68 Kč
místní správa
ostatní nedaňové příjmy
330 087,00 Kč
ost.tělesná výchova
nedaňové příjmy celkem
-70 685,78 Kč
volby
kapitálové příjmy
202 000,00 Kč
dary obyvatelstvu
neinvestiční dotace SR
512 936,00 Kč
opravy bytovka
účelové dotace - investiční
3 500 000,00 Kč
kapitálové výdaje celkem 6 602 207,00 Kč
převod ze zdaň.činnosti
3 919 000,00 Kč
komunikace
neinvestiční dotace MHMP
7 758 971,22 Kč
výkup pozemku
přijaté dotace celkem
15 690 907,22 Kč
hřiště sportovci
bytovka
rozptyl. loučka
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce 429 550,06 Kč byl doﬁnancován tř. 8 (prostředky
ušetřené z minulých let). Ve vedlejší hospodářské činnosti je výsledek hospodaření po centrum
zdanění 2 314 635,60 Kč.
malotraktor Terra

2 249 295,00 Kč
594 648,22 Kč
212 645,00 Kč
1 461 994,20 Kč
3 177 949,40 Kč
976 519,00 Kč
4 449 004,15 Kč
35 655,00 Kč
165 321,85 Kč
255 106,30 Kč
48 893,00 Kč
3 600,00 Kč
395 176,00 Kč
4 566 105,00 Kč
35 239,00 Kč
227 214,00 Kč
1 329 792,00 Kč
45 081,00 Kč
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Výstavba mateřské školky se rozbíhá
Koncem května stavební ﬁrma Ingbau podepsala smlouvu s odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy a my
jsme jim mohli předat staveniště. Práce začaly komplikovat inženýrské sítě položené v zemi, jak pod budoucí školkou, tak i v blízkosti
trasy přístupové a požární komunikace. Bylo třeba zjistit jejich přesnou polohu a vyprojektovat jejich přeložení. Většina těchto přípravných prací je již hotova a proto se koncem května mohlo začít s budováním přístupové cesty, která je napojena na ulici U Sportoviště.
Trasa komunikace vede na severním okraji sportovního areálu,
kde je ochranný val. Jako první se tedy začne s odtěžením podélné
části valu, srovnáním terénu a vytvořením únosné komunikace. Po
té pak budou moci jezdit stroje i nákladní vozidla přivážející stavební

materiál a odvážející přebytečnou zeminu. Stavba se snaží co nejméně zatížit obyvatele Slivence, proto zpočátku bude doprava probíhat ulicí U Sportoviště přímo na křižovatku na ulici K Barrandovu.
Až se do ulice U Sportoviště vrátí výstavba kanalizace, bude nutné
jezdit ulicí K Holyni.
Budova nové mateřské školy bude přímo napojena na stávající
pavilony základní školy, jejíž provoz bude stavbou do určité míry
ovlivněn. Maximum nejhlučnějších a nejrušivějších prací se proto
ﬁrma bude snažit zvládnout během letních prázdnin. Vzhledem k tomu, že doba realizace je smluvně stanovena na jeden rok, měla by
stavba postupovat velmi rychle.

Ing. Šárka Musilová

Budování splaškové kanalizace stále pokračuje
Výstavba splaškové kanalizace ve Slivenci pokračuje podle harmonogramu. V ulici Frančíkova, K Rozmezí a Ke Štěpcům postupuje společnost Skanska CZ sice pomalu, ale vytrvale. Práce jim ztěžuje velká
hloubka a tvrdé podloží. Část trasy se i tuneluje. Společnost Zepris kope
v ulici K Váze, na severním konci ulice Na Korálově a k 30. 6. 2011 ukončila práce v ulici K Lochkovu, kde začínají kopat Pražské plynárny. Koncem července by Technická správa komunikací, za podpory Zeprisu,
Skansky a Pražských plynáren měla na rozkopaném úseku natáhnout
nový asfaltový kryt v celé šířce komunikace.
Od 1. 8. 2011 se otevře ulice K Lochkovu a práce se přesunou na
západní konec ulice Ke Smíchovu. Silnice se uzavře od křižovatky s ulicí
K Lochkovu po zatáčku u ulice K Váze. Během tří měsíců se zde položí
nový řad splaškové kanalizace a dále též vodovod a plynovod. Stavba by

Rekonstrukce Višňovky může začít
Dne 20. června 2011 nabylo právní moci stavební povolení na
stavební úpravy komunikace Višňovka od hřbitova po silnici do
Velké Chuchle a může se požádat o dopravně-inženýrské rozhodnutí na omezení dopravy. Se stavební společností Šlehofer, s.r.o.,
byl dohodnut konkrétní termín realizace od 11. 7. 2011 do 21. 8.
2011. Výstavba je rozdělena do dvou etap, aby byl zajištěn přístup
k nemovitostem v ulici U Trpce.
mus

Oprava hřbitovní zdi
V průběhu realizace oprav bylo zadání rozšířeno o část západní
zdi tak, že bude opraven celý západní kus až po nejstarší část hřbitova. Opravy se chýlí ke konci a nyní je ještě zapotřebí objednat novou branku do spodní části hřbitova. Nová zeď je nejenom hezčí, ale
především pevnější a přestalo hrozit sesunutí pomníků.
mus

měla být rovněž ukončena novým asfaltovým povrchem v celé šířce komunikace. Stále neznáme přesný termín kolaudace, podle dostupných
informací by měla proběhnout během letních prázdnin u ulic Meskářova
a Dominínská. O možnosti se na hotový řad připojit vás budeme informovat v dalším čísle. Do té doby platí zákaz připojení na řad splaškové
kanalizace. Stále platí upozornění z minulých čísel: Všechny obyvatele
výše uvedených ulic, kterých se výstavba dotkne, bych chtěla požádat,
aby si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na kanalizační přípojky, vyřídili si územní souhlas na odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 a souhlasné stanovisko na PVK. Hodně lidí si již přípojky vyřizuje, ale stále je
ještě dost občanů, kteří vyčkávají. Vzhledem k tomu, že se s výstavbou
bude plynule pokračovat v dalších ulicích, měli by si obyvatelé rozkopaných ulic pospíšit.
Ing. Šárka Musilová

Propustek v ulici U Smolnic
Jak jsme vás informovali v minulém čísle, vybuduje se v letošním
roce v ulici U Smolnic alespoň trubní propustek. Ve výběrovém řízení
zvítězila ﬁrma RUTR, s.r.o. s cenou 357.426,- Kč. S realizací by se
mělo začít během prázdnin. Věříme, že toto opatření vyřeší převážnou část problémů obyvatel ulice U Smolnic s dešťovou vodou. Co
se týče projektu na rekonstrukci ulice, podali někteří obyvatelé ulice
v prosinci v rámci územního řízení námitky proti původně vytvořenému projektu. Projektantka se snažila námitkám vyhovět, ovšem
vzhledem k tomu, že doplněný projekt obsahuje dešťovou kanalizaci, je nutné absolvovat veškeré kolečko nejrůznějších povolení prakticky znovu od začátku. Termín získání stavebního povolení se tak
výrazně posunul. Vzhledem k dešťové kanalizaci budou podstatně
vyšší i náklady na realizaci a bez dotace z MHMP nebudeme zcela
jistě schopni tuto stavbu realizovat.

Ing. Šárka Musilová

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 5
Hlídka Městské policie hl. m. Prahy ve svém svěřeném okrsku pravidelně kontroluje hřbitov a jeho okolí. Monitoruje podezřelé osoby a vozidla, které předává dále ke zpracování.
V chatových oblastech Holyně a Slivence se provádějí kontroly, aby
se zamezilo vloupáním do chat. Při pravidelných kontrolách v obci Slivenec byly zjištěny skládky, které se úspěšně ve spolupráci s vedením
obce daří řešit. Strážníci přispěli k objasnění pachatele trestného činu
výtržnictví v ul. Granátové.
Dále strážníci zajišťovali průjezdnost odjezdových tras ve Slivenci.
Zajišťovali pořádek při oslavách Letnic a dalších akcích pořádaných
MČ Praha - Slivenec. Strážníci provádějí dozor nad přechody u ZŠ
Slivenec. Vzhledem k většímu pohybu cyklistů je prováděna pravidelná
kontrola Obecní louky, aby nedocházelo k poškozování jejího zařízení
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a porostů.
Dětské hřiště v ul. Za Farou je pravidelně kontrolováno, aby nedocházelo k poškozování jeho zařízení a nezdržovaly se zde závadové
osoby. Dále se kontroluje skládka Svoboda, zda se přiváží další materiál, neboť tato je pro jeho ukládání uzavřena. Při kontrolách nebylo
zjištěno porušování režimu skládky.
Ve spolupráci s občany bylo nalezeno pět vraků osobních automobilů. Informace o jejich výskytu byla předána Správě služeb Městské
policie Praha, která provedla jejich odstranění.
Stálá pozornost je věnována nepřizpůsobivým osobám a toxikomnům. Je prováděna zvýšená kontrola dětských hřišť se zaměřením na
poškozování jejich zařízení, požívání alkoholu a toxikomanii.

str. Čarnecký, str. Bc. Kule

NEBUDE SE STAVĚT

POŽÁRNÍ KORIDOR
ŠKOLKA
PROPOJOVACÍ
FOYER

Výstavba kanalizace v ulici
K Lochkovu

Extrémně hluboká kanalizace ve Frančíkově
Oprava zdi hřbitova před
dokončením

Kanalizace v ulici K Váze

Příprava staveniště pro výstavbu mateřské školy

inzerce

Dne 6. června postihl naši MČ přívalový liják s krupobitím

Údržba obce příkopovou sekačkou

Obecní louka kvetla po celé jaro

Rozptylová loučka na hřbitově

Ž I V OT N Í P R O S T Ř E D Í
Úklid obce, komunikace, údržba zeleně
V obci nyní probíhá běžný úklid zeleně, sekání trávy, zalévání a údržba záhonů. V červenci bude údržba zeleně z důvodů dovolené probíhat v omezeném rozsahu.
Pro snížení výskytu psích exkrementů na veřejných plochách zakoupila MČ Slivenec pro pracovníky údržby vysavač, který by měl
usnadnit úklid výše zmíněného. Zároveň jsme objednali poměrně
velký počet košů s „psími sáčky“, abychom umožnili úklid všem majitelům. Koše budou namontovány po jejich dodání během letošního
léta a budou samozřejmě určeny i na běžný odpad. Nicméně opět
připomínám, že podle vyhlášky hl.m. Prahy o čistotě je povinností
vlastníka odstranit výkaly zvířete z ulic nebo z jiných veřejných prostranství a nedodržení může být pokutováno policií nebo zástupcem obce do výše 1000,- Kč.
V ulici Za Farou byl před „Central parkem“ osazen nový zpomalovací práh, z důvodu většího bezpečí hrajících si dětí.
Protože se v poslední době zvýšilo množství černých skládek s ojetými pneumatikami, proběhla ve spolupráci s Městskou policií v květnu
a červnu kontrola autoservisů, jak se zbavují použitých pneumatik.
Nezjistili jsme žádné závady, situaci budeme i nadále sledovat.

