
V sobotu 9. září se na slivenecké návsi uskutečnila slav-
nost mladého vína - tradiční Slivenecký burčák. Během 
celého odpoledne probíhal u rybníka  také program pro 
děti. Nejdříve z pódia bavil nejmenší návštěvníky princ 
Všudybyl v podání Pepíno Kašpara. Kreativní a zábavný 
Úžasný svět her určený pro všechny návštěvníky mezi 
0-100 let byl potom k dispozici pro všechny hravé a sou-
těživé, stánek Kosího zobu lákal na zdravé občerstvení 
a v jednotlivých vstupech hráli a zpívali pod taktovkou 
kapelníka Lukáše Fišera hudebníci Pražského pouťového 
orchestru. Písničky Jaroslava Ježka, Karla Hašlera i mno-
hé lidové písničky motivovaly k tanci i zpěvu, podkreslo-
valy atmosféru u burčáku z Bílovic, který zajistila vino-
téka PrimaWine. Burčáku bylo dostatek a zrál na návsi až 
do setmění… Lenka Kudláková
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Informace z 25. veřejného zaSedání zaStupItelStva mČ praha–SlIvenec

V  úvodu zasedání vystoupila se 
svým slovem starostka RNDr. Ja-
na Plamínková.
Mgr. Lenka Kudláková - kulturní 
komise – připomněla akce, které 
probíhaly o prázdninách - Gale-
rijní laboratoř v  kapli v  Holyni, 
cvičení ve Fit švestce, a dále zmí-
nila akci Hafík 2017, pořádanou 
ve spolupráci se základní školou, 
a Burčák 2017, na kterém se po-
dílel PrimaWine Shop. Do kurzů 
Švestky je na I. pololetí aktuálně 
přihlášeno 400 účastníků.
Zasedání proběhlo dle schvále-
ného programu.

POZEMKY
Byla zrušena usnesení č. 
187/15/2016 a  188/15/2016 ze 
dne 22. 6. 2016 a následně schvá-
leno uzavření kupní smlou-
vy na odkup pozemků od spo-
lečnosti MARSILEAN a.s. za 
cenu celkem 10 000,– Kč. Jedná 
se o  pozemky parc. č. 1767/74, 
75, 76, 77 a 1770/97, 98 vše k.ú. 

Slivenec a  stavby komunikací  
a chodníků umístěné na pozem-
cích parc. č. 1706, 1707, 1709, 
1767/17, 74, 75, 76, 77 a 1770/30, 
55, 54, 97, 98 vše k. ú. Slivenec,
Dále byl schválen záměr směnit 
část pozemku parc.č. 140, k.ú. 
Holyně o výměře cca 8m2 za část 
pozemku parc.č. 318/1, k.ú. Ho-
lyně o výměře cca 28m2. Tyto po-
zemky v ulici Na Přídole získala 
MČ od developera za symbolic-
kou cenu. 

VĚCNÁ BŘEMENA
Se společností T-Mobile Czech 
Republic, a.s. bude uzavřena 
smlouva o  zřízení věcného bře-
mene užívání pozemků parc.č. 40, 
492, 496/5, 1654, 1658, 1662, 1669 
v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, 
provozování, údržby a oprav nad-
zemního a podzemního vedení za 
cenu 58 600,– Kč + DPH.

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ V  MČ PRA-
HA-SLIVENEC

Dne 8. 9. 2017 proběhlo výběrové 
řízení dodavatele projektu „Zka-
pacitnění kuchyně a  jídelny ve 
správním pavilonu ZŠ Praha 5 – 
Slivenec“. Zakázku získala společ-
nost G-team projektová kancelář, 
s.r.o., za cenu 495 000,– Kč + DPH.
Dále byl schválen záměr vybu-
dovat v  lokalitě U Jezírka na po-
zemku parc.č. 340/1, k.ú. Slivenec, 
novou dvoupodlažní mateřskou 
školu.

DOTACE
Rozpočet MČ Praha-Slivenec bu-
de navýšen v příjmové i výdajové 
části o  dotace poskytnuté hl.m. 
Praha (více informací viz str. 3 - 
Slovo starostky):
5 500 000,– Kč: Sportovní  areál 
Slivenec
10 000 000,– Kč: Volnočasový 
areál za okruhem
1 500 000,– Kč: Zkapacitnění 
a modernizace ZŠ a MŠ
424 300,– Kč: neinvestriční do-
tace ve výši 100% podílu MČ na 

dani z příjmu právnických  osob 
za rok 2016
240 000,– Kč: podíl z obdržené-
ho odvodu z výherních hracích 
přístrojů
751 300,– Kč: neinvestiční účelo-
vá dotace EU – Šablony ZŠ  a MŠ 
Slivenec

ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
Byly schváleny rozpočtové úpra-
vy č. 5/2017.

ZMĚNA HRANIC KATASTRÁLNÍ-
HO ÚZEMÍ
Starostka seznámila přítomné 
se záměrem jednat s  Prahou 5 
o  změně průběhu hranic katas-
trálního území v  oblasti Návětr-
ná/K Barrandovu.

RŮZNÉ
Bylo schváleno navýšení počtu 
pracovníků úřadu - technicko-
hospodářský pracovník na úseku 
výstavby, správy majetku a  in-
vestic.

Řádné 25. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec se konalo 11. září 2017.
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■  REfERENT/KA ÚSEKu VýSTAVBY, 
MAJETKu A INVESTIC – PLNý ÚVAZEK 
(40 HOD/TýDNĚ)

Pracovní náplň – správa nemovitého majetku MČ. Požadavky 
min. SŠ vzdělání stavebního směru, znalost práce na PC, zá-
kladní orientace v právních předpisech daného úseku vítána.

