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První adventní neděli, 30. listopadu, jsme přivítali čas adventu i v naší obci, a to hned několika 
akcemi. V sobotu připravilo rodinné centrum Pecka tradiční adventní dílnu, během které si mohli 

zájemci zhotovit adventní věnec dle vlastního návrhu. V interiéru kavárny Selanka nainstaloval Klub Švestka ve spolupráci s Ukradenou galerií 
výstavku historických adventních kalendářů. 
V neděli po poledni se otevřely dveře školy všem rodičům žáků, pro které připravili učitelé a děti předvánoční tvořivé dílny. Kdo měl zájem, mohl si 
potom svůj vyrobený adventní věnec odpoledne při bohoslužbě v kostele Všech Svatých nechat vysvětit. Věnce světili duchovní z řádu křižovníků, 
kteří přišli také k vánočnímu stromu se sliveneckým betlémem umístěným na návsi. Křižovníci letošní strom, který je darem sliveneckého občana, 
také posvětili. Kromě nich přišlo k rozsvěcení vánočního stromu nebývalé množství diváků. Slavnostního vystoupení u vánočního stromu se ujala 
slivenecká škola. Mnohočetný dětský sbor zpěváků a herců ztvárnil působivě a dojemně známý příběh o narození Ježíška. Svého úkolu se učitelé 
i žáci zhostili na výbornou. Příjemnou atmosféru doplňovalo občerstvení kavárny Selanka.
 Po zhlédnutí betlémského příběhu se zájemci mohli vydat do Holyně, kde Slivenecký klub Švestka zahájil komorním recitálem u rozsvíceného 
stromku vánoční výstavu výtvarných kurzů klubu v holyňské kapli sv. Jana Křtitele. Občerstvení v Holyni navařilo rodinné centrum Pecka.
...a tak jsme za tónů vánočních koled, s vůní jehličí, ve vzácné vzájemné pospolitosti zahájili ve Slivenci a v Holyni advent...
 Lenka Kudláková    Více se dočtete o jednotlivých akcích uvnitř listu.

   Slivenecký advent

Výstava v holyňské kapli Náš betlém Recitál v holyni

Starostka s Křižovníky

Sbor ZŠ

Příběh o Ježíškovi v podání dětí ze slivenecké školy



  Informace z 2. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
2. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec se konalo ve 

středu 17. prosince 2014 v zasedací místnosti úřadu MČ. Po úvodním 

slovu starostky RNDr. Jany Plamínkové zastupitelé projednali a schválili:

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

  Dodavatelem zakázky „Zateplení objektu šaten a instalace tepelného 
čerpadla – MČ Praha - Slivenec“ byla na základě   provedeného  výběrového 
řízení ze dne 24. 11. 2014 vybrána fi rma  XEDOS, s.r.o., za cenu 3 555 291 Kč 
+ DPH.

  Dodavatelem zakázky „Revitalizace parku v centru Slivence“ byla na 
základě   provedeného výběrového řízení ze dne 4. 12. 2014 vybrána fi rma  
Green Projekt, s.r.o., za cenu 3 862 804 Kč + DPH.  

  Smlouva o dílo na zakázku „Zateplení budovy sliveneckého klubu Švestka“ 
bude uzavřena s vybraným uchazečem na základě výběrového řízení.
VĚCNÉ BŘEMENO

  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku parc.
č. 1706, k.ú. Slivenec, za účelem umístění a provozování kabelového vedení se 
společností PRE distribuce, a.s.
SMLOUVY

  Na základě žádosti společnosti O2 Czech Republic a.s bude uzavřen 
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 09. 2009, na základě kterého 
se rozšiřuje předmět nájmu o trasu optického kabelu a nájemné se zvyšuje 
o 5 000 Kč za rok.

 Bylo schváleno postoupení nájemní smlouvy mezi Viktorem Šolcem 
a VIKEZA gastro s.r.o. na pronájem čp. 22 ul. Ke Smíchovu, při zachování účelu 
a podmínek nájemní smlouvy v plném rozsahu.
POZEMKY

  Zastupitelé se rozhodli požádat hlavní město Prahu o svěření správy 
pozemku parc. č. 518 v k.ú. Slivenec; jedná se o pozemek, který je součástí 
objektu čp. 315 a o který se naše městská část stará.
DAROVACÍ SMLOUVY

  Rozpočet r. 2014 bude v příjmové a výdajové části navýšen o 61 000 Kč 
přijetím darů, které jsou určeny na kulturu.
GRANTY

Finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč určené na granty 
v oblasti kultury a sportu na činnost v roce 2015 obdrží tyto 
subjekty:
AFK Slivenec – na celoroční provoz sportovišť v areálu 100 000,- Kč
Rodinné centru Pecka o.s. – na pravidelnou činnost a akce  
 50 000,- Kč
Český červený kříž – oblastní spolek
- kroužek mladých zdravotníků              14 000,- Kč

- modelářský kroužek modulové železnice          9 000,- Kč
Českomoravský svaz chovatelů holubů ZO Slivenec – na pravidelnou činnost 
a akce     12 000,- Kč
JZD Slivenec – fotbalový tým – pravidelná činnost a akce    9 000,- Kč
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec – jednorázová akce –    
masopustní dílny                        3 000,- Kč
Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec – jednorázová akce
 schodiáda       3 000,- Kč
REVOKACE USNESENÍ

  S ohledem na zvolení starostky RNDr. Jany Plamínkové členkou rady 
hl.m. Prahy zastupitelé rozhodli o změně usnesení č. 1/1/2014 a 2/1/2014: od 
1. 1. 2015 je starostka MČ Praha-Slivenec neuvolněná pro výkon funkce 
a 1. zástupkyně starostky je uvolněná pro výkon funkce; koefi cient měsíční 
odměny starostky neuvolněné pro výkon funkce byl stanoven ve výši 0,2 nároku 
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od 1. 1. 2015.

  Dále bylo zrušeno usnesení č. 337/20/2009 a zodpovědným politikem 
Zdravého města a místní Agendy 21 v rámci Národní sítě zdravých měst byla 
ustanovena Mgr. Lenka Kudláková.
DOTACE

  Rozpočet pro r. 2014 se v příjmové a výdajové části navyšuje o 2 x 21 600 
Kč – jedná se o účelovové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce v rámci 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY

  Rozpočtové úpravy č. 6/2014
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

  Vzhledem k tomu, že MHMP neschválil rozpočet na r. 2015, stanovili 
zastupitelé - v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů - podmínky rozpočtového provizoria hospodaření MČ 
Praha – Slivenec od 1. 1. 2015 do doby schválení rozpočtu.
 Milena Hollmannová   

Komise pro nové volební období
KOMISE STAVEBNÍ 

předseda: Ing. Petr Andres, tajemník: Ing. Šárka 
Musilová, členové: Ing. Simona Strauchová, Robert 
Havlík, Milan Špaček, Ing. Jan Maděra, Simona Růžičková
KOMISE GRANTOVÁ 
předsedkyně: Mgr. Jana Novotná, členové: Ing. Simona 
Strauchová, Mgr. Lenka Kudláková
KOMISE DOPRAVY 
předseda: Ing. František Polák, tajemník: Jiří Urválek, 
členové:  doc. Ing. Petr Pick, CSc., RNDr. Karel Seidl,   
Ing. Jan Schiesser, Ivanka Špačková, Ing. Jan Maděra,  
Jaromír Luhan
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

předsedkyně: Magdalena Pávová, tajemník: Jiří Urválek
členové: Daniela Enström, Kateřina Kukula, Vendula 
Karbanová, Adéla Fialová, Ivanka Špačková
KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A VOLNÝ ČAS 

předsedkyně: Mgr. Lenka Kudláková, tajemník:  
Bohdana Růžičková, členové: Mgr. Edita Šimková,    
Mgr. Jana Urbancová, Miluška Pavlíčková – Pravdová,   
Ilona Miková, Magda Haasová, Hana Morsteinová,    
Mgr. Helena Katzlingerová, Jiří Růžička, Tereza Princová
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SLOVO STAROSTKY

pf 2015

Vše nejlepší 
v novém roce 2015 
Vám přeje 
Městská část 
Praha – Slivenec

Vážení a milí Sliveňáci a Holyňáci,

dovolte, abych Vám podala poslední zprávu 
o událostech v naší městské části v roce 2014. 

Všechny součásti kanalizačního systému v lokalitě 
Na Přídole jsou již plně funkční a mohou být spuštěny 
již na začátku nového roku po kolaudaci, pokud 
ovšem PVK nebude předem  vyžadovat defi nitivní 
povrchy komunikací. V tom případě by vše bylo spuštěno až v dubnu, ale 
čerpadlům a dalším součástkám, které jsou nyní zatopené vodou, období 
bez funkce příliš neprospěje. 

V prosinci byla konečně zahájena rekonstrukce ulice K Holyni. 
V současnosti  se dělá spadiště dešťové kanalizace. Příznivé počasí zatím 
umožňuje bezproblémové provádění prací, tak doufejme, že to vydrží. 
V roce 2015 se bude v rekonstrukci pokračovat a pevně doufám, že plynule 
naváže i ulice U Náhonu. 

Dokončili jsme výstavbu hřiště u mateřské školy. Je velmi pěkné, 
neobvyklé a kreativní, běžte se na něj někdy podívat. Věřím, že se na jaře, 
až se ještě zazelená novou trávou, bude líbit i našim mrňatům. 

