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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 5  2 015

Letošní zářijovou slavnost mladého vína předznamenaly dokončovací práce na rekonstrukci sliveneckého centra. Navzdory 
časovému skluzu stavební fi rmy byla nakonec poslední žulová kostka položena v  pátek kolem 17:00. V  sobotu, když se celý 
Slivenec probudil do slunečného rána, bylo zřejmé, že plánované akci nestojí nic v cestě. Slavnost uspořádala městská část spolu 
s  vinotékou PrimaWine, jak se již stalo tradicí. Vinotéka obstarala dostatek burčáku přímo od moravských vinařů a  také výborný 
catering. Doprovodný program zajistil Pražský pouťový orchestr, který po celé odpoledne bavil přítomné hudebními vstupy. Zazněly 
staropražské písničky Karla Hašlera, lidové písničky, něco swingu a na své si přišly i děti. Mezi jednotlivými bloky písniček vystoupili 
tanečníci ze souboru Capuera s  ukázkami jihoamerického bojového tance. Tanečníci z  Capuery připravili také pro děti odpolení 
taneční workshopy. Večerní koncert pak patřil keltské muzice v rockovém kabátě. „Navostro“ je česko-skotsko-americká mělnická 
kapela, která ve své tvorbě čerpá inspiraci především v keltské hudbě, a to především skotské, irské, americké a v neposlední řadě 
i české. Muzikanti v kiltech hráli ve Slivenci opravdu „navostro vostrou“ muziku a získali si hned po první skladbě přítomné publikum. 
Příjemně vlahým večerem provázel mezi skladbami i houslista Pavel Švestka, který ve Slivenci zároveň třetím rokem lektoruje hudební 
kurzy Klubu Švestka. To vysvětluje veselý bonmot, který toho večera zazněl několikrát z podia: „Švestka má ve Slivenci svůj Klub 
i Fanklub“… a je zřejmé, že ten toho večera ještě rozšířil své řady. Navostro byli totiž opravdu skvělí!   Lenka Kudláková 

Poděkování za bezproblémový průběh Burčáku patří nejen slivenecké vinotéce a pracovníkům úřadu, ale také kavárně 

Selanka, ÚMČ Praha – Lochkov a panu Švestkovi.

 Slivenecký burčák

Pražský pouťový orchestr

Navostro

Capuera

Taneční workshop CateringPavel Švestka



2  Slivenecký mramor 5  2015

 Informace z 6. a 7. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec
Starostka svolala mimořádné 6. veřejné zasedání zastupitelstva MČ 

Praha-Slivenec na středu 5. srpna 2015 zejména k projednání licenční 
smlouvy s  akad. arch. Alešem Brotánkem, která za částku 100 000,– 
Kč upravuje autorská práva k  objektu nové tělocvičny a  dále upravuje 
podmínky autorského dozoru za částku 50 000,– Kč.
Zastupitelé podpis licenční smlouvy schválili a  dále schválili návrh 
fi rmy Istar s.r.o. na změnu územního plánu, týkající se stopy staveništní 
komunikace zbudované v  rámci stavby Pražského okruhu. Stopa 
ve schváleném územním plánu nekoresponduje se stávající stopou 
komunikace.
Zastupitelé dále přijali nesouhlasné usnesení k  návrhu „psí“ vyhlášky, 
zaslaným MHMP k  vyjádření městským částem. Návrh vyhlášky 
neodpovídá potřebám MČ Praha-Slivenec a  neřeší problematiku 
znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy a  sankce za 
znečištění.

Řádné 7. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se 

konalo ve středu 9. září 2015. Po úvodním slovu starostky RNDr. Jany 

Plamínkové a Mgr. Lenky Kudlákové zastupitelé projednali a schválili:

SMLOUVY

 odprodej pozemku parc.č. 1785/222 v k.ú. Slivenec o výměře 11 m2 za 
cenu 17 350,– Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR pro stavbu protihlukové zdi;

 podpis dodatku ke smlouvě s fi rmou Gardenline, s.r.o. na vícepráce za 
114 536,– Kč + DPH (rekonstrukce centra)

 uzavření smlouvy s dodavatelem stavby parkoviště u čp. 315, stavební 
fi rmou Martin Breburda, za celkovou cenu 176  297,– Kč dle cenové 
nabídky, na základě výběrového řízení ze dne 4. 9. 2015;
PRONÁJMY

 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 371/1 v k.ú. Holyně 
o velikosti 535 m2 k zahrádkářským účelům za cenu 5 885,– Kč/rok;

 pronájmy níže uvedených nebytových prostor:
1. Nebytový prostor (Klubovna seniorů) se sociálním zařízením v budově 
Úřadu městské části, K Lochkovu 6, Slivenec, výměra cca 25 m2 (1x5 hod 
v týdnu/500 Kč á měsíc, 2x5 hod v týdnu 1000,– Kč á měsíc)
2. Nebytový prostor se sociálním zařízením v patře budovy č. p. 315 (Fit 
Švestka), K  Holyni 315. Slivenec, 154 00, výměra cca 18 m2 (1x5 hod 
v týdnu/500Kč á měsíc, 2x5 hod v týdnu 1000,– Kč á měsíc).
VĚCNÁ BŘEMENA

 uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene 
užívání pozemku parc. č. 1678, v k. ú. Slivenec za účelem provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě se 
společností O2 Czech Republic a.s.;

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 
222/18, 222/30, 1714/1, 1717, 1718/1, 1723/1, 1723/3, 1728/1, 1729/1 
a 1731/1, k. ú. Slivenec za účelem provozování plynárenského zařízení se 
společností Pražská plynárenská distribuce, a.s. s tím, že úplata za zřízení 
věcného břemene bude 1 050 600,– Kč + DPH;
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY

Rozpočet MČ na r. 2015 bude v  příjmové i  výdajové části navýšen 
o  příspěvek na občanskou vybavenost ve výši 20 000,– Kč a  o  níže 
uvedené dotace schválené radou hl. m. Prahy, resp. zastupitelstvem hl.m. 
Prahy:

 51 000,– Kč – účelová neinvestiční dotace z  Úřadu práce České 
republiky (na pracovníka údržby);

 645 000,– Kč – účelová investiční dotace hl.m. Prahy na zateplení klubu 
Švestka;

 711 900,– Kč - neinvestiční dotace ve výši 100% podílu MČ na dani 
z příjmu právnických osob za r. 2014; částka bude použita na investiční 
i  neinvestiční účely: 200 tis. Kč na rekonstrukci centra, 100 tis. na 
rekonstrukci šaten fotbalistů, 200 tis. na rekonstrukci Švestky, 70 tis. 
na zvýšený nájem za garážování techniky MČ a 141,9 tis. Kč na právní 
a konzultační služby;
Do rozpočtu MČ 2015 byl dále promítnut výsledek fi nančního vypořádání 
se státním rozpočtem za rok 2014. Výsledný předpis – odvod ve výši 
1 600,00 Kč a 600,00 Kč. Zprávu o plnění rozpočtu schválila Rada hl. m. 
Prahy 18. 06. 2015.
RŮZNÉ

 Na základě doporučení sociální a  bytové komise MČ byl schválen 

fi nanční příspěvek 2 700,– Kč pro žáka ZŠ Praha-Slivenec na úhradu 
ozdravného pobytu ve dnech 05. – 13. 11. 2015.

 Zastupitelé přijali souhlasné usnesení se změnou územního plánu pro 
pozemek parc. č. 1785/37, k.ú. z funkce OP/VN-D na VN (nerušící výroba 
a služby). Milena Hollmannová 

MGR. KUDLÁKOVÁ – KULTURNÍ KOMISE

Slivenecký burčák proběhl na zrekonstruované návsi v  sobotu 5.  září. 
Velký dík zaměstnancům úřadu za bezchybnou přípravu akce. V prvním 
zářijovém týdnu se sešly v  holyňské kapli dvě kulturní události, a  to 
koncert Jaroslava Kořána a  slavnostní vernisáž akad. malířů Evy 
a  Radima Vejvodových. Dne 1.  září jsme v  zasedací místnosti úřadu 
MČ měli milou povinnost přivítat na slavnostní imatrikulaci více než 40 
sliveneckých a holyňských prvňáčků. Zároveň proběhly tři termíny zápisů 
do sliveneckého klubu Švestka, kde jsme zaevidovali velký nárůst zájemců 
(máme více než 400 zaevidovaných přihlášek).

MČ Praha – Slivenec hledá kronikáře.
Práce na smlouvu o provedení práce. Vhodné 

pro seniora, který má zájem o dění v obci.
Informace na ÚMČ.

Městská část Praha-Slivenec
komise Zdravého města a místní Agendy 21

Vás zve na komunitní plánování na téma

Relaxační plocha Granátová
5. října 2015 od 17:30

v zasedací místnosti ÚMČ

Městská část získá do své správy pozemek č. 1754/7 
k.ú. Slivenec. Je to pozemek podél ulice Granátová za 
dokončovanou výstavbou RD Abbey a tématem komu-
nitního plánování bude využití tohoto pozemku, který 
není zrovna malý, má necelé 2 ha. Protože se nejedná 
o stavební pozemek, jeho využití může být jako zeleň, 

park, relaxační plocha apod.
 

Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast
a nápady.

Jistě jste zaznamenali dokončení rekonstrukce parkoviště u  rybníka, 
které bylo součástí další etapy projektu revitalizace centra. Dopravní 
režim na parkovišti zůstane zachován, tj. že bude přístupné každému 
bez omezení po dobu 2 hodin. Na novém parkovišti nehledejte 
nevzhledné bílé čáry vyznačující parkovací místa, ta jsou určena 
zvláštními nerezovými kostkami umístěnými v rozích jednotlivých míst. 
Upozorňujeme, že plocha pro pohyb chodců pod domem č.p. 22 je 
vyznačena jiným povrchem dlažby a  protože tam nejsou naznačená 
parkovací místa, nelze tam parkovat. 
 Stránku připravil Jiří Urválek 

 Jak parkovat?