■  REfERENT/KA EKONOMICKÉHO ÚSEKu 
PLNý ÚVAZEK (40 HOD/TýDNĚ) NEBO
– ČÁSTEČNý ÚVAZEK (20 HOD/TýDNĚ)

Pracovní náplň – účetní městské části, tvorba rozpočtu, kon-
trola hospodaření. Požadavky min. SŠ vzdělání ekonomické-
ho směru, znalost vedení účetnictví územně samosprávných 
celků, práce s účetním systémem GINIS, práce na PC. Platové 
podmínky dle platných právních předpisů.

■  PRACOVNÍK ÚDRžBY
– PLNý ÚVAZEK (40 HOD/TýDNĚ)

Pracovní náplň – péče o zeleň, mobiliář, letní a zimní úklid 
komunikací, práce s technikou. Požadavky – řid. průkaz B, 
samostatnost, spolehlivost. Platové podmínky dle platných 
právních předpisů.

Zájemci o všechny pozice se mohou hlásit na ÚMČ Praha 
-Slivenec, k Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec, bližší infor-
mace na úřední desce : www.praha-slivenec.cz.

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

Vás zve na dvě komunitní plánování: 

MuLTIfuNKČNÍ CENTRuM

9. ŘÍJNA 2017 OD 17:30
(ZASEDACÍ MÍSTNOST ÚMČ)

Jedná se o komunitní plánování, jak nejlépe 
využít pozemek pro potřeby občanů Sliven-

ce číslo parcely 471 k. ú. Slivenec
– bývalý „ovčín“ – Multifunční centrum? 

Sociální bydlení? Kulturní centrum?

PARCELA K VYužITÍ PRO
VEŘEJNOST V CENTRu HOLYNĚ

PROSTOR PRO ODDYCH?

PRO SPORT? PRO ZELEň?

2. ŘÍJNA 2017 OD 17:30
(ZASEDACÍ MÍSTNOST ÚMČ)

Jedná se o komunitní plánování, jak co 
nejlépe pro občany Holyně využít plochu 
parcely číslo 163/1, k. ú. Holyně – bývalá 

nádrž v ulici U Smolnic.

Uvítáme i všechny podněty a nápady, jak 
zlepšit život v naší obci.

N OV É P RACOV N Í P Ř Í L E ž I TO S T I  V M Č



Milé sousedky, milí sousedé,
Jak jste si asi všimli, přes 
prázdniny probíhalo na úze-
mí naší městské části po-
měrně dost stavebních akcí.
Tou největší je pokračující 
rekonstrukce ulice U Náho-
nu. Práce pokračují dobře, 
do konce srpna stavební fir-

ma dokončila spodní část po křižovatku s ulicí 
U Smolnic a vzápětí se vrhne na horní část, až ke 
křižovatce s ulicí Pod Vysokou Mezí. Podařilo se 
zrekonstruovat i ulice kolem hostince U Knot-
ků, což hradila naše městská část. Aby Holyně 
vypadala trochu kloudně, najali jsme architekt-
ku, která navrhne pěknou výsadbu zeleně v ce-
lém centru.
Rozeběhla se také rekonstrukce půdy našeho 
úřadu. Domeček na dvoře je již rozebrán, pracu-
je se na rekonstrukci půdy a na výstavbě bezba-
riérového přístupu v patře. Při této příležitosti 
také vyměníme krytinu na celé budově – bonn-
ský šindel na střeše je již dávno za hranicí své 
životnosti. Na akci jsme dostali dotaci z Operač-
ního programu Praha - pól růstu.
Pracuje se na dokončení tělocvičny, která by 
měla být hotová do konce září. Se slavnostním 
otevřením počítáme 12.  října  – na tuto akci 
jste všichni srdečně zváni. Jde o největší stav-
bu, kterou kdy dělala přímo naše městská část 
(připomínám, že školku stavěl odbor městského 
investora), a  tak budu skutečně ráda, až bude 
vše šťastně za námi a děti i dospělí budou moci 
novou velkou tělocvičnu řádně a bez problémů 
užívat. Zatím vše vypadá dobře, mírné zpoždě-
ní ale není ještě vyloučeno. V mateřské školce 
proběhla demontáž stávajících VZT jednotek 
a probíhá montáž těch nových. Jejich výroba tr-
vala osm týdnů, takže i zde máme trochu skluz, 
nicméně v těchto dnech se již vše řádně chýlí 
k závěru. Během léta došlo též k natření dřevě-
ných konstrukcí teras a sloupů, a  to na školce 
i modrém pavilonu. Podařilo se rovněž dokončit 
pobytové terasy nad foyer, které Hlavní město 
Praha v rámci úspor poněkud nešťastně vyňa-
lo z realizace při stavbě školky. Nyní je tedy již 
vše tak, jak to architekt při projektování zamýš-
lel. Vznikl tak velmi příjemný prostor, kde děti 
i učitelé mohou trávit chvíle odpočinku.
Ulice na Křenkově je již vydlážděná žulovými 
kostkami. Nyní již vypadá jako důstojná součást 
centra naší obce. Ještě chybí vydláždění malými 
kostkami mramoru – bohužel slivenecký mra-
mor není v současné době k dispozici, což ce-
lou akci zdrženo. Je objednán mobiliář, dřevěné 
molo a zahradnické úpravy. Rovněž ještě zbývá 
úprava křižovatky u Diamantové, včetně úpravy 
zeleně a mlatové plochy.
Na hřbitově je dokončena obvodová zeď a pra-
cuje se na přípravě vnitřních zídek, cestiček 
a schodů v nové části hřbitova.
Z akcí participativního rozpočtu je už plně do-