Zdárně pokračuje rekonstrukce domu č. p. 315. Již máme podepsanou 
smlouvu s budoucím nájemcem, takže půjde-li vše dobře, tak by v březnu 
mohla být kolaudace a v září by zde mohla ordinace lékaře a lékárna začít 
fungovat. Co se týče prostoru bývalé školkové zahrady (dnes je kvůli stavbě 
v dezolátním stavu), tak zatím přemýšlíme o tom, že bychom tam udělali 
veřejně přístupnou posilovnu pro veřejnost (nechci říkat pro seniory, protože 
prvky, které bychom tam rádi instalovali, by měly sloužit všem věkovým 
skupinám). Sdělte prosím, co si o tomto nápadu myslíte. Alternativou je 
parčík nebo hřiště pro děti, ale těch už myslím máme dost…

V minulých týdnech proběhla výběrová řízení na rekonstrukci šaten 
fotbalistů a na revitalizaci centra Slivence. Obě stavby budou zahájeny na 
jaře. Vzhledem k tomu, že v centru se bude souběžně  s revitalizací dělat 
i zateplení Švestky, počítejte prosím s tím, že provoz v centru bude na jaře 
a v létě významným způsobem omezen. Odměnou nám ale bude důstojné 
prostředí pro konání našich akcí na parkovišti u rybníka, logičtější vedení 
cest, doplnění zeleně a vůbec celková kultivace prostředí. 

Pokud nebudou významným způsobem posíleny fi nanční prostředky 
pro naši městskou část, pak budeme v příštím roce především kofi nancovat 
čtyři výše zmíněné evropské projekty. Na mnoho jiných věcí nám už 
bohužel nezbyde. Pokud peníze navíc získáme (a věřte prosím, že se 
o to velmi usilovně snažím), tak bychom ještě chtěli udělat rekonstrukci 
ulice U Sportoviště, rekonstrukci nádvoří ve škole a začít s rozšiřováním 
hřbitova. 

Vzhledem k tomu, že Hlavní město bude mít do února rozpočtové 
provizorium, budeme ho mít i my. Do té doby se ukáže, jak na tom s penězi 
vlastně jsme. 

Máme již připravené smlouvy s Abbey, které umožní vyřešit vztahy 
s naším největším developerem. Získáme od nich peníze a pozemek, na 
kterém chceme udělat velký krásný park a hřiště pro děti. Dohady s Abbey 
se ale táhnou již dva roky, tak doufejme, že nyní se vše podaří dotáhnout 
do zdárného konce. 
Na závěr Vám všem chci popřát šťastný a veselý nový rok 2015.
 Jana Plamínková, Vaše starostka 

Domníváme se, 
že letošní vánoční 
stromy ve Slivenci 
a Holyni jsou 
opravdu krásné. 
Oba dva stromy 
jsou dary, za které 
jsme velmi vděční. 
Strom v Holyni 
věnoval hajný 
pan Kadeřábek

a strom ve Sliven-
ci pan Koutný 

z Višňovky. Jeho 
převoz a usazení 
nezištně zajistil 
pan Míla Majer

svým vozidlem za 
vydatné pomoci 
našich údržbářů 
pánů Buriánka, Syrového a Lasovského. Ti mají rovněž zásluhu na 
ozdobení spodních pater stromů, instalaci Betlému a ohrádky. Slámu 
k dokrášlení prostředí betlému věnoval pan Vorlíček. V neposlední řadě je 
třeba zmínit práci montérů společnosti Eltodo, kteří instalovali a zapojili 
osvětlení stromů a nad tento rámec nám i pomocí plošiny ozdobili horní 
patra stromů ozdobami.
Všem dárcům a obětavým lidem děkujeme!

   Jak to bylo s vánočními stromy?
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   Rekonstrukce komunikace 
K Holyni

Začátkem listopadu se zahájila výstavba dešťové kanalizace v ulici 
K Holyni. Práce byly zahájeny výstavbou spádiště, které převede vodu 
z hloubky cca 2,5 metru v ulici K Holyni do necelých sedmi metrů v ulici 
Ke Smíchovu. Práce se podařilo dokončit ještě před svátky, a tak mohl být 
výkop zasypán a po dobu svátků a případně po dobu mrazů začátkem 
příštího roku bude obnoven provoz na komunikacích bez omezení.

Se zahájením prací po novém roce se vrátí dopravní omezení.  Aby 
se nemusela měnit trasa autobusových linek, bude ulice K Holyni 
zjednosměrněna směrem do Slivence. Opačný směr pak bude veden 
objížďkou ulicemi Dominínská a Návětrná. Tato úprava bude po celou dobu 
rekonstrukce dešťové kanalizace. Až bude zahájena výstavba vlastního 
tělesa komunikace, budou dopravní opatření přizpůsobena potřebám 
stavby. mus    

   Rekonstrukce domu čp. 315
Vzhledem k teplému počasí, které nám letos přeje, se podařilo dokončit 
fasádu a odvodnění domu. Výběr odstínů nové fasády se povedl a „nový 
kabát“  bývalé kampeličce sluší. Po dokončení fasády se pracovníci přesunuli 
dovnitř objektu a pracují na nových podlahách, vyzdívkách a rozvodech. Po 
novém roce by se mělo intenzivně pracovat na instalaci topení tak, aby bylo 

možné objekt vytápět a tím pádem i sušit. Zejména v přízemí, kde se budou 
betonovat podlahy, bude potřeba topit a větrat, aby bylo možné následně 
položit podlahové krytiny. Práce je tam stále dost, ale zatím to vypadá, že 
se do konce března vše stihne.

 mus    

Zahrada mateřské školy byla po drobném zpoždění dokončena 
a školkové děti si již užívají herních prvků přírodního typu. Povídají 
si podzemním telefonem, hopsají na skákacích houbách nebo se 
houpou na houpačkách. Většinu ostatních atrakcí děti využijí až 
na jaře, kdy se zabydlí hmyzí hotel a beruščí domeček. V letních 

měsících se pak děti mohou zchladit při vodních hrátkách u korýtek 
a pumpy. Vzhledem k zimnímu období na volných plochách zatím 
není zaseta tráva. Tento nedodělek bude odstraněn hned, jak to 
počasí dovolí. Doufejme, že se dětem nové hřiště líbí a že si zde užijí 
spoustu zábavy. mus    

   Komunitní plánování

   Zahrada školky

V listopadu proběhlo komunitní plánování na téma Další rozvoj Slivence 
– co nám zde schází? Cílem bylo poznat, co našim občanům v městské 
části schází, na jaká témata bychom se měli v novém volebním období 
zaměřit. Beseda byla nesmírně podnětná, vzniklo mnoho nápadů, kterými 
se budeme zaobírat. Snad největší diskuse proběhla kolem plánované 
a prozatím zastavené výstavby prodloužení tramvajové trati do Slivence, 
resp. Holyně. Další, neméně významné téma diskuse byl stav chodníků, resp. 
jejich absence na mnoha místech. V problematice zeleně je prioritou našich 
občanů zachovávat a rozšiřovat zeleň a nedat ji napospas developerským 
projektům. Občanům vadí nerozšiřování veřejného osvětlení a absence 
vhodného prostoru pro aktivní vyžití teenagerů, ale i relaxační oddechové 
zóny.

Další komunitní plánování připravujeme na jaro ve spolupráci s řádem 
Křižovníků na téma využití jejich areálu.  Jiří Urválek    



MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S.    

Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společnos-
tí Měření dodávek plynu, a.s., a ÚMČ Praha - Slivenec  nabízí  
odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobil-
ní 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 auto-
mobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plyná-
renské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u rybníka ve 
Slivenci.   

Termíny přistavení:
 dne    26. 01. 15   od  10,30    do  13,30   hod.          
 dne      4. 03. 15   od  14,30    do  17,00   hod.
 dne      9. 04. 15   od    8,00    do  11,00   hod.
 dne    14. 05. 15   od  12,00    do  14,30   hod.
 dne    17. 06. 15   od  10,30    do  13,30   hod. 

Bližší informace na tel. číslech  267 175 366  a  267 175 202, 
www.ppas.cz 
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   Petice za prodloužení tramvajové trati do Slivence a Holyně
 Od počátku prosince 2014 mají 
občané Slivence a Holyně možnost 
podpořit petici za prodloužení 
tramvajové trati do této lokality. 
Cílem petice je dát najevo zájem 
občanů o tento projekt a podpořit 
zastupitele Slivence, Holyně, 
Městské části Praha 5 a Hlavního 
města Prahy v aktivním přístupu 
a hlasování s cílem co nejrychleji 
začít s výstavbou tramvajové trati 
v situaci, kdy jsou připraveny fi nanční 
prostředky na výstavbu.

Děkujeme téměř 300 občanům Slivence s Holyně, kteří se od 10. prosince pod petici podepsali. 
Ti z Vás, kteří tak ještě neučinili, mají možnost získat více informací a podepsat petici v těchto 
místech: ÚMČ ve Slivenci, Klub Švestka, Kavárna Selanka, Prima Wine Shop, Restaurace La Festa, 
Restaurace U Rozcestí, IQ školka a Knihovna Slivenec.

