
S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
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    Jak začal advent ve Slivenci
První adventní neděle připadla letos na prvního prosince. Slivenec 

se však na advent začal připravovat už v říjnu, kdy probíhalo řezbář-
ské sympozium „Betlém pro Slivenec“, vlastně již v létě, kdy jsme 
na svých toulkách po slovenských horách poznali s paní starostkou 
práci dvou liptovských řezbářů…

Vánoční stromy v naší obci vždycky nesvítily a bylo to trochu 
smutné. Kdo se zúčastnil prvního rozsvěcení v roce 2007, dobře 
pamatuje, kolik sousedského entuziasmu se za tím skrývalo. Nežije-
me v místě, kde vedle sebe lidé existují v anonymitě. Máme to štěstí, 
že bydlíme v obci, která má svou vlastní historii, byť mnohdy léty 
zpřetrhanou, a své tradice, mnohdy znovu objevované. Naše malé 
sídlo nám umožňuje žít v atmosféře pospolitosti a spoluvytvářet sou-
sedskou a mezigenerační solidaritu. Ačkoli to zní trochu staromilsky 
a trochu jako klišé, cítím, že právě to má v dnešní podivné a hektické 
době ten největší smysl.

Ve velké Praze, nedaleko od nás, se můžeme ponořit do pom-
pézních oslav Vánoc, rok od roku blyštivějších a komerčnějších. I to 
k současnosti patří. Ve Slivenci a v Holyni jsme se vydali odlišnou 
cestou (a není to skutečně jen proto, že v obecní pokladně máme 
zlaťáků poskrovnu). Na naší cestě musíme vynaložit pospolu více 
úsilí, ale dává to pocítit sounáležitost s místem a s lidmi, co tu žijí 
a chtějí něco vytvářet pro druhé. Něco, co se penězi nedá změřit. 
Ráda bych v této adventní chvíli poděkovala všem, kteří se právě 
na tomto (předvánočním) úseku cesty podíleli. Jména mi vyvstáva-
jí v mysli jen tak, jakkoli bych někoho chtěla upřednostnit, či snad 
zapomenout….sama si po přečtení toho dlouhého seznamu říkám, 
že to s naší společností není vůbec tak špatné – alespoň u nás ve 
Slivenci ne. K mému poděkování (na str. 13 - pozn. redakce) připojuji 
přání krásných vánočních svátků. Lenka Kudláková    
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Vše nejlepší  

v novém roce 2014 

Vám přejí zastupitelé 

a úřad Městské části

Praha – Slivenec
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Řádné 25. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

se konalo ve středu 18. prosince 2013 v zasedací místnosti 

úřadu MČ. Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové 

zastupitelé projednali body dle schváleného programu a přijali 

příslušná usnesení.

Mimo jiné schválili:

DOTACE 

  Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o:
– 121 000 Kč – účelová neinvestiční dotace od hl. m. Prahy pro ZŠ 
a MŠ Praha-Slivenec na integraci žáků pro období od 1. 9. – 31. 12. 
2013 (mzdové náklady asistentů pedagogů);
– 35 000 Kč – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Úřadu 
práce ČR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
(mzdové náklady pracovníka údržby za 3 měsíce)
– 73 000,-- Kč – účelové neinvestiční dotace od hl. m. Prahy ve 
výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 
2. a 3. čtvrtletí roku 2013 (z toho 18 000 Kč je určeno pro nestátní 
neziskové organizace, které dlouhodobě zajišťují organizovanou 
sportovní výchovu mládeže a 55 000 Kč je určeno na kulturu, školství, 
zdravotnictví, sociální oblast a sport).

  Podání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí na projekty:
– „Zateplení objektu šaten a instalaci tepelného čerpadla“
– „MČ Praha- Slivenec – zateplení a výměna kotle“
ROZPOČET A ROZPOČTOVÝ VÝHLED BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ 

A VÝDAJŮ PRO ROKY 2014 – 2019

PRONÁJMY

  1. NP v objektu čp. 315 společnosti Medicipharm s.r.o. za účelem 
provozování ordinace lékaře a lékárny

  Snížení nájmu na r. 2014 za objekt „ševcárny“ na parcele p.č. 6, 

k.ú. Holyně, na 9 000 Kč/rok 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

  Dodavatelem zakázky „Finální povrchy komunikace v západní části 
ulice U Smolnic“ za cenu 1 281 662 Kč bez DPH byla schválena fi rma 
Subterra a.s.
GRANTY

Finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč určené na granty 
v oblasti kultury a sportu obdrží na r. 2014 tyto subjekty:
AFK Slivenec – na celoroční provoz sportovišť v areálu   110 000,- Kč
Rodinné centrum Pecka o.s. – na pravidelnou činnost a akce 40 000,- Kč
Českomoravský svaz chovatelů holubů ZO Slivenec – na pravidelnou 
činnost a akce     15 000,- Kč
OS GAMA – na akce během roku   3 000,- Kč
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec – na akce pro veřejnost 3 000,- Kč
Český červený kříž – oblastní spolek
- modelářský kroužek modulové železnice 8 000,- Kč
- kroužek mladých zdravotníků  21 000,- Kč
DARY

  Z rozpočtu MČ Praha-Slivenec bude uvolněna částka 21 500 
Kč, která bude rozdělena mezi občany s nízkými příjmy a občany 
nemohoucí formou fi nančních darů, a to na základě posouzení 
jednotlivých žádostí těchto občanů.

  Přijetí daru ve výši 20 000 Kč od pí. Dominiky Maťašové na 
fi nancování kultury, školství a ekologie.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY Č. 6/2013

RŮZNÉ

MČ Praha-Slivenec požádá hl.m. Prahu o svěření pozemků parc. 
č. 321/2, 321/3, 396/4,  412/4 a 412/5 (k. ú. Holyně) a pozemků parc. 
č. 103, 104/7, 104/9, 1169/6, 1701/4, 1770/53, 1770/54  a 1770/55 
(k. ú. Slivenec) – jedná se o komunikace, o které se naše městská část 
stará.  Milena Hollmannová   

  Schválený rozpočet na rok 2014

Výdaje      2014   Příjmy          2014
22212 - komunikace - opravy, investice, mat. a údržba    3655 000 
2219 - chodníky – investice, materiál   405 000 
3314 - knihovna     142 000 
3421 - hřiště       25 000 
3322, 3632 - kaple, pohřebnictví     33 000 
3745 - veřejná zeleň - opravy, údržba, leasing  990 000 
3113 - ZŠ - příspěvek              2 700 000 
3612 - bytovka - opravy      10 000 
6112,6171,6310 - zastupitelstvo, veř. správa            5 299 000 
z toho : mzdy a odvody     3 660 000 
 ost. materiál, odb. literat.             155 000 
 vodné, energie        220 000 
 pošt., telefon., bank. popl.       232 000 
 právn. sl., školení, konzul.       275 000 
 opravy, ost. služ., cestovné       442 000 
 investice           65 000 
 granty         250 000
3111 - školka - investice              1 000 000 
3399 - sociální služby    200 000 
3319 - kultura     425 000 
3429 - Švestka     755 000 
3399 - Slivenecký mramor    160 000 
3699 - rek. centrum, nájmy pozemků   240 000 
3419 - sportovci - šatny, skatepark   950 000 
4349 - dary       50 000 
3613 - č.p. 315 - rekonstrukce   250 000 

Výdaje celkem                 17 289 000 
 

Vážení občané, 
Dovolte, abych Vám poděkovala za všechny milé dopisy i za milá slova, které jste mně i zastupitelům v poslední 
době adresovali. Zvláště chci poděkovat panu Dolečkovi, který napsal velmi krásný a pochvalný dopis především 
nám ženám, které pracujeme v zastupitelstvu a na úřadě. Dopis se bohužel nevešel do Mramoru, ale uveřejnili 
jsme ho na našich webových stránkách. Věřte, že si takových slov nesmírně vážíme a povzbuzují nás v naší práci.  
  Jana Plamínková

1341 - poplatek za psa    80 000
1343 - poplatek za užívání veř. prostr.              130 000
1345 - poplatek z ubyt. kapacity   15 000
1361 - správní poplatky    50 000
2111 - příjmy z poskyt. služeb               109 000
2141 - příjmy z úroků      2 000
1511 - daň z nemovitosti             3 000 000
4121 - dotace MHMP             7 905 000
4131 - převod ze zdaňované činnosti           5 500 000
2324 - příjmy Švestka               420 000

Příjmy celkem           17 211 000

Financ.  - pol. 8115 (státní dotace)   78 000



S L O V O  S TA R O S T K Y

Vážení a milí sousedé a sousedky, 
máme za sebou další rok, dovolte mi proto trochu novo-
ročního bilancování. 

  Podle mě to byl pro naši obec rok mimořádně 
úspěšný. Jednak se velmi výrazně pokročilo s výstav-
bou kanalizace, která je už všude ve Slivenci s výjimkou 
lokality Na Přídole dokončená. V této oblasti bude hoto-
vá v roce 2014, stejně jako pokládka plynu. Celá naše 
městská část tak bude kompletně zasíťovaná, což je 
věc, na kterou bych ještě před pár lety nevsadila ani zlámanou grešli. Za dru-
hé byla dokončena stavba mateřské školky, která byla rovněž hned uvede-
na do provozu a úspěšně už tři měsíce slouží. Škola navíc získala rozlehlou 
aulu, využitelnou jako společenský sál. Pevně doufám, že bude přínosem 
nejen pro školu, ale i pro celou obec – zatěžkávací zkoušku už prodělala na 
předvánoční školní besídce. Ve škole bylo částečně zmodernizované vedení 
sítí a výrazně se zvýšila její požární bezpečnost. V Holyni se podařilo položit 
dešťovou kanalizaci v ulici U Smolnic. 