končená zastávka u  Křížku. 
Pracuje se též na studánce 
v  ulici K  Dobré Vodě, která 
bude dokončena v  nejbližší 
době. Hodiny budou nain-
stalovány do konce září. Tím 
bychom měli hotové projek-
ty pro letošní rok a pomalu 
se začneme připravovat na 
projekty pro rok 2018. Pokud 
máte nějaké nápady, tak si 
je prosím zatím promyslete, 
v příštím Mramoru vyhlásí-
me další kolo.
A nyní naše nejbližší plány. 
V rámci dokončení sportov-
ního areálu, na který jsme 
dostali dotaci 5,5 mil., uděláme kompletní 
opravu oplocení celého areálu. Opravíme i plot 
u  tenisových kurtů a  doplníme sítě u  umělky. 
Čeká nás také úprava terénu a valu v souvislosti 
s  dokončením tělocvičny, dodláždění cestiček 
a  plochy před šatnami a  další věci, které celý 
areál zkrášlí.
Jednali jsme s Radotínem a Řeporyjemi o vol-
nočasovém areálu Za okruhem, na který jsme 
rovněž dostali dotaci. Chceme především opět 
zprůchodnit cestu mezi novou cestou VC2 
a  rozvodnou (podél lomu) tak, aby zde vznikl 
ovál, na kterém bude možné jezdit na kolech, 
inlinech, ale také na koních. V  současné do-
bě je cesta zcela zarostlá a pěší i cyklisté jezdí 
vlastně po poli. Cesta by měla dál pokračovat do 
Radotína po červené turistické značce – dnes je 
to rozšlapáno od koňů ze Zmrzlíku a za dešti-
vých dní se tam nedá vůbec chodit. A konečně 
chceme zprůchodnit cestu podél lomu na západ 
až k ulici K Zadní Kopanině. Zde už mnoho cyk-
listů skončilo za mokra svou jízdu, protože kolo 
se jim obalilo jílem tak důkladně, že nebylo dále 
pojízdné. Zbudou-li peníze, chceme vybudovat 
novou cestu podél skládky Svoboda, takže by 
zde vznikla z cest jakási šišatá osmička.
Možná ještě v letošním roce na podzim proběh-
ne rekonstrukce vodovodu v  ul. K  Váze, spíše 
však až na jaře příštího roku. Habeš přijde na řa-
du až příští rok z jara. Akci provede PVS. PVK by 
měla rekonstruovat kanalizaci ve dvou ulicích 
v Holyni - Pod Vysokou mezí a Zavátá.
Mnoho projektů postupuje výrazně pomale-
ji, než bychom chtěli, především kvůli pomalé 
práci stavebního úřadu na Praze 5. Zde máme 
v  současné době „zaparkované“ hlavní ulice – 
tedy Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, kte-
ré čekají na územní rozhodnutí. Dále chodník 
podél ulice Ke Smíchovu, kde snad již brzy zís-
káme stavební povolení. A také park Granátová, 
kde nás zpoždění obzvláště mrzí, protože i zde 
máme dotaci, kterou nemůžeme čerpat. A rov-
něž halu na techniku, kterou velmi postrádáme.
Mysleli jsme si, že výstavbou tělocvičny bude 
celý školní areál na dlouhou dobu dokončen. 

Bohužel to ale není pravda. Vzhledem k velké-
mu počtu narozených dětí a vzhledem k tomu, 
že ministryně školství prosadila, že na škol-
ku budou mít nárok už dvouleté děti, musíme 
akutně přemýšlet o  další školce. Jediné místo, 
které máme v současné době k dispozici, je po-
zemek na konci Habeše, kde by měla vzniknout 
prozatímní školka z kontejnerů. Zároveň se tím 
sníží tlak na centrum, protože obyvatelé jižní 
části Slivence budou moci vodit děti do této 
školky. Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu 
dětí ve škole jsme také museli zvýšit kapacitu 
školy, která už byla vyčerpaná. Urgentně musí-
me dostavět aspoň tři třídy. Musíme ale zároveň 
zvýšit kapacitu školní jídelny tak, aby postačila 
rostoucímu počtu dětí ve škole i školce. Na obojí 
připravujeme projekty.
Na získaném novém pozemku od křižovníků 
chceme stavět byty a  také větší multifunkční 
sál, který naší obci velmi chybí. Objekt ale ob-
sáhne i další funkce. V říjnu proto uspořádáme 
komunitní plánování, kde se budete moci zapo-
jit do diskuse o tom, co by tam vlastně mohlo 
a mělo být.  
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala realizač-
nímu týmu, který se stará o naše úžasné volno-
časové centrum Slivenecký klub Švestka, tedy 
Lence Kudlákové, Dorce Polákově, Editě Šimko-
vé a Veronice Borovkové. Vždyť díky nim si u nás 
může zacvičit, pohrát, učit se jazyky či se jinak 
vyžít už přes čtyři stovky lidí!!! Což je na obec 
velikosti Slivence úplně neskutečné číslo, kte-
ré mi nikdo nechce věřit. A dále chci upřímně 
poděkovat především úžasné Janičce Bílkové za 
každodenní péči o květiny v celém centrálním 
Slivenci a dvěma dalším dámám - Jiřině Hanin-
gerové a Táně Kůsové. Díky nim je naše centrum 
kolem rybníka, kolem kostela, i v okolí Fit Švest-
ky tak krásné a útulné.
S přáním krásných dní nadcházejícího 
podzimu
 Jana Plamínková, Vaše starostka 
 (A prosím, přijďte k volbám!)
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Návštěvníci našeho úřadu si ur-
čitě všimli, že jak v okolí budovy, 
tak především uvnitř se usilovně 
pracuje. Na dvoře se během čer-
vence zboural domeček a  místo 
něj se zde otevřel pěkný prostor 
pro dvě parkovací místa a  více 
zeleně. Vedle zadního vchodu 
se buduje výtah pro návštěvníky 
úřadu a nové komunitní centrum 
„Na Půdě“, které se staví ve 3. NP. 
Vzhledem k tomu, že se zasahuje 
do starých stávajících konstrukcí, 
které ukrývají různá „překvape-
ní“, nepostupují práce tak rychle, 
jak bychom si představovali. Pro 
provoz úřadu bychom si všichni 
přáli, aby to už bylo za námi. 
 Příspěvky Simona Strauchová

