
Letošnímu ročníku hudebního festivalu Slivenecké letnice by možná patřil přídomek „andělský“. Během víkendu 7. - 8. června přilétlo totiž do 
programové šňůry již zavedeného festivalu několik andělů. Muzikanti, ocenění či nominovaní prestižními hudebními cenami Anděl. Vladimír 
Merta, v roce 2017 uvedený do Síně slávy, byl přijat s pokorou a úctou. Doprovázela jej kapela Hromosvod. Jejich textově náročné písničky donu-
tily zpozornět a zaposlouchat se. Loňská dvojnásobná držitelka Bára Poláková (kategorie sólová interpretka a videoklip) byla několikrát před tím 
na cenu nominovaná a přilákala na sliveneckou náves nevídané množství návštěvníků. Rozhodně nebyla „nafrněná“ a stala se zlatým hřebem 
pátečního večera, stejně jako v roce 2017 na cenu nominovaní Mydy Rabycad, kteří v sobotu uchvátili elektrosvingem a originální doprovodnou 
show. K uvedeným „andělům“ se připojily kapely neméně příjemné muziky, ať už to byla v pátek kapela H-H Blues, jejichž blues se tak dobře 
poslouchalo. Nebo skupina Vanua2, která byla jako následník kdysi kultovní kapely Letnic - Blue Effect přijata velmi bouřlivě. Potěšilo, že kapela 
pokračuje v původní a originální „blueffecťácké“ melodice. A že jim to šlape! V sobotním bloku jsme se zvědavostí očekávali vystoupení Mnicho-
va Smradiště, a kdo v podvečer přišel – nelitoval. Slušná porce big beatu v podání muzikantů z kapely Jeff Biograf pak uspokojila i ty nejnáročněj-
ší. Při sérii už notoricky známých písniček Jana Kalouska jsme padli „na kolena“ a mnohým se již v pozdních večerních hodinách hlas pletl. A to 
nastoupil Hlasoplet! Vokální pánské uskupení rozezpívalo celou náves. Přes hladinu rybníka se nesly v zajímavých aranžích už zlidovělé písničky 
dvojice Suchý-Šlitr, Jaroslava Ježka, ale třeba také Ivana Mládka. Závěrečné vizuální efekty Mydy Rabycad, spolu s jejich rytmickou show, byly 
barevnou tečkou za letošním festivalem.  Lenka Kudláková
Poděkování: všem sponzorům, pracovníkům úřadu MČ Praha – Slivenec, dobrovolníkům, Rodinnému centru Pecka, cateringu Pri-
maWine i baru na kolečkách pana Rangla a Tomáši Klímovi za fotodokumentaci.

Slivenecký

MRAMOR
časopis  městské  část i  Praha-Sl ivenec4 I 2019

Slivenecké letnice potřinácté  pokračování na straně 7

H-H Blues Vanua2 Vladimír Merta



Strana 2 l městská část – úřední informace  Slivenecký mramor 4 l 2019

INFORMACE Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC

Řádné 8. zasedání zastupitel-
stva MČ Praha-Slivenec se ko-
nalo 17. 6. 2019
Zasedání zahájila svým slovem 
starostka RNDr.  Jana Plamín-
ková a s informacemi vystoupili 
předsedové výborů a komisí. Za-
sedání proběhlo dle schválené-
ho programu.
Ing.  Petr Andres  – Finanční 
výbor
Finanční výbor doporučuje za-
stupitelstvu schválit zvýšení da-
ně z nemovitosti.
Mgr.  Lenka Kudláková – Kul-
turní komise
Celému kolektivu poděkovala za 
přípravu Letnic.
Bc. Pavel Fryš – Komise život-
ního prostředí
Komise zpracovala seznam ro-
dinných domů obtěžující kou-
řem z  komínů, na které často 
upozorňovali občané. Majite-
lům těchto domů byly osobně 
doručeny pozvánky na seminář 
„Kotlíkové dotace“, kde mohli 
být informováni o  dotacích na 
ekologické vytápění. Členové 
komise ŽP byli velmi zklamaní, 
jelikož na tento seminář se tito 
majitelé nedostavili.
DOTACE
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v  příjmové a  vý-
dajové části o  71 700 Kč. Jedná 

se o  poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace - úhrada výdajů 
vzniklých v  souvislosti s  koná-
ním voleb do EP 2019, schválené 
usnesením Rady HMP č. 1112 ze 
dne 3. 6. 2019
■ Zastupitelstvo schválilo na-
výšení rozpočtu v  příjmové 
a výdajové části o 9 650 900 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové 
investiční a  neinvestiční dota-
ce - spolupodílů z  EU v  rámci 
OPP-PR na akci Navýšení kapa-
city MŠ Praha - Slivenec (ORG 
2531301) a V souladu s přírodou 
ZŠ a MŠ Praha – Slivenec (ORG 
25410850), schválené usnese-
ním Zastupitelstva HMP č. 7/14 
ze dne 23. 5. 2019.
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v příjmové a výda-
jové části o 2 010 900 Kč. Jedná 
se o poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace pro školy a školská 
zařízení na posílení mzdových 
prostředků, schválené usnese-
ním Zastupitelstva HMP č. 7/36 
ze dne 24. 5. 2019.
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v  příjmové a  vý-
dajové části o 118 800 Kč. Jedná 
se o poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace - spolupodílů z  EU 
v  rámci OPP-PR na projekt Sli-
venecká škola objevuje, ZŠ a MŠ 
Praha Slivenec (ORG 2451245), 
schválené usnesením Zastu-
pitelstva HMP č.  6/2 ze dne 
25. 4. 2019.
■ Zastupitelstvo schválilo na-
výšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  10 000 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na přípravu 
Zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti, schválené usnesením 
Zastupitelstva HMP č.  6/3 ze 
dne 25. 4. 2019.
■ Zastupitelstvo schválilo na-
výšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  41 400 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ 
Praha – Slivenec v rámci Gran-
tového programu HMP - Všichni 
pospolu, schválené usnesením 
Zastupitelstva HMP č.  6/50 ze 
dne 25. 4. 2019.
SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření smlouvy o  smlouvě bu- 

doucí na zřízení věcného bře-
mene užívání pozemků parc. 
č.  104/9, 1656, 1655/1 a  496/5, 
v k. ú. Slivenec za účelem zříze-
ní, provozování, údržby a oprav 
podzemního vedení se společ-
ností PRE distribuce, a. s.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  1 ke smlouvě 
o  dílo na akci „Zkapacitnění 
kuchyně a  jídelny ve správním 
pavilonu ZŠ Praha – Slivenec“ se 
společností Tost.cz, s. r. o. z dů-
vodu rozšíření předmětu díla 
o  vyklizení předmětných pro-
stor a dodávku hasicích přístro-
jů, kterým se navyšuje cena díla 
o 97 425,– Kč + DPH, a pověřilo 
starostku podpisem dodatku.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  2 ke smlouvě 
o dílo na akci „Novostavba skla-
dové haly MČ Praha - Slivenec“ 
se společností Stavební řemes-
la - Zeman, s. r. o. z důvodu ví-
ceprací na základech objektu, 
kterým se navyšuje cena díla 
o 206 245,52 Kč + DPH, a pověři-
lo starostku podpisem dodatku.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření dodatku č.  2 ke smlouvě 
o  dílo na akci „Navýšení ka-
pacit MŠ Praha - Slivenec“ se 
společností CUBESPACE,  s.  r.  o. 
z důvodu víceprací a méněprací 
na objektu, kterým se navyšuje 
cena díla o  80 578,– Kč + DPH, 
a  pověřilo starostku podpisem 
dodatku.
■ Zastupitelstvo schválilo pro-
nájem ordinace fyzioterapeu-
ta v č. p. 315 s Mgr. Dominikou 
Vavřinovou a  Mgr.  Gabrielou 
Hájkovou za cenu 3000,– Kč/
měsíc a pověřilo starostku pod-
pisem nájemní smlouvy
POSÍLENÍ ROZPOČTU ZŠ 
A MŠ PRAHA - SLIVENEC
■ Zastupitelstvo souhlasilo s po- 
sílením rozpočtu ZŠ a  MŠ Pra-
ha  – Slivenec, Ke Smíchovu 16 
o  135 000 Kč na financování 
platu chův od září do prosin-
ce 2019. Dále souhlasí s navýše-
ním rozpočtu ZŠ a MŠ o 80 000 
Kč na materiální vybavení nové 
mateřské školy a  85 000 Kč na 
rozšíření jídelny. Celková částka 
činí 300 000 Kč.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
■ Zastupitelstvo schválilo roz-

