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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 2  2 016

V  neděli 24.  1. odpoledne se uskutečnil ve Slivenci masopust. Jak je tomu již deset let tradicí, 
organizovala jej městská část spolu s místními podnikateli i neziskovými organizacemi. Užili jsme si jej ve 

veselém průvodu, který proskotačil ze slivenecké návsi až do Holyně. Celý masopust každoročně provázejí vůně a chutě vynikajících 
zabijačkových dobrot věrného sponzora - místního Řeznictví Görgl. Odpolední sraz maškar u rybníka osvěžila svou produkcí kapela 
Třehusk, kejklíři na chůdách a trhovci se svými masopustními lahůdkami. Kavárna Selanka podpořila veselici vlastnoručně napečeným 
pekáčem škvarkových placek. Poté, co se placky snědly, průvod se pod velením kejklířů na chůdách vydal na pochod směrem 
k řeznictví a dále do otevřených dveří vinotéky PrimaWine. Tam na všechny čekalo, jak jinak, vínečko v podobě voňavého a horkého 
„svařáčku“. Když se vypilo do dna, průvod zamířil do Holyně. V Holyni poskytla restaurace U Knotků svůj sál pro hudbu, tanec, 
tombolu i konzumaci…Veselo i syto bylo, tak, jak má o masopustu být. Děkujeme všem zúčastněným!  Lenka Kudláková 

 Masopust



11. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec se 
konalo 24. února 2016 v zasedací místnosti úřadu MČ.
ZPRÁVA STAROSTKY A PŘEDSEDŮ VÝBORŮ A KOMISÍ

 Informace starostky RNDr. Jany Plamínkové - viz str. 3

 Informace předsedů výborů a komisí
Michal Láznička – kontrolní výbor – je připraven plán činnosti na letošní 
rok, zasedání budou čtvrtletní, zaměříme se především na kontrolu inventury 
školy, kontrolu čerpání rozpočtu, čerpání grantů z fi nančního hlediska, dále 
bude jako každý rok provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva MČ 
Praha – Slivenec a také projednávání připomínek a podnětů občanů.
Milena Hollmannová  – fi nanční výbor dne 2.  2.  2016 projednal zprávu 
z  provedené kontroly ve škole a  plán činnosti na rok 2016; čtvrtletně bude 
kontrolováno plnění rozpočtu MČ, bude provedena kontrola hospodaření MČ 
Praha – Slivenec (možné okruhy - kontrola nákladů na služby, zdaňovací činnost, 
směrnice apod.) a pravidelná kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Praha – Slivenec.
Mgr. Kudláková – kulturní komise – paní místostarostka poděkovala všem, 
kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu Sliveneckého masopustu, 
hlavně tradičnímu sponzoru Řeznictví Görgl, dále kavárně Selanka, 
Vinotéce Primawine, restauraci U  Knotků v  Holyni a  také občanským 
sdružením Gama a Pecka. V Klubu Švestka začalo II. pololetí, na základě 
zájmu o cvičení v novém sále Fit Švestka byly otevřeny nové kurzy i pro 
muže Čchi kung, tabata… Organizujeme opět zájezdy pro seniory, o které 
je veliký zájem a první dva jsou již vyprodány. V Klubu seniorů právě probíhá 
kurz trénování paměti a zajímavé besedy. Knihovna pořádá setkání se žáky 
základní školy nad novými knihami.
ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ŠKOLY

 Zastupitelé schválili výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec za 

rok 2015 ve výši 383 275,38 Kč a odsouhlasili jeho rozdělení následovně: 
76 666,20 Kč do fondu odměn a 306 609,18 Kč do rezervního fondu.
SMLOUVY

 Se společností Mramorka, s.r.o. budou podepsány následující smlouvy:
– darovací smlouva na pozemky parc.č. 94/220 k.ú. Slivenec o  výměře 
176 m2, parc.č. 94/6 k.ú. Slivenec o výměře 117 m2, parc.č. 94/231 k.ú. 
Slivenec o výměře 54 m2, parc.č. 94/232 k.ú. Slivenec o výměře 135 m2, 
které společnost věnuje MČ Praha – Slivenec;
– kupní smlouva na odkup komunikace na pozemcích parc.č. 94/6, parc. č. 
94/231 a parc. č. 94/232, v k. ú. Slivenec za cenu 1.000,– Kč.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 Firma Bon Soft s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena ve výběrovém 
řízení konaném dne 25. 1. 2016 jako nejvýhodnější, získala zakázku „Údržba 
veřejné zeleně v Městské části Praha – Slivenec“.
PRONÁJMY POZEMKŮ

 Část pozemku parc.č. 371/1 v  k.ú. Holyně o  velikosti 488 m2 bude 
pronajata za cenu 5.368,– Kč/rok k zahrádkářským účelům.
DARY

 Zastupitelé schválili přijetí fi nančních darů a pověřili starostku podpisem 
darovacích smluv
– se společností Mramorka, s. r.o. na částku 100.000,– Kč;
– s panem Martinem Loudou na částku 1.500,– Kč, věnovanou na činnost 
Sliveneckého klubu Švestka.
PLÁNY ČINNOSTI
Zastupitelé schválili plán činnosti komise Projektu zdravé město a místní 
Agendy 21 a plány činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva 
MČ Praha – Slivenec na rok 2016.  Milena Hollmannová 

 Informace z 11. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec

Dne 22. 2. 2016 proběhlo letošní první komunitní plánování se spoluobčany nad zámě-
rem vybudování parku v ulici Granátová. Na toto téma jsme se již setkali v loňském roce 
a letos jsme již diskutovali nad konkrétním návrhem zpracovaným architektkou Ing. Janou 
Kohlovou. V zasedací místnosti ÚMČ se sešlo téměř třicet občanů, kteří velmi aktivně 
a věcně diskutovali. Výsledkem byla shoda zúčastněných a tím pootevřená cesta k dalším 
krokům - zpracovat projekt, získat stavební povolení a hlavně fi nanční prostředky. 

 Jiří Urválek, koordinátor místní Agendy 21 

 Park Granátová

V  rámci zkvalitňování veřejné správy 
bychom rádi postoupili v  hodnocení 
Národní sítě Zdravých měst a  získali 
kategorii „C“. Ve svém důsledku by naši 
občané měli pocítit hlubší spolupráci mezi 
úřadem a občany, mezi úřadem a místními 
podnikateli. Tato spolupráce je nutná 
k  vytváření přívětivějšího vztahu mezi 
těmito sektory a  naším cílem je, aby náš 
občan cítil, že Slivenec a Holyně je místo, 
ve kterém rád žije.

Na základě vypršení platnosti smlouvy na údržbu zeleně 
v městské části bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na tuto 
činnost. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 8 fi rem, 
z nichž komise vybrala nejvýhodnější nabídku. Tu předložila 
fi rma Bonsoft, s.r.o., která se bude v  letošním roce starat 
o městskou zeleň.   urv 

Velké poděkování MČ patří fi rmě BOBR 
pana Vraného za mnohaletou spolupráci při 

údržbě městské zeleně.

 Místní Agenda 21
Srdečně zveme občany na

Komunitní plánování – strategický plán
Pondělí 13. 4. v 17:30 v zasedací místnosti

V duchu dalšího naplňování principů místní Agendy 21 budeme pokra-
čovat komunitním plánováním nad strategickým plánem rozvoje naší 
městské části. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních doku-
mentů vyjadřující předpokládaný vývoj naší městské části v dlouho-
dobějším časovém horizontu. Náš plán je již pět let starý. Chceme se 

proto společně s vámi zamyslet, co se již podařilo, co se nedaří 
(a proč) a kam bychom se společně mohli posunout v příštích letech. 

Přijďte – víc hlav víc ví!

 Údržba zeleně
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MČ Praha – Slivenec se vyvěšením vlajky zapojila 
do akcí na podporu svobodného Tibetu



INFORMACE STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
dnes začnu trochu netradičně. V  letošním roce jsme 

se rozhodli aktualizovat náš Strategický plán. Poslední 
aktualizaci jsme prováděli v roce 2011 a po pěti letech je už 
nejvyšší čas ohlédnout se za tím, co se podařilo a nepodařilo, 
a  stanovit si nové výzvy. Strategický plán je na našich 
webových stránkách, tak prosím vás všechny, podívejte se 
na něj. Chceme k tomu udělat i setkání s občany tak, aby každý měl 
možnost se k plánu vyjádřit.

Zároveň bychom rádi učinili aspoň mírný pokrok v  naší účasti 
v Národní síti zdravých měst. Již velmi dlouho se držíme v kategorii 
D, tedy v  té nejnižší, a  letos jsme si určili základní cíl dostat se do 
kategorie C. Půjde o další drobný krok pro lepší správu věcí veřejných, 
o kterou nám jde.

Koncem února schválilo zastupitelstvo HMP další peníze pro naši 
tělocvičnu, která se už od ledna staví. Jde o největší akci, kterou kdy 
naše městská část zajišťovala plně svými vlastními silami. Rada HMP i 
zastupitelstvo nám schválily 14 milionů Kč. Loni jsme dostali 15 milionů 
– z nich by měla nevyčerpaná část být převedena do letošního roku. 
Neznamená to bohužel, že máme zcela vyhráno. Stavbu jsme sice 

vysoutěžili za předpokládanou cenu 31 mil. Kč, ale k  tomu 
je nutné připočítat DPH, archeologický průzkum, který nebyl 
levný, projekt pro výběr zhotovitele, autorský dozor atd. a jsme 
rázem na 40 milionech. Díky penězům, které nám nově jdou 
z  rozpočtu hlavního města, jsme schopni v případě potřeby 
tuto stavbu plně dofi nancovat z vlastních zdrojů, ale chceme 
žádat i o dofi nancování z peněz HMP.

Na jaře se opět rozeběhnou práce na ulici K  Holyni. Termín na 
dokončení má fi rma Subterra stanoven do konce června. Akci bude 
nutné skloubit s  rekonstrukcí ulice U Sportoviště, kterou Rada HMP 
schválila letos v  únoru. Za to jsem opravdu ráda, protože ulice 
U Sportoviště je spolu s ulicí v Doubcích v  současné době největší 
ostudou naší městské části a  stálo mě dost úsilí její rekonstrukci 
prosadit. Situace v této lokalitě tedy letos na jaře nebude jednoduchá, 
ale věřím, že občané zatnou zuby a těch pár týdnů to vydrží, protože 
odměnou jim bude výrazně lepší prostředí. Rekonstrukce ulice K Holyni 
ale bude nepříjemná pro všechny, protože nájezd z ulice K Barrandovu 
bude tentokrát úplně uzavřen, a  to i  pro osobní automobily. Vše se 
navíc musí skloubit s výstavbou tělocvičny.

Výběrové řízení na rekonstrukci ulice U  Náhonu je stále v  běhu. 
Zatím neproběhl defi nitivní výběr zhotovitele, nicméně dou-
fám, že se tak již v nejbližší době stane.

V  únoru se konalo komunitní plánování s  ob-
čany ohledně relaxační plochy Granátová. Ke studii, 
kterou připravila paní architektka Kohlová, padla celá řada 
připomínek, ale celkově s  ní všichni vyjádřili spokojenost. 
Studie bude tedy nyní dopracována do fáze projektu, 
abychom mohli požádat o  územní rozhodnutí a  stavební 
povolení. Počítáme s  tím, že v  letošním roce by mělo 
proběhnout základní vytvarování pozemku a jeho zatravnění. 
Vzhledem k tomu, že se na parky nyní nedají v Praze sehnat 
žádné dotace, se musíme smířit s tím, že jeho vznik bude 
postupný, nicméně doufám, že do příštího roku by hlavní 
část mohla být hotová. Do budoucna bych byla velmi 
ráda, kdyby další velký park vznikl v západní části Slivence 
mezi ulicí K Cikánce a Habeší, ale to je jedna z věcí, kterou 
bychom měli diskutovat v rámci Strategického plánu.

A  poslední z  akcí: odbor technické vybavenosti dal 
dohromady velmi pěkný projekt na revitalizaci skládky 
Velká Chuchle. Projekt je nyní podaný do Operačního 
programu Praha  – Životní prostředí, tak uvidíme, jak 
uspěje. Byl bohužel podávaný v opravdu velkém chvatu, 
protože výzva končila počátkem ledna.

Co se týče Metropolitního plánu, tak v  naší městské 
části zachovává důsledně nízkopodlažní zástavbu. Plusem 
je nepochybně velká plocha určená pro rekreaci mezi 
námi a starým Barrandovem a zelené plochy západně od 
Holyně. Plán nicméně nepočítá s žádnou další zástavbu, 
než kterou povoluje současný územní plán. Jinak řečeno to, 
co je určeno k zástavbě nyní, se prokopírovává do nového 
územního plánu. To, co je v současném územním plánu jako 
tzv. „pyžamo“, tedy pozemky určené k zástavbě po roce 
2010, ale zůstává ornou plochou. Na jaře bude probíhat 
další kolo debat pracovníků Kanceláře Metropolitního 
plánu Institutu plánování a  rozvoje s  městskými částmi, 
nicméně mám pocit, že po prvním kole celá řada našich 
připomínek nebyla akceptována. Myslím, že to není 
dobře, protože aspoň drobný rozvoj každá městská část 
potřebuje a propojení Slivence s Habeší, stejně jako vznik 
malé technozóny mezi ulic K Barrandovu a Austisem, by 
byl docela užitečný. Jana Plamínková, vaše starostka 
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Rekonstrukce ulice K Holyni, která byla koncem loňského roku přerušena, bude pokračovat od 12. 4. 2016. Od tohoto úterý autobusy MHD 
ve směru z centra začnou opět jezdit po objízdné trase – stejné jaká byla v loňském roce. Pouze v jednom směru budou zrušeny zastávky 
Návětrná, K Holyni a Slivenec a zřízena jedna provizorní vedle úřadu MČ. Všechna tato opatření by měla být platná do konce června letošního roku.

Souběžně s  touto akcí se zahájí během dubna rekonstrukce ulice U Sportoviště. Plzeňská společnost Silnice Chmelíř právě podepsala 
smlouvu o provedení díla s Magistrátem hlavního města Prahy. Po koordinaci všech dotčených staveb budeme znát přesný termín a obyvatelům 
dáme vědět.

Zhruba od období letních prázdnin by se mělo začít i s rekonstrukcí ulice U Náhonu v Holyni. Na Magistrátě hlavního města Prahy právě 
probíhá výběrové řízení na stavební firmu. Doufejme, že výběrové řízení proběhne bez komplikací a začne se stavět v létě a ne jako obvykle na 
zimu. Bude se jednat o rozsáhlou stavbu, která způsobí značná dopravní opatření, a proto jsme již na odboru dopravy Praha 5 předběžně jednali 
o možnosti autobusového spojení přes „Prašandu“. Vše bude záviset na ochotě Dopravního podniku touto cestou jezdit.

Současně s těmito stavebními akcemi probíhá i projektová příprava na rekonstrukce dalších ulic. Momentálně se na stavebním úřadě Prahy 5 
bude projednávat dokumentace pro územní řízení na dešťovou kanalizaci a obnovu povrchů silnic a chodníků na celé ulici Ke Smíchovu, části 
ulice K Lochkovu a ulici K Homolce. Připravuje se i prodloužení chodníku podél ulice Ke Smíchovu směrem na Barrandov.  

Pěkné počasí, které panovalo až do poloviny ledna, skončilo a poslední dobou se střídají dešťové a sněhové srážky, které dohánějí loňský 
srážkový deficit. Bohužel v kombinaci s jílovým podložím tělocvičny se jedná o špatné podmínky k zakládání. Je položená splašková kanalizace 
a pracuje se na založení objektu. Spolu s projektanty a základní školou teď řešíme vybavení tělocvičny, aby vyhovovala co nejširšímu počtu 
zájemců o pohyb.

Vzhledem k  ubývajícímu místu na sliveneckém hřbitově se 
zastupitelstvo rozhodlo pokračovat se stavbou kolumbária 
další etapou za márnicí. Tato část již nebude z  pískovce, ale 
z  terasovápence. Bude to 33 schránek ve třech řadách za 
sebou. Instalace by měla proběhnout na přelomu dubna a května 
letošního roku. S  ohledem na nutné zemní práce všechny 
návštěvníky prosíme o shovívavost.

Na pozemku parc. č. 1783/21 k.ú. Slivenec (ul. K  Austisu) 
v  majetku Hlavního města Prahy se buduje kompostárna, o  jejíž 
výstavbě jsme vás již informovali. Nová kompostárna bude 
moderním provozem s možností ukládání bioodpadu pro Pražany 
(tedy i pro občany Slivence a Holyně). Na snímku je vidět ohromná 
díra, ve které bude umístěna retenční nádrž na dešťovou vodu. 
Kompostárna bude zpracovávat například trávu posekanou na 
veřejných prostranstvích v metropoli a odpady biologického původu 
z  domácností. Celkem půjde o  8000 tun odpadu ročně. urv 

V  loňském roce společnost Pražské vodovody a  kanalizace provedla 
kontrolu stavu řadů splaškové kanalizace v Holyni a zjistila, že některé úseky 
bude muset rekonstruovat. Jedná se o části ulic Pod Vysokou mezí, Zavátá 
a  K  Zabrkům. Plastové potrubí zde bude nahrazeno kameninou, která je 
pevnější a lépe roznáší tlaky. Na tyto práce je již vybrán zhotovitel a investor 
čeká na příznivé počasí. Jakmile budeme znát přesné termíny, dáme 
obyvatelům těchto ulic vědět.     Příspěvky připravila Ing. Šárka Musilová 

 Rekostrukce komunikací, objízdné trasy MHD

 Výstavba tělocvičny

 Nové kolumbárium

 Kompostárna 
ve Slivenci roste

 Oprava kanalizačních řadů 
v Holyni



Modrá zóna
Rezidenti nebo abonenti budou v této zóně moci parkovat bez omezení 

pouze s platným parkovacím oprávněním. Modré zóny neboli rezidenční 
stání jsou v Praze 5 rozděleny na tzv. parkovací oblasti.

Rezidenti/abonenti s  adresou (sídlem / provozovnou) v  dané oblasti 
budou mít možnost volby: zakoupit parkovací oprávnění pouze pro danou 
parkovací oblast, nebo pro celou městskou část. Rezidenti nebo abonenti, 
kteří nebydli/nesídlí ve vymezených oblastech ZPS, si budou moci pořídit 
parkovací oprávnění pouze pro celou městskou část.

Ostatní motoristé mohou v modré zóně parkovat maximálně tři hodiny, 
a  to jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (mobilní aplikace). 
V  okrajových oblastech jednotlivých městských částí budou zřízeny 
průnikové oblasti, které umožní rezidentům a abonentům jedné městské 
části parkovat i v přilehlé oblasti sousední městské části. Tyto průnikové 
oblasti budou označeny prostřednictvím svislého dopravního značeni. 
Zakoupit lze roční, pololetní a  čtvrtletní parkovaní či je zde možnost 
hodinové platby.
Fialová zóna pro smíšené parkování

Fialová zóna je určena pro smíšené parkovaní. Bez omezení mohou ve 
fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní 
motoristé mohou ve fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po 
platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny.
Oranžová zóna pro návštěvníky

Oranžová zóna je určena pro krátkodobé parkovaní. Řidiči mohou 
v oranžové zóně parkovat maximálně tři hodiny (v Praze 5 max. dvě hodiny), 
a  to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací 
hodiny. Převzato z časopisu Pětka pro Vás 

Dne 18. února 2016 bylo vyhlášením Výzvy č. 1 zahájeno 
předkládání žádostí o dotaci z programu „Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech“ financovaného v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Městská rada schválila 16. února dotace na realizaci programu 
„Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech“ vyhlašovaného hl. m. Prahou. Zároveň 
schválila Pravidla tohoto dotačního programu a rozhodla o vyhlášení 
Výzvy č. 1 k předkládání žádostí o dotaci z programu nazývaného 
„Kotlíkové dotace Praha“. 

„Hlavní město Praha obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
kterým Ministerstvo životního prostředí stanovilo minimální počet 160 
realizovaných dílčích projektů fyzických osob do konce roku 2018. 
Celková alokace finančních prostředků na tyto projekty je ve výši 
23.700.000 korun,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci byla zveřejněna 18. února 
2016 na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Na portálu Životního 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/
energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html jsou  dispozici Pravidla 
dotačního programu, formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ a další 
přílohy. Zájemci o dotaci tam najdou seznam ekologických topných 
zdrojů, oprávněných energetických specialistů, kteří doporučí 
provedení vhodného mikro-energetického opatření a další informace.

Žádosti občanů o dotaci v rámci Výzvy č. 1 budou přijímány od 21. 
března 2016 do 29. prosince 2017 anebo do vyčerpání přidělených 
finančních prostředků v případě, že tato varianta nastane dříve.  
Poskytnutí dotace je podmíněno podáním kompletní žádosti včetně 
všech příloh, tzn. až po kompletní výměně tepelného zdroje (zpětně 
od 15.7.2015), včetně doporučených mikroenergetických opatření. 
Nemá proto smysl ji podávat předem.

„Tento postup vychází z lety osvědčeného způsobu financování 
dotačního Programu Čistá energie Praha zaměřeného především na 
obměnu starých plynových kotlů,“ připomněla radní Jana Plamínková. 
„Výše dotace bude vypočtena po kontrole všech požadovaných 
dokladů, na základě prokázaných způsobilých výdajů v závislosti na 
nově instalovaném tepelném zdroji. Její výši bude schvalovat Rada 
hlavního města Prahy pro každého jednotlivého žadatele ve formě 
smlouvy,“ dodala radní.

Praha se vyhlášením „kotlíkových dotací“ připojila k ostatním 
krajům ČR, které již využily možnosti čerpat finanční prostředky z 
evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014–2020 na náhradu stávajících tepelných zdrojů – kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním v rodinných domech s cílem snížit emise 
z lokálního vytápění.  Tisková zpráva MHMP  

 Informace o parkování 
v parkovacích zónách na Praze 5  
(platné snad od 1. 5. 2016)

 Kotlíkové dotace  
    pro Pražany vyhlášeny

inzerce



28. březen 2016 1400 – 1800 Holyně - Nám. Pod Lípou

1. duben 2016 1400 – 1800 ul. Rubínová

15. duben 2016 1400 – 1800 křiž. K Lochkovu x Na Kraji

13. květen 2016 1400 – 1800 ul. Smaragdová

3. červen 2016 1400 – 1800 Holyně - Nám. Pod Lípou

24. červen 2016 1400 – 1800 křiž. Na Čisté x Frančíkova

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD NA ROK 2016

Termíny  Čas  Stanoviště

19. 3. 2016   900 – 1200 Holyně – na konečné autobusu

  2. 4. 2016 1300 – 1600 Do Chuchle x K Homolce 

16. 4. 2016   900 – 1200 křiž. Na Čisté x Frančíkova

30. 4. 2016 1300 – 1600 ul. Rubínová - u tříděného odpadu

14. 5. 2016  900 – 1200  křiž. K Lochkovu x Na Kraji

28. 5. 2016 1300 – 1600 ul. Smaragdová

12. 6. 2016 1300 – 1600 Holyně – na konečné autobusu

25. 6. 2016   900 – 1200 Do Chuchle x K Homolce

26. 6. 2016 1300 – 1600 křiž. Na Čisté x Frančíkova

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby přistavení

Odpady: objemný, bioodpad, dřevěný odpad, stavební

28. 5. 2016 1000 – 1600 Do Chuchle x K Homolce

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD NA ROK 2016

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR rok 2016

 Odpady – kontejnery
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ rok 2016

Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Lochkov

Pracovní dny svoz:

16. 3. – st  1.   nám. U Lva   1500 – 1520

12. 5. – čt  2.  ul. Ořešská (u trati)  1530 – 1550

10. 11. – čt 3.  ul. K Zadní Kopanině (u zast. MHD   

       Zadní Kopanina)    1610 – 1630

  4.  křiž. ul. Ke Smíchovu – Rubínová   1640 – 1700

  5.  nám. Pod Lípou – Holyně   1710 – 1730

  6.  křiž. ul. K Lochkovu – K Cikánce    1740 – 1800

  7.  ul. Na Čisté    1810 – 1830

  8.  křiž. ul. Cementářská – Za ovčínem

   (u bývalého statku)   1840 – 1900

Víkendový svoz:

13. 8.  1.  nám. U Lva     800 – 820

  2.  ul. Ořešská (u trati)    830 – 850

  3.  ul. K Zadní Kopanině (u zast. MHD   

            Zadní Kopanina)      910 – 930

  4.  křiž. ul. Ke Smíchovu – Rubínová   940 – 1000

  5.  nám. Pod Lípou – Holyně  1010 – 1030

  6.  křiž. ul. K Lochkovu – K Cikánce 1040 – 1100

  7.  ul. Na Čisté   1110 – 1130

  8.  křiž. ul. Cementářská – Za Ovčínem
       (u bývalého statku)  1140 – 1200

Řádné období placení místního poplatku ze psů se blíží ke svému 
konci. Tím je každoročně 31.  březen. Proto připomínáme všem 
zapomnětlivým pejskařům jejich každoroční povinnost. V  případě 
pochybností si ověřte u správce poplatku (p. Urválek) aktuální stav – 
sleva, osvobození, výše poplatku apod.

Dále důrazně prosíme chovatele venčících psů na povinnost úklidu 
exkrementů po svých psech. Zejména z oblasti ulice U Svahu dochází 
stížnosti na znečištěné veřejné prostranství.   Příspěvky Jiří Urválek 

Během zimního období jsme 
provedli každoroční údržbu stromů 

na veřejném prostranství. Necháváme od odborné fi rmy provést bezpečnostní 
řezy, odstranění nalomených uschlých větví, případně zmlazení stromů. Takovým 
příkladem je vrba u pomníku Mistra Jana Husa, kde jsme letos v únoru nechali 
provést hlavový řez. Bohužel poslední záchvěv zimy v  podobě velmi těžkého 
mokrého sněhu nám nadělil škody na hřbitově, kde několik stromů nevydrželo 
zatížení. I tam jsme museli nechat odborníky zredukovat zeleň. Vlastními kapacitami 
prořezáváme alej v  ulici K  Cikánce. Druhou hlavní činností je úklid chodníků 
a komunikací, odstranění štěrku, který jsme v zimě používali jako posypový materiál. 
Protože štěrk je s příměsemi jiných materiálů, nemůžeme ho opětovně použít, ale 
využijeme ho k vyrovnání děr a prohlubní v nezpevněných cestách.

 Jaro ve Slivenci

inzerce

 Místní poplatek ze psů

Restaurace 
Pyramida 

ve Slivenci 
přijme 

samostatnou 
servírku

(číšníka). Tel: 
605 255 314

inzerce
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Lesníkova práce nekončí ani zdaleka v okamžiku, kdy se kořínky 
mladých sazenic dostanou do hlíny a  na původně holé ploše se 
začnou formovat kontury nového lesa. Naopak teprve tehdy se roztáčí 
koloběh mnohaleté lesnické práce, jež dokáže zaměstnat několik po 
sobě jdoucích generací lesníků. Les, který neustále roste a vyvíjí se 
a zároveň má sloužit k rekreaci tak jako lesy na území Prahy, potřebuje 
zodpovědnou kontinuální péči po celá desetiletí, ne-li staletí.

Mezi základní výchovná opatření, jimiž lesník ovlivňuje a usměrňuje 
růst lesa s ohledem na jeho druhovou skladbu a dobrý zdravotní stav, 
patří prořezávky a probírky. Pamatuje na ně i lesnický úsek Chuchle 
Lesů hl. m. Prahy, který má na starosti lesní porosty v  jihozápadní 
oblasti Prahy na levém břehu Vltavy, tedy Chuchelský háj a jeho okolí, 
Prokopské údolí či lesopark na Cibulce. V  prosinci minulého roku 
prošla vytipovaná místa v Chuchelském háji prořezávkami, v letošním 
roce čekají les probírky.

Prořezávky lesník provádí v  mladších porostech, jejichž věk se 
pohybuje mezi 5–10 lety. Prořezávkami snižuje přílišnou hustotu 
stromů, jež by dřevinám brzy začala bránit v  adekvátním růstu, 
a vybírá z porostu stromky druhově nevhodné a nepůvodní, které na 
dané stanoviště nepatří. Snaží se eliminovat také nemocné, narušené 
a špatně rostoucí stromy.

Na tyto úkoly jsme se zaměřili koncem minulého roku v Chuchelském 
háji. Na několika místech jsme při prořezávkách odstranili nekvalitní 
jedince habru obecného a lípy bělokoré a také zástupce agresivního 
trnovníku akátu, jehož houževnaté, avšak v české přírodě nepůvodní 
porosty se snažíme dlouhodobě redukovat.

Již prořezané porosty, které dosáhnou určitého věku 
(do 40 let), procházejí výchovnými probírkami, které se pak 
opakují v pravidelných intervalech. Také při nich lesník vybírá 
nemocné a jinak hospodářsky nevhodné stromy. Spolu s nimi 
se ale po důkladném pěstebním výběru z  lesa odstraňují i  stromy, 
které překážejí těm nejperspektivnějším a stanovištně nejvhodnějším 
jedincům, jejichž růst se probírky snaží podnítit.

O  totéž budeme usilovat při letošních probírkách. Například na 
vytipované ploše v lese Amerika v katastru Slivence se opět zaměříme 
na nepůvodní akáty a na veškeré poškozené dřeviny, abychom posílili 
původní dubový a lipový porost.

Podobný bude postup v Chuchelském háji: Zde jsme k probírkám 
vybrali čtyři lokality. Z porostů vyloučíme nežádoucí dřeviny, mezi nimiž 
také zde dominuje trnovník akát a spolu s ním invazní dub červený, 
a  vyřežeme poničené a  znehodnocené stromy. Kvalitní dubové, 
lipové, javorové a borové porosty získají více prostoru a s ním i lepší 
podmínky pro další růst.

Informace o všech lesnických zásazích v lesních porostech, které 
Lesy hl. m. Prahy na území 
hlavního města spravují, najdete 
včetně mapek s  vyznačenými 
lokalitami na našem webu www.
lesypraha.cz v  sekci Městské 
lesy.

 Miloš Stana, Lesní,
 lesní úsek Chuchle 

Přínos včelstev pro zahrádky a společnost
Obecné statistiky uvádějí, že přínos včelstev pro hospodářství 

je z 94 až 95 % ve formě opylení, 2 až 3 % za včelích produktů 
(pyl, mateří kašička, vosk, včelí jed) získávaných především včelími 
farmami (v obvodu naší organizace žádná není) a 2 až 3 % ve formě 
medu.

Tato statistika započítává průměrnou evropskou krajinu. Na okraji 
Prahy, kde velký podíl plochy připadá na příměstskou zástavbu, je 
přínos pro malovčelaře ještě menší. Včely pro svůj život, pro svoji 
potravu potřebují velké plochy květů. Tedy pole, sady, aleje a lesy. 
Na pylu a nektaru ze zahradních stromů a květin se neuživí. Naopak. 
Opylují 80 až 90% ovocných stromů a dalších zahrádkářských plodin. 
Na populární čmeláky a další hmyz připadá jen 10 až 20 %. Zahrádkáři 
v koloniích se často snaží různými „pobídkami“ přesvědčit nějakého 
včelaře, aby umístil včelstva poblíž zahrádek, nebo někoho ze 
zahrádkářů, aby se stal včelařem. Včelaři naší základní organizace 
tak mají všichni včelaření jako koníčka, který pro ně rozhodně není 
fi nančním přínosem. A  přitom naše činnost velmi pomáhá našim 
sousedům a potažmo i místním zemědělcům.
Jak se zachovat při výskytu rojení včel

Včely jsou 
bezpečné. Chrá-
ní si své úly 
se zásobami, 
larvami a dalšími 
potomky stejně 
jako ostatní ži-
v o č i c h o v é . S
o b č a s n ý m 
žihadlem nebý-
vají problémy 

a závažnější reakce na větší počet žihadel se v celé ČR nevyskytla již 
mnoho let. Při rojení vypadají včely děsivě. Ale jsou tou dobou bez 
domova, bříška mají plná medu a tak na nikoho neútočí. V případě, 
že bude mít kdokoli z obyvatel obavy ze včelího roje, stačí zavolat 
nejbližšího místního včelaře a on vám jistě velmi rychle od problémů 
pomůže. Nebude-li k  sehnání místní včelař, stačí zavolat do 
Včelína Ořech (tel. 602614170) a  velmi rychle vám pomůže 
někdo jiný ze včelařů naší organizace.
Zdravotní stav včelstev a léčení

Včelaři naší organizace dělají pro dobrý stav včelstev co mohou. 
Obnovují zařízení, udržují chov v  čistotě a  poctivě a  pravidelně 
chrání včely před všemi nemocemi. V poslední době ale sílí tlaky 
posilující nemoci včel, které včelaři bohužel ovlivnit nemohou. 
Neobvyklé počasí s krátkou a teplou zimou (min. 3 roky po sobě), 
nárůst počtu „černých“ včelařů, kteří mají častěji zájem o  dotace 
a  co největší prodej medu, než o  zdravotní stav včel, se  často 
stávají centry nemocí, které se pak šíří i na včelstva našich včelařů. 
A dokonce dochází k situacím, že včely jsou ohrožovány nemocemi 
ze zbytků medů dovezených (většinou opět na černo) ze zemí, kde 
je otázka zdravotního stavu včelstev a tím i medu posuzována zcela 
jinak.Odborná vyšetření zdravotního stavu patří mezi nejnákladnější 
položky současného chovu včel.
ZO ČSV Praha Řeporyje – základní informace

Včelařský spolek byl založen v roce 1899, je součástí Českého 
svazu včelařů z.s., sdružuje včelaře z  Řeporyj, Řep, Stodůlek, 
Slivence, Holyně, Zličína, Sobína, Zadní Kopaniny, Třebonic, Ořecha 
a  Zbuzan, celkem 42 dobrovolných včelařů + 1 školní včelařský 
kroužek, dohromady 423 včelstev.

Ve Slivenci a  v  Holyni hospodaří celkem 12 včelařů s  80 ti 
včelstvy. Údaj k datu 31. 1. 2016.

Zpracoval Vladimír Glaser, předseda ZO ČSV Praha Řeporyje 

 Lesy hl. m. Prahy plánují výchovné zásahy v lesích na jihozápadě Prahy

 Přínosy včel pro obyvatele a zdravotní stav včelstev
ZO ČSV Praha Řeporyje (organizace sdružuje i včelaře ze Slivence a Holyně)

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

 Místní poplatek ze psů



sŠKOLA

Jak jistě všichni víte, děti mají velice rády čtení pohádek a příběhů před odpoledním 
odpočinkem. Rozhodly jsme se s kolegyní Romanou pro malé zpestření. Vyzvaly jsme 
rodiče našich malých Lvíčat ke spolupráci: Pojďme dětem číst společně. Projekt jsme 
zahájily v návaznosti na téma Tady jsem doma, které bylo věnováno rodině. K naší velké 
radosti se třídní diář začal plnit jmény maminek, tatínků i babiček. Děti měly možnost 
vyslechnout si oblíbenou pohádku nebo úryvek z knihy kamaráda přečtený právě tak, 
jak ho čte jeho rodič. A my jsme získaly tipy na mnoho krásných knížek, které bychom 
chtěly dětem přečíst.
Vzhledem k pracovnímu vytížení rodičů a náročnosti na koordinaci termínů projekt stále 
běží. Plánujeme jeho ukončení na měsíc březen, kdy se budeme zabývat pohádkami. 
Březen bude i  letos měsícem knihy ve všech knihovnách. Věříme, že se ještě někdo 
přihlásí. Po dohodě je možné s ohledem na provoz třídy přijít číst dětem i v jiném čase 
než popoledním. Děkujeme všem milým a ochotným rodičům, kteří přišli přečíst našim 
malým Lvíčkům. Vážíme si vaší milé spolupráce.  Lenka Bohuslavová a Romana Grossová 

Děti z 1. A naší školy tak trochu ano, protože měly možnost přivítat ve třídě paní učitelku Kateřinu, která učí v čínské škole Xing Dong Fong ve 
městě Yangzhou anglický jazyk. Dozvěděly se, že čínské děti chodí do školy v uniformách, jak se při vyučování hlásí, co mají obvykle ke svačině 
a k obědu. Naučily se čínsky pozdravit, poděkovat, a také počítat na prstech do deseti. Všichni si s nadšením zkusili zacvičit i taiči, které čínské 
děti v rámci rozvoje ducha i těla procvičují o přestávkách. Velmi veselá byla soutěž o uchopení nejmenšího předmětu hůlkami, kterými se v Číně 
jí. Prvňákům jako hůlky posloužily obyčejné tužky a nakonec se všem podařilo uchopit alespoň školní gumu. Na závěr celého povídání si prvňáci 
prohlédli kartičky s obrázky a pozdravy v angličtině i čínštině od čínských dětí a domluvili se, že v hodině tvořivosti také vyrobí podobné pozdravy 
pro děti z čínské školy. Petra Chlumská, třídní učitelka 1. A 

 Projekt Čteme dětem společně

 Víte, jak se učí děti v čínské škole?

Vyprávění o čínské škole

Hokus pokusZimní radovánky na školní zhradě

Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka 
pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným 
žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostat-
ními a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.
OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol (školní, 
obvodní, krajské a ústřední). OČJ je jednotná pro celé území České repub-
liky a pořádá se každoročně. Na odborném zajištění olympiády se podílí 
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.
Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod 
dohledem pedagoga. Zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 mi-
nut a sloh: 60 minut). OČJ má dvě kategorie:

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a studentům 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků všech typů středních škol.
V I. kategorii se z 27 soutěžících žáků ze základních škol a odpoví-
dajících ročníků víceletých gymnázií Prahy 5 dva naši žáci devátého 
ročníku umístili na předních místech. Ruda Minařík na skvělém 3. 
místě (před ním i za ním byli pouze studenti gymnázií) a tím postoupil 
do krajského kola. Zuzka Vladařová byla na 8. místě. Jejich učitelkou 
českého jazyka a zároveň garantem účasti v této soutěži je paní uči-
telka Martina Nezbedová.
Oběma našim deváťákům i paní učitelce blahopřejeme.
 Ivana Rosová 

 Úspěchy žáků slivenecké školy



Slavný fotbalový turnaj
Naši slivenečtí námořníci z 2. B. se 13. ledna 2016 zúčastnili zá-
kladního kola Dětského fotbalového poháru. Podpořili je i čtyři 
žáci z 1. třídy a jeden kamarád ze třídy 2. A.
Dětský fotbalový pohár je soutěž, do které se zapojilo více než 50 
základních škol. Je pořádána pro 1. a 2. ročníky. Naši žáci v tom-
to kole byli vítězi a postoupili do semifi nále. To se konalo dne 
18. 2. 2016 a druháci byli druzí. Čeká je tedy 16. března fi nále.
Děkujeme některým rodičům našich žáků, kteří nám byli morální, 
a také technickou pomocí při celkové organizaci. A také velký dík 
patří našemu týmu malých, „roztleskávaček“, který byl ozdobou 
celého turnaje. Závěrem? Při tak velké podpoře a nasazení ma-
lých fotbalistů není divu, že družstvo sliveneckých žáků vyhrálo 
a stále postupuje. Držte nám palce!!!
Psali o nás i na: http://detskypohar.cz/novinka/fzS_slivenec_za_podpory_roztleskavacek_postoupila_do_semifi nale a http://www.detskypohar.cz/fo-
togalerie/  Hana Brožová, tř. učitelka 2.B 

ŠKOLA A DRUŽINA

Ve středu 6. 1. jsme navštívili slivenecký kostel Všech svatých, abychom 
si prohlédli vystavený betlém a řekli si něco o historii a tradicích svátku Tří 
králů. Připomněli jsme si také historii Slivence i samotné stavby kostela, 
která skrývá hned několik zajímavostí.
I v letošní zimě chudé na sníh se nám nakonec alespoň trošku poštěstilo 
a i ve Slivenci jsme měli pár dní malou sněhovou nadílku. Samozřejmě, 
že jsme toho okamžitě využili, změnili naplánovaný program a vyrazili si 
alespoň chvíli užít sněhu. Stavěli se sněhuláci, koulovalo se a zahráli jsme 
si i oblíbenou honičku v cestičkách vyšlapaných ve sněhu.
Ve středu 20.  1. proběhla ve školní družině ukázková hodina kroužku 
Hokus pokus, který formou jednoduchých zábavných pokusů přibližuje 
dětem taje z oblasti fyziky, chemie či biologie.
Ve středu 27.  1. jsme v  areálu Barrandov Studia navštívili interaktivní 
výstavu „Sedmero krkavců“. Nejprve jsme si v doprovodu výtečné prů-
vodkyně prohlédli celou expozici, která nás zavedla nejen do pohádky 
Sedmero krkavců (kde jsme se mimo jiné naučili, jak si lze doopravdy 
zhotovit košili z kopřiv), ale i k Popelce (která podle jednoho z chlapců 
jako první šaty vytáhla z oříšku kušebnický oblek) a dalším fi lmům, které 
se na Barrandově natáčely. Po prohlídce si pak všechny děti mohly vy-
zkoušet různé pláště a klobouky nebo se posadit s královskou korunou 
na trůn. Všechny děti této možnosti samozřejmě náležitě využily. Také si 
vyzkoušely namalovat návrh kostýmu pohádkové postavy.
V úterý 2. 2. proběhly ve školní družině již tradiční masopustní dílničky, 
kde si děti mohly vyrobit nejrůznější masky. Nejprve jsme si řekli něco 
málo o tradicích masopustu, a pak se již děti pustily do práce. Během 
odpoledne pak vyrobily množství nejrůznějších variant škrabošek.
V úterý 9. 2. proběhlo fi nálové kolo Slepošmaku. Tato soutěž, kdy se po-
slepu poznávají nejrůznější potraviny děti zaujala již při třídních kolech, 
která proběhla na podzim. Nyní soutěžili zástupci jednotlivých oddělení 
vzešlí z podzimního kola. Ani tentokrát nebylo snadné všechny potraviny 
rozpoznat.
Ve středu 17. 2. jsme se pozdě odpoledne vypravili do Chuchelského 
háje na vycházku za sovím houkáním. Ten den dopoledne prošla nejen 
Slivencem sněhová vánice, takže jsme již cestou měli o zábavu posta-

ráno. I tato krátká sněhová nadílka se musela náležitě využít. A tak ne-
chyběla koulovačka, ani stavění sněhuláků. Při čekání na místě srazu se 
děti rozdělily do skupinek, a protože vyrazily za sovím houkáním, postup-
ně vytvořily ze sněhu pět soviček. Mezi tím již dorazil i  náš doprovod 
z Lesů hl.m. Prahy i s výrem velkým, o kterého se po jeho zranění starali 
v záchranné stanici a dnes jej čekalo vypuštění zpět do přírody. Děti se 
nejprve od přítomného ornitologa dozvěděly různé informace o sovách, 
ale také samy odpovídaly na různé otázky. Následoval přesun k vyhlídce 
u kostelíka sv. Jana Nepomuckého, kde si mohly prohlédnout zachrá-
něného výra, kterému ještě vymyslely jméno a pak již sledovaly ladný 
a neslyšný let tohoto krásného dravce. Po vypuštění výra však čekalo na 
všechny ještě jedno překvapení. Byla donesena další přepravní bedna, 
ve které byl ukrytý jezevec, kterého právě ten den odchytili ve sklepě 
jednoho domu v Holešovicích. Jezevci se z přepravní bedny nejprve moc 
nechtělo, ale pak bleskurychle zmizel ve stráni pod kostelíkem. Naše 
vycházka však pokračovala dále. Za pomoci elektronických vábniček 
se naši průvodci snažili přilákat některou ze sov, které v Chuchelském 
háji žijí. Přestože udržet jazyk za zuby a být v klidu bývá pro mnohé děti 
nadlidský výkon, podařilo se přilákat místního puštíka, který se na nás 
dokonce přilétl i podívat. Domů jsme se pak plni dojmů vraceli již za úplné 
tmy.
I během ledna a února jsme několikrát navštívili kino Radotín.
 PeS 

 Školní družina v akci

Hokus pokus Trocha historie Sedmero krkavců

Soví houkání
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Jako každoročně, tak i  letos nám nový kalendářní rok pomohli 
otevřít Tři králové. Nejdříve všechny třídy školky navštívily kostel, 
kde se mohly podívat na vystavený betlém a poslechnout si pří-
běhy o Třech králích. Po návštěvě kostela nám děti ze základní 
školy, spolu s  paní Siganovou, přišly zazpívat a  popřát hodně 
štěstí. Na oplátku jim děti z mateřské školy přispěly do poklad-
ničky a přednesly báseň ve vlastnoručně vyrobených tříkrálových 
korunách.
V souvislosti se zápisem dětí do 1. třídy základní školy nás navští-
vila Mgr. Eva Žalmánková z Pedagogicko-psychologické poradny 
pro Prahu 5. Možnost bezplatného vyšetření dětí před vstupem 
do školy poskytujeme rodičům již druhým rokem a o toto vyšet-
ření je mezi rodiči velký zájem
Další tradiční akcí byla návštěva divadla. Tentokrát nás navštívilo 
divadlo Glans s Pohádkou z proutěného koše, která měla velký 
úspěch. A není se co divit. Divadlo Glans k nám jezdí pravidelně 
již od otevření nové mateřské školy.

A  je to tady, princezny, víly, piráti, kovbojové, berušky, motýlci. 
Celá školka se hemží pohádkovými bytostmi. Je tu karneval. Vel-
ká aula ožila barevným rejem masek. Celé dopoledne se tančilo, 
zpívalo, soutěžilo a mlsalo. Kdo nepřišel, může litovat.
A co nás v nejbližších dnech čeká? Tradiční akce vynášení Mora-
ny, Noc s Andersenem a rej čarodějnic. Opět naše tradiční akce, 
kterých se zúčastňují i rodiče. A samozřejmě nejdůležitější udá-
lost mateřské školy – zápis nových dětí na další školní rok. Dou-
fáme, že budeme moci uspokojit všechny zájemce, kteří chtějí 
naší školku navštěvovat.
Závěrem bych chtěla informovat, že začala výstavba tělocvičny 
na bývalém parkovišti mateřské školy. Chod naší školky to nijak 
neovlivní. Tímto chci požádat rodiče, aby směrem od hřiště tuto 
cestu již nepoužívali, jako to dělali dosud. Vyhnete se tímto kon-
fl iktům se stavbou.
 Jana Szilvásiová 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 Začátek kalendářního roku v mateřské škole

Lvíčata v knihovně

Krokodýlci

Karneval MŠ
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 Pozvánka na výstavu – Znáte Prahu?

Po rekonstrukci kaple a vzniku výstavního prostoru v roce 2008 probíhají v malé holyňské 
kapličce od dubna do října (a také v průběhu adventu) výstavy. Otevřeno je vždy o víkendech 
mezi 15:00 – 17:00. V letošním roce je program výstav zpestřen o projekt K. M. Zavadila - 
Galerijní laboratoř, který vznikl ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK jako určitý 
druh experimentu. Sám autor projektu chápe zmíněnou Galerijní laboratoř jako intervenci do 
zaběhnutého, klasického galerijního prostředí. Svůj projekt váže na dobu léta, tedy červen až 
září. Výstavní sezónu ale nejdříve zahájí slivenecká škola, která bude prezentovat výtvarné 
práce žáků, v květnu se představí Fotokurz Klubu Švestka, a v říjnu Fotografi e z cest Petra 

Andrese.  Lenka Kudláková 

 Výstavy v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

Program výstav 2016
Duben – Výstava ZŠ a MŠ Slivenec
Květen – Rudolf Skopec a Otupělí (Foto-
kurz Klubu Švestka)
Červen – Jan Parkman: Zátiší (Doprovod-
ný workshop o klasických fotografi ckých 
technikách)
Červenec – Hynek Novák – Rekonstrukce 
(Doprovodný program: Čtení básníka Jose-
fa Straky)
Červenec – Ĺubomíra Kmeťová-Portelová: Obrazy a pojmy (Doprovodný workshop - kresba 
a malba v plenéru
Srpen – Obrazy na žaluziích (Doprovodný program – koncert skupiny Sousedi)
Září – Tomáš Bachura: Genesis (Doprovodný program: čtení prozaika Viktora Špačka)
Závěrečnou výstavu Galerijní laboratoře v září zahájí Kurt Gebauer, performance Petr Nikl (FHS UK)
Říjen – Petr Andres: Fotografi e z cest po Barmě
Prosinec – Vánoční výstava Klubu Švestka

Na Staroměstské radnici v Sále architektů je zdarma k vidění zajímavá výstava Znáte Prahu? město 
v mapách, grafech a číslech, která byla prodloužena až do 31. 3. 2016. Návštěvníci mají jedinečnou 
možnost najít odpovědi na otázky Kdo jsou dnešní obyvatelé Prahy, jak žijí, jak bydlí a jak celé měs-
to vlastně funguje? Jaké je věkové složení? Jaká je kvalita ovzduší a hluku v různých městských 
částech? Dne 23. 3. 2016 od 17. 00 proběhne poslední komentovaná prohlídka s Eliškou Bradovou 
z Institutu plánování a rozvoje Prahy.  
 Ing. Simona Strauchová 

   UKG vás srdečně zve na tři vernisáže
6. dubna – SENIOŘI

4. květba – KATEŘINA ŠTENCLOVÁ

1. června – BARBORA KŘIVSKÁ

Vernisáže se konají vždy od 18:00.
Galerie je na kavárně Selanka.

Pozvánka na březnovou výstavu 
fotoklubu Klubu Švestka

Krokodýlci



sEnIoŘI

Každý čtvrtek dopoledne probíhají v sále Fit Švestka dva kurzy cvičení pro zdravá záda určená pro seniory. Kurzy se zvýhodněným kurzovným 
jsou určeny pro seniory ze Slivence a Holyně. Cviky jsou zaměřeny na posilování svalových partií zad, na protažení celého těla a odstranění blokací 
páteře. Aktuální info na www.klubsvestka.cz nebo osobně u vedoucí Klubu seniorů I. Krejčové v knihovně.  kud 

Chceme-li, aby se nám dařilo, musíme pro to něco udělat. 
Neustále se učíme, cvičíme, snažíme se držet krok s mó-
dou, dodržujeme zdravou výživu, pilně pracujeme, poctivě 
se staráme o své záliby i povinnosti. Samozřejmostí pro 
nás by měla být i správná péče a kosmetická úprava na-
šeho vzhledu. Seniorky ze Slivence a Holyně využily od-
borné nabídky paní Heleny Hlaváčikové a Táni Kuběnové, 
které nás na první besedě v listopadu nejdříve seznámily 
s  kosmetikou Mary Kay a  na únorové schůzce seniorů 
nám názorně předvedly jak se správně nalíčit, jaké barvy 
komu sluší, poradily správné postupy líčení. Poznaly jsme, 
že hotový výsledek: jemně nalíčená tvář – vypadající jako 
nenalíčená – je umění! Jsme domluvené na pokračování 
spolupráce. Pokusíme se, pod dohledem odborných po-
radkyň, sami nalíčit. Děkujeme všem, kteří nám umožnili 
nahlédnout pod kosmetickou pokličku. A děkujeme hlavně Pánu Bohu, že si můžeme 
dovolit plnit takové radosti. Irena Krejčová 

 Jóga pro seniory

Společenská kronika 2016
Srdečně blahopřejeme těm občanům,

kteří v měsíci březnu a dubnu oslavili nebo oslaví významné 
životní jubileum.

Březen
paní Marcela Kovářová, paní Marie Musilová
paní Věra Krouzová, paní Dagmar Hamanová

pan Ondřej Vavřina, pan Lubomír Novák
pan Václav Čepička

Duben
paní Eva Wendlová, paní Růžena Částková

pan Rudolf Hammer, pan Josef Pavelka
paní Marie Kolářová, pan František Hlaváček

paní Vědunka Podškubková, paní Vlasta Cicvárková

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

V březnu oslavil pan Václav Čepička krásné 90. narozeniny.
K tomuto jubileu mu vše nejlepší, hodně zdraví
a pohody do dalších let přeje rodina a přátelé.

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 skutečnosti 
nahlásili osobně nebo telefonicky na úřad paní Růžičkové na tel.: 251818044 
nebo na email: ruzickova@praha-slivenec.cz.
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Srdečně blahopřejeme těm občanům, kteří v měsíci lednu a únoru oslavili nebo oslaví 
významné životní jubileum. 

Leden 

Pan Miroslav Jindra 
Pan Jan Hamerník 
Paní Olga Janejová 
Paní Blažena Lipertová 

Únor 

Pan Josef Tinka 
Pan František Kopecký 
Paní Marie Přenosilová  
Paní Hana Sedláková 
Pan Leo Moťka 
Paní Marie Kopecká 
Paní Růžena Kolářová 

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

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

 

 

Smuteční oznámení      

V listopadu 2015 nás navždy opustil slivenecký občan  

pan Josef Morstein. 

Vzpomíná rodina a všichni, kdo jej znali. 

 

 Senioři a kosmetika



Cestovatel RNDr. Aleš Krejčí nás po Novém roce 2016 pozval do tep-
lých krajin, do neprostupných džunglí i do ZOO v mexickém Villaher-
mose a  Tuxtla Gutierrez. Pozorovali jsme vegetaci a  zvířata z  kánoí 
a motorových člunů. Pluli jsme po řece Rio Dulce ve východní Guate-
male, po řece Macal v státě Belize, propluli malebným kaňonem Sumi-

dero a obdivovali vodopády Agua Azul v mexickém Chiapasu. Z foto-
grafi í sálalo slunce, průzračná voda lákala k vykoupání, pod rozložitými 
stromy bylo dusno k zalknutí. Stateční návštěvníci besedy však mohli 
být v pohodě – za okny jsme měli ve Slivenci bílého sněhu na lopaty 
a teplota klesla na deset pod nulou.   

Děti z 1. A naší školy navštěvují knihovnu často a  rády. Povídáme si 
o knížkách, o čtení, o tom jak prožily školní prázdniny. Děti jsou vtipné, 
bystré a velmi snaživé. Návštěvu v lednu měly za odměnu: poslouchaly 
čínské pohádky. Nejdříve se dozvěděly, že v Číně se knihy čtou odprava 
doleva, nejsou v nich písmenka na vodorovných řádcích, ale roztodivné 
znaky ve svislých sloupcích. Vazba knihy je sešívaná bílou nití, desky 

z tmavomodrého papíru. Hotová kniha se ukládá do krabičky potažené 
brokátem. Četli jsme o obru Cchang Ťie, který prý před mnoha tisíci 
lety vymyslel písmo a naučil lidi psát a číst. Krátké pohádky: Jak udatný 
Chou-i sestřelil slunce a Nebeská přadlena a pasáček bůvolů – sledo-
valy děti napjatě a čekaly na to, jak vše dopadne! Všichni se těšíme na 
příští povídání!  Irena Krejčová 

Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada
Knížku zkušeného autora vydalo už v  roce 2011 nakladatelství Druhé město a  příštího roku obdržela cenu 
Magnesia litera a stala se knihou roku. Michal Ajvaz je autorem pro ty náročnější čtenáře, přesto vydal už kolem 
dvaceti knih, z toho některé i dost objemné, což se stává spíš laciným pisálkům. On si ale drží úroveň poctivého 
autora, který stále má o čem psát.
Tahle knížka patří k těm útlejším. A navíc, námět se zdá být na první pohled banální: manželský trojúhelník. Ode-
hrává se především v Paříži. Gymnaziální profesor Paul, ženatý se Simonne, naváže vztah se studentkou Claire, 
což mu nijak neulehčuje život. Nesměl by to ovšem být Ajvaz, aby tuto zápletku vyřešil banálně, Ajvaz je autor, 
který si dokáže vymyslet nevymyslitelné. Samozřejmě že tu hraje roli manželčina pomsta, ale vlastně ani nevíme, 
zda vypůjčená z oblasti sci-fi , či zda jde o vědecký objev. Stačí zmáčknout na klávesnici počítače v kterémsi 
slově omylem chybnou klávesu, a svět se promění jako zdrogovaný… Nemá smysl prozrazovat více. Příběh se 
odehrává nejen ve Francii, ale i v New Yorku, v současné Moskvě a na ostrově v Karibiku. Je to příběh o lásce, 
ale červenou knihovnu nečekejte.  Jana Červenková 

 Čínské pohádky v knihovně

 Na řekách Střední Ameriky
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 Slivenecká knihovna pro přemýšlivé čtenáře

Veřejná knihovna Slivenec,K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
je ve dnech 12. 5. – 24. 5. 2016 UZAVŘENA (dovolená)

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 – KNIHOVNA UZAVŘENA – náhradní termín v pátek 27. 5. 2016 od 15.00- 19.00
V době uzavření knihovny vám bude termín vrácení knih prodloužen!

Děkujeme za pochopení. 

V���k�no��� 
�ýst�v�

� ���h����

P��� J�n� K�� k�v� 
� ���� ��v���� �r�-
��� � H����� � ��-

k�ra������� lá�k��� 
�� � ���h���� ��ě� 

��edst����� � ���u��, 
�ros��r����, lá�k�-

���� ko�í���, z��í���, 
zás��r���, p�lšt��� .
P��jď�� �� po��va�!



V úterý 23. 2. 2016 proběhla ve Fit sále švestková akademie, kde se představili všichni malí i velcí umělci z divadelních, tanečních a hudeb-
ních kurzů klubu Švestka. K vidění byla Prasátková olympiáda, kde si zahráli a zasoutěžili nejmenší herci z divadýlka Karkulka. Upoutávku na 
detektivní představení Holky Čmuchalky ukázalo divadýlko Meluzína a zatančily nám čarodějnice a mlsalky z Výrazových tanců. Po malé přestávce nám 
zahráli na kytaru všichni žáci lektorky J. Šupíkové a nakonec i paní lektorka sama. Na její samostatný recitál se můžeme těšit ve středu 6. 4. v kavárně 
Selanka. Následovali nadaní saxofonisté a klarinetista z kurzů pana M. Roušara a celou Akademii tradičně zakončil a všechny nadchl sbor a houslistky 
pod vedením pana P. Švestky. A celou Akademií nás zdatně provedla Eliška Doležalová z nejstaršího divadelního souboru Knoflík.  Veronika Borovková 

 Akademie Klubu Švestka

Divadlo Karkulka

Výrazový tanec I.

Výrazový tanec II.

Houslové kurzy

Vokální švestkový sbor

Moderátorka

Divadlo Meluzína



Nové kurzy v klubu Švestka
Od druhého pololetí byly v sále Fit Švestka otevřeny nové kurzy. Do 
některých je možné se ještě přihlásit. Zájemci mohou přijít na ukáz-
kovou lekci zdarma. Dotazy rádi zodpovíme na info@klubsvestka.cz
Čchi – kung pondělí 19:40 – 21:00 (permanentka, zaplněno)
O. Zubaryev neděle 19:40 – 21:00 (permanentka)
Tabata  středa 19:30 – 21:00 (permanentka)
V. Kafková pátek  18:00 – 19:30  (permanentka, zaplněno) 
Powerjóga úterý 18:30 – 19:30  (permanentka)   
K. Matějková  20:00 – 21:00  (permanentka)
Rytmika pro děti pondělí 14:30 – 15:15
M. Fröhlichová  15:30 – 16:15
Výrazový tanec pro dospělé pondělí 18:30 – 19:30   
P. Forétková

V sobotu 6. února se v sále Fit Švestky zase bubnovalo. Petr Šušor přivezl nespočet 
barevných bubínků nejrůznějších velikostí. Každý si mohl vybrat ten svůj a načerpat 
energii prostřednictvím starých a osvědčených šamanských rituálů. Na květen připra-
vujeme pokračování.

21. 3. 2016 se naše divadelní soubory opět zúčastní obvodního kola přehlídky dětského divadla Otvírání 2016 v DDM 
hl. m. Prahy v Klubu Klamovka, Podbělohorská 3, 150 00 Praha 5. Divadlo Knofl ík s novým autorským představením podle knih Jacka 
Kerouaca - Na kolečkách vystoupí v 15.00 a Divadýlko Meluzína se svým detektivním pátráním - Holky Čmuchalky v 17. 00. Přijďte nás 
podpořit k postupu do krajského kola, které proběhne v Karlínském Spektru 2.–3. 4. 2016.  Příspěvky L. Kudláková a V. Borovková 

 Švestková divadla znovu na přehlídce OTVÍRÁNÍ

 Workshop Bubnování
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Moderátorka

Malí i velcí z kurzů kytary, klarinetu a saxofonu



Závratné rozšiřování prostor a nabídky Sliveneckého klubu Švestka 
nabízí nové možnosti i  našemu rodinnému centru Pecka, které se 
stále zaměřuje především na kroužky pro malé děti a také na nejrůz-
nější jednorázové akce, dílny, divadélka, apod.
Všechny novopečené či budoucí maminky bychom rádi pozvali na 
kurs Pecičky (středa dopoledne ve Švestce), kde kvalifi kovaná lek-
torka vede cvičení pro nejmenší miminka a batolátka. Kurz je rozdě-
len na dvě skupiny, právě podle věku a dovedností malých cvičenců. 
Krom přínosu odborně vedené pohybové aktivity je důležitá i mož-
nost setkávání, která pak často pokračuje o patro níž v Selance či 
někde na hřišti… Přijďte se na hodinu podívat, stačí nás předem 
kontaktovat.
Pro malé školáky už je určen razantnější a  náročnější pohyb  – na 
kroužku Karate (čtvrtek odpoledne v tělocvičně ZŠ) se učí soustředit, 
ovládat své tělo, rozumět japonským pokynům, ale také hrají nejrůz-
nější hry a vybíjejí tak svou neutuchající energii.
To na Montessori kroužcích (čtvrtek odpoledne a pátek dopoledne 
ve Fit Švestce), jejichž nabídka pokrývá nejrůznější věkové katego-
rie, se bystří smysly, vnímání, inteligence či schopnost věnovat se 
vybrané činnosti. Lektorky mají pro děti připravenu doslova zápla-
vu velmi originálních pomůcek pokrývajících širokou škálu témat 
a zájmových okruhů: jemná motorika, příroda, vesmír, matematika, 
čeština… Montessori kurzy se v letošním školním roce přesunuly do 
prostor Fit Švestky, kde mají více prostoru a možností.

A  pokud ve Vašem potomkovi dříme umělecký duch 
(a nebo se už probudil) můžete pro příští rok uvažovat 
o  keramickém kurzu Hliněná pecka (čtvrtek odpoledne 
ve Švestce) – nyní je beznadějně zaplněn, stejně jako se 
keramická dílna plní čím dál profesionálnějšími keramickými výrobky.
Těšíme se, že se s Vámi na některé z našich akcí setkáme. Vyvrcho-
lením celoroční činnosti bude – jako již tradičně – dětský den, tento-
krát na téma… Tak to si ještě budete muset počkat!
 Za RC Pecka Dora Poláková 

V sobotu 20. 2. dopoledne se uskutečnila v ateliéru Klubu Švestka ke-
ramická dílna pro veřejnost. Tématem byly květináče na jarní bylinky. 
Pro velký zájem nabízíme na duben pokračování. Tentokrát se bude 

 V zdravém těle zdravý duch

 Keramická dílna pro veřejnost

Nová služba v budově Fit Švestka (první patro čp. 315)
HOMEOPATICKÉ PORADENSTVÍ Irena Schiesser

úterý 8:00 – 13:00 (po předchozí domluvě možno i jiný termín)
Rezervace nutná na tel. 739 516 779 nebo ischiesser@seznam.cz
Využití homeopatie:

 při chronických potížích, i autoimunitních (chronické bolesti, záněty, vracející 
se nemoci, chronické poruchy)

 při akutním onemocnění (virová onemocnění, angína, dětské infekční cho-
roby, např. plané neštovice, nachlazení, úrazy, akutní zažívací potíže – průjmy, 
otravy jídlem, zvracení, akutní virová onemocnění – chřipka, rýma, horečka)

 při psychických a nervových problémech – úzkosti, strachy, obavy, deprese

 při poruchách spánku

 při poruchách menstruačního cyklu, neplodnosti, nemožnosti otěhotnět

 při emočních traumatech, po ztrátě, a další

16  Slivenecký mramor 2  2016

Vážení rodiče,
pokud se Vám v roce 2015 narodilo miminko, máte tr-
valý pobyt v MČ Praha – Slivenec a chcete se zúčastnit

�ít��� �bč���� 
� s��� � 30. 4. 2016,

kontaktujete, prosím, ÚMČ Praha – Slivenec, pí Růžičkovou, osobně, 
telefonicky nebo mailem a svou účast potvrďte 

nejpozději do 1. dubna 2016.

Potřebujeme tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození děťátka, 
bydliště a rovněž jméno, příjmení a doru-
čovací adresu jednoho z rodičů. 
Děkujeme za pochopení. 

Tel: 251818044
 e-mail: ruzickova@praha-slivenec.cz



farnost
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V úterý 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaného Hromnice, sloužil otec David mši, při které se podle tradice světily hrom-
ničky – svíčky, o kterých většina lidí ví, že se zapalovaly s prosbou o ochranu při bouřkách. A nemusí to být právě ta bouřka s deštěm, 
hromy a blesky. Pomoc, o kterou prosíme, potřebujeme především v těch našich soukromých bouřkách, které provází a ovlivňují život snad 
každého člověka. Tato svíčka, která sama sebe stravuje, aby dala druhým světlo, nám však také připomíná Ježíše.
Následující, tzv. Popeleční středu pak otec David sloužil mši, při které se udílí Popelec – znamení kříže posvěceným popelem na čelo – které 
má lidem připomínat pomíjivost života a povzbudit je v odhodlání změnit své chování k lepšímu. Popeleční středou také začalo postní ob-
dobí, které má být přípravou před nadcházejícími Velikonocemi, jenž jsou pro křesťany nejdůležitějším svátkem.
Také v letošním roce budeme moci díky Křižovníkům oslavit Velikonoční triduum (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu) i ve Slivenci. 
Během Bílé soboty bude též možnost přijít do kostela k tiché modlitbě a rozjímání u Božího hrobu. Čas sobotního otevření kostela bude ještě 
upřesněn.  PeS 

Mše sv. jsou plánovány následovně:
Zelený čtvrtek   20:00
Velký pátek   17:00
Bílá sobota – vigilie Vzkříšení 22:30
Neděle - Zmrtvýchvstání Páně 17:00
Středa 6. 4.    18:00 Mše sv. za nenarozené děti a následná 
beseda v komunitním centru Černošic (kostel Nanebevzetí Panny Marie)   

P. Mgr. Zdeněk Skalický, který sloužil slivenecké farnosti 
od roku 2006, předal v neděli 13. března farnost Řádu 

Křižovníků. Za jeho činnost ve Slivenci mu náleží  
naše následující upřímné poděkování.

Vážený pane faráři!
Poprvé jsme se setkali, když jsme byli u Vás, a prosili, abyste sloužil mši ve Slivenci 
častěji. Vyhověl jste nám, ačkoliv toho máte hodně. A nevadilo, že zpočátku byl kostel 
poloprázdný. A pak už jste s námi byl u prvního vánočního stromu, a také u těch dal-
ších… Při koncertech v krásném sliveneckém kostelíku. (K  jedné písni jste dokonce 
složil hudbu, vzpomínáte?). Při svatojánských mších v holyňské kapli. Na sliveneckém 
setkání s biskupem Malým…
Prožíval jste s námi budování v městské části. Odcházíte, když je kostel plný. I Vám se 
tak podařilo vytvořit komunitu… na počtu nezáleží. A i v tomto úkolu, tedy formování 
společnosti lidí, kterým záleží na sousedech i na obci, jsme se shodli. Budeme vždy 
rádi, když k nám zavítáte.
 Za městskou část a celé zastupitelstvo Mgr. Jana Novotná 

 Střípky z farnosti

lektorka: Táňa Kůsová
rezervace do 15. 3. na: tana.kusova@seznam.cz

in
ze
rc
e

Při svatojánské pouti v Holyni

Při svěcení zrekosntruovaných zvonů s biskupem Václavem Malým
ve sliveneckém kostele
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Náš modelářský kroužek byl letos pozván, aby se ve dnech 11. – 14. 2. 
zúčastnil 12. ročníku setkání modelářů v Drážďanech jako vystavovatel.
Po středečním naložení všech potřebných věcí přišel dlouho očekávaný 
čtvrtek 11. února 2016. První, dvoučlenná posádka se zcela naplněným 
tranzitem a  velkým přívěsem vyrazila úderem šesté hodiny ranní, směr 
Drážďany. V 9 hodin pak vyrazila z Prahy druhá, šestičlenná posádka. Mezi 
tím ta první dorazila do cíle cesty: Messe Dresden. Po vstupu do výstav-
ní haly se nás ujali organizátoři a nasměrovali nás i s autem na přidělené 
místo, takže se všechen potřebný materiál naštěstí nemusel nosit daleko. 
Potom začalo velké vykládání a třídění. Když dorazila druhá skupina, bylo 
již vše vyloženo a dokonce postaveny i první metry kolejiště. Ještě jsme 
neměli vše hotovo a už vůbec ne zprovozněno, když u nás začala místní 
televize natáčet reportáž. Kolem půl osmé večer bylo hotovo.
V pátek ráno nás čekal první výstavní den. Dopoledne se náš tým trochu 
rozrostl. Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat a už tu byla další televize. 
Půl hodiny po příchodu návštěvníků se spustil požární poplach – naštěstí 
jen planý. To jen ve vedlejší hale, kde se jezdilo s modely parních vlaků na 
skutečné uhlí, zapomněli větrat. Celý den jsme se pak nezastavili a stejné 
to bylo i v následujících dnech. Měnil se jen náš počet a složení – během 
celého víkendu různě přijížděli, pomáhali a zase odjížděli další členové na-
šeho modelářského kroužku i jejich rodinní příslušníci.
Návštěvníci obdivovali nejen zpracování krajiny i detailů na jednotlivých pa-
nelech, kde byl uveden i věk jejich tvůrců, ale i to, jak i menší děti dokázaly 
řídit provoz na kolejišti. V Německu je poměrně dost železničních modelář-
ských klubů, ale náš modelářský kroužek pro ně byl výjimečný především 

svou prací s malými a mladými modeláři i s výsledky své 
činnosti. Pro mnohé z návštěvníků bylo téměř nepocho-
pitelné, co děti pod vedením svých vedoucích dokázaly 
vytvořit.
V  sobotu jsme byli po uzavření výstaviště pozváni na společné po-
sezení s  rautem, po kterém si vše v  klidu mohli prohlédnout a  pro-
debatovat i  vystavovatelé. Zájemci se také mohli svézt na již zmíně-
ných modelech vlaků, čehož většina hojně využívala. V  neděli jsme 
pak dostali pozvánku účastnit se další výstavy  – tentokrát ve městě 
Chemnitz. Po 18. hodině se brány výstaviště uzavřely a  nastal vel-
ký úklid. Kolem půlnoci jsme se pak všichni šťastně vrátili domů. 
 Daniel a Petra Siganovi 

Voda - přitahuje nás a zároveň 
z  ní máme respekt. Aby naše 
děti byly v bezpečí a uměly se 
u vody a ve vodě chovat, začali 
jsme je učit bezpečnost u vody 
a ve vodě. Nacvičujeme záchra-
nu tonoucího či jen kamaráda, 
který nemůže plavat. První vý-
cvik proběhl dne 23.  ledna na 
bazénu v Suchdole. Účast byla 
hojná a někteří i úspěšně složili 
záchranářské zkoušky I. stup-
ně. Další výuka se bude konat 
26. března. 
 Za ČCK J. Marková 

V neděli 24. 1. proběhlo setkání členů 3. MS, dobrovolníků a dětí ze 
zdravotnického kroužku. Každoroční setkání se i  tentokráte konalo 
v příjemné restauraci na Barrandově. Schůzka byla zpříjemněna rela-
xačně sportovní aktivitou  – bowlingem. Hojná účast zajistila zábavu 
a pohodu na setkání. Těšíme se za rok znovu.  

 MKMŽ Slivenec v Drážďanech

 Setkání dětí 3. místní
skupiny Slivenec

 Výcvik mla-
dých vodních 
záchranářů



 AFK Slivenec: Jarní část sezóny začíná již koncem března!
Jarní část sezóny 2015/2016 začíná ani ne za měsíc. Nejdříve za-
hájí odvetnou část, již na konci března, A-tým mužů a  dorostenci. 
V dubnu pak začnou hrát mistrovská utkání i ostatní naše týmy (rozpis 
domácích mistrovských utkání naleznete níže). Všichni proto nyní ladí 
formu tréninky, přáteláky, případně i turnaji. Příprava tedy probíhá ob-
dobně, jako v minulých letech, avšak jeden podstatný rozdíl tu přeci 
jen je.
Zatímco v minulých letech se naši hráči při zimních trénincích čas-
to „dusili“ kouřem z  komínu, letos už se jim dýchá mnohem lépe. 
Vždyť vytápění budovy šaten pomocí kotle na uhlí je již minulostí. 
Nyní máme k  tomuto účelu nové tepelné čerpadlo a  zároveň lépe 
zateplenou budovu. Ovzduší u hřišť je tak čistější a teplo v šatnách 
zaručeno každý den.
Kdo v poslední době navštívil sportovní areál, musel si všimnout bu-
dovy šaten, která stále ještě září novotou. Nemáme sice šatny nově 
postavené, ale vnitřní i  venkovní rekonstrukce původní budovy do-
padla velmi zdařile. Na stožárech nyní dokonce vlají zástavy našeho 
klubu a naší městské části, tedy MČ Slivenec. Nejen slovy, ale i tímto 
gestem, bychom chtěli poděkovat místnímu úřadu a paní starostce 
Plamínkové za velkou podporu, které se nám od nich dostává.
Sportovní areál je tedy průběžně zvelebován, stydět se za něj již ne-
musíme a rádi bychom jej proto na jaře více otevřeli široké veřejnosti. 
Když vše dopadne ke spokojenosti úřadu i  fotbalového oddílu, bu-
deme mít v areálu nové víceúčelové hřiště, případně hřiště na beach 
volejbal a hlavně správce, který se o celý areál a návštěvníky postará. 
Návštěvníkům by tak mohlo být brzy nabídnuto širší sportovní vyži-
tí, včetně odpovídajícího zázemí, tedy toalet, sprch, šaten a kantý-
ny s občerstvením, a to vše otevřeno veřejnosti po takřka celý den. 
Věříme, že se sportovní areál v budoucnu stane opravdu žijící částí 
Slivence, kde každý najde svou zábavu i odpočinek.
Přijďte si k nám zasportovat, podívat na tréninky a zápasy nebo se 
rovnou zapojte do našich týmů. Nábory hráčů právě probíhají a to 
jak do stávajících týmů (dorost, žáci, přípravka), tak do nově vzni-
kajícího týmu mini-přípravky (ročníky narození 2009 a ml.). Zároveň 
rádi uvítáme i zkušené trenéry k mládeži, v případě zájmu a pro více 
informací pište na mladez.AFK@email.cz, těšíme se na vás.
Na závěr bychom chtěli pogratulovat všem našim hráčům přípravky, 
kteří velmi dobře reprezentují místní základní školu na dětském fotba-
lovém poháru. Kluci nejdříve ovládli základní kolo (turnaj hraný 13. 1.) 
a následně postoupili i přes semifinálové kolo (turnaj hraný 18. 2.), 
až do finálového turnaje! Stejná gratulace a velké poděkování patří 
i celému realizačnímu týmu, který na turnajích kluky vede a samozřej-
mě i divákům, kteří hráče při utkáních hlasitě podporují. Držíme vám 
palce ve finále, které se odehraje 16. 3. 2016.
Nakonec bychom rádi srdečně poděkovali společnosti Kolektory 
Praha a.s., která finančně podporuje naší mládež. Pozorní návštěv-
níci si jistě všimli, že i tato společnost má nyní své čestné místo v na-
šem areálu a  to v  podobě banneru s  logem společnosti Kolektory 
Praha. Věříme, že tímto začala vzájemná dlouhodobá spolupráce.
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.afk-slive-
nec.webnode.cz nebo pište na mladez.AFK@email.cz
 Jaroslav Sedlický – mládež AFK 

AFK Slivenec
srdečně zve na tradiční

Obecní pálení čarodějnic
Kde? V areálu AFK Slivenec

Kdy? V sobotu 30. 4. 2016 od 17:30 hodin
18:00 Fotbalové derby Slivenec : Holyně

19:00 Zapálení ohně

Občerstvení (pivo, limo, špekáčky) zajištěno, u ohně 
hudba k poslechu i k tanci

Symbolické vstupné 30 Kč (děti do 15 let zdarma)
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Kalendář Slivence březen – květen
BŘEZEN
19. 3. 9:30 – 12:00 Velikonoční dílna s Táňou Kůsovou
 (Klub Švestka)
19. 3. 14:30 – 18:00 VELIKONOČNÍ JARMARK (slivenecká 
 náves)
22. 3. 18:00 Alena Stellnerová: Ženské pánevní dno pod 
 lupou (přednáška v zas. místnosti ÚMČ)
DUBEN
2.–30. 4. Výstava v holyňské kapli: Karel IV. (ZŠ Slivenec)
4. 4. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
5. 4. 18:00 Magda Radostová: Island (cestopisná beseda 
 v zas. místnosti ÚMČ)
6. 4. 9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
6. 4. 18:00 Júlia Šupíková: Kytarový recitál (v kavárně 
 Selanka)
13. 4. 17:30 Komunitní plánování „ Strategický plán“ (v zas. 
 místnosti ÚMČ)
19. 4. 18:00 Jan Koláček: Írán (cestopisná beseda v zas. 
 místnosti ÚMČ)
20. 4. 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 ZÁPIS DO MŠ SLIVENEC
20. 4. 9:00 Keramická dílna pro seniory (Klub Švestka)
27. 4. 18:00 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
30. 4. 10:00 Keramická dílna pro veřejnost (Klub Švestka)
30. 4. 15:00 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (zas. místnost ÚMČ)
30. 4. 17:30 Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti (AFK Slivenec)
KVĚTEN
7. – 29. 5. Výstava v holyňské kapli: Rudolf Skopec a Fotokurz 
Klubu Švestka
2. 5. 16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
3. 5. 18:00 Divadlo Kostým: Václav III. (v zas. místnosti ÚMČ)
7. 5. 14:00 – 16:00 HAFÍK (areál ZŠ Slivenec)
ČERVEN
3. – 4. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
Bohoslužby v kostele Všech Svatých viz str. 17

MČ Praha – Slivenec, kavárna Selanka,
vinotéka PrimaWine, ZO ČSV Řeporyje, RC Pecka

Velikonoční jarmark
na slivenecké návsi

Sobota 19. března 14:30 – 18:00
Prodej řemeslných výrobků

Občerstvení
Zapomenutá řemesla (pletení pomlázek, barvení 

vajec, předení na kolovrátku, výroba svící)
Naučná stezka malých včelařů

Farma s živými zvířaty
Doprovodný program:

14:30 – 17:30 Pražský pouťový orchestr
15:00 – 17:00 Výtvarné dílny RC Pecka

15:30 -16:00 Jarní kejkle pro děti

Island – setkání na jiné planetě
s Magdou Radostovou 

v úterý 5. 4. v 18.00
v zasedací místnosti ÚMČ Praha–Slivenec


