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S L I V E N E C K Ý
M R A M O R
č a s o p i s  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  –  S l i ve n e c 4  2 015

Letos již devátý ročník, hudební přehlídky sliveneckého festivalu zahájila v pátek 5. 6. kapela téměř místní, a sice big–beatová 
formace All rock - mladá kapela chlapců, co již něco pamatují, jak o sobě sami říkají. Za vlastní autorské písničky sklidili od publika 
potlesk na otevřené scéně. Během zvukové zkoušky si návštěvníci „nechali projít hlavou, kam všechny věci plavou“… aby pak na 
podium nastoupila kapela made in Valmez – Mňága a  Žďorp. Během jejich koncertu zazněly známé pecky jako třeba „Hodinový 
hotel“, či „Nejlíp jim bylo“…Již po prvních taktech zmíněných hitovek si kapela získala zcela zaplněnou náves. Závěr pátečního 
večera patřil kapele Blue Effect. Král elektrické kytary Radim Hladík otevřel koncert slovy: „Vloni jsme tu poprvé nehráli a taky ten rok 
nestál za nic“. Letošní koncert kapely ve Slivenci byl zase po roční odmlce skutečnou hudební lahůdkou.

Prvním účinkujícím sobotního programu bylo radotínsko-černošické hudební sdružení Klika. Přivezlo k nám srdcařský, ojedinělý 
punkrock a originální šou, která pobavila všechny přítomné. Rozloučili se písní „Člověče, nezlob se” a třebaže byli skvělí, nikdo se 
nezlobil, protože nastoupila kapela Yetti on - výborný Schelinger revival. Na sluncem rozpálené návsi dostali snad všichni chutě na 
„Jahody mražený” a zazpívali si společně „Holubí dům”. Večer patřil dnes už legendární kapele Jablkoň, která nezůstala nic dlužna 
svému zařazení alternativní world music. Vtipné glosy k jednotlivým písním a kontakt s publikem držel pevně v rukách frontman a duše 
souboru Michal Němec Jablkoň. Závěrem druhého festivalového večera si posluchači užili svěží ska v podobě mladých muzikantů 
z veleúspěšné kapely Fast Food Orchestra. Ti, co vydrželi, zatančili si s nimi pod hvězdnou oblohou  ve stylu reggae, dancehallu, 
ragga, rocksteady, punku, hip-hopu, popu…. Letnice 2015 jsou za námi. Ať žijí Letnice 2016 (jubilejní, desátý ročník)! Lenka Kudláková

 Slivenecké letnice 2015

Radim Hladík a Blue Efekt
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 Informace z 5. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Řádné 5. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec se konalo ve 
středu 17.  června  2015 v  zasedací místnosti úřadu MČ. Po úvodním slovu 
starostky RNDr. Jany Plamínkové a zprávách předsedů výborů a komisí (viz 
níže) zastupitelé mimo jiné projednali a schválili:
SMLOUVY

 Dodavatelem zakázky „Vypracování dokumentace pro provedení stavby 
na výstavbu tělocvičny ZŠ a  MŠ Slivenec“ byla na základě provedeného 
výběrového řízení ze dne 15. 06. 2015 vybrána fi rma BKN, spol. s.r.o., za cenu 
758 250,– Kč + DPH. Podmínkou uzavření smlouvy je doložení vysvětlení 
kvalifi kace; pokud vysvětlení nedoloží, bude smlouva uzavřena s  druhým 
účastníkem v pořadí.

 Společnost ABBEY, s. r.o. převede na základě podpisu darovací smlouvy 
na MČ Praha - Slivenec pozemky v k.ú. Slivenec o celkové výměře 36.379 m2 
(16.735 m2 – komunikace a 19.644 m2 orná půda) a 1,000.000 Kč na provoz 
těchto pozemků (údržbu ulic a parčíku).

 Dne 27. 05. 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele zakázky „Obnova 
nádvoří v areálu ZŠ ve Slivenci“. Za podmínky obdržení dotace nebo zajištění 
dostatečného rozpočtového krytí bude smlouva podepsána s  vítězem 
výběrového řízení, fi rmou AMIKA FIRST, s.r.o., za cenu 3.091.779,– Kč + DPH.
VĚCNÁ BŘEMENA

 Se společností Pražská plynárenská distribuce, 
a.s  bude uzavřena smlouva o  zřízení věcného 
břemene užívání pozemků parc.č. 1496/10, 1566/1, 
1705/1, 1705/2, 1705/9, 1705/13, 1706, 1708, 1709, 
1710 , 1770/30, k. ú. Slivenec za účelem provozování 
plynárenského zařízení s  tím, že úplata za zřízení 
věcného břemene bude 1 849 600,– Kč + DPH.
DOTACE

Zastupitelé schválili přijetí dotací a  navýšení rozpočtu 
v příjmové a výdajové části o následující částky:

 6 866 100 Kč - účelová investiční a  neinvestiční 
dotace na akci Revitalizace parku v  centru Slivence 
spolufi nancovaná v  rámci OPPK (Operační program 
Praha – Konkurenceschopnost);

 10 000 Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu z Úřadu práce České republiky, v  rámci OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost (účetní úřadu MČ);

 173 900 Kč - účelová investiční dotace 10208 EU 
– MČ Praha – Slivenec - zateplení a  výměna kotle, 
poskytnutá v  rámci Operačního programu Životní 
prostředí;

 10 300 Kč - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl.m. Prahy pro místní lidovou knihovnu;

 194 200 Kč - účelová investiční dotace na Zateplení 
šaten a  instalaci tepelného čerpadla z  rezervy na 
spolufi nancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy;

 199 100 Kč – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl.m. Prahy na posílení mzdových prostředků pro ZŠ 
a MŠ Praha - Slivenec;

 21 600 Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu z Úřadu práce České republiky, v  rámci OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost
DARY

 Zastupitelé schválili přijetí darů v celkové výši 257 
999 Kč, přičemž 248 000 Kč je určeno na Slivenecké 
letnice, počítač v  hodnotě 9 999 Kč byl darován 
Sliveneckému klubu Švestka.
RŮZNÉ

 Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o  výsledku 
přezkoumání hospodaření MČ Praha - Slivenec za r. 
2014 s  tím, že zjištěné nedostatky byly odstraněny 
dle pokynu starostky č. 31, a schválili závěrečný účet 
hospodaření a  řádnou účetní závěrku MČ Praha - 
Slivenec za r.  2014 vč. příloh bez výhrad, a dále řádnou 
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha 
- Slivenec, Ke Smíchovu 16 za r. 2014 vč. příloh, rovněž 
bez výhrad. Milena Hollmannová 

MGR. L. KUDLÁKOVÁ – KULTURNÍ KOMISE –
místostarostka poděkovala touto cestou za hladký průběh Sliveneckých 
Letnic, a to především sponzorům, a dále pracovníkům úřadu - jmenovitě pí 
Růžičkové a p. Urválkovi a za technickou pomoc p. Buriánkovi a p. Syrovému. 
Rozpočet na tuto akci nebyl dočerpán, a  tak zbylé fi nanční prostředky 
budou převedeny na další kulturní akci - Slivenecký burčák, který proběhne 
v září 2015. Co se týče dalších akcí, tak se rozběhla výstavní sezóna a i přes 
prázdniny můžete navštívit o víkendech kapli Sv. Jana Křtitele. Proběhl den 
otevřených dveří v  čp. 315, kde byl ve dnech 9. – 10.  06.  2015 program 
v podobě otevřených lekcí Klubu Švestka, těch kurzů, které budou probíhat 
od září a byl o ně veliký zájem.

M. HOLLMANNOVÁ - FINANČNÍ VÝBOR

20.  05.  2015 projednal zprávu kontrolní skupiny MHMP o  kontrole hospo-
daření MČ Praha - Slivenec za r. 2014 vč. přijatých opatření, závěrečný účet 
a plnění rozpočtu za r. 2014 – doporučuje schválit bez výhrad; na konci červ-
na 2015 provede FV kontrolu hospodaření Sliveneckého klubu Švestka.



INFORMACE STAROSTKY

Milí sousedé, milé sousedky,

jak víte, na jaře skončila v  naší městské části 
výstavba kanalizace. Nepřipojeny zůstaly dva domy 
v ulici U Trpce (z technických důvodů), několik domů 
v Dalejském údolí v ulici K Dobré Vodě a jeden dům 
v ulici V Doubcích. Jinak už všichni obyvatelé Slivence 
a Holyně mají možnost připojit se na kanalizaci. Pevně 
doufám, že tak v dohledné době všichni učiní, neboť jen tak se zbavíme 
páchnoucích fekálních vozů, problémy s vypouštěním obsahu žump do polí 
a podobných „chuťovek“, které zde byly realitou po dlouhá desetiletí.
Na jaře se podařilo velmi pěkně opravit ulice poničené po výstavbě 
kanalizace v celém jihovýchodním Slivenci, takže tato oblast neuvěřitelně 
prokoukla. Není to ale ještě defi nitivní úprava povrchů, na tu se dostane 
řada až za pár let, protože nyní je nezbytné začít s rekonstrukcí hlavních 
ulic. Výstavba v  lokalitě však ještě neskončila, nyní se tam staví sítě pro 
obytný soubor Slivenecký háj společnosti Lionisante. Půjde o 16 pozemků 
pro rodinné domy. Tím bude zástavba lokality završena, s ničím dalším už 
územní plán nepočítá.
Výrazně pokročila v posledních dnech rekonstrukce centra. Z „domečku“ 
alias bývalé hasičárny zbyla už jen hromada trámů a suti. Celý prostor se 
tak výrazně otevřel. Firma Garden Line začala dělat chodník podél ulice Ke 
Smíchovu, takže už brzy skončí nepříjemné období, kdy lidé musí chodit po 
ulici a skákat jak zajíci před projíždějícími auty.
Ulice K  Holyni rovněž pokročila. Pražská vodohospodářská společnost 
během jara stihla vyprojektovat, vysoutěžit a položit nový vodovod – namísto 
toho starého z nechvalně proslulé polské litiny. Slibujeme si od této akce, že 
nová ulice, která bude dokončena na podzim, nebude co chvíli rozkopaná 
kvůli havarijnímu stavu vodovodu. Nyní se pracuje na přípojkách. Výstavba 
vlastní ulice začne 3.  července. První etapa po křižovatku s  Návětrnou 
skončí v září, druhá (mezi Návětrnou a ulicí K Barrandovu) bude dokončena 
do konce října. Velmi prosím všechny, kdo jezdí ulicí U Sportoviště, aby 
jezdili touto prašnou ulicí velice pomalu a ohleduplně a nejlépe aby se jí 
úplně vyhnuli, neboť její technický stav není na žádnou větší zátěž stavěný.
Bývalá drogerie a  školka je už zkolaudovaná, dům je po rekonstrukci 
jako nový, dočista k nepoznání. Mohli jste se o tom přesvědčit na dnech 
otevřených dveří – mnozí z vás této možnosti využili a věřím, že se vám to, 
co jste viděli, líbilo. Pan doktor Čupka věří, že by zde mohl ordinaci lékaře 
otevřít už v září. Zatím jsou trochu problémy s lékárnou, ale doufám, že se 
je podaří zvládnout.
Rekonstrukce Selanky a  Rodinného centra Švestka (bývalé Zelené 

kavárny, co už není zelená) skončí během několika málo týdnů, stejně jako 
rekonstrukce šaten fotbalistů. Šatny budou mít zateplení, nové topení, nové 
stoupačky a rekonstruovaný byt správce. Bohužel už ale nezbyly peníze 
na nové podlahy a další věci, které bychom sice moc chtěli, ale už na ně 
nemáme a navíc se dají dodělat i dodatečně.
Na školní dvůr jsme už podruhé nezískali dotaci z OPPK, což nás všechny 
hrozně mrzí. Posudky jsme zatím neviděli a  netušíme tedy, co nás 
diskvalifi kovalo. Problém je v tom, že dvůr je v opravdu dezolátním stavu, 
tak stále přemýšlíme, co s tím.
S  místostarostkou Simonou Strauchovou jsme se v  květnu zúčastnily 
setkání na Institutu plánování a rozvoje, který pořádá pro jednotlivé městské 
části Kancelář Metropolitního plánu. K prvnímu draftu Metropolitního plánu 
jsme podaly velké množství připomínek, které si přítomní pracovníci pečlivě 
zapisovali a kreslili do map. Nevíme ale, kolik z nich se odrazí ve výsledném 
návrhu Metropolitního plánu. Za velký přínos bychom považovaly vznik 
velkého parku mezi jižní částí Slivence a Habeší, kde podle draftu měla 
zůstat pole. Vznik parku (většinou na místě ochranných pásem vedení 
vysokého napětí a plynu) by znamenal pro naše občany výrazné zlepšení 
kvality života, neboť z analýz, které si IPR dal udělat, vyplynulo, že většina 
Slivence trpí právě značným defi citem parků.
Jsou hotové smlouvy mezi naší městskou částí a společností Abbey. Po 
podpisu smluv převezmeme ulice, které v lokalitě Řepkové pole developer 
vybudoval, a parčík uprostřed. Převzetí komunikací není v tomto případě 
žádná výhra, protože ulice nejsou ve zrovna skvělém stavu, ale chceme 
tam už konečně doplnit 
běžný mobiliář (koše, 
lavičky), hnízdo na tříděný 
odpad a další věci, které 
jinde v městské části jsou. 
Bonusem bude získání 
velkého pozemku mezi 
poslední domy a „solí“, 
kde chceme vybudovat 
velký park pro východní 
část Slivence. V září 
k tomu uděláme komunitní 
plánování s občany.