  Za organizační tým petice Honza Schiesser    
Začátek roku jistě mají 

všichni pejskaři spojen s povinností platit za své chlupaté 
miláčky. Dobrou zprávou je, že se lhůta ani výše poplatku 
se nezměnila, poplatek tedy musíme zaplatit do 31. 3. 2015 
v příslušné sazbě. Připomínáme chovatelům povinnost 
přihlásit každého psa k místnímu poplatku u našeho úřadu, 
a to i když je poplatník od poplatku osvobozen nebo čerpá 
slevu. Evidence se týká všech psů starších 3 měsíců. Stejně tak je i povinností 
každého chovatele přihlásit psa k registraci na MHMP u odboru živnostenského 
a občanskosprávního na adrese Jungmannova 35/29, I. patro, č. dv. 109 a 110 
v návštěvní dny: pondělí 12:00 – 17:00 hodin, středa 8:00 – 18:00 hodin. 
Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy majitele 
apod. lze zaslat poštou nebo na některý z uvedených kontaktních e-mailů, příp. 
prostřednictvím datové schránky Hlavního města Prahy č. 48ia97h.
Klára Nováková tel. 236002257, e-mail: klara.novakova@praha.eu
Helena Tichá tel. 236002392, e-mail: helena.ticha@praha.eu
Jana Míková tel. 236003102, e-mail: jana.mikova@praha.eu
Marek Jančík tel. 236002254, e-mail: marek.jancik@praha.eu
Markéta Třešňáková tel. 236002317, e-mail: marketa.tresnakova@praha.eu.urv  

20. březen 2015   Do Chuchle x K Homolce

3. duben 2015  křiž. K Lochkovu x Na Kraji

17. duben 2015  ul. Rubínová

15. květen 2015 Holyně - Nám. Pod Lípou

5. červen 2015 křiž. Na Čisté x Frančíkova

26. červen 2015 ul. Smaragdová

Termíny  Trasa svozu – Stanoviště  čas

14. 5. 2015 křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 1640 – 1700

13. 8. 2015 nám. Pod Lípou   –  Holyně  1710 – 1730

12. 11. 2015 křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce 1740 – 1800

  ul. Na Čisté   1810 – 1830

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA ROK 2015

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD NA ROK 2015 

    Odpady – kontejnery

   Pro pejskaře



  Proč není budova bývalého sklenářství ve Slivenci ještě zbourána?

Na objekt je vydán demoliční výměr. Odstranění objektu proběhne v rámci 
rekonstrukce centra během letních měsíců.

  Nestihl jsem si podat žádost o grant v prvním kole grantového řízení 

MČ Praha – Slivenec, bude vyhlášeno druhé kolo grantů?

Druhé kolo grantů bude vyhlášeno na březnovém zasedání zastupitelstva MČ.

  Pokud proběhne v březnu tohoto roku plánovaná kolaudace č.p. 315 

(bývalá MŠ), kdy bude otevřena v přízemí lékárna?

S otevřením ordinace praktického lékaře a lékárny v přízemí se počítá 
od září. Vzhledem k nejrůznějším povolením i vybavením prostor nelze 
termín urychlit. V prvním patře budovy vznikne prostorný sál, který využije 
Slivenecký klub Švestka např. pro žádané kurzy jógy, pilates, zdravotního 
cvičení, případně tai-chi  pro dospělé, i cvičení pro děti, či dramatické kurzy 
pro svá vystoupení. Prostory nabídnou další možnosti v činnosti Klubu.    
 Jana Plamínková    

    Otázky a odpovědi

inzerce

    

   Injekční stříkačky 
– kam s nimi?
K 31. 12. 2014 byl ukončen provoz dvou stabilních sběrných 
míst nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních 
stříkaček. Sběr nebezpečných odpadů končí v ulici 
Poděbradská č. 36 na Praze 9; jednalo o jediné místo ke sběru 
injekčních stříkaček v Praze, zajištěné odborem MZO MHMP, 
a jiná možnost pro odevzdání tohoto odpadu zatím není 
zajištěna. Dále končí provoz sběrného místa nebezpečných 
odpadů na Praze 10 v ulici Dřevčická. Aktuální seznam 
sběrných míst bude vyvěšen na stránkách http://portalzp.
praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/index.html. 

   Jak jsme připraveni na zimu?
Zimní údržbu v naší městské části máme zajištěnou ve stejném rozsahu jako vloni. 
Zásoba posypového štěrku je připravena, nádoby na posyp svahových úseků jsou 
naplněny. Smluvně jsou zajištěné fi rmy na odklízení sněhu pluhováním. Ve Slivenci 
bude tuto činnost zajišťovat fi rma Hrabánek s.r.o. a v Holyni pan Petr Šimáček. Kromě 
toho budeme vlastní kapacitou uklízet sníh na komunikacích vozidlem Multikar s radlicí. 
Naši údržbáři jsou vybaveni na ruční úklid sněhu na chodnících. Věříme, že sněhovou 
nadílku zvládneme. Pokud někde v posypových nádobách štěrk chybí, budeme rádi 
za včasnou informaci. Máme zkušenost, že na některých místech štěrk z beden mizí, 
i když nesněží ani nemrzne. urv    

inzerce



První prosincové 
páteční dopoledne bylo 
v naší mateřské škole plné 
očekávání. I my jsme totiž 
čekali na Mikuláše, čerta 
a anděla. A dočkali jsme 
se. Přišel laskavý Mikuláš 
s dlouhými vousy, krásný 
anděl a docela hodný 
čert. Neobvyklá trojice 
navštívila postupně všechny třídy. V každé třídě děti zazpívaly písničku 
či zarecitovaly básničku. Za odměnu dostaly něco dobrého na zub. Po 
nadílce se sešly všechny děti v aule, kde se konal rej čertíků a andílků. To 
byla krása! Tančilo se o sto šest. 

V dalších dvou týdnech proběhla vánoční posezení s vystoupením dětí 
v jednotlivých třídách. Jako první měly besídku Berušky. Děti předvedly, 
co vše se od začátku roku naučily. Po vystoupení tvořily s pomocí 

rodičů svíčky ze včelího vosku a zdobily si dřevěné kapříky. O krásnou 
atmosféru se postaral dědeček Markétky, který zahrál na akordeon. Tímto 
ještě jednou děkujeme. V předškolní třídě Krokodýlů děti také zpívaly, 
recitovaly a tančily. Na výtvarné dílně se vyráběly zvonečky z květináčů 
a svíčky. Plné ruce práce měly nejen děti, ale také rodiče. Lvíčata si také 
připravila vystoupení pro rodiče. Předvedla básničky a písničky, které 
se od začátku školního roku naučila. Po vystoupení se zdobily dřevěné 
svícny těstovinami a natíraly se dřevění kapříci. No a u nejmenších dětí, 
u Rybiček, byla vánoční perníčková dílnička. Děti zdobily perníčky, které si 
samy s paní učitelkou Drahuškou ve školce upekly. A také zdobily dřevěné 
kapříky. Samozřejmě, že i tady děti rodičům ukázaly, jak umí zpívat 
a recitovat. A šlo jim to krásně.  Děkujeme všem dětem a rodičům za 
příjemnou atmosféru, která panovala na všech besídkách. Přejeme Vám 
krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. 
     Kolektiv mateřské školy    

MATEŘSKÁ ŠKOLA

   Prosinec v mateřské škole

  Sázíme stromy
Na podzim roku 2014 nás oslovila nezisková organizace 

Sázíme stromy z.ú. s projektem výsadby stromů na nějakém 
vhodném místě. Společně jsme vybrali naši obecní louku, 
kde je dostatečný prostor pro realizaci výsadby i obnovu 
odumřelých stromů. Celkem se uskutečnily tři akce, při 
kterých bylo vysazeno celkem 30 stromů, a to 8 lip, 14 dubů, 
4 břízky a 4 malé lipky.Na sázení se podílela jedna velká 
americká fi rma, fi rma Talterra s.r.o.a fi rma Clifford Chance 
Prague LLP. Akce se účastnili zaměstnanci i manažeři těchto 
fi rem, takže na naši louku přijel mimo jiné jeden Angličan, 
Holanďan, Portugalec a paní z Polska a s vervou se pustili do 
kopání jam na nové stromy. Atmosféra byla úžasná, dobrá 
nálada a po práci bylo všem do zpěvu. Vždyť právě zasadili 
stromy a přispěli svou prací na dobrou věc. Moc děkujeme 
paní Pavelkové za zorganizování této akce. urv    
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Slivenecká škola koncem listopadu a v prosinci plně žila předvánočními 
přípravami. Začalo to už 30. listopadu, tedy první adventní neděli, kdy 
od 13 hodin proběhly v budově školy adventní dílny. Ty končily tak, aby 
v případě zájmu lidé stihli mši ve sliveneckém kostelíku, kde si mohli právě 
zhotovený adventní věnec nechat posvětit. Od 17 hodin pořádala potom 
MČ Slivenec slavnostní rozsvěcení vánočního stromku a škola se postarala 
o vystoupení svých žáků. Tentokrát v novém pojetí, neboť předvedla živý 
betlém. Předvánoční atmosféru potom završila 18. 12. vánoční besídka, 
jako prezentaci všech tříd s výstavou tradičních i netradičních ozdob, 
které byly vyhodnoceny v soutěži „Vyrob vánoční ozdobu“. Tyto akce 
pouze zdánlivě nesouvisí s výukou. Dohromady s ní rozvíjejí tzv. měkké 
dovednosti, klíčové dovednosti, které jsou přímo obsažené ve školním 
vzdělávacím programu, ale také dodávají pocit sounáležitosti se školou, 
a tak to má být. Hlavně u školy, která si říká komunitní.

