
V  neděli 19.  února za téměř 
jarního počasí proskotačil Sli-
vencem do Holyně tradiční 
masopustní průvod. Radostné 
bylo nejen počasí, ale přede-
vším velká účast a hojnost ma-
sopustních masek. Symbolem 
našeho masopustu se už dáv-
no staly masopustní dobroty 
z  Görglova řeznictví, které je 
hlavním sponzorem akce. Nejen 
zabijačkové pochoutky v podo-
bě znamenitých jitrnic, jelítek 
a  tlačenky jsou však každoroč-
ním lákadlem k  návštěvě. Mů-
že jím být doprovodná muzika 

kapely Třehusk, neuvěřitelné 
kejkle chůdařů, občerstvení ze 
Selanky, vinotéky PrimaWine, 
nebo čepované pivo v restaura-
ci U  Knotků, možná také tom-
bola rodinného centra Pecka na 
sále holyňské restaurace… Kdo 
došel až tam  – nelitoval. Více 
o letošní masopustní atmosféře 
vypovídá fotoreportáž.  
 Lenka Kudláková

Poděkování patří všem výše 
jmenovaným a mnohým dalším, 
kteří se na přípravách a průbě-
hu podíleli.

Slivenecký
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Informace z 20. veřejného zaSedání zaStupItelStva mČ praha–SlIvenec

Před veřejným zasedáním zastupitelů proběhl slav-
nostní ceremoniál předání ocenění AFK, o  kterém 
jsme informovali v  minulém čísle. Ocenění předala 
starostka Jana Plamínková s  panem Markem Ja-
rolímem, občanem Slivence a  bývalým úspěšným 
hráčem pražské Slavie, a panem Petrem Sedlickým, 
správcem sliveneckého sportovního areálu.

V  úvodu zasedání vystoupila se 
svým slovem starostka RNDr. Jana 
Plamínková a předsedové výborů 
a komisí s informacemi o činnosti. 
Zasedání proběhlo dle schválené-
ho programu.

Michal Láznička  – kontrolní 
výbor – seznámil přítomné s vý-
sledkem kontroly plnění usnesení 
zastupitelstva MČ Praha-Slivenec 
přijatých v r. 2016

Mgr. Lenka Kudláková – kul-
turní komise  – pozvala na ne-
dělní masopust a  připomněla 
možnost zapůjčení kostýmů v ka-
várně Selanka

Martina Havlíková  – sociální 
komise se sešla v únoru a věno-
vala se pravidelné činnosti

Milena Hollmannová  – finan- 
ční výbor v  lednu projednal 
a schválil zprávu z kontroly hospo-
daření ZŠ a MŠ, provedenou v pro-
sinci 2016 spolu s kontrolním vý-
borem, plán činnosti na rok 2017 
a dále se seznámil s výsledky hos-
podaření MČ Praha-Slivenec a  ZŠ 
a MŠ Praha-Slivenec za rok 2016.

VĚCNÁ BŘEMENA
Smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene užívání pozemků v k.ú. Sli-
venec za účelem zřízení, provozo-
vání, údržby a oprav podzemního 
vedení budou uzavřeny:
se společností T-Mobile Czech 
Republic a.s. k pozemkům parc.č. 
1731/1, 1952, 1669, 1655/1, 1654 
a 1102/1 a dále se společností PRE 
distribuce a.s. k pozemku parc. č. 
1953.

SMLOUVY
Rovněž v letošním roce bude údrž-
bu zeleně v naší městské části za-
jišťovat společnost Bonsoft, se kte-
rou bude uzavřen na tuto činnost 
dodatek č. 1 ke stávající smlouvě.

POZEMKY
Byl schválen prodej pozemku parc. 
č. 356/3 v k.ú. Slivenec o velikosti 4 
m2 za cenu 5 540,– Kč/m2 a záměr 
koupě pozemků od Rytířského řá-
du křižovníků s červenou hvězdou 
parc. č. 470/1 a 471 v k.ú. Slivenec 
o celkové rozloze 3 550 m2 za cenu 
4 720,– Kč/m2 dle cenové mapy.

GRANTY 2017 – I. KOLO
Finanční prostředky na 1. kolo 

grantů v oblasti kultury a sportu na 
činnost v  roce 2017 byly navýšeny 
na 250 000,– Kč. Granty obdrží ty-
to subjekty na pravidelnou činnost, 
případně jednorázové akce:
AFK Slivenec
– na celoroční provoz sportovišť 
v areálu  97 000,– Kč
Rodinné centrum Pecka o.s.
– na celoroční činnost a akce
 45 000,– Kč
MgA. Karel Zavadil 
– na galerijní laboratoř 25 000,– Kč 
Český červený kříž – oblastní 
spolek:
– kroužek mladých zdravotníků 
 13 000,– Kč
– modelářský kroužek modulové 
železnice  20 000,– Kč
Českomoravský svaz chovatelů 
holubů ZO Slivenec 
– na pravidelnou činnost a akce 
 13 000,– Kč
FbK Olymp Praha 
– florbalové kroužky pro děti 
 15 000,– Kč
ZO ČSV Praha-Řeporyje 
– celoroční činnost a akce 
 12 000,– Kč
Kosí zob s.r.o. - akce vzdělávací – 
bezobalové nákupy potravin  
 10 000,– Kč

MÍSTNÍ AGENDA 21
Zastupitelé schválili dokumenty 
„Výroční zpráva projektu Zdra-
vá městská část Praha-Slivenec 
a místní Agendy 21 za rok 2016“ 
a „Roční plán zlepšování komise 
Projektů zdravých měst a  místní 
Agendy 21 v roce 2017“ jako plán 
činnosti v rámci místní Agendy 21 
městské části.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Byl schválen projekt „Participa-
tivní rozpočet Městské části Pra-
ha-Slivenec“.

Dále byl schválen plán činnosti 
finančního výboru na rok 2017 
a rozpočtové úpravy č. 1/2017.

RŮZNÉ
Zastupitelé schválili výsledek 
hospodaření ZŠ a MŠ Praha-Slive-
nec za rok 2016 ve výši 297 007,– 
Kč s  tím, že 59 401,58 Kč bu-
de převedeno do fondu odměn 
a 237 606,32 Kč do rezervního fon-
du.
 Milena Hollmannová

Řádné 20. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 13. února 2017.
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Milé sousedky, milí sousedé,
po dlouhé a mimořádně tuhé 
zimě se už všichni těšíme, až 
se zase rozeběhnou stavební 
akce, které se na rozdíl od mi-
nulých let opravdu nemohly 
v  zimě dělat. Především jde 
o  ulici U  Náhonu v  Holyni, 
kde by se mělo začít hned, 

jak to umožní počasí. Dále o  rekonstrukci ulice 
Na Křenkově, která by se měla stát pěknou sou-
částí centra naší obce, a o rozšíření hřbitova, kde 
vysoutěžená firma již čeká na značkách, až bude 
moci zahájit stavbu. Úspěšně postupovala i přes 
zimu výstavba tělocvičny, která bez problémů 
prošla testem těsnosti. V současné době se tam 
dává foukaná izolace a připravuje se vše pro in-
stalaci sanitárních zařízení tak, aby stavba mohla 
v červnu skončit a aby od září již mohla uvítat děti 
i všechny slivenecké a holyňské sportovce.
Postupují i  projektové práce. V  poslední do-
bě u nás došlo k několika haváriím potrubí na 
hlavních ulicích, tak bychom chtěli, aby PVS už 
dopředu počítala s tím, že na ulici Ke Smíchovu 
a K Lochkovu by se měla udělat jeho výměna. 
Na Habeši je to již domluvené, výměna vodovo-
dů tam začne letos v létě.
Vzhledem k  tomu, že ve Fóru zdravého města 
byly nejpoptávanější akcí chodníky, tak zde uvá-
dím přehled chodníků, o jejichž vznik se dlouho-
době snažíme. Některé jsou již vyprojektované, 
někde se letos chystá realizace. Nejdále je za-
tím chodník – rampa k podchodu Smaragdová. 
Je hotová dokumentace pro stavební povolení 
a TSK hodlá akci realizovat již letos. U navazují-
cího chodníku od podchodu Smaragdová k pum-
pě OMW připravuje TSK projektovou dokumen-
taci. Výrazně pokročila také příprava chodníku 

podél východní části ulice Ke Smíchovu (od kon-
ce Řepkového pole na ulici K Barrandovu), kde 
je hotový projekt a vyřizuje se stavební povole-
ní. Odbor technické vybavenosti by měl stavbu 
realizovat v létě letošního roku. U chodníku ze 
Slivence do Lochkova panuje trochu neshoda 
mezi námi a  odborem rozvoje a  financování 
dopravy. Ti prosazují akci jako cyklostezku ulicí 
K Váze, dále ulicí Na Čisté a přes pole do loch-
kovské ulice K Celinám. My proti této akci nic 
nemáme, ale zdůrazňujeme, že prioritou je pro 
nás normální chodník vedoucí podél ulice K Lo-
chkovu. U chodníku od ulice Ke Smíchovu mezi 
Domovem seniorů a školou k budoucí zastávce 
tramvaje připravuje odbor technické vybave-
nosti projektovou dokumentaci, takže až bude 
hotová tramvaj, povede k ní zároveň i chodník. 
Problém je s chodníkem v západní části ulice Ke 
Smíchovu – od řadových domů ke křižovatce na 
Řeporyje, který se nám zatím nepodařilo nikde 
„udat“. Chodník mezi ulicí Od Rozcestí a Za Foř-
tem vázne na majetkových vztazích, stejně jako 
chodník mezi ulicemi U Svahu a Ke Smíchovu.
Bohužel, majetkové problémy zdržují i plánova-
nou rekonstrukci bývalé skládky Velká Chuchle. 
Město na ni má přislíbené docela velké dotace 
z Operačního programu Životní prostředí, nic-
méně s výjimkou firmy Explosive Holding nebyl 
nikdo z majitelů ochoten prodat pozemky pod 
skládkou za odhadní cenu 247 Kč. Na chuchel-
ské straně chtěli majitelé 1000 Kč, na slivenecké 
dokonce 2000 Kč, což je zcela nemožné zaplatit. 
Na dohodu už příliš času nezbývá. Pokud k  ní 
nedojde, skládka se bude muset rekultivovat 
jen v  omezeném rozsahu na pozemcích města 
a státu, což by byla velká škoda a bohužel i velká 
promarněná šance.
V  poslední době začala opět hrozit změna 