  Defi nitivně byla dokončena rekonstrukce centra před školou, včetně 
osazení tolik potřebné lampy. Dali jsme opravit výtluky na ulicích v celé obci 
- ne že by nyní byly naše ulice v nějak výborném stavu, ale jsou (s výjimkou 
míst, kde se staví kanalizace, a ulice U Sportoviště)  bez problémů sjízd-
né. Komunikaci U Sportoviště jsme v jižní části kompletně opravili. Velkých 
změn doznala knihovna, která je nyní s novým nábytkem opravdu pěkná 
a vkusná.  Na hřbitově jsme opravili křížek a hlavní cestu. Po dlouhých jedná-
ních na Magistrátě se podařilo získat pro Slivenec první kameru napojenou 
na pražský systém. Hlídá naše nové centrum se zastávkou (a hlídala také 
v prosinci nový betlém). Pevně doufám, že získání dalších kamer už bude 
jednodušší. Výsledkem dalších jednání na MHMP je rovněž zapnutí systému 
veřejného osvětlení v ulicích Na Kraji, Na Bělici a Na Korálově. 

  Letošek byl ve znamení fondů Evropské unie. Získali jsme dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí na velký zametací a kropicí vůz, který 
nám umožní výrazně lepší údržbu komunikací. Zameták bude ovšem fyzicky 
doručen až v lednu, protože německá fi rma nestíhá vyrábět. Připravili jsme  
projekt na rekonstrukci bývalé školky a drogerie, který jsme  podali do Ope-
račního programu Životní prostředí. Stejným způsobem chceme rekonstru-
ovat i šatny fotbalistů, 
rovněž z OPŽP. V sou-
časné době připravu-
jeme projekt na rekon-
strukci parku v centru 
Slivence, protože byla  
vyhlášena ještě jed-
na (poslední)  výzva 
v rámci Operační-
ho programu Praha 
– Konkurenceschop-
nost. Propojil by se 
tím chodník před 
kostelem s chodní-
kem před Zelenou 
kavárnou. Tyto akce 
se budou provádět 
v příštím roce (pokud 
tedy dotace získáme), 
ale letos bylo nutné je 
připravit. 

  Ne vše se ale 
podařilo. Ač jsme byli 
ujišťováni, že letos už  
Hlavní město Praha 
konečně zrekonstruu-
je svou ulici K Holyni, 
tak k tomu opět nedo-
šlo. I nadále si tam 
tedy my otloukáme 
auta a město autobu-
sy. Rovněž se nepo-

dařilo přimět Ředitelství silnic a dálnic k výstavbě protihlukové zdi. Bohužel 
kvůli změně metodiky výpočtu se zdá překročení hlukových limitů malé 
a nikoho netrápí, že ve skutečnosti je zde hluk dvakrát vyšší, než s jakým se 
původně počítalo. Zvláštní je, že na naší straně nejsou ani hygienici. Nicmé-
ně situaci nevzdávám a nadále budu o zeď usilovat, protože podle mě na 
ni máme právo. Dalším neúspěchem je to, že se nepodařilo změnit systém 
dotačních vztahů pro malé městské části. Zde jsme už ovšem dosáhli dvou 
dílčích vítězství: tím prvním je, že nám město přidalo aspoň nějaké peníze na 
žáky ve škole. Tím druhým, že myšlenku o nespravedlivém rozdělení fi nancí 
mezi malé a velké městské části, se kterou jsem před časem přišla, si už 
osvojilo velké množství starostů a koneckonců i zastupitelů HMP a začaly se 
o ni zajímat různé politické subjekty. Pevně doufám, že k narovnání vztahů 
tak nakonec prostě musí dojít, neboť diskriminovat desetinu Pražanů je pro-
stě trvale neudržitelné.  

  A co náš čeká v příštím roce? Především již zmíněné dokončení výstavby 
kanalizace a plynu, včetně aspoň základních oprav komunikací po výstavbě. 
Pak už se bude situace v naší obci jen zlepšovat – protože výstavba kana-
lizace je samozřejmě užitečná a prospěšná, ale stav komunikací výrazně 
zhoršuje. Doufám, že se Hlavnímu městu Praze už opravdu podaří vysoutěžit 
ulici K Holyni a v krátké době ji dát do pořádku. Největší akcí fi nancovanou 
přímo naší městskou částí bude kompletní rekonstrukce ulice U Smolnic. 
Dále chceme položit asfalt ve zbylé části ulice U Sportoviště a celou lokalitu 
výrazně dopravně zklidnit. Myslím, že místní lidé si to po dlouhé výstavbě 
kanalizace a školky už opravdu zaslouží. Třetí velkou dopravní stavbou bude 
vybudování chodníku mezi ulicemi K Cikánce a K Rozvodně. Hodláme rov-
něž splatit dluh vůči naší mládeži a už konečně pro ně udělat malý skatepark. 
Jak jste si mohli všimnout, začal se za umělkou již budovat. Ve spolupráci se 
školou chceme dokončit hřiště u nové mateřské školy tak, aby si děti měly 
kde hrát. Škola nám zase přenechá hrací prvky u bývalé školky, kde ote-
vřeme nové malé hřiště pro veřejnost. Pokud dostaneme zmíněné dotace, 
budeme rekonstruovat šatny u fotbalového hřiště a budovu bývalé školky 
a drogerie. Nu a konečně po celý rok hodláme jezdit s naším novým zametá-
kem  po našich ulicích a čistit je od letitých nánosů prachu. 
Naše vyhlídky jsou tedy pěkné. 

Vše nejlepší do nového roku 2014 Vám přeje 
Vaše starostka Jana Plamínková  
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Koncem listopadu byl dokončen plyn v lokalitě U Jezírek a Na 
Korálově, stejně jako splašková kanalizace. Povrchy se budou obno-
vovat až na jaře roku 2014, aby si přes zimu tzv. „sedly“. I přes nedo-
končené povrchy je ale na leden příštího roku přislíbena kolaudace 
plynu i kanalizace.

Koncem roku 2013 se také povedlo dokončit dešťovou kanaliza-
ci v ulici U Smolnic. Místní zajisté potěší, že zastupitelstvo městské 
části odsouhlasilo výběr zhotovitele fi nálních povrchů na této komu-
nikaci. Ty by se měly realizovat v prvním pololetí roku 2014. Nejlepší 
cenu předložila společnost Subterra, a.s., která již místní poměry 
zná, protože zde budovala dešťovou kanalizaci. mus   

    Slivenec bude mít 
nový skatepark

V prosinci začala díky příznivému počasí výstavba nového malé-
ho skateparku za fotbalovým hřištěm. Vzhledem k tomu, že zastupi-
telé schválili na svém prosincovém zasedání fi nance na jeho dokon-
čení, splatíme tím v příštím roce dluh našim větším dětem a mládeži, 
kterým jeho vybudování slibujeme již delší dobu. Zatím je hotová 
spodní stavba, v příštím toce se bude pokládat beton, asfaltový 
povrch a nakonec proběhne instalace samotných prvků.  Pla   

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S.    
Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností Měře-
ní dodávek plynu, a.s., a ÚMČ Praha - Slivenec  nabízí  odběratelům 
zemního plynu novou službu– tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž 
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, 
a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
  převzetí reklamace
  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
  tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, 
označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parko-
višti u rybníka ve Slivenci.   

Termíny přistavení:
  dne    27. 1. od 10,30    do 13,30 hod.          
  dne    12. 3. od 14,30    do 17,00 hod.
  dne    15. 4. od   8,00    do 11,00 hod.
  dne    27. 5. od 12,00    do 14,30 hod.

  dne    18. 6. od 10,30    do 13,30 hod. 

Bližší informace na tel. číslech  267 175 366  a  267 175 202, www.ppas.cz 

    Výstavba kanalizace, 
plynu a komunikací

UPOZORNĚNÍ !UPOZORNĚNÍ !
Od ledna 2014 se bude hřbitov zamykat 

podle provozní doby
Provozní doba:    
listopad – únor: 8 – 16 hod.
březen a říjen: 8 – 17
duben – září: 8 – 20 hod.
Památka zesnulých, Vánoční a Velikonoční svátky 8 – 18 hod.

Výstavba dešťové kanalizace v ulici U Smolnic

Čerpací stanice Na Přídole

Velký problém představují divoké skládky, na 
jejichž odstraňování vydá městská část ročně 
desítky tisíc korun
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Před vánočními svátky došlo k prvnímu krůčku v posílení bezpeč-
nosti ve Slivenci. Tímto krůčkem je instalace první a (zatím) jediné 
kamery Městského kamerového systému hl. m. Prahy. Tato kamera je 
nainstalována v centru Slivence a pevně věříme, že přispěje k posílení 

bezpečnosti před školou a bude účinnou zbraní proti vandalům a oso-
bám páchajícím trestnou činnost. Záznamy ani online přenosy nejsou 
dostupné nikomu z úřadu ani Magistrátu, ale slouží výlučně pro potřeby 
Policie ČR a Městské policie.   