Adventní dílny
 V neděli 30. listopadu od 13 hodin pořádala slivenecká škola nejen pro 

své žáky, ale jak se na správnou komunitní školu patří i pro sliveneckou 
veřejnost, adventní dílny. Bylo jich osm. Sedm z nich připravili učitelé, 
osmou maminky z Unie rodičů. A co se vyrábělo? Adventní věnce, vánoční 
svícny z chvojí a dalších dekorativních prvků, zdobení perníčků, papírové 
prostřihávané hvězdy, papírové betlémky, barevné dekorace na okna.

Vzhledem k tomu, že paní kuchařky upekly perníky a úžasný jablečný 
závin, k tomu uvařily vánoční punč, k nastolení slavnostní adventní nálady 
nechybělo už vůbec nic.  

Vystoupení u stromečku
Na vystoupení při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku si 

slivenecká škola dala letos obzvlášť záležet. Inspirovala ji k tomu loni 
nová instalace dřevěných fi gurín Svaté rodiny přímo u stromečku. Tato 
kompozice umístěná na prostranství před školou je tak krásná, že škola 
cítila potřebu, aby svým vystoupení podtrhla jedinečnost a romantiku 
krásného prostředí se sliveneckým kostelíkem poblíž.  Na přípravě se 
podílely také maminky z Unie rodičů. Paní Miterová zajistila ozvučení, aby 
vystupující děti bylo slyšet. Paní Fišerová zase pódium a osvětlení, aby děti 
bylo vidět.  Škola zajistila vystoupení. A bylo opravdu velkolepé. Žáci ze 
2. a 5. třídy zdramatizovali celý příběh o narození Ježíška za doprovodu 
živých hudebních nástrojů v rukou učitelů i žáků, a zpěvu koled pěveckého 
souboru sestaveného z žáků různých ročníků. Soubor vede paní učitelka 
Helén. Malé děti, převlečené za anděly, pastýře, děvečky a tři krále, byly 

půvabné a vypravěč, páťák Vašík Svoboda, který bez jediného zaškobrtnutí 
vyprávěl celý příběh zpaměti, byl opravdu mistr. O hladký průběh vystoupení 
se zasloužily paní učitelky: Irena Liscová, Petra Levá, Helén a další, kteří 
výraznou měrou pomáhali včetně ředitelky, která celou akci koordinovala 
a byla autorkou prvotního nápadu a navrhla scénu se salaší. Školník pak 
salaš zadal vyrobit a tesařství Slavík ji za přijatelnou cenu vyrobilo.

Celou scénku zahájila i zakončila svým zpěvem profesionální zpěvačka, 
učitelka ZUŠ a lektorka volnočasových aktivit při slivenecké škole - Zuzana 
Vlčeková. 

Vzhledem k množství kladných ohlasů z řad veřejnosti chce škola udělat 
z tohoto vystoupení tradici patřící ke sliveneckým adventním slavnostem. 
Jen musí ještě vymyslet, jak udělat, aby na pódium vidělo co nejvíce lidí.

Vánoční besídka
V loňském roce poprvé slivenecká škola mohla pořádat svoji besídku 

v nové aule, která byla otevřená společně s mateřskou školou. Nyní se 
však obává, že na takové akce, kde se sejdou rodiče celé školy, kapacitně 
už nestačí. Letos byla aula přeplněná až k prasknutí. A opravdu bylo na 
co koukat. Vystoupily všechny třídy. Program zahájili ti nejmenší – děti 
z mateřské školy. A potom se už střídali starší žáci s těmi mladšími. Vystoupení 
mělo spád, zpívalo se, tančilo, předváděly dramatizace. Na programu byla 
i autorská ztvárnění vánoční tématiky a v rozverném podání například žáků 
8. třídy sklidila velký aplaus. Diváci měli možnost shlédnout pantomimu 
Stvoření světa, ztvárněnou malými prvňáčky v úžasných kostýmech, které 
zhotovily šikovné maminky. Příběh o narození malého Ježíška diváci mohli 
vidět hned dvakrát, pokaždé v trochu odlišném podání. První bylo skoro 
stejné z akce rozsvěcení stromečku na sliveneckém prostranství a také 
ho předvedli stejní žáci ze 2. a 5. třídy. Odlišně stejnou tématiku pojali žáci 
6. třídy, avšak těžko by se hodnotilo, které vystoupení bylo lepší! Taneční 
kroužek se představil s něžnou choreografi í na píseň z pohádky Tři oříšky 
pro Popelku a temperamentním tancem Jive. Ostatní třídy zpívaly, recitovaly. 
Bylo zřejmé, kolik nadaných dětí sliveneckou školu navštěvuje! Nakonec 
vystoupili ti nejstarší – deváťáci. A na nich bylo vidět, že si uvědomují, že 
takto slaví příchod Vánoc se svými mladšími spolužáky naposledy. Jejich 
vystoupení bylo poetické a vyvolalo mezi publikem velký ohlas. 

Celý podvečer se v aule slivenecké školy povedl. Takové akce tvoří nejen 
v žácích a učitelích, ale i v rodičích pocit sounáležitosti se školou, a tak to 
má u správné komunitní školy být. Rok 2015 plný pohody přejeme všem. 

Žákům, rodičům, učitelům, veřejnosti, prostě celé komunitě městské 

části Slivenec!  Za ZŠ Ivana Rosová, ředitelka    

ŠKOLA

   Ze života komunitní školy

V uplynulém roce 2014 navštívilo několik tříd školy ve Slivenci místní knihovnu, aby se žáci seznámili s půjčovním řádem knihovny, poznali, kde 
knihovna je, jaké knihy si mohou zapůjčit, jak s nimi zacházet, kdy v pořádku vrátit. Díky této dobré spolupráci mezi školou a knihovnou přibylo v knihovně 
„malých“ čtenářů. Jejich pravidelné návštěvy i výběr literatury jsou v této hektické době velmi potěšující a osvěžující.

V lednu 2014 máme naplánované malé setkání se spisovatelem RNDr. Táborským a jeho knihou: Měli dinosauři blechy? Děti knihu mají vypůjčenou 
z knihovny, ve škole ji přečetli a všichni se společně na setkání s panem spisovatelem těšíme.  Irena Krejčová – knihovnice    

   Spolupráce školy a knihovny ve Slivenci
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   Veřejná knihovna Slivenec
Z připravovaných akcí: 

 27. 1. RNDr. A. Krejčí, cestovatel specializovaný hlavně na Asii, přijel 
pozvání na besedu „KOREA - treky a Buddhové“. 

 24. 2. Cestovatelka M. Radostová nám přiblíží nedotčenou přírodu 
Aljašky

  27. 1. pro školní děti – setkání se spisovatelem RNDr. Táborským a jeho 
knihou „Měli dinosauři blechy?“
Z nových knih:  Doplnili  jsme  například  japonského  spisovatele  Murakami-
ho  o romány Kafka  na  pobřeží (patří do autorovy fantastické tvorby) 
a 1Q84 (líčí vztahy mužů a žen, mezigenerační odcizení a vliv historie na 
náš každodenní život). Obohatili jsme slivenecký knižní fond o romantickou 

ságu P. Simon-
sové: Měděný 
jezdec, Taťána a 
Alexandr, Letní
zahrada, kde au-
torka popisuje 
přežití vražed-
ného soukolí Sta-
linova režimu, 

Leningrad v 2. světové válce a útěk do USA, nebo o prózu Jany 
Červenkové (spisovatelka je občankou Slivence): Zavři oči, otevři pusu 
(děj tohoto románu začíná za druhé světové války a zachycuje život u nás 
v dalších dvaceti letech). Zakoupili jsme publikaci Osobnosti českých dějin, 
detektivky Jo Nesbo: Sněhulák, Levhart, Červenka, Přízrak; TerryHayes 
Já, poutník; Thom Racina: Smrtelný mráz; a další.  Nabídku knih zpestří 
i zapůjčený soubor 260 knih z Městské knihovny v Praze.
Zveme vás do knihovny – jistě si každý vyberete. Přejeme vám v roce 
2015 zdraví, štěstí, spokojenost a k tomu vám může pomoci i dobrý výběr 
čtení. Irena Krejčová – knihovna Slivenec    

Malá statistika knihovny ve Slivenci   

rok   2012 2013 2014
Počet knih k 31.12.  7330 7626 6368
Přírůstky     392   296   268
Úbytky       73       0 1426
Registrovaní čtenáři    178   205   195
- z toho čtenáři do 15 let     55     57     61
Návštěvníci knihovny vč. akcí 3123 3357 3271
Výpůjčky   3955 3492 3540
Výměnné fondy z Měst. knih.   390   332   380

   Byli jsme v PERU
Pozvala jsem několik přátel na povídání a promítání nevšedních zážitků 

z Peru. Netušila jsem, že se zasedací síň tak silně zaplní. Je to tím, že 
cestopisné besedy jste se naučili vnímat, zajímá vás způsob života v jiných 
krajích, dokážete srovnávat žití tam a tady. 