počtové úpravy č. 3 dle přilože-
né tabulky.
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
■ Zastupitelstvo souhlasilo se 
změnou koeficientu zastavěnos-
ti ÚP pozemku parc. č. 322/99 k. 
ú. Holyně z OB-A na OB-B, o kte-
rou požádal pan Jan Růžička.
DAŇ Z NEMOVITOSTI
■ Zastupitelstvo souhlasilo 
u daně z nemovitých věcí s po-
necháním základního koeficien-
tu na hodnotě 5 a  se zvýšením 
místního koeficientu na hodno-
tu 2.
KZC ROHLOVSKÝ MLÝN
■ Zastupitelstvo nesouhlasilo 
s  projektem Novostavba komu-
nitního zahradního centra, ul. 
Rohlovská, v Holyni, předlo- 
ženým firmou Rohlovský mlýn,   
s. r. o., a to z důvodu zcela zjevné 
předimenzovanosti centrálního 
objektu.
FINEP STAVENIŠTNÍ KO-
MUNIKACE
■ Zastupitelstvo zásadně ne-
souhlasilo s  připojením sjezdu 
ze staveništní komunikace spo-
lečnosti FINEP na komunikaci 
U  Náhonu v  místě křižovatky 
s  ulicí Pod Vysokou Mezí a  tr-
vá na jejím posunutí cca 150 m 
na jih ve stopě plánované trasy 
tramvaje.
DARY
■ Zastupitelstvo schválilo na-
výšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  116 000 Kč 
přijetím darů dle přílohy, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Finanční prostředky 
jsou určeny na festival Slivenec-
ké letnice 2019.
RŮZNÉ
■ Pí Hollmannová vznesla poža- 
davek na projednání ulice K Vá-
ze, dle jejího názoru je špatně 
rozšíření i  chodník. Paní sta-
rostka odpověděla, že na její 
přání začala jednat o  rozšíření 
komunikace a  vykoupení po-
zemků. Započala velká diskuse 
s občany. Závěr celé diskuse: 20 
občanů je proti projektu, bude 
svolána schůzka s projektantem 
(více na www.praha-slivenec.cz)
Na konci diskuse se dostavila 
pí.  ředitelka Rosová, které paní 
starostka poděkovala za dlou-
holetou práci v naší škole.

Periodický tisk územního samosprávné-
ho celku, vydává ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec
IČO 00241 661
Tel.: 251 818 044, 251 813 754
Fax: 251 811 587
www.praha -slivenec.cz
e ‑mail: slivenec@praha -slivenec.cz
Redakční rada: Mgr. Lenka Kudláková, 
RNDr. Jana Plamínková, Martina Havlí-
ková, Mgr. Jana Novotná
Registrace: MK ČR E 13 215 
18. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 3/2019
Uzávěrka: 19. 6. 2019
Vychází: 18. 7. 2019
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.
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Milé sousedky, milí sousedé,
máme za sebou 
na úřadě velké 
stěhování. Po-
datelna, ově-
řování, Czech-
point, evidence 
obyvatel, hro-
by, poplatky, 

psi a  další nejčastěji poptávané 
služby jsou nyní v  přízemí proti 
poště, kde býval Klub seniorů. Ty-
to služby jsou tak nyní pro občany 
lépe přístupné. V patře, kde bývala 
podatelna, už máme připravené 
místo pro tajemníka a doufám, že 
tentokrát už někoho najdeme. Se-
hnat v  současné době schopného 
člověka je ale úkol vpravdě sisy-
fovský.
Možná si vzpomínáte, že před ně-
kolika lety chtěl u ulice Návětrná, 
již na území Prahy 5, stavět deve-
loper EUFI nákupní a administra-
tivní centrum. Nyní představil svůj 
nový projekt. Institut plánování 
a  rozvoje dal ale k  jejich projektu 
negativní stanovisko, neboť pro-
jekt je dle nich předimenzovaný 
a neodpovídá ani okolním stavbám 
pro nerušící výrobu, ani okolním 
rodinným domům. Navíc část bu-
dovy, kde má být administrativa, 
obsahuje dle nich (i dle nás) byty 

2+kk, což je v rozporu s územním 
plánem. Z  dalších staveb se nyní 
připravuje nová pumpa a občerst-
vení KFC u křižovatky na Řepory-
je, tento projekt ale vypadá bez-
problémově. Realizace Kauflandu 
u  křižovatky do Holyně se trochu 
zdržela vyřizováním majetkopráv-
ních vztahů.
Jednali jsme o  rekonstrukci ko-
munikací v  jz. části Slivence. Pro-
blémy nastaly v místě, kde má být 
retenční nádrž na dešťovou vodu 
(pod novou zástavbou V Lipkách), 
protože město nevlastní všechny 
pozemky. Naštěstí manželé Vor-
líčkovi souhlasili s výměnou svého 
pozemku, který potřebujeme, za 
jiný magistrátní pozemek. To nám 
hodně pomůže.
Měli jsme velké jednání na Praze 
5 ohledně staveništní komunikace 
firmy FINEP. FINEP chce totiž udě-
lat svou staveništní komunikaci 
pro dostavbu sídliště Barrandov 
těsně za holyňskými domy, v  po-
kračování ulice Pod Vysokou Mezí. 
To my v žádném případě nehodlá-
me dopustit. Staveništní komuni-
kace je totiž od počátku plánována 
a povolena z Barrandova. Je hezké, 
že Praha 5 si uzavřela s FINEPem 
Memorandum, podle něhož se 
bude snažit hledat jiné řešení, ale 

našla ho bohužel na úkor našich 
občanů. Snažíme se nyní vyjednat 
kompromis, tedy že komunikace 
půjde ve stopě budoucí tramvaje 
a bude ústit na ulici U Náhonu až 
těsně u  křižovatky s  ulicí K  Ba-
rrandovu. Majitelé pozemků s tím 
předběžně souhlasí, tak doufejme, 
že jednání dobře dopadnou.
V pátek 21. 6. začala – hned po vy-
dání posledního školního oběda - 
velká rekonstrukce školní kuchyně 
a jídelny. Hlavní město Praha nám 
na svém červnovém zasedání při-
dělilo na tuto akci dalších 10 mil. 
Kč formou dotace, takže ji máme 
finančně krytou. Akce musela být 
důkladně naplánována, aby se vše 
během prázdnin stihlo. V  září se 
tak děti, jejich rodiče i učitelé mo-
hou těšit na větší prostory.
K  dokončení se blíží naše nová 
školka na Habeši. V  posledních 
týdnech se doslova vyloupla do 
krásy, takže od září tam budou mo-
ci nastoupit nejmenší děti. Měst-
ská část ale bude muset hradit pla-
ty dvou chův (1,5 úvazku) ve třídě 
dvouletých dětí, neb na to nelze 
sehnat peníze nikde jinde.
Červnové zastupitelstvo HMP 
schválilo také několik výkupů po-
zemků v  naší městské části. Nej-
důležitější je výkup pozemků bý-

valé skládky Svoboda od konkursní 
správkyně. O to jsem usilovala už 
od podzimu, takže jsem ráda, že 
se nakonec vše podařilo. Pozemky 
by měl zrekultivovat přímo od-
bor ochrany prostředí HMP, takže 
nakonec by zde měl být zelený 
kopeček. Už se na to těším. Dále 
se budou odkupovat pozemky ve 
Višňovce se starými studnami od 
Státního statku v  likvidaci, po-
zemky v Holyni v údolí Dalejského 
potoka a od Českomoravského ce-
mentu v okolí Černého lomu.
A  poslední dobrá zpráva: dostali 
jsme peníze na výsadbu stromů 
a  zatravnění starých cest. Než se 
tedy podaří vykoupit všechny po-
zemky na cyklostezku na Řepory-
je, což bude nějakou dobu trvat, 
protože hlavně u  rozhraní kata-
strů Holyně a Řeporyje je několik 
problémových pozemků s  velkým 
množstvím spoluvlastníků, tak 
chceme tento pozemek zatravnit 
a  udělat tam pěšinu. Stejně tak 
budeme postupovat i  u  pozemků 
kolem skládky Svoboda a u pozem-
ku, který vede k nově vysázenému 
lesíku za okruhem. Zlepší se tak 
nejen prostupnost krajiny, ale také 
se rozčlení příliš veliká pole a zvýší 
biodiverzita.
 RNDr. Jana Plamínková,

ROZLOUČENÍ S ODCHÁZEJÍCÍ PANÍ 
ŘEDITELKOU IVANOU ROSOVOU

proběhlo na červno-
vém veřejném zase-
dání zastupitelstva. 
Starostka Jana Pla-
mínková poděkovala 
paní ředitelce za pří-
tomnosti zastupitelů 
za veškerou pedago-
gickou i  manažerskou 
práci a  úsilí, které sli-
venecké škole po ce-
lých šest let věnovala, a popřála jí hodně štěstí v nové životní etapě.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, MILÍ RODIČE,

DOVOLTE MI,  ABYCH SE I S VÁMI ROZLOUČILA.