územního plánu v Lochkově kvůli údajné elek-
trárně pro blackout. Na výboru územního roz-
voje HMP jsem přetlumočila stanovisko Komise 
pro zajištění energetické bezpečnosti Prahy, 
jejímž jsem členem, že se starosti o  zajištění 
energetické bezpečnosti Prahy ujímá stát, kte-
rý žádné elektrárny pro blackout nehodlá ani 
stavět, ani provozovat, nicméně výbor své roz-
hodnutí pouze odložil do dubna. Tlak se strany 
PRE Distribuce na změnu územního plánu je až 
nepochopitelně silný. Stejně nepochopitelné je, 
proč prosazují změnu územního plánu nejen 
pro jejich vlastní pozemky, ale i  pro sousední 
pozemky soukromé firmy Arroniel, která tam 
chce mít VS, tedy výrobu a služby toho nejtěž-
šího kalibru. To vše v přírodním parku Radotín-
sko- chuchelský háj…
Únorové zastupitelstvo HMP schválilo dvě věci, 
které jsou pro nás dosti významné. Tou první je 
dotace 16 mil. Kč na výkup pozemku bývalého 
ovčína pro víceúčelový obecní objekt. Pozemek 
chceme koupit od křižovníků a  zřídit tam ob-
jekt se sociálními byty, společenský sál, novou 
knihovnu, služebnu strážníků a podobně. O tom-
to projektu povedeme s občany ještě početné dis-
kuse. Druhou věcí je schválení dotace na projekt 
Komunitní centrum Na půdě, kde jsme získali 
přes 84 bodů. Umožní nám to přesunout klubov-
nu pro seniory do podkroví úřadu a zřídit v bu-
dově výtah, takže bude pro všechny bezbariérová.
Jak již víte, od března končí Kavárna Selanka. Vel-
mi nás to mrzí, protože si myslím, že současní ná-
jemci jsou nejlepší, které jsme tam v posledních 
letech měli, ale bohužel se ukazuje, že kavárna 
s komerčním nájmem se v těchto prostorách neu-
živí. Vypsali jsme tedy soutěž na nového nájemce, 
kde budeme požadovat za nájem menší peníze.
 Jana Plamínková
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Dne 8. února proběhlo úvodní setkání s občany. 
Bohužel účast nebyla valná, doufali jsme, že ta-
to příležitost inspiruje více spoluobčanů. Tímto 
všem zúčastněným spoluobčanům děkujeme za 
zájem. Co vyplynulo z diskuse? V podstatě byly 
vzneseny tři požadavky.
1. Zveřejnit na webových stránkách příklady 
projektů odjinud, protože si přece občané sami 
nebudou nic hledat na internetu.
2. Že chceme po lidech zpracovávat projekty, ale 
nejsou všichni projektanti.

3. Že občan nemůže dělat odhadní kalkulaci, to 
by měl úřad.
Vzhledem k  povaze požadavků je zjevné, že 
zřejmě nebyl systém participativního rozpočtu 
dostatečně vyjasněn. Proto připomínáme zá-
kladní principy participace, v  nichž lze nalézt 
odpovědi na vznesené požadavky.
Participativní rozpočet je nabídka úřadu ob-
čanům k podílení se na rozpočtu obce. Nejedná 
se o žádnou povinnost občanů nebo úkolování 
občanů. Je to možnost, jak za peníze obce může 
občan s podporou spoluobčanů nechat zreali-
zovat svůj nápad, návrh. Pokud občané nechtějí 
žádný svůj nápad uskutečnit, žádný problém 
nenastane, obec finanční prostředky použije 
na realizaci svých vlastních projektů. Jedná se 
o finance vyčleněné z rozpočtu, takže se při ne-
realizaci participativního rozpočtu zase vrátí do 
obecního rozpočtu.
Participativní rozpočet funguje na základě 

dobrovolnosti a  aktivity. Nikdo není nucen 
k  podání návrhu, ale pokud občan chce, aby 
obec realizovala jeho nápad, musí pro to něco 
udělat. Podat návrh (nikoli projekt!) a projevit 
trochu aktivity, aby návrh byl co nejlepší. Úřad 
bude posuzovat pouze formální plnění pravidel. 
Hodnotit jej přece budou spoluobčané, kteří mu 
buď dají „zelenou“ nebo ho pošlou „k  ledu“. 
Získávání informací je ta minimální aktivita. 
Dnes není problém zjistit ceny čehokoli na in-
ternetu, ať se jedná o materiály, práce, služby, 
prostě cokoliv. Je to příležitost pro každého 
aktivního občana. Pro lidi, kteří potřebují vodit 
za ručičku, nemají nápady nebo dokonce si ani 
nechtějí získávat informace ve veřejně dostup-
ných zdrojích, tato příležitost není vhodná. Na-
příklad v současnosti je v Praze 10 zařazeno do 
hlasování 21 hlasovatelných návrhů.
Příklady projektů naleznete na webových strán-
kách našeho úřadu.  J. Urválek

Participativní rozpočet
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Výstavba tělocvičny
Začátkem února se dělal test těsnosti objektu. Vzhle-
dem ke zkušenostem stavební firmy a pečlivosti pana 
stavbyvedoucího test dopadl výborně. V současné době 
se dodělávají stříkané izolace, kterými se do objektu do-
stalo velké množství vody a to teď bude delší dobu vysy-
chat. V této fázi je těsnost objektu spíše překážkou. Dále 
zde probíhá montáž technologií a pracuje se na insta-
laci podlahového vytápění v zázemí tělocvičny. Zvenku 
je na budově připraven finální podklad pro fasádu. Snad 
nám bude přát počasí a budova bude vysychat a všech-
ny práce budou moct pokračovat dle předpokládaného 
postupu prací.

Přestalo mrznout a s prvními březnovými dny se začalo s pokládkou 
dešťové kanalizace na náměstí Pod Lípou. Přesněji řečeno se jedná 
o zkapacitnění řadu. Stávající průměr 600mm se vyměňuje za 800mm. 
Do poloviny dubna by se dle informací stavební firmy s pokládkou mě-
lo dojít až ke kapli, kde je již připravena spojná komora. Po dokončení 
tohoto úseku, o který se akci podařilo rozšířit během ledna, se bude 
pokračovat na ulici U Náhonu. Úsek uzavřený v loňském roce, kde je 
již položen nový řad dešťové kanalizace, se opět uzavře a v celé šíři se 
bude pokládat nový asfaltový povrch s chodníkem. Uzávěra znamená, 
že se trasa autobusu opět zkrátí k billboardu nad Holyní a tentokrát 
to bude na delší dobu. Etapa od ulice Za Knotkem po kapli by měla 
trvat zhruba dva měsíce a potom se bude pokračovat směrem k ulici 
U Smolnic a dále do kopce. O všem vás budeme informovat a termíny 
upřesňovat v dalších číslech Mramoru.
Vzhledem ke zlepšujícímu se počasí a vzestupu teplot se znovu začne 
s pracemi na ulici Kotovce. Práce by se měly dokončit před zahájením 
další etapy na ulici U Náhonu od kaple směrem do Slivence.

Do rekonstrukce ulice Na Křenkově se nám neplánovaně přidala po-
kládka optického kabelu společnosti T mobile. Naštěstí se práce dají 
zkoordinovat tak, aby na sebe navazovaly a nerozkopávaly se již nově 
udělané povrchy. Je pravdou, že kamenná dlažba, která je zde navr-
žena, se dá rozebrat a opět položit, ale každý výkop se po čase na ko-
munikaci projeví. Kabel by se měl pokládat zhruba v polovině března 
a hned potom se zahájí práce na komunikaci.
 Příspěvky ing. Šárka Musilová

Komunikace
Opět se naší obcí prohnali vanda-
lové. Možná jsou místní, možná 
přespolní. Tentokrát zničili křížek 
na Habeši na křižovatce ulice K Ci-
kánce a Mramorová, tzv. „Slavíkovic 
křížek“. Ten jsme kompletně ne-
chali zrestaurovat v roce 2009. Re-
stauraci provedl akad. arch. Milan 
Hubeňák. Škoda, že jsou mezi námi 
lidé, kterým chybí úcta k  památ-
kám, hodnotám a  práci druhých. 
 urv

Ve středu 1. března proběhla beseda s paní 
Ing. Zlatuší Janákovou, která pracuje jako 
specialistka energetických systémů v  od-
dělení udržitelné energetiky na MHMP. 
V  rámci svého zařazení přijímá žádosti 
o  kotlíkové dotace a  poskytuje konzultace 
k této tématice. Paní Janáková nejdříve v sa-
mostatné přednášce seznámila občany se 
všemi podmínkami a pravidly získání dotace 
a vyzdvihla úskalí, na která mohou občané 
během procesu narazit. Poté byl prostor 
pro dotazy účastníků, které paní Janáková 
všechny zodpověděla. Besedu hodnotíme 
jako velice přínosnou, účast 20 občanů ze 

Slivence i Holyně svědčí o zájmu o tuto té-
matiku.

Věříme, že beseda splnila svůj účel a přispě-
je k lepšímu ovzduší naší městské části. urv

Připomínáme povinnost přihlásit 
psa staršího 3 měsíců k  místnímu 
poplatku. Při úmrtí pejska je lhůta 
15 dní na odhlášení od poplatko-
vé povinnosti. Nezapomínejte, že 
každý pes na území hlavního měs-
ta musí být označen čipem nebo 
tetováním a  registrován v  registru 
chovatelů psů, který vede magistrát 
HMP. Platba poplatku musí být pro-
vedena do 31. března!  urv

Vandalismus

Kotlíkové dotace

Pejskaři
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Přesun stanoviště 
tříděných odpadů

První kolektivní systém 
zpětného odběru 
pneumatik Eltma

Předpokládáme, že od dubna dojde k  přesunu stanoviště 
tříděných odpadů z křižovatky ulic Ke Smíchovu a Diaman-
tové. Stanoviště plánujeme přesunout do ulice Nefritová. 
Tím budeme řešit neuspokojivý současný stav absence 
stanoviště u oblasti Řepkového pole a současně vyhovíme 
potřebě uvolnění tohoto prostoru v souvislosti s realizací 
rekonstrukce ulice Na Křenkově.  Zpracoval Jiří Urválek

Systém Eltma umožňuje pneuservi-
sům, autoservisům, místům prodeje 
pneumatik, ale i  firmám s  vlastním 
vozovým parkem bezplatný svoz a li-
kvidaci použitých pneumatik.
Kolektivní systém provozuje nezis-
ková společnost ELT Management 
Company  – Eltma. Eltma sdružu-
je největší výrobce pneumatik a  plní zákonné povinnosti 
povinných osob, které do systému přistoupí, a to transpa-
rentním a  hospodárným způsobem. Eltma byla založena 
společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o., Continental Barum 
s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hun-
gária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a  Pirelli Tyre (Suisse) S.A., 
které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou 
podporu. Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, 
místům prodeje pneumatik – tj. místům zpětného odběru, 
ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz 
a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na znač-
ku, množství či případný nákup pneumatik. Množství ode-
vzdaných pneumatik musí odpovídat množství obvyklému 
užívání automobilu. Zpětný odběr je určen pro koncové 
uživatele – spotřebitele. Více informací najdete na www.
eltma.cz.
Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které stanovuje 
zákon o odpadech v § 38. Na místech zpětného odběru za-
jišťují povinné osoby zpětný odběr použitých pneumatik od 
konečných uživatelů:
• Bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo 
služeb
• Zcela zdarma
• Bez ohledu na značku, množství a velikost pneumatik
Hlavní město Praha v současné době umožňuje občanům 
na všech sběrných dvorech odevzdat jakékoliv pneumatiky 
v  jakémkoliv množství, ovšem za úplatu. Ceny stanovuje 
provozovatel sběrného dvora, v  současné době se pohy-
bují od 25 Kč – 100 Kč/ks. Ročně se takto vysbírá cca 275 
tun pneumatik. Málokdo ví, že povinností povinných osob, 
resp. prodejců pneumatik a  pneuservisů, je zcela zdarma 
pneumatiky odebírat, a to bez ohledu na nakoupené množ-
ství, značku a velikost!!! Děkujeme občanům, že odevzdá-
ním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu 
našeho okolí.