    Ve Slivenci bude bezpečněji

  7. březen 2014 ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště 

28. březen 2014 křiž. Na Botě x Na Přídole

11. duben 2014 ul. Rubínová

25. duben 2014 Holyně – nám. Pod Lípou

16. květen 2014 křiž. Na Čisté x Frančíkova

30. květen 2014 ul. Smaragdová

20. červen 2014 ul. Ke Smíchovu – veřejné parkoviště

Podmínky zůstávají stejné, 

čas přistavení ve 14:00, po naplnění již nebude vrácen. 

OBJEMNÝ ODPAD

Termíny  Trasa svozu – Stanoviště  čas

15. 5. 2014 křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 1640 – 1700

14. 8. 2014 nám. Pod Lípou   –  Holyně  1710 – 1730

13. 11. 2014 křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce 1740 – 1800

  ul. Na Čisté   1810 – 1830

NEBEZPEČNÝ ODPAD

    Odpady – kontejnery

Harmonogram přistavování kontejnerů na BIOODPAD dosud nebyl stano-
ven, nebyla zatím přidělena kvóta od MHMP. Jakmile budeme mít nějakou 
informaci, budete informováni na vývěskách úřadu, webových stránkách 
v sekci nakládání s odpady a na úřední desce před úřadem.

Velkoobjemové kontejnery na BIOODPAD

Dne 25. listopadu 2013 proběhlo komunitní plánování s občany v oblasti 
komunikace U Sportovitě. Setkání se zúčastnil i pozvaný vedoucí odboru 
dopravy ÚMČ Praha 5 pan Růžička, který iniciativně přinesl dvě studie návr-
hu dopravních opatření. Občané si stěžovali zejména na zvýšenou dopravní 
zátěž v ranních hodinách způsobenou provozem vozidel přivážejících děti 
do školky. Jako nebezpečné hodnotili neúměrnou rychlost migrujících vozi-
del a jejich neohleduplnost vůči chodcům. Nutno podotknout, že komuni-
kace je úzká a nemá chodníky. V konstruktivní diskusi se přítomní shodli, že 
dobrým řešením je zřízení obytné zóny a případně částečné zjednosměrnění 
některých částí komunikace. Toto opatření bude možno realizovat po kom-
pletním dokončení povrchu celé komunikace. Z diskuse rovněž vyplynulo, že 

by bylo vhodné situaci řešit prozatímním způsobem, a to omezením rychlosti 
provozu na 20 km/h dopravním značením doplněným výstražnou dopravní 
značkou upozorňující na pohyb chodců ve vozovce. Druhým prvkem zklid-
ňujícím dopravu bude instalace zpomalovacího prahu. Bohužel, toto řešení 
Policie ČR zamítla s tím, že není vhodné měnit dopravní režim krátkodobým 
opatřením a doporučili řešit situaci trvalým režimem, tj. zřízením obytné zóny 
bez ohledu na stav povrchu komunikace. O této situaci ještě bude jednat 
dopravní komise městské části, která s ohledem na výstupy komunitního 
plánování s občany navrhne defi nitivní řešení. Vzhledem k tomu, že zastupi-
telé schválili rekonstrukci komunikace již letos, nebudou občané na defi nitiv-
ní řešení čekat dlouho.  Stránku připravil Jiří Urválek   

    Jak budeme jezdit v ulici U Sportoviště

    Budeme dýchat nebo dusit se?
S nízkými venkovními teplotami přichází každoroční problém 

s ovzduším v naší obci. Přestože ve Slivenci probíhá plynofi kace, ne 
všichni chtějí topit šetrně k životnímu prostředí, ne všichni se chovají 
ohleduplně ke svému okolí. Mluvíme o nám všem dobře známých 
„čudičích“. V naprosté většině je příčinou tmavého kouře a zápachu 
používání nevhodného nebo přímo zakázaného paliva. Čím, jak 
a v čem topíme je regulováno mnoha závaznými předpisy. Zákon 
o ochraně ovzduší jasně stanovuje, že spalovat ve stacionárním 
zdroji lze pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou 
určená výrobcem stacionárního zdroje nebo uvedená v povolení 
provozu. Žádný kotel nebo kamna pro domácnost nejsou schválená 
ke spalování odpadů. Důležité je vědět, že nábytek, okna, dveře, 
rámy nebo i krovy nejsou dřevem, ale odpadem, protože je to dřevo 
znečištěné nátěrovými hmotami a prostředky na úpravu dřeva, které 
obsahují halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy. 
O škodlivosti zplodin při jejich spalování jistě není třeba diskutovat, 
stejně jako o jejich důsledcích na zdraví člověka. Mimo jiné musí 
provozovatel dodržovat přípustnou tmavost kouře. Málokdo ví, 
že tmavost kouře je měřitelná hodnota a provádí se i bez vstupu 
na pozemek. To je jistě věc, o které „čudiči“ možná neví, a proto 
spoléhají na svou nepostižitelnost. Nedodržování těchto zákonných 
podmínek je přestupkem s možnou sankcí až do výše 50 tis. Kč. 
Přestupkem podle zákona o odpadech je už i pouhé skladování 
a nakládání s odpady v rozporu se zákonem.     

Instalace kamery



inzerce

Městská část Praha – Slivenec přijme 
pracovníka na úklid a údržbu obce. 

Na celý, event. i částečný úvazek. 
Nástup dle dohody. Podmínkou je pracovitost 

a schopnost samostatné práce. 
Manuálně zručný všeuměl vítán.  

Požadujeme výborný zdravotní stav a ochotu 
pracovat venku. Řidičský průkaz skupiny B podmínkou, 

skupiny T výhodou. 

Městská část Praha – Slivenec hledá 
účetní a správce rozpočtu se znalostí 

účetnictví rozpočtové organizace. 
Podmínkou je absolutní spolehlivost, 

pracovitost a samostatnost. Nástup dle dohody. 
Platové podmínky dle platných právních předpisů. 

Požadavky min. SŠ vzdělání ekonomického směru, účet-
ní praxe a práce s účetním systémem GINIS výhodou. 

Zájemci se mohou hlásit na ÚMČ Praha – Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00, starosta@praha-slivenec.cz, 

tel. 251 682 234

Nově otevíraná lékárna 
v lokalitě Slivenec-Barrandov nabízí pracovní 

pozici pro farmaceutku/-ta 
a farmaceutickou laborantku/-ta. 

Slušné platební podmínky.  
Kontakt: Dr. Jozef Čupka, 

e-mail: medicipharm@seznam.cz, tel: 737 338 908 



   Po otevření to ve školce dost páchlo. Proč? 

Po zdroji zápachu realizační fi rma intenzivně pátrala. Nakonec 
zjistili, že není dobře upevněn jeden ze záchodů v zelené třídě. Nyní 
je to již opraveno. 

   Ve školce je zima. Dá se s tím něco dělat?

Ano, už je to udělané, zima už ve školce není.  Školka je napojena 
na stávající plynový kotel v modrém pavilonu. Ten zásobuje i oba bílé 
pavilony, šatny a modrý správní pavilon. Celý systém je poměrně 
složitý, protože jsou zde tři režimy vytápění. Trvalo proto nějakou 
dobu, než se odborníkům podařilo celý systém vyregulovat tak, 
aby dobře fungoval. 

   Kdy bude hotová kanalizace Na Přídole? A co plyn?

Kanalizace bude hotová příští rok. Plyn se bude pokládat 
následně po kanalizaci. 

   Bude se už konečně dělat něco s ulicí K Holyni? Už dlouho 

o tom v Mramoru nebyla ani zmínka…

Doufejme, že ano. Náměstek primátora Ing. Nouza mě dopisem 
i při osobní návštěvě ujistil, že by se ulice měla začít rekonstruovat 
ve 2. kvartále roku 2014. Bohužel, stejné ujištění jsem dostala 
od představitelů hlavního města již několikrát a nikdy na realizaci 
nedošlo. Proto už raději ani nic nepíšu, protože pak je zklamání nás 
všech o to hlubší. Příliš tuto politiku města nechápu, vždyť si tam 
přece sami ničí své drahé pěkné autobusy…

   Už byl vydaný statek křižovníkům?

Nebyl. Řád křižovníků si o majetky požádal, ale zatím mu nic nebylo 
vydáno. Vydávání jde zatím velmi pomalu. Navíc Státní pozemkový 
úřad zahrnul křižovníky mezi řády, u nichž zkoumá, zda mu majetky 
nebyly zabrány na základě Benešových dekretů.  Jana Plamínková    

    Otázky a odpovědi
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MÁTE PSA „ÚTĚKÁŘE“?
V posledních měsících evidujeme 

zvyšující se počet řešených přestupků 
chovatelů psů. Ve většině případů 
se jedná o únik chovaného zvířete.  
Je potřeba si uvědomit, že zájmové 
chovatelství zejména psů je nejen 
radostí pro chovatele, ale i velkou 
zodpovědností. Zákon na ochranu zvířat 
proti týrání stanovuje povinnosti chovatelů ve vztahu k chovaným 
zvířatům, např. v § 13 stanoví povinnost učinit opatření proti úniku zvířat. 
Nesplnění této povinnosti je přestupkem a sankce pro chovatele může 
být až 50 tis. Kč. Samozřejmostí určenou zákonem je i odpovědnost 
za zdraví a dobrý stav chovaného zvířete, zabezpečení přiměřených 
podmínek pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho 
biologických potřeb. 