Hezké léto přeje 
Jana Plamínková,
Vaše starostka 
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Pietní akt k výročí ukončení 2. světové války ve Slivenci a v Holyni
(na fotografi ích starostka J. Plamínková a zástupkyně starostky S. Strauchová a L. Kudláková).  Vpravo dole pomník vlasovců na hřbitově. 
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Po skončení Slive-
neckých letnic jsme mohli konečně stavební fi rmě předat celé staveniště 
a ta hned následující týden začala zbouráním bývalé hasičárny. Celý prostor 
se tak otevřel a opticky zvětšil. Poté pokračovala vybouráním asfaltového 
povrchu parkoviště. Vzhledem k  tomu, že je to již čtvrtá etapa a budou 
zde použity stejné materiály jako na předchozích částech - tedy okolních 
plochách, sjednotí se vzhled poměrně velké části centra. Věřím, že nové 
povrchy budou nejenom hezčí, ale bude se po nich i lépe chodit a jezdit.
Koncem června byly zahájeny práce na výstavbě opěrné zdi na jižní 

straně rybníka, která bude pokračovat i na východní straně a vytvoří se 
zde koridor pro průchod a zejména odpočinek ve stínu stromů na hrázi 
rybníka. Současně s tím nastoupila i skupina dlaždičů, jenž do osazených 
nových obrubníků začala dláždit nový chodník podél ulice Ke Smíchovu. 
Doufejme, že po počátečním prodlení, kdy se na staveništi téměř nic 
nedělo, se práce rozběhnou a vše se stihne v plánovaném termínu do 
poloviny srpna tak, aby od nového školního roku fungovalo parkoviště 
pro potřeby kavárny, Sliveneckého klubu Švestka a rodičů vozících děti 
do školy a školky.

I  když je parkování momentálně silně omezeno v  důsledku 
stavebních prací, nelze porušovat předpisy a parkovat v rozporu se 
zákonem. Zákon v § 27 písm. n) říká, že „řidič nesmí zastavit a stát 
před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo 
z  místa ležícího mimo pozemní komunikaci“. Právě „místo ležící 
mimo komunikaci“ je každý vjezd do vrat. Množí se případy, kdy řidiči 
bezohledně parkují před vjezdy do objektů, na parkovištích mimo 
vyznačená parkovací místa, v  zeleni, na vyhrazených parkovacích 
místech apod. Na veřejném zasedání upozorňoval jeden občan 

na to, jak se bezohledně k dětem chovají řidiči před školou, když 

zajíždějí dokonce do zákazu vjezdu. 

 Doprava a parkování ve Slivenci

 Rekonstrukce centra 

 Zateplení čp.22
Kavárna u  rybníka, která sloužila jako orientační bod, již není zelená. 
Nová bílo-šedá fasáda domu sluší víc a  je třeba si jen zvyknout na 
nové pojmenování. Během stavebních prací se stihlo vychytat i několik 
problematických částí stavby. Vybudovaly se nově římsy, zpevnila se 
neúnosná stříška nad vstupem, odvedla se spodní voda a zlikvidovala se 
stará nefunkční žumpa.
Současně se zateplením se v  zázemí kavárny Selanka zrekonstruovala 
vzduchotechnika, čehož si návštěvníci kavárny jistě všimli na rozšířené 
nabídce poledního menu (bez vzduchotechniky se nedalo vařit).
Během července proběhne kolaudace zateplovacích prací na objektu čp. 
22 a tím se dokončí jedna z probíhajících staveb.

Stránku připravila Ing. Šárka Musilová a Jiří Urválek  
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K  vybudování kanalizační 
a plynovodní přípojky je třeba si 
nechat zpracovat projektovou 
dokumentaci na přípojku 
a  vyřídit si územní souhlas na 
odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 
(k tomu je zapotřebí i stanovisko 
MČ Praha – Slivenec a Odboru 
životního prostředí ÚMČ Prahy 5) 
a souhlasné stanovisko na PVK. 
Po získání územního souhlasu je 
možné budovat vlastní přípojky. 
Jednotlivé kanalizační přípojky 
je po dokončení třeba nechat 
zaměřit geodetem a geodetické 
zaměření nechat odsouhlasit panem Dubským z PVK (tel: 606 608 794), který si přípojku během stavby 
i zkontroluje. Následně je možné uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod.
Po získání územního souhlasu na plynovodní přípojku je třeba si objednat fi rmu, která spolupracuje 
s Pražskou plynárenskou distribuce, a.s. a vybudování přípojky a napojení na plynovod si od ní objednat.

 Kanalizační a plynová přípojka

Po ukončení fotbalové sezony se stavební fi rma 
pracující na objektu šaten mohla pustit i  do prací, 
které během jara nemohla dělat, aby fotbalistům 
nekomplikovala provoz areálu. Do poloviny června 
byla hotova nová střecha a  zateplení fasády bez 
konečné vrchní probarvené vrstvy, vnitřní rozvody 
vody a topení a byl i dokončen byt správce. V druhé 
polovině se pak síly soustředily na odvedení odpadní 
vody, jak dešťové tak i  splaškové, aby bylo možno 
srovnat terén a  natáhnout konečnou vrstvu fasády. 
Jako poslední pak bude osazeno tepelné čerpadlo, 
jehož výkon prověří až následná zima.

 Stránku připravila Ing. Šárka Musilová  

V  dubnu letošního roku 
jsme díky paní starostce 

získali dotaci z magistrátu hlavního města Prahy na zahájení výstavby 
tělocvičny v areálu ZŠ a MŠ. Tělocvična je druhou částí již vybudované 
mateřské školy a  ve východním směru na ni navazuje. Objekt 
tělocvičny bude stejně jako školka stavěn v pasivním standardu.

V  současné době se pracuje na projektu pro provádění stavby, 
který bude zároveň sloužit i  pro výběr zhotovitele. Současně již na 
ploše určené pro stavbu pracují archeologové. Během srpna proběhne 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, který by si měl během 
září převzít staveniště. Vše se snažíme připravit tak, aby se v letošním 
roce podařilo stavbu založit a bude-li přát počasí i začít se stavbou 
svislých konstrukcí.

Celá stavba by měla být dokončena do vánoc příštího roku. 

Po dobu výstavby bude 
zhoršený přístup do mateřské 
školy. Z  důvodu bezpečnosti 
a provozu stavby, tak rodiče i per-
sonál budou mít k dispozici pouze 
hlavní vchod z  nádvoří školy. 
Za tyto komplikace se předem 
omlouváme a  doufáme, že si to 
děti i rodiče za rok a půl vynahradí 
sportovními aktivitami v  nové 
tělocvičně.

 Výstavba tělocvičny

 Zateplení šaten sportovců

tělocvična

školka



Budovu na rohu ulic K Holyni a Ke Smíchovu, kterou si pamatujeme 
jako budovu bývalé mateřské školky a drogerie a někteří pamětníci 
ještě jako Záložnu, kde ve třicátých letech 20. století sídlil Spořitelní 
a záložní spolek pro Slivenec a okolí, prodělala rozsáhlou rekonstrukci. 
Stavební úpravy zahrnuly zateplení pláště budovy, přechod na 
ekologický způsob vytápění a přestavbu vnitřních prostor. Přízemí 
objektu bude na základě ankety občanů (uskutečněné před několika 
lety městskou částí) sloužit ordinaci praktického lékaře a  provozu 
lékárny a v patře vznikl cvičební sál s příslušenstvím, kterým rozšířil 
Klub Švestka své možnosti. Stavební akce mohla v  takovém 
rozsahu proběhnout na základě dotace OPŽP, fi nančního příspěvku  
a půjčky MHMP a  spoluúčasti MČ Praha – Slivenec. Stavbu 

provedla fi rma Ingbau za 
dozoru Ing. Šárky Musilové. 
Konečné dokončovací práce 
probíhaly v přízemí v souladu 
s  představami MUDr. 
Čupky, který má prostory po 
kolaudaci v  nájmu, a  v  patře 
v  součinnosti s  realizačním 
týmem Klubu Švestka. Ce-
lý objekt byl zpřístupněn veřej-
nosti 9.–10.  6. při dnech 
otevřených dveří. Na závě-
rečném vybavení prostor 
nového cvičebního sálu 
(FIT Švestka) se kromě 
realizačního týmu Švestky 
podíleli také místní řemeslníci: 
p. Synecký – zrdcadla ve 

cvičebním sále, p. Turek – drobné práce, p. Knotková z Holyně  –  
šití závěsů. Konečný výsledek stojí za to a poděkování za skvěle 

odvedenou práci patří všem zúčastněným.  Mgr. Lenka Kudláková  

V  současné době probíhají dokončovací úpravy okolí čp., kde vznikne 
rozšíření plochy před nárožím domu s nově vysázenými stromy, nástěnkou, 
lavičkami, stojany na kola a košem. V zahradě vznikne odpočinková zóna 
doplněná výsadbou zeleně, mlatová plocha se stromem, lavičkami, koutkem 
pro děti, obnovenou studnou, stojany na kola a  s  možností „parkování“ 
kočárků v přístěnku zahrady. V průběhu rekonstrukce povrchu ulice K Holyni 
bude nově u objektu vybudován chodník, vjezd a 8 parkovacích míst včetně 
vyhrazených míst pro lékaře a lékárníka a také invalidu.
 Ing. Simona Strauchová 

 Úpravy okolí čp. 315

 Den otevřených dveří č. p. 315
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Prostor budoucí ordinace lékaře (na fotografi i 

Ing. Musilová, která stavbu dozorovala)

Bezbariétový vstup do budoucí 

ordinace a lékárny

Úprava zagrady

Technické zízemí čerpadla

Vstup do FIT Švestka

Cvičební sál (bývalá školka)



Dopravní komise na svém zasedání v  červnu projednávala Aktualizaci 
dokumentace pro územní řízení situace ul. Ke Smíchovu – západní část. 
Komise se shodla, že je v této oblasti nutné přijmout opatření ke zklidnění 
dopravy, vozidla pravděpodobně nedodržují rychlost a  na některých 
přechodech jsou špatné rozhledové podmínky. Komise doporučuje 
doplnit stávající přechody pro chodce zpomalovacími pasy, přesnější 

vyznačení parkovacích míst na parkovišti před jídelnou, úpravu křižovatky 
Ke Smíchovu x K  Lochkovu a  navrhuje do studie zahrnout úpravu 
křižovatky K Lochkovu x Do Chuchle. Dále komise projednávala záměr 
místních veřejných komunikací za Habeší s Pražským okruhem a některé 
další podněty, např. osazení zrcadel v  nepřehledných křižovatkách 
a snížení rychlosti v ulici V Lipkách.
Celý zápis z jednání komise naleznete na webových stránkách úřadu.

Dne 25. května se uskutečnilo letošní druhé komunitní plánování 
s občany, tentokrát na aktuální téma připravované rekonstrukce 
komunikace U Náhonu v Holyni. Povrch komunikace je v hodně 
špatném stavu. Vybuduje se také nová dešťová kanalizace, jejíž 
nedostatečná kapacita je velkým problémem pro občany v období 
dešťů. Na setkání byl pozván projektant celého díla pan Ing. Hynek 
Seiner. Projektant představil celý projekt, okomentoval jednotlivé části 
a detaily plánované rekonstrukce. Zejména se jednalo o chodníky, vjezdy 
a silniční zeleň. Dotazy občanů se týkaly zejména možnosti parkování, řešení 
odvodnění komunikace. Občané upozorňovali na velký problém přívalových 
dešťů, kdy stávající kanalizace nestačí pobírat množství vody a  dochází 
k  zaplavování zahrad a  sklepů. K  navrhovanému zpomalovacímu prahu 
v horní části komunikace vyjádřili občané obavy, zda nebude překážkou při 
sněhu a náledí. Občané odmítají budování pravého chodníku ve směru od 
ulice Barrandovská. Další připomínky se týkaly stanoviště tříděného odpadu, 
bylo dohodnuto, že bude do projektu zapracované v místě napojení pěší 

komunikace nad zpomalovacím prahem. Je předpoklad, že nové horské 
vpusti nad otočkou MHD budou dostatečné pro pobrání vody z polí nad 
Holyní.

Po dokončení rekonstrukce vodovodního řadu, která vyvrcholí 
plánovaným přepojením okolních rodinných domů 2. 7. 2015, se po 
prodlouženém víkendu začne pracovat na nové komunikaci. Do této 

doby alespoň částečně průjezdná ulice bude rozdělena na tři díly. 
Jednotlivé části budou v době výstavby neprůjezdné, protože terén 
se bude snižovat o zhruba tři čtvrtě metru. Osadí se obrubníky a mezi 
nimi se zde nově začnou pokládat jednotlivé skladebné vrstvy dle 
projektu. Podél jednotlivých pozemků se z obou stran bude budovat 
chodník. Místy budou odstavná stání a někde budou osazeny zelené 
pásy. Celá ulice by měla být dokončena do poloviny října.