Kastrace volně žijících koček
Jak jsme vám slibovali v loňském roce, proběhne 1. srpna 2011
hromadný odchyt volně pobíhajících koček v oblasti Višňovka a následné vrácení koček na svá stanoviště. Akci bude zajišťovat útulek
Měcholupy a měla by, alespoň na nějakou dobu, snížit jejich výskyt
ve zmíněné lokalitě.
Prosím o součinnost všechny, kteří volně žijící kočky krmí, aby týden před odchytem krmit přestali, zároveň prosím všechny majitele
koček v dané lokalitě a jejím okolí, aby si nechali tento den kočky
zavřené doma. Jinak jim hrozí, že jejich mazlíček bude nechtěně
kastrován. Ošetřené kočky budou mít vystřiženy v uchu V, aby byla
možná následná identiﬁkace.
Kdo byste ve věci nějak mohli pomoci, přihlaste se na telefon úřadu
251 818 044.

Poplatky za psy
V současné době by měly být poplatky za psy za rok 2011 uhrazeny.
Ti, kteří ještě nezaplatili, se vystavují riziku, že budou nuceni zaplatit poplatek v trojnásobné výši. Také upozorňuji, že všichni majitelé
by měli mít svého psa řádně přihlášeného, pes by měl mít známku
obce a čip, registrovaný v Národním registru majitelů zvířat a v Registru psů hlavního města Prahy.

Odpady
Svoz bioodpadu
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny až
v sobotu 24. 9. 2010
od 9 do 12,00 hod na stanoviště: - Holyně na konečné 248
u kontejnerů na tříděný odpad
od 13,00 do min. 16,00 hod. - ul. Za Farou u dětského hřiště
a stanoviště na tříděný odpad
Přistavení velkoobjemových kontejnerů
vždy v pátek cca od 14.00 hodin, odvoz: ihned po naplnění
8. 7. 2011 - Holyně - nám. Pod Lípou, ul. Ke Smíchovu - veřejné
parkoviště
5. 8. 2011 - Smaragdová, Na Botě x Na Přídole
16. 9. 2011 - Rubínová, Na Čisté x Frančíkova
Termíny jsou přislíbeny Pražskými službami, pozor může dojít ke
změnám.
Podrobnosti na www.psas.cz, nebo www.praha-slivenec.cz

Nebezpečný odpad
ve čtvrtek 11. 8. 2011
křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová
1640 - 1700
nám. Pod Lípou - Holyně
1710 - 1730
křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce
1740 - 1800
ul. Na čisté
1810 - 1830
Kontejner na baterie a drobný elektroodpad je umístěn ve vstupu do
úřadu naproti poště.

Obřad rozptylu
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec stanovilo cenu za provádění
smutečního obřadu rozptylu popela na místním hřbitově na 1 500,Kč za jeden obřad. Od května je možné si službu, zajišťovanou pracovníkem Pohřebního ústavu hl. m. Prahy, objednat na ÚMČ Praha
– Slivenec.

Ing. Miroslava Staňková

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
dne
18. 7. 2011
dne
7. 8. 2011
dne
30. 8. 2011
dne
22. 9. 2011
dne 18. 10. 2011
dne
8. 11. 2011
dne 29. 11. 2011
dne 27. 12. 2011

od
od
od
od
od
od
od
od

9,00
9,00
9,00
11,00
13,00
9,00
13,00
13,00

do
do
do
do
do
do
do
do

15,00
15,00
13,00
17,00
17,00
13,00
17,00
17,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem
Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u rybníka.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha - Slivenec nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“,
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202, www.
ppas.cz
inzerce

Prodám štěňata německého
krátkosrstého ohaře s průkazem původu,
hnědák nebo bělouš s hnědou hlavou, pouze pejsci.
Odběr od 1. 6. 2011.
Cena: 4.000,- Kč
Tel: 602 331 123, 728115759, Praha 5 - Holyně
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Pátý ročník Sliveneckých letnic
Pokračování ze str. 1
Na výborné atmosféře festivalu měli však podíl všichni účinkující. K radosti dětského publika se ujal hostování soubor Divadla v Dlouhé s Petrem
Skoumalem s představením „Kdyby prase mělo křídla“, milovníky rockových balad příjemně překvapilo duo Andezit nebo vystoupení Romana
Dragouna. Odpoledne patřilo, jak tomu je zvykem, mladým, začínajícím
kapelám. Zahráli Hand Grenade a Bonebroke a domácí publikum ocenilo
sliveneckou kapelu All rock, i když musela své vystoupení kvůli průtrži mračen trochu zkrátit. Sobotní dopoledne si užily děti během tradičního bloku
Letnice dětem. V parčíku před kostelem shlédli malí návštěvníci Pohádku
Karlovu a Jaromírovu a na pódiu vystoupil slivenecký dětský folklorní soubor Trnečky, který předvedl zbrusu nové lidové kroje.
Kapela Bonebroke

Slivenecké letnice zakončil v sobotu pozdě večer nádherný ohňostroj,
který český kytarový mág Radim Hladík a hudební dynamit v podobě Jana
Křížka doprovodili za bouřlivého ohlasu publika svou improvizací….
Festival Slivenecké letnice se může každoročně konat nejen díky podpoře (a velkému nasazení) MČ Praha – Slivenec, ale také a hlavně proto, že
je podporován mnoha (především místními) sponzory a mnohými, kdo jej
mají rádi. Opravdu všem patří velké poděkování.
Lenka Kudláková
Poděkování za ﬁnanční podporu Sliveneckých letnic 2011 patří
všem sponzorům a omluva ﬁrmě ArgaTrans, jejíž logo bylo na plakátech chybně uvedeno (www.argatrans.cz).

Kdyby prase mělo křídla sklidilo u dětského publika velký úspěch

Duo Andezit

Vystoupení Vladimíra Mišíka

Roman Dragoun

Radim Hladík a Jan Křížek

Kalandra memory band a Zuzana Michnová

Slivenecký Klub Švestka v novém
V září roku 2009 zahájil provoz nově vzniklý Slivenecký klub Švestka
v přízemí Úřadu městské části Praha – Slivenec. Omezené prostory
Klubu sloužily dva roky Rodinnému centru Pecka, Obecnímu divadýlku Knoﬂík a turistickému oddílu Špagetka.
Ve žluté místnosti naproti poště to všechno začalo. Najednou tu bylo
místo pro setkávání, utvářela se nová přátelství a občas to tam hučelo
jako v úle. V tom komorním prostředí měli k sobě všichni opravdu blízko a naučili se velké toleranci. Těm, kteří se podíleli na vzniku a fungování Klubu, bylo však již po prvním roce fungování jasné, že rozšiřovat
nabídku o aktivity pro seniory nebo kurzy pro školní děti, mládež a dospělé můžeme až poté, podaří-li se nám získat větší prostory.
Od září 2011 se nám otevírá nová příležitost. Klub se rozšíří o prostory v patře bývalé pizzerie. Byt o čtyřech místnostech (do budoucna herna, ateliér, studio, učebna) nám umožní nabídnout domácím
i přespolním kvalitní nabídku volnočasových aktivit. Chceme vytvořit

příjemné prostředí v hektickém světě, místo pro setkávání, kde se může
každý tvůrčím způsobem podílet na
fungování Klubu, něco zajímavého se
dozvědět, naučit. Chceme se v našem
počínání odlišit od zavedených školních metod. Budeme podněcovat
děti ke kreativitě a umožníme jim poznávat svět způsobem, který je
bude bavit. Dospělým se budeme snažit nabídnout jazykové kurzy
s kvalitními lektory, jednorázové tvůrčí dílny, zajímavá večerní setkání
a cvičení. Máme chuť a energii nechat vzniknout ve Slivenci malému
volnočasovému centru, které tu chybí. Nemáme dostatek ﬁnančních
prostředků, jen podporu městské části a sílu v mnoha aktivních občanech. Ta síla nám dává naději, že se sen může stát skutečností.

Realizační tým Sliveneckého Klubu Švestka: Lenka Kudláková,
Edita Šimková, Dora Poláková, Veronika Borovková

Nabídka aktivit ve Sliveneckém klubu Švestka od září 2011
RODINNÉ CENTRUM PECKA
Volná herna
Místo pro setkávání maminek na rodičovské dovolené (dopoledne 3x týdně)
Hlídání „pod švestkou“
Hlídání dětí pro maminky a tatínky, kteří se účastní našich kurzů, ale
i pro ty, kteří potřebují volný čas.
Miminka (pro děti od 2 měsíců po první krůčky) a Batolátka
(pro děti do 3 let)
Připomeneme si či naučíme se dětské říkanky, písničky a nejjednodušší dětské hry, při kterých si vystačíme s vlastním tělem, představivostí a mateřskou láskou. Čeká nás cvičení na gymnastických míčích,
budeme rozvíjet pohybovou koordinaci celého těla, procvičíme
jemnou i hrubou motoriku, smysly i řeč. Děti získají možnost kontaktu se svými vrstevníky a rodiče inspiraci, jaké podněty, hry a cviky
malému dítěti nabídnout a jak dítě zabavit. Program bude i příležitostí
pro setkání rodičů, výměnu zkušeností a v případě zájmu si můžeme
popovídat o tématech, která rodiče aktuálně zajímají.
Lektorka: Květa Trčková, 1 x 45 min. týdně, odpoledne.
Místo: herna Sliveneckého klubu Švestka
Montessori dílna: pro děti 1,5-4 roky a 4-7 let
Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
Cílem naší dílny je nabídnout rodičům metody a postupy, které respektují
individuální vývoj každého dítěte. Jednotlivé pomůcky pomáhají využít tzv. „senzitivních fází“, které vedou dítě k samostatnosti. Pomůcky
praktického života nabízí základní aktivity péče o vlastní osobu (zapínání
knoﬂíků, zipů, zavazování tkaniček apod.) a zahrnují také péči o okolí
(nošení věcí, přesýpání, přelévání, zametání, umývání, leštění atd.).
Smyslový materiál je vytvořen tak, aby si děti zbystřily všechny smysly,
zlepšují vnímavost a orientaci v prostoru. Pro starší děti (cca od 4 let)
jsou k dispozici speciální pomůcky pro matematiku a český jazyk.
Lektorky: Lenka Petáková a Irena Schiesser, 1 x 60 min. týdně, dopoledne (pro menší) a odpoledne (pro větší), Místo: Slivenecký klub Švestka
Stimulační cvičení kojenců a batolat
Cílem cvičení je podpora zdravého psychomotorického vývoje dětí.
Lektorka: Jana Novotná, 1 x 45 min týdně nebo dle dohody. Místo:
Slivenecký klub Švestka
Hudební kurzy Yamaha ( www.yamahakurzy.cz )
Robátka (4-18 měsíců)

První krůčky k hudbě
Rytmické krůčky (4-6 let)
Veškeré bližší informace a případný zápis do kurzů získáte na webových stránkách Yamahy.