BYLA JSEM VE SLIVENECKÉ ŠKOLE MOC RÁDA,

MYSLÍM, ŽE JE ZA MNOU KUS PRÁCE VIDĚT

A PŘEDÁVÁM OTĚŽE KOLEGYNI PETŘE CHLUMSKÉ.

AŤ ŠKOLA NADÁLE VZKVÉTÁ.

IVANA ROSOVÁ,

ŘEDITELKA ŠKOLY OD 1. 8. 2013 DO 31. 7. 2019

POZVÁNKA
MČ PRAHA-SLIVENEC SRDEČNĚ ZVE NA

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PARKU
GRANÁTOVÁ

SOBOTA 7. ZÁŘÍ 2019 V 10:30 HOD

PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY ZA ÚČASTI STAROSTKY
JANY PLAMÍNKOVÉ
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Možná jste si toho ani nevšimli, ale od podzimu loňského roku přibyly na území 
naší městské části dva nové lesíky, každý o velikosti jeden hektar. Jeden je ve Sli-
venci na pozemku1895/1. Je umístěn těsně u Pražského okruhu, severně od sta-
ré třešňovky. Je na něm vysázeno 8000 listnáčů. Druhý je v Holyni na pozemku 
322/32, východně od kompostárny. Tam je kromě cca 8000 malých stromků také 
vysázeno 9 pěkných vzrostlých dubů. Sazenice jsou ještě maličké a docela se 
ztrácejí v trávě, ale dle zkušeností s biocentrem, které bylo založené podobným 
způsobem, z nich bude do deseti let pěkný mladý les. Lesíky založil na žádost 
naší MČ odbor ochrany prostředí MHMP v rámci Adaptační strategie na změny 
klimatu.  Pla

Jste připraveni na sucho? Stále máte možnost zažádat o dotaci 
pro majitele rodinných, rekreačních a bytových domů na využití 
srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě: Veškeré in-
formace získáte na www.dotacedestovka.cz. 

ve středu 29. 5. 2019 proběhl informační seminář pro zájemce 
o Kotlíkové dotace. Neodkládejte výměnu kotle na zimu, léto 
je k tomu ideální období. Zájemci o kotlíkové dotace se mohou 
obracet úřad MČ Praha – Slivenec (valtrova@praha-slivenec.
cz) nebo přímo na kotlikovedotace@praha.eu
Telefonické konkrétní dotazy můžete směřovat na Magistrát 
hl. m. Prahy: Ing. Zlatuše Janáková - 236 004 483, nebo Ing. Mi-
roslav Zeman - 236 004 379.

V červnu jsme přišli o krásný kaštan v ulici K Lochkovu pod parkovištěm u Úřadu městské části 
Praha – Slivenec. Vlivem silného větru došlo dne 11. 6. 2019 k odlomení boční větve a jejímu 
pádu na hlavní komunikaci. O prvotní likvidaci a zprůjezdnění se postarali hasiči z Radotína. 
O další likvidaci se postarala naše údržba a následně arboristé z Lesů HMP, kteří doporučili, 
vzhledem ke stavu stromu, jeho okamžité pokácení. 
Housenky bource březového si začaly pochutnávat na stromech u Obecní louky. Bohužel po-
střik by byl velmi nákladný a tak jediným možným způsobem ochrany stromů je ruční sběr 
kokonů s housenkami a jeiich následná likvidace. Stromy by měly následně obrazit a útok 
housenek by neměl za-
nechat následky. Pří-
spěvky Jana Valtrová

Městská část má dva nové lesíky Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace

Mateřská škola v Habeši

Zeleň

Červnové zastupitelstvo Hlavního města Prahy definitivně za-
mítlo výstavbu plynové elektrárny v Lochkovė, která měla sloužit 
jako tzv. blackoutový zdroj v případě výpadku proudu. Vzhledem 
k tomu, že již máme se skládkou Svoboda neblahou zkušenost, jak 
se původně dobře míněný záměr můze zvrhnout v záměr špatný 
a jak nesnadno se pak tento záměr zastavuje, tak jsem se více než 
čtyři roky velmi aktivně snažila výstavbě této elektrárny zabránit. 
Napřed to vypadalo dost beznadějně, ale nakonec se to podařilo 
- výstavbu zamítl jak Výbor pro územní rozvoj HMP, jehož jsem 
členem, tak i Rada HMP a nakonec tedy i zastupitelstvo. Obyvate-
lé Slivence tak mohou opět klidnė spát.  Jana Plamínková

Plynová elektrárna v Lochkově 
nebude!
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Záchranka 
– aplikace v mobilu
Hlavní město Praha začalo využívat aplikaci Záchranka 
pro rychlé varování občanů
Aplikace Záchranka, kterou má ve svých telefonech už 920 000 
uživatelů a každodenně ji využívá k přivolání pomoci 50 lidí, 
přichází ve spolupráci s  hlavním městem Prahou, Zdravot-
nickou záchrannou službou hlavního města Prahy a Nadací 
Vodafone s novým využitím tzv. push notifikací v aplikaci. Ty 
budou nyní na území Prahy upozorňovat na nenadálé krizové 
situace, které by mohly ovlivnit zdraví tamních obyvatel. Ap-
likace Záchranka tak bude fungovat i jako jedna z cest tzv. re-
verzní tísňové linky. Spuštění systému proběhlo symbolicky 
na den záchranné služby 15. května.
Od 15. 5. 2019 si tak každý, kdo má ve svém chytrém telefonu 
aplikaci Záchranka, může v sekci „Varovná hlášení“ zvolit, že 
chce být informován o krizových situacích v Praze. „Varovná 
hlášení“ se objeví v aplikaci Záchranka pod záložkou „Infor-
mace“ po aktualizaci. Pokud pak odbor krizového řízení vyšle 
notifikaci s upozorněním či varováním, uživatel ji v aplika-
ci Záchranka uvidí a  potenciálnímu nebezpečí se tak bude 
moct vyhnout. Systém je v  plánu rozšířit i  na další oblasti 
Česka. 

Linka 903
Ke konci června dochází k ukončení provozu linky 903, na-
hradí ji linka 951, která zde již nyní jezdí. Přes prázdniny bu-
de omezený prázdninový provoz, od září bude pak linka 951 
posílena. Ruší se z důvodu duplicity, linka 951 jezdí v našem 
úseku po stejné trase.

Linka 130
Provoz linky 130 bude rozšířen, od konce června budou při-
dány večerní spoje v pracovní dny, tak, že provoz linky bu-
de až do 23:30 hod a následně od 1. 9. 2019 bude zaveden 
provoz i o víkendech. Tímto opatřením zároveň dojde k po-
sílení víkendového a večerního provozu mezi Barrandovem 
a Slivencem, kde nově bude 15 minutový interval. Novinkou 
bude i nově zřízená zastávka Holýšovská, která bude u kři-
žovatky Jeremiášovy x Jáchymovské, v blízkosti ZŠ a hyper-
marketu Makro.  Příspěvky Jana Valtrová

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru ZDARMA. 
Společnost Eltma zajišťuje svoz a  likvidaci použitých pneumatik z  místa 
odběru zdarma. Odevzdáním v síti společnosti ELTMA se vaše pneumatika 
dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.
Zpětný odběr se provádí: bez vazby na nákup zboží či služeb
bez ohledu na značku pneumatik, BEZPLATNĚ
Místem zpětného odběru v naší městské části je: Autoservis Holyně, Ire-
na Masopustová, U Náhonu 161/2, Praha - Holyně. Více informací a další 
odběrná místa na www.eltma.cz

Změny v MHD

Kam s použitými pneumatikami?

inzerce

Dotazník občanů Holyně

ZŠ A MŠ PRAHA-SLIVENEC PŘIJME
NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

UČITELE/UČITELKU ZŠ – 1. STUPEŇ a AJ 
a 2. STUPEŇ ČJ, NJ, 

UČITELKU/ UČITELE MŠ  
 a VYCHOVATELKU/ VYCHOVATELE DO ŠD 

a UKLÍZEČKU.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE NA TEL. 731 119 488
NEBO 603 324 340.
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Slivenecké letnice potřinácté  pokračování ze strany 1