Peru patří mezi země s rozvíjejícím se hospodářstvím, bohatou historií, 
výbornou kuchyní, nezaměnitelným výtvarným uměním. Peru, kolébka 
mnohých starobylých civilizací, sloužilo jako jeden z pilířů architektury 
celé západní polokoule. Nahlédli jsme do Limy s osmi milióny obyvateli; 
v severní části země Amazonii jsme navštívili město Iquitos, kde žije půl 
milionu obyvatel, ale do města nevede žádná silnice, kolem je zelená 
džungle, teče řeka Amazonka a Nanay. V džungli jsme strávili několik dní, 
navštívili školu, kostel a vesnici San Pedro. Jižní vysočinu Peru jsme poznali 
v okolí Arequipy – bílého města, vystavěného ze sopečného sillaru. Prošli 

jsme Cuscem – hlavním městem incké říše, vyšplhali se k úchvatné Machu 
Picchu, nejznámějšímu archeologickému nalezišti na celém americkém 
kontinentě. Přesunuli jsme se do And do Huarázu, prošlapali trek Santa 
Crus a do širokých údolí v národním parku Huascarán jsme se dívali 
z ledovce Pastouri (5300m) a žasli nad bromelií Puya raimondii. Poklonili 
jsme se památce města Yungay zasypaného smrtící lavinou v roce 1970, 
kdy masivní zemětřesení zabilo v centrálním Peru 70 000 lidí a zahynulo 
zde také 15 československých horolezců.

Povídali jsme si dvě hodiny při horkém čaji MUŇO-MUŇO z voňavých 
bylinek nasbíraných indiánskou bylinkářkou a s blahodárnými účinky 
na trávení. Za tu dobu nám zamrzla cesta domů, venku bylo nevlídně, 
klouzalo to (pondělí odpoledne 1. 12.) – snad se všichni „cestovatelé“ 
dostali k domovním dveřím v pořádku.  Irena Krejčová, Klub seniorů    

Jeho život byl dobrodružný. V sedmnácti letech  jako gymnazista se 
zamiloval do knížek Jacka Londona a rozhodl se, že půjde po jeho stopách 
– vypraví se na Aljašku za krásnou, divokou přírodou. Třebaže jeho otec byl 
přísný komunista a člen Závodní milice, Jardu nějaká politika a rozdělení 
světa vůbec nezajímalo, žil přece ve svých snech v 19. století, hranice byly 
volné, a stačilo být otužilý, zdatný zálesák, a to on byl. 

Spočítal si, že nevýhodnější bude cesta přes hranici východní, na 
zaoceánskou loď neměl, ale tohle dokáže pěšky, uživí se, co les dá – však 
se mu k lovu dobře hodil revolver tatínka milicionáře (ne, neukradl ho, to 
on nedělal, po návratu by ho zas vrátil). Dal si ho do torny, přidal chleba 
s máslem – a poezii Walta Whitmana Stébla trávy – to byla jedna z mála 
amerických knížek, co u nás v padesátých letech vyšly. Pěšky doputoval až 
k hranicím SSSR, které překročil, ani nevěděl jak – nebyly střežené, každý 
stát Varšavské smlouvy si tenkrát hlídal hlavně čáru se Západem – taky 
kdo by utíkal do Sovětského svazu? A tak šel hezky dlouho hlubokými lesy. 
Setmělo se, Jarda se schoulil pod strom do listí a spal. Probudil ho až psí 
štěkot a vzápětí mužský řev. Otevřel oči, a okolo něho četa vojáků – hned 
poznal, že tihle už nejsou naši – mířili na něj bajonety. Ruce se jim chvěly, 
pochopili, že stojí tváří v tvář  pravému špionovi, protože kdo jiný by se 
k nim toužil dostat přes tuhle hranici! Čekali jen  na velitele. Ten vysypal 
tornu, revolver byl jasný důkaz. Velitel však v batohu – svačina už dávno 
snědená – nahmatal ještě cosi jiného: „Něstreljájtě! Éto ně plachój čelavěk 
– u něvo stichí,“ zaněl povel – Nestřílejte, to není špatný člověk, má s sebou 

básně! A tak přišel výlet na Aljašku Jaroslava 

Švestku, rodáka z Holyně bytem ve Slivenci, jen 
na rok vězení a samozřejmě vyhazov ze školy.

Po odpykání trestu pracuje jako dělník na 
Barrandově, později jako dřevorubec v jižních 
Čechách. Zůstává člověkem tvůrčím, osobitým, 
vynalézavým, přemýšlivým. Proto si všude 
nachází přátele stejného druhu – lhostejno, 
zda jsou to dělníci, vědci (Jiří Grygar), umělci 
(Karel Milota) aj. Zároveň si píše deníky, v nichž 
se všechny jeho vlastnosti odrážejí. Později, 
až docela nedávno, z nich vzniknou dvě knihy, které vydá Libri prohibiti: 
„Deník dřevorubce“ a „Orwellův rok“. Ta druhá ho nepřišla lacino, a to 
byla teprve v samizdatovém, několikrát opsaném vydání. Její děj spočívá 
v tom, že manželé si společně předčítají z knížky science fi ction, a podivují 
se nad tím, jak dokonale odpovídá skutečnému  životu tehdejší společnosti 
– byl to román Georga Orwella a Jarda si za jeho inteligentní rozbor šel 
sednout do kriminálu podruhé. On byl totiž i paličatý a přísný v tom, jak bral 
věci vážně, jak stál za svými názory – někdy to až vadilo.

Pak emigroval do Kanady, po revoluci se vrátil a žil v jižních Čechách. 
Už mezi námi bohužel není, ale zůstaly tu jeho knížky, které by měli poznat 
nejen ti, kdo ho pamatují, ale i mladí, kteří tam najdou kousek dějin své 
obce.  Jana Červenková    

   Knížky autora ze Slivence v naší knihovně



10    Slivenecký mramor 1    2015

   Vánoční zvonečky z pedigu, keramika a růže z padaného listí.
Tvůrčí fantazie nezná mezí. V listopadu 2014 jsme měli setkání seniorů věnované tvorbě, nápadům, 

vánoční dekoraci a procvičení šikovnosti. Z pedigu jsme vytvořili barevné zvonečky, kterými můžeme 
ozdobit vánoční stromeček nebo i dárek.  S keramikou už máme malé zkušenosti a tak pod 
odborným a trpělivým vedením jsme dokázali vyrobit povedené misky, tácy na štrůdl, krmítka pro 
ptáky, postavičky. Velmi nás bavilo vyrábět růže z padaného listí. Když použijete velké barevné listy, 
žasnete, jak krásná růže se z toho vytvoří – a jak voní! Vybrané výrobky z pedigu (zvonečky i košíčky), 
keramiky i růže z listí můžete vidět v knihovně. Irena Krejčová  – Klub seniorů    

SENIOŘI

V letošním roce se naši senioři mohou opět těšit na své oblíbené 

výlety, které připravuje městská část spolu s radotínskou CK Arces. 

Také v letošním roce čekají na seniory s trvalým bydlištěm v naší 

obci celkem čtyři zájezdy dotované městskou částí. Za každý zájezd 

je stanovena úhrada 300,- Kč (cena zahrnuje dopravu z Holyně 

i Slivence, průvodcovské služby, vstupné a pojištění). Na jednotlivé 

zájezdy je možné se hlásit již od února na podatelně úřadu u paní 

Bohdany Růžičkové.

  16. 4. 2015 - Velikonoční symfonie
Dopolední prohlídka Přerova nad Labem, tamního skanzenu. Byl 

založen roku 1967 za účelem zachování tradičních odkazů české vesnice. 
Postupně bylo do lokality přemístěno několik historických objektů lidové 
architektury, zejména z Polabí. Skanzen navštívíme v čase, kdy v něm 
bude probíhat výstava zaměřená na tradici slavení Velikonoc a jara 
v českém Polabí.  Po návštěvě skanzenu se přesuneme na zámek Loučeň. 
Navštívíme hudební salon, v němž koncertoval Bedřich Smetana, který 
přímo pro zdejší knížecí pár zkomponoval skladbu Z domoviny. Všechny 
přístupné zámecké interiéry si prohlédneme za účasti dobově oblečeného 
personálu. V Loučeni je po poledni plánován oběd.

Odpolední prohlídka Jabkenic (do roku 1950 Jablkynice), památníku 
hudebního skladatele Bedřicha Smetany, umístěném v bývalé myslivně, 
kde skladatel v období 1875 - 1884 prožil poslední léta svého života 
a zkomponoval některá svá díla jako například Hubička, Tajemství, Čertova 
stěna a dokončil zde cyklus symfonických básní Má vlast. Současná 
stálá expozice obrazovými a písemnými dokumenty i řadou osobních 
a rodinných předmětů přibližuje život Smetanovy rodiny. 

  21. 5. 2015 – Za Svatou Zdislavou 
Dopolední návštěva Českého Dubu, kde bude možné si prohlédnout 

klášterní komendu řádu johanitů. Tu v roce 1237 založil Havel z Lemberka. 
Jeho manželka Zdislava se zasloužila o zřízení špitálu. O johanitské 
komendě se dlouhá léta soudilo, že byla za husitských válek zničena, avšak 
v roce 1991 byla neočekávaně znovuobjevena. Druhou zastávkou bude 
romantická obec Kryštofovo Údolí, která se pyšní třetím orlojem v České 
republice, dřevěným kostelíkem a zvonicí, muzeem betlémů a blízkými 
železničními viadukty. V Kryštofově Údolí je plánován čas na oběd.  

Odpolední zastavení na zámku Lemberk, který stojí na místě původního 
hradu Löwenberg založeném na začátku druhé třetiny 13. století Havlem 
z rodu Markvarticů, později psaným z Lemberka. Ten byl významným 
šlechticem a důvěrníkem krále Václava I. Jeho manželkou se stala ve svých 
zhruba patnácti letech Zdislava z moravského Křižanova. Zdislava se svým 
životním postojem výrazně odlišovala od žen své doby. Již za svého života 
a především pak v průběhu dalších staletí se stala předmětem posvátné 
úcty obyvatel kraje, na jehož zvelebení měla výrazný podíl. Po své smrti 
ve svých asi 30 - 32 letech, v roce 1252, byla pohřbena v Jablonném 
v Podještědí v kostele sv. Vavřince, který se svým manželem založila a na 
jehož místě dnes stojí velkolepý barokní chrám. V roce 1995 byla papežem 
Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. 