Ale nejde jen o zákony. Máme tu i případy, kdy zaběhlý pejsek ve 
stresu ze ztráty domova zaviní střet s automobilem a utrpí natolik 
devastující zranění, že musí být utracen. Bez povšimnutí nelze nechat 

i fakt, že za období leden až říjen loňského roku došlo na území 
Prahy k 54 případům pokousání člověka volně pobíhajícím psem 
a 40 případům napadení psa volně pobíhajícím psem. Chovejme 
se odpovědně ke svým pejskům a nevystavujme je, ale ani ostatní 
nebezpečí. Ušetříme nejen zdraví svého psa, ale i svoji peněženku.

KDO NEBUDE LETOS PLATIT ZA PSA?
Opět se přiblížilo období stanovené pro placení místního poplatku ze 

psů. Lhůty ani výše poplatku se nezměnila, poplatek musíme zaplatit do 
31. 3. 2014 v příslušné sazbě. Zejména připomínáme těm chovatelům, 
kteří čerpali slevu z poplatku splněním povinnosti očipování psa a jeho 
registraci na MHMP v roce 2011, že dvouletá lhůta uplynula a v roce 2014 
musí začít platit v odpovídající výši. Naopak slevu až 350,- Kč budou 
čerpat chovatelé, kteří nechali svého pejska očipovat a provedli registraci 
na MHMP v letech 2012 a 2013. Nadále nebudou platit chovatelé za psy 
vyjmenované v zákoně jako osvobozené. Bližší informace o sazbách 
poplatku se dozvíte u pana Urválka, tel. 251818044, e-mail urvalek@
praha-slivenec.cz, nebo na stránkách úřadu.  

Jiří Urválek   

Kurz o sociálních sítích 
Městská část Praha – Slivenec ve spolupráci se sliveneckou základ-
ní školou hodlají v příštím roce otevřít kurz pro všechny zájemce 

o sociální sítě. Podíváme se na nejznámější, ale i méně známé sítě 
ve světě (Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace…) a na ryze domá-

cí projekty (Lidé…). Projdeme historií vzniku tohoto moderního 
fenoménu, podíváme se na vliv sítí na člověka. Zjistíme, jaké jsou 
možné dopady na kulturní a politické dění a na společnost vůbec. 
Zaměříme se na pozitiva, ale i rizika ve virtuálním světě. Postupně 
se naučíme vytvořit si vlastní profi l na sociální síti, jeho spravová-

ní, zpřístupnění, vkládaní a mazání dat, zrušení profi lu.

Kurz bude zahájen od 1. února 2014 vždy jednou týdně ve středu 
od 17:00 do 18:30h po 6 týdnů, tzn. 12 vyučovacích hodin v počíta-
čové učebně základní školy ve Slivenci. Lektorem bude Mgr. Martin 
Šándor, cena kurzu činí 600 Kč. Zájemci se mohou hlásit na ÚMČ 

Praha – Slivenec u pí Růžičkové nebo mailem na tel. 258 81 80 44.

Podle pravidelného hlášení Diakonie Broumov je patrné, že si 
postupně zvykáme na solidaritu s lidmi, kteří jsou odkázáni na 
naši pomoc. Od spuštění projektu sběru nepotřebného textilu do 
kontejnerů Diakonie jsme za říjen 2013 odložili celkem 600 kg textilu 
a v listopadu rovný dvojnásobek, celých 1200 kg. Pozitivní je určitě 
to, že jsme si nejen uklidili své šatníky, ale i přispěli na dobrou věc.

    První výsledky sběru textilu
S koncem roku 2013 skončila prozatímní úprava provozu v komunikaci 

Višňovka. Tato dočasná úprava, která představovala dvousměrný 
provoz Višňovkou, byla několikrát prodlužována, aby se zjistilo, zda 
tento režim vyhovuje a bude pro občany přínosem. Poslední prodloužení 
platnosti opatření bylo z důvodu plánované výstavby kanalizace v ulici 
U Trpce. Ale protože tato výstavba prozatím není aktuální, není důvod 
tento dočasný režim zachovat. K návratu k původnímu režimu nás 
vedlo několik okolností. Jednak je to nestandardní šířka komunikace, 
která neumožňuje plnohodnotný obousměrný provoz, nejsou tu 
ani výhybny pro míjející se vozidla. Následkem toho vjíždějí auta na 
odtokové podélné žlaby, které nejsou na zátěž automobily stavěné, ničí 
se a praskají. Dalším důvodem je zvyšující se kapacita projíždějících 
vozidel. Je to dáno nejen tím, že si místní řidiči zvykli používat tuto 
komunikaci jako zkratku, ale i tím, že většina navigací a internetových 
plánovačů tras volí Višňovku jako ideální spojení mezi Velkou Chuchlí 
a Barrandovem. A to je závažný problém, který musíme řešit, protože 
komunikace není určená pro takový provoz. V neposlední řadě jsou 
oprávněné zájmy občanů bydlících ve Višňovce a v Granátové, kteří si 
stěžovali na hustotu a rychlost projíždějících vozidel. Na základě všech 
těchto aspektů jsme se rozhodli již dočasnost neprodloužit. Věříme, že 
naše rozhodnutí přispěje k navrácení klidu do této oblasti. Řidiči pozor! 

Od 1. 1. 2014 jezdíme spodní částí Višňovky jen dolů směrem k ulici 

K Homolce.    Jiří Urválek   

   Višňovka opět jednosměrně



Š K O L A

Třída 2.B pod vedením své třídní učitelky a slečny asistentky 
využila nabídek jedné z maminek, která v ČT pracuje, a prožila si jedno 
z předvánočních dopolední v České televizi. Cílem této návštěvy mělo 
být získání představy o vzniku a tvorbě televizních pořadů a o tom, že 
za tím, co vypadá v televizi snadno a lehce, se ve skutečnosti skrývá 
spousta práce produkčních, režisérů, kameramanů, kulisáků, maskérů, 

kostymérek, vý-
robců nábytku a 
dalších pilných 
včeliček, které 
jsme v ČT viděli.

Po náročné 
cestě MHD nás 
vlídně přivítal po-
věřený zaměst-
nanec ČT, pod 
jehož vedením si 

děti prohlédly model celého areálu České televize na Kavčích horách. 
Pán z ČT dětem vysvětlil, co se v jednotlivých budovách skrývá. 
Pod jeho taktovkou absolvovaly prohlídku některých studií, nahlédly 
do šatny kostymérny StarDance, šatny herců. Na chodbě přivítaly 
tanečníka ze StarDance Jana Ondera, který si s dětmi dokonce 
popovídal. Při putování areálem se žáci setkali také s Ondřejem 
Havelkou. Po zhlédnutí fi lmu o vzniku ČT se podívali na přípravu 
natáčení talk show s Miroslavem Donutilem.  Nadšené byly děti 
i z natáčení Kouzelné školky s Michalem Nesvatbou. 

Největším zážitkem však pro děti bylo, když se mohly samy postavit 
za kameru i za moderátorský stůl a vyzkoušet si roli kameramana 
a moderátora a ještě se za moderátorským stolem vidět na obrazovce. 
Na závěr děti dostaly nějaké pozornosti od ČT. Exkurze byla pro děti 
velkým přínosem a poučením, jejich nové zážitky využijeme i při 
výuce.  Děkujeme rodičům za zprostředkování celé akce a přejeme 
všem krásné a klidné svátky i s Českou televizí!   

   Mgr. Vladimíra Šimáčková, třídní učitelka 2.B   

   Žáci 2.B na prohlídce a natáčení České televize

Aby se žáci páté třídy, kteří probírali učivo o vesmíru, mohli s tématem lépe a hlavně názorně 
seznámit, jeli se na konci listopadu podívat do Plzně do Techmanie. Společnost ŠKODA 
INVESTMENT a. s a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost 
se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu ŠKODA moderní interaktivní 
centrum Techmania Science Center o. p. s. To v současné době představuje 3D Planetárium 
a jeho bohatou nabídku fi lmů a exponátů. Kromě Planetária čekala děti i nová výstava: 27 
exponátů ukazuje blízký i vzdálený vesmír tak, jak ho pravděpodobně ještě neznáte ani vy. 
A protože je to výstava interaktivní a děti se musí po rozlehlém prostoru pohybovat samy, 
s pátou třídou jelo také pět žáků z deváté třídy, kteří si mladší kamarády mezi sebou rozdělili 
a prohlíželi si exponáty společně. A bylo opravdu na co se dívat.

Žáci si zde „pohráli“ s vodíkovou raketou, viděli v akci gyroskop, zkusili i skafandr a snažili 
se pochopit, co se děje v nitru sopek nebo jak vypadá třeba vnitřek Slunce… Trochu se trápili se seřazením planet podle hustoty, bombardovali Měsíc 
a vyrobili mu pár kráterů, pořádně roztočili Saturn, projeli se mezi fázemi Měsíce, podívali se na svět přes světelnou rychlost a zjistili, jak těžcí by byli třeba 
na Uranu... Každý  z žáků dostal od vyučující přírodovědy, která již výstavu viděla dříve, pět otázek na listu papíru a žáci pátrali po odpovědích. A byla 
radost se podívat, jak se slivenečtí žáci opravdu snaží věci přijít na kloub, zatímco děti z jiných škol beze smyslu běhaly po objektu a byly napomínány 
pořadateli! Oslovíte-li páťáka, může vám sdělit, kolik by vážil na Měsíci, Marsu i Merkuru, že nejhustší z planet je naše Země, že gyroskopem si můžeme 
zkusit přetížení a že jádro Země má teplotu 6 700 stupňů Celsia. To a ještě spoustu dalších věcí se děti dozvěděly a samy vyzkoušely. Na prozkoumání 
všech exponátů měly děti něco přes 2 hodiny a potom v novém Planetáriu viděly padesátiminutový 3D fi lm Země, Měsíc, Slunce. Vše přesně k výuce. 
Akce žáky nejen poučila, ale i pobavila. To bylo vidět z jejich reakcí. A tak to má být.     Ivana Rosová, vyučující přírodovědy   

   Výuka o vesmíru v Techmanii

Jelikož právě všichni prožíváme dobu adventní, pro kterou je typický stres 
a předvánoční shon, rozhodli jsme se, že s žáky pojedeme načerpat předvánoční 

atmosféru a prohlédnout si památky polského historického města Wroclaw, které své české pojmenování – Vratislav, nese údajně po českém 
králi Vratislavovi I. V současné době je Wroclaw hlavním městem Slezska. 