 Dopravní komise

 Komunitní plánování na téma „Rekonstrukce ulice U Náhonu“

V  posledních měsících se množí oprávněné stížnosti na nedostatečnou 
kapacitu kontejnerů na tříděný odpad. Je to způsobeno zřejmě nárůstem 

osidlování lokalit nové výstavby na Řepkovém poli a v Mramorce a pravděpodobně 
i  důslednějším přístupem občanů ke zpracovávání druhotných surovin. Nejhorší 
situace je po víkendu, to jsou prakticky všechna stanoviště přeplněná. Z informace 
svozové společnosti víme, že stejná situace je ve všech městských částech 
Prahy stejná. V současné době projednáváme s MHMP možnosti navýšení počtu 
stanovišť tříděných odpadů nebo zvýšení četnosti vývozu.

Stránku připravil Jiří Urválek a  Ing. Šárka Musilová 

 Komunikace K Holyni

in
ze

rc
e

 Stanoviště tříděných odpadů

Upozornění dopravní komise MČ Praha-Slivenec:
Omezení v dopravě v oblasti Strahovského tunelu. Info na 

http://www.tunelblanka.cz/aktualni-vyvoj-stav.php
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Jako Váš strážník se na vás obracím s několika problémy, se kterými se 
setkávám při každodenní práci ve vaší lokalitě.
Doprava. Všichni jste zaznamenali mnoho stavebních akcí, které se 
v současnosti realizují, a které větší či menší měrou omezují provoz vozidel 
a pohyb chodců. Největší omezení představuje rekonstrukce komunikace 
K  Holyni, která ztrpčuje život nejen občanům v  této ulici, ale i  rodičům 
dovážející své ratolesti do mateřské školy. Protože jedinou příjezdovou ulicí 
je ulice U Sportoviště, je třeba se chovat mimořádně ohleduplně, a to jak 
ze strany řidičů, tak ze strany chodců. Dalším významným problémem je 
rekonstrukce parku a parkoviště v centru Slivence. Chápu, že se chytáte 
za hlavu, kde máte zaparkovat, když vezete dítka do školy, ale musíte 
respektovat dopravní omezení způsobené stavebními pracemi. Určitě je 
pro vaše děti bezpečnější dojít radši delší kus pěšky do školy než pobíhat 

ve vozovce mimo přechod tam, kde je zrovna vysadíte. To nemluvím 
o zastavení v zálivu zastávky autobusu v protisměru a nechat děti vystupovat 
směrem do vozovky plné aut! Nejen, že tím porušujete zákon, ale ohrožujete 
své vlastní děti. Odstrašující případ je řidič stříbrného Mercedesu Vito, který 
předjíždí kolonu stojících vozidel před přechodem. Zkušený řidič ví, že stojící 
vozidla před přechodem dávají přednost chodcům. Jen řidič hlupák si dovolí 
v těchto místech bezohledně předjíždět.
Sprejerství. Všimli jste si, jak nám tento nešvar v  poslední době bují? 
Neustále se ničí zastávka Opálová, U Křížku, nově již byla poničená zastávka 
Slivenec. Odstraňování graffi ti je nákladná záležitost, představte si, že příště 
může být cílem váš majetek. Pokud někdo narazíte na sprejery, volejte ihned 
Policii ČR nebo Městskou policii.
 Str. Božek 

Proč jste rozkopali celý Slivenec? V centru se vůbec nedá chodit, 

a  stavební fi rma tu skoro vůbec není, nemůžete si vybrat někoho 

jiného?

Dostali jsme dotaci na rekonstrukci centra z  končícího Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost. Stavební fi rma Gardenline 
získala zakázku na centrum poté, co původní dodavatel zakázku odřekl. 
Měli ale v tu dobu již nasmlouvanou jinou práci, kterou museli dokončit. 
A  navíc celý prostor získali k  dispozici až po Sliveneckých letnicích. 
Nyní již fi rma pracuje naplno a  velmi intenzivně. Kromě toho probíhá 
rekonstrukce ulice K Holyni, za což jsem opravdu ráda, protože tato ulice 
byla už v kritickém stavu. Prosím, zkusme to vydržet, výsledkem bude 
pěkné centrum a nová ulice, určitě to bude stát za příkoří, které musíme 
snášet v době stavby.
Proč jste pokáceli stromy u Zelené kavárny?

Postupujeme podle projektu ateliéru Projektil. V  parku zůstalo velké 
množství dalších stromů. Co se mi ale opravdu nelíbí, je to, že lípa a kaštan 
na jižní hrázi rybníka mají už dva měsíce odkopané a obnažené kořeny. 
Obávám se, aby to stromy do budoucna nepoškodilo…

Proč jste vykáceli zlaté deště u bývalé školky?

Abychom mohli mít lékárnu a lékaře a v patře cvičební sál, potřebujeme 
celkem osm parkovacích míst. Dvě budou před budovou (tam, co jsou 
teď, ale jedno bude pro invalidy), jedno naproti v ulici a pět na severní 
straně domu. Parkovacím místům bohužel musela ustoupit zeleň. Jde 
o požadavek odboru dopravy a stavebního odboru Prahy 5.
Proč jste investovali peníze do šaten u fotbalového hřiště a nikoli do 

víceúčelového hřiště, které v areálu už několik let zarůstá plevelem?

Protože na zateplení a nové vytápění šaten pomocí tepelného čerpadla 
jsme sehnali dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Fotbalisti 
už nechtěli dál vytápět šatny drahým koksem a chtěli přejít na tepelné 
čerpadlo. Velkým problémem byly i stále se objevující plísně, hlavně v bytě 
správce. Objednali jsme proto audit, který ukázal, že naprosto nejdříve 
je nutné snížit obří tepelné ztráty budovy jejím pořádným zateplením. 
Podařilo se nám sehnat zmíněnou dotaci z  OPŽP, takže šatny dostaly 
nový „kožich“ a nové vytápění. Bohužel už nezbyly peníze na další věci, 
které bychom rádi udělali, např. na nové podlahy. Na hřiště jsme zatím 
žádnou dotaci nesehnali, ale nevzdáváme se.  Jana Plamínková 

 Městská policie radí a informuje

 Otázky a odpovědi

Po skončení školní docházky byl na místě školkového parkoviště 
zahájen archeologický průzkum pro výstavbu tělocvičny. Mnozí z vás jistě 
namítnou, že se mohlo počkat až po skončení provozu mateřské školy 
v  polovině července, ale honí nás termíny. Abychom mohli v  letošním 
roce udělat spodní stavbu tělocvičny, je třeba mít již začátkem září volné 
staveniště. Po zkušenostech z  výstavby mateřské školy víme, že i  pod 
tělocvičnou bude značné množství historických nálezů. Bohužel ze zákona 
nejenom, že musíte archeologům výzkum umožnit, ale ještě ho stavebník 
musí fi nancovat. Doufejme, že vše půjde podle plánu a koncem srpna již 
bude vše nalezeno a roztříděno.  mus  

Poškození je jednoznačně způsobené sáním mšice smrkové 
(Liosomaphis abietinum), která se letos na mnoha místech 
v  Čechách silně přemnožila. Jde o  drobnou zelenavou mšici, 
jejíž larvy sají v koloniích na starších jehlicích (zhruba od počátku 
dubna) a při silném výskytu zapříčiňují jejich odumírání a opad. 
V  současnosti jejich sání, resp. škodlivé působení, končí (či již 
skončilo), proto postřik proti nim v  tuto dobu již nemá smysl. 
Následující měsíce ukáží, zda v  případech velmi silného 
poškození stromy ztrátu jehličí překonají. A to je ve většině případů 
pravděpodobné (záležet bude přitom i  na charakteru letního 
období). Zatím však rozhodně není nutné jejich „preventivní 
kácení“, jak se bohužel již 
někde děje. Pokud některé 
stromy poškození nepřekonají 
a  uschnou, lze je pokácet 
v  podzimním období. Nicméně 
naděje, že napadené stromy 
poškození překonají, rozhodně 
existuje. Podrobnější informace, 
jak pečovat o poškozené stromy, 
se pokusíme získat pro naše 
webové stránky. Minimálně se 
doporučuje zvýšit vyrovnávací 
závlahu pro zlepšení vitality 
stromů.  J.Urválek

 Ztrácí váš smrk jehličí?

Vážení občané, v poslední době si někteří z vás stěžují, že je ruší víkendový 
provoz hlučných strojů (sekaček, cirkulárek a podobně); požadují přijetí 
vyhlášky, které by tento hluk omezilo či eliminovalo. Vyhlášku by muselo 
přijmout Hlavní město Praha. Jako radní hlavního města se mohu pokusit 
o přijetí této vyhlášky. Reálné je omezit hluk o nedělích a svátcích. Nicméně 
potřebovala bych vědět, zda je o tuto vyhlášku opravdu zájem, neboť bude 
nás všechny dosti značně omezovat. Prosím proto o sdělení, zda o ni máte 
zájem. A apeluji na všechny, aby se chovali ohleduplně a o víkendech, 
hlavně o nedělích a svátcích, nerušili své okolí. Děkuji.  Jana Plamínková 

 Vyhláška – ANO ČI NE?
     Provoz hlučných strojů

 Archeologický průzkum v areálu 
školy



 Metropolitní plán: Slivenec konzultoval podněty k jednotlivým lokalitám
Příprava nového Metropolitního (územního) plánu postoupila do 

další fáze. Zástupci Prahy-Slivence probírali na schůzce s Institutem 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) charakter území. Diskutovalo 

se také o  dopravní infrastruktuře a  možnosti doplnění občanské 

vybavenosti.

Cílem je, aby pak zpracovatelé plánu měli všechny informace pro 
nastavení vhodného způsobu regulace. „Velice si ceníme zpětné vazby od 
zástupců městských částí. Drtivá většina z nich nám totiž řekla, že pro ně 
byly konzultace velmi užitečné,“ uvádí ředitel IPR Petr Hlaváček.

Jedním z hlavních témat konzultace byl charakter městské části Praha-
Slivenec. Dosavadní územní plán totiž rozdílný charakter jednotlivých 
území nepopisoval a k vilovým čtvrtím přistupoval stejně jako například 
k  sídlištím. Vznikající nový územní plán ale připraví regulativy na míru 
každé lokalitě. Díky tomu dokáže zamezit dosavadní časté praxi, kdy mezi 
rodinnými domky najednou vyrostla třeba pětipatrová bytovka.

Dále se probíraly plochy pro rozvoj. V předchozích územně plánovacích 
dokumentacích jich bylo vymezeno velké množství, především se jednalo 
o plochu propojující Slivenec s Habeší. Městská část v průběhu jednání 
rozvojové území znovu potvrdila, požadovala však, že by na části území 
mohl vzniknout lineární park. IPR v tomto kontextu zdůraznil, že v případě 
výstavby je nutné vybudovat dostatečnou kapacitu občanské vybavenosti 
(zdravotnictví, obchodů, škol apod.), parků a příjemných ulic.