INFORMACE STAROSTKY

Vážené a milé sousedky, vážení a milí 
sousedé,
Po delší prázdninové přestávce se opět ozývám 
s porcí novinek.
Rekonstrukce ulice K Holyni je v poměrně značném 
skluzu, který zapříčinila výstavba a  posléze o  dva 
měsíce zpožděná kolaudace nového vodovodu. Nyní 
se stavbaři snaží skluz co nejvíce dohnat. Bohužel 
odbor dopravy nepovolil uzavřít ulici celou najednou, proto se výstavba dělá 
na třetiny. To celou akci poněkud zdržuje. První etapa by nicméně měla být 
hotová již v době, kdy budete číst tento Mramor. Poté se neprodleně začne 
s druhou etapou (po Návětrnou) a doufejme, že se do zimy stihne i třetí. 
Pokud přijde brzy sníh, tak hrozí reálné riziko, že se třetí etapa, tedy mezi 
Návětrnou a ulicí K Barrandovu, dokončí až na jaře.
V nejbližší době se rovněž začne soutěžit ulice U Náhonu. Zde lze reálně 
čekat zahájení stavby na jaře.
Ve čtvrtek 10.  září proběhlo zasedání zastupitelstva HMP, kde jsem 
předkládala dva tisky důležité pro Slivenec: jednak přesun 4 mil. Kč z TV 
Slivenec na rekonstrukci nádvoří ve škole, jednak schvalování koupě 
pozemku a zároveň i částí ulic Na Kraji, Na Bělici a Na Korálově. Oba tisky 
byly schváleny, za což jsem tedy opravdu ráda. Ubydou nám tak hned dvě 
starosti – podle mého názoru ulice mají být dlouhodobě v majetku města 
a městských částí, a je nepochybně dobře, že to tak nyní bude i v jižní části 
Slivence. A hlavně a především mám radost z toho nádvoří, protože peníze 
nám umožní se v brzké době zbavit této velké slivenecké ostudy. Určitě 
nebude jednoduché skloubit rekonstrukci s běžným provozem školy, ale 
věřím, že se to podaří, protože situace tam už je vysloveně nebezpečná.
Během léta se podařilo zkolaudovat bývalou školku, kde v patře v minulých 
týdnech zahájila provoz Fit Švestka s  atraktivními kursy pilates, jógy 
a dalšími. V přízemí se již chystá ordinace lékaře a lékárna, které by měly 
být otevřeny koncem října či na počátku listopadu.
Rovněž nově zateplený dům č.p. 22 je již zkoulaudovaný. Navíc je v něm 

i opravená vzduchotechnika, která umožňuje Selance vařit, a nový plynový 
kotel. Dokončené a předané jsou i šatny fotbalistů.
Ke konci se chýlí i rekonstrukce centra. Ta se stala v posledních týdnech 
pro všechny na úřadě noční můrou, neboť stavební fi rma se s dodržováním 
termínů příliš neobtěžuje a chvíli to dokonce vypadalo, že se bude muset 
zrušit program Sliveneckého burčáku. Nakonec ale dokončili aspoň prostor 
parkoviště tak, že se na něm akce mohla konat, za což jsme tedy byli 
všichni rádi. Myslím ale, že v centru se klube opravdu pěkný prostor, ať 
už jde o novou promenádu podél rybníka, o nové cestičky parkem, nový 
chodník, který do centra krásně zapadl, či houpadla, jejichž trvanlivost děti 
během Burčáku řádně otestovaly.
Během prázdnin se rovněž rozeběhly práce na výstavbě polních cest, které 
na území Slivence a Lochkova vyprojektoval a provádí Státní pozemkový 
úřad. Cesty budou dokončené na přelomu září a října. Byť nejsou dokonalé, 
tak určitě zlepší nabídku procházek a projížděk na kole po naší městské 
části. My bychom si je představovali vedené trochu jinak, ale v  tomto 
případě platí úsloví a darovaném koni a jeho zubech.
Bohužel mám i  jednu špatnou zprávu: V  posledních dnech se objevily 
znepokojivé informace o  výstavbě plynové elektrárny určené pro případ 
blackoutu, která by se měla stavět na hranici Slivence a  Lochkova. 
Samozřejmě proti záložním zdrojům lze těžko něco namítat, ale v  tomto 
případě by se mělo jednat o poměrně velký zdroj a těžko lze očekávat, že 
někdo vynaloží miliardy, aby pak čekal roky na výpadek proudu. Velká část 
území by se navíc měla přesunout do kategorie VS v územním plánu, což 
umožní zástavbu obřími sklady a podobnými „vymoženostmi“. Návrh na 
změnu územního plánu již prošel komisí pro změny územního plánu a mělo 
se o něm jednat na posledním výboru územního rozvoje, nejde tedy o nic, 
co by si někdo vymyslel, ale o opravu reálnou hrozbu. Každopádně vás 
budeme včas informovat.

Jana Plamínková, Vaše starostka 

Rekonstrukce centra
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Obyvatelé Holyně byli již před prázdninami informováni o  připravované 
rekonstrukci ulice U Náhonu. Na komunitním plánování měli možnost se 
k  připravovanému projektu vyjádřit. Projektová dokumentace je hotova 
a hlavní město Praha již připravuje výběrové řízení. Budeme doufat, že se 
vše povede a na jaře příštího roku se začne se stavbou.

Po usilovném vyjednávání se paní starostce podařilo sehnat fi nance na 
obnovu nádvoří v  areálu ZŠ. Původně byly práce naplánovány na letní 
prázdniny, ale peníze se bohužel podařilo získat až v  září. Práce budou 
zahájeny o prodlouženém víkendu od 26. 9. 2015 a vše, co by ohrozilo děti, 
se bude dělat o víkendech nebo v odpoledních hodinách po vyučování. 
Vzhledem k  tomu, že se neví, jaké bude na podzim počasí a  jak moc 
bude fi rma omezena provozem školy, jsou nejzazším termínem dokončení 
vánoční prázdniny. Celá akce bude rozdělena na dvě etapy. V  té první 
se bude pracovat na asfaltové ploše před modrým pavilonem a až bude 
dokončena, přesunou se práce na plochu za historickou budovu. Doufejme, 
že i přes omezení, které tyto práce škole a školce způsobí, se nové nádvoří 
povede a na dlouhou dobu bude sloužit dětem, učitelům i rodičům.

Rekonstrukce vodovodu se protáhla přes celé 
prázdniny a  tak k  přepojení došlo až 2.  9.  2015. 
Vlivem toho se prodloužila výstavba první etapy. 
V současné době je však již hotov asfaltový povrch 
až na závěrečnou vrstvu, pracuje se na chodnících 
a  parkovacích stáních. Zahájena byla druhá etapa, 
která by za příznivých klimatických podmínek 
a  s  absencí „překvapení“ pod povrchem měla 
být hotova zhruba za 5 až 6 neděl. Pak už zbude 
pouze úsek od Návětrné k  zatáčce před světelnou 
křižovatkou.
 Stránku připravila ing. Šárka Musilová  

Jak jsme vás informovali v minulém čísle, v místě parkoviště u mateřské školy 
se vybuduje nová moderní tělocvična. Z důvodu komplikací s autorskými 
právy se protáhla doba na zpracování projektové dokumentace. 
V současné době je vyvěšen záměr stavět tělocvičnu a posledního září 
budeme zahajovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Doufáme, že se 
nám bez komplikací podaří vybrat zhotovitele a během listopadu předat 
staveniště, aby mohly být zahájeny práce na založení objektu.

 Komunikace U Náhonu 

 Obnova nádvoří v ZŠ

 Komunikace K Holyni

 Výstavba tělocvičny

inzerce

Plánovaná rekonstrukce U Náhonu v Holyni

Rekonstrukce komunikace K Holyni



Ve dnech od 7. července do 27. srpna 2015 provedla společnost Labrys, o.p.s. záchranný archeologický výzkum v prostoru výstavby nové školní tělocvičny 
ve Slivenci. Během necelých osmi týdnů byla prozkoumána a zdokumentována rozsáhlá plocha, na které se nacházely pozůstatky pravěkého sídliště. 
Nález pravěkého osídlení nebyl velkým překvapením, protože již před stavbou budovy mateřské školy proběhl v roce 2011 výzkum Archeologického 