Po posledních hektických týdnech se podařilo dokončit stavbu tělocvičny. Samozřejmě se zde postupně najde pár drobných nedodělků, 
které se během několika týdnů odstraní. Začátkem října je plánována kolaudace a následně slavnostní otevření tělocvičny s programem.
Ještě nám schází terénní úpravy v okolí tělocvičny a její navázání na sousední sportovní areál. Projekční kancelář vyprojektovala komu-
nikační síť, umístění mobiliáře a doplnění zádržných sítí u „umělky“. Po dokončení projektu vybereme dodavatele a do konce letošního 
roku bude upraveno i okolí tělocvičny a snad se podaří i nové oplocení sportovního areálu.  Šárka Musilová

Městské části se v  letošním roce podařilo získat mimořádnou dotaci na do-
končení úprav ve Sportovním areálu. Na řešení celkové podoby a jednotlivých 
úprav spolupracujeme s  firmou Sportovní projekty s. r. o., která má bohaté 
zkušenosti a reference v oboru. V současné době se připravuje 1. etapa a to 
návrh na definitivní podobu řešení prostoru mezi hřištěm s umělou trávou, 
tělocvičnou a tenisovými kurty a zároveň také úprava nezpevněného prostoru 
před šatnami a doplnění komunikačních ploch mezi jednotlivými sportovišti. 
Ve druhé etapě se počítá s celkovou rekonstrukcí tenisových kurtů a úpravou 
dosud volných ploch v okolí velkého fotbalového hřiště. Bohužel velmi žádaný 
beachvolejbalový kurt se nám do areálu nevejde nejen z důvodů požadova-
ných rozměrů, ale především kvůli nevhodné orientaci plochy vůči světovým 
stranám. V letošním roce bychom ještě chtěli zrekonstruovat oplocení areálu.

Výstavba tělocvičny

Sportovní areál Slivenec – 
dokončení úprav

Stavební úpravy budovy úřadu

V  letošním roce probíhá projektová příprava obnovy 
vodovodního řadu, kterou pro Pražskou vodohospodář-
skou společnost a.s. zpracovala firma INTERPROJEKT 
s. r. o. Počítá s výměnou vodovodního řadu v délce cca 
794 m a veřejných částí vodovodních přípojek. Dále byla 
zahájena projektová příprava na rekonstrukci uličního 
prostoru v této lokalitě, kterou pro odbor technické vy-
bavenosti MHMP na základě zpracované studie připra-
vuje firma D-plus projektová a inženýrská a.s. Samotná 
realizace by měla být koordinována s  předpokládaným 
zahájením výměny vodovodu v ulici Frančíkové na jaře 
příštího roku.  

Rekonstrukce komunikací 
a vodovodu v lokalitě Jezírka

Demolice objektu na dvoře ÚMČ
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Vzhledem k  velmi špatnému technickému stavu můstků v  uli-
ci K  Dobré vodě jsme již v  loňském roce požádali odbor tech-
nické vybavenosti MHMP o  pomoc s  řešením. Po provede-
ných průzkumech a  konzultacích s  odborem ochrany prostředí 
MHMP bylo navrženo řešení rekonstrukce propustku, 2 mostků 
a  vybudování nového můstku na konci ulice K  Dobré vodě, tak 
aby vyhovělo průtoku stoleté vody v  Dalejském potoce. Pro-
jekt zpracovává firma FIRAST s. r. o. a  projednání s  vlastní-
ky dotčených pozemků zajišťuje příkazník firma ISTAR, s. r.o. 
 Simona Strauchová

Po přívalových deštích došlo k velkému po-
škození komunikace K Dobré Vodě. Proto-
že je na příští rok plánována rekonstrukce 
můstků, byla komunikace opravena ales-
poň provizorně.

Rekonstrukce můstků přes Dalejský potok v ulici K Dobré vodě

K Dobré Vodě

Na konci srpna byla dokončena druhá eta-
pa rekonstrukce komunikace U Náhonu. Až 
na drobnosti je to hotovo a bude se pokra-
čovat poslední etapou od ulice U Smolnic 
ke komunikaci Pod Vysokou mezí. Projek-
tantka zeleně, která byla oslovena na do-
končení terénních úprav a ozelenění okolí 
kaple, nakonec vyprojektovala novou zeleň 
podél celé ulice U Náhonu od konečné až 
nahoru a připojila i vylepšení okolí pomní-
ku na náměstí Pod Lípou.
Rekonstrukce komunikace Na Křenkově 
byla na pár měsíců přerušena z  důvodu 
dlouhých dodacích lhůt na kamenné ob-
rubníky a kamennou mozaiku ze slivenec-
kého mramoru. Koncem září se sem firma 
vrátí, dodělá křižovatku s ulicí Diamantová 
až po ulici Ke Smíchovu, zelené plochy po-
dél ulice Na Křenkově, záhon na křižovatce 
i  záhon u  květinářství. Ukončení prací je 
přislíbeno do konce října. Šárka Musilová

Komunikace

U Náhonu ▼

Na Křenkově ▼

Rozvodněný Dalejský potok

K Dobré Vodě ▼
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Seniorům, kteří mají problém se ztrátou soběstačnosti, může od října pomoci nové pobytové zařízení, které v říjnu v Praze-Sli-
venci otevře rakouská společnost SeneCura. Z celkové kapacity 224 lůžek bude část určena pro Domov pro seniory, část bude 
poskytovat službu Domov se zvláštním režimem, tzn. klienty mohou být primárně osoby trpící Alzheimerovou nemocí. Nutno 
podotknout, že jejich počet narůstá – jen v Praze jich je přes 20 tisíc, ve Středočeském kraji je to dalších 17 800 osob.