KROUŽKY A KURZY
SLIVENECKÉHO KLUBU
ŠVESTKA 2011/2012
PLUM SCHOOL – jazykové kurzy
Toužíte se naučit cizí jazyk, cestujete do zahraničí a chcete si osvojit
základní komunikaci, nebo chcete procvičovat již naučené při konverzaci?
Přijďte na naše jazykové kurzy! Již nemusíte nikam jezdit. Jsou přímo zde,
ve Slivenci. Nabídku můžeme rozšířit či upravit dle vašich přání. Nabízíme
kvalitní, kvaliﬁkované lektory, příjemné prostředí a skvělé ceny. Těšíme se
na vás v nové učebně Sliveneckého klubu Švestka!
 Angličtina – mírně pokročilí
Lektorka: Martina Havlíková, učebnice Essential Grammar in Use, 1 x
45 min. týdně ve večerních hodinách
 Angličtina pro mírně pokročilé v dopoledních hodinách (s hlídáním dětí)
Lektorka: Martina Havlíková, učebnice Essential Grammar in Use, 1 x
45 min. týdně dopoledne.
 Konverzační lekce s rodilým mluvčím - pro všechny, kteří chtějí
anglicky mluvit
Lektor: Jack Holman z Kalifornie - student a muzikant, 1x týdně 45
min. odpoledne pro žáky 2. st. ZŠ a mládež, 1x týdně 45 min. večer
Kurz bude koncipován především s důrazem na komunikativní úroveň
se základy gramatiky
 Little Plum (4-6 let)
Děti nahlédnou zábavnou formou do světa angličtiny prostřednictvím
písniček, říkadel apod. Zahrají si pohybové a jiné hry, divadlo… a seznámí se tak se základními slovíčky a větami.
Lektorka: Petra Chlumská, 1 x 45 minut týdne, odpoledne
 Hola, ¿hay sangría? – kurz španělštiny pro začátečníky
Pustíme se společně do krásného jazyka, kterým se mluví nejen ve
Španělsku, ale téměř v celé Jižní Americe a čím dál víc i ve Spojených
státech. Můžeme si povídat i o reáliích, turistických cílech, kultuře,
zkrátka o všem, co vás bude zajímat. A po úspěšném absolvování
kurzu si připravíme a ochutnáme i onen tradiční španělský nápoj.
Hasta la vista/Nashledanou…
Lektorka: Dora Poláková, učebnice: Aventura, 1 x 45 min. týdně ve
večerních hodinách
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Francouzština – kurz pro začátečníky
Kurz bude koncipován především s důrazem na komunikativní úroveň
se základy gramatiky.
Lektorka: Eva Černá, 1x 45 min. týdně ve večerních hodinách
 Francouzština – kurz pro pokročilé
Lektorka: Eva Černá, 1x 45 min. týdně ve večerních hodinách.
Lekce budou vedeny s důrazem na konverzaci.
 Ruština - kurz pro začátečníky
Kurz bude koncipován především s důrazem na komunikativní úroveň
se základy gramatiky
Lektorka: Eva Černá, učebnice Raduga, 1x 45 min. týdně ve večerních hodinách
 Ruština – kurz pro pokročilé
Lektorka: Eva Černá, učebnice Raduga, 1x 45 min. týdně ve večerních hodinách.
Lekce budou vedeny s důrazem na konverzaci.


překážkových dráhách. Seznamují se s míčovými sporty všeho druhu.
Lektoři: František Polák a Petr Šimek, 1 x 45 min. týdně, odpoledne
Místo: tělocvična ZŠ Slivenec a venkovní hřiště (v areálu školy a AFK
Slivenec)
 Oddíl Špageta (pro děti od 1. do 6. třídy)
Oddíl pro správné kluky a holky!
Chcete se naučit morseovku, druhy ohňů, uzlů, plnit bobříky nebo
cvrnkat kuličky? Přijďte mezi nás! Seznamujeme se s nejrůznějšími
skautskými dovednostmi, učíme se mít kladný vztah k přírodě, tábořit,
sportujeme a hlavně zjišťujeme, co je fair play a jaké to je, mít prima
kamarády a držet pohromadě jako správná parta.
Lektorky: Andrea Javůrková a Jana Urbancová, 1x 90 min. týdně,
odpoledne
Místo: Slivenecký klub Švestka, hřiště

VÝTVARNÝ OBOR
Paletka 2-3 roky
Program pro děti od dvou let. Děti se zde potkávají s prvními výtvarnými technikami, naučí se používat základní pomůcky, procvičí jemnou motoriku prstíků. Základem programu je radost a uspokojení při
procesu objevování a tvoření.
Lektorka: Edita Šimková, 1 x 90 min. týdně, dopoledne
Místo: ateliér Sliveneckého klubu Švestka
 Paletka 3-5 let
Program je zaměřen na vlastní kreativitu a vnímavost dětí k okolnímu
prostředí, kdy souběžně dochází k rozvoji jejich grafomotoriky
a jemné motoriky. Tyto návyky jsou tak vhodným podkladem pro jejich
budoucí psaný projev. Výtvarné techniky se v jednotlivých hodinách
střídají, ale i doplňují - děti malují, kreslí, modelují, vystřihují, nalepují či
vytvářejí prostorové kompozice.
Lektorka: Edita Šimková, 1x 90 min. týdně, odpoledne
Místo: ateliér Sliveneckého klubu Švestka
 Paletka 6-8 let
Zaměříme se na objevování a experimentování s různými výtvarnými
materiály. Vyzkoušíme si nové tvůrčí činnosti, které dětem přinesou
radost a uspokojení z dosaženého výsledku. Hra s barvami, tvary,
papírem, hlínou (keramikou), přírodními materiály, mnoho neobvyklých
výtvarných činností, výroba prvních vlastních výtvarných prací.
Lektorka: Edita Šimková, 1x 90 min. týdně odpoledne
Místo: ateliér Sliveneckého klubu Švestka
 Alenčin korálek
Kroužek pro šikovné ruce, které se chtějí naučit něco nového s korálky, drátky, ﬁmem a vůbec se vším z čeho se dá, někdy i překvapivě,
vyrobit něco krásného a nového.
Pro děti 7 – 14 let
Lektorka: Veronika Borovková, Místo: ateliér Sliveneckého klubu Švestka
 Malý kutil
Tvořivé dílny pro kluky i děvčata, kde budeme pracovat se dřevem,
sádrou, ytongem, papírem, textilem…. Vhodné pro samostatné děti 1.
stupně ZŠ.
Lektorka: Hana Morsteinová, 1x 60 min. týdně odpoledne
Místo: výtvarná učebna ZŠ Slivenec
 Tvořivé dílny pro dospělé (1x měsíčně)
Dílny ve znamení tvůrčích a výtvarných technik - klasických i speciálních, se kterými se běžně nesetkáváme. Tyto programy jsou
příležitostí a nabídkou pro kreativní dospělé, kteří jsou zvyklí tvořit,
i pro ty, kteří si chtějí jen něco vyzkoušet a odreagovat se samotnou
tvorbou.


DRAMATICKÝ OBOR
 Obecní divadýlko Knoﬂík
Pokračujeme v činnosti divadýlka, letos povzbuzeni úspěšným postupem na krajskou přehlídku dětské scény – Otvíraní v Karlínském
Spektru, kde jsme obdrželi ocenění za přínosný námět s naší autorskou inscenací ,,Babička z Holyně“. Nyní se věnujeme tak trochu cirkusu a tak trochu džungli a v létě se těšíme na ,,malý tábor“. V novém
školním roce rádi uvítáme kohokoli, kdo si rád hraje, vymýšlí a čte. Pro
děti 5. - 8. tř ZŠ.
Lektoři: Veronika Borovková, Ondřej Kohout
 Malé divadýlko Meluzína
Nové divadýlko pro děti mladšího školního věku, zaměřené na tvořivou dramatiku. Pro všechny děti, ty upovídané a zvědavé, ale i pro ty
uzavřenější, neboť divadlo znamená vzájemně si naslouchat, naučit
se komunikovat, spontánně si uvědomovat druhého a nebát se to říct
všem a nahlas. Pomohou nám básničky, pohádky, opravdické příběhy
a samozřejmě loutky. Pro 1. stupeň ZŠ.
Lektorka: Veronika Borovková, 1 x 60 min. týdně,
Místo: Slivenecký klub Švestka
 Nejmenší divadýlko Karkulka
Nové divadýlko pro ty úplně nejmenší, které taky láká kouzlo divadla.
Budeme hrát spoustu her, poslouchat pohádky, básničky, taky se
trochu věnovat základním technikám nejen divadelní mluvy a hlavně
poznávat celý svět ze všech stran a trochu jinak. Pro děti od 3 let.
Lektorka: Veronika Borovková, 1 x 90 min. týdně
Místo: Slivenecký klub Švestka