ústavu AV ČR, v.v.i. Proto byli archeologové prozíravě povoláni ve značném předstihu a práce 
probíhaly bez vzájemné kolize se stavbou. Vzhledem k  přítomnosti kulturní vrstvy s  nálezy 
v části zkoumané plochy byla zvolena metoda kopání ve čtvercové síti, která rozdělila plochu 
na čtverce o  rozměru 3x3 metry. Kromě 
dochované kulturní vrstvy, která je sama 
o  sobě bohatým zdrojem nálezů, bylo 
během výzkumu zdokumentováno více 
než 150 zahloubených sídlištních objektů. 
Převážnou většinu z nich tvořily sloupové 
jámy, které – jak název napovídá –, jsou 
pozůstatkem sloupových konstrukcí 
staveb. Dále sídlištní jámy, pícky, žlábky 

a také takzvané superpozice, což je v podstatě několik jam vkopaných do sebe. Rozluštit jejich 
časové a prostorové vztahy bývá mnohdy velmi obtížné. Výzkum ve Slivenci byl velmi bohatý 
na nálezy, neboť z  něj pochází úctyhodných 58 banánových beden nálezů, převážně zlomků 
keramických nádob. V současné chvíli probíhá laboratorní zpracování materiálu, které obnáší umytí 
a konzervaci všech nálezů. Jak již bylo řečeno, drtivou většinu představovala keramika, která je 
pro nás tím nejdůležitějším datovacím materiálem. Díky tomu víme, že sídliště ve Slivenci můžeme 
zařadit do pozdní doby bronzové s návazností do starší doby železné. Tím je doloženo osídlení 
dnešního Slivence zhruba v době mezi 10. a 7. stoletím před naším letopočtem. Tehdejší lidé si 
zvolili stejné místo, kde později ve středověku vznikl i dnešní Slivenec – místo v blízkosti zdroje vody. 
Datace bude určitě ještě upřesněna po laboratorním zpracování a vyhodnocení nálezů. Z některých 
objektů se podařilo získat plné kbelíky keramických zlomků, ze kterých zkušené konzervátorky 
dokážou zrekonstruovat celé nádoby. Kromě keramiky se často nacházela i takzvaná mazanice, 
což jsou úlomky hliněných stěn domů. V těchto zlomcích se často nacházejí otisky prutů, dřev 
a zbytků rostlin, které nám mohou napovědět, jaké byly detaily konstrukce domů, nebo také toho, 
co mohlo růst v okolí tehdejšího osídlení.
Neobvyklým nálezem byly zlomky takzvaného mondidolu, neboli měsícovitého idolu, což je hliněný 
předmět, který svým tvarem připomíná srpek měsíce. Mezi odborníky není shoda na tom, k čemu 
se tyto předměty používaly. Podle některých názorů se jednalo o podložky při přípravě pokrmů 
u ohně, podle jiných sloužily jako kultovní předměty, např. jako hliněný domácí oltář či podložka 
pro zápalné oběti. Jiní autoři ve tvaru těchto předmětů vidí více než měsíc spíše stylizované býčí 
rohy a spojují je tak s kulturním prostředím Středomoří doby bronzové. Vzpomeňme například na 
krétského Minotaura z řeckých pověstí. Kromě keramiky a mazanice pochází z výzkumu ve Slivenci 
také několik úštěpů pazourku, kostěná šídla a dlátko, bronzové plíšky a velké množství kamenů, 
z nichž některé mohly sloužit pro drcení obilí.

Na výzkumu nebyly nalezeny žádné hroby. Přesto se v jednom z objektů 
podařilo najít zlomky lidských kostí. Kromě velkých zlomků lidské lebky, 

z nichž některé mohly patřit jednomu člověku, se našly rozptýlené i zlomky 
holenních a stehenních kostí a zlomek čelisti malého dítěte. Celý výzkum 

probíhal v období velkých veder a sucha, díky čemuž byli i zkušení pracovníci 
na konci každého dne velmi unavení. Také čitelnost přeschlého terénu nebyla 

pro výzkum úplně ideální. I přes tyto obtíže proběhl výzkum bez problémů, 
pouze v druhé polovině srpna byl na 

několik dní přerušen, když vedra byla 
vystřídána několikadenním deštěm. 
Přesto byl výzkum ve Slivenci velmi 
příjemnou zkušeností, a to také díky 

vstřícnému přístupu ze strany místních 
zastupitelů a zaměstnanců Mateřské 

školy, kteří byli ochotni pomoci v každé 
situaci. Eva Schimerová – Jiří   

Vávra (Labrys, o.p.s.) 

 Archeologický výzkum při stavbě tělocvičny ve Slivenci

2. říjen 2015 1400 – 180 Holyně - Nám. Pod Lípou

16. říjen 2015 1400 – 1800 křiž. Na Čisté x Frančíkova

30. říjen 2015 1400 – 1800 ul. Smaragdová

Termíny  Trasa svozu – Stanoviště  čas

  křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 1640 – 1700

  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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD NA ROK 2015

Odpady: objemný, bioodpad, dřevěný odpad, kovový odpad

31. 10. 2015     800 – 1400 Do Chuchle x K Homolce

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR NA ROK 2015

Termíny  Čas  Stanoviště   

11. 10. 2015 900 – 1200  křiž. Na Čisté x Frančíkova

11. 10. 2015 1300 – 1600  Do Chuchle x K Homolce

21. 11. 2015 900 – 1200  ul. Rubínová - u tříděného odpadu

21. 11. 2015 1300 – 1600  Holyně – na konečné autobusu

Na základě podnětů občanů jsme zažádali o  zvýšení četnosti vývozu 
kontejnerů ze stanovišť tříděného odpadů. Zmapovali jsme situaci 
a  vyplynula nutnost někde navýšit četnosti zejména kontejnerů na papír 
a plasty. Věříme, že tento krok přispěje ke zlepšení vzhledu těchto stanovišť.

Jiří Urválek 

 Separované odpady

, y g p p p p
probíhaly bez vzájemné kolize se stavbou. Vzhledem k  přítomnosti kulturní vrstvyy s nnálezz
v části zkoumané plochy byla zvolena metoda kopání ve čtvercové síti, která rozděllila plooch
na čtverce o  rozměru 3x3 metry. Kromě 
dochované kulturní vrstvy, která je sama
o  sobě bohatým zdrojem nálezů, bylo 
během výzkumu zdokumentováno více 
než 150 zahloubených sídlištních objektů. 
Převážnou většinu z nich tvořily sloupové 
jámy, které – jak název napovídá –, jsou
pozůstatkem sloupových konstrukcí 
staveb. Dále sídlištní jámy, pícky, žlábky

a také takzvané superpozice, což je v podstatě několik jam vkopaných do sebe. Rozluštit jejich
časové a prostorové vztahy bývá mnohdy velmi obtížné. Výzkum ve Slivenci byl velmi bohatý 
na nálezy, neboť z  něj pochází úctyhodných 58 banánových beden nálezů, převážně zlomků
keramických nádob. V současné chvíli probíhá laboratorní zpracování materiálu, které obnáší umytí 
a konzervaci všech nálezů. Jak již bylo řečeno, drtivou většinu představovala keramika, která je
pro nás tím nejdůležitějším datovacím materiálem. Díky tomu víme, že sídliště ve Slivenci můžeme
zařadit do pozdní doby bronzové s návazností do starší doby železné. Tím je doloženo osídlení 
dnešního Slivence zhruba v době mezi 10. a 7. stoletím před naším letopočtem. Tehdejší lidé si
zvolili stejné místo, kde později ve středověku vznikl i dnešní Slivenec – místo v blízkosti zdroje vody. 
Datace bude určitě ještě upřesněna po laboratorním zpracování a vyhodnocení nálezů. Z některých 
objektů se podařilo získat plné kbelíky keramických zlomků, ze kterých zkušené konzervátorky
dokážou zrekonstruovat celé nádoby. Kromě keramiky se často nacházela i takzvaná mazanice,
což jsou úlomky hliněných stěn domů. V těchto zlomcích se často nacházejí otisky prutů, dřev
a zbytků rostlin, které nám mohou napovědět, jaké byly detaily konstrukce domů, nebo také toho, 
co mohlo růst v okolí tehdejšího osídlení.
Neobvyklým nálezem byly zlomky takzvaného mondidolu, neboli měsícovitého idolu, což je hliněný
předmět, který svým tvarem připomíná srpek měsíce. Mezi odborníky není shoda na tom, k čemu
se tyto předměty používaly. Podle některých názorů se jednalo o podložky při přípravě pokrmů
u ohně, podle jiných sloužily jako kultovní předměty, např. jako hliněný domácí oltář či podložka 
pro zápalné oběti. Jiní autoři ve tvaru těchto předmětů vidí více než měsíc spíše stylizované býčí
ohy a spojují je tak s kulturním prostředím Středomoří doby bronzové. Vzpomeňme například na 

krétského Minotaura z řeckých pověstí. Kromě keramiky a mazanice pochází z výzkumu ve Slivenci
aké několik úštěpů pazourku, kostěná šídla a dlátko, bronzové plíšky a velké množství kamenů,

z nichž některé mohly sloužit pro drcení obilí.
Na výzkumu nebyly nalezeny žádné hroby. Přesto se v jednom z objektů
podařilo najít zlomky lidských kostí. Kromě velkých zlomků lidské lebky,

z nichž některé mohly patřit jednomu člověku, se našly rozptýlené i zlomky
holenních a stehenních kostí a zlomek čelisti malého dítěte. Celý výzkum

probíhal v období velkých veder a sucha, díky čemuž byli i zkušení pracovníci
na konci každého dne velmi unavení. Také čitelnost přeschlého terénu nebyla 

pro výzkum úplně ideální. I přes tyto obtíže proběhl výzkum bez problémů, 
pouze v druhé polovině srpna byl na 

několik dní přerušen, když vedra byla 
vystřídána několikadenním deštěm. 
Přesto byl výzkum ve Slivenci velmi
příjemnou zkušeností, a to také díky

vstřícnému přístupu ze strany místních
zastupitelů a zaměstnanců Mateřské

školy, kteří byli ochotni pomoci v každé
situaci. Eva Schimerová – Jiří 

( b )

2. říjen 2015 1400 – 180 Holyně - Nám. Pod Lípou

16. říjen 2015 1400 – 1800 křiž. Na Čisté x Frančíkova

30. říjen 2015 1400 – 1800 ul. Smaragdová

Termíny Trasa svozu – Stanoviště  čas

  křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 1640 – 

  nám. Pod Lípou – Holyně  1710 – 1

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

  ul. Na Čisté   1810 – 

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA ROK 2015

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD NA ROK 2

Odpady – kontejnery

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD NA ROK 2015

Fragmenty tzv. mondidolu, jehož 

povrch byl potuhovaný a poměr-

ně neobvykle vyzdoben drobným 

žlábkováním.

Foto: Eva Schimerová

Celkový pohled na plochu výzkumu v jeho začátcích. 