Jedinečná možnost a  pět much jednou ranou! Nyní mají Pražané jedinečnou 
možnost se preventivně bránit ucpané stoupačce, mastnému kanálu, spokojeným 
hlodavcům, loužím tuku u  popelnic - to vše na straně jedné a  na straně druhé 
poskytnout použitý olej pro další ekologické využití. Váš olej z fritovacího hrn-
ce nebo pánve je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných 
výrobků, které odlehčují přírodě a  našemu městu. Pražané mohou odevzdávat 
použité potravinářské oleje a tuky na všech sběrných dvorech. Hlavní město uza-
vřelo smlouvu se společností Viking group s.r.o., která bude zajišťovat na všech 
20 sběrných dvorech hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Na 
každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby 
určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností. Podmínkou je, aby 
oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech, avšak v žádném případě 
ne skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET lahvích, uzavřených kbelících 
nebo kanystrech. Co z toho bude mít občan? Ušetří své peníze a hlavně své životní 
prostředí. Sběr a přistavení nádob je ze strany Viking group s.r.o. totiž realizován 
zdarma a město navíc získá finanční odměnu dle vysbíraného množství, kterou 
může investovat do dalšího rozvoje městského odpadového systému.

Vandalismus

Pejskaři

Pražané mohou odevzdávat použité 
potravinářské oleje a tuky

voK na nebezpeČný odpad roK 2017
Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Lochkov

DATUM  TRASA   Po – Pá  So
15. 3. – st  1. nám. U Lva  1500 – 1520   800 – 820

11. 5. – čt  2. ul. Ořešská (u trati) 1530 – 1550   830 – 850

12. 8. – so 3. ul. K Zadní Kopanině
  (u zastávky autobusu
9. 11. – čt  Zadní Kopanina)  1610 –1630   910 – 930

  4. křižovatka ul.
  Ke Smíchovu – Rubínová 1640 – 1700   940 –1000

  5. nám. Pod Lípou – Holyně 1710 – 1730 1010 –1030

  6. křižovatka ul.
  K Lochkovu – K Cikánce 1740– 1800 1040 – 1100

  7. ul. Na čisté  1810 – 1830 1110 – 1130

  8. křižovatka ul. Cementářská – Za ovčínem 
  (u bývalého statku)  1840 – 1900 1140 – 1200

voK na bIoodpad roK 2017
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby přistavení

18. březen 2017   9:00 – 12:00 Holyně – na konečné autobusu
   1. duben 2017 13:00 – 16:00 Do Chuchle x K Homolce
15. duben 2017   9:00 – 12:00 křiž. Na Čisté x Frančíkova
29. duben 2017 13:00 – 16:00 ul. Rubínová - u tříděného odpadu
13. květen 2017   9:00 – 12:00 křiž. K Lochkovu x Na Kraji
27. květen 2017 13:00 – 16:00 ul. Smaragdová
17. červen 2017 13:00 – 16:00 Holyně – na konečné autobusu
24. červen 2017   9:00 – 12:00 Do Chuchle x K Homolce

voK na objemný odpad roK 2017
Odvoz: ihned po naplnění kontejner již nebude vrácen!!!

17. březen 2017 14:00 – 18:00 Holyně - Nám. Pod Lípou
31. březen 2017 14:00 – 18:00 ul. Rubínová
21. duben 2017 14:00 – 18:00 křiž. K Lochkovu x Na Kraji
12. květen 2017 14:00 – 18:00 ul. Smaragdová
  2. červen 2017 14:00 – 18:00 Do Chuchle x K Homolce
23. červen 2017 14:00 – 18:00 křiž. Na Čisté x Frančíkova
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Elektrárna Lochkov – základní 
fakta
V červenci 2014 podalo PREdistri-
bude podnět na změnu územního 
plánu hl. m. Prahy č. 730 z funkční-
ho využití OP (orná půda) na TVE 
(technická vybavenost a energeti-
ka) pro pozemek 724/2 o velikosti 
22 726 m2 v k.ú. Lochkov, ve vlast-
nictví PREdistribuce. Dále podalo 
podnět na změnu územního plánu 
hl. m. Prahy na pozemku 724/1 ve 
vlastnictví firmy Arroniel z funkč-
ní plochy OP (orná půda) na VS 
(výroba, skladování a distribuce – 
výroba a služby všeho druhu). Dů-
vod změny: na pozemku 724/2 je 
uvažováno umístění zdroje kritic-
kého ostrovního provozu (KOP) – 
Blackout, a to na základě výsledku 
cvičení Blackout 2014 a  následné 
Úvodní studie proveditelnosti kri-
zového ostrovního provozu Praha 
(zpracovatel ViP, s.r.o.). Na pozem-
ku soukromé firmy Arroniel (vlast-
ník Petr Lederer, zástavní právo ve 
prospěch Petra Dlouhého) o  ve-
likosti 35 205 m2 má být umístěn 
tzv. „technologický park energeti-
ky“. Na ploše VS lze umístit např. 
stavby a  zařízení pro umístění 
chemikálií, opravárenská a  údrž-
bářská zařízení, dopravní areály, 
betonárny, čerpací stanice, vrako-
viště, hnojiště a silážní jámy atd.

Hodnocení cvičení Blackout 
a Úvodní studie proveditelnosti

JUDr. Ing. Jiří Nováček, první ná-
městek ministra vnitra pro řízení 
sekce vnitřní bezpečnosti a  vý-
konný místopředseda Výboru pro 
civilní nouzové plánování VCNP, 
napsal dopis primátorce Adrianě 
Krnáčové ze dne 15.  6.  2015, ve 
které uvádí řadu zásadních při-
pomínek a výtek vůči kvalitě stu-
die a  cvičení Blackout 2014. Ani 
v  dopise ministra vnitra Chovan-
ce ze dne 1. 10. 2015 není cvičení 
Blackout 2014 hodnoceno příz-
nivě. Proto materiály ze cvičení 
a studie, které představitelé Prahy 
předložili státnímu Výboru pro 
civilní nouzové plánování, nebyly 
tímto výborem vůbec projednány.

Pracovní skupina
Na jednání pracovní skupiny 
k  problematice zajištění energe-
tické odolnosti HMP, které se ko-
nalo 26.  10 2016 na Ministerstvu 
průmyslu a  obchodu, byl jedním 
z  bodů programu „zahrnutí kraj-
ních scénářů“ v  rámci materiálu 
„Obnova napájení hl.m. Prahy po 
poruše typu blackout“. Z materiá-
lu, zpracovaného společně PREdi, 
ČEZ D a ČEPS je zřejmé, že v Praze 
může dojít k  obnově napájení po 
blackoutu i bez speciálních elekt-
ráren, s využitím stávajících zdro-
jů. Praha má tyto scénáře vypraco-
vány a je na tyto poruchy již nyní 
připravena.

Hodnota území
Oba pozemky, na kterých má změ-
na ÚP proběhnout, se nalézají 
v  centru přírodního parku Rado-
tínsko-chuchelský háj, zřízené-
ho vyhláškou č. 8/1990 Sb. NVP, 
o  zřízení oblastí klidu v  hlavním 
městě Praze a vyhlašování staveb-
ní uzávěry pro tyto oblasti. V § 10 
se zde píše: „Z  přírodovědeckého 
hlediska se jedná o  jedno z  nej-
cennějších území hlavního města 
Prahy. Jeho součástí je řada zvláš-
tě chráněných území  – národní 
přírodní památky Barrandovské 
skály, Cikánka I-II a  Lochkovský 
profil; přírodní rezervace Homol-
ka, Chuchelský háj a Slavičí údolí, 
přírodní památky Nad závodištěm, 
Orthocerový lůmek a Zmrzlík. Do 
soustavy Natura 200 náleží evrop-
sky významné lokality Lochkovský 
profil a  Chuchelské háje.“ Kromě 
toho je tato lokalita součástí ob-
lastí ticha, vymezených Akčním 
plánem snižování hluku pro aglo-
meraci Prahy (2008).

Alternativy
Kdyby se už ukázalo, že je potře-
ba zdroje pro blackout postavit 
a kdyby se vyjasnila otázka jejich 
financování (kdo je postaví a kdo 
je bude provozovat), tak je z výše 
uvedených důvodů výhodnější vy-
užít prostory stávajících rozvoden. 
Nedaleko, na katastru Slivence, 
leží největší pražská rozvodna, kde 

dokonce v  současné době probí-
há změna územního plánu tak, 
aby bylo umožněno její výrazné 
rozšíření – zde je území již poni-
čeno, není tak hodnotné, leží dále 
od zástavby a elektrárna by se zde 
za určitých podmínek (tedy hlav-
ně při jasné záruce, že by sloužila 
pouze pro blackout) dala tolero-
vat. Případně je možné využít ně-
které z četných brownfieldů, tedy 
opuštěných průmyslových areálů.

Závěr
Cvičení Blackout 2014 ani Úvodní 
studie proveditelnosti krizového 
ostrovního provozu Praha (zpra-
covatel ViP, s.r.o.) nejsou odborní-
ky hodnoceny příznivě a na jejich 
závěry se nelze spolehnout. Zod-
povědnost za zajištění energetické 
bezpečnosti Prahy si vzalo na svá 
bedra MPO. Studie PREdi, ČEZ 
a ČEPS prokázala, že stát je scho-
pen blackout v  Praze zvládnout. 
Pokud se Praha nechce spoleh-
nout na závěry pracovní skupiny 
k  problematice zajištění energe-
tické odolnosti HMP při MPO, mě-
la by si dát udělat relevantní a vě-
rohodnou studii, která by ukázala 
skutečný stav. Až teprve pak by se 
měla rozhodnout, zda a kde by se 
případné elektrárny pro blackout 
měly stavět. Změna územního 
plánu na uvedených pozemcích 
v Lochkově je tedy před předčasná 
a zbytečná.  Jana Plamínková

Potřebuje Praha v Lochkově elektrárnu?