Důležitou součástí vznikajícího Metropolitního plánu je vymezení ulic, 
náměstí a parků. Z konzultace vzešla potřeba doplnit stávající síť o několik 
dalších důležitých propojení. Městská část upozornila i na nedostatečné 
napojení se sousední městskou částí do Pražské čtvrti, vhodné je 
přemostění ulice K Barrandovu pěší lávkou. Problémem je pro Slivenec 
i hluk z rozvodny na hranici s Řeporyjemi, zástupci usilují o zalesnění území 
západně od okruhu tak, aby byla ochráněna nová i  stávající zástavba 
obce Slivenec.  Mgr. David Hájek (IPR Praha) 

Upozorňuji všechny majitele pozemků mimo intravilán obce (v tzv. rozvojových 
zónách), že zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění novely z roku 2012 podle § 102 stanoví, že nový územní plán může změnit využití ploch, 
tedy že plochy vymezené pro zástavbu ve starém územním plánu nemusí být automaticky překlopeny do ploch pro zástavbu v novém územním 
plánu. Náhrada vlastníkovi přitom nenáleží, pokud tam měl možnost stavět déle než 5 let a nestavěl. Reálně se to u nás týká především velkého 
rozvojového území západně od ulice K Váze, kde je možnost stavět už od roku 2000, tedy 15 let, a nic se tam nestaví. Tvůrci územního plánu mají 
totiž za to, že v takovém případě z různých důvodů není v daném místě o výstavbu zájem. Vzhledem k tomu, že Metropolitní plán chce posilovat 
zástavbu především v širším centru a tzv. suburbanizace, tedy rozlézání města do krajiny, by se mělo co nejvíce omezit, nelze vyloučit, že některé 
plochy určené k zástavbě budou skutečně v novém územním plánu redukovány.  Jana Plamínková 

je pietní místo určené 
k rozptýlení popela zemřelého člověka. Rozptylová loučka je také od roku 
2011 součástí hřbitova v Praze-Slivenci, Višňovka.
Toto místo si pozůstalí zvolí k  poslednímu rozloučení se zemřelým 
a k obřadu rozptýlení. Nejčastěji bývá rozptyl proveden na přání zemřelého, 
vyslovené za jeho života.
Rozptyl se provádí v období květen – říjen, obvykle ve středu, a  to na 
objednávku, kterou sepíše rodinný příslušník (nebo jiný žadatel) u  pí 
Růžičkové na úřadě v  Praze-Slivenci, K  Lochkovu 6/2, tel: 251818044, 
e-mail: ruzickova@praha-slivenec.cz.
Cena rozptylu je 1 500,– Kč za rozptyl jedné urny, částka se uhradí na 
základě objednávky před obřadem v pokladně úřadu.
Provoz rozptylové loučky
1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti v Praze-
Slivenci ve Višňovce na místě předem k tomuto účelu určeném.
2. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět pouze provozovatel 
veřejného pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.
3. Rozptyly zpopelněných ostatků zajišťuje pro provozovatele veřejného 
pohřebiště na základě mandátní smlouvy Pohřební ústav HMP, IČO: 
45245819- p. Petr Šetele.
4. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání projevené 
objednatelem po předložení dokladu o zpopelnění, případně po předložení 
potvrzení o  vyjmutí urny z  hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného 
pohřebiště (v  případě, kdy se např. ruší hrobové místo) a  po uhrazení 
poplatku správci pohřebiště.
5. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí 
domluvě na úřad nebo přímo na hřbitově pracovníkovi Pohřebního ústavu 
nebo urnu po předchozí domluvě a poplatku 200,– Kč vyzvedne pracovník 
Pohřebního ústavu v krematoriu, na základě dokladu o zpopelnění.
6. Provozní doba rozptylové loučky (rozptyly zpopelněných ostatků s účastí 

objednatele) je: - pouze v měsících květen až říjen

7. Termín a čas rozptylů se sjednává osobně na úřadu MČ Praha-Slivenec 
u pí Růžičkové.
8. Rozptyl se neprovádí v období listopad - duben.
9. Rozptyl se provádí bez účasti objednavatele, ale i s účastí objednatele.
10. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, 
a to na konkrétním místě na rozptylové loučce na ploše cca 1m2.
11. Místa rozptylů nejsou zjevně označena.
12. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán.
13. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které 
jsou na rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel veřejného 
pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary 
příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
14. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na 
vyhrazených plochách.
15. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel 
veřejného pohřebiště.
16. Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů.
 Bohdana Růžičková  

 Upozornění pro majitele pozemků

 Rozptylová loučka

Starostka J. Plamínková na schůzce s IPR
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Poslední květnový týden se žáci 2., 
3. A  a  5. třídy se svými třídními učitelkami a  vychovatelkami zúčastnili školy 
v přírodě v areálu letního tábora v obci Ferdinandov u města Hejnice v Jizerských 
horách. V  okolí malebné vesničky je téměř panenská příroda plná listnatých 
lesů, luk a  skal, která je ideální pro vycházky a  výlety a  květen zde prý patří 
mezi nejkrásnější měsíc v  roce. Mezi zajímavosti patří arboretum původních 
i exotických dřevin a pamětní deska na jednom z domů upozorňuje, že na tomto 
místě byl naposledy viděn fi ktivní český génius Jára Cimrman. Děti byly rozděleny 
do osmi družstev – zemí, které si vybraly již v Praze – a soutěžily mezi sebou 
v disciplínách netradiční „Olympiády Ferdinandov 2015“. Nechyběl olympijský 
slib, olympijský oheň, dětmi vyrobené vlajky a týmové pokřiky, kterými všechny 
sportovní, vědomostní i zábavné soutěže děti zahajovaly. Všichni jsme si školu 
v přírodě užili a ani chladné počasí nám radost nezkazilo. Těšíme se na příští ŠvP!
 Daniela Štolová – třídní učitelka 3. A 

Hrady a zámky jsou fenoménem, který láká k návštěvám nejen dospělé, 
ale i děti. Podlehli mu i žáci 6., 7. a 8. třídy, když se společně se svými 
učitelkami vypravili 10. 6. 2015 jen pár kilometrů za Prahu na školní výlet. 
Český Šternberk stojí na kopci a byl odtud nádherný výhled do krajiny. 
Také prostory hradu byly neskutečné, chvílemi jsme si připadali jako 
v pohádkovém zámku, velké množství obrazů, porcelánu, starého nábytku 
– to vše na nás dýchalo staletou historií. Pár drobností na památku, několik 
fotografi í z nádvoří a hurá krátkou procházkou ještě do staré hladomorny! 
Celý výlet jsme pak završili návštěvou místního Parkhotelu – na děti zde 
čekala lekce společenského chování a stolování spojená s obědem. Do 
restaurace se nedostal nikdo, kdo nechtěl přistoupit na pravidla slušného 
chování a „dvorní“ etikety, tedy že pánové nabídnou rámě dámě. To bylo 

ale pozdvižení! Nakonec se podařilo a  zasedli jsme všichni ke stolům. 
U  stolu bylo nutné dodržovat pravidla stolování a  chování. Jeden by 
nevěřil, čemu všemu se dá při takové lekci přiučit, ať jste mladí, nebo staří. 
A tak jen doufám, že alespoň něco z těchto zásad stolování v hlavičkách 
dětí zůstane. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na zámku Jemniště, 
ale tady bylo jen malé osvěžení v podobě zmrzliny, odpočinutí, prohlídka 
nádherného parku před zámkem a zase honem zpátky domů.
 Lenka Jáchymová, třídní učitelka 7. třídy, (redakčně zkráceno) 

Ve dnech 3. až 4. května 2015 se skupina 10 vybraných žáků 5. a 6. třídy 
zúčastnila mezinárodního projektu Čeští a němečtí vězni v koncentračním 
táboru Sachsenhausen. V  Německu naše žáky čekal bohatý program. 
První den byli přijati na Velvyslanectví ČR v Berlíně, které výše uvedený 
projekt podporuje, dále v  Berlíně navštívili některé památky (Pomník 
zavražděným evropským Židům, Berlínskou zeď, Brandenburskou bránu, 
třídu Unter den Linden s Berlínským dómem v pozadí) a prohlédli si Ostrov 
muzeí (od roku 1999 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), 
na němž je pět světově významných muzeí. Druhý den žáci zpracovávali 
ve vzdělávacím centru památníku projekty na téma koncentrační tábor 
Sachsenhausen, Josef Čapek, Antonín Zápotocký atd. Zpracované 
projekty veřejně prezentovali. Zároveň žáci vystupovali v  památníku 
jako průvodci a v místním archivu se seznámili s dobovými dokumenty. 
Německá strana práci našich žáků ocenila jako vynikající a na základě 
výsledků jsou žáci pozvaní v  lednu příští roku do parlamentního domu 
v Berlíně, aby zde prezentovali svoji práci.
Své zážitky ze zahraničního pobytu však žáci prezentovali již po návratu 

do ČR, a  to na konferenci ve Volarech s názvem Multikulturní výchova 
v praxi. Za zmínku stojí i to, že slivenecká škola je druhá škola z ČR, která 
se tohoto projektu zúčastnila.

Petra Levá, garant projektu (redakčně zkráceno) 

 Výlet na Český Šternberk

 Zahraniční výjezd do Německa

Za poslední měsíce se slivenecká škola může pochlubit i  mnoha 
skvělými úspěchy na poli vzdělávacího zápolení, jako jsou 
různé vědomostní soutěže a  celorepubliková testování. Z  těch 
nejvýznamnějších jsou to:
Labyrint věd(ění), univerzita prvního věku – úspěšná účast školy
Krajské kolo v  soutěži MŠMT Matematický klokan – 1. místo 
Veroniky Nejedlé, 3. třída
SCIO testování Stonožka – nejlepší výsledek v  Praze v  testování 
matematiky pro páté třídy – Václav Svoboda
Genius Logicus

Školou bylo přihlášeno 7 žáků, z toho 100% dosáhl: Kryštof Daněk, 4. 
třída, Václav Linha, 5. třída, Adriana Ptáčková, 4. třída, Erik Rozkovec, 
5. třída, Václav Svoboda, 5. třída
Soukromě byli do soutěže a zlatý certifi kát získali i Adam Martin Rek, 
4. třída a Lukáš Dominik Rek, 1. třída
Všem žákům nejen blahopřejeme, ale i  děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.  Ivana Rosová, ředitelka školy 

 Můžeme se pochlubit

ŠKOLA

 Škola v přírodě
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Žáci pátého až osmé-
ho ročníku se 14. a 15. 

května 2015 zúčastnili zájezdu do Polska.
První zastávkou na naší cestě bylo krásné historické město Krakov. 
V Krakově nám bohužel nepřálo počasí. Procházkou podél Wisly jsme 
došli až k Wavelu, což je komplex historických budov na návrší nad 
Wislou a za vydatného deště jsme se přesunuli na hlavní náměstí – 
Rynek Glówny, jedno z největších náměstí v Evropě. Další zastávkou 
na naší cestě byly světoznámé solné doly Vělička, které se nachází 
pod městem Vělička v  blízkém okolí Krakova. Důl bývá někdy 
nazývám polskou solnou katedrálou. Je 327 m hluboký, celková 
délka chodeb dosahuje až 300 km. My jsme si prošli trasu 3,5 km. 
Nejdříve jsme ovšem museli sestoupat po 380 schodech a  dostat 
se 64 m pod povrch. V průběhu naší cesty jsme měli možnost vidět 
historické i  mýtické postavy vytvořené z  kamenné soli a  byli jsme 
nadšeni z klenutých síní, malých jezírek i většího jezera. Velmi na nás 
zapůsobila největší kaple sv. Kingy, která pojme až 500 návštěvníků. 
Ve Věličce je dokonce dovoleno zkusit samotnou sůl ochutnat. A tak 

to mnoho z nás vyzkoušelo. Část prohlídkové trasy je věnována historii 
těžby soli. Názorně jsme si zde mohli představit, jak byla práce v dole 
těžká nejen pro horníky, ale i pro koně, kteří zde pomáhali. Zpátky na 
povrch jsme se dostali rychlou jízdou výtahem.
Plni dojmů jsme dojeli do hotelu. Ráno nás čekala poslední zastávka 
na našem putování Polskem, koncentrační tábor Osvětim. Žáci se tam 
dozvěděli mnoho informací o nelidském životě v  táboře. Prošli jsme 
si celý tábor Osvětim a společně jsme se poklonili památce obětí na 
pietním místě.
Navštívili jsme i  tábor Osvětim – Březinka, který nás šokoval svou 
rozlehlostí. Vystoupili jsme na strážní věž, kde se nám naskytl pohled 
na celý areál. Každý z  nás si z  návštěvy Osvětimi odnášel silné 
pocity a myšlenky. Takové činy nesmí být zapomenuty a nesmí se již 
opakovat!
Navzdory tragédii, která se v  Osvětimi stala, opouštěli jsme Polsko 
s  radostí, obohaceni o  spoustu nových a  zajímavých poznatků 
a pocitů. Zpět do Slivence jsme se vrátili kolem 21. hodiny večerní.
 Martina Nezbedová, třídní učitelka 8. třídy (redakčně zkráceno) 

 Zájezd do Polska

 Projekt EDISON
V loňském roce si slivenecká škola poprvé vyzkoušela mezinárodní 

projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. 
Opportunity. Network.

Měl obrovský úspěch nejen u žáků, ale ocenili ho i mnozí rodiče. 
Letos tento projekt probíhal v  týdnu od neděle 17.  5. do neděle 
24. 5. 2015. V těchto dnech se žáci interaktivní metodou po celý týden 
dozvídali zajímavosti ze 6 zemí, které představovalo šest studentů 
vysokoškoláků ze zemí: Indie, Černá Hora, Singapur, Čína, Hong 
Kong a Francie. Témata byla každý den jiná. V pondělí něco o zemi 
(zeměpisná poloha, obyvatelstvo…), v  úterý významné osobnosti 
(věda, kultura, sport, politika…), ve středu sportovní a  volnočasové 

aktivity, ve čtvrtek gastronomie a v pátek jsme se slavnostně rozloučili. 
To vše v angličtině. Atmosféra byla úžasná po celou dobu projektu 
a  ohlasy u  dětí nadšené. Vše by ale bylo ohroženo bez významné 
pomoci rodičů. Děkujeme všem, kteří fi nančně přispěli na projekt (viz 
sponzorské dary) a  hlavně děkujeme šesti rodinám, které studenty 
ubytovaly ve svých domovech.
Poděkování patří: rodině Haškových, Pilmajerových, Ptáčkových, 
Semrádových, Svobodových, Vocílkových, přes víkend i  rodině 
manželů Matulových.
 Ivana Rosová, ředitelka školy

A ještě jednou EDISON
Šest zahraničních studentů celý týden trávilo čas se žáky naší školy. 