„Výhodou pro obyvatele Prahy a  okolí je, že pokud 
akutně potřebují zajistit péči a  ubytování pro seniora 
se sníženou soběstačností, v  našem SeniorCentru jim 
budeme moci vyhovět velmi rychle. Už nyní totiž při-
jímáme žádosti o  přijetí,“ říká ředitel domova Lukáš 
Stárek s vědomím, že nová lůžka jsou velmi potřebná. 
Jeho slova potvrzuje MUDr. Jozef Čupka z akreditova-
ného a akademického pracoviště 1. LF UK Praha: „Počet 
osob trpících některým typem demence či Alzheimero-
vou nemocí roste v populaci ČR stále rychleji a tito li-
dé většinou v určitém stádiu vyžadují odborný dohled 
a komplexní péči.“

Krásné prostředí pro klienty 
i zaměstnance

Vzhledem k tomu, že SeniorCentrum je určeno pro seniory a osoby 
s demencí, jejichž soběstačnost je snížena, budova je tomu archi-
tektonicky a  technicky přizpůsobena. „Samozřejmostí je bezba-
riérovost i prvky usnadňující orientaci, jako je například barevné 
rozlišení pater. Také co největší přístup světla v kombinaci s vhod-
ným osvětlením. Kromě špičkové péče je pro klienty připraven také 
dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií, akti-
vizačních programů a  relaxací,“ vysvětluje ředitel SeniorCentra. 
Významnou součástí celého areálu bude venkovní terasa a zahra-
da. „V zahradě budou chodníky, které umožní pohyb i osobám se 
sníženou pohyblivostí, zatímco zdatnější klienti budou moci nejen 
relaxovat, ale využít třeba i posilovací zařízení,“ dodává Stárek.
V  této chvíli se již buduje odborný tým zaměstnanců, kteří se 
o seniory a osoby s demencí budou starat. „Těší nás, že obyvate-
lé Slivence a  okolí mají o  SeniorCentrum zájem. Nejen co se tý-
če umístění blízkých, ale zajímá je i možnost práce v domově. My 
momentálně nabízíme pozice pracovníků v  sociálních službách/
pečovatelů, ale hledáme i zdravotnický personál a pracovníky do 
kuchyně, pro provoz prádelny či na úklid,“ vypočítává ředitel Stá-
rek. Dodává, že mnohé uchazeče zaujalo velmi pěkné pracovní pro-
středí, které SeniorCentrum nabízí, a klidná a malebná lokalita.

Soužití seniorů a dětí

Podle ředitele se SeniorCentrum stane součástí života ve Slivenci. 
„V  našich domovech se snažíme o  propojení generací. Nechceme 
naše klienty odtrhnout od života, proto počítáme s úzkou součin-
ností třeba s místní školou, ale i se zapojením našich seniorů do dě-
ní ve Slivenci,“ říká Lukáš Stárek. „Součástí SeniorCentra bude také 
dětská Mateřinka Sluníčko pro 12 dětí. Programy seniorů a dětí se 
budou často prolínat, protože z našich domovů, kde toto propojení 
již funguje, víme, že to má pozitivní vliv na obě skupiny. Starší li-
dé prostřednictvím her a zpívání s dětmi vzpomínají na své dětství, 
připomínají si svá vnoučata atd. A  ti nejmenší si užívají laskavost 
a trpělivost babiček a dědečků,“ vysvětluje ředitel domova.
Výstavba SeniorCentra v Praze-Slivenci začala v únoru 2016, je již 
12. zařízením, které v ČR provozuje rakouská společnost SeneCura. 

„Naše populace stárne a vyžaduje odbornější individuálně zaměře-
nou péči. To je podstatou naší firemní filozofie - aby lidé měli mož-
nost prožít své stáří důstojně a  bezpečně v  příjemném prostředí, 
které tvoří jejich nový domov. Postupně takovouto možnost chceme 
realizovat ve všech krajích,“ říká manažer společnosti Ondřej Plšek. 
„Jsem ráda, že toto zařízení ve Slivenci vzniklo. Je samozřejmě na-
ším cílem, aby staří lidé mohli zůstávat co nejdéle doma. Pokud to 
ale již není možné, musí existovat dostatečná síť zařízení, která se 
péče o seniora ujmou, jinak se rodiny dostávají do velmi obtížné si-
tuace“, říká starostka Slivence Jana Plamínková.

224 lůžek v krásném bezbariérovém prostředí a spojení 
s mateřinkou. Takové bude nové SeniorCentrum v Praze-Slivenci

SENIORCENTRuM SENECuRA 
V PRAZE-SLIVENCI

příjem KlIentů od října 2017

■ sociální a zdravotní služby pro 224 klientů 24 hodin 
denně 365 dnů v roce
■ Domov pro seniory je určen těm klientům, kteří pro 
překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat 
sami ve svém přirozeném prostředí.
■ Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbor-
nou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různý-
mi typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří 
nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat 
ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: PRVNÍ POLOVINA LIS-
TOPADu 2017 (PŘESNý TERMÍN BuDE ZVEŘEJ-

NĚN NA STRÁNKÁCH www.DS-SLIVENEC.CZ)
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Součástí SeniorCentra je i  školička pro 
děti  – Mateřinka SLUNÍČKO. Povede ji 
zkušená pedagožka Eva Pavlicová.

Čím vás projekt mateřinky v  domově pro 
seniory oslovil?
Líbí se mi filozofie propojení generací, možnost 
společných programů pro seniory a děti. V pro-
jektu se snoubí partnerský přístup, vzájemný 
respekt a úcta, sladění rodiny s profesí rodiče.

Jaká je kapacita Mateřinky Sluníčko?
Do Sluníčka bude chodit 12 dětí ve věku 1 
- 6 let. S  navýšením nepočítáme, protože 
chceme zachovat individuálnější přístup 
a rodinnou atmosféru. Propojení s aktivita-
mi seniorů vnímáme jako velké obohacení 
pro obě věkové kategorie.