 Toto krásné město nás v pondělí 16. 12. 2013 uvítalo jasnou oblohou a slunečními paprsky, takže podmínky pro výlet byly ideální. 
Prohlídku města jsme začali u nádherně zdobené gotické radnice na Hlavním trhovém náměstí, poté jsme přešli k Vratislavské univerzitě, 
kterou založil roku 1702 císař Leopold I. a poté jsme došli na Pískový ostrov, ze kterého byl krásný pohled na nejstarší část města Tumský 
ostrov na řece Odře. Na tomto ostrově jsme si prohlédli gotickou katedrálu svatého Jana Křtitele. 

 A protože k adventnímu času patří neodmyslitelně také vánoční trhy, 
nesměli jsme na ně zapomenout a vrátili jsme se na Hlavní trhové náměstí, kde 
nás lákaly mnohé dobroty k jídlu a pití. Podle reakcí dětí, ale i rodičů, kteří byli na 
výletě s námi, se zájezd do „Benátek střední Evropy“ vydařil a všichni se těší na 
další poznávací výlet.    Petra Kofroňová, třídní učitelka 8. třídy

   Adventní výlet – Wroclaw
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Kurzy pro předškoláky
Od února pořádá škola přípravné kurzy pro 

předškoláky „Těšíme se do školy!“
Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách školy. 

Pro maminky v tuto dobu budou organizovány programy 
v improvizované čajovně v aule školy.  IR



Jaká by to byla škola, kdyby se její žáci, učitelé a rodiče nesešli u příležitosti společné oslavy 
nadcházejících Vánoc! Ať se nazývá besídkou, akademií nebo jinak. Na formě nebo názvu nezáleží. 
Vždy se jedná o slavnostní vystoupení žáků pod vedením svých učitelů.

Slivenecká komunitní škola uspořádala ve čtvrtek 19. prosince v podvečer vánoční akademii. Poprvé 
v krásné nové aule, která společně s novou mateřskou školou byla otevřena na podzim letošního 
roku. A krásné kulturní prostředí jen umocňovalo slavnostní zážitek. Děti od mateřské školy až po 
ty nejstarší, „deváťáky“, zpívaly, hrály na hudební nástroje, tančily a zdramatizovaly některé výjevy 
připomínající kouzelný příběh o narození Ježíška. Vystupovaly třídní kolektivy i některé volnočasové 
aktivity. Tak, jak to patří ke komunitní škole. Nakonec si všichni, tj. děti, učitelé i rodiče společně 
zazpívali známé koledy. Troufáme si tvrdit, že všem zúčastněným pohromadě bylo moc fajn a pravá 
předvánoční atmosféra se podařila navodit. Ivana Rosová   

    Vánoční akademie ve slivenecké škole

Š K O L A ,  Č E RV E N Ý  K Ř Í Ž ,  Š K O L K A

    Předvánoční dovádění  s Českým červeným křížem
Ve dnech 31.11. a 1.12. se uskutečnilo předvánoční dovádění 

s Českým  červeným křížem. Během sobotního dopoledne se 
vyráběla přáníčka a různé vánoční dekorace.

Oběd, který byl velice chutný, nám uvařily starší dívky. Po obědě 
se maskovala zranění, ošetřovala se a vyráběly se další ozdoby. Na 
večer jsme se vydali do jedné ze škol na Chodově. Zde jsme se 
zúčastnili cvičení humanitárních jednotek ČČK, které nacvičovaly 
pomoc při velkém výpadku elektřiny, tzv. blackoutu. Z této školy jsme 
byli zvláštním autobusem, 
za doprovodu policejního 
a hasičského auta 
s rozsvícenými majáky, 
evakuováni do jiné školy, 
kde bylo zřízeno evakuační 
centrum. Zde jsme dostali 
večeři. Celá evakuace byla 
pro děti velkým zážitkem. 
Do cvičení se zapojili 
i někteří rodiče, kteří pilně 
zaměstnávali krizovou 
telefonickou linku dotazy 

ohledně svých dětí a různými požadavky o pomoc. Následně jsme 
se sbalili, jeli zpátky do Slivence a šli spát. Druhý den dopoledne 
se ještě chvíli vyrábělo. Pak jsme vyrazili do Braníka a nastoupili 
do Mikulášského parního vlaku. Zde nás postrašil čert a odměnil 
Mikuláš s andělem. Kupodivu se čerta nejvíce bál ,,náš kroužkový‘‘ 
pes Bella. 

Po návratu do Slivence nás čekal oběd, úklid a odchod domů.
 Jakub Sigan, 9. třída   

    Školka Ježeček v knihovně
Pravidelnými návštěvníky slivenecké knihovny jsou děti z mateřské školky Ježeček. Už 
ví,  kde  jsou  v  knihovně  umístěny  knihy vhodné právě pro ně;  ví  jak s knihou zacházet 
a chovat se k ní přátelsky.  Ví, že při prohlížení  obrázků mají  opatrně otáčet listy a záro-
veň nejíst,  mít vždy čisté ruce. V knihovně je pro ně mnoho nových knih s překrásnými 
ilustracemi, básničkami, říkadly, pohádkami a písničkami. Tyto malé děti jsou vděčnými 
posluchači.    Irena Krejčová    
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ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ 
Praha – Slivenec Praha – Slivenec 
hledá školníka. hledá školníka. 

Bližší informace 
poskytne ředitelka 

školy 
Mgr. Ivana Rosová, 
tel. 731 119 488. 



Letos poprvé proběhla v Klubu Švestka výtvarná dílna pro seniory. Paní Edi-
ta Šimková pozvala Klub seniorů do keramické dílny a po dvě dopoledne 
si účastníci pod jejím vedením vyráběli keramické adventní svícny. Všem 
se výrobky moc povedly, i když autoři pracovali s keramikou vlastně vůbec 
poprvé, a již se těší na podobnou dílnu velikonoční.

    Pletení z pedigu
Poslední schůzku seniorů v tomto roce – v pondělí 2.12.2013 jsme věnovali 
práci – potřebovali jsme šikovné ruce, pedig, korálky, fantazii a hlavně odbor-
nou radu naší lektorky -  paní Ivanky Otřísalové. Každý si domů, po několi-
kahodinovém pletení, odnesl krásný košíček zdobený korálky a dobrý pocit 
z nové zkušenosti.                    Irena Krejčová    

Jako každý rok připravila, na přání seniorů a dle jejich 
výběru, městská část Praha - Slivenec a CK Arces dva 
jarní a dva podzimní zájezdy, kterých se účastní i seni-
oři z městské části Praha – Lochkov. První zájezd se 
uskutečnil v dubnu do Hrádku u Nechanic a Kunětické 
hory. Další jarní květnový zájezd byl na Křemešník a do 
Želiva. Tyto zájezdy byly plně obsazené a moc se všem 
líbily. Podzimní zájezd do Žlebů a Kutné Hory měl také 
hojnou účast a moc pěkné ohlasy.  O něco méně výlet-
níků se přihlásilo na poslední říjnový výlet do Českého 
krasu.   Zájezdy byly velice dobře zorganizované, za což 
chceme poděkovat panu Čornejovi z cestovní agentury 
ARCES a velké poděkování patří také paní průvodkyni, 
na kterou po každém výletu slyšíme jen samou chválu.

Na začátku prosince se také uskutečnil zájezd pro širo-
kou veřejnost do adventních Drážďan za celkem pěknou 
cenu 520,- Kč za osobu. Na tento zájezd máme také jen 
dobré ohlasy a doufáme, že příští rok bude opět zájem 
o adventní zájezd do jiného půvabného města.

A nakonec nějaké číselné údaje pro informaci: výletníci 
ze Slivence a Holyně za zájezd pro seniory zaplatí 300,- 
Kč za osobu. Městská část v průměru doplatila na jed-
noho seniora dalších  cca 300,- Kč za zájezd. V průmě-
ru se jednoho zájezdu zúčastnilo 45 osob. 

Bohdana Růžičková    

Společenská kronika 2014

Svá kulatá a významná jubilea 
v měsíci lednu a únoru oslaví tito 

naši občané a občanky: 
 Leden 2014

Paní Věra  Müllerová
Pan Karel Drda

Paní Drahomíra  Márová
Paní Jana Červenková

Pan Václav Loučka
Paní Marie Vosmíková

Paní Alena Šulcová
Pan Václav Jelen

Únor 2014
Pan Jiří  Zídek

Paní Marie Uhlířová  
Paní Marie Kopecká

Paní Růžena Kolářová
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví 

do dalších let přeje zastupitelstvo 
a úřad MČ Praha – Slivenec.