Poslední, čtvrtá zastávka bude náležet městu Jablonné v Podještědí, 

respektive dominikánskému klášteru. O založení kláštera se také zapříčinila 
Zdislava z Lemberka se svým manželem Havlem. 

  10. 9. 2015 – Vlašimsko
První zastavení bude patřit zámku Jemniště, prohlídce zahrady 

a zámeckých interiérů. Zámek nechal v roce 1724 zbudovat hrabě 
František Adam z Trauttmansdorffu. Odtud se přesuneme do Vlašimi. 
V plánu je prohlídka zámeckého parku v romantickém stylu a s řadou 
staveb. Vlašimský zámek vznikl v 15. – 16. století přestavbou původního 
gotického hradu. Po procházce městem bude čas na oběd.

Odpolední zastavení proběhne v obci Kondrac, kde navštívíme farní 
muzeum, jediné svého druhu v Čechách. Bylo otevřeno v roce 2010. Jeho 
areál zahrnuje dvůr s hospodářským zázemím, márnici, románský kostel 
sv. Bartoloměje a představuje autentický interiér fary z přelomu 19. a 20. 
století. V hlavní budově muzea je také řemeslná dílna s možností výroby 
svíček, ručního papíru či tisku obrázků s dobovou tematikou svatých. 
U fary se nachází bylinková zahrádka. 

Závěr výletu bude patřit novějšímu resortu, jehož vznik je spojen se 
jménem Andreje Babiše. Resort nese jméno Čapí hnízdo (unikátní resort, 
který nabízí prostory pro pořádání konferencí, či společenských akcí 
a odpočinek v krásné přírodě). Zavítáme na zdejší ekofarmu, kde nás 
odborný zaměstnanec provede hospodářským dvorem a seznámí nás 
s chovanými zvířaty.

  8. 10. 2015 – Nové Město nad Metují a Adršpach
Dopoledne si prohlédneme Nové Město nad Metují. Zámek v Novém 

Městě nad Metují je součástí městské památkové reservace. Byl postaven 
na počátku 16. století společně s městem, původně jako pozdně gotický 
hrad. V průběhu doby vystřídal zámek i město dosti majitelů. V roce 1908 
si novoměstský zámek jako své rodinné sídlo vybral Josef Bartoň, majitel 
textilní továrny v Náchodě. Tehdy zámek prošel zatím poslední přestavbou 
a ze zámku se stalo moderní sídlo, vyzdobené předními českými umělci 
1. poloviny 20. století ve stylech secese, art deco, kubismu a funkcionalismu. 
Současně však byla restaurována dochovaná výzdoba z časů renesance 
a baroka. Zámek byl také vybaven technickými vymoženostmi, jako je 
vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní výtah. Díky 
tomu dnes novoměstský zámek slouží jako ukázka adaptace historického 
objektu na moderní bydlení, stejně jako kvalitní příklad spojení historické 
a novodobé výzdoby a zařízení. Po prohlídce budeme mít čas na oběd. 
Odpoledne navštívíme Adršpašské skály. Adršpašsko-teplické skály 
jsou největším a nejdivočejším skalním městem ve střední Evropě. Turisty 
fascinují již od 18. století, kdy několikadenní požár zničil okolní bujnou 
vegetaci a odhalil krásu pískovcových útvarů. Od té doby začaly vznikat 
turistické stezky a z té doby pochází i většina pojmenování místních 
skalisek. V čase 13.45 – 16.15 hod. máme naplánovaný pěší výlet tímto 
skalním městem. V jeho první části nás bude provázet místní průvodce, 
jenž nám bude vyprávět o pozoruhodnostech a přírodních zajímavostech 
lokality. Trasa začíná za pokladnami u azurového jezera a dovede nás 
k vodopádům, od kterých někteří vystoupají strmě k přístavu lodiček na 
malém jezírku. Pak se stejnou cestou vrátíme zpět na výchozí místo. Trasa 
skalním městem je dlouhá zhruba 4 km. 

Upozornění: Trasa skalním městem vynechává náročné úseky, přesto 
je svojí vzdáleností a především výstupem po schůdkách od vodopádu 
k jezírku nevhodná pro méně zdatné seniory. Proto zvažte svoje schopnosti! 
Ti méně zdatní mají možnost krátké individuální procházky.

   Zájezdy seniorů 2015



   Slivenecký jarmark
V sobotu 13. prosince se konal na slivenecké návsi tradiční 

vánoční jarmark. Teplé, téměř jarní počasí sice předvánoční atmosféru 
nenavozovalo, ale jinak se odehrálo vše tak, jak se na tuto akci sluší 
a patří. Trhovci nabízeli jmelí, vánoční ozdoby z nejrůznějších materiálů 
a drobné dárky. Svůj stánek s autorskými výrobky si otevřel Klub Švestka, 
květinové vánoční dekorace nabízelo slivenecké květinářství Reliéf, 
občerstvení v podobě horkého svařeného vína, hrnce rybí polévky 
a domácí vánočky zajistila kavárna Selanka, pečivo (nejen v podobě 
trdelníku) nabídla fi rma Staročeské trdlo sídlící ve Slivenci, textilní výrobky 
pro radost nabízela fi rma Látky do bytečku z Holyně, trh svými svítícími 
hvězdami nezištně ozdobila fi rma 1. Vršovické hvězdářství s kořeny ve 

Slivenci, nově se představila slivenecká fi rma LoLoLu s originálními dárky, 
med a medovinu prodával včelař ze Zmrzlíku. Nabídku zpestřili řemeslníci 
ukázkami dobových řemesel. Kovář, dráteník a svíčkař měli otevřeny své 
improvizované dílny, v nichž si každý mohl něco zkusit vyrobit. Uvnitř 
vánočně vyzdobené kavárny Selanka probíhal prodej Klubu lidové 
tvorby a prodej drobné bižuterie. V průběhu odpoledne uspořádalo 
rodinné centrum Pecka výtvarné dílny pro děti, které vyráběly vánoční 
řetězy z barevných těstovin nebo kukuřice. Děti si také užily staré české 
pohádky ve veselém podání souboru Kejklíř a hřebem celého dne byla 
potom ohňová světelná show, na kterou se přišla podívat více než velmi 
početná skupina diváků.  Lenka Kudláková    

Společenská kronika  2015

Srdečně blahopřejeme těm občanům, 
kteří v měsíci lednu a únoru oslavili nebo 

oslaví významné životní jubileum.
 Leden  2015

paní Emilie Mikešová, pan Pavel Janovský
paní Hana Slavíková, paní Jaroslava Pánková
paní Blažena Lipertová, paní Olga Janejová

Únor  2015
pan František Buchta, pan Bohuslav Maděra
pan Antonín Kravka, paní Věra Tyapusová
paní Miroslava Vošická, paní Jana Kořánová

pan Leo Moťka, paní Marie Kopecká
paní Růžena Kolářová

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

Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástup-
ci městské části při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby tuto sku-
tečnosti nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové na 
tel.: 251818044,733121011 nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.
cz . Těšíme se na všechny občany, kteří projeví zájem o setkání při 
příležitosti jejich jubilea. 

Výrobky klubu Švestka Svítící hvězdy Selankové občerstvení

Děti sledují pohádku

Pohádka pro děti

Dílna RC Pecka

Ohnivá show



   Adventní čas v Klubu Švestka
Také v Klubu Švestka byl celý měsíc prosinec cítit ve vzduchu čas 

příprav na Vánoce. Nejvíce tvůrčí práce jsme zaznamenali ve výtvarných 
kurzech, které připravovaly vánoční výstavu do holyňské kaple. Všechny 
kurzy Paletek pod vedením Edity Šimkové, děvčata z kroužku Alenčin 
korálek pod taktovkou Veroniky Borovkové, výtvarnice z kurzu Malování, 
který vede Nicole Růžičková, i nadějní keramici z Hliněné Pecky zaměřovali 
své úsilí na vánoční výstavu. Tématem pro výtvarné kurzy Paletek byli 
andělé a každý si mohl vybrat techniku, jakou velkoformátový andělský 
obraz ztvární. Alenky vyráběly ozdoby na vánoční stromeček, keramici celý 
betlém, andělíčky nejrůznějších tvarů a mnoho dalšího. Kdo ve Švestce 
nevyráběl, ten se mohl přijít z předvánočního ruchu odreagovat do hodin 
jógy nebo pilates.

Lektor hudebního švestkového oboru Martin Roušar se podílel 
s některými svými svěřenci na hudebním pásmu školy, mnozí dospělí 
studenti jazykových kurzů absolvovali veselé vánoční besídky, Rychlí 
Špunti zažili trénink ve svátečním duchu, stejně tak děvčata v kroužcích 
Výrazového tance. Divadelníci uchopili ten výjimečný čas jako možnost 
k zastavení se nad pěknou knížkou a jako prostor pro vyprávění.

Pro seniory jsme zorganizovali dvoudenní keramickou 
adventní dílnu. Při ní vzniklo mnoho krásných výrobků, které 
ozdobily štědrovečerní stoly sliveneckých a holyňských 
domovů. 