CVIČENÍ A TURISTIKA
Prťata I, II – cvičení pro děti (1-3 roky)
„Děti jsou naše budoucnost a svět bude takový, jakým směrem se ony
vydají.“
Cvičení je určeno pro „chodící“ děti od 1 roku a probíhá v tělocvičně
ZŠ s využitím sportovního nářadí i náčiní. Cvičení doplňuje a zpestřuje
pohybovou výchovu dětí. Jsou v něm zastoupeny tělesné, dechové
a relaxační prvky. Tato cvičení působí komplexně na celý organismus
a harmonizují osobnost dítěte. Pohybová aktivita posiluje psychiku
dítěte, což vede k rozvoji osobnosti a odolnosti vůči zátěži. Prvky z jógy posilují koncentraci a sebekázeň. Říkadla, básničky a dětské hry
rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku. Děti navazují první přátelství a učí
se, jak vycházet s ostatními dětmi. Rodičům to přináší nové nápady
pro trávení volného času s dětmi.
Lektorky: Petra Hekrlová a Andrea Javůrková, 1 x 45 min. týdně,
dopoledne (dle zájmu možné otevřít dva kurzy podle věku dětí)
Místo: tělocvična ZŠ Slivenec
 Rychlí Špunti - Sportovky (4-6let)
Děti již cvičí samostatně bez rodičů. Rozvíjejí základní pohybové
dovednosti a koordinaci pohybů. Cvičí na nářadí, hrají hry, závodí na
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HUDEBNÍ OBOR
Folklorní soubor Trnečky
Folklorní soubor Trnečky pod vedením Ing. Petra Mitáše byl založen
v říjnu 2010 zahájením činnosti dětského tanečního kroužku.
Činnost souboru: obnovení lidových tradic, kulturní, pohybová a hu

dební výchova dětí především ze Slivence a Holyně. Soubor nacvičuje
pásma lidových tanců se zpěvy a básničkami pod vedením profesionální tanečnice Ing. Lenky Veverkové z Moravského Slovácka, která
má bohaté zkušenosti s vedením dětského tanečního kroužku na
Uherskohradišťsku. V příštích letech chceme taneční složku souboru
rozšířit o složku hudební – založením dětské cimbálové muziky.
V září 2011 proběhnou přijímací zkoušky nových malých tanečníků
(od 5 let) do našeho tanečního kroužku.
Místo: ZŠ Slivenec – tělocvična
Lektoři: Ing. Lenka Veverková, Ing. Petr Mitáš
 Písklata - Hra na zobcovou ﬂétnu
Výuka je vhodná již pro předškolní děti, protože rozvíjí jejich hudební
schopnosti a zároveň učí děti správnému dýchání. Vyučuji metodou
Mgr. Jana Kvapila, podle jeho Flautoškoly, která klade důraz na dětskou představivost. Hra na zobcovou ﬂétnu je dobrým základem pro
výuku jiných dechových nástrojů.
Lektor: Martin Roušar. Místo: Slivenecký klub Švestka
 Hra na klarinet
Výuka je vhodná pro děti od 10 let, které mají dobré fyzické předpoklady (tělesná vyspělost, zdravé zuby a délka prstů). Znalost hudební
teorie je výhodou. Výuka spočívá především ve výuce klasické vážné
hudby.
Lektor: Martin Roušar. Místo: Slivenecký klub Švestka
 Hra na saxofon
Výuka je vhodná pro děti od 10 let a s dobrými fyzickými předpoklady
(viz hra na klarinet). I zde je výhodou znalost hudební teorie. Ve výuce
se zaměřuji jak na klasickou vážnou hudbu, tak i na současný žánr
- pop, jazz, rock,…
Lektor: Martin Roušar. Místo: Slivenecký klub Švestka
 Začínáme s kytarou
V rámci našeho kurzu se naučíme základní techniku hry na kytaru
(primárně bez zaměření na žánr), správné držení nástroje a základní
hudební teorie (stupnice, akordy a jak je používat). Následně bude
možné si zvolit zaměření (klasickým nebo populárním směrem). Pro
děti ZŠ.
Lektor: Ondřej Kohout. Místo: Slivenecký klub Švestka

KLUB SENIORŮ SLIVENCE A HOLYNĚ
Pravidelné schůzky, volná klubová odpoledne, přednášky, zájezdy,
cvičení, kurzy
Vedoucí: Irena Krejčová, Lenka Kudláková

POVIDLA – slivenecký občasník s omezeným nákladem
Věk pro členství v redakci 6-100 let.
Reportáže z akcí Klubu, rozhovory, upoutávky (redakční setkání
2xměsíčně), Vede: Lenka Kudláková

Plánované Občasnosti
Vedení dílny pro starší školní věk se zaměřením na divadlo a literaturu.
 Noc ,,na švestce´´ pro děti z kroužků. Přenocování s večerem plným
čtení a povídání.
 Výlet s panem Broučkem do Prahy. Cestování českou historií a po
pražských památkách.
 Výlety pro maminky s předškolními dětmi
 a další


KALENDÁŘNÍ ROK ve Švestce
Leden – Tříkrálová sbírka
Únor
– Masopustní dílny
Březen – Velikonoční dílny
Duben – Velký úklid
Červen – Den dětí
Červenec, srpen – Prázdniny ve Švestce (týdenní forma příměstského
tábora )
Září
– Den otevřených dveří, prezentace kurzů
Říjen
– Švestkobraní (Slavnost švestkových koláčů, povidel
a slivovice)
Listopad – Drakiáda
Prosinec – Advent ve Švestce (adventní dílny, vánoční výstava
v holyňské kapli)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SLIVENECKÉHO KLUBU
ŠVESTKA
v nových prostorách v patře bývalé „zelené pizzerie“ se bude
konat v pátek 9. 9. 2011 za přítomnosti lektorů jednotlivých
kroužků a bude probíhat zápis do kurzů. Podrobné a aktuální informace najdete nejpozději v prvním zářijovém týdnu na
www.praha-slivenec.cz a www.rc-pecka.cz, na vývěskách
a v letácích.

Bankomat v Městské části Praha – Slivenec bude!
Městská část jednala o umístění bankomatu s několika velkými bankami, ale jednání vždy ztroskotala na podmínkách bank, které předpokládaly, že při našem nízkém počtu obyvatel budeme z rozpočtu
městské části dotovat provoz bankomatu v řádu desítek tisíc korun
měsíčně. Z tohoto důvodu jsme oslovili společnost Euronet services,
spol. s r. o., která není ﬁnanční institucí, ale provozuje síť bankomatů
pro různé banky a takovéto podmínky si neklade.
Bankomat bude společností Euronet Services, spol. s r. o., instalo-

ván v objektu cukrárny čp. 22 v ul. Ke Smíchovu blízko zastávky MHD.
V době, kdy budete číst tento Mramor, by již měl být instalován.
Výše poplatků za výběr vždy záleží na smlouvě s konkrétní bankou
a také na typu vašeho konta.
Bankomat je dalším rozšířením nabídky služeb v Městské části Praha – Slivenec; věříme, že vzhledem k velkému zájmu občanů a častých
dotazů na tuto službu si své uživatele najde.

Ing. Simona Strauchová

Přijďte do Zelené kavárny!
Obecní objekt u sliveneckého rybníka, pro který se vžil název Zelená pizzerie (podle bývalé oblíbené pizzerie zelené uvnitř i zvenku)
má nového nájemce. Nový provozovatel vyšel vítězně z výběrového
řízení jako budoucí provozovatel slivenecké Zelené kavárny. Bývalý
nájemce vypověděl smlouvu měsíc před konáním festivalu Slivenecké letnice, a tak na obou stranách (obec a provozovatel) bylo
nutné vyvinout značné úsilí, aby se provoz mohl alespoň v provizorním režimu otevřít zároveň se zahájením festivalu. V tomto provizorním režimu bude kavárna otevřena do 3. července, následně

se na čas uzavře, aby byl dokončen interiér. V polovině srpna bude
kavárna znovu otevřena a bude již moci nabídnout plný sortiment
– kromě několika druhů kávy, zákusků a zmrzliny např. také lahůdkářské zboží, dobré víno, pivo, míchané nápoje alkoholické i nealkoholické a další, to vše v nekuřáckém prostředí, s dětským koutkem
pro nejmenší.
Poděkování MČ patří Zelené kavárně za úsilí, s jakým se v rekordním čase musela připravit na nápor, jakým festival Slivenecké letnice
bezesporu jsou.
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Co se to zase ve škole děje?...
Bývá obvyklým jevem, že lidé si skutečnost vykládají mnohdy pod vlivem „zaručených informací“, které jim sdělila paní sousedka, kterou nedávno potkala její dlouholetá přítelkyně, která zrovna od paní, která má
bratrance, který má známého, jehož dítě je ve 4. třídě, slyšela, že ve škole
se cosi děje. Všichni asi znáte hru na tichou poštu, kdy první zašeptá svému sousedovi nějakou větičku a ta, než proběhne ušima všech zúčastněných, zcela změní svůj smysl i znění (například věta „sysel vlezl do spíže“
se promění na „pytel vlétl do díže“). Zvolili jsme trochu nadnesený a snad
i úsměvný příklad, samozřejmě, ale taková tichá pošta se zaručenými informacemi se bohužel tak trochu hraje v okolí naší školy. Prý neřešíme
šikanu, prý děti nic nenaučíme, prý bráníme dětem v přestupu na jinou
školu, prý nechceme dávat dětem výstupní razítka, prý nekomunikujeme
s rodiči, prý…, prý…, prý…
Tak bychom mohli pokračovat donekonečna (protože tichá pošta je
velmi zábavná a nekonečná hra). Rozhodli jsme se proto smysl a znění
některých vět poopravit a uvést na správnou míru.
Ano, naše škola je opravdu tak trochu jiná, než jsou běžné tradiční školy.
Vyznačuje se především jiným přístupem k výuce – nechceme z dětí budovat „pochodující encyklopedie“, nechceme děti učit pouze znalostem
a cpát do nich vědomosti – to považujeme za pouhý základ a samozřejmost. Naším cílem je naučit děti s vědomostmi a znalostmi zacházet, umět
je používat – to však znamená pro učitele, žáky, ale i rodiče žáků opravdu
velkou změnu v přístupu k výuce, ke škole.
Pokud tedy chceme uplatňovat takovýto přístup, musíme využívat jiných vyučovacích postupů, jako je například skupinová práce s hojně
využívanou vzájemnou komunikací mezi dětmi. Ano! Komunikací, tedy
„vzájemnou výměnou názorů, povídáním si o tématu „mezi sebou“ přímo
ve výuce. Znamená to, že „zádveřní“ posluchač uslyší ve třídě šum – pracovní prostředí, v němž si musí žáci sdělit svá řešení, své nápady, zjištění
apod. Výuka v naší škole není tedy založená pouze na výkladu učiva učitelem – provedení zápisu – vyzkoušení. Je nám ale jasné, že některým
rodičům a jejich dětem tento činnostní a projektový způsob výuky nemusí
vyhovovat a zvolí pro své dítě tradiční způsob výuky. Tento přístup my respektujeme a nepovažujeme jej za chybu, vždyť v moderní a demokratické společnosti máme každý možnost svobodné volby, i kdyby znamenala
to, že převedu své dítě na jinou školu. A to je přece v pořádku!

Strategický plán bude
na webu
V polovině července bude na webu městské
části umístěna Aktualizace Strategického plánu
Městské části Praha – Slivenec. Prosíme občany,
aby do konce září 2011 posílali své připomínky k
dokumentu, a to buď písemně, nebo na e-mail slivenec@praha-slivenec.cz.