    Zájezdy pro seniory 2013

S E N I O Ř I

    Adventní keramická dílna pro seniory

    Vánoční nadílka
Český červený kříž OS Praha 1 ve spolupráci s MČ Praha – Slivenec obdaro-
val vybrané občany Slivence a Holyně vánočním balíčkem. Rozdávání balíč-
ků se uskutečnilo o zlaté neděli 21. 12. 2013.  Z rukou členů OS Českého 
červeného kříže Praha 1 převzalo devět obyvatel Slivence a jedna obyvatelka 
Holyně hmotný vánoční balíček. Přejeme všem hodně zdraví a sil do roku 
2014.  Jaroslava Marková    
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    Rozsvěcení vánočních stromů

   Adventní koncerty ve Slivenci
Stalo se krásnou tradicí, že během adventu probíhají v kostele Všech 
Svatých ve Slivenci koncerty vážné hudby. Letos uspořádala městská 
část ve spolupráci se sliveneckou farností takové koncerty dva.
V neděli 8. 12. zazněly v podání violoncellistky Michaely Stehlíkové 
v chrámové lodi sliveneckého kostela skladby J. S. Bacha a  J. J. F. 
Dotzauerovy variace na téma opery „NORMA“ pro violoncello a klavír. 
Program koncertu doplnilo průvodní mluvené slovo Miroslavy Steh-
líkové. Obrazy z příběhu narození Ježíše sehráli členové divadelního 
spolku Gaudium OS z Radotína. Účinkující sklidili zasloužený potlesk 
ze zaplněných kostelních lavic.
V neděli 15. prosince se uskutečnil v kostele Všech Svatých dru-
hý adventní koncert. V podání pěveckého sboru Ensemble Hilaris, 
založeném v roce 2012, jehož dva členové žijí ve Slivenci, zazněly 

v bezchybném podání  staré chrámové skladby pozdní renesance 
a raného baroka z dílny takových mistrů jako byli Henry Purcell, Orlan-
do Gibbons, William Boyce, William Byrd, Heinrich Schütz, Orlando di 
Lasso, Givanni Antonio Rigatti či Giovanni Paolo Cima za doprovodu 
varhanního pozitivu. Koncert uvedl pan farář Zdeněk Skalický. Milou 
pozorností souboru bylo to, že svou roli během koncertu zahrály i sli-
venecké varhany.  Kudl     

Ve středu 18.12.  v kostele zazněly duchovní skladby a vánoční písně 
a koledy v podání pěveckého sboru Pegas. Kostelem zněly krásné  písně 
z různých koutů světa v nejrůznějších jazycích.   -PeS-    

    Pegas navštívil Slivenec

 V úterý 19. listopadu proběhl v zasedací místnosti úřadu městské části 
podzimní koncert souboru akordeonistů. Soubor vznikl odloučením osmi 
muzikantů z profesionálního souboru Dalibor a již rok se schází v klubovně 
sliveneckých seniorů ke svým zkouškám. Uměleckým vedoucím souboru 
je pan Pavel Fryš ze Slivence. Koncert proběhl v krásné atmosféře v zapl-
něné síni. Zazněly skladby G. F. Händela, O. Nedbala , L. Koželuha, H. Pur-
cella, G. Verdiho, J. Kriegera a nezapomenutelná ústřední melodie z fi lmu 
Tenkrát na západě E. Morriconeho. Koncert doprovodila slovem herečka 
paní Helga Čočková.      Kudl     

    Koncert akordeonistů 

Gaudium

Ensemble Hilaris
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První adventní neděli byly rozsvíceny oba vánoční stromy – na slivenecké 
návsi i v Holyni před kaplí sv. Jana Křtitele. Tentokrát byla slavnost o to 
více očekávaná, že jsme se dočkali ve Slivenci nového dřevěného bet-
lému. Na malé prostranství přišlo k vánočnímu stromu hodně zvědavých 
diváků. Vánoční strom, který byl pokácen na školním dvoře (zasahoval 
už nějakou dobu do fasády historické budovy školy), se tentokrát roz-
svítil s prvními tóny klarinetů (osvětlení zajišťuje jako každoročně fi rma 
Eltodo). Vystoupení dětí slivenecké školy bylo tak milé a bezprostřední, 
že mnozí neskrývali slzy dojetí.  Na závěr nastala slavnostní chvíle, kdy 
přišel nový betlém posvětit pan farář. V Holyni rozsvěcení pokračovalo 
v komornějším, ale neméně slavnostním duchu.   Kudl     

Svěcení betlému
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    Krajina a klimatické změny
Veřejná knihovna Slivenec pořádala besedu s RNDr. Václavem Cílkem 
v podvečer 10.12. 2013 na téma „Krajina a klimatické změny“. Sdě-
lení informací bylo velmi zajímavé, podložené dlouholetým studiem 
a pozorováním i hlubokým citovým prožitkem. Jeho návštěvu ve Sli-
venci lze komentovat pouze jeho vlastními slovy z nejnovější vydané 
knihy: Krajiny domova.
Václav Cílek: Mnoho let, vlastně celý život jsem procházel naší zemí. 
Měl jsem přitom pocit, že jsem hodně dostal a chtěl jsem to nějak 
vrátit. Začal jsem o krajině psát a přemýšlet. Postupně jsem si uvědo-

mil, že pocit štěstí a spokojenosti sestává, jak říkají dávní fi lozofové, 
z mnoha dober. Krajina a příroda jsou jedním z nich, ale na to většina 
lidí přijde až tehdy, když má děti či vnoučata. Nejvíc se nám totiž skrý-
vají ty věci, jež jsou kolem nás a které vidíme skoro každý den.

V knihovně ve Slivenci si můžete půjčit tyto autorovy tituly: Krajiny 
vnitřní a vnější, Makom, Dýchat s ptáky, Orfeus, Krásná paní: Kameny 
domova, Prohlédni si tu zemi, Krajiny domova.
 Irena Krejčová    

    Vánoční výstava Klubu Švestka
Vernisáží 1. 12. byla zahájena předvánoční výstava prací Klubu 
Švestka, na kterou se připravovali velcí i malí výtvarníci z kroužků 
Paletek a Malování, kurzů Alenčin korálek a Keramika pro děti i pro 
dospělé pod vedením svých lektorů. Kurátorkou samotné výsta-
vy byla paní Edita Šimková. Pro malbu velkoformátových obrazů 
vánočních stromů motivovala děti díly takových světových malí-
řů, jako např.  Marc Chagall, Pablo Picasso, Andy Warhol nebo 
Jackson Pollock. Voňavý stromek v kapli ozdobily malé Alenky 
fi lcovými ozdobami zdobenými korálky, na oknech svítily svíčky 
v originálních svícnech a v seně odpočívali keramičtí andílci, ves-
nické chaloupky a originální keramické ptactvo. Mezi tóny vánoč-
ních skladeb, které zazněly  při vernisáži ve zcela zaplněné kap-
li, voněla pryskyřice, jehličí a hřál horký čaj. Výstavou se potěšili 
mnozí kolemjdoucí ještě obě následující adventní neděle a také 
děti z mateřské školky Ježeček, které si do Holyně jedno adventní 
dopoledne udělaly výlet.

Na leden až březen připravila naše městská část ve spolupráci 
s Klubem seniorů, Kavárnou Cheecup, Klubem Švestka a Rodinným 
centrem Pecka projekt s názvem „Dejme život knize“. 

Mnozí z nás máme doma knihy, které už jsme přečetli a víme, 
že se k nim asi už nikdy nevrátíme, protože je ještě mnoho dalších 
knih, které si chceme přečíst, a času, který k tomu máme vyměřen, 
není až tak mnoho. Knihy ale nechceme vyhazovat, protože 
jsou pěkné a vyhazovat knihy se považuje tak nějak obecně za 
barbarské… Takže co s nimi? Ti agilnější chodí do antikvariátů, ale 
ne každý má na takovou štrapáci čas a chuť – antikvariáty houfně 
mizí a málokdy stejně  vezmou všechno. My ostatní knihy dáme 
doma do polic a doufáme, že se tam nějak vejdou. Ale nevejdou.

Proto jsme připravili v rámci Národní sítě zdravých měst 
a Místní agendy 21 zmíněný projekt. Vždyť knihy dnes stojí hodně 
peněz a je opravdu škoda, když po jednom přečtení skončí navždy 
někde na polici. Od ledna tedy budou vyčleněna speciální místa, 
kam budete moci přinést své knihy a kde si naopak budete moci 
volně vybrat z nabídky donesených titulů. Tyto improvizované 

knihovny budou viditelně označeny. Jedna taková knihovna 
bude na úřadě v chodbě, další v Kavárně Cheecup, třetí v Klubu 
seniorů (naproti poště – zde počítáme, že si budou vyměňovat 
knížky hlavně senioři) a čtvrtá v Klubu Švestka – zde hlavně pro 
dětské knihy a knihy pro mládež. Noste prosím pouze pěkné, 
nepoškozené, novější knížky, o kterých si myslíte, že by si je někdo 
rád přečetl – například detektivky, ženské romány, sci-fi  či moderní 
českou a světovou prózu. Nenoste sebrané spisy V. I. Lenina, moly 
prožraná díla starých klasiků  ani speciální naučné publikace!!!  
Cílem by mělo být „znovuvyužití“ knih, tak velmi prosím noste jen 
to, o co je mezi lidmi zájem. Doufám, že zde získá pár zajímavých 
přírůstků i naše knihovna. A kdoví, třeba  i vy na policích objevíte 
poklad, po kterém už dlouho pasete… 

Projekt máme zatím připraven jako tříměsíční, ale uvidíme, jak 
se rozjede. Bude-li úspěšný, může být i prodloužen.     