Bára Poláková Mnichovo Smradiště

Jan Kalousek

Mydy Rabycad

Jeff Biograf

Letnice navštívil senátor P.. Fišer

Hlasoplet

Živo bylo v parku ... i na návsi

Vanua2
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Cesenatico popáté

Královský Londýn

se opět zúčastnila 15. května i naše škola, konkrétně žáci 5. B, 7. a 9. třídy se svými 
třídními učitelkami. Prodejem symbolických žlutých kytiček jsme přispěli do tradiční 
celonárodní sbírky částkou 20 629 Kč. V letošním roce byla sbírka zaměřena na rako-
vinu plic a Liga proti rakovině vybrané prostředky použije na nádorovou prevenci, 
zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podporu výzkumu a přístrojovou vy-
bavenost onkologických pracovišť.  P.  Levá, D. Štolová a H. Brožová  
 – třídní učitelky 9., 7. a 5.B třídy

se opět zúčastnila 15. května i naše škola, konkrétně žáci 5. B, 7. a 9. třídy se svými třídními učitelkami. Prodejem symbolických žlutých kytiček 
jsme přispěli do tradiční celonárodní sbírky částkou 20 629 Kč. V letošním roce byla sbírka zaměřena na rakovinu plic a Liga proti rakovině vybrané 
prostředky použije na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podporu výzkumu a přístrojovou vybavenost onkolo-
gických pracovišť.  P. Levá, D. Štolová a H. Brožová – třídní učitelky 9., 7. a 5.B třídy

Již 4. ročník zahradní slavnosti naší školy máme za sebou a nelze napsat nic jiného, než že se nám 
opravdu povedla. Letos jsme si dali obzvláště záležet, neboť to byl poslední ročník organizovaný 
naší milou paní ředitelkou Rosovou. Slavnost se nesla v rozlučkovém a děkovném duchu a jako vždy 
na účastníky čekal pestrý program, který byl zajištěn Unií rodičů za podpory zaměstnanců naší 
školy a žáků 8.třídy. Pro mladší účastníky byly připraveny zajímavé atrakce - již tradiční fotokoutek, 
vystoupení šermířské skupiny, napínavé soutěže či ukázky tance a divadelního představení pod ve-
dením našich pedagogů. Celé odpoledne nás doprovázela živá hudba, jak jinak než v čele s Helen. 
Vzhledem k letnímu počasí se hitem letošní zahradní slavnosti stala čepovaná malinovka, točená 
paní zástupkyní Matulovou, za kterou moc děkujeme klubu Švestka. Děkujeme všem za účast, spon-
zorské dary a těšíme se s vámi nashledanou v příštím roce.  Žáci 8.třídy

V pondělí 29. dubna se žáci 8. třídy vydali na pětidenní cestu do Londýna. V úterý 
v ranních hodinách se přeplavili přes kanál La Manche a čekal je pobyt nabitý pozná-
ním a zážitky. Nejprve vyzkoušeli cestování londýnským metrem a mohli ho porov-
nat s metrem pražským. A pak už na ně čekala cesta po nejznámějších londýnských 
pamětihodnostech. Co vše bylo k vidění? London Eye, Westminster Bridge i Downing 
Street. Picadilly Circus, blízká čínská čtvrť i Trafalgar Square. St Paul’s Cathedral, To-
wer of London s anglickými korunovačními klenoty i Tower Bridge… Nemohla chybět 
ani prohlídka Muzea Madame Tussaud. Součástí pobytu byla i prohlídka královského 
hradu Windsor, který je sídlem královny a její rodiny. Žákům se velmi líbila návštěva 
kaple sv. Jiří, kde se v nedávné době konala svatba královnina vnuka Harryho. Velkým zážitkem byla plavba lodí po Temži na Greenwich, a prohlídka Cutty 
Sark, která dovážela čaj z Číny. Po celé dny přálo dětem počasí a svítilo slunce, ale při procházce částí Greenwich začalo poprvé pršet. Žáci si tedy prohlédli 
námořní akademii a Národní námořní muzeum, kde je zaujaly zajímavé exponáty. U královské observatoře, která je místem, kudy prochází nultý poledník 
a odkud se již od roku 1884 určuje světový čas, se všichni rozloučili s Londýnem. Možnost ubytování v hostitelských rodinách, kde si mohli žáci procvičit 
konverzaci v anglickém jazyce, byl velkou zkušeností. Pobyt v Londýně se všem velice líbil.  Martina Nezbedová, učitelka Aj a vedoucí zájezdu

21. 6. se nesl opravdu ve slavnostním duchu. Nejenom, že to byl poslední den školy, 
ale v aule naší školy se sešlo na desítky mladých umělců, kteří se zapojili do výtvarné 
charitativní soutěže „Anežka Česká“ a vytvořili tak mnoho takřka uměleckých děl, 
která byla na začátku června vydražena. Ve spolupráci s katolickým řádem Křižovníků 
s červenou hvězdou vznikl vskutku bohulibý projekt. Výtěžek úspěšné dražby, který 
přesáhnul více než 30 tis. korun, poputuje na domácí hospic, který spravuje tento 
řád. A právě dnes byl den D, kdy se dětem z rukou řádovníků dostalo pochvaly a díků. 
Děti nejenom malovaly, ale též se dozvěděly během projektu i mnoho o svaté Anežce 
České, která je zakladatelkou a patronkou tohoto řádu. Byl to krásný moment vidět 
tolik nadšených a radostných tváří, které spojoval dobrý pocit, že můžeme někomu pomoci v nouzi. Děkuji a budeme se těšit na více takovýchto akcí. 
 Lucie Matulová, zástupkyně ředitelky školy

Žáci slivenecké školy kreslili Anežku 

Českého dne proti rakovině 2019

Zahradní slavnost
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Absolventský ples
20. června jsme se všichni loučili v aule školy s žáky IX. třídy. Tomu všemu před-
cházely velké přípravy – zvolit správné šaty, nalíčení, účes, společenské boty, 
správně uvázaná kravata… A výsledek se skutečně dostavil. Děvčata nastoupila 
v dlouhých róbách, hoši ve společenských oblecích. Pohled na ně působil velmi 
slavnostně. Vedle tradičního šerpování nechybělo představení třídní učitelky 
i žáků samotných, tanec rodičů s dětmi, sólo pro třídní učitelku, předání pamět-
ních listů, vyhodnocení závěrečných prací. Ples zahájila svým proslovem paní 
ředitelka, které žáci poděkovali za výborné vedení školy, stejně tak poděkovali 
i ostatním učitelům pedagogického sboru. Občerstvení zajistila paní Jirsová, ba-
bička Anety Mikové. A bylo výborné! Našim žákům ještě jednou přejeme úspěš-
ný start do nové etapy života.  Mgr. Petra Levá, třídní učitelka, Eva Knapová DiS, asistetka pedagoga

Rozloučení školky se školním rokem

Jaro bylo ve školní družině pestré. V dubnu měly děti možnost se zú-
častnit tradičního sletu čarodějnic, začátkem května se téměř všechny 
děti zúčastnily dalšího ročníku schodiády a v sobotu 18. května jsme ve 
spolupráci s DDM Praha 5 vyrazili na celodenní výlet vlakem do Lhotky 
u Mělníka.
Také letos byly děti ze školní družiny (která je patronem studánky) 
znovu otvírat holyňskou studánku Dobrá voda. Nejprve si připomněly 
zvyky spojené s  touto lidovou tradicí. Potom dvě malé flétnistky za-
hrály písničku a naše letošní králka slavnostně otevřela studánku, jejíž 
vodou se pak všichni postupně podle staré tradice omyli. Nakonec jsme 
si všichni nasadili rukavice a pustili se do úklidu okolí studánky. Vypa-
dalo to, že ani nebudeme mít co dát do připravených pytlů. Nakonec 
jsme ale připravili k odvozu pořádnou hromadu odpadu. Doufejme, že 
příští rok se nám to již nepodaří. Před odjezdem z Holyně si ještě děti 
vyzkoušely krásné nové hřiště, kde se jim moc líbilo.
V  pátek 31.5. jsme připravili pro děti pohybově zábavné odpoledne 
a v úterý 11.6. zorganizovaly děti svou tradiční prodejní výstavu, při 
které nabízely rodičům ke koupi své výrobky. Výtěžek prodeje pak pů-
jde na adopci zvířátka v pražské zoo.
V květnu a červnu jsme se také opět zúčastnili společného programu 
s klienty domova SeneCura. V květnu jsme tvořili louku z papírových 
květin a v červnu proběhlo odpoledne s různými „soutěžemi“. Na závěr 

jsme rozdali diplomy, pro tento školní rok se rozloučili a slíbili, že se 
s tím školním rokem naše návštěvy zase obnovíme.
V úterý 18. června proběhla soutěž na motivy hry pevnost Boyard. Sou-
těžní družstva musela postupně splněním různých úkolů získat čtyři 
klíče k pokladu a následně dalšími úkoly čtyři indicie k jeho otevření.
Během posledních měsíců školního roku jsme několikrát navštívili fil-
mová představení v kině Radotín. V době vysokých teplot jsme se dě-
tem snažili pobyt v družině zpříjemnit různými vodními hrátkami.
 Petra Siganová, vedoucí vychovatelka (redakčně zkráceno)