Elektrárna Lochkov
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odpovídáme na dotazy obČanů

■ Proč MČ Slivenec neudělala nějaký vstřícný krok, aby se zacho-
vala kavárna Selanka? Např. symbolické nájemné. Tereza s Vik-
torem provozovali Selanku s láskou a bylo to znát na atmosféře, 
výrobcích a všem s provozem spojené. Ale zřejmě nebylo v jejich 
silách platit nájem, lidi, aniž by museli do provozu investovat 
z vlastních zdrojů. Teď bude kavárna zavřená, než se najde nový 
nájemce, než se spustí provoz. Když něco začne konečně fungovat, 
je konec. L.R.

Výpověď Terezy a Viktora (Vikeza gastro s.r.o.) byla pro nás ne-
čekaná. Projekt Vikezy byl vybrán na základě výběrového řízení 
(záměr i nabízená výše nájemného, obojí sehrálo roli). Zastupitelé 
musí výsledky výběrového řízení respektovat, v opačném případě 
by výsledek výběrového řízení znevážili. Nájemce podepsal smlou-
vu, kde jsou všechny tyto podmínky zohledněny. Městská část je 
smlouvou vázána. Taková jsou pravidla. O tak velkých ekonomic-
kých problémech, které by vedly k okamžitému uzavření kavárny, 
jsme nevěděli. Investovali jsme do zateplení objektu, který měl 
přinést úsporu v energiích, stejně jako opravená vzduchotechnika, 
kterou MČ do provozu kavárny zainvestovala. Snažili jsme se do 
kavárny zvát umělce nebo umožňovali kavárně zisk při zajišťování 
cateringu při větších obecních akcích (bez jakýchkoli finančních 
nároků z naší strany). Pokud nájemce přišel s nějakým problémem 
nebo žádostí o  podporu, vždy jsme se snažili pomoci. Přesto to 
nestačilo. V této chvíli a na základě hlasů občanů, které volají po 
zachování kavárny jako komunitního prostoru (a ten nebývá eko-
nomicky nejvýhodnější) se zastupitelé dohodli na znění tako-
vého záměru o pronájmu, který nezohledňuje jen ekonomické 
hledisko – tedy výši pronájmu. Může se přihlásit každý.

■ Jsme studentkami Gymnázia Na Zatlance v Praze a bydlíme 
ve Slivenci. V rámci našeho školního projektu s názvem „Lep-
ší místo“, jehož hlavní myšlenkou je snaha o zlepšení určitého 
místa, prostoru či objektu, si dovolujeme vás oslovit s dotazem, 
zda by bylo možné jakýmkoli způsobem pomoci pozměnit sou-
časný stav pozemku s parc. číslem 640, který se nachází v Ru-
bínové ulici, uprostřed původní obytné zástavby ve Slivenci. 
Dříve tato parcela sloužila jako hřiště pro děti nebo jako místo 
vhodné k  odpočinku. V  posledních letech se však toto místo 
dlouhodobě stalo zařízením staveniště a ohyzdným skladištěm 
stavebního materiálu, který je ovšem využívaný jen zřídka. Při-
jde nám tedy zbytečné a nelogické, aby tento prostor v centru 
obce, uprostřed bytové zástavby sloužil k  účelům, které jsou 
nejen nevyužívané, ale především kazí dojem z celé ulice. Naše 

představa spočívá v odvezení materiálu, stavební techniky a kon-
tejnerů, vyčištění a zatravnění celého místa a vrácení hřiště do 
původního stavu. Jak jsme zjistili, majitelem pozemku je Sportov-
ní klub Slivenec. Proto nás překvapuje, z jakého důvodu je poze-
mek využíván k docela jiným účelům. M.S., N.Z., H.H.

Pozemek, o kterém píšete, i přilehlá budova sokolovny je sku-
tečně v  majetku občanského sdružení Sportovní klub Slivenec 
a má jej v péči pan Vítek. Současný stav pozemku a to, že je prona-
jímán jako stavební dvůr, nás také neuspokojuje. S panem Vítkem, 
který je zakládajícím členem Sportovního klubu Slivenec, jsme 
v  minulosti mnohokrát jednali, ale zatím bezvýsledně. Budeme 
tak činit i nadále. Ale v tuto chvíli vás musíme odkázat na pana 
Vítka, kterého jistě v sokolovně snadno vyhledáte. Jsme rádi za váš 
mail a za to, že takto o Slivenci přemýšlíte.
 Lenka Kudláková

V Ukradené galerii 
probíhá v březnu 
instalace pod 
názvem Vodonoš. 
Autorem je
Štěpán Valouch, 
spolupráce Jan 
Faltejsek.

inzerce



V letošním roce jsme lyžařský výcvik naplánovali 
na 19. 2. – 24. 2. 2017.
Jelikož provoz chaty Šestidomí, kde jsme byli 
ubytováni minulý rok, již její majitel ukončil, uby-
tovali jsme se ve vedlejší chatě BARABA, v těsné 
blízkosti sjezdovky a  vleku, opět tedy ve Stráž-
ném, stejně jako loni. Letos jsme jeli v komorním 
počtu 14 žáků, přesto jsme si užili plnými doušky 
vše, co krásné české hory nabízely. Hned po pří-
jezdu jsme prozkoumali okolí a děti zase jednou 
poznávaly, co je to pořádný kopec sněhu, jak se do 
něho skáče či jak bolí zásah sněhovou koulí.
Ve středu, v „kritický třetí den“ našeho lyžování, 
jsme se odpoledne vydali na výlet do Vrchlabí. 
Loni jsme šplhali z Vrchlabí do kopce, letos nás 

toho počasí ušetřilo a za deště jsme se svezli dolů 
na bowling, prohlédli jsme si město, něco nakou-
pili a zase hezky v teple autobusu nahoru…
Déšť se snažil nám pobyt na horách zkompliko-
vat, ale děti byly moc statečné a nedaly se! Ly-
žovaly všichni, začátečníci i  pokročilí a  musím 
uznat, že pádů bylo pramálo…
Dvakrát jsme šli i  na večerní lyžování, což byl 
pro děti velký zážitek, tím spíš, že večer ani jed-
nou nepršelo, a tak lyžování potmě jen s umělým 
osvětlením bylo opravdu velmi povedené. Ve 
čtvrtek jsme měli v plánu navštívit i areál Herlí-
kovice, ale špatné počasí rozhodlo o tom, že jsme 
neriskovali a zůstali na svahu ve Strážném.
Začátečníky jsme měli tentokrát pouze dva. I  ti 

zvládli vše skvěle a kurz zakončili pěkným smý-
kaným obloukem. Ostatní žáci se zdokonalovali 
v  carvingovém oblouku, což se nám pod naším 
dozorem také podařilo zlepšit. V pátek jsme pak 
všichni živi a zdrávi přivítali rodiče u autobusu ve 
Slivenci. V chatě Baraba se nám tak líbilo, že už je 
skoro jisté, kam se vydáme příští rok.
 M. Mládek, Z. Atexinger – lektoři kurzu, 
 P. Stříbrná - vychovatelka

Letošní zima byla v  Praze zimním radovánkám 
celkem nakloněna. A tak si i školní družina moh-
la užívat hrátek na sněhu a ledu. Při činnostech 
venku tak děti využívaly kdejaký kopeček ke sjíž-
dění, stavěly nejrůznější sněhuláky nebo hrály 
vyšlapávanou honičku ve sněhových cestičkách. 
Když udeřily silnější mrazy a  slivenecký rybník 
bezpečně zamrzl, vyráželi jsme i  na klouzačku. 
Náš velký dík patří všem ochotným dobrovolní-
kům, kteří zamrzlý a zasněžený rybník postupně 
upravili na úžasnou ledovou plochu, kterou jsme 
také využívali.
Zima není jen obdobím zimních radovánek, a tak 
jsme mysleli i na ptáčky, pro které děti připravily 
krmítka s lojem a slunečnicovými semínky.
V lednu měly děti možnost zúčastnit se interak-
tivního programu Židovského muzea s  názvem 
Golem. Během programu se děti seznámily s po-
stavou rabi Löwa a pověstmi o něm a o golemo-
vi. Sehrály krátkou scénku o  stvoření golema, 
nakreslily svou představu, jak asi vypadal a  na 

malé lístky napsaly svá přání. Při následné pro-
cházce po Josefově jsme si prohlédli Staronovou 
synagogu, kde podle pověsti měl být golem ulo-
žen, a Starý židovský hřbitov, kde má hrob i rabi 
Löw. Na jeho náhrobní kámen pak děti uložily 
svá přání, která jim podle pověsti rabi může spl-
nit. Velmi potěšující byl fakt, že drtivá většina 
dětí na svůj lístek napsala (nebo nechala napsat) 
krásná nesobecká přání, týkající se mezilidských 
vztahů, zdraví, přírody apod. Po ukončení pro-
gramu jsme se ještě prošli kolem Rudolfina přes 
Mánesův most na Klárov a  cestou si ukazovali 
a určovali různé pražské památky. U Smíchovské 
synagogy nás pak čekalo tajemné setkání s ještě 
tajemnější postavou. Ta beze slova dětem předala 
jakýsi svitek a odešla. Podle dětí dokonce náhle 
tajuplně zmizela. Když děti rozlomily na svitku 
pečeť, měly před sebou pergamen se záhadným 
textem. Ještě cestou domů jsme se pokoušeli text 
přečíst, ale bylo jasné, že budeme potřebovat po-
moc. V textu se totiž nacházela hebrejská a latin-

ská slova. S prosbou o pomoc se tedy děti obrátily 
na sliveneckého faráře otce Davida z Rytířského 
řádu Křižovníků s červenou hvězdou. V únoru pak 
za dětmi přišel bratr Tomáš, který jim přinesl pře-
klad textu a dětem pověděl i několik zajímavostí 
z historie. Během doby, kdy jsme čekali na pře-
klad textu, se ale na pergamenu objevila další pís-
mena a znaky. Děti sice celkem rychle rozluštily 
možné skryté poselství nově objevených znaků, 
ale tajemství, které je v textu zmiňováno, zatím 
neobjevily. Teprve čas ukáže, zda se jim to podaří.
Ve čtvrtek 16.  2. připravila družina pro děti již 
tradiční masopustní dílničky. Zde si děti mohly 
vyrobit nejrůznější škrabošky, masky zvířátek, 
strašidel, pirátů…  Petra Siganová
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Lyžařský výcvik Strážné 2017