Hry, prezentace, interaktivní formy výuky, workshopy, diskuse, to vše 
probíhalo v anglickém jazyce, upraveno podle věku žáků. Studenti hojně 
využili možnosti pohovořit s někým, kdo pochází ze zcela odlišné kultury 
a náboženského vyznání. Projekt Edison učí žáky toleranci k odlišnému 
způsobu života cizích národů. Je to důležité zvláště v dnešní době, kdy 
slyšíme zprávy o rasové nebo náboženské nesnášenlivosti takřka každý 
den. K nemalé radosti (nejen vyučujících angličtiny), si žáci na vlastní kůži 
vyzkoušeli, že znalost cizího jazyka je opravdu bránou k novému poznání 
a rozšíření obzorů, která je v dnešní době naprostou nutností.

Angličtinu si v tomto týdnu procvičili až do morku kosti nejen tlumočníci 
(učitelé Aj), ale všichni žáci, kteří s postupem času ztráceli ostych a mluvili 
a mluvili. Za tuto nevšední příležitost se chtěly děti našim hostům odměnit, 

a tak jsme jim na rozloučenou připravili překvapení v podobě rozlučkové 
„ party“ plné tance, zpěvu a typických českých potravin. Celá akce se 
opravdu povedla. Kromě angličtiny, zeměpisu, dějepisu a  pohybu, si 
někteří žáci ověřili i své organizační schopnosti. Vybraní žáci 8. třídy se 
aktivně zapojili a zvládli svou roli „spojek a hostesek „ výtečně a za to jim 
patří velký potlesk. Velké díky patří hlavně rodinám, které se celý týden 
(a někde i déle) staraly o své zahraniční přátele. Nutno podotknout, že 
to nebylo samozřejmostí. Pro studenty se během jejich 5. týdenního 
putování po základních školách v Praze a okolí, ne vždy školám podaří 
zařídit ubytování, a  tak mnohdy studenti spí na ubytovnách. Doufáme 
tedy, že tuto zkušenost budeme mít možnost v příštích letech opakovat 
a zase něčemu novému a zajímavému naučit.

Díky Vám všem.
 Lucie.Matulová, garant projektu  (redakčně zkráceno) 
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V  loňském školním roce si slivenecká škola poprvé vyzkoušela 
obzvlášť slavnostní rozloučení s  absolventy, a  to rovnou tancem 
a šerpováním na absolventském plese. Akce se moc líbila a určitě se 
i hodí k pojetí komunitní školy. Všichni hezky pohromadě se s žáky 
rozloučit. Rodiče, učitelé, mladší žáci (osmáci) a zástupci zřizovatele. 
Proto i letos škola dne 17. června absolventský ples pro žáky 9. třídy 
zopakovala. Všichni zúčastnění přišli ve slavnostních šatech, smutní 
i šťastní z toho, co je čeká. Nejprve měla proslov třídní paní učitelka 
Lucie Matulová. Poté dva moderátoři – paní učitelka Levá a úspěšný 
žák páté třídy Vašík Svoboda - seznámili hosty s programem večera 
a uvedli absolventy na pódium.

Následovalo ocenění nejlepších absolventských prací, které 
okomentoval garant projektu, pan učitel Havelka. Tři nejlepší práce 
byly oceněny diplomem. 

Paní učitelka Daniela Štolová, výchovná poradkyně, spolu s paní 
učitelkou třídní potom představovaly jednotlivé žáky a  sdělovaly 
přítomným, kam byli  žáci přijati k  dalšímu vzdělávání. Většinou to 
byly odborné střední školy, jako střední zdravotnická škola, obchodní 
akademie, průmyslová škola elektro-
technická, ale také gymnázia. 
Nechyběla ani atraktivní řemesla, 
jako je truhlář, automechanik, 
protože „řemeslo má zlaté dno“.  
Prostě, naši žáci byli úspěšní.

Poté nastalo slavnostní šer-
pování a  gratulace od ředitelky 
slivenecké školy Ivany Rosové, 
paní starostky Jany Plamínkové 
a  třídní učitelky Lucie Matulové, 
která rozdávala žákům květiny. Paní 
starostka i  paní ředitelka potom 
měly proslov a následovalo pěvecké 
vystoupení žáků devátého ročníku. 
Bylo velmi emotivní, neboť po zpěvu 
následovala prezentace fotografi í 
této třídy od jejich prvopočátků až 
po konec devátého ročníku. Zde 

bylo jasně vidět, jak z  malých dětí najednou vyrostli velké slečny 
a mladí urostlí muži. Tuto prezentaci v Power Pointu si žáci dělali sami.

Po krátké přestávce následovala další část večera – opravdový ples.
Zahájily jej předtančením děti z prvního stupně, které chodí do taneční 
přípravky při slivenecké škole. Ty si pro nás společně s paní zástupkyní 
Vladimírou Šimáčkovou připravili velmi procítěný tanec walz na píseň Tři 
oříšky pro Popelku a vyprovokovaly ostatní k tanci svým jivem.

Následovalo sólo pro absolventy s rodiči – blues a potom klasické 
a  převážně latinsko-americké tance. Tančili všichni. Rodiče, žáci 
i učitelé. Během plesu vystoupil i profesionální taneční pár – Michal 
Mládek (učí na naší škole tělesnou výchovu) a Tereza Šimáčková.

Druhá část plesu již byla ve znamení diska, kterou profesionálním 
způsobem zajistil tatínek jedné absolventky, pan Frolík. Děkujeme, 
protože to bylo teprve taneční hemžení! Ukončilo ho až ředitelčino 
rozloučení do mikrofonu po desáté hodině.

Byl to opravdový ples se slavnostním programem. Poděkování 
patří i cateringové společnosti Selanka za výborné občerstvení.
 Ivana Rosová 

Dne 11. 6. 2015 se v aule ZŠ a MŠ Praha - 
Slivenec konaly obhajoby absolventských prací 
žáků deváté třídy. Žákům byl nejprve přidělen 
lektor (učitel z 2. stupně). Na základě spolupráce 
žáků s lektory vznikly absolventské práce, které 
měly za úkol výrazným způsobem rozšířit 
a  prohloubit znalosti žáka v  daném tématu. 
Završením společného úsilí byly žákovské 
prezentace absolventských prací před zraky 
vyučujících, spolužáků a  rodičů. Obhajoby se 
některým žákům velmi vydařily, za všechny 
je třeba jmenovat práce od Terezy Morávkové 
„Fantazie“ (4. místo), Valerie Zemanové „Pla-
tební karty“ (3. místo) a Kateřiny Slavíkové „Děti z dětských domovů“ (2. místo). S velikým náskokem zvítězila absolventská práce od Michaely Sochové (1. 
místo), která pojednávala o vývoji vztahu mezi člověkem a zvířetem. Tato práce jednoznačně překročila úroveň základní školy, doložila tak skutečný zájem 
o danou problematiku, umění zacházet s informacemi i vyzrálost autorky. První tři práce byly odměněny diplomem. Michaela Sochová, vzhledem k výše 
popsaným důvodům, dostala k diplomu také knihu s věnováním. Jmenovaným žákyním naší školy gratulujeme a přejme mnoho úspěchů ve studiu na 
středních školách.  Jiří Havelka – koordinátor absolventských prací 

 Absolventský ples

 Obhajoby
absolventských prací



MATEŘSKÁ ŠKOLA

A je to zase tu… Rok se s rokem sešel a měli jsme tu další pasování 
předškoláků na školáky. Letos tento slavnostní den připadl na 
pátek 5.  6.  2015. Slavnost byla zahájena ve čtyři hodiny odpoledne 
vystoupeními jednotlivých tříd. Jako první vystoupily nejstarší děti 
z  Krokodýlků, pak pokračovaly děti z  Rybiček, Berušek a  Lvíčat za 
velké účasti a podpory rodičů, sourozenců, babiček, dědečků, strýčků 
a tetiček…Všechny děti si vysloužily ohromné ovace. Následně jsme se 
všichni přesunuli na zahradu mateřské školy neb nám tentokrát přálo 
počasí. Na zahradě už na děti čekala známá dvojice Vanda a Standa, 
kteří během písniček a soutěží pro všechny děti „prozkoušeli“ budoucí 
školáky, jak jsou na tom s  počty, písmenky a  jinými vědomostmi. 
Samozřejmě, že na jedničku , a tak jsme mohli začít pasovat. Letos bylo 
pasováno celkem 23 předškoláků. Po slavnostním přípitku pokračovala 
slavnost tancováním, zpíváním a  soutěžením s  Vandou a  Standou. 
Věříme, že si všichni slavnost užili, zejména předškoláci, kterým přejeme 
hodně štěstí a úspěchu ve škole. Ještě připojujeme poděkování rodičům 
za pomoc s přípravou občerstvení. Přejeme všem krásné léto a v září na 
viděnou!  Olga Nováková a Alena Koutníková, učitelky MŠ 

 Zahradní slavnost mateřské školy s pasováním předškoláků

Je tu opět červen a s ním konec školního roku i u nás, v mateřské škole. 
Celý rok utekl jako voda. V září nastoupí nové děti, hned jsou vánoční 
svátky, ani se neotočíte a jsou Velikonoce, otočíte se dvakrát a loučíme 
se s  nejstaršími dětmi, které odcházejí do školy (článek o  této akci 
máme zvlášť). Během celého školního roku jsme podnikali různé akce, 
výlety (Mirákulum, Prokopské údolí, Chuchelský háj, procházky Prahou), 
návštěvu divadla Spejbla a Hurvínka, divadla jezdila přímo k nám (divadlo 
Glanc, Jiří Bílý, Neklid), navštívilo nás i mobilní planetárium, po celý rok 
probíhala u  předškoláků výuka anglického jazyka. Odpolední kroužky 
byly také naplněné a bylo z čeho vybírat. Zkrátka, děti se u nás nenudí.
Asi největší chloubou je naše zahrada. Nikdo na začátku školního roku 
nečekal, že budeme mít něco tak nádherného. Celá zahrada v přírodním 
stylu, proutěné iglú nám pomalu zarůstá, indiánská teepee jsou neustále 

plná dětí, kládová i kulatá houpačka houpají, v obřích hnízdech si děti 
hrají na ptačí rodinky, k pískovišti asi nemusíme nic dodávat a vodní svět, 
to si asi umíte představit, co s dětmi udělá. Děti jsou nadšené vším. Nedá 
se říci, že by si někde hrály raději a někde méně. Za celou dobu ještě ani 
nestihly prozkoumat všechna zákoutí, která zde máme. Stávají se z nás 
i pěstitelé. Zatím jenom provádíme pokusy, ale vše se naučíme.
Velký dík patří i  rodičům, kteří se 10. 6.  2015 sešli, aby nám pomohli 
dokončit poslední věc, která nás trápila, a to vypletí a zatravnění našeho 
kopečku. Zasadili jsme i nové keře a vyčistili maliny. Nálada byla výborná.
Závěrem bych ráda popřála nejen dětem, ale i  všem rodičům krásné 
prožití společné dovolené s dětmi a budeme se na všechny těšit opět 
v září, kdy budeme i my odpočaté.
 Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ 

 Další školní rok v MŠ je za námi

Hry, práce i slavnosti na nové zahradě MŠ
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Malá divadelní společnost Kostým nás večer 19. 5. 2015 pobavila, 
poučila a dojmula. Písničky Karla Hašlera máme všichni hluboko pod 
kůží – důvěrně je známe, i když často ani nevíme, že autorem je právě pan 
Hašler. Autorkou hudebního projektu je paní Květa Drahokoupilová, hrál 
a  zpíval Michal Boška, techniku obsluhoval Oldřich Kroupa. 

Jednoduchá scéna: salon v  pražském 
bytě, kabaret Lucerna a  cela v  kon-
centračním táboře Mauthausen - nám 
přiblížila život jednoho z  největších 
českých písničkářů. Poslechli jsme si 
písničky našich rodičů – Po starých 
zámeckých schodech, Když muzika 
začne hrát, Když zhasne sál, Svoboda je svoboda, Čí je Praha? Naše!, Pětatřicátníci, Staré topoly, 
Vltavo, Vltavo a jiné. Na konci představení jsme si společně zazpívali jednu z nejkrásnějších: „Ta naše 

písnička česká“. Společnost dostává možnost představit se divákům v Příbrami, v Praze, Březnici, Plzni, Vráži u Písku, Kamýku n. Vlt., 
Zbenicích aj. http://www.divadlo-kostym.cz Irena Krejčová 

 Hašler! Hašler! Hašler!