Budou moci Sluníčko využít lidé ze Slivence?
Naši školičku budou primárně využívat pro 
své děti zaměstnanci SeniorCentra. V  pří-
padě volné kapacity budeme v  průběhu 
celého roku přijímat také děti ze Slivence 
a  blízkého okolí. Kontaktovat nás můžete 
na: materinka-slunicko@centrum.cz

Jak těžké bylo splnit přísná kritéria pro 
zřízení slivenecké školičky?

Jsou to zcela nové prostory, takže splňují 
přísné nároky jak v oblasti stavby a požární 
ochrany, tak i hygieny a vybavení interiéru. 
Úžasné je, že k mateřince přiléhá oplocená 
zahrada, kterou budeme využívat ke spor-
tování, hrám i relaxaci našich nejmenších. 
Děti si mohou v  létě venku nejen od rána 
hrát, ale i obědvat nebo svačit, protože na 
zahradu se dostanou přímo z herny.

Školička je pro děti od 1 roku – je tomu 
uzpůsoben vnitřní prostor?
Interiéru mateřinky dominuje prostorná 
herna, která je vybavena dětským nábytkem, 
kvalitními hračkami i didaktickými pomůc-
kami pro vzdělávání dětí. Výborné je, že i so-

ciální zařízení s dětskými toaletami a umy-
vadélky je výškově uzpůsobeno nejmenším 
dětem. To stejné platí i o dvou na sebe nava-
zujících šatnách sloužících k ukládání oble-
čení a k informacím pro rodiče.

Kdo bude o děti pečovat?
Ve školce budeme mít zkušené paní učitel-
ky a  jednu zdravotní sestru s  praxí u  dětí. 
V této chvíli ještě není ukončeno výběrové 
řízení, takže zájemkyně se mohou hlásit na 
adrese: materinka-slunicko@centrum.cz

A co kuchařky?
Ty hledat nemusíme, stravování našich dětí 
zajistí paní kuchařky ze SeniorCentra.

SENIORCENTRuM HLEDÁ KOLEGY DO 
SVÉHO TýMu

Do provozu:
■  Kuchaře
■ Pomocného kuchaře
■ Pomocné síly
■ Pracovník prádelny
■ Pracovník na úklid
Kontakt: t.pondelicek@seniorholding.cz +420 722 402 048

Pro péči o klienty hledáme:
■ Zdravotní sestry/bratry
■ Pečovatele
Kontakt: l.starek@seniorholding.cz +420 777 905 823

Do dětské skupiny hledáme:
■ učitelku pro předškolní vzdělávání
■ zdravotní sestru s praxí u dětí
Kontakt: materinka-slunicko@centrum.cz +420 605 135 959

Nabízíme
■ Příplatky za práci o víkendu a noční směny
■ Bonusy za výročí ve firmě a další benefity
■ Firemní školička pro děti od 1 roku
■ Dotované stravování
■ Zázemí stabilní mezinárodní firmy

inzerceinzerce
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Rybník

Sběrné dvory

Doprava a parkování ve Slivenci
Problém parkování a celkové dopravy ve Slivenci stále trvá. Špatné parko-
vání, bezohledná jízda,nedodržující stanovenou rychlost, nerespektování 
dopravních značek. S tím se potýkáme pořád.
Parkování - na území městské části není žádné placené parkoviště. Parkovat 
bez omezení lze na komunikaci, kde je to umožněno dopravními předpisy. Je 
potřeba dodržovat konkrétní dopravní značení a dopravní situaci – např. par-
kovat od křižovatky nejméně 5 m, aby byly zachovány rozhledové trojúhel-
níky, neparkovat v zeleni, neparkovat v protisměru, v prostoru autobusových 
zastávek, neparkovat ve výjezdu z objektu. Zejména je nutno dbát v ob-
lastech vyznačených dopravním značením jako „Obytná zóna“ na to, 
že parkování je dovoleno pouze na vyznačených parkovacích místech.
Majitelé nemovitostí by měli přednostně parkovat na svých pozemcích.

Parkoviště u rybníka – zde je umožněno parkování pouze na časově ome-
zený úsek vyznačený dopravními značkami. Podmínkou je vyznačení do-
by stání na parkovacích hodinách umístěných viditelně za oknem vozidla. 
Parkovací hodiny lze zakoupit na místním úřadě.
Parkoviště u hřbitova je určeno převážně návštěvníkům hřbitova.
Zároveň připomínáme, že v celé obci je nejvyšší povolená rychlost 40 km/
hod, v obytných zónách pak 20 km/hod. Řidiči, buďte ohleduplní a dodržuj-
te tuto rychlost.
Dopravní zrcadlo Na Křemínku - v současné době je tendence značky 
neosazovat, aby řidiči používali ve větší míře pravidlo pravé ruky. V případě 
osazení dopravního zrcadla Na Křemínku hrozí, že by se doprava v obou 
ulicích výrazně zrychlila. Zatím se tedy zrcadlo osazovat nebude.

Rybníček, který je na návsi Slivence, je v majetku a péči městské části. 
Má plochu 931 m2 a  jeho funkce je čistě okrasná. Rybník není sou-
částí rybářského revíru a proto se v něm nesmí chytat ryby. Ryby jsou 
nasazeny pro čištění rybníka od vodních rostlin, zejména přemnože-
ného rdestu vzplývavého. Dobře se na rybníku daří kachnám i žábám. 
A v letošním roce i potkanům. Na ty je už objednaná deratizace, která 
proběhne na přelomu září/října. Proto prosíme návštěvníky, aby ryby 
ani kachny nekrmili, protože tím krmí i nevítané potkany.

Jak jste si jistě všimli, od 3. července je v provozu kompostár-
na v ulici K Austisu. V provozu je každý den od 8:30 do 18 
hod (v zimním čase pak jen do 17 hod), v sobotu od 8:30 
do 15 hod. Občané zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 
kilogramů biologicky rozložitelného odpadu (suché listí, tráva, 
větve, dřevo, piliny a odřezky). Za každých 5 kilogramů ode-
vzdaného bioodpadu si navíc každý bude moci po roce zdarma 
odnést 1 kilogram kompostu k využití na své zahrádce.
Využívejte tuto službu a neodkládejte, prosíme, bioodpad 
v úvozech podél cest nebo u polí.  