Foto: Jiří Vávra

Jedna z mála celistvě dochovaných keramic-

kých nádobek. Foto: Eva Schimerová

Po ručním odkrytí kulturní vrstvy se ve světlém 

podloží objevily tmavé vrstvy vyplňující větší síd-

lištní jámy nebo malé sloupové jámy – zaplněné 

výkopy pro dřevěné sloupy.

Foto: Eva Schimerová

Na řezu výplněmi objektů archeologové sledují 

a dokumentují skladbu vrstev a rozložení nálezů. 

Foto: Eva Schimerová
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Letní výstava v rámci projektu „Galerijní laboratoř“ v kapli sv. Jana 

Křtitele v Holyni. Kurátor výstavy: Matouš Karel Zavadil. Pomoc při 

instalaci výstavy: Michal Jalůvka a Kateřina Závadová

„Země snivců“, román expresionistického grafi ka a ilustrátora A. Kubína, 
člena ikonické skupiny Der Blaue Reiter, je pro (nejen) českou a (nejen) 
výtvarnou scénu dílem zásadního významu. Schopnost vizuálního umělce 
psát texty, tvořit hudbu, či vstupovat do problematiky výtvarného umění 
„vedlejšími dveřmi“, pohybovat se svobodně na poli lidské kreativity, je 
dnes skoro nutností. Intermediální přístup je charakteristickým rysem i pro 
tvorbu Jaroslava Kořána, autora, jehož hlavním výrazovým prostředkem 
není vizuální umění, ale hudba. Tento muzikant v  devadesátých letech 
minulého století zakládá experimentální hudební tělesa: např. Zapomenutý 
orchestr země snivců nebo Orloj snivců a  pojetím hudební produkce 
připomíná tvůrčí přístupy „Nové hudby“ J. Cage, s  důrazem na prvek 
improvizace (hraní na nehudební nástroje, nejrůznější nalezené předměty, 
kovové špony, hrnce či různé kovové prefabrikáty). Vytváří tak specifi ckou 
poctu dílu slavného rodáka z  českých Litoměřic Alfredu Kubínovi 

a  českému expresionismu. Jaroslav Kořán si postupně 
uvědomil, že jeho bizarní nástroje nefungují pouze na bázi 
hudební produkce, ale také v  oblasti vizuálního umění, 
jako určitý druh instalace, vybízející k  dotyku, ke hře, 
k  improvizaci. Není proto náhodou, že Jaroslav Kořán 
dlouhodobě spolupracuje na interaktivních projektech 
s Petrem Niklem, kdy za mnohé lze zmínit fenomenální skupinové výstavy 
Orbis Pictus, či Play. Pro aktuální výstavu Mapy snivců v  komorním 
prostoru kaple sv. Jana Křtitele v  Holyni Jaroslav Kořán připravil site-
specifi k instalaci, pro niž je zásadní prvek improvizace. Byl zde vystaven 
Orloj snivců, autorský hudební nástroj, na nějž si návštěvník mohl 
zahrát, v  konfrontaci se sérií velkoformátových monotypů, odrážejících 
tak schopnost Jaroslava Kořána pracovat s  původní, skoro dětskou 
imaginací, která tak může být pro diváka tápajícího v  labyrintu mnohdy 
těžko pochopitelného současného vizuálního umění vítaným osvěžením. 
Na závěr výstavy proběhla 1. 9. 2015 v kapli derniéra s koncertem autora. 
 Karel Matouš Zavadil (redakčně zkráceno) 

Akademická malířka Eva Vej
vodová vystudovala malbu krajiny na Akademii výtvarných umění 
v Praze v ateliéru profesora Jiroudka, kde potkala kolegu Radima. Ten 
před tím studoval SUŠP v Praze, obor Konstrukce a tvorba nábytku. 
Od dob studií byl silně zaujat dílem Zdeňka Sýkory a literárním dílem 
Jakuba Demla. Přestože oba autoři jsou si blízcí nejen lidsky, ale 
i tvorbou, a přestože jejich díla jsou zastoupena v galeriích ve Francii, 
Německu, Rakousku, či Austrálii, zářijová výstava s  výmluvným 
názvem „Prostor pro dva“ v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni je jejich 
první společná. Výstavu otevřela 3. září slavnostní vernisáž, příjemné 
setkání milovníků výtvarného umění. Hezkou atmosféru ještě umocnil 
improvizovaný hudebním houslový recitál před kaplí. Eva v  kapli 
vystavuje své oleje a tkané originální oděvy, jejichž tvorbě se poslední 
době také věnuje. Radim tu vystavuje své dřevěné plastiky. Oba umělci 
žijí v Choceradech a kromě Prahy nejvíce tvoří a vystavují ve Francii.
Expozici bylo možné navštívit v  průběhu září, o  víkendech 

a svátcích. Lenka Kudláková 

 Jaroslav Kořán – Mapy snivců

 Eva a Radim Vejvodovi: 
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Prostor pro dva

Koncert J. Kořána

E. a R. vejvodovi
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V loňském školním roce poprvé slivenecká škola nabídla nejen svým žákům příměstský 
tábor. Probíhal první dva týdny v červenci. Letos škola účast na příměstském táboře opět 
nabídla, ale tentokrát na celých pět týdnů od konce června do konce července. Lektory 
byli zkušení pedagogové ze školy, které děti dobře znaly. 1. běh tábora: Indiánský týden, 
lektorky P. Stříbrná, L. Hasíková, 2. běh tábora: Turistický týden, lektorky I. Liscová a P. 
Levá, 3. běh tábora: Letem světem, lektorky L. Bohuslavová a O. Nováková, 4. běh tábora: 
Týden Prahou za starými pověstmi, lektorky Alžběta Daňková, Petra Stříbrná, 5. běh tábora: 
Anglický týden, lektorky L. Hasíková, A. Daňková. První dva týdny v srpnu byl ještě ve škole 
příměstský tábor „Věda nás baví“, takže kromě jednoho týdne i o prázdninách škola zněla 
dětských smíchem. Jak jednotlivé tábory probíhaly, napoví články.  Ivana Rosová 

Součástí příměstského tábora pořádaného naší školou byl také turistický týden. Věkové rozpětí skupiny 
dětí bylo velmi rozmanité, od 5 do 12 let, přesto se nám podařilo s touto partou navštívit řadu míst v okolí Prahy a vyzkoušet si všechny 
dostupné dopravní prostředky – parník, autobus, vlak, MHD. Program tábora byl velmi pestrý. Navštívili jsme zámek v Mníšku pod Brdy 
a jeho pohádkové sklepení, putovali jsme kolem řeky Berounky – kus po svých, kousek vlakem. Hezká byla také vycházka Stromovkou do 
Troji a návštěva pražského Planetária, kde jsme viděli pořad o vesmíru a kde nám průvodce po hvězdné obloze dělali Anička a Nebešťánek. 
Pořádný déšť nás spláchl v Šáreckém údolí, ale naše parta vše nesla statečně. Na závěr tábora všichni dostali diplomy a sladkou odměnu za 
prokázanou turistickou zdatnost. Už teď se těšíme na příští léto a další turistické putování a poznávání okolí Prahy.  Irena Liscová  

V červenci proběhl v naší škole příměstský tábor inspirovaný 
starými pověstmi českými v doprovodu A. Daňkové a P. Stříbrné. Většinu týdne se tedy i navzdory neutuchajícím vedrům cestovalo, aby 
si každý mohl udělat přímou představu o místech, ke kterým se naše pověsti vztahují (např. Vyšehrad, Staroměstský orloj, Karlův most, 
Židovské město). Během týdne se vyráběli vyráběli Golemové a na závěr si každý vytvořil osobní deník s fotkami pro uložení právě nabytých 
vědomostí. Celý týden byl velmi příjemný, moc se těším na příští léto a další příměstský tábor.                               Alžběta Daňková   

Letošní Indiánský týden se nám opět vyvedl. Kromě prvního dne, kdy nás třikrát vyhnal déšť ze zahrady do prostor školy, jsme si užili léta se vším všudy. 
Podívali jsme se, jak se staví stan, zvaný tee-pee, týpí. Zde jsme pak svačili a trávili volné chvilky.
Hned první den nás navštívila paní učitelka Iva Jurkovičová, která se přátelí s Indiány, uznává jejich kulturu a ví o nich velmi mnoho. Vyprávěla nám o jejich 
zvycích. Ani v dalších dnech jsme nezaháleli. Seznámili jsme se se základy Morseovy abecedy, každý z Indiánů si vymyslel jméno, kterým ho budeme 
nazývat - a tak nám místo obyčejných jmen jako je Lukáš, Fanda, Vojta… apod. běhali kolem 
tee-pee stanu kamarádi Indiáni: Redcats, Silný orel, Skalní orel, Inčučuna, Ťimťong, Žlutý 
pes, Žlutá kočka, Usměvavý koník, Malý poník, Hrozivé prase, Old Shattherhand, Vinnettou 
a náčelník Zlomené pero. Spolu si pak tahle parta vyráběla táborová trika, indiánské čelenky. 
Hráli jsme pohybové ani paměťové hry, stříleli z luku, plnili bobříka mrštnosti, a též bobříka 
mlčen a  když bylo Indiánům velké horko, běhali pod naším vodopádem (sprcha). Děti 
potěšil i poklad, který jim v Chuchelském háji schoval náčelník Apačů. Celkově to byl týden 
plný zážitků a  já se již těším na další ročník našeho Indiánského tábora. Děkujeme všem 
zúčastněným Indiánům i jejich rodičům.  Ribana + Nšoči (P. Stříbrná, L. Hasíková) 