 Revoluce 1945 tady u nás
Pamětník Karel P. pochází ze Řeporyj u Prahy ze staré dělnické rodiny. „Řeporyje bývaly takovou noclehárnou 
Prahy, lidi odtamtud někam jezdili pracovat: otec třeba do Hlubočep, matka na Smíchov ke Křižíkům… Já 
měl zájmy jako každý jiný kluk - fotbal, sportovat, doma kozu, bydleli jsme na kraji Prokopského údolí pod 
krásnou skálou, Špícka jsme jí říkali.“
Těsně před válkou se vyučil řemeslo, stal soustružníkem. Měl štěstí na přátele: V Řeporyjích, kde hrál fotbal, 
samí prima kluci, všichni starší. Postupně společně poznávali, že nejde o házenou – kolem nich začínalo 
zavírání, strejda, druhý, dvě tety… Měli štěstí, že to bylo před Heydrichiádou, nebyli pak přímo ve vyhlazovacím 
táboře. Na kluky to zapůsobilo, byli informováni, poslouchali Moskvu, Londýn.
V roce 1944 v říjnu kamarád Karlovi povídá, počkej na mě po práci. A půjčil mu ilegální Rudé právo, s nímž 
on běžel hned za kluky do Řeporyj. „V prosinci jsme se sešli na Smichově na nábřeží, a tam došlo k napojení 
k ilegální organizaci KSČ, kde jeho přítel pracoval.“ Karel stál sto metrů dál a hlídkoval. Dělal i spojku, přinášel 
pravidelně přes kamaráda Honzu letáky, Rudé právo…
Před koncem války dostal pokyn nechodit domů, začalo zatýkání mladých lidí. Ukrýval se pár dnů poblíž 
ve skalách, dokud nepřišel vzkaz – už může do práce, nic se neděje, nic nehrozí… Další úkol byl, že se mají 
soustředit na místo, kam anglická letadla shodí zbraně pro odbojové organizace. Nejdřív se všichni trochu 
báli, ale když ani druhou noc letadla nepřiletěla, akce byla zrušena.
„My věděli, že v Řeporyjích je německá vojenská posádka, v cihelně. Byli to vojáci staršího věku, Němci 
z Rakouska. Dostali jsme pokyny sestavit revoluční ilegální výbor, u Čumpelíků jsme přesvědčovali některé 
lidi do funkce.
Čtvrtého května mi řekli, ať hlídám cihelnu, byla v dolíku a já měl zeshora sledovat aktivitu těchto vojáků. Začal 
pátý květen, měl jsem pohotovost, to už jsme byli skupina v ilegalitě, nejen komunisti, spolupracovali jsme 
všichni, tajilo se, kdo s kterými pracuje.“
Karla poslali na německou posádku, aby se vzdala – oni se ovšem, jako vojáci, hodlali vzdát pouze 
důstojníkovi. Kluci šli tedy za nadporučíkem Vrbou, měl uniformu, vzdali se. Podmínka byla, že budou 
zajištěni, pak propuštěni.
Zbraně převzali komplet, velel Krška, vojenský velitel, později se stal plukovníkem vnitra. Bylo to organizované, 
proti podpisu. Tu noc střežil Karel u školy. Jeden Němec se pokoušel dostat ven, měl štěstí, že narazil na 
Standu. „Neozbrojený, střílet bylo proti mému přesvědčení, říkám halt, volal jsem zpátky, zesílili stráže.“ Druhý 
den ráno se muselo všechno zabezpečit, aby se Němci nedostali do Řeporyj, na západ. Vědělo se, že půjdou 
do Slivence a Prokopským údolím do Hlubočep, že se tam něco děje v tunelu. Standovi bylo 18 a půl roků. 
Šel se dvěma bratry, Honzou a Vaškem B. Prokopským údolím, od 6. až do 9. května několikrát odrazili 
pokusy o jízdu na motorce, viděli esesáky, poznali je podle černých uniforem a v postupu jim zabránili.
Konec války. Devátého přišel Karel domů, a  vzbudil se až v  deset ráno. „Byl jsem prý člen Revoluční 
gardy, jak jsem se nakonec dověděl. Nikdo se nás na nic neptal, věděli jsme, že musíme bojovat 
proti těm, co to všechno způsobili, a  co by nás čekalo, kdyby vyhráli - chtěli jsme pomoct, byla to 
samozřejmost, cítili jsme tu potřebu jako Češi.“ Převáděli i  odsunuté Němce od Slivence, na to nerad 
vzpomíná, ale Češi se k  nim rozhodně chovali jako k  normálním lidem, bylo jim jich spíš líto, neměli 
žádné problémy navzájem - to se vyhodnocovalo. Vojenské velení převzal úplně podporučík Vrba, někdy 
sedmého či osmého se v  Řeporyjích dověděli, že se tam německé jednotky dostanou. Vojáci se měli 
schovat na Kopaninu, starší občané dostali pokyn zůstat doma… Byl to planý poplach, ukázalo se, že 
jakékoli pokusy byly odraženy, Němci šli na Lahovice, kde povraždili ještě hodně lidí, a dál na Plzeň… 
Karel se to dověděl, až když se probudil…(Podle vyprávění pamětníka, který nechce být jmenován,
 zpracovala Jana Červenková.) 

Veřejná knihovna
ve Slivenci

o prázdninách

Půjčovní doba:
ČERVENEC:
út 13.00 – 18.00 
stř 09.00 – 13.00 
čt 15.00 – 19.00
SRPEN:
zavřeno – dovolená

Vážení čtenáři,
v  období prázdnin knihy zapůjčujeme na 
dobu dvou měsíců, takže máte možnost 
se zásobit četbou na celé prázdniny. Na 
dovolenou vám můžeme nabídnout velký 
výběr detektivek, krimi, klasických románů, 
čtení pro ženy, historické romány, dětskou 
a dívčí četbu. Vyberete si z literatury starší 
i současně vydávané.
Přejeme vám i  vašim dětem odpočinek, 
setkávání s blízkými i dalekými krajinami, 
poznávání nových tváří a zvyků. Provázet 
vás může kniha a četba, kterou máte rádi. 
Opatrujte se a ve zdraví se vraťte.
 Irena Krejčová, knihovnice 

MČ Praha – Slivenec
hledá kronikáře.

Práce na smlouvu 
o provedení práce.

Vhodné pro seniora, který 
má zájem o dění v obci. 

Info na ÚMČ.

KNIHOVNA



 Slivenecké letnice 2015

Yetti On

Jablkoň

Mňága a žďorp

Fast Food Orchestra

Poděkování těm, díky nimž se mohl letošní ročník uskutečnit: 
MČ Praha – Slivenec, Kolektory Praha a.s., Kytary.cz, Subterra, Andres a Vild spol.s.r.o., Honda power equipment, Enprag, Izomat, 
Austis, Reklama Slivenec,  Rutr s.r.o., Nábytek Marek, rodinné centrum Pecka, manželé Šimkovi, kavárna Selanka, 
kolektiv pracovníků ÚMČ Praha – Slivenec, dobrovolníkům a drobným dárcům. 
Ty nejlepší fotografi e poskytl nezištně profesionální fotograf pan Tomáš Klíma.



 Hafík
V  sobotu 23.  5. se opět po roce konala soutěž Slivenecký Hafík. 

Soutěžící i diváci se sešli na školní zahradě, protože stejně jako v loňském 
roce, se tato soutěž konala ve spolupráci se ZŠ. Zahrada byla vzorně 
připravena a letos jsme se navíc mohli kochat pohledem na nové krásné 
hřiště naší MŠ.

Před začátkem soutěže se dostavil i odborný dozor – MVDr. Vácha. 
Pořádající ÚMČ Praha – Slivenec opět připravila pro účastníky soutěže 
hodnotné ceny v podobě pohárů a psích pamlsků. Navíc byl odměněn 
nejmladší a nejstarší pejsek.

Ve 14.00 byli soutěžící psi rozřazeni do jednotlivých kategorií – 
malý pes, velký pes a  pes s  dětským doprovodem a  mohlo se začít. 
Soutěžilo se v poslušnosti, ovladatelnosti a obratnosti. Všichni soutěžili 
s  velkým nadšením a  nasazením. Po dvou hodinách urputných bojů 
bylo rozhodnuto a  ti nejlepší mohli stanout na stupních vítězů. Nikdo 

ale nevyšel naprázdno, všichni dostali diplom a pro pejska 
pamlsek. Počasí nám letos přálo, a tak si krásné odpoledne 
užívali všichni, navíc bylo možno si zakoupit občerstvení – grilované 
špekáčky, koláče, kávu, čaj a  nealko nápoje. Škoda jen, že letos byl 
počet návštěvníků nižší než vloni. Ve Slivenci je určitě víc než 22 pejsků.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat realizačnímu týmu z řad úřadu 
– panu Urválkovi, paní Kudlákové, panu Buriánkovi a panu Syrovému. 
Za občerstvení děkuji kavárně Selanka a školní jídelně. Za skvělé zázemí 
a velkou pomoc při realizaci děkuji paní ředitelce Rosové, paní zástupkyni 
Šimáčkové a dalším členům pedagogického sboru.

Příští rok se těším opět na viděnou se všemi pejsky a jejich páníčky.
 Martina Havlíková 

Redakce děkuje: paní Martině Havlíkové, vedoucí soutěže, 

nadšené a zkušené kynoložce.

Vedoucí soutěže M. Havlíková

Oblíbená překážka Divácká podpora

Překážková dráha

Vítězové hlavních kategotií
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Společenská kronika 2015
Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří

v měsíci červenci a srpnu oslavili nebo 
oslaví významné životní jubileum.

Červenec
pan Antonín Müller, paní Irena Burianová

pan Jaroslav Mlsna, paní Dagmar Čížkovská

Srpen
Paní Božena Koudelková, Pan Václav Janouš

Pan Josef Kovář, Pan Jan Havel
Paní Hana Pecháčková, Paní Milena Šedivá
Paní Miloslava Janovská, Pan Antonín Uxa

Přejeme pevné zdraví, životní pohodu a hodně elánu
do dalších let.

Mají -li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci 
městské části při příležitosti jejich jubilea u nich doma, stačí pouze, aby tuto 
skutečnost nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové na tel.: 
251818044,733121011 nebo na email: 
ruzickova@praha -slivenec.cz.

Dne 25. června 2015 oslavili šede-
sát let společného života manželé

Věra a František Pánkovi 
ze Slivence.

Do dalších let jim hodně štěstí,
radosti a pevné zdraví

přeje syn Jiří s manželkou
a vnučkami.

SENIOŘI

V  loňském roce v  druhé polovině dubna jsme se byli podívat na 
chráněnou bylinu – HLAVÁČEK JARNÍ. Tato nepřehlédnutelná květina září 
žlutě velkými květy, roste na vápencové půdě a má ráda sucho. Loňský 
výlet se nám velmi líbil a tak jsme se letos na začátku května vypravili 
znovu. Odjeli jsme vlakem do Srbska, přešli most přes Berounku a po 
zelené turistické značce prošli vesnicí k  lomům. Hlaváček byl v plném 
květu. Místo, kde kvete, má kouzlo. Je tam ticho, slunce se do travnatého 

palouku usilovně opírá, vidíte do 
dálky – Tetín, Berounku, vlakové 
koleje, Císařskou rokli, Kodu, 
lom, skalní útvary, šťavnatou jarní 
zeleň, odkvetlou koniklec. Zpívali 
ptáci – zkrátka místo, kde se po 
výšlapu krásně odpočívá. Za rok 
se tam opět vypravíme. 

Příspěvky I. Krejčová  Klub seniorů 

 Hlaváček jarní

Klub seniorů z Holyně a Slivence pořádá
Kurz trénování paměti 8. – podzim 2015

Kde: v Klubu seniorů ve Slivenci, Kdy: vždy každou středu od 16.00 -17.00 hod.
Cena: 10 lekcí – celkem 200,– Kč, První lekce STŘEDA 2. 9. 2015 od 16.00 hod., Lektorka: Ivana Fojtů/Otřísalová

Kurz je určen seniorům, kteří se aktivně chtějí seznámit s novými metodami učení, tréninkem paměti a duševní činnost 
podpořit pohybem v rytmu hudby. Společná tvořivost, vybočení z každodenního stereotypu, humor a vzájemné soutěže-
ní nás přenese do školních lavic. Bude to již osmý kurz, který pro seniory ze Slivence a Holyně pořádáme. Po absolvová-

ní deseti lekcí dostane každý účastník certifi kát.

Zájemci o kurz se přihlaste u paní Krejčové v knihovně: tel. 251818044, 251811297
e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz

Jóga pro seniory po prázdninách
(Cvičení pro zdravá záda)

V současné době senioři cvičí jógu v Klubu seniorů 
ve Slivenci. Kurz byl od září 2014 do června 2015 

plně obsazen. Senioři navštěvují cvičení velmi 
rádi, protáhneme tělo, svaly, o kterých někdy ani 
nemáme zdání, učíme se správně dýchat – a to 

formou nenásilnou, vhodnou právě našemu věku. 
Cvičitelka Jana Kmochová má pro nás připravené 
cviky pro uvolnění celého těla. Každá hodina je 
jiná, věnujeme se pokaždé většinou jiné partii 

svalů, takže výsledek je vždy příjemný.
Po prázdninách nebudou senioři cvičit v Klubu 

seniorů, ale cvičení jógy bude probíhat v no-
vém cvičebním sále v patře opraveného 

domu č.p. 315 – FIT ŠVESTKA. Cvičení povede 
opět naše Jana Kmochová. Přihlásit ke cvičení se 
může každý senior – cvičení není náročné, brzy 

se dokážete přizpůsobit. S přihlášením neváhejte, 
i v novém cvičebním sále jsou místa omezená.