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
tel: 731 142348
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín, tel: 257 91 17 58
provozovatel: Technické služby Radotín
Otevírací doba (totožná u obou sběrných dvorů)
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod., v zimním čase do 17.00 hod
So 8.30 - 15.00 hod.
Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následu-
jící druhy odpadů:
■ objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
■ suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma
■ dřevěný odpad ■ odpad z údržby zeleně ■ kovový odpad 
■ papír, sklo, plasty, nápojové kartony ■ nebezpečné 
složky komunálního odpadu ■ pneumatiky – za poplatek 
dle velikosti ■ vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, 
televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
Ve sběrných dvorech nelze odevzdávat nebezpečné složky sta-
vebního odpadu (např. asfaltovou lepenku obsahující dehet, 
azbest apod.)

Kompostárna Slivenec

Svoz nebezpeČného odpadu

(lze odevzdávat: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 
zářivky, teploměry s  obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, prysky-
řice, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva, baterie a akumulátory)

  TRASA 
  1. křižovatka ul. Ke Smíchovu – Rubínová 1640 – 1700 
9. 11. – čt  2. nám. Pod Lípou – Holyně   1710 – 1730 
  3. křižovatka ul. K Lochkovu – K Cikánce 1740– 1800 
  4. ul. Na čisté    1810 – 1830 
  5. křižovatka ul. Cementářská
  – Za ovčínem (u bývalého statku)  1840 – 1900

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

23. září    9:00 – 12:00 křiž. Na Čisté x Frančíkova
1. říjen  13:00 – 16:00 ul. Rubínová - u tříděného odpadu
21. říjen    9:00 – 12:00 křiž. K Lochkovu x Na Kraji
5. listopad 13:00 – 16:00 ul. Smaragdová
18. listopad   9:00 – 12:00 Holyně – na konečné autobusu
25. listopad 13:00 – 16:00 Do Chuchle x K Homolce

Kontejnery NA objemný odpad
Odvoz: ihned po naplnění, kontejner již nebude vrácen!!!

6. říjen 2017 14:00 – 18:00 Do Chuchle x K Homolce
27. říjen 2017 14:00 – 18:00 křiž. Na Čisté x Frančíkova
10. listopad 2017 14:00 – 18:00 ul. Smaragdová

 Příspěvky Jana Valtrová
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Během léta se naplno rozjela realizace projektů, pro které jste hlaso-
vali v prvním ročníku participativního rozpočtu.
Zastávka U Křížku je již hotová a slouží vám, občanům.
Hodiny jsou objednány a čeká se na jejich zhotovení, pravděpodobně 
koncem září budou instalovány na vybraná místa.
Studánka Dobrá Voda v Holyni byla prohlédnuta a vyčištěna, v okolí 
byly odstraněny nálety a upravená odtoková strouha. V další fázi bu-
de obložena kamenem a bude zhotoven panem Javůrkem, truhlářem 
z Holyně, dřevěný přístřešek a  informační prvky. Patronát nad stu-
dánkou převezmou děti z družiny základní slivenecké školy, které se 
budou pod vedením svých vychovatelek o studánku starat.
Kompostovací toaleta je momentálně ve fázi hledání vhodnějšího 

komponentu. U původně navrženého typu 
toalety byl zjištěn zásadní nedostatek a tak 
navrhovatelka hledá jiný vhodný typ.

Participativní rozpočet

V průběhu měsíce září bude provedena obnova dětského 
hřiště Višňovka, v  rámci které budou nahrazeny zasta-
ralé a nefunkční prvky novými. Zůstane zachována věž, 
houpačka a můstek, pískoviště a prostor pod věží bude 
nově ohraničen akátovým obrubníkem, budou umístěny 
nové prvky – domeček, kreslící tabule, pružinová hou-
pačka, trojhrazda, dvě nové lavičky a stolek. Věříme, že 
se bude zejména dětem nově opravené hřiště líbit.  Valtr

Dětské hřiště Višňovka

inzerce

Hřbitov a čistota jeho okolí
Na nově opraveném parkovišti před hřbitovem je přístřešek na kontejnery 
na směsný odpad, který slouží výhradně pro potřeby návštěvníků hřbitova. 
Protože se neustále objevují v přístřešku odložené předměty, které patří do 
sběrného dvora, které musí obec na své náklady odstraňovat, je nově osazena 
naproti přístřeškům fotopast.
Své odpadky musí řešit každý sám, uložením ve vlastním kontejneru či popel-
nici, na stanovištích velkoobjemových kontejnerů a nebo odvezením do sběr-
ného dvora. Seznam přistavení VOK přiložen na straně 8.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTu ČR 
SE BuDOu KONAT:

V PÁTEK 20. ŘÍJNA 2017 OD 14:00 DO 22:00 HODIN A V SOBOTu 21. ŘÍJNA 2017 OD 8:00 DO 14:00 HODIN
■ volební okrsek č. 48001 má sídlo v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 a je určený pro voliče s trvalým poby-
tem v těchto ulicích:  – Slivenec: azuritová, diamantová, do chuchle, frančíkova, K austisu, K cikánce, K homolce, K lochkovu, K rozmezí, 
K rozvodně, K váze, Kameníků, Ke Štěpcům, mramorová, na bělici, na botě, na Čisté, na Korálově, na Kraji, na Křemínku, na přídole, na 
rovném, od rozcestí, u habeše, u jezírka, u Svahu, u trpce, v doubcích, v lipkách, ve Smrčině, višňovka, za Křížkem, za farou, za fořtem
■ volební okrsek č. 48002 má sídlo v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 a je určený pro voliče s trvalým poby-
tem v těchto ulicích:  – Slivenec: alabastrová, dominínská, Granátová, jantarová, K holyni, Ke Smíchovu, Křišťálová, malachitová, meskářová, 
návětrná, na Křenkově, nefritová, obecní zahrada, opálová, pod rybníkem, rubínová, růženínová, Smaragdová, tyrkysová, u spojky, u Spor-
toviště, vltavínová, Holyně: K dobré vodě, K lípě, K zabrkům, Kopanská, Kotovka, nám. pod lípou, pod vysokou mezí, průtažní, rohlovská, 
u náhonu, u Smolnic, u vápenice, zavátá, za Knotkem

VOLIČSKÉ PRŮKAZY Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, 
vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního 
seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Od data vyhlášení voleb může volič, který nebude moci 
volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Volič může o vydání voličského průkazu požádat osobně u úřadu, který vede stálý 
seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16.00 hodin. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka  5. 10. 2017.