Oznámení
Od úterý 26. 7. 2011 do čtvrtka 28. 7.
2011 bude knihovna uzavřena
z důvodu dovolené.
Od úterý 23. 8. 2011 do čtvrtka 25. 8.
2011 bude knihovna uzavřena z důvodu
školení.
V době dovolené a školení vám bude termín
vrácení knih prodloužen.
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V nepořádku ale je, když se zprostředkovaně dozvíme, že někdo někomu něco říkal o tom, že kdosi odchází, protože... To je špatně. Zde jde již
o lidovou tvořivost, která nemá s realitou nic společného. Vždyť platí staré
dobré přísloví „Proč chodit za kováříčkem, když mohu jít ke kováři!“ Ano,
každý může přijít, zeptat se, informovat se přímo u zdroje, dojít k čistým
pramenům a nebrodit se v zabahněné řece.
Zaplaťpánbůh, že se setkáváme i s takovým přístupem rodičů, a ten považujeme za přínosný, že si rodiče žáků domluví schůzku s učiteli, zeptají
se, proč a jak se jejich děti učí, jaké dovednosti mají, podívají se do výuky
a poté zaujmou stanovisko – tomuto přístupu jsme opravdu nakloněni.
Někteří z nás, dospělých, však řeší situaci jinou formou – vysílají různé
nepravdivé či zavádějící informace do okolí. Ptáme se: Proč tito rodiče
nesdělí své postřehy, problémy a pochybnosti přímo nám – učitelům? Odpověď hledáme marně. Ale možná je odpověď skrytá zde – vedl nás k této
otevřené komunikaci například učitel v naší základní škole? Prostě byla
taková doba a tradiční způsob výuky založený na principu: kdo se ptá, je
hloupý; kdo udělá chybu, je špatný, apod. nás opravdu na tento způsob
komunikace nepřipravoval. Proto se někteří z nás teprve nyní učíme vhodně sdělovat své názory, umět přijímat kritiku a vstřícně komunikovat.
V letošním školním roce vycházejí teprve první „deváťáci“, kteří byli
novým způsobem výuky v naší škole tři roky ovlivňováni – připravují své
první obhajoby závěrečných prací, při nichž mají prokázat nejen znalosti z vybraného oboru, ale také dovednosti (obhájit názor, argumentovat,
prezentovat apod.). Tito žáci byli všichni přijati na vybrané střední školy
a učiliště – jen pro příklad: v přijímacím řízení se umístili velmi dobře, mnozí
do šestého místa, a to už je opravdu velký úspěch!
Ostatní ročníky se těmto dovednostem teprve učí, a tak doufáme, že
budou stejně úspěšní jako naši „deváťáci“, kteří vystupovali i na Staroměstské radnici, aby přednesli zastupitelům MHMP výsledky svých projektů.
Co říci tedy závěrem (a nahlas) – že bychom chtěli naší škole popřát
hodně zvídavých žáků a rodičů – věříme, že dokážeme najít vhodný a přímý způsob komunikace mezi veřejností a námi – učiteli. Vždyť nám jde
všem o dosažení stejného cíle: vybavit děti takovými dovednostmi, které
jim budou užitečné a přínosné v jejich dalším životě!
vedení školy

Rok ve škole
Během června probíhala v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni výstava s názvem „Rok
ve škole - aneb co se nám povedlo “, která návštěvníky obrazem provedla některými zajímavými aktivitami a úspěchy naší školy. Seznámit se mohli např. s činnostmi
mateřské školy, zdravotnického, modelářského nebo fotograﬁckého kroužku. K vidění bylo i několik projektů, které na škole v tomto školním roce proběhly. Asi nejvíc
ohlasů měl celoškolní projekt „Se Čtvrtkem do pátku“ ve kterém děti nashromáždily
a využily velké množství informací o spisovateli Václavu Čtvrtkovi.

Svatojánská pouť v Holyni
V sobotu 25. června, den po svátku sv. Jana, se v holyňské kapli
sv. Jana Křtitele konala svatojánská pouť. Tradici našich předků se
podařilo obnovit před třemi lety. Doba, lidé i místo doznali od časů
prvních holyňských poutí (kaple byla postavena r. 1861) změn zásadních… Na pouti nenajdeme ﬂašinetáře, střelnici, mořskou pannu
ani kádě s okurkami a na náměstí Pod Lípou se už ani pořádný kolotoč nevejde. Přesto bychom si, my „okolo kaple“, přáli, aby myšlenka a důvod, proč se jedenkrát za rok v těchto místech setkat,
Skákací hrad

zůstávala stále stejná – s pokorou, s poděkováním a s prosbou se
spolu zastavit… Proto největším svátkem celé pouti zůstává pro slivenecké farníky (a nejen pro ně) dopolední mše, kterou sloužil letos,
stejně jako v minulých letech, pan farář Zdeněk Skalický.
Ani tentokrát však nechyběla pohádka, perníková srdce, malé
pouťové atrakce pro děti a slavnostní vernisáž v kapli.
Poděkování patří slivenecké farnosti a restauraci U Knotků za
zapůjčení sálu.
Lenka Kudláková

Ranní mše v kapli

Pohádka pro děti

Děti sledují pohádku

Tradiční atrakce - kolotoč

Na jedné z vystavených dětských fotograﬁí jsou děti ze zdravotnického kroužku

Stánek se sladkostmi a perníkem

Historie léčby bolesti
Veřejná knihovna Slivenec a Klub seniorů uspořádal v červnu přednášku,
na kterou byl pozván doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., významný lékař a také
zakladatel Geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se
zejména zdravotním problémům souvisejícím s procesem stárnutí. V současné době přednáší na Lékařské fakultě UK v Praze. Vyhověl našemu druhému
pozvání a informoval nás o tématu starém jak lidstvo samo – o léčbě bolesti.
Dozvěděli jsme se, jak se přistupovalo k nemocnému ve starém Egyptě, v Řecku, jak léčili v říši Římské, i o používání různých bylin a chemie před několika
stoletími až po současnost, kdy se specializované týmy lékařů zabývají léčbou
bolesti. Setkání to bylo velmi poučné a milé, přes všechny překážky paní Přírody. Před 16. hodinou se strhl liják, vítr, hromy – blesky, po silnici před knihovnou
se valila voda. Přesto se nás tu sešlo 12 statečných.
Irena Krejčová

Společenská kronika 2011

Divadlo ve Slivenci
Velmi příjemný večer 17. 5. 2011 nám připravila Malá divadelní společnost Kostým (divadlo jednoho herce) uvedením hry Obraz Doriana
Graye. Obraz Doriana Graye bylo hudební monodrama na motivy
stejnojmenného románu Oskara Wilda (1854-1900), mistra zvláštního
druhu „suchého“ anglického humoru. Děj se odehrával v Londýně na
konci 19. století. Představitel jediné role - Doriana Graye - pan Michal
Boška zpíval, recitoval a hrál výborně. Obecenstvo dokázal vtáhnout
do hry a udržet pozornost až do konce. Autorka projektu, kostýmů,
scény, zvuku, osvětlení a režisérka představení, autorka textů většiny písní - paní Květa Drahokoupilová, zasloužila stejný dík, obdiv
i aplaus. Diváci si mohli vychutnat trpký, vážný i veselý, duchaplný
a nenásilný humor, který nás na anglické literatuře tak přitahuje. Veřejná knihovna Slivenec děkuje jak Malé divadelní společnosti Kostým,
tak všem divákům za hezký večer.
Irena Krejčová

Svá kulatá a významná jubilea v měsíci červnu,
červenci a srpnu oslaví tito naši občané a občanky:
Červen
paní Cecílie Petrolínová,
paní Jindřiška Ritschelová
Červenec
pan Jiří Čermák, paní Anna Morsteinová
pan Jaroslav Musil, paní Jana Bartáková
pan Antonín Novák, paní Božena Höpflová
pan Zdeněk Novák, paní Libuše Havránková
pan Vladimír Lusk, paní Vlasta Potůčková
Srpen
pan František Syrovátka, pan František Šulc
paní Ludmila Kalábová, pan Antonín Uxa
paní Ludmila Hojerová
Všem srdečně blahopřejeme!!!

Zelenina z rodinné farmy každý
týden ve Slivenci
Během června se rozběhl závoz bedýnek s čerstvou zeleninou z rodinné farmy
v Ořechu. Zájem již o první závoz byl celkem překvapivě velký. Sama farmářka,
paní Koudelková, až takový zájem nečekala. Distribuce bedýnek probíhá každý
pátek mezi 17:00 – 17:30 na parkovišti za Zelenou kavárnou u rybníka. Bedýnky
dvou velikostí (za 200,- Kč nebo 300,- Kč) obsahují např. čerstvé druhy salátů, mrkev, kedlubny, rané brambory, cibuli, zelí, špenát, nebo různé byliny. Objednat lze
také domácí vejce. Noví zájemci se mohou přihlásit na tel. 603 446 943 (pí Koudelková) nebo přímo objednat zboží na e-mail: iikk@seznam.cz. Další info na www.
cerstvebedynky.cz. Poděkování patří paní Lubovské ze Slivence, která „bedýnkování“ nezištně zorganizovala.
redakce

Sociální služby v naší městské části
Na základě dotazníkového průzkumu sociálních potřeb v obci, který proběhl v dubnu tohoto roku, se začala sociální komise s podporou Úřadu MČ cíleně zaměřovat na ty nejpalčivější problémy našich
občanů. Kromě velmi příjemných společenských povinností gratulovat jubilantům, pomáháme individuálně potřebným při zajišťování
pomoci v nouzi. Jak jsme informovali, rozšířili jsme službu rozvoz
obědů pro imobilní nebo nemocné občany trvale žijící v obci. Zájem
o rozvoz obědů, který dotuje MČ, je značný. Počet těch, kteří tuto
službu využívají, se zdvojnásobil. Senioři si objednávají stravu v jídelně statku i v základní škole (tam nebude během prázdnin jídelna
v provozu). Někteří využívají také možnosti odnést si oběd domů ve
vlastních nádobách.
Daří se pokračovat v navázané spolupráci se sociálním odborem
Prahy 5. Od září 2011 se uvolní pro seniory bezbariérový prostor Sliveneckého klubu Švestka v přízemí úřadu, který umožní zavést další
služby (masáže, příp. rehabilitace).