 Jana Plamínková    

    Dejme život knize

Václav Cílek Besedu uvedla knihovnice Irena Krejčová
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V sobotu 14. prosince k nám po roce zavítala Pražská mobilní zvono-
hra Petra R. Manouška. Ve Slivenci na carillon (zvonohru) zahrál Radek 
Rejšek (celkem ve 3 vstupech), carillonér, hudební režisér a redaktor. Je 
dosud jediným mezinárodně akceptovaným českým hráčem na tento 
nástroj. Zešeřelou návsí zazněly tóny Bachových chorálů, lidových koled, 
vánočních písní, ale i melodie Gerschwinovy. Celé odpoledne probíhal 
na návsi a v přilehlé kavárně Cheecup stánkový prodej nejrůznějších atri-
butů vánoc – jmelí, květinových dekorací, lidových, ale i světelné ozdo-
by, svíčky, perníčky, medoviny a další řemeslné výrobky. Občerstvení 
v podobě svařeného vína, klobásek a čaje obstarala vinotéka Primawi-
ne. V pozdním odpoledni v kavárně, kde nezbylo volného místa, mohli 
diváci shlédnout „Vánoční horror“, autorské představení z dílny Obecní-
ho divadýlka Knofl ík, a zlatým předvánočním hřebem celého dne byla 
velkolepá hra s ohni, při které se početné skupině těch, co vydrželi, tajil 
dech a ocenili kejklíře velkými ovacemi…     

Poděkování těm, kteří nezištně a ze svého volného času při-
spěli k tomu, že se letos vánoční stromy ve Slivenci i v Holyni 
rozsvítily a advent mohl začít:
p. Slavíkovi za oplocení u vánočního stromu, p. Kadeřábkovi za dřevo 
na betlém, pánům Čanigům za stěhování betléma do stodoly, p. Krejčí-
mu za úschovu betléma, p. Kudlákovi za opatření betléma ochranným 
nátěrem, p. Majerovi za zapůjčení mechanizace na pokácení stromů na 
školním dvoře, pí Slavíkové za pomoc při opravě pily v průběhu řezbář-
ského sympozia, panu Jonášovi za zapůjčení auta pro stěhování betlé-
mu na místo, paní Kotové za příspěvek na betlém, panu Vorlíčkovi za 
pytel sena k betlému, pánům z fi rmy Subterra za pomoc při stěhování 
betléma, pí Šimkové, Polákové a Borovkové za instalaci vánoční výstavy 
v holyňské kapli, dětem i dospělým z výtvarných kurzů Klubu Švestka, 
jejichž výtvory se staly součástí výstavní expozice, paní učitelce Štrofo-
vé a všem učitelům slivenecké školy za přípravu hudebního vystoupení 
před sliveneckým stromem, žáčkům za to, že krásně zpívali, p. Rouša-
rovi za hudební recitál v kapli sv. Jana Křtitele a u vánočního stromu, 
Markétce Šimkové a její kamarádce za vánoční zpívání v kapli, Jakubu 
Siganovi za slavnostní hru na klarinet u svěcení betléma, pí Borovkové 
za vánoční stromek na vánoční výstavě, manželům Polákovým za pří-
pravu čaje a občerstvení na vernisáži v holyňské kapli, panu faráři Skalic-
kému a jeho malému ministrantovi za posvěcení betléma, p. Bukáčkové 
ze školní jídelny za čaj pro zahřátí u sliveneckého stromu, p. Nosákovi 
a Šimáčkovi za pytel slámy pro instalaci výstavy do holyňské kaple, pí 

Hozmanové, která umožňuje úschovu výstavních panelů, pí Šimáčkové 
za pomoc při stěhování panelů do kaple, panu Buriánkovi za materiál 
na výstavní expozici, pí L. Javůrkové za adventní květinovou vazbu do 
kaple, pí A. Javůrkové za pomoc při zdobení vánočního stromu v Holyni, 
pí Strauchové za zakoupení vánočních ozdob, p. Vranému a celé fi rmě 
Bobr a kolegům z úřadu městské části za práci nad rámec jejich povin-
ností,….
…a poděkování za to, jak dále advent probíhal: pí Šimkové, která 
uspořádala vánoční keramickou dílnu pro seniory, pí Kotové a Siganové 
za otevření kostela při adventních koncertech a zkouškách souborů, p. 
Krejčové za zorganizování výtvarné díny pro seniory a krásné předvá-
noční besedy s panem Václavem Cílkem, slivenecké farnosti za propůj-
čení kostela pro koncerty, p. Šimkovi za zajištění kostýmů na mikulášské 
odpoledne Klubu Švestka, D. Pávové, K. Mrázkové a A. Kudlákové za 
zvládnutí svých rolí tamtéž, kavárně Cheecup za poskytnutí prostor při 
sliveneckých adventních akcích, pí Borovkové a Obecnímu divadýlku 
Knofl ík za představení na vánočním jarmarku, pí Šimkové a Polákové 
za výtvarné dílny během mikulášského odpoledne a adventní dílny na 
jarmarku, manželům Nohavovým za občerstvení tamtéž….a dále těm 
nejmenovaným a mnohdy neznámým, kteří rozsvěcejí svíčku u křížku na 
ulici K Lochkovu (ten někdo jej zároveň opatřil krásným adventním věn-
cem) a také křížku na Habeši, těm, kdo okrášlili učebnu Klubu Švestka 
a Klubovnu seniorů vánočními dekoracemi, těm, kdo propagovali naše 
společné snažení dál do světa, těm kteří rozdávají úsměvy… 

    Setkání s Pražskou mobilní zvonohrou
Ohňová show

Knofl íkZvonohra
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Předvánoční výstava keramiky v kavárně 
Cheecup
V průběhu listopadu a prosince vyzdobil Klub Švestka, 
s laskavým svolením autorů vystavených originálů, interiér kavár-
ny prvními keramickými výrobky z nové švestkové keramické dílny. 
Návštěvníci kavárny se mohli potěšit pohledem na vánoční svícny, 
sošky ptáků, ozdobné květináče, misky i vánoční stromky.

    Advent v klubu Švestka Mikulášské odpoledne v kavárně Cheecup
Ve čtvrtek 5. 12. přišel do kavárny na pozvání Klubu Švestka Miku-
láš, čert a anděl. Každý z těch nejmenších návštěvníků si mohl 
vyrobit na mikulášské dílně papírovou ozdobu, zazpívat svatému 
Mikuláši pěknou koledu a byl potom obdarován nadílkou. Kavár-
na Cheecup připravila cukrářskou dílnu v podobě zdobení malých 
dortíků cukrářskými polevami v pekelných barvách. Čert byl v prů-
běhu celého odpoledne laskavý, Mikuláš důstojný a anděl nadě-
loval úsměvy. 

Divadelní advent
Váženým a milým přiznivcům Obecního divadla Knofl ík po opravdu 
dlouhé době hrdě hlásíme, že se nám povedlo dovést další předsta-
vení k úspěšné premiéře.  V sobotu 7. 12. 2013 jsme byli pozváni na 
krásnou předvánoční akci - Adventní  jarmark v Netvořicích. Podmínky 
byly velmi zimní a improvizované, takže jsme nakonec upustili od všech 
divadelních ozdob, jako jsou světla a kulisy a odehráli syrové pouliční 
představení. Je to vánoční, trochu strašidelné povídání – „Jólakettúrin“, 
které je inspirované stejnojmennou písničkou islandské zpěvačky Bjórk. 

Na naši divadelní vesnici se valí hrozba zlé Trollice, jejich třinácti synů 
- trpaslíků a hlavně kocoura Jólakettúrina, který sežere všechny, kdo 
nedostali o Vánocích dárek. A tak se během adventního času snaží-
me najít vlastního ,,Dárkonoše“, který zlou kletbu zruší. Jak se nám to 
povedlo, to mohli přítomní diváci vidět i 14. 12. 2013 na Sliveneckém 
setkání se Zvonohrou. Divadýlko Meluzína se pilně připravuje na před-
stavení Slepice a televize, které bude k vidění na začátku Nového roku 
a nejmenší divadelní soubor Karkulka plánuje pro rodiče překvapení 
v podobě Smolíčka Pacholíčka. 

Česko anglické adventní setkání

Ve středu 11. 12. přišel do kavárny 
Cheecup pan Brian McClure se svou 
kytarou. Komorní dvojjazyčné povídání 
o křesťanském vzniku Vánoc, o tom, jak se 
slaví v USA doplnil Brian Mc Clure a jeho 
přátelé několika vánočními písněmi. 