Program anglického tábora byl zaměřený na reálie anglicky 
mluvicích zemí: Anglie, Irska, USA, Austrálie a  Kanady. Žáci měli 
možnost načerpat atmosféru daných zemí v rámci poslechu státní 
hymny, vlajky, zajímavostí a  symbolů konkrétní země. To vše 

bylo provázeno anglickým jazykem a  jeho osvojováním v  běžné 
komunikaci. Doufáme, že si žáci odnesli mnoho informací a  jejich 
zájem o anglický jazyk se během tábora navýšil. 
 Lenka Ioannidis (Hasíková)  

ZŠ a MŠ Slivenec uspořádala pro pedagogy a rodiče žáků den před 
zahájením školní docházky celodenní interaktivní seminář „Šťastná 
rodina, šťastné dítě“. Účastníci se zaměřili na pochopení chování 
a návyků dětí, jejich potřeb, porozumění procesu dozrávání osobnosti 
a  soustředili se i  na vlastní rozvoj, který bývá mnohdy při výchově 
dítěte klíčovým. Rodiče i  pedagogové se učili vnímat a  defi novat 
pasivní a aktivní agresi dětí, probrali jak správně reagovat na konkrétní 
situace, jakým způsobem dítěti postupně předávat odpovědnost, 
samostatnost a posilovat jeho sebedůvěru.
Školení vedla zkušená lektorka PhDr. Eva Velechovská ze společnosti 
VEVA s.r.o. a díky poskytnutému grantu fi nanční skupiny Wüstenrot bylo 
školení pro všech 80 účastníků zdarma. Seminář je akreditovaný MŠMT. 
Ve Slivenci a Holyni byste tudíž měli v  tomto roce potkávat jen samé 
vyrovnané rodiče, šťastné děti a spokojené učitele.  Tomáš Urbanec 

 Příměstské tábory

 Indiánský příměstský tábor 2015

 Anglický týden

 Základní škola Slivenec rozběhla školní rok již 31. 8. !

ŠKOLA

 Turistický tábor

 Týden Prahou za starými pověstmi



 Začátek školního roku v mateřské škole
Rok se sešel s  rokem a  máme tu opět nový školní rok a  mnoho 

nových dětí. Do naší mateřské školy se v letošním hlásilo celkem 53 dětí 
a přijato bylo 30 dětí. Děti, kterým do konce kalendářního roku byly 3 roky 
a nebyly přijaté do naší školky, se dostaly do školek v Lochkově nebo 
na Barrandově. A právě také z tohoto důvodu jsme v září, v novém kole 
přijímaní, mohli přijmout i některé mladší děti. V průběhu prvního týdne 
školního roku nás totiž rodiče ještě informovali o  tom, kdo nenastoupí, 
neboť si podali přihlášky do více mateřských škol.

První školní den byl pro mnoho dětí vstupem do nové etapy jejich 
života. Odloučení od rodičů, noví kamarádi, pravidelný režim, nové paní 
učitelky. Zvládly to ale velmi dobře. Pár slziček bylo, ale vše nahradily 
nové hračky, nová zahrada. Paní učitelky vyzdobily krásně třídy i chodbu, 
abychom se zde všichni cítili dobře.

A kdo vlastně vaše děti v naší školce učí? Třídu Krokodýlů učí Veronika 
Soukupová a  Alexandra Winterová, třídu Lvíčat Lenka Bohuslavová 
a  naše nová paní učitelka Romana Grossová, třídu Berušek Drahomíra 
Garbaczewská a  Vendula Horáková a  nejmenší třídu Rybiček učí Alena 
Koutníková a Olga Nováková. A aby vše bylo v pořádku, o to se v mateřské 
škole stará stálice - vedoucí učitelka Jana Szilvásiová. Ale nebyla by to 
škola ani školka, kdyby neměla ředitele. U nás máme skvělou paní ředitelku 
Ivanu Rosovou, díky níž máme i úžasnou zahradu a celkové vybavení.

Hned 2. 9. u nás proběhly třídní schůzku s rodiči. Je třeba informovat 
o blížících se akcích, ale nejvíce rodiče zajímalo parkování. Místo bývalého 

parkoviště u školky se bude stavět nová tělocvična. A kde mají tedy rodiče 
parkovat po dobu, než předají děti učitelkám? Vím, že první týden byl 
opravdu problémový, jelikož nebylo doopraveno parkoviště u  rybníka. 
Docela jsem ještě tolerovala, že někteří rodiče i s dětmi nám do školky 
přelézají plot stále ze severní strany, tedy od bývalého parkoviště. Ale 
parkoviště u  rybníka je hotové, rodiče mají kde parkovat a  přístup do 
školky je opravdu pouze hlavním vchodem od autobusové zastávky. 
Tímto bych také chtěla celou kapitolu ohledně parkování uzavřít.

Začátkem školního roku u nás začala probíhat výuka anglického jazyka 
rodilým mluvčím ve dvou nejstarších třídách. Děti se na lektorky vždy moc 
těší. Výuka probíhá nenásilnou formou hry. Také plavání mělo velký ohlas 
u  rodičů, s kurzem začínáme také už v září. Dále pořádáme ve školce 
kroužky angličtiny pro malé děti, tanečky, keramiku a fl étnu. Stejně jako 
v minulém roce, i  letos nás každý měsíc navštíví divadlo. V září přijede 
divadlo s  pohádkou Oskárek v  pohádkové knížce, v  říjnu pořádáme 
Štrůdlování pro rodiče s  paní Inkou Rybářovou a  jejími písničkami, 
v listopadu se podíváme na Loupežnickou pohádku a konec kalendářního 
roku nám uzavře pohádka O hvězdičce. Děti se mají opravdu na co těšit. 
A aby to rodičům nebylo tolik líto, tak jsme si s nimi a jejich dětmi hned 
11. září opékali na naší zahradě buřtíky. Byla to seznamovací akce nejen 
pro nové rodiče, ale i ty stávající a i učitelky. A takových akcí plánujeme 
více. Držíme se hesla: „Spokojené dítě, spokojený rodič, spokojený 
pedagog.“ Jana Szilvásiová, vedoucí učitelka MŠ 

 Přestavba školního nádvoří

Každý rok se to opakuje. Dychtivé 
tvářičky dětí, poněkud roztržití rodiče, v tváři vyhlazení a usměvaví učitelé. 
Každý rok stejně a přece vždy s novým nábojem a s novým rozechvěním. 
Tak to vnímám již řadu let já a stejně i většina učitelů. Učitelské povolání 
se liší od jiných především tím, že k němu patří emoce. Bez srdíčka toto 
povolání dělat nejde. Máme prostě svoje žáky rádi a těšili jsme se na ně. 
Na všechny. Na nové deváťáky, jestli už je ta puberta přešla, na šesťáky, 
jestli budou ještě tak skvělí jako loni v pětce, na prvňáčky, jací letos budou. 
Většinou třídám zůstávali stejní třídní. Některé paní učitelky jsou však nové. 
Paní učitelka Petra Chlumská a Alena Kovářová budou v 1. třídách. Paní 
učitelka Veronika Nespěšná ve 2. A. a paní učitelka Zuzana Havlíčková 
významně posílí výuku matematiky a fyziky na 2. stupni. Máme také nového 
rodilého mluvčího Bryana, se kterým se děti budou setkávat v hodinách 
konverzace Aj od 5. do 9. třídy. Kvalitní školu dělají kvalitní učitelé, snad 
jsem měla šťastnou ruku na skvělé kolegy. V loňském školním roce velmi 

ocenili rodiče tři ze čtyř přijatých učitelek. Byly to Hana Brožová, Petra Levá 
a Daniela Štolová. A jak je to s počty žáků? Celkový počet stále roste. 

V září 2013 bylo 202 žáků a letos 242 žáků. Do prvních tříd nastoupilo 

43 prvňáčků. Počítali jsme původně sice s větším počtem, ale v Praze 

je tolik výběrových a  alternativních škol, že pro rodiče je těžké 

odolávat jejich 

nabídkám. Ale 

snad je poznat, 

že slivenecká 

škola se 

vyvíjí a  spěje 

kupředu.  
 Ivana Rosová, 
ředitelka školy 

Již několik let se snaží MČ Slivenec spolu se školou zkulturnit nevzhledné 
nádvoří školy, které hyzdí jinak tak krásnou školu. Tento prostor by měl 
sloužit především dětem a být ozeleněn tak, jak si to pamětníci z dřívějška 
pamatují. Je vypracován projekt, je vybrána fi rma, jen realizace byla 
nad rámec fi nančních možností zřizovatele a školy úplně. Nevyšly ani 
projekty, jejichž realizace byla načasována na prázdniny. Až teď, hurá, 
MHMP schválil dotaci na obnovu školního nádvoří. Bohužel v  době 
provozu školy i školky, tedy nám to způsobí jistou nekonformnost při 
vstupu do pavilonové budovy základní školy (4. až 9. ročník) a především 
mateřské školy. Věřte, že jsme probrali všechny možné varianty přístupu 
k mateřské škole tak, abychom vyhověli i požadavkům bezpečnosti pro 
základní školu, které jsou velmi přísné. Přístup tedy bude přes zahradu, 
jak je znázorněno na mapce.
Vstup pro žáky 1. až 3. ročníku: Vrátky do areálu školy a rovnou do 
historické budovy.
Vstup pro žáky 4. až 9. ročníku: Vrátky do areálu školy a  kolem 
historické budovy z levého boku a za budovou na požární koridor a po 
něm přes zahradu zezadu kolem modrého pavilonu zpět do průchodu 
z  nádvoří a  dveřmi proti učebně výtvarné výchovy do chodby školy 
a následně do šatny.
Vstup pro rodiče s dětmi do MŠ:

Vrátky do areálu školy a  kolem historické budovy z  levého boku
a za budovou na požární koridor a po něm přes zahradu za modrým 
pavilonem do průchodu z nádvoří a hlavním vchodem přímo do MŠ.
Termín: Stavba začne 26. 9. 2015 (sobota), dokončena by měla být za 
3 měsíce.
Přístupová cesta do MŠ a pavilonové budovy ZŠ po dobu stavby:

Vážení rodiče, věříme, že komplikace se stavbou spojené se nám vyplatí, 
že to společně zvládneme a na jaře budeme mít nejkrásnější školu široko 
daleko.  Ivana Rosová 
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ŠKOLA ,  MATEŘSKÁ ŠKOLA

 Škola začala

Foto z imatrikulace v zasedací místnosti ÚMČ
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V  rámci Evropského týdne mobility, nad kterým převzala pro letošní rok 
záštitu radní pro životní prostředí, naše starostka Jana Plamínková, jsme se 
v sobotu 12. 9. 2015 zúčastnili již 9. ročníku Pražského cyklozvonění. Vyrazili 
jsem ze Slivence přes Chuchelský háj na cyklostezku podél Vltavy, kde náš 
nepříliš početný peloton doplnili účastníci z Velké Chuchle a Radlic, a dále 

jsem si užili velmi příjemnou a pohodovou cestu po stezce podél Vltavy 
a v závěru i bezpečnou jízdu po Strakonické ulici, kde byl pro tento den 
pro cyklisty až do nočních hodin vyhrazen celý jízdní pruh. Cílem letošního 
ročníku byla část Smíchovské náplavky, která se proměnila z parkoviště 
aut na příjemné živé místo s hudbou, stánky s občerstvením a také stánky 
s  různou nabídkou pro cyklisty. Díky všem účastníkům. Těšíme se na 
další ročník této tradiční akce, jejímž hlavním cílem je ukázat všem malým 
i velkým, že se po Praze dá jezdit na kole.  Simona Strauchová  

Kvalifi kovaná
lektorka

německého 
jazyka nabízí
soukromou 

výuku němčiny
ve Slivenci.

Volejte: 
604746675

Z imatrikulace prvňáčků
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Víte vůbec, že ve Slivenci máme galerii a  navíc „UKRADENOU“? 
Je to prostor ve vitríně umístěné na budově kavárny Selanka, přímo 
u autobusové zastávky Slivenec. Kdo chodíte kolem, nebo čekáte, než 
nastoupíte do autobusu směr Barrandov – nezapomeňte se do galerie 
podívat! Ale připravte se: výstavka není nikdy jednoduchá, výtvarníci jsou 
mladí duchem, názory, přístupy k umění, jsou struční a nápadití. V měsíci 
září patří prostor galerie paní Zorce Velkové. Zvědavé publikum se první 
středu v září sešlo na vernisáži před „Ukradenou galerií“ a zkoumavě 
nahlíželo pod skleněnou tabuli. Autorka nás informovala, že výstava 
bude mít ještě pokračující dvě fáze (postupné odkrývání zamalované 
vitríny), tak musíme trpělivě počkat na konečné vtipné překvapení.  

Vernisáže UKG Slivenec jsou vždy první středu v  měsíci v  18:00 
hodin.                Irena Krejčová, knihovna Slivenec  

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 bude veřejná 
knihovna Slivenec uzavřena 

(zájezd seniorů)

Náhradní termín v pátek 9. 10. 2015: 
půjčovní doba 15.00-19.00 hod.

V době uzavření knihovny vám bude termín 
vrácení knih prodloužen! Děkuji za pochopení.

Společenská kronika 2015
Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří

v měsíci září a říjnu oslavili nebo oslaví významné životní jubileum.

Září
paní Jana Mirovičová, pan Lubomír Novotný

pan Miloš Reitmeier, Paní Jaroslava Fojtů
pan Zdeněk Kalhous, pan Pavel Sojka

paní Hana Bachroňová, paní Jitka Urbanová
paní Milada Radová, paní Věra Pánková

Říjen
paní Dagmar Kordová, paní Alena Lokvencová
paní Helena Dušková, paní Marta Brachtlová

pan Alois Pecka, paní Marcela Rechová
pan Ladislav Pivoda, paní Marie Nováková

paní Blanka Syslová, pan Jiří Doleček
paní Růžena Hájková, paní Věra Moťková

pan Bohumil Vodrážka, paní Libuše Tomšů

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

V září slaví pan Pavel Sojka 75. narozeniny. K tomuto jubileu mu vše nej-
lepší, hodně zdraví a pohody přeje rodina a přátelé.

MUDr. Marie Krausová ve Slivenci

Lékařkou v Bangladéši

Kdy: v pondělí 5. 10. 2015 v 16.00 hod.

Kde: Klub seniorů ve Slivenci

– v budově Městské části Praha 5 Slivenec, přízemí 

(dveře proti poště ve Slivenci)
MUDr. Marie Krausová promovala na Fakultě dětského lékařství 
Univerzity Karlovy v  Praze, složila atestaci z  tělovýchovného 
lékařství, zajímala se o zátěžovou diagnostiku. Rozšířila si kvalifi kaci 
o  tropické lékařství. V  letech 1982-1986 pracovala v  Zambii 
v Lusace, v letech 2000-2003 v Bangladéši v Dháce, v roce 2004 
v  Ghaně. Nyní pracuje jako posudková lékařka v  Praze. O  své 
práci v  zahraničí napsala úspěšnou knihu „Lékařkou v Zambii“, 
později vychází další kniha „Lékařkou v Bangladéši“. Tato kniha 
je k zapůjčení v knihovně ve Slivenci. Osobní i profesní zkušenosti 
jsou napsány zajímavě, živým a dobře čtivým jazykem.

Ing. Helena Hlavatá ve Slivenci

Svět aromaterapie

Kdy: v pondělí 2. 11. 2015 od 16.00 hod.

Kde: Klub seniorů ve Slivenci

Ing. Helena Hlavatá se několik let zabývala dovozem chemických 
látek pro různé výrobní subjekty v České Republice.
Od loňského roku se věnuje nejen aromaterapii, ale i  dalším 
přírodním vědám. Začala spolupracovat s  francouzským 
dodavatelem esenciálních olejů a  extraktů v  BIO kvalitě. Jeho 
produkty nabízí na českém trhu. Studovala chemii, mluví 
francouzsky, anglicky a německy a rusky. Většinu života cestovala.
Bude nás informovat o své práci, ukáže přípravu parfémů, přiveze 
a nabídne nám vybrané vzorky ke koupi.
Více: www.alhambra-bioesence.cz

In f ormace nejen  pr o  senior y

Zveme vás na besedu, dostavte se včas, těšíme se na vás.  Irena Krejčová, Klub seniorů 

 Výstavka s překvapením 
     v Ukradené galerii ve Slivenci

SENIOŘI



Aktuální info na www.klubsvestka.cz a na vývěskách

Také letos v průběhu prázdnin nebyl Slivenecký klub Švestka 
ušetřen stavebních úprav. Úpravy tento rok souvisely s pracemi na 
zateplení celého objektu čp. 22 (máme nová okna, nové stropy a nový 
plášť budovy). Vše, včetně úklidu, bylo do konce srpna hotovo a v čistě 
vymalovaných prostorách, v krásném prostředí „staronové“ budovy 
mohl 1. 9. proběhnout první termín zápisů do našich kurzů. Zápisy jsme 
měli tři, také během naší každoroční slavnosti švestkových koláčů - při 
Švestkobraní a v průběhu Sliveneckého burčáku. Během léta se švestkový 
realizační tým připravoval na další švestkový rok obzvlášť pečlivě. Klub se 
totiž rozšířil o nově zrekonstruovaný sál Fit Švestka v čp. 315, který jste 
měli možnost vidět při červnovém dni otevřených dveří. To znamenalo 
pozměnit programovou náplň našeho zařízení. S heslem „Nebuď pecka!“ 
nabízíme od září ve Fit Švestce rozšířenou nabídku cvičení: kromě několika 
kurzů již osvědčené jógy s Janou, pilates s Andreou nebo zdravotního 
cvičení seniorů jsme nabídli dvě cvičení powerjógy s Juditou. Pokračuje i 
nedělní jóga s Martinem. Pro větší komfort cvičících jsme zavedli systém 
permanentek. V sále se cvičí každý den, vyjma pátku a soboty. Ve čtvrtek 
a v pátek zde probíhají oblíbené Montessori dílny rodinného centra 
Pecka, v pondělí navíc kurzy výrazového tance pro děti a nově rytmika 
pro předškoláky. Bylo pro nás překvapením, že již během prvního termínu 
zápisu se některé kurzy zcela zaplnily. Největší zájem jsme zaznamenali 
právě o kurzy cvičení. Zdá se, že nový sál přilákal své návštěvníky, stejně 
jako známí a oblíbení trenéři František, Petr, Ondra a Pavel děti do kurzů 
Rychlých Špuntů v pronajímané tělocvičně základní školy. V našem Klubu 
tedy cvičí Pecičky (3 měsíce – 1 rok), Prťata (1 rok – 3 roky), Špunti (4-6 let), 
ti, co milují „ten míč kulatý“ (6-8let) i ti pokročilí (18-100 let).  

Pro velký zájem jsme dali větší prostor i výuce hry na hudební nástroj, 
kterou u nás vyučují jinak úspěšní muzikanti: Martin, Pavel a Júlia 
(v Klubu Švestka studují děti i dospělí hru na kytaru, saxofon, klarinet nebo 
housle). Výtvarné kurzy Paletek a keramické kurzy vedené pod kreativní 
taktovkou Edity jsou také téměř obsazeny a na nová představení se těší malí 
i velcí herci z Meluzínky, Knofl íku a Karkulky, které vede Veronika, občas i 
s Ondrou. Pro keramické kurzy mládeže a dospělých jsme získali lektorku 
Vlaďku z keramického studia v Lochkově. A jakpak se vede švestkovým 

jazykovým kurzům pro dospělé? Oba kurzy španělštinářů 
s Dorkou pokračují (nejen s degustací španělských vín), 
stejně jako kurzy angličtiny s Martinou. Pro kurzy němčiny 
jsme do Slivence přilákali lektorku Renátu (mnoho let učila 
slivenecké děti základům němčiny a letos se alespoň na dvě hodiny týdně 
do Slivence vrátila). Těší nás, že u 
všech zmíněných jazyků otevíráme i 
kurzy pro začátečníky (první krůčky 
španělštinářů povede nová lektorka 
Jana, jinak zkušená překladatelka)…. 
Shrnuto, podtrženo – v Klubu 

Švestka jsme během tří zářijových 

zápisů zaevidovali přes 400 

přihlášek, celkem do 72 kurzů…a 

to už je pořádná nůše! 