Martina Havlíková, předsedkyně sociální komise
inzerce

Dvě návštěvy v jednom dni
V loňském roce na podzim Klub seniorů ze Slivence a zástupci vedení
Městské části Praha - Slivenec navštívili své vrstevníky a spolupracovníky
ve Vinoři, na opačné straně Prahy. Naše přijetí bylo ze strany vinořských
vzorné a velmi přátelské. Domluvili jsme se, že na jaře se sejdeme znovu
– u nás ve Slivenci a Holyni.
V pondělí 2. května dovezl autobus seniory a baráčníky z Vinoře a bylo
na nás, abychom se postarali o ukázku, v jakém prostředí žijeme, informovali návštěvu o kulturním vyžití a ukázali nejbližší okolí našich obcí Slivence
a Holyně. A oplatili vinořským pohoštění a posezení u kávy.
Okružní jízdou autobusem jsme se propletli až k dálnici a podívali se na
biokoridor s nejbližším okolím, upozornili na lomy sliveneckého mramoru.
Viditelnost byla nádherná a počasí nám přálo. Paní starostka Jana Plamínková povídala o okolí a současných stavebních úpravách v naší obci.
Poté jsme se rozjeli do Holyně - pochlubit se zrenovovanou kaplí sv. Jana
Křtitele a současnou výstavou obrazů sliveneckého malíře Jindřicha Husníka. Výstavou nás provázela paní místostarosta Lenka Kudláková. Podívali
jsme se i na křížek ze sliveneckého mramoru, který zdobí okolí kaple. Zajeli
jsme na barrandovské sídliště ukázat tři poslední tramvajové zastávky.
Další zastávka byla v kostele Všech Svatých ve Slivenci, interiér kostelíčku se všem velmi líbil. Vinořští se v poledne měli možnost naobědvat
v restauraci U Rozcestí. Všichni ochutnali nabízené pokrmy z jídelního
lístku, pochutnali si, odpočinuli a v odpoledních hodinách jsme je čekali
v zasedačce MČ. Povídání při vzorném pohoštění bylo velmi srdečné.
Hospodyňky z Holyně a Slivence, převážně členky Klubu seniorů, napekly
a nabízely mísy s cukrářskými řezy, koláči, ořechovými rohlíčky, bábovkou
i výrobky studené kuchyně. Všechno to dobře vypadalo a výtečně chutnalo. Klub seniorů se pochlubil s Velikonoční kuchařkou a vzájemně jsme
domlouvali výměny receptů.
Hostům jsme promítli dokument o opravě starobylého krovu kostela
Všech Svatých ve Slivenci.

V pozdním odpoledni jsme přivítali dalšího hosta – pana Pavla Váňu,
známého bylináře z Nového Bydžova, který patří mezi naše nejuznávanější znalce léčivých rostlin. Pan Váňa proslul nejen jako vynikající terapeut, ale také je autorem několika odborných publikací. Jeho
přednáška o léčivých bylinách a receptech z nich byla velmi zajímavá.
Zájemcům na konci své přednášky poradil, čím a jak léčit zdravotní
problém.
Jednu publikaci jsme zakoupili do Veřejné knihovny ve Slivenci pro
naše čtenáře k prohlédnutí a zapůjčení: Průvodce bylináře Pavla celým
rokem – přináší nepřeberné množství receptů z léčivých bylin pro zdravější život. Vedle mnoha rad a postupů najdete v knize řadu unikátních
návodů na léčbu tzv. civilizačních nemocí.
Obě návštěvy: senioři z Vinoře a bylinář pan Váňa – byly pro nás
velmi přínosné.
Irena Krejčová
Poděkování patří paní Ireně Krejčové a členkám Klubu seniorů Slivence a Holyně za to, jak se perfektně ujaly úlohy hostitelek!
Místní seniorky předvádějí prapor holyňských baráčníků

inzerce
Společné posezení s bohatým občerstvením

Vinořští v kapli při prohlídce obrazů malíře Husníka
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Čas princezen a rytířů
29. května 2011 si dali ve Slivenci dostaveníčko malí rytíři a princezny, aby ukázali, co dovedou. A rozhodně nestačil ostrý meč
a krásné šaty. Bylo třeba dobýt hrad či vyhnat draka, přejít přes lávku,
kterou střežil udatný bojovník, osedlat bujného oře, či prokázat chytrost a poznat vůně a různé předměty. Pak ještě vyrobit korunku nebo
dráčka a už se mohlo pokračovat projížďkou na koni či skákáním na
dvou nafukovacích hradech. Na závěr tu byly zasloužené odměny:
rytířský/princeznovský glejt, váček s bonbony a zlatými mincemi…
Dětský den jsme letos poprvé organizovali my z Rodinného centra

Pecka. Byli jsme z toho trochu nervózní, přece jen se jedná o obrovskou akci, kterou navštěvuje 100-200 dětí. Počasí nám přálo, a tak
se odpoledne vydařilo. Děti v nápaditých kostýmech soutěžily ostošest, povzbuzovány maminkami, tatínky a prarodiči; a občas se dokonce na některá stanoviště vracely, přestože už „měly splněno“.
Takže díky vám všem, kdo jste přišli se pobavit, a díky těm, kteří
obětavě pomáhali s přípravami a konečným provedením celé akce.
Těšíme se zase příští rok! A v jakém duchu se dětský den ponese
tentokrát? Nechte se překvapit…
Dora Poláková

Popelka Evas Hruškové

Popelka ve Slivenci
V roce 1969 byla Eva Hrušková Popelkou na ﬁlmovém plátně a dnes
těší loutkovou pohádkou O Popelce děti i dospělé. 21. 6. dorazila i k nám
do Slivence. V tělocvičně základní školy na ni čekalo asi 85 nedočkavých
kluků a holčiček, někteří dokonce převlečení za princezny a prince. Paní
Hrušková opět ukázala, jak to s loutkami i diváky umí, a zapojila všechny
do děje – děti tančily či přebíraly čočku a hrách. Děkujeme za krásný zážitek, za to, že jsme mohli nahlédnout do laskavého pohádkového světa,
kde vše dobře dopadne. Těšíme se na podzim na další setkání s touto
skvělou divadelnicí a na závěr příštího školního roku máme přislíbeno
i společné vystoupení s Janem Přeučilem…
Dora Poláková

Tělocvična ZŠ praskala ve švech

Závod odrážedel
Dne 22. května uspořádalo OS GAMA závod odrážedel, kol, koloběžek a závody v běhu. Celkem se závodilo v 10 kategoriích.

Hanka Morsteinová

ROZHOVOR S OSOBNOSTMI

Rodinné centrum slouží celé komunitě
Rozhovor Jany Plamínkové se zakladatelkami Rodinného centra Pecka
Mgr. Dorou Polákovou, PhD., a Mgr. Editou Šimkovou
Proč jste se rozhodly založit ve Slivenci Rodinné centrum Pecka?
EŠ: Prvním popudem bylo, že maminky začaly
chodit s dětmi na cvičení, které probíhalo a stále
probíhá v tělocvičně školy. Pak přišel nápad, že
by se mohly scházet i při jiné činnosti. Zpočátku
probíhal jednou týdně výtvarný kroužek v zasedačce na úřadě. Na základě těchto dvou činností jsme si řekly, že by bylo dobré uspořádat
si nějaký svůj prostor, kde by se rodiče s dětmi
mohli vídat pravidelně. Byly jsme rády, když se
našla místnost v přízemí budovy úřadu.
DP: Před dvěma lety jsme se tam přestěhovaly.
Program začal skromně, počítaly jsme, že budeme organizovat jedno či dvě dopoledne v týdnu,
ale velice rychle se zaplnila všechna dopoledne.
Poptávka po akcích tady určitě je.
Kde jste našly inspiraci?
DP: Byly jsme se podívat na Barrandově v Mateřském centru, ale hlavně naše činnost vyplynula z toho, co jsme si představovaly jako přínosné
pro svoje děti. To je vždy nejlepší měřítko.
EŠ: Program se rozvíjel také na základě toho,
co jsme i my samy mohly nabídnout. Na Barrandově mají jiné prostory i jiné možnosti a
mateřské centrum tam funguje již mnoho let.
Jejich akce jsou více navštěvované i proto, že
maminky raději odejdou z bytu než z rodinného
domu a sídliště je také o dost početnější. U nás
si hlavně konkrétně cílené kroužky rychle našly
věrné účastníky. Program funguje úspěšně po
celý školní rok.
Kolik dětí k vám chodí?
EŠ: Máme evidováno asi 50 maminek, přičemž
každá má jedno až dvě děti. Některé rodiny ale
chodí jenom na některou činnost…
DP: …a některé docházejí téměř na vše. Teď
probíhaly dvě hodiny cvičení týdně a na každé
bylo přítomno tak 15 dětí. Jejich počet stále narůstá. Na výtvarku občas chodilo tolik dětí, že již
nám prostor opravdu nedostačoval – výtvarka
chce totiž hodně prostoru. O volnou hernu byl
zájem hlavně v zimě, teď v květnu a červnu už
je menší, děti jsou logicky radši na hřišti. Cvičení
jsme za pěkného počasí dělaly také venku.
Vy si vše organizujete samy? Nebo máte i nějakého placeného pracovníka?
DP: (smích) Úplně samy. Snad kromě agentury
Yamaha, která pořádá hudební kurzy.
EŠ: A je to až zázrak, protože se nás sešlo asi
osm lidí, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času a někdy i svých prostředků se provozu
rodinného centra věnovat. Děláme vše bez nároku na jakýkoli honorář. Věnujeme se tomu i o
víkendech – to se jedná hlavně o jednorázové
akce. Ty jsou velmi žádané, což ukázal třeba

letošní Dětský den či jarmarky. Na takové akce
je ale potřeba trochu více lidí a hůř se shánějí,
protože maminky by si často raději chtěly prožít
odpoledne se svými dětmi, pohrát si s nimi. Místo toho tráví čas na svém stanovišti a pro své
děti si musí obstarat hlídání. Na tyto akce se rodiče shánějí opravdu dost těžko. Proto bychom
chtěly všem, kteří v letošním roce pomáhali při
různých akcích a kurzech, touto cestou moc
poděkovat.
DP: A jsme moc rády, že se i postupně přidávají, takže je možné nabízet stále víc aktivit. Ale
spousta lidí si neuvědomuje, že za tou hodinou
či hodinou a půl, které stráví v Rodinném centru
na kroužku, je spousta dalšího času – úklid, příprava akcí, nákup materiálu a další.
Máte i nějaké aktivity přímo pro maminky?
DP: Měly jsme pro ně výuku angličtiny. A ve
spolupráci s Attavenou jsme uspořádali i velmi
úspěšné počítačové kurzy. Od září chceme zájmovou činnost výrazně rozšířit. Nebude to jen
v rámci Rodinného centra Pecka, ale včleníme
se celkově do činnosti Klubu Švestka s tím, že
personální složení zůstane do značné míry stejné. Přibudou další lektoři a rozšíří se odpolední
nabídka pro starší děti, které už chodí do školky
a školy, a rozšíří se i nabídka jazyků pro dospělé,
některé i s hlídáním dětí.
Co pro vás bude znamenat plánované otevření volnočasového centra v prostorách
nad cukrárnou?
EŠ: Doteď jsme byly omezené stávajícím malým prostorem. Nemohly jsme např. nabídnout
hlídání dětí, protože když v Pecce probíhal kroužek, tak již byla místnost plná.
DP: Teď to bude určitě lepší, bude tam více prostoru a místností. Zároveň ale chceme klást důraz na kvalitu – nebude to jen „maminky sobě“,
ale opravdu všichni lektoři budou dělat to, na co
mají kvaliﬁkaci, certiﬁkát, vzdělání. Dělají si cer-

tiﬁkáty na cvičení, na montessori pedagogiku,
jazyky povedou kvaliﬁkovaní lektoři. Chceme,
aby s novým prostorem poskočila kvalita nahoru.
Tyto aktivity budou přístupné jen pro členy
Rodinného centra, nebo i pro veřejnost?
EŠ: Pro širokou veřejnost ze Slivence a nejbližšího sliveneckého okolí. Myslím, že by
prostor měl být maximálně otevřený.
Aktivity pro děti budou pokračovat?
DP: Ano, ty budeme mít dál. A ještě je rozšíříme.
Trochu mě překvapilo, že jste své centrum
nazvali Rodinné, nikoli Mateřské. Zapojují
se do činnosti i tatínkové?
EŠ: To byla naše hlavní vize, aby se zapojovali i tatínci i třeba prarodiče. Tím jsme měly
na mysli především jednorázové akce, které
se pořádají především o víkendu. Ale tatínci
se zapojují velmi těžko, většinou to jsou jen
naši muži…
DP…(smích) kteří jsou donuceni.
EŠ: Ale při některých akcích, jako teď při Dětském dnu, jsem byla překvapena, kolik tam
bylo celých rodin…
DP: … a nebo dokonce jen tatínci s dětmi.
EŠ: Ano, a tatínci obcházeli s dětmi statečně
všechna stanoviště. Tam jsem měla pocit, že
už se i tatínci zapojují.
DP: Název každopádně necháme, protože
chceme, aby centrum bylo pro všechny, a rozhodně aby bylo pro celý Slivenec a Holyni.
EŠ: Název Mateřské centrum vypadá, že je
to jen pro maminky s miminky a pro nikoho
jiného. Naše rodinné centrum by mělo být pro
celé rodiny, včetně třeba starších dětí a prarodičů.
Poslední otázka: co vám osobně přineslo
Rodinné centrum pozitivního?
EŠ: Mně určitě to, že jsem díky centru poznala úžasné lidi, kteří nemyslí jen na sebe, ale
jsou ochotni udělat něco i pro ostatní. Že mi
to pomohlo vylézt ze své ulity. Když jsem se
sem před lety přistěhovala a nikoho jsem tu
neznala, tak jsem ani neměla potřebu tu volný
čas trávit, teď již je to naště stí jiné a Slivenec
mi přirostl k srdci.
DP: Nemohu než souhlasit s Editou. Pecka –
to jsou prima kamarádky, které jsou schopné
kdykoliv přiložit ruku k dílu, pomoci, vymýšlet, hrát si… Doufám, že příští rok krom tvrdé
práce, kterou bude stěhování a širší nabídka
znamenat, přinese nám i všem sliveneckým a
holyňským rodinám spoustu hezkých chvil ve
Sliveneckém klubu Švestka.
Děkuji za rozhovor.
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RC Pecka – rok druhý
Ve školním roce 2010/2011 vstoupilo Rodinné centrum Pecka do druhého roku existence. Pokračovali jsme v zavedené činnosti i zkoušeli nové věci. Pravidelné dopolední kroužky se těšily
velké návštěvnosti a těší nás, že si k nám našli cestu rodiče a děti
i z Lochkova či Barrandova.
Velký zájem byl již tradičně o cvičení, takže se v tělocvičně ZŠ
Slivenec konaly dvě hodiny (děkujeme vedení školy za poskytnutí
prostor a vybavení!); dále o Montessori dílnu a výtvarku – tady se
ukázalo, že rozměry stávajícího rodinného centra jsou nám poněkud těsné. A také jsme začali uvažovat o možnosti rozšířit nabídku
o odpolední kroužky pro starší děti, které jsou dopoledne ve školce
či škole.
Život je plný překvapení, náhod a příležitostí, které je potřeba
chytit za pačesy. A tak když místostarostka Lenka Kudláková přišla
s báječnou myšlenkou Sliveneckého klubu Švestka jako zastřešující
organizace pro kulturní a společenské dění v obci, určené dětem,
rodinám, dospělým, seniorům, zkrátka všem, nemohli jsme jinak,

než na nabídku včlenit RC Pecka do nového plánu kývnout.
Co to znamená pro vás, naše příznivce
a členy? Příjemnější prostředí, širší a kvalitnější nabídku… Pro nás velké stěhování, spoustu příprav, nejistotu
i očekávání. Především Vás ale ubezpečujeme, že to stále budeme
dělat s radostí a chutí, tak aby se do Pecky/Švestky nechodilo jen
na kroužky, ale především za kamarády a dobrou náladou.
Ta naše první Pecka začala z ničeho a troufám si říci, že toho
za dva roky zvládla dost. Doufejme, že se nám bude dařit i nadále.
Proto vás prosíme i nadále o přízeň a pomoc.
A děkujeme představitelům městské části Praha – Slivenec za
podporu a za to, že nás opravdu nenechají zlenivět a usnout na
vavřínech☺.
(Podrobnější informace o kroužcích naleznete v Mramoru na straně 10 –12.)

Za RC Pecka Dora Poláková

Meditativní malby v kapli sv. Jana Křtitele
Aktuální výstava obrazů Lenky Přechové představuje divákům
dílo umělkyně, jejíž spiritualita živě koresponduje s prostorem galerie v Holyni v kapli sv. Jana Křtitele.
Aktuální umění tak oživuje prostor sakrální určený k meditaci.
V tomto smyslu je tato výstava velmi dobrým kurátorským rozhodnutím, protože dílo Lenky Přechové je především autorským počinem povahy kontemplativní.
Lenka Přechová, absolventka FFUK, se věnuje již řadu let kresbě
a malbě v kombinaci s poesií. Byť je Lenka Přechová autodidakt, její
abstraktní malby mohu zasvěcenému divákovi připomenout evropský tachismus a americkou tichomořskou školu, především Marka
Tobeyho a jeho tzv. „Bílá psaní “. Podobně jako on rozčleňuje obrazovou plochu drobnými kaligraﬁckými gesty. Na její dílo mají vliv
také východní meditační techniky a šamanismus. Plochu obrazu
mění v jakoby chvějivý záznam skutečnosti. Svá díla nechává v klidu spočinut na tom pravém místě, kde mají v tu chvíli být. Nechává
věcem, aby si své místo nalezly samy. Jejím rukopisem je určité
ponoření do podvědomého procesu tvorby, kdy umělkyně informuje
diváky o stavu své duše formou rytmických otisků a gest malířského
rytmu. Pro plnohodnotné vnímání díla autorky je nepochybně nutné,
aby malby měly možnost zazářit v prostoru s pozoruhodným geni-

em loci. Dle mého soudu se tak stalo v podobě galerie v kapli sv.
Jana Křtitele. Vizuální umění tak koncepcí této výstavy podává zprávu o povaze současného světa a o možnosti hledat inspiraci či zapomenutá tajemství v hlubinách lidského podvědomí, v principech
fungujících napříč generacemi. Dílo Lenky Přechové není tedy pouhou dekorací, ale otiskem autentické umělecké osobnosti reagující
na svět 21. století v kontextu pozapomenutých principů spirituality
a rozhodně stojí za pozornost citlivých diváků.

Matouš Karel Zavadil
Z vernisáže výstavy obrazů Lenky Přechové (autorka vpravo)

Naši milí diváci,
končí nám další školní rok s Obecním divadýlkem Knoﬂík a musíme
se letos opravdu pochválit. Na Mikulášské v Holyni uvedená autorská
hra ,,Babička z Holyně“ zabodovala i v širší konkurenci na přehlídce
dětské scény Otvírání 2011. Postoupili jsme z obvodní přehlídky, kterou
jsme absolvovali v DDM Klamovka, až do krajského kola v karlínském
Spektru. I tam jsme byli pochváleni a obdrželi diplom za inspirativní
přístup k tématu. Dostali jsme i několik rad a doporučení, abychom se
příští rok probojovali třeba až do celostátní přehlídky. Nastoupili jsme
tady s odvahou do dalšího zkoušení a inspirovali jsme se tentokrát
knihami. A to Circusem Chauve! od J. Bilba Riedingera a Povídkami
jen tak od R. Kiplinga. Takže se pohupujeme na cirkusovém laně i na
tropické liáně a kombinujeme džungli s cirkusem. Někteří z nás už
se stali výtečnými žongléry, akrobaty, ale i klokany a blechami. Přes
prázdniny si pořádně odpočineme a moc se těšíme příští rok na nový
prostor v novém klubu Švestka, kde se nám dostane spousty místa na
vytvoření i třeba opravdického cirkusu. Otevřeme i nová divadýlka pro
menší děti, takže se určitě přijďte všichni podívat na den otevřených
dveří, kde Vám všechno rádi povíme.