Školní družina v zimě

16.  ledna čekal žáky IX. třídy velmi zajímavý 
vzdělávací program, který pro ně připravili pra-
covníci Židovského muzea v  Praze. Základem 
se stala kniha Karen Levinové „Hanin kufřík“. 
V úvodu se seznámili s osudem Hany Bradyo-
vé. Dále se žáci ve skupinách věnovali vlastní-
mu pátrání v dokumentech, které zachycovaly 
osudy konkrétních rodin Protektorátu Čechy 

a Morava za 2. světové války. Podrobněji se za-
měřili zejména na osudy dětí. Výstupem z bá-
dání byla prezentace jednotlivých skupin. Tato 
práce žáky velmi zaujala a jednotlivé prezentace 
byly na velmi vysoké úrovni. Velkým přínosem 
čtyřhodinového projektu byla beseda s pamět-
nicí Růženkou Blechovou, která se dostala jako 
desetileté dítě do Terezína. Žáci se zaujetím po-

slouchali její vyprávění a na konci jí pokládali 
velké množství otázek. Na závěr je paní průvod-
kyně provedla Staronovou synagogou, Starým 
židovským hřbitovem, Pinkasovou synagogou 
a v Klausově synagoze jim ukázala tóru. Tento 
program obohatil žáky v oblasti učiva o 2. světo-
vé válce a byl jimi hodnocen velmi kladně. 
 Mgr. Petra Levá

Žáci IX. třídy hovořili s pamětnicí
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Začátek nového kalendářního roku je v naší mateřské škole pestrý. Nej-
mladší děti z Rybiček čekalo hned první školkový den krásné překvapení 
v podobě vánoční nadílky pod stromečkem. V únoru pak jejich třídu na-
vštívila paní Kateřina z městské knihovny na Barrandově, která si při-
vezla loutky a zahrála dětem divadélko. Protože sníh, který si děti dosyta 
užívaly při každodenním pobytu venku, s  prvními teplými dny roztál, 
nastal čas pro vycházky do okolí. První společnou vycházkou všech tříd 
byla návštěva sliveneckého kostela, kde jsme se byli podívat na betlém. 
Paní vychovatelka ze školní družiny Petra Siganová dětem povyprávěla 
něco k historii kostela a k postavám v betlémě.
Děti z Berušek se v lednu vydaly na další návštěvu planetária a v úno-
ru zhlédly divadelní představení souboru Buchty a loutky pořádané MČ 

Praha 5 ve FZŠ V Remízku. V lednu Berušky ukončily kurz plavání.
Lvíčata se skutečně nezastaví. Vycházky do okolí se střídají s kurzem pla-
vání a  lekcemi bruslení. Také se společně s Krokodýly zúčastnila jízdy 
historickým vlakem pořádané městskou částí Praha 5 ze Smíchovského 
nádraží do Řeporyje a zpět. To byla jízda!
Naši nejstarší, Krokodýlové, mají za sebou několik výletů – například za 
krokodýly do Holešovic, do městské knihovny na Barrandově, do hasič-
ské stanice v Radotíně, aj. Spousta akcí děti ještě čeká, většina je pro ně 
překvapením. V druhém pololetí v této třídě pokračuje výuka anglické-
ho jazyka s rodilým mluvčím. Ve všech třídách proběhl již počtvrté kurz 
první pomoci s názvem Plyšákova nemocnice pořádaný ČČK. Ve středu 
22. 1. se naše školka změnila v pohádkovou. Do školky v tento den nepři-

šly jen tak ledajaké děti a paní uči-
telky. Přišli policisté, čerti, kostlivci, 
princezny, berušky, kočky, myši, sovy 
a jiná zvířátka, rytíři, piráti a králové, 
ale také gormiti, supermani a spider-
mani. Konal se totiž karneval. Děti si 
v aule zasoutěžily i zatančily a nako-
nec dostaly na památku diplom. Jak 
to všem slušelo, se můžete podívat 
na přiložené fotografii.

Příspěvky z MŠ Lenka  
Bohuslavová(redakčně zkráceno)

Mateřská škola plná zážitků

Při zpracovávání nové koncepce mateřské ško-
ly jsme si kladli otázku, kam nejlépe bychom 
měli směřovat. Chceme být mateřskou školou, 
ve které se všichni (děti, rodiče i zaměstnanci) 
budou cítit dobře a bezpečně. Zvolili jsme proto 
koncepci komunitní mateřské školy, environ-
mentální směřování a postupnou realizaci pro-
gramu Mateřská škola podporující zdraví (více 
o  MŠPZ ve 4. čísle časopisu Mramor nebo na 
stránkách Státního zdravotního ústavu - http://
www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Pro-
gram_SPZ/07_Skola_podporujici_zdravi.pdf).
Vnímání přírody a jejích změn v průběhu roku 
a  práce s  přírodním materiálem je nedílnou 
součástí vzdělávání v naší mateřské škole. Dě-
ti se učí vnímat svět kolem sebe všemi smysly. 
Příroda je nám nevyčerpatelnou inspirací jak při 
výtvarné činnosti, tak při pohybových chvilkách 
nebo rozhovorech v ranních kruzích. V souladu 
s programem MŠPZ usilujeme o vytvoření pro-
středí, ve kterém se děti cítí dobře a bezpečně. 
Děti samy se podílejí zejména stanovením a re-
spektováním třídních pravidel ve spolupráci 
s třídními učitelkami. Celá koncepce se promít-

la do nového Školního vzdělávacího programu, 
který nese název Slivenecké kamínky a  podle 
kterého již od září pracujeme (k nahlédnutí na 
webových stránkách v sekci MŠ – Dokumenty).
S  ohledem na narůstající počet předškoláků 
v naší školce dochází ke změně v rozdělení tříd.
Děti si již neprojdou v  průběhu několika let 
třídami od Rybiček až po Krokodýly, ale již ny-
ní jsou ve třídách částečně věkově smíšených. 
Nově přijaté děti jsou vždy rozděleny do již 
zaběhnutých kolektivů podle aktuálního počtu 
volných míst. Stávající kolektivy se rozdělovat 
nebudou. K myšlence věkově smíšených tříd nás 
vede zejména fakt, že se nám každým rokem 
zvyšuje počet předškoláků. Zatímco v  prvním 
školním roce naší nové MŠ stačila jedna třída 
předškoláků o dvaceti pěti dětech, letos máme 
přes čtyřicet dětí, které půjdou k zápisu do prv-
ních tříd.
Druhým důvodem, je také to, že naše MŠ je 
čtyřtřídní a zcela logicky tedy nelze projít za ob-
vyklé tři roky docházky všemi třídami. Bylo tedy 
nutné při striktním rozdělování dětí do tříd po-
dle věku děti přeřazovat z jedné třídy do druhé 

na začátku nového školního roku. Tento způsob 
se nám neosvědčil, protože děti navazují v rám-
ci tříd silné sociální vazby s  ostatními dětmi 
a změna kolektivu je pro ně náročná, spokojení 
nebyli ani rodiče a učitelky. Postupným zavede-
ním věkově smíšených tříd zajistíme všem dě-
tem stálou sociální skupinu, ve které se vždy na 
začátku nového roku nahradí pouze místa uvol-
něná po předškolácích nově přijatými dětmi 
tak, aby byly všechny třídy věkově a genderově 
vyvážené.
V každé třídě tedy bude několik předškoláků, 
jejichž příprava bude plánovaně organizována 
v době zdvojených služeb učitelek, a také v od-
poledních hodinách, kdy menší děti zpravidla 
usínají. Klidnější by měl být také začátek škol-
ního roku pro nejmenší děti, protože přijdou 
do skupiny dětí, které znají prostředí, učitel-
ky i běžný provoz třídy. Malé děti se tedy lépe 
adaptují.
Tyto zkušenosti máme potvrzené z  několika 
MŠ, které mají věkově smíšené třídy, a věříme, 
že se naše očekávání vyplní a budou spokojení 
rodiče, učitelky, vedení školy, ale zejména děti.

Nová koncepce mateřské školy Slivenec

10. února se žáci 5. a 7. třídy zúčastnili speciál-
ního baletního představení Stvoření tance. Tato 
akce proběhla ve Švandově divadle a  byla při-
pravena studenty nejvyšších ročníků Tanečního 
centra Praha. Představení bylo speciálně připra-

vené pro žáky základních škol, aby je motivovalo 
k aktivnímu přístupu k tanci, divadlu a kultuře. 
Tento zajímavý vzdělávací program upoutal naše 
žáky po choreografické i hudební stránce. Pořad 
rozšířil znalosti a vědomosti žáků, které získali ve 

škole, a to v oblastech: člověk a jeho svět, dějepis, 
hudební výchova a taneční a pohybová výchova. 
Originální ukázky tance a baletu překvapivě zau-
jaly i chlapeckou část naší školní výpravy.
 Mgr. Petra Levá a Mgr. Daniela Štolová

Stvoření tance



Paní Nyklová na schůzku seniorů nepřijela
Na únorovou schůzku seniorů byla pozvána spisovatelka Anna Johana Nyklová – BAB-
KA ŤAPKA. Paní Nyklová začala psát v pokročilém věku. První velké dílo bylo popisování 
cesty na Nový Zéland, kam se vydala sama po své sedmdesátce. O knize, cestě a vlastně 
o svém celém životním putování vyprávěla ve Slivenci před několika lety. Loni vydala 
vlastním nákladem další ucelené dílo „SNĚNÍ BABKY ŤAPKY“, kde autorka mapuje svůj 
život a zachycuje politické události v tomto období. Těšili jsme se na setkání, protože její 
optimismus, vitalita a dobrá nálada je velmi nakažlivá. Žel, někdy počasí, ledovka, věk 
je silnější než naše představy a plánování. Paní Nyklová si netroufla do pondělního ne-
času, a tak alespoň napsala e-mail co z její poslední knihy posluchačům přečíst. Všich-
ni přítomní poslouchali, smáli se. Paní Nyklovou na dálku zdravíme a přejeme hlavně 
zdraví a sílu. Na společné setkání jsme domluveni na jaro – až bude sluníčko a teplo.
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Na všech dětech z druhé A je vidět, že s paní učitelkou Chlumskou knihovnu navštěvují často a rádi. Děti 
umí s knihou pracovat, umí s ní zacházet a starat se o ní, umí číst, vydrží sledovat text delší dobu, umí si 
vybrat knihu. Je to zásluha trpělivé učitelky češtiny, ale 
i rodičů. Protože bez této spolupráce a vzájemné pod-
pory nelze dosáhnout takových výsledků. Z  Městské 
knihovny v Praze jsme měli na návštěvě metodičku pa-
ní Romanu Friessovou, která dětem povídala a názor-
ně ukázala nové komiksové knihy. Četli jsme si z knih 
Kláry Smolíkové: ŘEMESLA, VYNÁLEZCE ALVA, KRÁ-
LÍK MÁLEM KRÁLEM, KNIHOŽROUTI. Dětem i nám se 
povídání moc líbilo.  Příspěvky Irena Krejčová