Realizační tým Sliveneckého klubu 
Švestka (Lenka, Edita, Veronika, 
Dorka) a celá švestková parta děkují 
za veškerou podporu a přízeň! 

Volná místa jsou ještě v těchto kurzech: 

Powerjóga   (úterý 18:30 – 19:30 a 20:00 – 21:00)

Rytmika pro děti 3-5 let   (pondělí 15:30 – 16:15)

Míčové hry pro děti 6-8   (úterý 18:00 – 18:45)

Keramika pro dospělé a mládež (po18:00 – 19:30 a 19:30 – 21:00)

Fotografi e pro dospělé a mládež (úterý 18:30 – 19:30)

Paletka     (čtvrtek dopoledne)

Němčina mírně pokročilí  (středa 18:00 – 18:50)

Španělština – začátečníci  (čtvrtek 17:00 – 17:50)

Španělština mírně pokročilí  (čtvrtek 18:00 – 18:50)

Pecičky    (středa dopoledne)

Divadýlko Karkulka   (úterý 15:30 – 16:30)

 Slivenecký klub Švestka je tu čtvrtý švestkový rok pro Vás

Letošní vítězové v soutěži O nejkrásnější korálky a věcičky 
kurzu Alenčin korálek:
Internetové hlasováni :
1. místo šperk č. 13 Berenika Hanzalová
2. místo šperk č. 9 Anna Panochová
3. místo šperk č. 10 Anna Panochová
Přímé hlasování v kavárně Selanka:
1. místo šperk č. 7 Bára Fučíková
2. místo šperk č. 8 Veronika Zdobínská
3. místo šperk č. 9 Anna Panochová

Fit Švestka v č. p. 315 (kurzy pilates)



Školní rok 2015-2016 přináší do sliveneckého společenského dění 
zase něco nového. A to i pro rodinné centrum Pecka: rozšíření do nových 
prostor. Z nenápadné budovy bývalé školky a drogerie se vyloupl krásný 
dům, v jehož patře se konají nejen nejrůznější cvičební a taneční aktivity 
(proto Fit Švestka), ale také se sem přesunuly Montessori dílny rodinného 
centra Pecka. Ty zde mohou rozšířit nabídku na nejrůznější věkové 
kategorie a získaly důstojné místo pro obrovské množství speciálních 
pomůcek.

Tím se zároveň uvolnila výtvarná část původního Klubu Švestka, kde 
probíhá i dětský kurz keramiky Hliněná pecka pod vedením báječné Edity 
Šimkové, díky níž tolik dětí rádo kreslí a vyrábí.

Samozřejmě pokračují naše známé kurzy: Karate (v tělocvičně ZŠ), 
cvičení pro miminka a batolátka Pecičky (kam zveme všechny méně či více 

novopečené maminky – přijďte se podívat klidně i v průběhu 
pololetí) či Pilates s hlídáním, které nabízíme maminkám, které 
si chtějí udělat chvilku pro sebe. 

Chystáme i další aktivity – výtvarné a keramické dílny, 
divadýlka na obecních akcích, v zimním období volnou hernu.

Doufáme, že si k nám najdou cestu i noví obyvatelé Slivence. Přivítáme 
vaši účast i pomoc – naše děti odrůstají a „nová krev“ je velmi vítána.
Naše činnost by nebyla možná bez podpory úřadu MČ Slivenec, 
především místostarostky Lenky Kudlákové, která se již několik let snaží 
ve Slivenci a Holyni vytvořit komunitu lidí, kterým není vzhled a život obce 
lhostejný. Myslím si, že Klub Švestka i naše rodinné centrum Pecka jsou 
toho báječným důkazem.  
 Za RC Pecka Dora Poláková  

 Pecka v novém švestkovém kabátě

Podzimní keramická dílna pro 
seniory v Klubu Švestka

Středa 7.10. v 9:00 hod a středa 21.10. 
v 9:00 hod.

cena včetně materiálu 150,- Kč
Lektorka: Edita Šimková

Přihlášky v Klubu seniorů (Irena Krej-
čová) nebo na info@klubsvestka.cz

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, 
logopedická poradna, poradna psychologa, atd. 

Alenčin korálek

Montessori kurz

Montessori projektová dílna

Herna Klubu Švestka
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Ve dnech 5. a 6. září proběhla další interaktivní výstava Modelářského 
kroužku modulové železnice, který pracuje pod 3.MS při OS ČČK 
Praha 1 na zdejší základní škole.
Na návštěvníky čekalo kolejiště v délce 70 metrů, hledání odpovědí 
na více či méně záludné otázky, modelářská dílnička, malování 
vláčku a pro nejmenší i možnost pohrát si s oblíbeným dřevěným 
kolejištěm. Již tradiční výstava byla ale i  letos opět trochu jiná. 
A to nejen novými krajinami, které členové kroužku za uplynulý rok 
vytvořili. Během výstavy mohli návštěvníci dávat své hlasy podle 
nich nejhezčím panelům a aktivně se tak zapojit do výběru těch, 
které budou slivenecký modelářský kroužek reprezentovat na 
únorové výstavě v Drážďanech, kam jsou naši modeláři pozváni. 
Velký úspěch měla také novinka – dětská nádražní restaurace 
U  Mašinek, která měla kromě občerstvení připravenu i  možnost 

zdobení perníčků – jak jinak 
než ve tvaru vláčku.
Za oba dny navštívilo výstavu 
celkem 527 návštěvníků - 
274 dětí a  253 dospělých, 
z nichž někteří přišli v  sobotu 
i  v  neděli. Velmi nás těšila 
návštěvnost, ale především 
pozitivní a  někdy i  udivené 
reakce návštěvníků. Například jeden ze starších návštěvníků, sám 
aktivní modelář, dlouho nechtěl uvěřit tomu, že štítky, které uvádí 
na každém modulu věk dítěte, které jej tvořilo, jsou pravdivé. Jiný 
návštěvník, který ten den navštívil podobnou, ale větší výstavu 
dospělých modelářů, ohodnotil lépe tu dětskou. Fotografi e z výstavy 

bude možno zhlédnout na www.
nadrazislivenec.estranky.cz.
V  tomto školním roce otevírají 
modeláři svou novou pobočku 
kroužku v  DDM Praha 5, kde 
jsou ještě volná místa. Bližší 
informace je možno získat na 
výše uvedených webových 
stránkách nebo na nové nástěnce 
MKMŽ na plotě slivenecké školy. 
Tu starou v  podobě lokomotivy 
zničili vandalové a tak doufáme, 
že ta nová vydrží déle.  D. Sigan  

Zdravotnický kroužek Červeného kříže, který pracuje na zdejší 
základní škole, oslavil v  tomto roce již 10 let své práce. Za tuto 
dobu prošlo kroužkem mnoho dětí (viz foto). Některé z nich se i ve 
svém dalším studiu připravují na práci ve zdravotnickém oboru, 
ale především jsou všechny „ naše“ děti vybaveny do života 
dovednostmi, které jim mohou někdy v  budoucnosti pomoci při 
záchraně lidského života. Děti se snažíme naučit nejen teoretickým 
znalostem, ale především praktickým dovednostem při poskytování 
první pomoci s  využitím standardních, ale i  improvizovaných 
prostředků (vždyť lékárničku s sebou běžně nenosíme). Vyvrcholením 
celoroční činnosti pak bývá soutěž v poskytování první pomoci. Ale 
i během roku jsou připravovány různé hry, soutěže, „záchranářské 
víkendy“, exkurze, děti se podílí na tvorbě výukových materiálů, 
pomáhají s výukou jako fi guranti apod.
Bližší informace pro případné zájemce o zapojení do zdravotnického 
kroužku je možno získat na emailu siganova.zsslivenec@seznam.
cz.  PeS - 

 7. slivenecké vláčkohraní

 Zdravotnický kroužek



 AFK Slivenec: Do nové sezóny s novým zázemím
Po letní rekonstrukci se naše budova šaten proměnila nejen zvenku, 
ale také uvnitř. Kompletní zateplení, nový systém vytápění, ale třeba 
i sprchy, vše bylo dokončeno ještě před prvním soutěžním utkáním 
nové sezóny. Velké poděkování za výše zmíněné patří místnímu 
úřadu a starostce paní Plamínkové. Konečně máme zázemí, důstojně 
reprezentující Slivenec a zároveň skutečně odpovídající účelu, jemuž 
je určeno.
Minulostí je topení uhlím a  zimní tréninky, absolvované v  takřka 
nedýchatelném kouři z  komínu. Sprchování bez teplé vody 
a  nedostatečně vyhřáté šatny jsou již také historií. Zázemí i  areál 
máme nyní prostě krásné a  co víc, i  přes velmi suché léto máme 
velmi kvalitní i  hřiště. Značnou zásluhu na tom mají i  společnosti 
STAVISO (pan Janáček) a PILA TRANZ (pan Dvořák). Za pravidelnou 
pomoc při údržbě našeho sportovního areálu jim srdečně děkujeme.
Co se týká výkonů našich týmů v nové sezóně, není vlastně zatím 
moc co hodnotit. Zápasů za sebou totiž mají naše týmy jen minimum. 
Radost nám udělal A-tým, který vstoupil do sezóny vítězstvím nad 
Chodovem a neprohrál ani v druhém kole proti ČAFC. Ještě větším 
potěšením je pak vstup do sezóny našich nejmladších hráčů, tedy 
mladší přípravky, která nadělila soupeři desítku. Jen tak dál, borci.
Přijďte se podívat na tréninky a zápasy nebo se rovnou zapojte do 
našich týmů. Nábory hráčů právě probíhají. Těšíme se na vás.