Spolupodíleli jsme se na mikulášském odpoledni kavárny 
Selanka, kde nechyběl Mikuláš, čert a anděl, zdobily se perníčky, vyráběly 
ozdoby z jablíček a samozřejmě všechny děti čekala nadílka.

V kavárně Selanka jsme ve spolupráci s Ukradenou galerií nainstalovali 
výstavu adventních kalendářů z šedesátých až devadesátých let minulého 
století zapůjčenou ze soukromé sbírky paní Evy Drtinové.

Na sliveneckém jarmarku jsme otevřeli svůj stánek s propagačními 
materiály a autorskými výrobky. Ještě první lednový týden bude možno si 
zakoupit například novoroční přání Klubu Švestka buď přímo v Klubu, nebo 
v kavárně Selanka, či ve veřejné slivenecké knihovně.

Prožili jsme krásný švestkový advent, tvůrčí a naplněný. Advent, 

během kterého nebyla nouze o šťastný dětský úsměv. Právě mnoho 

takových úsměvných chvil Vám přejeme v nadcházejícím roce, 

a samozřejmě pevné zdraví. Krásné Vánoce přeje realizační tým 

v osobě Lenky, Edity, Veroniky a Dorky!

Z výstav sliveneckého klubu Švestka

   Mikulášská selanka
V kavárně Selanka se za podpory Klubu Švestka a rodinného centra Pecka uskutečnila 

dne 5. 12. odpoledne Mikulášská besídka. Na děti zde čekali Mikuláš, čert i anděl a za 
básničku či písničku jim dali drobné dárky. Děti dostaly jablka a pomeranče, které si 
mohly ozdobit zapichováním koření hřebíčku a také vánoční perníčky, na které mohly 
malovat cukrovou polevou.

Účast byla hojná, v průběhu odpoledne se na besídku přišlo podívat kolem 50ti dětí. 
Mikulášské trio se rozhodně nenudilo ani nezahálelo. Všichni zúčastnění přispěli k vytvo-
ření příjemné atmosféry a i díky tomu se besídka velmi vydařila.          Tereza Princová    

RC Pecka ve spolupráci s kavárnou Selanka 
zvou všechny zájemce od tří let věku na pohádkové 
představení

KrálovstvíKrálovství
Květinový muzikál nejen Květinový muzikál nejen 

pro dětipro děti

Středa 11. března 
v 17:00 v kavárně Selanka 

Kapka rosy podávaná s kostkou léta a půlnoční vytí vlčích máků. 
Ema na stopě největšího tajemství přírody. První jarní prys-
kyřník hlídá Severní bránu. Pohádkový kabaret s autorskými 
písněmi a bleskovými převleky. 

scénář: Anna Duchaňová, Petr Pola, režie: Anna Duchaňová
hrají: Anna Duchaňová, Michal Němec Jablkoň

Vystoupení před kaplí



   Drobty z rodinného centra Pecka
Vánoce patří především dětem. Čas těšení, tajuplných chvil vonících 

jehličím, světla svíček a kádě s kapry…Také v rodinném centru jsme si 
takové chvíle užívali – v kurzech, které rodinné centrum organizuje, při 
jednorázových výtvarných dílnách pro dospělé v předvečer adventu 
nebo pro děti na vánočním jarmarku. Našim největším dárkem k 

letošním Vánocům pro maminky nejmenších dětí je to, že se 

podařilo znovu otevřít volnou dopolední hernu. Je přístupna ve středu 

mezi 10:00 – 12:00. Hernu zajišťuje paní Kateřina, která je sama maminkou 

malého Alexe. V tento uvedený čas je herna přístupna Vám a Vašim 

dětem zdarma. Pokud máte zájem, hlašte se na info@klubsvestka.cz. 

Nebo přijďte rovnou do herny Klubu Švestka. Věříme, že právě v zimním 

období maminky s dětmi na mateřské dovolené tuto možnost setkávání 

se uvítají.

Těšíme se na shledanou v roce 2015!

Montessori dílna

Příjemný prostor dětské herny Švestkové výtvory

Kurz nordic walking

Rychlí Špunti

NOVÝ KURZ CVIČENÍ PRO DĚTI VE 
VĚKU 6-8 LET

Míčové Míčové 
a pohybové hrya pohybové hry
Začínáme 10.3.2015 v tělocvičně 

základní školy 
od 18:00h do 18:45h, 

následně každé úterý ve stejný čas.

Přijďte si s oblíbenými trenéry Rychlých 
špuntů zasportovat, procvičit známé 

a poznat i méně známé hry.
Více na www.klubsvestka.cz

Výroba vánočních dekorací



   Advent ve slivenecké farnosti
Od první adventní neděle spojené se svěcením věnců, se začaly 

ve sliveneckém kostele konat mše opět pravidelně každou neděli. Mši 
slouží střídavě  P.  Zdeněk  Skalický z Radotína a P. David Kučerka z řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou, který také posvětil při slavnostním 
rozsvěcení vánoční strom na slivenecké návsi.

V sobotu 13. 12. si mohli zájemci vyslechnout nádherný koncert  
Sliveneckého  akordeonového souboru. Devět akordeonistů spolu se 
svým dirigentem představilo během koncertu duchovní skladby H. 
Purcelliho, G. F. Händela, J. S. Bacha, J. K. Vaňhala, O. Nedbala, E. 
Griega a  G. Verdiho. Závěrem zazněla netradičně i jedna fi lmová melodie 
E. Morriconeho. Pro všechny přítomné v naplněném kostele byl tento 
koncert jistě nezapomenutelným zážitkem.

V úterý 16. 12. pak zazněly duchovní skladby, vánoční písně a koledy 

v podání dětského  pěveckého sboru Pegas, který tentokrát přivedl i svou 
nejmladší část zpěváků – sbor Pegásek a  hosta - pana Petra Sejpala. 
Kostelem opět zněly krásné písně z různých koutů světa v nejrůznějších 
jazycích.

Poslední adventní mše měla trochu netradiční atmosféru. Interiér 
kostela nebyl osvětlen elekrickým osvětlením, ale v dnešní době pro 
nás již trochu netradičně – spoustou svíček. Přestože toto osvětlení 
působilo někomu možná trochu potíže při četbě, mělo svůj nesporný 
půvab a v adventní době i zvláštní kouzlo. Na Štědrý den v podvečer se 
z otevřených dveří kostela Všech Svatých šířilo betlémské světlo spolu 
s přáním požehnaných svátků.  Ve 22:00 se konala půlnoční mše.V pátek 
26. 12. se konalo v pořadí 5. vánoční hraní a zpívání.

  Petra Siganová    

   Předvánoční čas 
      s Červeným křížem

I letos připravila 3. MS Slivenec při OS ČČK Praha 1 pro děti 
ze zdravotnického kroužku již tradiční předvánoční dovádění.  
Zázemí jsme měli opět v základní škole, kde si děti během 
víkendu vyráběly nejrůznější vánoční dekorace a přání, hrály hry 
a samozřejmě také trénovaly své dovednosti v poskytování první 
pomoci. Nechyběl ani výlet Mikulášským parním vláčkem, kde 
sv. Mikuláše doprovázel anděl i nezbytní čerti. Děti za doprovodu 
kytary společně zazpívaly čertovskou písničku a dostaly sladkou 
odměnu. V neděli 21.12. ve spolupráci s ÚMČ Praha – Slivenec 
(navrhl adresáty), roznesly členky naší místní skupiny vánoční 
balíčky připravené oblastním spolkem. Velkou předvánoční 
odměnou nám byl úsměv na tvářích obdarovaných.   -PeS-    

Slivenecký akoredeonový soubor

Roznos vánočních balíčků

   Tříkrálová sbírka
V úterý 6. ledna v 18:00 byla sloužena ve 

sliveneckém kostele mše svatá na Tři krále.  Duchovní 
z Řádu křižovníků vysvětili vodu, kadidlo, zlato a křídu. 
S křídou poté obcházely děti z farnosti, kterým před 
tím požehnal otec David. Děti převlečené za Tři krále 
označovaly příbytky známým K+M+B. Slivenecká 
farnost se letos připojila do celorepublikové Tříkrálo-
vé sbírky organizované Charitou České republiky. 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí 
u nás (letos se do ní zapojilo na 50 000 dobrovolníků) 
a vážíme si toho, že i občané Slivence otevírali ochotně 
vrátka našim Třem králům, aby přispěli potřebným, pro 
které je výtěžek sbírky určen. Částka bude Charitou 
rozdělena mezi nemocné, handicapované, sociálně 
slabé, matky s dětmi v tísni a také na zahraniční 
humanitární účely. 
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Půlnoční mše svatá



   Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou u paty pražského mostu  

Tento řád se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného sv. 
Anežkou Českou v roce 1233 při kostele sv. Haštala v Praze na Starém 
Městě. Je jediným mužským řádem, který vznikl na českém území 
a v Praze měl vždy své hlavní sídlo. Na řád povýšil bratrstvo papež 
Řehoř IX. v roce 1237, poté se začal šířit v okolních zemích, zejména do 
Slezska, Polska a do Uher. Hlavní náplní činnosti řádu bylo zakládání 
a provozování špitálů a působení v duchovní správě. Řád otevřel první, 
byť provizorní, seminář pro přípravu a výchovu kněžského dorostu. 
Materiální podporou a přístřeším v počátečních fázích přispěli křižovníci 
při uvádění dalších řádů (jezuitů, kapucínů, trinitářů) do českých zemí. 
V 19. století se pak mnozí členové uplatnili jako učitelé na středních 
a vysokých školách, přičemž velmistrům byl svěřován dozor nad 
výukou na gymnáziích v celém království. V řádu křižovníků působili 
nejen Češi, Moravané a Slezané, ale i Lužici, Poláci, Jihoslované, Valo-
ni a Němci. 