(Příspěvky připravily Lenka Kudláková, 
Veronika Borovková a Dora Poláková)    

Do adventní doby jsme vpluli plnou parou. Keramická pec (a s ní i Edita 
Šimková) se téměř nezastavila – děti i senioři si při práci s hlínou a tvorbě 
krásných ozdob, svícnů, andělů, apod. připomněli, že se vánoce a zima 
blíží. Samozřejmě i další kroužky RC Pecka běžely na plné obrátky – děti 
z Montessori kurzů pronikaly do tajů lidského těla a své tělo se učili ovlá-
dat a používat i malí karatisté (kteří chvaty a kopy následně učí i své mladší sourozen-
ce, aby mohli spojit síly proti rodičům), i miminka i batolátka z kurzů Pecičky.
5. 12. přišel Mikuláš – a to nejen do jednotlivých domovů, ale i do cukrárny Cheecup, kde spolu s andělem a čertem obdarovávali děti ovocem 
a perníčky a kde si návštěvníci mohli ozdobit malý cupcake či vyrobit mikulášský zápich. Hlavně se tu však lidé sešli a příjemně si popovídali.
Výtvarné dílničky jsme si připravili jako každý rok i na vánoční jarmark s Pražskou mobilní zvonohrou. Slunce jsme se sice nedočkali, ale mlha 
se zvedla a hořící ohně, svařené víno a stánky se zajímavým zbožím tvořily působivou sváteční kulisu. Děti si domů odnášely netradiční ozdoby 
z popcornu a buráků.
Doufáme, že příští rok se nám v Rodinném centru Pecka vydaří alespoň tak jako ten letošní a po novém roce, do kterého vám přejeme jen to 
dobré, se na vás budeme těšit ať už při pravidelné činnosti či na našich jednorázových akcích.
Závěrem mi dovolte, abych jménem členů RC Pecka vyjádřila díky místostarostce Lence Kudlákové. Bez jejího nadšení, neustálého optimismu 
a nápadů, co ještě dalšího udělat, by naše obec rozhodně nežila tak bohatým společenským a kulturním životem. Obávám se, že už to většina 
z nás bere jako samozřejmost, ale ono to tak není – důkazem jsou lidé, kteří k nám pravidelně jezdí z jiných částí Prahy, kde je „mrtvo“. Kéž 
nám to vydrží…  Za RC Pecka Dora Poláková    

    Vánoční čas

Knofl ík v Netvořicích

Španělštináři
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    AFK Slivenec: 
Rok 2014 začíná a s ním i tréninky!
Úvodem mi dovolte, jménem našeho klubu, popřát všem úspěšný 
vstup do roku 2014 a pevné zdraví v celém jeho průběhu. Věřím, 
že zatím poctivě dodržujete svá předsevzetí. Také náš klub si jich 
hned několik předsevzal. Největší výzvou je pro nás zvýšení náv-
štěvnosti našeho areálu, nejen sportující mládeží, ale i příznivci 
sportu z řad dospělých. Připravované novinky oznámíme až v příš-
tím vydání Mramoru, ale už nyní je jasné, že se máte na co těšit! 
V tomto čísle se ještě krátce ohlédneme za koncem roku 2013. 
Dlužíme vám výsledky posledních utkání a konečné postavení 
našich týmů v tabulkách po podzimu. 

A-tým v posledním kole podzimu porazil Modřany 3:1 a v tabul-
ce mu patří páté místo. Do jarních odvet tak nemá špatnou pozici 
a i nadále může reálně hrát o umístění do třetího místa, což by byl 
jistě úspěch. Celkově povedený podzim oslavil celý tým v Besední 
restauraci a akce to byla velmi povedená. Následovalo prosincové 
volno, ale nyní už opět začínají tréninky. Cíle máme vysoké a bez 
zimní dřiny jich dosáhnout nelze.

B-tým v posledním kole sice prohrál, ale i tak mu průběžně 
patří 5. místo v tabulce. Po podzimu má na kontě více výher než 
porážek, což čekal asi málokdo a o to větší z toho máme radost. 
Jen tak dál.

Starší žáci (ročníky 1999 a ml.) v posledním utkání remizovali 
a na páté místo nyní ztrácí jeden bod. Na nováčka 1.A třídy to není 
špatné, přesto všichni věříme, že mohou hrát ještě lépe. Uvidíme 
na jaře.

Starší přípravka (2003+2004) hrála na podzim parádně. 
V posledním kole porazila soupeře 7:1 a na třetí místo ztrácí pouhé 
tři body. Kluky hnala za výhrami také vyhlášená soutěž o nejlepší 
tým našeho klubu. Pozorně proto sledovali počínaní všech našich 
týmů. Nakonec mají na kontě po podzimu stejně bodů jako A-tým, 
ale protože mají výrazně lepší skóre, jsou sliveneckými mistry prá-
vě hráči starší přípravky a odměna je nemine. Povedený podzim 
kluci korunovali na prosincovém halovém turnaji, kde vybojova-
li první místo. Poslední trénink v roce 2013 byl v pátek 13. 12. 
(a i navzdory „smolnému“ datu všichni ve zdraví přežili). První tré-
nink v roce 2014 je na programu už 10. 1.!

Mladší přípravka (2005+2006) se s podzimem rozloučila turna-
jem (3. místo). Následovaly tréninky až do 13. 12. a pak zasloužené 
volno na Vánoce. Snad kluci našli pod stromečkem gólové kopač-
ky, jistě se budou hodit. Tréninky ml. přípravce začínají 10. 1. (tělo-
cvična ZŠ Chaplinovo náměstí) a zápasy už od poloviny ledna. 
Kdo se k nám chce připojit, je vítán. Zahraje si každý!

Před-přípravka (2007 a ml.) končila s tréninky stejně jako její 
starší parťáci, tedy 13. 12. 2013. Od roku 2014 nás čekají nejen 
tréninky (první už 10. 1.), ale také přátelská utkání. Kluci na podzim 
poctivě trénovali a tak je na čase ukázat rodičům, co se naučili. 

Ještě jednou vše nejlepší do roku 2014, těšíme se na Vás v našem 
areálu.

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.afk-sli-
venec.webnode.cz nebo na tel. čísle: 723 420 275.

Jaroslav Sedlický, trenér mládeže    

Troja 7. 12. 2014 – 1. místo v turnaji

Osiřelý areál už se těší na své hráče v roce 2014
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časopis Městské části Praha – Slivenec 

Veřejná knihovna Slivenec pořádá besedu: 
Perské zahrady v Indii a Iránu

s RNDr. Alešem Krejčím,
cestovatelem specializovaným 

na mimoevropské země a kultury, zejména Asii
Zasedací místnost ÚMČ Praha – Slivenec

Úterý 14. ledna 2014 od 18:00 hod.

Pořad se zaměří na zahradní tvor-
bu v době vlády perských šáhů 
dynastie Safíjovců (Isfahán, Šíráz) 
a indických císařů dynastie Mughalů 
(Láhaur, Dillí, Ágra) v 16.-17. století. 
Principy uspořádání zahrad budou 
ilustrovány na bohatém obrazovém 
materiálu z Iránu, Afghanistánu, 
Pákistánu a Indie. Přednáška ukáže, 
jak myšlenky indo-perských zahrad 
zdomácněly na dvorech místních 

vládců a v jakém stavu jsou zahrady v dnešní době.

Leden – březen: projekt Dejme život knize
LEDEN

    6. 1.  16:00 Schůzka seniorů (klubovna Klubu seniorů)
  13. 1.   9:00 –14:00 Den otevřených dveří v Základní škole                                          
  14. 1.  18:00 Cestopisná beseda - RNDr. Aleš Krejčí „Perské  
 zahrady“ (zasedací místnost ÚMČ)
  16. 1.  14:00  – 18:00 Zápis do 1. tříd ZŠ         
   20. 1.  14:00 – 17:00 Náhradní termín zápisu do 1. třídy ZŠ     
  28. 1.  18:00 Autorské čtení  s kytarovým recitálem 
 – R. Šťastná: Srdcem a očima (knihovna Slivenec)

ÚNOR

    3. 2.  16:00 Schůzka seniorů (klubovna Klubu seniorů)
    3. 2.  Začátek 2. pololetí Sliveneckého Klubu Švestka
    4. 2.  18:00 Pololetní akademie Klubu Švestka (zasedací  
 místnost ÚMČ)  
    9. 2.  13:30 – 17:00 SLIVENECKÝ MASOPUST

  26. 2.  18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva MČ
BŘEZEN

    3. 3.  16:00 Schůzka seniorů (klubovna Klubu seniorů)
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3. 15:50 Bohoslužba v kostele 
Všech Svatých (Farnost Slivenec)

Slivenecký masopust 2014
9. února 

ve znamení staropražských písniček, kejklířů, 
zabijačkových dobrot

13:30 
Setkání maškar na návsi u rybníka (za kavárnou 

Cheecup)
13:30 – 14:00 

Stánkový prodej, kejklíři
14:00 – 16:00 

Průvod Slivencem do Holyně 
(poberounská hudební skupina Třehusk, chůdaři 

a jiné kejkle, četná zastavení k občerstvení)
16:00 – 17:00 

Masopustní veselice v hostinci U Knotků v Holyni

Klub seniorů z Holyně a Slivence pořádá
Kurz trénování paměti  – jaro 2014

Kde: v Klubu seniorů ve Slivenci 
Kdy: vždy každou středu 16.00 – 17.00 hod.

Cena: 10 lekcí – celkem 200,- Kč
První lekce STŘEDA 5. 3. 2014 od 16.00 hod. 

Lektorka: Ivana Fojtů/Otřísalová

Kurz je určen seniorům, kteří se aktivně chtějí seznámit s no-
vými metodami učení tréninkem paměti. Přínosem pro každé-
ho je poznání, že s pamětí jsme na tom všichni stejně – dobře. 
Společná tvořivost, vybočení z každodenního stereotypu, 
humor a vzájemné soutěžení nás přenese do školních lavic.
Bude to již šestý kurz, který pro seniory ze Slivence a Holy-
ně pořádáme, ale vůbec se toho čísla nebojte a přihlašte se. 
Je nám mezi sebou dobře a paní lektorka je velice vlídná. 
Po absolvování deseti lekcí dostane každý účastník certifi kát.
Zájemci o cvičení se přihlašte u paní Krejčové v knihov-
ně: tel. 251818044, e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz