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.afk-
slivenec.webnode.cz nebo na tel. čísle: 723 420 275 (Jaroslav 
Sedlický – vedoucí mládeže)

Rozpis domácích mistrovských utkání:

A-tým

Datum a čas  Domácí   Hosté

23. 8. 2015 17:00  AFK Slivenec „A“  Chodov
6. 9. 2015 17:00  AFK Slivenec „A“  Dukla JM
20. 9. 2015 16:30  AFK Slivenec „A“  Modřany
4. 10. 2015 16:00  AFK Slivenec „A“  Zlíchov
18. 10. 2015 15:30  AFK Slivenec „A“  Lipence
25. 10. 2015 14:30  AFK Slivenec „A“  Kunratice
8. 11. 2015 14:00  AFK Slivenec „A“  Praha 1999

B-tým

Datum a čas  Domácí   Hosté

5. 9. 2015 17:00  AFK Slivenec „B“  Stodůlky „B“
19. 9. 2015 16:30  AFK Slivenec „B“  Bílá Hora
3. 10. 2015 16:00  AFK Slivenec „B“  Řeporyje „B“
17. 10. 2015 15:30  AFK Slivenec „B“  Modřany „B“
31. 10. 2015 14:00  AFK Slivenec „B“  Lipence „B“
14. 11. 2015 13:30  AFK Slivenec „B“  Spoje Praha

Starší dorost (ročníky 1997 a ml.)

Datum a čas  Domácí   Hosté

23. 8. 2015 14:00  AFK Slivenec „dorost“ Satalice
6. 9. 2015 14:00  AFK Slivenec „dorost“ Klánovice
26. 9. 2015 12:00  AFK Slivenec „dorost“ Praga
10. 10. 2015 12:00  AFK Slivenec „dorost“ Hostivař
25. 10. 2015 11:30  AFK Slivenec „dorost“ Kolovraty
8. 11. 2015 11:00  AFK Slivenec „dorost“ Kunratice

Mladší žáci (2003 a ml.)

Datum a čas  Domácí   Hosté

5. 9. 2015 10:00  AFK Slivenec „žáci“ P.Kopanina
12. 9. 2015 10:00  AFK Slivenec „žáci“ Barrandov
26. 9. 2015 10:00  AFK Slivenec „žáci“ Řeporyje
10. 10. 2015 10:00  AFK Slivenec „žáci“ Radotín
24. 10. 2015 10:00  AFK Slivenec „žáci“ Střešovice

Mladí přípravka (2007 a ml.)

Datum a čas  Domácí   Hosté

4. 9. 2015 17:30  AFK Slivenec „přípravka“ Smíchov
11. 9. 2015 17:30  AFK Slivenec „přípravka“ Dukla
25. 9. 2015 17:30  AFK Slivenec „přípravka“ Lochkov
9. 10. 2015 17:30  AFK Slivenec „přípravka“ FA AZ
23. 10. 2015 17:30  AFK Slivenec „přípravka“ Bílá Hora
6. 11. 2015 17:30  AFK Slivenec „přípravka“ Slavia
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časopis Městské části Praha – Slivenec

Kalendář Slivence září – prosinec 2015

4. 9. – 27. 9. Eva a Radim Vejvodovi : Prostor pro dva (Výstava  

 v holyňské kapli sv. Jana Křtitele)

3. 10. – 31.10. Iva Vodrážková: (Výstava v holyňské kapli sv.  

 Jana Křtitele)

5. 10.  16:00 Schůzka seniorů - Marie Krausová: Lékařkou  
 v Bangladéši (Klubovna seniorů)
5. 10.  17:30 Komunitní plánování „Park Granátová“ 
 (v zasedací místnosti ÚMČ)
7. 10.   9:00 Keramická dílna pro seniory (v Klubu Švestka)
8. 10.  Zájezd pro seniory (Nové Město nad Metují, Adršpach)
21.10.  9:00 Keramická dílna pro seniory (v Klubu Švestka)
2. 11.  16:00 Schůzka seniorů - Helena Hlavatá „ Svět  
 aromaterapie“ (Klubovna seniorů)
3. 11.  18:00 Beseda s archeology (zasedací místnost ÚMČ)
4. 11.  Veřejné zasedání zastupitelstva

10.11.  18:00 Beseda s Arnoštem Goldfl amem (v zasedací  
 místnosti ÚMČ)
21.11.  16:00 Drum Circle - workshop Bubnování s Petrem  
 Šušorem (Fit Švestka) 
29.11.  Rozsvěcení vánočních stromů, vernisáž vánoční  

 výstavy Klubu Švestka v holyňské kapli

1. 12.  18:00 Beseda s Ljubou Skořepovou (v zasedací  
 místnosti ÚMČ)
7. 12.  Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
12. 12.  Vánoční jarmark

Setkání s Arnoštem Goldfl amem
Úterý 10.11. 2015 v 18:00 hod

 zasedací místnost úřadu 
MČ Praha – Slivenec

Po vystudování JAMU působil 
A. Goldfl am v brněnských diva-
dlech Večerní Brno a Divadlo X, od 
studijního věku taktéž vystupoval 
v Divadle na provázku a v HaDivadle. 
V 80. letech začal být obsazován do 
menších fi lmových a televizních rolí. 
Největší ohlas měly role Arnošta ve 
fi lmu Dědictví aneb Kurvahošigutn-
tag a Lustiga ve snímku Lotrando 
a Zubejda. Další fi lmy a seriály, kde se objevil, jsou např. Ote-
sánek, Modrý Mauritius, František je děvkař či Proč bychom 
se netopili. V nynější době režíruje divadelní hry, píše knížky a 
učí na JAMU a DAMU. Byl jmenován profesorem pro obor dra-
matická umění. Pro slivenecké setkání si tento všestran-
ný tvůrce připravil povídání z divadelního a fi lmového 
zákulisí a autorské čtení spojené s autogramiádou.

Pozvánka na besedu
Archeologický výzkum pod tělocvičnou mateřské 

školy ve Slivenci.
Úterý 3. 11. 2015 v 18:00

Na přednášce budou představeny předběžné výsledky 
archeologického výzkumu sídliště z pozdní doby bronzové 

a starší doby železné ve Slivenci, provedeném v létě 
2015. Součástí bude i vyhodnocení od antropoložky.

Pozvánka na workshop Klubu Švestka

BUBNOVÁNÍ s Petrem Šušorem
Sobota 21. 11. 2015 v 16:00 sál Fit Švestka

Cena 200,-Kč /dospělý, 50 Kč/dítě do 15ti let a senior 

(cena zahrnuje zapůjčení bubínků)

Co to je Drum Circle nebo 
skupinové bubnování?
Metoda Drum Circle k nám 
přišla ze Spojených Států, 
kde je velmi oblíbená již od 
70. let. Navazuje ale na pra-
původní potřebu lidí po celém 
světě, a to je komunikace 
pomocí hudby. Kořeny DC 
tedy sahají na úplný začátek 
lidského společenství. Někte-
ré národy bubny nepoužívaly 
(např. Australané), ale setká-
ní v kruhu, kdy spolu lidé ryt-
mizovali, bylo společné všem kulturám. Tato technika, příbuzná 
muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, 
prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové tera-
pie, mezi jejíž efekty patří například i posílení imunitního sys-

tému.
Jak to vypadá?
Účastníci sedící v kruhu hrají na 
různé druhy perkusních nástro-
jů (bubny, zvonce, chřestítka…) 
pod vedením koordinátora (faci-
litátora).
Facilitátor – Zkušený hudeb-
ník, který udává rytmus, mění 
ho, podněcuje a usměrňuje ak-
tivitu účastníků.

Iva Vodrážková: Objekty
výstava v holyňské kapli sv. Jana Křtitele

3.10. – 31.10.2015 
(otevřeno o víkendech a svátcích, 

vždy 15:00 – 17:00)
Iva Vodrážková, v období komunis-
tické normalizace politicky pronásle-
dovanána, je absolventkou Pedago-
gické fakulty Palackého university v 
Olomouci. S manželem, hudebníkem 
M. Vodrážkou, vydávala v sedmdesá-
tých letech samizdaty, organizovala 
bytovou universitu, kde přednášeli 
přední čeští disidenti (profesor Milan 
Machovec, Egon Bondy, teolog Mi-
lan Balabán). Spoluorganizovala setkání mluvčích Charty 77 
a aktivně působila v českém kulturním undergroundu. Vydala 
řadu ručně zhotovených knížek s vlastními texty a ilustrace-
mi. Do roku 1989 se zúčastňovala pouze neofi ciálních výstav, 
od roku 1990 vystavuje samostatně v Čechách, v USA, na 
Slovensku, v Izreli. Autorka používá různé výtvarné tech-
niky, kromě olejomalby a pastelů vytváří i objekty z proutí 
a provazů. Své šité textilní koláže zhotovuje z použitých a od-
hozených látek a nalezených věcí, které nesou stopy dávných 
lidských příběhů a jsou inspirovány synagogálními textiliemi. 
Tímto uměleckým recyklováním se hlásí k ekologické myšlen-
ce a sama je aktivní členkou české eko-feministické skupiny 
Studna, která ve svých měsíčních a slunečních rituálech hledá 
sounáležitost s přírodními cykly a s Matkou Zemí.