Těší se na Vás Veronika, Ondra a Knoflíci
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Real Holyně

AFK Slivenec
18. června skončila v Praze fotbalová sezóna 2010/2011. Čtyři
mužstva našeho oddílu, která se účastnila mistrovských zápasů,
velmi dobře reprezentovala Slivenec.
Naše A-mužstvo bojovalo na jaře o postup do pražského přeboru.
V prvním jarním kole ale prohrálo v Braníku (4:2). Tento výsledek se
podepsal na předváděných výkonech v dalších zápasech. Mužstvo
bodovalo, ale stále ztrácelo dva body na prvního. V zápase s Kunraticemi na domácím hřišti prohrálo nešťastně 1:2 a postup se vzdálil.
Hráči přesto bojovali až do konce soutěže a nakonec skončilo áčko
na pěkném třetím místě. Škoda dvou zápasů, neboť letos na postup
bylo. Vítězem skupiny se stalo mužstvo Kunratic. Ten samý osud
bohužel potkal i naše dorostence. Pět kol před koncem soutěže se
dostali na první místo, jenže poslední dva zápasy prohráli. Nejdříve
doma se Stodůlkami 1:5 a v přímém souboji o postup pak s mužstvem Kingu 3:1 a tyto prohry je odsunuly až na konečné třetí místo.
Tabulka výsledků - 1. A třída skupina B - Praha - „Áčko“
Tým
Skóre
Body
1.
Slovan Kunratice
88:50
59
2.
ABC Braník
75:42
54
3.
AFK Slivenec
82:50
50
4.
FC Přední Kopanina B 69:41
47
5.
AFK Slavoj Podolí Praha 59:48
46
6.
SK Střešovice 1911
54:40
39
7.
FK Řeporyje - Praha 5 32:45
34
8.
Sokol Nebušice
42:58
33
9.
SK Ďáblice
43:61
33
10. SK Horní Měcholupy B 41:45
30
11. SK Zbraslav
49:51
28
12. SK Sparta Krč
35:54
27
13. SK Nusle
52:75
27
14. Sokol Troja
22:83
8
Tabulka výsledků - 2. třída skupina A - Starší přípravka
Tým
Skóre
Body
1.
Junior Praha B
95:26
49
2.
SK Třeboradice
56:19
43
3.
SK UNION Vršovice B 53:35
37
4.
ČAFC Praha B
52:43
34
5.
SK Horní Měcholupy 58:40
33
6.
SK Modřany
57:41
28
7.
Hostivař
31:54
17
8.
FC Přední Kopanina B 24:78
8
9.
AFK Slivenec
33:85
7
10. FK Gordic Praha Kačerov 21:59
6

Jak se hraje na „umělce“

Slivenecké B-mužstvo tak jako na podzim, tak i na jaře střídalo dobré výsledky se špatnými a potýká se už několik sezón s nedostatkem
hráčů. Je-li posíleno dorostenci nebo fotbalisty z áčka, jsou výsledky
zápasů vítězné. Přesto skončilo na pěkném šestém místě s 36 body
a jen se ztrátou 7 bodů na první místo Střešovic 1911. V posledním
zápase jara nakonec vyhrálo na hřišti Řep rekordně 11:1.
Starší přípravka se umístila v tabulce na 9. místě, ale její výsledky
byly v zápasech s ostatními soupeři těsné. Hlavně se zvedla úroveň hry
a trenéři byli s hráči a jejich přístupem k zápasům velmi spokojeni.
Na jaře sehrála naše mladší přípravka několik přátelských zápasů. Byla to taková příprava na další sezónu, kdy už bude hrát pravidelně mistrovské zápasy pod vedením trenérů Stanislava Jechy
a Jaroslava Sedlického. 18. 6. sehrála mladší přípravka turnaj na
Zlíchově a až tam poznala hořkost porážky od Sparty, ale i vítězství
nad Duklou.
Tabulka výsledků – 2. třída skupina A - Praha - „Béčko“
Tým
Skóre
B
1. SK Střešovice 1911 C
56:42
43
2. SK Zbraslav B
59:34
42
3. Sokol Stodůlky B
75:31
42
4. Sokol Nebušice B
62:38
40
5. FK Gordic Praha Kačerov B 46:32
37
6. AFK Slivenec B
65:62
36
7. ČZU Praha
64:52
34
8. FK Řeporyje - Praha 5 B 55:53
29
9. Sokol Lipence B
43:67
25
10. SK Nusle B
51:56
23
11. Sokol Řepy B
40:61
22
12. SK Sparta Košíře B
19:107
4

Tabulka výsledků - 1. třída SD skupina A - Praha- Starší dorost
Tým
Skóre
B
1.
FC KING
100:36 49
2.
Sokol Stodůlky
98:35
46
3.
AFK Slivenec
69:48
45
4.
FK Admira Praha B 81:44
44
5.
SK Zbraslav
58:35
43
6.
FK Klánovice
81:50
34
7.
FK Bohemians Praha B 55:41
34
8.
TJ JM Chodov
55:52
26
9.
FC Přední Kopanina 50:73
22
10. SC Radotín
33:101 17
11. Sokol Řepy
43:115 15
12. Sokol Bílá Hora
22:115
2

Real Holyně porazil Bubovice 2:0

z nich skončil balon na břevně. Zápasu přihlížela asi desetičlenná skupinka diváků a pár sekund před koncem první půle si poprvé mohli zakřičet:
gól. Po chytré přihrávce Šimáčka se tváří v tvář gólmanovi nemýlil kapitán
a novopečený otec Tomáš Javůrek.
Druhý poločas začal naopak aktivněji Real. Netrvalo dlouho a holyňské
vedení se navýšilo. Po kombinaci před pokutovým územím našel Karel
Seidl dobře postaveného Jana Slavíka. Novic ve žlutém dresu dával na
2:0. Hosté to ale nevzdávali a potvrdili svoji fotbalovou kvalitu. Do konce
druhé půle ještě několikrát zazvonila tyč Javůrkovy branky. Při jedné situaci vykopával paradoxně míč z naší brány bubovický fotbalista.
Zápas skončil 2:0 díky dobře takticky zvládnuté hře, zodpovědné obraně a
výbornému gólmanovi. Sestava Realu Holyně: M. Javůrek, K. Seidl, F. Marek,
M. Marek, Michal, T. Javůrek, I. Hloušek, M. Fical ml., J. Slavík, P. Šimáček,
Trenér: Miroslav Fical st. (Mourinho). Zápas se hrál v rozestavení 6+1.

Sobotní dopoledne 11. června patřilo na slivenecké umělce holyňskému fotbalu. Poprvé v historii se spolu utkaly týmy Realu Holyně a Bubovic.
Zápas, který se hrál 2x30 minut, začal opatrně z obou stran a bylo patrné,
že ani jeden tým nechce udělat chybu, která by ho stála inkasovaný gól.
A byli to právě hosté z Bubovic, kteří se začali jako první osmělovat. Za
zmínku stojí nastřelená tyč domácí branky a výborné výkony Tomáše Javůrka. Real se dostával k útočení převážně z brejkových situací a po jedné

Ve dnech 25. – 26. 6. se Real Holyně zúčastnil mistrovství republiky
amatérských klubů v malé kopané, které proběhlo v Českém Dubu.
Omluva redakce: V předcházejícím čísle Sliveneckého Mramoru se do
výsledkové listiny derby Slivenec – Holyně vloudil šotek. Správné výsledky zápasů základní řady jsou:
Slivenec A : Holyně A - 2 : 3 a Slivenec B : Holyně B - 2 : 3

V září tomu bude rok, co bylo ve sportovním areálu AFK Slivenec slavnostně otevřeno tréninkové hřiště s umělým povrchem třetí generace.
Nové hřiště začali využívat fotbalisté, škola a nově občanská sdružení
a veřejnost. Vyhrazené hodiny pro veřejnost (především ty víkendové)
jsou tu pro všechny, kdo si chtějí neorganizovaně zasportovat. Sobotní
dopoledne si umělý trávník pronajímají hráči Realu Holyně, Výběru Slivence a Výběru Restaurace Pyramida. Real Holyně trénuje pod vedením Miroslava Mourinho Ficála a přesto, že hlavním motivem je dobrá
parta, láska ke kopané a chuť se trochu rozhýbat, bere Real tréninky
vážně a má chuť vyhrávat. O tom svědčí následující řádky…

Reportáž ze zápasu napsal Miroslav Ficál ml.
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Kalendář obce červenec – září 2011
ČERVENEC – SRPEN
2. 7. – 28. 8. Výstava obrazů Lenky Přechové
v holyňské kapli
3. 7., 17. 7., 7. 8., 21.8. vždy v 15:50 Bohoslužba
v kostele Všech Svatých ve Slivenci (farnost
Slivenec)
18. 7. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva
ZÁŘÍ
3. 9. – 25. 9. Výstava obrazů Richarda Pachmana
v holyňské kapli
4. 9. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých
(Farnost Slivenec)
5. 9. v 9:00 Imatrikulace prvňáčků (zasedací síň ÚMČ)
5. 9. 16:00 Schůzka seniorů
7. 9. 18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
8. 9. Zájezd pro seniory (Český ráj, Sedmihorky,
Trosky, Jičín, Humprecht, Sobotka)
9. 9. 10:00 – 17:00 Den otevřených dveří Sliveneckého
klubu Švestka, zápis do kroužků a kurzů
10. 9. od 15:00 Slivenecký burčák – slavnost mladého
vína na slivenecké návsi
11. 9. 15:30 Putování za dinosaury s OS Gama
– místo bude upřesněno na www.osgama.webnode.cz
14. 9. 18:00 Beseda s občany Holyně o využití
obecního pozemku za Včelou (sál hostince U Knotků)
17. 9. 18:00 Pražské cyklozvonění
17. – 18. 9. 10:00 – 15:00 Výstava modulové železnice
(v ZŠ Slivenec)
18. 9. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých
(Farnost Slivenec)

MČ Praha-Slivenec, Vinotéka Srdeční záležitost,
Zelená kavárna ve Slivenci
pořádají

Slivenecký burčák

Modelářský kroužek modulové železnice
Slivenec
pořádá výstavu svých modulů
17. – 18. září od 10:00 do 15:00 hodin
v ZŠ Slivenec
K vidění bude jízda po jednokolejné trati v délce 40 metrů
a pro nejmenší možnost zajezdit si vláčkem
po dřevěném kolejišti.
Ukázka kolejišť velikosti H0,H0e, TT, N
Vstupné dobrovolné

Pražské cyklozvonění 2011

5. ročník Pražského cyklozvonění (druhý ročník, kdy se k akci připojila i naše městská část) se bude konat v sobotu 17. září 2011.
Sraz v 9.30 na parkovišti za rybníkem.
V 10 hodin u Klukovického koupaliště sraz s Prahou 5 a
Prahou 13, odtud pojedeme společně v pelotonu. Akci letos
pořádá Praha 4. Končí se v A-parku
v prostoru u ledáren v Braníku - bohatý program na celé
odpoledne pro celé rodiny!
Prosíme všechny potenciální účastníky, aby se
nezávazně přihlásili na
mail starosta@praha-slivenec.cz – potřebujeme
vědět, kolik přibližně objednat triček a zvonků.

- čtvrtý ročník malé slavnosti mladého vína na
slivenecké návsi –

10. září 2011
15:00 Pohádkové představení pro děti
16:00 – 21:00 Cimbálová muzika Šarvanci
Lidové písničky k tanci i poslechu, letošní burčák,
kvalitní vína českých vinařů, občerstvení

SLIVENECKÝ MRAMOR
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