Přihlásit se můžete v době prázdnin v knihov-
ně u paní Krejčové: knihovna@praha-slivenec.
cz, tel. 251 811 297 (v červenci), nebo u paní 

Mgr. Kudlákové: tel. 251 811 294
Ke cvičení potřebujete: karimatku x deku x 
podložku, volné pohodlné cvičební oblečení, 

dobrou náladu

Začínáme cvičit: ve čtvrtek od 9.45 – 10.45 hod.
První lekce v druhé polovině září

Cena deseti lekcí: 750,-

INZERÁT: Pečovatelka na 
částečný úvazek

Soboty a neděle 8 – 15h a občas po dohodě i vše-
dní dny. Praha 5 – Holyně. Náplní práce je péče 

o seniorku s Alzheimerovou chorobou a částečnými 
pohybovými potížemi. Vstávání, ranní hygiena, 

sprchování, oblékání, léky, podání jídla, procházka, 
společnost, úklid v domácnosti. Mzda 120 Kč na 



Ještě se ani nezavřely dveře za druhým pololetím čtvrtého roku fungování Klubu Švestka a mohli 
jsme s heslem Nebuď pecka! a s velkou radostí připravit Den otevřených dveří zrekonstruovaného 
objektu č.p. 315. Jak jsme již informovali, v prvním patře jsme získali zcela nový cvičební sál, 
kam budeme moci od září přesunout všechna cvičení pro dospělé, taneční kurzy pro děti, montessori dílny 
a otevřít případně kurzy nové. Během jarních měsíců jsme se tedy chopili očekávané výzvy, prostory jsme 
vybavili a za nezištné pomoci lektorů jsme na dva dny otevřených dveří připravili pro veřejnost program. 
Během otevřených lekcí si mohli přijít dospělí zdarma zacvičit na lekce jógy, pilates nebo zdravotního cvičení. 
Pro děti jsme zorganizovali přehlídku našich divadelních souborů, na které zahráli i hosté ze Zličína. Proběhla 
také volná hodina výrazového tance a montessori dílny pro předškoláky i  školáky. Od září 2015 budou 

naše kurzy probíhat v Klubu Švestka (Ke Smíchovu 22), ve Fit Švestka (K Holyni 315), ale některé také 

v Klubovně seniorů (K Lochkovu 6). Veškeré info najdete na www.klubsvestka.cz

 Realizační tým Sliveneckého klubu Švestka v podobě Lenky, Edity, Veroniky a Dory přeje všem krásné léto 
a děkuje za podporu, které se Klubu Švestka dostává. 

 Den otevřených dveří Fit Švestka

Sál umožňuje variabilní využití

Vstup

Divadelní přehlídka

Výrazový tanec

Malá tanečnice

Jóga pro dospělé

PředsálíPočet bot potvrzuje 

velký zájem návštěvníků
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Kurzy a kroužky pro děti i dospělé pro školní rok 2015/16:
OS RC Pecka
Volná herna a hlídání k vybraným kurzům Montessori dílna I. - II. - III. a Projektová dílna /od 5let /1000,– 
(v novém prostoru FIT Švestka) 
Pecičky I. – II. - Stimulační cvičení kojenců a batolat / 950,– 
Pilates s hlídáním / 80,– /h + hlídání
Hliněná pecka - keramické dílny pro předškoláky a školáky / 950,–
Kurz karate I. - II. / pro předškoláky od 5 let a 1.st. ZŠ /1200,–
Tématické výtvarné a keramické dílny pro rodiče s dětmi
Plum School – Jazykové kurzy
cena: 1300,– / malá skupina 1600,– / individuální lekce 3000,–
Angličtina - mírně pokročilí I.- II.
Němčina - začátečníci / mírně pokročilí
Hola, ¿hay sangría? / španělština pro mírně pokročilé
Sí, hay sangría! / španělština pro pokročilé
Latina - začátečníci
Dramatický obor
cena: 950,– Obecní divadýlko Knofl ík/ 2.st.Š Malé divadýlko Meluzína 
/ 1.st.ZŠ Nejmenší divadýlko Karkulka / 4-6 let
Hudební obor
cena: děti 950,– / malá skupina 1300,– / individální lekce 2400,–
dospělí 950,– / malá skupina 1600,– / individuální lekce 3000,– 
Hra na zobcovou fl étnu, Hra na klarinet - skupinové i individuální 
lekce, Hra na saxofon - skupinové i individuální lekce, Hra na kytaru - 
skupinové i individuální lekce, Hra na housle - individuální lekce
Sborový zpěv
Cvičení
Děti – cena : 950,– Prťata cvičení pro nejmenší 1. - II. / 1-3 roky, 2-4 
roky
Rychlí Špunti - sportovky 4-6 let
Míčové hry - 1.-3. tř. ZŠ 
Výrazový tanec I. - II. / 4-6 let, 6-10 let (nový prostor FIT Švestka)
Dospělí - cena: 1500,–
Jóga s Janou (v novém prostoru FIT Švestka)
Jóga s Martinem (v novém prostoru FIT Švestka)
Pilates pro dospělé (v novém prostoru FIT Švestka)
Power jóga s Juditou (v novém prostoru FIT Švestka)
Senioři – cena: 750,–
Cvičení pro zdravá záda / senioři (v novém prostoru FIT Švestka)
Výtvarný obor
cena : 950,– Paletka I. - II. / 2-3 roky, 3 -5 let Paletka III. s kerami-
kou / od 6 let
Malování / od 12 let  / Alenčin korálek / od 7 let
Kurz fotografi e pro dospělé 
Keramické kurzy pro mládež – cena: 1200,– / pro dospělé – cena 
1500,–

Nabízíme možnost krátkodobých, pravidelných 
pronájmů místnosti v patře čp. 315.

Místnost je po rekonstrukci, s vlastním sociálním zařízením, oddělený 
vchod. Upřednostňujeme účel pronájmu korespondující s charakterem 
provozu v přízemí (ordinace lékaře, lékárna) i v patře (Fit Švestka). Tj. 
např. poradna zdravého životního stylu, rehabilitace, fyzioterapie, logo-

pedická poradna, poradna psychologa, atd.

info@klubsvestka.cz, www.klubsvestka.cz



s je ve Slivenci spjata 
s  Rodinným centrem 

Pecka od samého jeho vzniku v roce 2009. Nabízí dětem a jejich rodičům 
jiný pohled na dětskou hru, hračky (pomůcky) a čas, který rodič tráví se 
svým dítětem. Každé dítě má svůj individuální vývoj, svůj rytmus a svoji 
rychlost. Díky montessori pedagogice dokáží rodiče lépe rozpoznat 
senzitivní vývojové období a pochopit, proč jejich dítě právě dělá to, či 
ono, co mu to dává a jaké všechny aspekty při dané činnosti dítě vnímá 
a rozvíjí. Díky montessori pomůckám v naší „herně“ pak mohou aktuální 
vývojovou fázi svého dítěte využít k prohloubení individuálních znalostí 
a dovedností. Nevíte, proč vaše dítě bouchá do všeho co potká a dělá 
vám tak z domova hlučnou dílnu? Proč některé děti milují házení kamení 
do potoka? Proč děti nepotřebují cesty, ale stačí jim obrubník? Napadlo 
vás někdy, čím tyto činnosti obohacují dětský vývoj?

Speciálních Montessori pomůcek je hodně a většinou nejsou dostupné 
pro jednotlivé rodiny (nejen fi nančně, ale ani prostorově). Některá vývojová 
fáze může trvat půl roku, jiná zase třeba jen 2 týdny, i proto není reálné mít 
doma montessori „hračky“. Díky grantům a podpoře MČ Slivenec máme 
k dispozici opravdu velké množství originálních pomůcek, díky nadšení 
lektorek pak spoustu pomůcek, které se vyplatilo vyrobit vlastníma 
rukama ve volném čase.

Přijďte se i vy podívat a seznámit se s tím, co může vaše 
dítě obohatit nebo mu pomoci v  jeho individuálním vývoji, 
co vše můžete s  dětmi využít. 31.  8.  2015 ve večerních 

hodinách vám (rodičům) naši hernu i  „montessori“ 

krátce představíme, ukážeme pomůcky a  podělíme se 

s vámi o naše zkušenosti.

Od 3. týdne v  září  2015 budou montessori herny probíhat v  nově 
otevřeném volnočasovém centru na adrese Ke Smíchovu 315/110 v 1. 
patře. Pro jednotlivé věkové skupiny a vývojové fáze nabízíme tyto pololetní 
kurzy: Montessori dílna pro děti od 18 měsíců do 4 let, kde jsou pomůcky, 
které cíleně využívají senzitivních období k individuálnímu rozvoji zejména 
motoriky, smyslového vnímání a  propojování hemisfér. Montessori 
dílna pro děti od 4 do 7 let skladbou pomůcek využívá přirozený zájem 
předškolních dětí o poznávání „školních oborů“ - písmena, hlásky, čísla, 
množství, ale také geografi e, botanika, zoologie a  související znalosti. 
V projektové herně určené dětem předškolního a mladšího školního věku 
společně (již bez rodičů) zkoumáme vznik a vývoj vesmíru a života na 
Zemi, poznáváme jednotlivé kontinenty s  jejich specifi ckými stavbami, 
zvířaty a jinými zajímavostmi nebo pronikáme do tajů fungování lidského 
těla. Projektová herna je vedena hravou interaktivní formou.

  Lektorky Montessori kurzů: Irena, Šárka, Lenka, Andrea 

Poslední měsíce školního roku se v  RC Pecka nesly nejen v  duchu 
závěrečných lekcí, ale také se točily kolem novinek, které se chystají od 
září 2015. Díky zvelebování naší obce se Slivenecký klub Švestka dočká 
dalších prostor (jde o  onu „Fit Švestku“ v  budově bývalé školky), a  to 
znamená, že „expandovat“ bude i rodinné centrum. Zdá se být už téměř 
pravidlem, že když máme pocit, že věci víceméně fungují a  že jsme se 
dostali do určitého stereotypu (v kladném slova smyslu), přijde zase něco, 
co nás vrhne do neznámých vod: z  jedné místnosti naproti poště, kde 
jsme před pár lety začínali, jsme putovali do patra nad kavárnou Selanka, 
kde se mnohé děti již doslova cítí jako doma, a nyní se nám otevřel další 
prostor: ten bude věnován hlavně dospělým a pohybu, ale v dopoledních 
a  odpoledních hodinách zde nově naleznete Montessori kroužky, které 
se stabilně těší velkému zájmu (jemuž zde budou moci lépe vyhovět) – 
viz článek přímo o těchto kurzech. Zůstaňme však ještě v tomto školním 
roce: 31. května se konal již tradiční Dětský den RC Pecka, ale tentokrát 
na netradičním místě. Rozhodli jsme se využít obecní louku a přivítat na 

ní malé zálesáky. Byl to risk – louka přeci jen není tak blízkým a známým 
cílem jako různá hřiště v našem okolí, ale výsledek předčil naše očekávání. 
Vždyť již cesta – ve většině případů na kolech, koloběžkách, apod. – měla 
nádech dobrodružství. Odměnou byl klid, lesy a louky…a hlavně pořádné 
zálesácké úkoly, od stavby ohnišť, přes zatloukání hřebíků, balení batohů, 
až po orientaci v mapě, poznávání listů či plodů, a mnohé další tábornické 
dovednosti. Odměnou bylo vlastnoruční a neomezené čepování malinovky, 
něco sladkého na zub a  frisbee na prázdninové řádění. Takže doufáme, 
že příští rok dorazí i ti, které třeba odradila vzdálenost či neznalost tohoto 
místa, které je však především pro cyklisty cílem naprosto ideálním.

Během jara jsme nezapomněli ani na báječné a  umělecky nadané 
seniory, kteří si opět vyzkoušeli práci s  hlínou v  keramické dílně a  pod 
vedením Edity Šimkové zase ukázali, co v  nic je. Všechny tyto akce 
na vás samozřejmě čekají i  v  příštím školním roce. Zápisy budou 
probíhat ve stejných termínech jako do všech kurzů Sliveneckého klubu 
Švestka a neváhejte – víte, že některé kroužky jdou opravdu na dračku. 
Díky Vám za to. Za Rc Pecka Dora Poláková 

 Montessori herna

 Kdo se bojí, nesmí na…louku

Dětský den na obecní louce



V  pátek 29.  5. proběhl další ročník 
Noci kostelů. Loňská představa, že 

tentokrát bude kostel „pouze“ otevřen, během roku vzala za své a na 
návštěvníky i tentokrát čekal snad zajímavý program.

Již tradičně se začínalo dětským programem, kde si děti mohly 
zasoutěžit, vyluštit kvízy, vyrobit si vlastní butony nebo si zahrát na 
detektivy, kdy měly za úkol najít prohlídkou kostela odpověď na 26 
otázek. Některé z  otázek trochu zaskočily i  dospělé, kteří dětem 
pomáhali a  pomohli jim tak objevit i  detaily, kterých si při běžné 
návštěvě našeho kostela zatím nikdy nevšimly.

Po 17 hodině pak nejen pro děti představila Barbora Hovorková 
monodrama „Jak Čech k  rozumu přišel“, které nastudovala pod 
vedením Jany Radojčicové. Diváky poutavě provedla význačnými 
událostmi naší historie od praotce Čecha až po současnost.

Ani letos nechybělo krásné vystoupení dětského pěveckého sboru 
Pegas z  Barrandova. V  první části nám Pegas představil několik 
lidových písní. Druhá část pak patřila operce „Červená Karkulka“ od 
pánů Uhlíře a Svěráka, která se všem přítomným velmi líbila.

Ještě před vystoupením dětského sboru dorazili i  zástupci 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kteří s sebou přivezli 
velmistrovský ceremoniální meč, plášť (palium) a klobouk (galerus). Tyto 

velmistrovské insignie byly vystaveny u bočního oltáře zasvěceného sv. 
Anežce, která byla zakladatelkou právě tohoto řádu a budily zaslouženou 
pozornost. Po krátkém povídání o historii a zajímavostech sliveneckého 
kostela měli přítomní návštěvníci možnost popovídat si se zástupcem 
řádu Křižovníků P. Davidem Kučerkou. Přítomní se ptali nejen na historii 
řádu, ale i na jeho vize do budoucnosti, zejména na plány jeho působení 
ve Slivenci. Zprvu rozpačité dotazy přerostly v příjemné povídání.

Po osmé hodině večerní pak měli návštěvníci možnost vyslechnout 
si nádherný koncert Sliveneckého akordeonového souboru, který 
slovem, ale především krásným provedením představil skladby od J.D. 
Zelenky, J.S. Bacha, M. Moszkowského, E. Griega a J.K. Vaňhala. Kdo 
si nenechal tento koncert ujít, určitě byl potěšen. Následujícím bodem 
programu bylo promítnutí fi lmového dokumentu „ Zasvěcení“, který 
představoval právě řád Křižovníků. Závěr programu – varhanní recitál 
se zpěvem - pak připravili Pavel Fryš a Lucie Fričová, jejichž vystoupení 
přítomní diváci také ocenili svým potleskem.

Téměř do půlnoci pak byl kostel ještě otevřen pro všechny, kdo chtěli 
přijít rozjímat nebo se jen tak podívat a něco se dozvědět o historii 
tohoto místa. Během odpoledne a  večera nechyběla ani možnost 
občerstvení, opečení buřtů nebo prohlídky obrazů G. Radojčiče.  
 PeS - 

V  sobotu před svátkem narození sv. Jana Křtitele se uskutečnila 
v holyňské kapličce, která je zasvěcena právě tomuto světci, každoroční 
poutní mše, kterou již tradičně sloužil P. Zdeněk Skalický. Ten mimo 
jiné připomněl historii vzniku této kapličky, která byla postavena jako 
poděkování za záchranu života, ke které došlo právě na svátek narození 
sv. Jana Křtitele. Promluvil také o  výjimečnosti oslav narození tohoto 
světce, ale i každého obyčejného člověka, který si tak může uvědomit, 
že mu byl jeho život darován, že každá lidská bytost je Bohem chtěná 
a ochraňovaná. V odpoledních hodinách se uskutečnilo setkání s autorem 
doprovodné výstavy fotografi í Karlem Koutským, který připravil pro tuto 
sváteční chvíli kytarový recitál.-  PeS - 

 Noc kostelů

 Svatojánská pouť

První holyňská svatba
V květnu proběhla v kapli svatba holyňského poutníka, fotografa a autora 

květnové výstavy K. Procházky. Pár oddal farář Z. Skalický. Přejeme hodně štěstí!

Koncert sliveneckého souboru akordeonistů

Svatojánská pouť

Návštěva p. Davida Kučery

(Řád Křižovníků)

Autor červnové výstavy fotografi í 

Karel Koutský
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13. května se naše děti zapojily do celostátní sbírky „Český den proti rakovině“, která je obecně známá pod názvem „Květinový den“.
I v tomto školním roce se mladí zdravotníci navštěvující náš zdravotnický kroužek, který působí na zdejší základní škole, úspěšně zúčastnily soutěže 
v  poskytování první pomoci. Tři družstva se nám probojovala do krajského kola, kde se mladší zdravotníci umístili na krásném druhém místě 
a starší dívky získaly místo první a  tím i postup do republikového kola, které se letos konalo v České Třebové. Zde na děvčata čekalo tradičně 
pět soutěžních stanovišť – tři s  realisticky namaskovanými poraněními a stanoviště, kde měly dokázat, že správně zvládají obvazovou techniku 

a transport. Během soutěže tak ošetřovaly bezvědomí se zástavou dechu, 
podezření na zlomeninu, kousnutí hadem, omrzlinu, astmatický záchvat, 
masivní krvácení a rozsáhlé odřeniny. Největším zážitkem pro soutěžící asi 
bylo reálné volání telefonem a předání pacienta záchranné službě. Naše 
družstvo ve složení Wilhelmína Kratochvílová, Gabriela Frolíková, Kateřina 
Šedivá, Tereza Nováková a  Emilie Kratochvílová se nedalo zaskočit 
a umístilo se na krásném 2. místě.  PeS - 
 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

 Mladí zdravotníci

V sobotu 30. května vystavovali naši železniční modeláři své moduly na nádraží Praha 
– Braník, kde probíhal již tradiční Den dětí s Posázavským pacifi kem. Jejich modulové 
kolejiště bylo neustále v obležení mnoha návštěvníků.
V současné době se chystají otevřít svou pobočku při DDM na Praze 5 a pilně se 
připravují na 6. ročník výstavy, která se bude tradičně konat ve škole ve dnech 5. 
a 6. září. Velká akce, která se připravuje již v této době, je čeká v únoru 2016, kdy jsou 
pozváni jako hosté na velkou výstavu železničních modelářů do Drážďan.  PeS - 

Nové komunitníNové komunitní
plánováníplánování
13. 7. 2015

Zveme Vás na komunitní plánovaní na téma „Rekonstruk-
ce komunikací Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně dešťové 

kanalizace“, které se bude konat v zasedací místnosti úřadu 
MČ dne 13. července 2015 od 17:30 hod. Setkání se zúčast-
ní projektant pan Mastný ze společnosti DIPRO, spol. s r.o.

 Naši modeláři v Braníku Modelá ský kroužek modulové železnice 
Slivenec 

po ádá interaktivní výstavu svých modul  
5. zá í od 10:00 do 17:00 hodin 
6. zá í od 10:00 do 15:00 hodin 

v ZŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 

  

www.nadrazislivenec.estranky.cz
inzerce



V sobotu 27. 6. uspořádal Real Holyně již čtvrtý ročník Valda – cupu. Jsme 
velice rádi, že turnaj si v minulých letech našel svoje příznivce a my tak 
máme na co navazovat. Dál se chceme zlepšovat a do dalšího ročníku se 
vždy něčím poučit a něco vylepšit.
Na turnaji startoval pořadatelský Real Holyně, ze Slivence byly pozváni 
FC Mramor a místní AFK. Daleko to k nám neměl ani Lochkov, vůbec 
první vítěz z roku 2012. Dalšími účastníky byly Vejprnice, Sporting Luka, 
Hoverla a Libeř.
I  když nevládlo zrovna slunečné počasí, turnaj zaznamenal možná 
nejvyšší návštěvnost v historii. Z velké části za to mohl náš host, který 
v  poledne provedl slavnostní výkop. Tím hostem byl bývalý vynikající 
fotbalový reprezentant, pan Martin Frýdek, který před zápasem Holyně – 
Mramor provedl slavnostní výkop, společně v naším Valdou Koudelkou. 
Od hlavního pořadatele turnaje, Miroslava Ficala st., dostal dárkový koš 
a dres Realu na památku.
Letošní ročník byl nejvyrovnanější ze všech. Ubylo zápasů, kde by 
týmy dostávaly vysoké příděly. Naopak letos rozhodovaly opravdu 
maličkosti. I  to byl jeden z důvodů, proč Vejprnice poprvé neprošly do 
fi nále. V semifi nálovém souboji je vyřadil domácí Real Holyně, pro který 
byla fi nálová účast zatím největším úspěchem. Real tak částečně vrátil 
Vejprnickým dvojí semifi nálové vyřazení z let minulých.

Druhým fi nalistou se stal místní AFK Slivenec, který poskládal skvělé 
mužstvo a od začátku turnaje patřil mezi největší kandidáty na zisk Valda 
– cupu. Svou roli favorita splnil. Do fi nále postoupil bez ztráty jediného 
bodu. A i v posledním zápase byl úspěšný. Výhra 3:1 nad Holyní určila, že 
nováček ze Slivence se poprvé mohl radovat s putovním pohárem. Letos 
byl pro vítězný tým připraven jako odměna i  velký sud piva. Na třetím 
místě skončily Vejprnice, obhájce trofeje, které porazily v boji o třetí místo 
Lochkov.
Rozdány byly také individuální ceny, a  to za účasti slivenecké 
místostarostky, paní Simony Strauchové. Nejlepším brankářem se stal 
Dan Hájek ze Slivence. Kromě sošky si odnesl i  značkové brankařské 
rukavice. Pozici nejlepšího střelce si pak vystřílel Bony z Realu Holyně. 
Ten se mohl těšit na originální reprezentační dres, podepsaný Martinem 
Frýdkem.
Za celý Real Holyně bych chtěl poděkovat všem, kteří se Valda – cupu 
zúčastnili, i všem divákům, kteří přišli podpořit svoje mužstva. Speciální 
poděkování potom patří dvojici Karel Mašek a Václav Podzemský. Bez 
jejich pomoci jak při samotném turnaji, tak při přípravách na něj, by se 
rozhodně turnaj konat nemohl. Za podporu děkujeme i  městské části 
Slivenec. Budeme rádi, když se společně sejdeme na tentokrát pátém 
ročníku v  roce 2016. Ale ještě předtím nás čeká zimní Holyňský pohár. 
Více informací a fotek z turnaje najdete na facebookových profi lech Real 
Holyně, nebo Valda – cup.  Miroslav Fical ml. 

 Valda Cup 2015

Slavnostní výkop Předávání poháru

Martin Frýdek a trenér Realu Holyně Miroslav Fical St.

Vítězný tým AFK Slivenec

Real Holyně

Ze zápasu Vejprnice x Real Holyně
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Kalendář Slivence červen - září 2015

4. 7. – 30. 8. Jaroslav Kořán: Snivec (Výstava v holyňské kapli 

sv. Jana Křtitele)

13. 7. 17.30 Komunitní plánovaní na téma „Rekonstrukce 
 komunikací Ke Smíchovu a K Lochkovu“ (zasedací 
 místnost úřadu)
  1. 9. 18: 00 Orloj snivců J. Kořána (dernisáž s koncertem 
 autora pro veřejnost)
4. 9. – 27. 9. Eva a Radim Vejvodovi: Prostor pro dva (Výstava  
 v holyňské kapli sv. Jana Křtitele)
  1. 9. Začátek školního roku ZŠ Slivenec
 9:00 Imatrikulace žáků prvních tříd (zasedací místnost 
 ÚMČ) 
9:00 – 12:00 Zápis do kurzů Sliveneckého klubu Švestka (1. termín)
4. 9. 14:00 – 18:00 Švestkobraní (2. termín zápisu do 
Sliveneckého klubu Švestka)
  5. 9. 14:30 – 21:00 Slivenecký burčák (MČ ve spolupráci s 

 vinotékou Primawine na slivenecké návsi)

4. 9. – 5. 9. Interaktivní výstava modulové železnice (Modelářský 
 kroužek v ZŠ Slivenec)
  5. 9. 14:30 – 18:00 Zápis do kurzů Klubu Švestka (3. termín v 
průběhu Sliveneckého Burčáku)
  9. 9. Veřejné zasedání zastupitelstva

12. 9. Pražské cyklozvonění
14. 9. Začátek pololetí Klubu Švestka

Slivenecký burčák

pořádá MČ Praha – Slivenec ve 
spolupráci s vinotékou

Primawine

5. 9. 2015 14:30 – 21:00
slivenecká náves u rybníka

ochutnávka burčáku, pestrý 
program pro celé rodiny, večerní 

koncert

Letní výstava v holyňské kapli sv. Jana Křtitele
4. 7. – 30. 8. 2015

Jaroslav Kořán:Jaroslav Kořán:
SnivecSnivec

(grafi cké listy a ojedinělý hudební nástroj
v originální instalaci)

Otevřeno vždy o víkendech a svátcích
mezi 15:00 – 17:00

1. 9. 2015 v 18:00 Orloj snivců J. Kořána
(dernisáž s koncertem autora pro veřejnost)

Pražské cyklozvonění  
V sobotu 12. Září 2015 se bude konat již 9. Ročník akce Pražské 
cyklozvonění v rámci Evropského týdne mobility a projektu 
Česko jede. Letošním cílem je Smíchovská náplavka, kde 
bude opět bohatý program pro děti i 
dospělé. 

Odjezd pelotonu ze Slivence je v 9.30 
z parkoviště u rybníka a pojedeme 
přes Chuchelský háj k Vltavě a podél 
vody až na Císařskou louku, kde se 
převezeme přívozem. 