Konec školního roku se v naší mateřské škole nesl v duchu výletů, dovádění 
na zahradě a příprav na tradiční zahradní slavnost, letos pod názvem „Nej-
větší šou“. Na konci května se děti z celé mateřské školy vydaly na společný 
výlet na Staré Hrady. Čekala na ně prohlídka Zdravosvěta a Pohádkového 
sklepení. K vidění zde bylo mimo jiné i samotné peklo! Vzhledem k teplému 
počasí si dosyta užíváme pobyt na zahradě i vycházky do okolí a dopolední 
výlety. Děti ze tříd Klokanů a Krokodýlů se vydaly na komponované před-
stavení oper Carmen a Faust a Markétka. Třída Lvíčat se vydala za motýlky 

do Motýlího domu Papillonia a nejmladší děti, třída Delfínků, si užily před-
stavení Duhový hrad v Divadle Minaret. Ve čtvrtek 13. 6. pak nastal velký 
den. Odpoledne vypukla NEJVĚTŠÍ ŠOU. Zahrada mateřské školy se pro-
měnila ve velikou barevnou manéž plnou zábavných úkolů v cirkusovém 
duchu. Vystoupení zahájily děti ze tříd Klokanů a Krokodýlů, které společ-
ně zazpívaly písničku na rozloučenou s mateřskou školou. Následovalo vy-
stoupení nejmladších Delfínků s tanečkem na píseň „Šla Nanynka do zelí“. 
Po nich přišla na scénu Lvíčata, která pohybově ztvárnila písničku Hlídač 
Krav, a to včetně krásných bambulí. Závěr programu byl opravdu velkolepý 
- obě nejstarší třídy se rozestoupily na terasy mateřské školy a předvedly 
náročnou choreografii na píseň The Greatest Show (Největší šou). Všechna 
vystoupení se vydařila a děti si svou chvilku slávu moc užily. Po vystoupení 
už v naší manéži bylo připraveno několik stanovišť s úkoly. Hned následují-
cí večer patřil předškolákům. Obě třídy, které se letos loučí s předškoláky, si 
připravily slavnostní rozloučení spojené s tradičním pasováním na školáky. 
Jako vzpomínku na školku dostali všichni předškoláci pohádkovou knihu, 
Krokodýlci ji dokonce společně napsali. Další rok je téměř za námi. Příští 
školní rok bude sedmým rokem v nové mateřské škole. Věříme, že nám jeho 
šťastné číslo přinese mnoho krásných zážitků.   Lenka Bohuslavová,
 vedoucí učitelka MŠ Slivenec (redakčně zkráceno)

Školní družina
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VÝLETY SENIORŮ:
Hradec Králové, Karlova Koruna, Poděbrady
Ve čtvrtek 9.  5.  2019 jsme podnikli letošní první seniorský výlet, ten-
tokrát na severovýchod. Ráno bylo studené a  deštivé. V  Hradci Králo-
vé jsme si prošli továrnu největšího výrobce klavírů a pianin v Evropě 
Petrof a staré centrum města, kde jsme poobědvali. Další zastávkou byl 
zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Tam jsme absolvovali 
komentovanou prohlídku zámku a  pak si v  bývalé oranžérii dali kávu 
a obdivovali zahradu. Počasí se krásně vybralo a my seděli u venkovních 
stolků na sluníčku. Poslední zastávkou byly Poděbrady. Prošli jsme lá-
zeňským parkem od nádraží až na náměstí Jiřího z Poděbrad k zámku. 
 Za seniory: Alena Čulíková

Vyjeli jsme po sedmé hodině do Plzeňského kraje, kde nás příroda přivítala šťavnatou zelení, slunným počasím. Ve všech navštívených objektech 
jsme byli spokojeni s výkladem a ochotou průvodců. Kladrubský klášter benediktinů je postaven na vyvýšenině, kolem jsou lesy, klid a pohoda. 
Klášter byl založen knížetem Vladislavem roku 1115, zrušen byl 1785 Josefem II a zařízení bylo převážně rozprodáno. Z kláštera se stal špitál, 
kasárna, nemocnice, opět kasárna, invalidovna. Součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený podle návrhu geniálního Jana 
Santiniho. Obdivovali jsme sochařskou výzdobu z dílny M. B. Brauna. Pak jsme se podívali do dvou řopíků – opevnění prvorepublikového Čes-
koslovenska. Zařízení bunkrů bylo jednoduché, avšak velmi důmyslné. Ve Stříbře jsme se mohli naobědvat a projít kolem náměstí. Nejkrásnější 
budovou je radnice z 16. st. Dominantou města je děkanský kostel Všech svatých s mohutnou věží. Prohlídka zámku v Bezdružicích nám vyrazila 
dech. Vkus nového majitele zámku a dobové zařízení místností nás přeneslo o několik staletí zpět. V zámku je také ojedinělá expozice vycpaných 
zvířat a ptáků, loveckých trofejí. Výlet se zdařil, všem se líbil. Děkujeme.  Irena Krejčová

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci červenci a srpnu  
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

ČERVENEC
paní Jindřiška Hejrová
paní Anna Nárovcová
pan Karel Procházka

SRPEN
paní Anna Vydrová
pan Václav Halama
paní Marie Dolejší

paní Růžena Kratochvílová
paní Alenka Kalinová

paní Zdeňka Baudyšová
paní Dagmar Lípová

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

MČ Praha-Slivenec zajistila u CA ARCES jednodenní zájezd pro seniory

19. 9. 2019
ŠTĚCHOVICE, POSTUPICE, ČESKÝ ŠTERNBERK

Štěchovice – exkurze ve vodní elektrárně; Postupice – Krišnův dvůr – návštěva usedlosti zaměřené 

na indickou kulturu, oběd ve formě vegetariánské stravy, komentovaná procházka hospodářským 

dvorem, ukázka hudebního a tanečního vystoupení; Český Šternberk – prohlídka hradu

Odjezd: 8.00 hod. Holyně – u kapličky, 8.05 hod. Slivenec – od budovy úřadu, 8.10 hod. Lochkov - náves

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,–  Kč obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizo-

vaných objektů. Informace a prodej na ÚMČ Praha-Slivenec a Praha - Lochkov

Konec školního roku v MKMŽ Slivenec
V sobotu 1. června jsme již tradičně vystavovali kousek našeho kolejiště na Dětském dni na nádraží Praha-
-Braník. Hned druhý den v neděli 2. června jsme vystavovali na Rodinném dni na výstavišti v Holešovi-
cích, kde se představovaly DDM a zájmové spolky z celé Prahy. V sobotu 15. června nás navštívili modeláři 
z německého Zwickau. Pánové M. Lan-
ger, M. Caspar a B. Levoth se zajímali, 
jak děti v  kroužku pracují a  o  různé 
technické detaily našich modulů. Dů-
vodem jejich návštěvy byla nabídka 
mezinárodní spolupráce s  jejich klu-
bem. Ta by měla vyvrcholit společnou 
výstavou v  roce 2021 v  německém 
Zwickau. Další jednání bude pokračo-
vat v  říjnu na modelářském veletrhu 
v Lipsku. V srpnu nás čeká týden pří-
městského tábora a 7. a 8. září tradiční 
výstava ve Slivenci.  
 Za MKMŽ Slivenec Daniel Sigan

Kladruby, Stříbro, Bezdružice, Konstantinovy Lázně
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Ve středu 1. května byla v kapli vernisáž výstavy Martina Janíčka s ná-
zvem Mezistav. Protože se autor pohybuje na pomezí sochařství a zvu-
ku, součástí zahájení výstavy byl také ambientní koncert.
Martin Janíček vystudoval sochařství na AVU, kde poté působil jako 
asistent. Již v této době začal vytvářet vlastní zvukové interaktivní ob-
jekty, instalace, kde zkoumá akustické kvality různých materiálů a pro-
storů. Širší veřejnosti je především znám spoluprací s Petrem Niklem, 
s nímž uskutečnil například výstavy v Rudolfinu či Malostranské bese-
dě. Návštěvníci holyňské výstavy si pak mohli celý květen sami vyzkou-
šet zahrát na netradiční hudební nástroj.  Adéla Rozehnalová

Květnová výstava v holyňské kapli

Přednáška o marockých svatbách PhDr. Hakima Safadiho

Bazárek u vrátek
V sobotu 15. 6. od 10 hodin se uskutečnil 
v ulici u Sportoviště již několikátý ročník 
Sliveneckého Bazárku u  vrátek. Moc nás 
těší, že i přes velké horko si k nám někteří 
našli cestu, popovídali, nakoupili a ochut-
nali bulharskou banicu či domácí koláče. 
V rámci akce jsme vyměnili či prodali starší, ale zachovalé oblečení, boty, kabelky, hračky či hrníčky. Též jsme u fotbalového hřiště vysadily dvě 
lípy, z čehož máme velkou radost a děkujeme moc za pomoc při sázení. Protože bylo opravdu vedro, návštěvnost nebyla velká, ale nás tohle setká-
vání prima lidí prostě baví :-) A tak se těšte opět za rok U sportoviště.  Vaše Míla Hrubá a Lída Glavanakova

V horkém odpoledni v úterý 4. 6. 2019 jsme se sešli v zasedací síni úřadu, abychom se dověděli o tradi-
cích a zvycích při marockých svatbách v podání přednášejícího pana Safadiho.
Pan Safadi vystudoval v Československu ekonomický obor na univerzitě 17. listopadu. V době studia se 
seznámil s Češkou, kterou si vzal za ženu. Po studiu odjeli zpět do Maroka, kde žili a pracovali převážně 
v Casablance - jako poradce ředitele největší marocké banky a jeho žena učila angličtinu. Pan Safadi se 
na důchod se svou ženou usadil v Praze. Původními obyvateli Maroka byli Berbeři, výrazně do historie 
Maroka zasáhli Arabové a příchod islámu. Maroko se stalo francouzským protektorátem. V současné 
době se Maroko snaží o úplnou materiální nezávislost, přestože ekonomicky není zvlášť silné.
V Maroku převládá islámské náboženství (přes 90 % věřících). Uvědomili jsme si, že postavení ženy bylo 
vždy velmi silně podřízeno rozhodování mužů. Jsou to skutečnosti naší společnosti a kultuře hluboce 
vzdálené a vůbec těžko představitelné. Viděli jsme zvyklosti při seznamování mladých lidí, jak probíhá 
svatba na venkově a jak ve městě. Na samotný svatební obřad je kladen velký důraz a je vždy finančně 
náročný. Měli jsme možnost vidět zdobné kaftany – svatební šaty, které někdy dosahují váhy až deseti 
kilogramů. Vždy musí být živá hudba, alkohol je zakázaný (avšak skrytě se popíjí). Ještě donedávna byla ze zákona povolena polygamie. Dnes je 
možné dát si do svatební smlouvy, že druhá žena je pro nevěstu nepřijatelná. Už během přednášky měli návštěvníci spoustu dotazů a bylo znát, 
že bychom toho chtěli vědět o Maroku daleko více, nejen to, jak se slaví svatby. S panem Dr. Safadi jsme se domluvili na podzimní přednášku: 
Řemesla v Maroku.  Jiřina Haningerová
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Rodinné centrum Pecka
Volná herna
Montessori dílny I.- III. (dle věku) / 1000,–
Projektová montessori dílna / 1000,– Pecičky I. - II.  
Stimulační cvičení kojenců a batolat / 1000,–
Hliněná pecka - keramické dílny pro předškoláky a školáky / 1000,–

Dramatický obor
Divadlo Knoflík / od 13 let / 1150,– 
Malé divadýlko Meluzína / od 8 let / 1150,– 
Nejmenší divadýlko Karkulka / od 5 let / 1150,–

Výtvarný obor
Paletka I. - II. / od 3 let a od 5 let / 1150,–
Paletka s keramikou / od 6 let / 1150,–
Kreativní dílna / od 7 let / 1150,–
Kurz fotografie pro dospělé / 1150,– 
Keramické kurzy pro dospělé / 1600,– / permanentka na 4 vstu-
py / 800,–
 
Hudební obor
cena: děti - individuální lekce 2600,– / dospělí - individuální 
lekce 3500,–
Výuka hry na klarinet, saxofon, klavír, klasickou, akustickou 
a elektrickou kytaru, housle
Sborový zpěv pro dospělé / 1150,–

Cvičení v tělocvičně ZŠ
Prťata I. - II. / od 18 měs. a od 2 let / 1150,–
Rychlí Špunti I. - II. od 4 let / 1150,–
Míčové hry - od 6 let / 1150,–

Cvičení v sále FIT Švestka / Permanentka 15 lekcí á 1500,–
Běhání s Irenou /permanentka
Jemná jóga / permanentka
Ranní jóga / permanentka
Power jóga s Kristýnou / permanentka
Pilates I. - II. / permanentka
Jóga s Věrou / permanentka
Tabata / permanentka
Jógová terapie / otevřené meditační lekce
Cvičení pro zdravá záda I. - II. / senioři / 50% sleva na perma-
nentku

Plum School – Jazykové kurzy pro dospělé
cena : 1600,– / malá skupina (2-3) 1900,– / individuální lekce 
3500,–
Angličtina I. - III. / začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí 
Němčina I. - III. / začátečníci a mírně pokročilí

Slivenecký klub Švestka – Ke Smíchovu 22, Praha 5 – Slivenec, 154 
00 (vchod z parkoviště) FIT Švestka (cvičební sál), Ke Smíchovu 
315, Praha-Slivenec, www.klubsvestka.cz (info@klubsvestka.cz)

Slivenecký klub Švestka –
kurzy a kroužky 2019/2020



Kolem světa za jediné dopoledne
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Sobota 8. června se nesla nejen ve znamení hudebního festivalu Slivenecké letnice, ale již tradičně se dopoledne konal dětský den. 
Tentokrát na téma „Cesta kolem světa“. Na dobrodružnou cestu vyrazilo 140 děti nejrůznějšího věku, od ostřílených dobrodruhů po 
začínající objevitele v kočárcích. Všichni si ovšem vedli nesmírně statečně. Museli překonat nástrahy jednotlivých světadílů; v Ame-
rice lovili ryby a zachraňovali tonoucí na Velkých jezerech, na Antarktidě překonávali zasněžené pohoří s plnou výbavou, v Africe lovili hrocha, 
v Asii museli prokázat zručnost a trpělivost v zacházení s hůlkami, v Austrálii se snažili napodobit klokany a v Evropě namáhali mozkové buňky 
skládáním vlajek. Po absolvování celé strastiplné pouti se jim dostalo zasloužené odměny. Děkujeme všem obětavým průvodcům a na všechny 
odvážné děti se těšíme zase za rok!  Za RC Pecka Dora Poláková

Slivenecký klub Švestka –
kurzy a kroužky 2019/2020

Tolik jídla a pití! Ale za stolem je tabule. Že by skutečně učeb-
na?
Ve dnech 9. – 12. května vyrazila jedna skupina těch, co chápou, 
jak je španělština nejen krásný, ale i užitečný jazyk, do Madridu 
a do Toleda. A že nejsou sobečtí, vzali někteří s sebou i manžele 
a dcery. Každodenní až patnáctikilometrové pochody prostřídal 
odpočinek v četných hospůdkách, barech, restaurantes, fondas, 
taperías…A tam všude padala slova jako paella, mariscos, gam-
ba, mejillones…, ale i  jerez, vino, cerveza… nebo postre, turro-
nes, churros con chocolate… Nikdo do té chvíle nevěděl, jaký je 
rozdíl mezi gamba a gambones, nebo mezi sherry se jménem je-
rez fino a palo seco… (jemné, to je zřejmé, ale suchá hůl?) A vý-
uka to byla důkladná od rána do pozdní noci. A náročná: abyste 
ochutnali nejrůznější tapas, musíte projít mnoho restauračních 
zařízení. A  slunce a  nad hlavami nádherná madridská obloha. 
A pak vlakem po náhorní plošině, zatím zelené, do nedalekého 
Toleda. Opevněné středověké město na kopci je krásné již při po-
hledu zdola. A což teprve procházka úzkými uličkami, katedrála 
s monstrancí vysokou 2,50 m, zhotovená v 16. stol. z prvního zlata 
a stříbra z Ameriky, El Grecovy obrazy, a samozřejmě synagogy! 
Všichni byli nadšení a já jsem se nabíjela jejich energií… A všichni 
teď vědí, jak je dobré umět španělsky, a já jsem si jen potvrdila, jak 
prima mám partu. Děkuji!  Jana Novotná, lektorka španělštiny

píše se na jednom z nejstarších znázornění principu promítání obrazu skutečnosti.  
A ano, je třeba ho řádně pozdravit. Slunce a světlo jsou nejlepšími přáteli fotografa.  
A tak jakmile se, to první, předletní, objevilo, jali jsme se ho řádně využít. Historicky 
první výjezdní zasedání sliveneckého fotokurzu proběhlo v květnu v Deštném v Or-
lických horách. Sestava frekventantů byla kompletní a počasí nám víc než přálo. Naše 
kroky vedly přes impozantní hřebenovku, se zastávkou u kostela sv. Matouše, se spous-
tou míst pro pořízení nejpůsobivějších snímků. Vedle pučící květeny a dech beroucích 
výhledů se nám poštěstilo i pohledu z nejromantičtějších- totiž na svatební obřad. 
Zážitky daly prověřit všestrannost našeho fotografického umu a pohotovosti. Myslím, 
že se zadařilo měrou vrcho-
vatou. Za přátelskou pohodu 
a vznik excelentních záběrů, 
za průběh plenéru a celého 
fotografiemi protknutého 
roku patří dík L. Richtero-
vé, E. Šimkové, E. Froňkové,  
J. Nerudové a P. Nohavovi… 
a taky hvížďalkám co s námi 
byly!            Rudolf Skopec, 
 lektor kurzu fotografie

Autorské divadelní představení „Dárce“ na motivy stejnojmenné knihy Lois Lowry 
předvedl soubor na květnové přehlídce Otevírání v klubu Alta v pražských Holešo-
vicích a v červnu ve smí-
chovském klubu LOBBY.  
A za to, jak si Knoflíci po-
radili se základním mottem 
představení: „Budou z nás 
jednotně uvažující jedinci 
nebo to naše zážitky a zku-
šenosti nikdy nedopustí?“ si 
vysloužili potlesk.
 Veronika Borovková, 
 Ondra Kohout, lektoři 

Španělsky snadno a rychle… „Salve Helios!“ 

Obecní divadlo Knoflík

ŠVESTKOVÉ AKTIVITY NA KONCI DRUHÉHO POLOLETÍ:
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Střípky z farnosti
V sobotu 4. května jsme se mohli vypravit na Svatou Horu, kde při mši 
svaté přijal kandidaturu kněžství (i) náš Dominik Frič.
V pátek 24. května proběhla další Noc kostelů, které se slivenecká far-
nost zúčastnila po sedmé. Již tradičně započala dětským programem. 
Pro děti byly připraveny oblíbené výtvarné dílničky, různé kvízy a ré-
busy nebo malé detektivní pátrání. Během večera si mohli zájemci vy-
slechnout povídání o historii kostela a řádu Křižovníků, prohlédnout 
si historické liturgické knihy nebo si užít řadu krásných koncertů. Ty 
zahájila svým programem „Andělské zpívání“ pěvecká třída paní Vac-
kové. Dále vystoupil smíšený vokální soubor Gaudium Pragense. Prvně 
se zde také představil komorní instrumentální soubor Basfifa pod ve-
dením pana Lubomíra Nováka. Koncertní část pak ukončila varhanní 
chvilka. Velký zájem byl také o setkání u varhan s jedním z našich var-
haníků. Tradiční galerie v kostnici se nám tentokrát rozšířila skoro po 
celé kostelní zahradě, kde byly vystaveny práce žáků slivenecké školy 
na téma sv. Anežka. Všechna výtvarná díla bylo možno zakoupit a pod-
pořit tak nově vznikající křižovnický domácí hospic.
V  sobotu 15.  června jsme se mohli zúčastnit kněžského svěcení kři-

žovníka Martina Moravce. V našem kostele v tento den také proběhlo 
konečné celkové naladění všech registrů a intonace píšťal našich pů-
vodních varhan pocházejících z r. 1886, které provedl varhanář p. Vála.
V neděli 16. června pak po velmi dlouhé době proběhl ve sliveneckém 
kostele při mši svaté obřad prvního svatého přijímání, ke kterému při-
stoupili Matouš a František Polákovi. PeS-

Slivenec a Křižovníci patří neodmyslitelně k sobě už od roku 1253, kdy 
jim obec, spolu s přilehlou Holyní, daroval král Václav I. Rytířský řád Kři-
žovníků s červenou hvězdou byl založen jako jediný český řád sv. Anež-
kou Přemyslovnou ve 13. stol. Hlavním účelem řádu bylo vždy pečovat 
o nemocné, zestárlé, chudé a opuštěné. V období totality byli i Křižov-
níci postiženi vykonstruovanými soudními procesy, vězením, mučením 
a v neposlední řadě i zabavením veškerého majetku. Když byla slivenecká 
farnost Křižovníkům konečně navrácena, bylo jejich přáním se do Sliven-
ce vrátit, ačkoliv se navrácený majetek nacházel ve velmi špatném stavu 
a bylo třeba počítat s vysokými náklady na jeho opravu.
Všechny navrácené areály by Křižovníci pokud možno rádi vrátili je-
jich původnímu účelu, a to i přes značné komplikace. Protože řád přišel 
i o fary, je zřejmé, že část musí sloužit také pastorační činnosti. Půdu 
chtějí zachovat dalším generacím jako jedno z hlavních bohatství ze-
mě. Na svých polích se snaží kontrolovat správné obdělávání v souladu 
s přírodou.
Může se zdát, že se Křižovníci rekonstrukci sliveneckého majetku příliš 
nevěnují. Situace je však poněkud komplikovanější. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o památkově chráněný objekt, bylo potřeba pro získání po-
třebných povolení zajistit stavebně historický průzkum, jehož statisí-
cové náklady nesli sami Křižovníci. Až nyní bude statek moci podstou-
pit velmi rozsáhlé, nákladné a dlouhodobé opravy. Jako první přijde na 
řadu výměna oken, vrat a oprava čelní fasády statku.
V souladu s řádovou myšlenkou se i ve Slivenci Křižovníci snaží pomá-
hat potřebným. V současné době poskytuje křižovnický statek přístřeší 
čtyřem zájmovým skupinám: železničním modelářům, zdravotníkům, 
dětskému turistickému oddílu a  dočasně i  sliveneckým holubářům. 
Ochotně poskytli i  místo pro MAC – zásahové vozidlo humanitární 
jednotky ČČK Praha 1, jež je zařazeno do integrovaného záchranné-
ho systému a často vyjíždí k mimořádným situacím. A tím velkorysost 
Křížovníků nekončí. Červený kříž zde pořádá různé zdravotnické kurzy 
i cvičení záchranářů. Pro děti pak kromě pravidelných kroužků orga-
nizuje na statku i předvánoční dovádění či příměstské tábory a v této 
činnosti zde ve spolupráci s Křižovníky i dále pokračuje.
Za účelem pomoci slivenecké škole Křižovníci poskytli ubytování jedné 
paní učitelce s rodinou. V současné době nabízí ubytování pro dalšího 
pedagoga této školy, který se ocitl v bytové nouzi. Ochotně se podíleli 
na zdárném průběhu celoroční hry školní družiny. Té také v rámci je-

jího projektu Toulky Prahou zajistili již několik zajímavých prohlídek 
běžně nepřístupných míst.
V kostele, kromě pravidelných nedělních mší, které jsou čím dál více 
navštěvovány, probíhají i koncerty pro veřejnost. Křižovníci se zapo-
jují do života obce například i žehnáním vánočních stromů, sloužením 
poutní bohoslužby v holyňské kapli nebo nabídkou účasti na poutích 
či prohlídkách nejen pro farníky. Neméně důležitá je i  podpora spo-
lečenství kolem kostela poskytující vzájemnou pomoc a důvěru. Spo-
lupodílejí se i  na organizaci oblíbené Noci kostelů, kdy je příchozím 
umožněno nahlédnout do útrob naší historické chlouby. A nebyli by to 
Křižovníci, kdyby se nevěnovali starým a nemocným. A tak i ve Slivenci 
pomáhají klientům domova seniorů SeneCura, kam pravidelně dochá-
zejí a  s  trpělivostí a  péčí sobě vlastní naslouchají místním klientům 
a poskytují jim duchovní útěchu.
O  projektech cyklostezky do Řeporyjí a  o  chodníku na Barrandov se 
dále jedná. V rámci výpomoci obci jí řád Křižovníků prodal pozemek 
na výstavbu multifunkčního domu za cenu odpovídající cenové mapě, 
nikoliv skutečné tržní ceně.
Zdroje však nejsou nevyčerpatelné, a  tak ani řeholní řád nemůže ze 
svého soukromého majetku velkoryse rozdávat, i když se mnohdy jed-
ná o  veřejně prospěšný účel. Tak jako jiní vlastníci, i  oni mají právo 
svobodně rozhodovat o tom, jak se svým majetkem naloží.
Rytířský řád Křižovníků s  červenou hvězdou jedná jako každý dobrý 
hospodář, který myslí i  na budoucnost. Finance hodlá investovat do 
opravy zničených objektů i na rozvoj svého řádu. Podporuje však i jiné 
subjekty, například Nemocnici sester boromejek Pod Petřínem. V kři-
žovnickém klášteře sídlí Dívčí katolická střední škola, kde se dívky (čas-
to s hendikepem nebo ze znevýhodněných rodin) vzdělávají v oboru 
pracovník v sociálních službách. Při škole vznikla pečovatelská služba, 
v níž dívky získávají praxi v péči o staré občany, a také chráněná dílna. 
Velkým projektem, který řád chystá, je domácí hospic, finančně velmi 
nákladná, ale vzhledem ke stárnutí populace, stále potřebnější služba.
V duchu díla svaté Anežky České se tak Křižovníci soustřeďují přede-
vším na pomoc skutečně potřebným: nemocným, starým, znevýhod-
něným i těm, kteří potřebují duchovní útěchu, a je velkým požehnáním 
pro naši obec, že svou činnost provozují i zde.
 A. Fialová, P. Siganová,  A. Kotová,  H. Adamcová,  J. Novotná, L. 
Fričová,  M. Feuersteinová, L. Matulová, P. Fryš, M. Pekařová, J. Bednář

Křižovníci a Slivenec



Na fotbalovém hřišti bylo co slavit, a to nejen díky skvělým výkonům a vý-
sledkům našich fotbalistů. Slavili jsme i významná jubilea.

Oslava 60. narozenin předsedy oddílu

Ještě před koncem sezóny oslavil předseda klubu Karel Bachroň kulaté 60. 
narozeniny. Karel je naším předsedou úctyhodných dvanáct let, ale se Sli-
vencem je spojen ještě mnohem déle, a to neuvěřitelných více než 50 let.
Ve Slivenci začínal, jako talentovaný hráč mládeže a později byl součástí tý-
mu turnajového mistra republiky, kdy pohár za 1. místo přebíral od hvězd-
ného fotbalisty Masopusta. Na úspěšná léta v mládeži navázal i jako vyni-
kající střelec v mužích, za A-tým odehrál 575 utkání a vstřelil 292 branek. 
Rovněž po konci hráčské kariéry zůstal s klubem spojený a své zkušenosti 
předává mladším. Dříve jako trenér A-týmu mužů, nyní jako trenér mládeže 
a samozřejmě i jako předseda klubu.
Karle,  DĚKUJEME a také do budoucna přejeme pevné zdraví a mno-
ho dalších úspěchů!

Oslava 3. místa A-týmu mužů

Parádní sezónu odehrál náš A-tým mužů, vedený hlavním trenérem Ale-
šem Majerem a  jeho asistentem Romanem Hemzáčkem, kdy v  tabulce 
1.A třídy obsadili lichotivé 3. místo. Přitom začátek sezóny rozhodně ideál-
ní nebyl a i po skvělém finiši podzimní části sezóny přezimoval A-tým jen 
uprostřed tabulky s 24 body. Na jaře už to byla jízda, náš tým patřil mezi 
nejlepší v soutěži a nakonec vystoupal v tabulce na pěkné třetí místo s 55 
body. Nejlepším střelcem týmu byl Filip Vyhnal s 24 góly. Nejlepším hráčem 
byl vyhlášen Lukáš Trampota. Deset čistých kont vychytal brankář a opora 
týmu Patrik Minarčík. Důvod k oslavě jistě velký a také se po posledním 
utkání slavilo (omlouváme se sousedům areálu, byla-li oslava hlučná). Být 
na stupních vítězů je super, přesto neusínáme na vavřínech. Příště chceme 
být ještě lepší a i proto začíná letní příprava už v polovině července. Skoro 
celé léto budeme tvrdě trénovat, abychom v příštím ročníku hráli ještě lépe, 
padalo hodně gólů a naše hra byla atraktivní pro všechny diváky.

Oslavy na ukončení sezóny
V červnu odehrály i další naše týmy poslední mistrovská i turnajová utkání 

před letní přestávkou. Milou tradicí je následná týmová oslava, 
na konci sezóny a zpestření dne nejen hráčům, ale i rodičům. Zakončili tím 
úspěšnou, především jarní část sezóny 2018/2019. Na podzim to pro naše 
týmy byla velká změna, kdy se hráči a celé týmy posouvali do starších ka-
tegorií. Na podzim to proto bylo hlavně o získávání zkušeností s novými 
soupeři, na jaře už rovnocené zápasy a mnoho vítězství. O to více se těšíme 
na další sezónu a jsme plni očekávání, jak se všem bude dařit.
Aktuálně mají hráči volno a do sportovního areálu se postupně vrátí, dle to-
ho, kdy jim začíná letní příprava. Jak už jsme zmínili, jako první se na novou 
sezónu začnou připravovat muži, a to už v polovině července. V srpnu se do 
tréninků zapojí i další věkové kategorie. Věříme, že se poctivým tréninkem 
opět posunou jejich výkony a budou nám všem dělat radost stejně, jako 
dosud.
Všem hráčům, rodičům, trenérům a fanouškům přejeme krásné, od-
počinkové léto.

Turnaj žáků ve Slivenci

Žáci zakončili sezónu tradičním  turnajem na domácím hřišti.

Nejlepší střelci AFK v mistrovských zápasech sezóny 2018/2019:
24 Filip Vyhnal (A-tým mužů), 22 Robert Štastný (žáci), 
15 Petr Novák (A-tým mužů),14 Luděk Frolík (žáci), 12 Valentýn Marovdi 
(dorost), 11 Ondřej Čurda (žáci), 11 Vojtěch Vocílka (dorost)
Více informací o klubu naleznete na internetových stránkách: www.afks-
livenec.cz
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AFK Slivenec: ve sportovním areálu se slavilo
www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz

Valda Cup
V sobotu 22.6. se konal ve Slivenci fotbalový turnaj zvaný Valda cup. Pět 
týmů složených z  mladých, starších i  věkově pokročilých fotbalových 
nadšenců usilovně bojovalo o putovní pohár, a to i za nepřízně počasí 
v podobě silného lijáku. Vyhrál tým FC Mramor před týmem JZD Slivenec 
a Realem Holyně, takže pohár zůstává tentokrát „doma“. Mám ráda tento 
druh sportu, kdy 
nejde o  nic ji-
ného než prožít 
fajn čas s  par-
tou, zasportovat 
si, ale zároveň 
si užít prima 
den, a  doufám, 
že Valda cup 
se ještě dočká 
hodně ročníků…  
 Jana  
 Plamínková
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KALENDÁŘ SLIVENCE

MČ Praha Slivenec
a Vinotéka Prima Wine

srdečně zvou na
slavnost mladého vína

na slivenecké návsi u rybníka

Slivenecký burčák

Sobota 7. září 2019
14:00 – 21:00

Mladý burčák, občerstvení
a doprovodný program.

Odpolední pohádka pro děti,
řada hudebních vystoupení.

ČERVENEC – ZÁŘÍ 2019
29. 6. – 31.8. Julie Kopová: Mountains of Doubts and Fears  
 (výstava Galerie Kaple Holyně)
1. 7. – 15.9. Letní provoz kurzů Fit Švestka
1. 9. – 29.9. Otupělí (výstava Fotokurzu Klubu Švestka v Galerii   
 Kaple Holyně)
  2. 9.  Imatrikulace prvňáčků
  2. 9.  8:00 – 12:00 a 15:00 a 19:00 Zápis do kurzů Klubu   
 Švestka
  2. 9.  16:00 Schůzka Klubu seniorů (KC Na Půdě)
  3. 9.  15:00 – 19:00 Zápis do kurzů Klubu Švestka
  3. 9.  18:00 Matěj Platszek: Ekvádor (Cestopisná beseda  
 v zasedací místnosti ÚMČ)
  7. 9.  10:30 Slavnostní otevření parku Granátová
         14:30 – 21:00 Slivenecký burčák
         14:00 – 16:00 Hafík
         10:00 – 17:00 Výstava modulové železnice
         15:00 – 17:00 Zápis do kurzů Klubu Švestka
  8. 9.  10:00 – 15:00 Výstava modulové železnice
  9. 9.  Veřejné zasedání zastupitelstva
11. 9.  17:00 Prezentace plánovaných tras MHD (zasedací   
 místnost ÚMČ)
16. 9.  Zahájení kurzů Klubu Švestka
19. 9.  Zájezd seniorů (Štěchovice, Český Šternberk)

Veřejná knihovna Slivenec 
pořádá besedu s cestovatelem, fotografem, 
spisovatelem, hudebníkem a dobrodruhem

Matějem Ptaszkem

EKVÁDOR
Kdy: v úterý 3. 9. 2019 v 18.00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6, 
Praha-Slivenec