SpoleČenSKá
KronIKa

březen a duben

Hodně štěstí, pohody a hlavně 
zdraví do dalších let přeje zastupi-
telstvo a úřad MČ Praha-Slivenec.

in
ze

rc
e

Srdečně blahopřejeme těm 
občanům, kteří v měsíci březnu 

a dubnu oslavili nebo oslaví 
významné životní jubileum.

březen

Paní Marie Podlešáková
Paní Daniela Nováková

Pan Karel Vítek
Paní Růžena Voženílková

Paní Blanka Jelenová
Pan Václav Čepička

duben

Paní Věra Rejnová
Paní Helena Švarcová
Paní Irena Michálková

Pan Josef Cicvárek
Paní Ivana Slavíková

Paní Růžena Kučerová
Paní Alena Sojková

Paní Božena Romanová
Paní Vlasta Cicvárková

2. A ze Základní školy ve Slivenci v knihovně

ZÁJEZDY PRO SENIORY
11. 5. vila tugendhat

8. 6. velehrad, Strážnice vyprodáno
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Klára Smolíková je česká spiso-
vatelka, scenáristka komiksových 
příběhů, publicistka a  lektorka. 
Narodila se v Praze, kde vystudo-
vala estetiku a  teorii kultury na 
Filozofické fakultě UK. Řadu let 
spolupracovala s  dětskými časo-
pisy, píše knížky pro děti, scénáře 
ke komiksům, počítačovým hrám 
i  večerníčkům. Klára Smolíková 
měla besedu s dětmi 2. A ve sli-
venecké škole a  na besedu byla 
pozvána pracovnice knihovny 
ve Slivenci. Setkání se spisova-
telkou bylo velmi úspěšné, a  tak 
jsme nakoupili do knihovny tyto 
vybrané tituly:
Husité / ilustrace Honza Smolík – 
komiksový příběh Dobrodružná 

cesta za husity. Navštívíte vo-
jenské ležení s vozovou hradbou, 
hladomornu, vyslechnete kázá-
ní v  Betlémské kapli, prožijete 
zmatek na hoře Tábor, navštívíte 
Kostnici Kutnou Horu.
■ Čertice Dorka  – nechytej mě 
za slovo / ilustrace Honza Smo-
lík Vtipná knížka představí zná-
má rčení, přirovnání a  ustálená 
spojení, která v  dětských očích 
mohou nabývat zcela jiných vý-
znamů.
■ Knihožrouti / ilustrace Bára 
Buchalová Vyprávění o  tajem-
ství ukrytém v  temných koutech 
knihoven. Kniha je určena pro 
žáky prvních tříd.
■ Vynálezce Alva / ilustrace Lu-

děk Bárta Vynálezce Alva je brýla-
tý rozcuchaný a neposedný zrzek. 
„Génius“, který je nadán nezměr-
nou fantazií, tvořivostí a odvahou.
■ Na hradě Bradě / ilustrace Hon-
za Smolík  – komiksové Příběhy 
Bertíka a  Bibi, barona Barnabáše 
a baronky Berty.
■ H.U.S.  – Hus úplně světovej 
Přináší dějepisné poznatky o Janu 
Husovi formou napínavého příbě-
hu pro čtenáře kolem třinácti let.
■ Viktorka a  vesmírná dobro-
družství / ilustrace Honza Smo-
lík  – komiks Komiksové příhody 
holčičky Viktorky, která putuje 
nekonečným vesmírem na palu-
bě kosmické lodi Lítavice, spolu 
s  pilotem Žabžou a  navigátorem 

Flájem.
■ Jak se staví město / ilustrace 
Honza Smolík  – komiks Dob-
rodružný příběh ze středověku. 
Dozvíte se, jak se staví hradby, 
kostel nebo kamenný dům. Na-
vštívíte stavební huť, svíčkaře, 
dokonce i kata.
■ Řemesla  – ilustrace Honza 
Smolík -Učedník Matěj vandruje 
po světě. Během putování na-
stoupí do služby k  šestnácti mi-
strům různých řemesel. Má s se-
bou kamaráda čerta Lukáše.
■ Mrtvá šelma – Jiří W. Procház-
ka a  Klára Smolíková. První de-
tektivka ze série SOUŘADNICE 
ZLOČINU. Kniha je určena do-
spělému čtenáři.  I. Krejčová

Klára Smolíková a její knihy ve slivenecké knihovně

Zveme vás na besedu s

phdr. Ivo ŠmoldaSem
scenáristou, překladatelem,
moderátorem a básníkem

Kdy: v úterý 23. 5. 2017 v 18.00 hod.
Kde: praha 5 – Slivenec – Úřad městské části 
praha 5, K lochkovu 6, zasedací místnost

PhDr. Ivo Šmol-
das býval českým 
básníkem, naklada-
telským redaktorem 
a překladatelem, 
dnes je z něj spíše 
glosátor, moderátor, 
vypravěč a z božího 
dopuštění
i herec. 
V České televizi 
svého času připravoval pravidelný pořad o knižních novinkách 
Knižní svět, na Rádiu Impuls po několik let den co den pronášel 
aktuální glosy, jejichž výběr posléze vyšel i knižně, dokonce ve 
dvou svazcích. Na Dvojce Českého rozhlasu uvádí vlastní zábavnou 
talk show Lenoška Iva Šmoldase a kromě toho, že rejdí po vlastech 
českých, aby svým vyprávěním obveseloval ctěné obecenstvo, přijal 
i roli v rovněž putovní divadelní komedii Zdeňka Podskalského Liga 
proti nevěře.
 Těšíme se na Vaši návštěvu

Na konci ledna se ve druhé a třetí třídě ko-
nala beseda se spisovatelkou Klárou Smolí-
kovou. Druhá třída se v komiksovém příběhu 
vydala za obyvateli a  strašidly sídlícími na 
hradě Bradě a  podhradí. Cestou se děti na-
učily co je to komiks, jak vzniká, vytvářely 
živé obrazy, plnily pracovní listy. Všichni tak 
upevňovali své čtenářské návyky a  porozu-

mění výrazovým prostředkům komiksu.
Ve třetí třídě se děti během besedy potka-
ly s čerticí Dorkou, která je seznamovala se 
slovy a  výrazy používanými v  přeneseném 
významu, např. nemaluj čerta na zeď, chodit 
do houslí apod. Pro lepší porozumění všem 
jazykovým hrátkám děti používaly rekvizity, 
vyplňovaly pracovní listy.

Paní spisovatelka dokázala děti velmi pěk-
ně zaujmout a vtáhnout je do dění a aktivní 
účasti po celou besedu. Podívat se do školy 
přišla i  paní knihovnice Krejčová, která ně-
které zajímavé knihy pro děti i  dospělé za-
koupila, takže neváhejte a  zajděte do slive-
necké knihovny.
 P. Chlumská – třídní učitelka 2.A

Spisovatelka Klára Smolíková ve 2. A a 3. A
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■ Švestkový velikonoční koutek
■ Švestková vaječná soutěž
Tam, kde jsme na strom věšeli v prosinci 
svá přání, chystáme jarní překvapení v po-
době velikonočního koutku a  vaječné vý-
tvarné soutěže.
Děti z kurzů Paletek už míchají barvičky… 
a vlastní soutěž pro malé, větší, i největší 
odstartujeme týden před Velikonocemi.
Hlasování o vítěze vaječné soutěže proběhne na velikonočním 
jarmarku 8. 4. , kde tři vítězové obdrží knížku I. M. Jirouse: Ve-
likonoční pohádka (úryvky z ní uslyšíte na jarmarku)

Klubové aktivity přešly plynule z  prvního pololetí do druhé-
ho bez větších změn. Otevřeli jsme dva nové kurzy jemné jógy 
v pondělí v podvečer a vyslyšeli tak hlasů těch, kteří nemohou 
navštěvovat dopolední kurzy cvičení pro zdravá záda nebo jógy. 
Naopak jsme pro malou obsazenost museli zrušit kurz výrazo-
vého tance. Kurzy výuky hry na saxofon a klarinet jsme obsadili 
novým lektorem. Martinu Roušarovi, který vedl tyto kurzy čtyři 
roky a vystupoval se svými studenty na nejrůznějších obecních 
akcích, moc děkujeme za to, co ve Švestce zanechal: nadšené 
a pilné muzikanty s láskou k hudbě. Provoz čtvrteční kanceláře, 
kterou jsme otevřeli od února ve Fit Švestce – tak trochu s na-
pětím, jak to bude fungovat, se k naší radosti ujal. Uleví se tak 
úřadu, který zajišťoval prodej permanentek dříve.

Kancelář, kde sídlí naše prodloužená (a nepostradatel-
ná) ruka – paní Jana, je k dispozici každý čtvrtek mezi 
15:00 – 19:00. Je tam prostor nejen na zakoupení per-
manentek, ale pro jakékoliv dotazy a služby týkající se 
všech kurzů a aktivit Klubu Švestka. Ve zmíněných ho-
dinách můžete také telefonovat na č. +420739416180

Slivenecký klub Švestka 
v druhém pololetí

Bruslení na rybníce

Ve středu 1.  března 
navštívilo náš klub 
znovu Loudkové diva-
délko, tentokrát s po-
hádkou „Jak kašpárek 
s  princeznou zachrá-
nili království“. His-
torické kulisy, kla-
sické české loutky, 
původní, ale současně 
zpracovaný scénář 
a poctivé herecké výkony všech aktérů – to vše zaujalo nejmenší di-
váky natolik, že jsme pozvali Divadélko na květen znovu. Středeční 
dopoledne, kdy probíhá v Klubu zároveň volná herna pro batolátka, 
se tak budeme snažit obohacovat o podobná představení.

Loudkové divadélko 
znovu ve Švestce

Letošní zima zase jednou prověřila, jak si v ob-
ci umíme poradit se zimními podmínkami. 
Jedni sníh a led odstraňují, jiní se na rybníku 
po večerech a nocích bavili tím, že led zkouše-
li vyrábět a udržovat. Vzhledem k tomu, že led 
začal být únosný až v době, kdy na něm byla 

dost nepoužitelná vrstva sněhu, klacků, chle-
bů a kamení, byl nejdříve na pořadu noci úklid 
plochy. Pak už přišly na řadu tuhé zahradní 
hadice a hodiny a hodiny polévání, což koneč-
ně přineslo kýžený efekt. Ledová plocha tedy 
byla v obležení přes den i v noci. Veselo, i díky 

otevřené Selance a Rákosníčkovi, bylo v obou 
případech… Doufejme, že se i další bruslařská 
sezóna vydaří, a děkujeme všem, kdo přiložili 
ruku k dílu!!!  František Polák
 (za všechny trenéry Klubu Švestka 
 a ostatní příznivce bruslení)

V únoru a březnu se 
znovu uskutečnily 
v našem keramickém 
ateliéru keramické díl-
ny pro seniory. Po tři 
středeční dopoledne 
se početné skupině již 
zkušených keramiků 
věnovala Mgr. Edita 
Šimková. Tématem 
dílen bylo jaro a Veli-
konoce.

 

Jarní keramická dílna pro seniory
co přIpravujeme
na období velIKonoc?

Slivenecký klub Švestka zve

velIKonoČní dílna 
S táňou KůSovou
„peříČKový vĚnec“
25. 3. v 10:00 ateliér Klubu
vstupné 200,– (v ceně slámový korpus a materiál na peříčkový základ)



Švestková akademie

Stejně jako školáci zahájilo i Rodinné cen-
trum Pecka druhé pololetí. To, že se s ver-
vou trénují karatistické sestavy, procvičují 
mozkové závity i hbitost prstů na Monte-
ssori kroužcích, rozvíjí umělecké cítění na 
Hliněné pecce, nebo zkoušejí první otočky 
či slůvka na Pecičkách, už je samozřej-
mostí. Nezapomínáme ale ani na senio-

ry – pod vedením Edity Šimkové proběhly 
další keramické dílny a vzhledem k zájmu 
a  zápalu účastníků jistě nebyly posled-
ní. Také tradice loutkových pohádek pro 
nejmenší se v  tomto roce slibně rozvíjí 
a 1. března k nám k velké radosti dětí za-
vítalo divadlo principálky Moniky Pospíši-
lové s pohádkou o Kašpárkovi a princezně. 

Doufáme tedy, že se S vámi na 
dalších akcích  – divadelních 
představeních, dílnách na Ve-
likonočním jarmarku  – opět potkáme. 
A  samozřejmě se již nyní naše myšlenky 
upínají k vyvrcholení „Peckové“ činnosti: 
dětskému dni. 
 Za RC Pecka Dora Poláková

Plnou parou do jara

Jarní keramická dílna pro seniory
co přIpravujeme
na období velIKonoc?

Uskutečnila se v  úterý 7.  března 
v sále Fit Švestka. Vystoupili tito od-
vážní a skvělí herci a muzikanti:
■ Divadýlko Karkulka  – Čert 
a  Káča (lektorka Veronika Borov-
ková)
Honza Houžvička, Amálka Krištofo-
vá, Týnka Plocková, Agátka a Anička 
Buchtovi, Zita a Filip Štefanovi
■ Kurz akustické a elektrické ky-
tary (lektor Daniel Král)
František Polák, Markus Kuka - Bob 
Dylan/ Knockin on heaven’s  door 
(el. kytara)

Tomáš Sakař, Mariana Červenková - 
Green Day/Boulevard of broken dre-
ams (el. kytara)
■ Kurz klasické kytary (lektorka 
Julie Šupíková)
Albert Umlauf  – Veselý kovboj (C. 
Süsser), Mumie (C. Süsser)
Kryštof Krenželok - Blues přejetého 
kocoura (C. Süsser), Francouzská li-
dová
Filip Krenželok  – Hopsasa variace 
(C. Süsser), Veselý kovboj (C. Süsser),
Tomáš Horáček – Piggy Bank, Valčík 
(F. Carulli)

Ludmila Libigerová  – Podzimní 
Vals (L. Gingrass), Modrý balón (B. 
Okudžava, překlad J. Vondrák)
Julie Grundová – First tango (Shillin)
Matyáš Pokoj – Big beat, Kovbojská 
(s Julií Grundovou)
Julie Šupíková – Blues Parade  
(N.Koshin)
■ Kurz hry na housle a sborové-
ho zpěvu (lektor Pavel Švestka)
Petra Siganová  – Charango Petra 
Siganová, Petra Sejrková, Veronika 
Borovková – Amazing Grace
Sbor: Petra Sejrková, Jovanka Kul-

hánková, Naďa Štursová, Zuzana 
Holečková, Eva Lukášová, Jitka Ši-
manovská - K Borkojicům cesta (ji-
hočeská), Down to the River to Pray 
(spiritual), To pastýřům, když na 
horách (L. Rejchrt), Swingový kánon 
(R. Veenker)
Všem účinkujícím děkujeme za 
to, že se nebáli předstoupit před 
sál plný diváků, lektorům za ve-
dení při cestě za hudebními 
i  dramatickými pokroky svých 
žáků a  za celou organizaci aka-
demie Veronice Borovkové.

Švestkové příspěvky zpracovala Lenka Kudláková
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Začátek nového občanského roku máme již za sebou, na ten cír-
kevní se ale teprve připravujeme.
I letos jsme ve Slivenci měli možnost 2. února slavit svátek Uve-
dení Páně do chrámu, tzv. Hromnice, kdy se také světí svíčky, li-
dově zvané hromničky. Dalším významným dnem pro farnost byla 
Popeleční středa, která letos připadla na 1.  března. Tímto dnem 
začalo čtyřicetidenní postní období, které má být přípravou před 
nejdůležitějším svátkem církevního roku – Velikonocemi.

Velikonoční mše svaté jsou plánovány následovně:
 Zelený čtvrtek   20:00
 Velký pátek   17:00
 Bílá sobota – vigilie Vzkříšení 22:30
 Neděle – Zmrtvýchvstání Páně 17:00
Během Bílé soboty bude též možnost přijít do kostela k tiché mod-
litbě a rozjímání u Božího hrobu. Kostel bude otevřen v dopoledne 
době od 9 do 11 a odpoledne v době od 14 do 16 hodin.   - PeS-

V sobotu 18. 2. mladí modeláři navštívili železniční modelářskou 
výstavu v  Drážďanech, kde loni sami vystavovali. Tentokrát si ji 
mohli náležitě užít jako návštěvníci. A to i díky několika rodičům, 
z kterých se pro tento den stali taxikáři.
Během pravidelných schůzek pracují všichni modeláři na svých 
nových modulech a  připravují se na další výstavy, kde 
znovu budou v  roli vystavovatelů a  průvodců. Nejbližší 
akce je čeká o víkendu 8. a 9. dubna v Chotěboři. Petr Sigan

Střípky z farnosti

MKMŽ stále v akci

Výstavní sezona v holyňské 
kapli sv. Jana Křtitele

Harmonogram výstav:
1. 4. – 30. 4. Mathew Kvasník : Les
7. 5. – 28. 5. Rudolf Skopec a Fotokurz Sliveneckého klubu   
  Švestka
3. 6. – 25. 6. Bobo Sobotka: Obrazy
3. 7. – 16. 7. Voda je život / Water is Life - Barbara Benish /USA/Cz/
16. 7. – 31. 7. Kde domov můj? - Kurt Gebauer
31. 7. – 12. 8. Studentský projekt FHS UK - Otisky motliteb
  – Kaoru Ishida (Jap)
12. 8. – 27. 8. Překrývání - Martin Jošt Pouzar + Josef Straka
27. 8. – 10. 9. V prostoru - Martin Janíček
10. 9. – 24. 9. Zdi - Cristian del Ricso
24. 9. –8. 10. Studentský projekt FHS UK Antonie Zichová
 – Neznámí Anonymové
8. 10. – 22. 10. Česko Čechům - Alena Foustková /Kan/ Cz/
22. 10 – 31. 10. Galerijní Laboratoř 5. – Výstava kurátorských   
  projektů studentů FHS UK.

Letošní výstavní sezonu (v pořadí devátou) zahájí v dubnu výstava akvarelů 
výtvarníka M. Kvasníka. Angličan s českými kořeny hledá ve své tvorbě in-
spiraci především v přírodě. V květnu a v červnu bude výstavní prostor pa-
třit místním umělcům. Nejdříve se představí umělecký fotograf a pedagog  
R. Skopec z Holyně a Otupělí (Fotokurz Klubu Švestka) a v červnu, kdy se 
v  kapli zároveň koná svatojánská pouť, obohatí prostor svými duchov-
ními obrazy malíř BoBo Sobotka ze Slivence. Od července do října bude 
po loňském úspěchu patřit kaple projektu Galerijní laboratoř. Tématem 
letošního výstavního cyklu je vnitřní a  vnější exil, překračování hranic 
a  motiv uprchlictví. Mezi oslovenými autory najdeme i  vizuální uměl-
ce, kteří mají zkušenost s  životem v  emigraci, jejichž umělecká výpověď 
je mnohdy aktivistická, kdy se vyjadřují k  aktuálnímu společenskému 
dění. Většina autorů připravila pro prostor galerijní kaple instalaci, spo-
čívající v  unikátní práci s  prostorem, kde jde o  neopakovatelnou umě-
leckou intervenci do prostředí galerie. Budou také zastoupeny tři kurá-
torské projekty ve spolupráci s  FHS UK jako ukázka studentských prací. 
Každá vernisáž je pojímána jako komplexní událost s bohatým doprovod-
ným programem, jenž má sloužit k  rozvoji místního kulturního života. 

Výstava v holyňské kapli sv. Jana Křtitele

mathew KvaSníK: leS

1. – 30. dubna 2017
otevřeno vždy o víkendech mezi 15:00 – 17:00
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Jako každoročně i letos se touto dobou připra-
vuje A.F.K. Slivenec na jarní část sezóny.
I  přes vydatnou sněhovou nadílku trénovalo 
A-družstvo mužů na umělé trávě 2 až 3 krát 
týdně a  o  víkendech vyjíždělo na přípravná 
utkání za kvalitními soupeři do Prahy.
Ještě pilnější bylo družstvo mladších žáků. 
Ti trénovali na umělé trávě třikrát týdně. 
A všechna svá přípravná utkání vyhráli. Např. 
nad SK Praha 4 zvítězili v Hodkovičkách 12:1 
(branky: Vocílka 5, Bukáček 3, Šimáček 1, Marx 
1, Stibora 1 a Brouček 1) a na domácím hřišti 
porazili SK Lety 15:3 (branky: Ayoub 6 (jedna 

vlastní), Michlíček 3, Vocílka 3, Stibora 2 a Ši-
máček 2).
Největší radost nám však v  přípravě udělalo 
družstvo přípravky. Z kapacitních důvodů mu-
sí sice trénovat přes zimu mimo Slivenec, ale 
hned první přípravný turnaj se jim podařilo 
vyhrát. Luděk Frolík (foto v  minulém Slive-
neckém MRAMORU na straně 16) dal jedinou 
branku v zápase s SK Slavia Praha a výsledek 
1:0 zajistil naší přípravce první místo v silně 
obsazeném turnaji.
Letos mezi nás zavítal fotbalista Marek Jaro-
lím (dvojnásobný mistr ligy), který předal ma-

lým fotbalistům vlastnoručně podepsané sbě-
ratelské kartičky a nabídl spolupráci v oblasti 
mládežnického sportu. Již o  letních prázdni-
nách by se mohl uspořádat „Fotbalový kemp“ 
pod jeho vedením.
A jak už je u nás vždy koncem měsíce zvykem, 
byli v kategorii žáků odměněni vítězové kon-
dičních testů, dovednostních soutěží a nejlep-
ší střelci uplynulého měsíce 
A na závěr ještě malé upozornění, že stále pla-
tí pozvánka do našich řad pro mladé sportovce 
ze Slivence, Holyně a okolí.
Petr Sedlický, správce sportovního areálu

Probíhá výstavba multifunkčního hřiště 
pro veřejnost, termín dokončení 30. 4. 2017. 
Společně s výstavbou multifunkčního hřiště 
byly instalovány nové kontejnery se šatna-
mi, umývárnou a toaletami.

Rezervaci multifunkčního hřiště, hřiště 
s  umělou trávou a  tenisových kurtů je 
možné provádět telefonicky u správce 
areálu, na emailu: info@afkslivenec.cz, 
nebo přes rezervační systém, který najde-

te na www.afkslivenec.cz.
Spouštíme webové stránky www.afks-
livenec.cz, kde jsou k  dispozici veškeré 
kontakty, aktuality o dění na sportovišti, 
informace k jednotlivým týmům, atd.

Jarní sezóna AFK Slivenec

Co je nového na veřejném sportovišti TJ AFK Slivenec?

Naše poděkování za podporu, finanční či materiální pomoc v roce 2016 patří: Městské části Praha-Slivenec, Magistrátu hlavního 
města Prahy, společnosti KOLEKTORY as., IZOMAT stavebniny s.r.o, podnikatelům, či živnostníkům: Petr Janáček, Petr Šimáček, 
střechy Petr Novák, Karel Svoboda, Tomáš Tomšů, a všem ostatním, které jsme opomněli zmínit, za což se předem omlouváme.
 výbor TJ AFK SLIVENEC, z.s.

NÁBORY DĚTÍ
 

v březnu a dubnu proběhne 
nábor dětí.

přijímáme děti narozené
v letech 2009–2012.

bližší informace 
naleznete na
www.afkslivenec.cz
nebo na tel: 
+420773360014

ZVEME VÁS NA „NOVÉ“ TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Neděle 30. 4. 2017, sportovní areál Slivenec

Zahájení ve 14.30 (mistrovské utkání A-muži vs. FC TEMPO)
Zapálení ohně je naplánováno na 19. 30.

■ Deset let pravidelně navštěvujeme tenisové kurty, kde úroveň tohoto sportoviště je na bodu mra-
zu, i když kolem dokola se budují nová místa pro sportování. Jako každý rok jsme si u p. Volfa chtěli 
zarezervovat včas pravidelné hodiny a dozvěděli jsme se, že je všechno jinak. Zároveň jsem si i všimli, 
že u tenisových kurtů jsou zabudované stojany na kola? Můžete nám prosím sdělit, jaký má obec 
záměr s tímto zanedbaným sportovištěm a dát alespoň vědět stálé klientele, aby si v případě nouze 
mohli zarezervovat hodiny na jiném tenisovém kurtu. Nabízíme jakoukoliv případnou výpomoc. T.K. 
a L. K.
Celý sportovní areál má ve výpůjčce TJ AFK Slivenec. MČ každoročně investuje do rekonstrukce. Areál 
je velký a najednou na to nemáme. Předloni se dělala rekonstrukce budovy, loni zase MČ kofinan-
covala multifunkční hřiště a nové sociální zázemí, které bude i pro tenis. Vedle stavíme tělocvičnu. 
Rekonstrukci provádíme postupně podle studie rozvoje areálu, který zpracovávala firma Sportprojek-
ta v roce 2009. V letošním roce máme požádáno o dotaci na dokončení celého areálu, kde se počítá 
i s rekonstrukcí oplocení kurtů, beachvolejbalem a úpravou oplocení celého areálu a také terénními 
úpravami mezi tělocvičnou a umělkou. Rádi bychom, aby kurty mohly být přes zimu i pod nafukovač-
kou a při rekonstrukcích na to pamatujeme. Nově by měla mít kurt v pronájmu paní Veselá. Naším 
cílem je, aby areál fungoval pro veřejnost a v rámci správcovství byl on-line rezervační systém, který 
by umožňoval rezervaci i ostatních sportovišť. AFK pracuje na novém webu, který by měl mít i online 
rezervační systém. Stále se to vyvíjí, ale snažíme se to dotáhnout, akorát je to o čase a penězích a sa-
mozřejmě i našich pracovních kapacitách.  Simona Strauchová

odpovídáme na dotazy obČanů

občerstvení včetně špekáčků,
grilovaného masa a klobás zajištěno
nové toaletní zázemí, několik výčepních stanic, hudba k poslechu i tanci.
děti do 15 let vstupné zdarma.



Kalendář SlIvence březen – Červen 2017

VELIKONOČNÍ 
JARMARK

NA SLIVENECKÉ 
NÁVSI

SOBOTA 8. DUBNA 
MEZI 14:30 – 18:00
historická řemesla, drobný 
prodej, občerstvení
vystoupení cvičených koz, naučná 
včelařská stezka, prosklený úl, 
ochutnávky medu, výtvarné dílny, 
kejklíři pro děti, flašinetář

BŘEZEN
16. 3.	 Beseda	s Vlastimilem	Vondruškou	(zasedací	místnost	ÚMČ)
22. 3.	 18:00	Mimořádné	veřejné	zasedání	zastupitelstva
23. 3. 9:00-13:00 Den otevřených dveří pro ZŠ i MŠ
25. 3. 16:00 Tance v kruhu (sál Fit Švestka)
25. 3. 10:00 Velikonoční dílna s Táňou (Klub Švestka)
28. 3.	 18:00	Cestopisná	beseda	„Nepál“(Tomáš	Beránek	v zasedací		 	
	 místnosti	ÚMČ)
DUBEN
1. – 30. 4. Výstava v holyňské kapli (M. Kvasník: Les)
  3. 4. Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
5. a 6. 4. 14:00 - 18:00 Zápis do MŠ Slivenec
		8. 4.	 14:30 –	18:00	Velikonoční	jarmark
		8. 4.	 Vítání	občánků
18. 4.	 18:00	Cestopisná	beseda	„Francie“	(D.	Ch.	Pistorová	v zasedací		
	 místnosti	ÚMČ)
24. 4.	 Veřejné	zastupitelstvo
30. 4.	 Obecní	pálení	čarodějnic	(AFK	Slivenec)
KVĚTEN
6. 5. –28. 5. Výstava v holyňské kapli (Rudolf Skopec a jeho studenti)
10. 5.	 Vyzvednutí	přihlášek	k přijetí	do	MŠ	Slivenec
11. 5. Zájezd pro seniory (Vila Tugendhat)
16. 5.	 Odevzdání	přihlášek	k přijetí	do	MŠ	Slivenec
23. 5.	 18:00	Beseda	s Ivo	Šmoldasem	(zasedací	místnost	ÚMČ)
30. 5.	 18:00	Jarní	koncert	(Divadlo	Kostým	v zasedací	místnosti)
ČERVEN
3. –	29. 6.	Výstava	v holyňské	kapli	(BoBo	Sobotka:	Obrazy)
  5. 6. 16:00 Schůzka seniorů (klubovna Klubu seniorů)
  8. 6. Zájezd pro seniory  (Velehrad)
9. –	10. 6.	SlIVeNeCKé	leTNICe

Zveme vás na besedu s
RNDr. Tomášem Beránkem, CSc.,

cestovatelem a předsedou 
Namasté Nepál 

– spolku na pomoc Nepálu

KDYŽ SE NEPÁL
ZATŘÁSL

Kdy: úterý 28. 3. 2017 v 18.00 hod.
Kde: ÚmČ praha-Slivenec, 
K lochkovu 6, zasedací místnost

Povídání RNDr. Tomáše Beránka, CSc., doprovázané 
fotografiemi a krátkými filmy ze země pod Himálajem, 
kterou na jaře 2015 postihlo ničivé zemětřesení. Dozvíte 
se, jak se obyvatelé Nepálu vyrovnávají s následky kata-
strofy, jak pokračuje obnova zničených památek a zpus-
tošených vesnic i jestli je bezpečné nyní do Nepálu 
jezdit. Bude možné zakoupit i drobné řemeslné výrobky 
z Nepálu; profit z jejich prodeje je určen na rekonstrukci 
zemětřesením poškozených nepálských škol.

GASTRONOMICKÁ 
PROCHÁZKA REGIONY 

FRANCIE
alSace – franche comté–
bretaGne a také marSeIlle

mgr. denisa chopard pištorová

Kdy: úterý 18. 4. 2017 v 18.00 hod.
Kde: ÚmČ praha-Slivenec, 
K lochkovu 6, zasedací místnost

Ve své přednášce se paní Pistorová zaměří na vybrané 
regiony Francie – Alsace, Franche Comté, Bretagne 
a Marseille, a to hlavně prostřednictvím jídla, způsobů 
stravování a regionálních pokrmů, v rámci svého his-
torického, sociokulturního kontextu. Prezentace bude 
doplněna ukázkami fotografií, stejně tak představením 
některých z receptů.

Jelikož se v minulém roce v naší městské části narodilo 50 
dětí, tak jsme si dovolili letošní Vítání občánků rozdělit na dva 
slavnostní obřady. Jeden se koná 8. 4. 2017 a  zúčastní se ho 
rodiny s dětmi narozenými do 21. 6. 2016 vč. a druhá polovi-
na bude přivítaná na podzim tj. v září 2017. Rodiče občánků 
narozených ve 2. polovině roku 2016  budeme včas informo-
vat a zašleme jim pozvánku, až bude známý termín. Při tomto 
velkém množství nově narozených dětí jsme museli k tomuto 
rozdělení přistoupit, neboť je pro nás důležité pohodlí a kom-
fort při průběhu tohoto slavnostního okamžiku.