Nebyl tedy svým složením 
ani působištěm ryze českým 
řádem, ale měl výrazně středo-
evropský charakter. Řád sice 
nedal církvi žádného sva-

tého či blahoslaveného, ale přesto vyoral hlu-
bokou a nesmazatelnou brázdu v oblasti 
kultury a vzdělanosti, jakož i na poli duchovním 
a charitativním, a to nejen v českých zemích, ale 
i všude tam, kam až jeho vliv dosahal.

Řád byl donátorem 18. kaple Svaté cesty 
z Prahy do Staré Boleslavi. Kaple byly stavěny 
v letech 1674 - 1690, v horním rohu výklenku bylo 
jméno stavebníka a jeho erb. Erbem byl původně 
rovnoramenný červený kříž na černém plášti, 
od roku 1252 byl doplněný dole o červenou 
hvězdu. V průběhu 17. století převládal kříž 
kotvicový a teprve v průběhu 18. století převládl 
kříž osmihrotý, obecně zvaný maltézský. Řád 

velmi utrpěl tvrdým pronásledováním za komunistického režimu, kdy řada jeho členů skončila 
ve vězení nebo táborech nucených prací při uranových dolech. Mezi lety 1949 a 1989 došlo 
k poklesu počtu členů řádu z 53 na 13, po sametové revoluci se však začal obnovovat, v roce 
2001 měl již členů 21. Kvůli vysokému věku od roku 2001 zemřeli 4 členové, jiní opustili řeholní 
společenství sami. V roce 2009 měl řád 15 profesů a 1 novice. V současné době řád působí 
v Česku a Rakousku a v jeho činnosti dominuje působení v duchovní správě, přispívá však na 
různé sociální programy a na provoz nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
v Praze.

Dne 20. června  2011 byl z rozhodnutí Kongregace pro řeholní společnosti a instituty 
zasvěceného života jmenován novým velmistrem s mandátem na 6 let Pan PharmDr. Josef 
Šedivý, O.Cr., který předtím působil jako farář ve Věteřově u Kyjova. Řád existuje jako společenství 
řeholních kanovníků. Velmistr sídlí v Praze v klášteře křižovníků u staroměstské paty Karlova 
mostu. Se Slivencem je Řád křižovníků úzce spjat od roku 1253, kdy získal Slivenec darem od 
krále Václava I. Kolem roku 1276 zde křižovníci vystavěli raně gotický kostel Všech Svatých. Od 
14. století začali křižovníci ve Slivenci (nyní radotínký katastr) budovat lomy na proslulý červený 
mramor, který byl využit na stavbu zbraslavského kostela, ale také na výzdobu mnoha pražských 
kostelů a paláců. Křižovnickému řádu patřil slivenecký Dvůr křižovníků i pozemky ve Slivenci 
a v Holyni, na kterých hospodařili.

  Současný velmistr Řádu křižovníků P. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr., navštívil 

během podzimu Slivenec. Na schůzce se současným vedením obce panovala shoda 

v představách o budoucím využití Dvora křižovníků. Řád i vedení obce zastávají názor, že 

by objekt měl sloužit občanům Slivence a Holyně. O navrácení do majetku řádu zažádali 

křižovníci v rámci církevních restitucí. Rádi bychom dali možnost občanům vyjádřit se 

k budoucnosti statku a jeho okolí. Plánujeme komunitní plánování, na které vás srdečně 

zveme.  Lenka Kudláková (čerpáno z ofi ciálních  webových stránek Řádu křižovníků)   

Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis 

Nový velmistr Josef Šedivý

Dvůr křižovníků
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Kalendář Slivence leden – březen 2015 Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu: 

ALJAŠKA DIVOKÁ A KRÁSNÁALJAŠKA DIVOKÁ A KRÁSNÁ
 

s cestovatelkou Magdou Radostovous cestovatelkou Magdou Radostovou

KDE: zasedací  místnost ÚMČ Praha - Slivenec, 
K Lochkovu 6

KDY: V úterý 24. 2. 2015 od 18.00 hod.

Autorský pořad ces-
tovatelky a fotograf-
ky Magdalény Ra-
dostové ke stejno-
jmenné knize, s pro-
mítáním fotografi í 
a zajímavým vyprá-
věním. V pořadu 
přiblíží Aljašku jako 
rozlehlou, dech 

beroucí krajinu nedotčenou civilizací. Beseda vás blíže sezná-
mí s místy jako jsou Anchorage, Fairbanks, městečka Hope, 
Homer, Haley, McCarthy, přístavy Seward a Valdez, národními 
parky Denali, Katmai a mnoha dalšími lokalitami.  
Webové stránky: www.ca-gaudium.cz

Veřejná knihovna SLIVENEC pořádá besedu: 

KOREA – treky a BuddhovéKOREA – treky a Buddhové
s RNDr. Alešem Krejčím,s RNDr. Alešem Krejčím,

cestovatelem specializovaným na mimoevropské 
země a kultury, zejména Asii

KDE: zasedací  místnost ÚMČ Praha - Slivenec, 
K Lochkovu 6

KDY: Úterý 27. ledna 2015 od 18:00 hod.

Jižní Korea, třetí nejsil-
nější ekonomika Asie, je 
zemí starých buddhistic-
kých a konfuciánských 
tradic. Vždy byla považo-
vána za kulturní most 
mezi Čínou a Japonskem. 
Je také zemí zalesněných 

pohoří, byť nepříliš vysokých, v nichž je trekking národní vášní. 
V pořadu spojíme treky s návštěvou horských buddhistických 
klášterů v národních parcích Songnisan, Jirisan a Seoraksan. 
Neopakovatelným zážitkem je trek po památkách v kopcích 
Namsan u Kyongdžu, starého hlavního města říše Silla, zvlášť 
když v jedné z pousteven potkáte buddhistickou mnišku z Čes-
ka. Při promítání nevynecháme cestu trajektem na vulkanický 
ostrov Jeju (Džedžu) s unikátním lávovým tunelem a výstup na 
tamní sopku Hallasan.

LEDEN

  5. 1. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů)
  6. 1. 18:00 Poutní mše svatá na Tři krále (Řád křížovníků 

 v kostele Všech Svatých)

6.-7. 1.  Tříkrálová sbírka (Farnost Slivenec)
  8. 1.  9:00 – 13:00  Den otevřených dveří v ZŠ Slivenec

15. 1. a 16. 1. od 14:00 - 18:00 Zápis do prvních tříd ZŠ Slivenec
21. 1.  17:00 Eliška Sýkorová v kavárně Selanka (klavírní recitál)

27. 1.  18:00 Cestopisná beseda „ Korea“ (Aleš Krejčí v zasedací  

 místnosti ÚMČ)
ÚNOR

  2. 2. Začátek 2. pololetí Klubu Švestka
  2. 2. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů) 
  5. 2.  16:00 Masopustní dílna  Klubu Švestka (v kavárně Selanka)
  8. 2.  13:30 – 17:00 SLIVENECKÝ MASOPUST

17. 2.  17:00 Pololetní akademie Sliveneckého Klubu Švestka 

 (v zasedací místnosti ÚMČ)

24. 2.  18:00 Cestopisná přednáška „Aljaška divoká a krásná“  
 (Magda Radostová v zas. místnosti ÚMČ)
     Březen

  2. 3.  16:00 Schůzka seniorů (Klubovna Klubu seniorů) 
  3. 3. Cestopisná beseda „Český geolog v Tichém oceánu“ (v zas.  
 místnosti ÚMČ)
  2. 3.  18:00 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 11. 3.  17:00 Pohádkové představení Království (v kavárně  

 Selanka)

28. 3.  9:00 Velikonoční dílna pro dospělé (RC Pecka v Klubu  

 Švestka)

28. 3.  Velikonoční jarmark, velikonoční výstava Klubu Švestka

Bohoslužby se ve sliveneckém kostele Všech Svatých konají 

každou neděli od 15:50

  

MČ Praha – Slivenec ve 
spolupráci 

s Řeznictvím Görgl, 
restaurací U Knotků, 
vinotékou PrimaWine 
a  kavárnou Selanka 

pořádají

Slivenecký masopustSlivenecký masopust
Neděle 8. 2. 2015 ve 13:30 – 17:00

Sraz maškar je ve 13:30 na slivenecké návsi u rybníka, 
masopustní průvod Slivencem se vydá na cestu po 14:00. 

Závěr masopustního reje se uskuteční v holyňské restauraci U Knotků.
Zahrají muzikanti kapely Třehusk, čekají vás kejklíři, zabijačkové 

pochoutky, pivo a nejrůznější masopustní dobroty. 

Klub Švestka zve na masopustní dílnu pro děti
VÝROBA MASOPUSTNÍCH MASEK

Čtvrtek 5. 2. 2015 
v 16:00 

v Kavárně Selanka

MČ Praha – Slivenec pořádá ve spolupráci s kavárnou Selanka

Recitál písničkářky Elišky SýkorovéRecitál písničkářky Elišky Sýkorové

Čtvrtek 21. 1. 2015 
v 17:00 

V prostorách 
kavárny Selanka 
(vstup volný)