■ Proč jste tak levně prodali pozemek severně od sportovního areálu fir-
mě Marsilean, jak jsem se dočetl v zápise z veřejného zasedání v minulém 
čísle Mramoru? 
Nejde o prodej, ale o koupi těchto pozemků. Pozemky severně od fotba-
lového hřiště jsou územním plánem určeny pro sport, ale bohužel patří 
soukromé firmě Marsilean. Ta žádá o změnu územního plánu na zástavbu 
rodinnými domy. Nám se povedlo s nimi dohodnout, že se změnou územ-
ního plánu budeme souhlasit v severní části té lokality, a to za podmínky, 
že nám polovinu pozemku darují, resp. oni ho nechtějí darovat, ale prodat 
za symbolickou cenu. Takže bychom získali opravdu velký pozemek na 
rozšíření sportovního areálu, vytvoření parku či na vznik koupacího jezír-
ka (pokud by tam byla voda). Dali jsem si zpracovat studii na rozvoj celé té 
oblasti severního Slivence, protože potřebujeme postupovat koncepčně - 
tj. aby zástavba Marsileanu neznemožnila zástavbu ostatním vlastníkům, 
kteří tam mají pozemky. Musí být hlavně definováno, kudy by vedly ulice. 
Omlouváme se za asi špatnou formulaci v minulém čísle našeho periodika.
■ Naše centrum je v poslední době velmi pěkné. Jediné, co ho příliš ne-
zdobí, je špinavá voda v rybníce. Nemůžete s tím něco udělat? 
Snažíme se. Problémem rybníka je, že se po výstavbě kanalizace stal tzv. ne-
beským rybníkem přes přísunu vody. Proto jsme do něj svedli vodu ze střech 
ve škole a nově i vodu ze střech v domově pro seniory. A samozřejmě pro 
kvalitu vody není dobré přikrmování ryb, které se bohužel v hojné míře děje.
Měla jsem představu, že bychom čas od času (cca 2x ročně) vodu pročistili 
přes mobilní čisticí jednotku (pojízdný filtr), ale dosud se mi žádné takové 
zařízení nepodařilo nikde objevit. Pokud byste o nějakém způsobu čištění 
věděli, budeme rádi, když nám dáte vědět.
■ Proč výběrové řízení na pronájem kavárny čp. 22 vyhrála firma provo-
zující vinotéku, restauraci Le Papillon. Kde je dětský koutek? Tohle není 
místo, kam můžou rodiče s dětmi, ať už před kroužkem nebo po kroužku 
ve Švestce přijít a strávit příjemný čas. Proč provoz není nadále místem, 
které by splňovalo provoz v podobném duchu jako dříve? (A když jsem 
v sobotu zavítala na tradiční burčák, nestačila jsem se divit. Párek v roh-
líku za 40 Kč a 0,4 piva za 56 Kč! To i na Václaváku bych se nasvačila 
a napila levněji). 
Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem nebytových prostor č.p. 22 bylo 
vypsáno MČ Praha-Slivenec v únoru tohoto roku (poté, co bývalý nájemce 
vypověděl smlouvu), a to se záměrem pro provoz kavárny, která by pod-
porovala komunitní charakter klubu i centra – přátelský k dětem během 
dne a vhodný pro pracovní schůzky, spolková setkání, kulturní programy. 

Požadovali jsme celotýdenní provoz, možnost zdravého stravování, ko-
operaci s MČ při kulturních akcích…Současný nájemce vzešel ze druhého 
kola výběrového řízení jako nejvhodnější projekt, který nejlépe splňoval 
daná kritéria. Objekt č.p. 22 městská část sice vlastní, ale provozovat ka-
várnu nemůže (není to v souladu s platnou legislativou). Ať už kavárna 
nebo bistro – je to skutečně podnikatelský záměr, jak píšete (s tím souvisí 
i cenová politika provozovatele). Co se týká akcí MČ (Slivenecký burčák, 
Letnice, jarmarky), připravujeme veškerý kulturní program po celá léta 
pro občany zdarma (často se sponzorskou podporou kavárny) a snažíme 
se zajistit i dostupnější alternativu občerstvení (na Burčáku to byla např. 
účast Kosího zobu).
■ Proč bylo hřiště ve Višňovce celé prázdniny zavřené a nic se tam nedě-
lo? Kdy bude hřiště opět otevřené pro děti? 
Hřiště uzavřeno nebylo, probíhala zde rekonstrukce, na kterou byli ná-
vštěvníci upozorněni informační cedulí. Rekonstrukce probíhá postupně, 
během léta probíhala demontáž poškozených prvků, ale hřiště sloužilo ve-
řejnosti. Z iniciativy (nebo špatného vtipu) někdo hřiště několikrát zajistil  
bezpečnostními pásky, což jsme opakovaně odstraňovali. V září dojde ke 
konečné rekonstrukci. 
■ Proč se nikdo nestará o okolí pomníku padlých v Holyni? Proč tam by-
la zpět po rekonstrukci umístěna lavička na jiné (podle mého nevhodné) 
místo? Proč letos na náměstí Pod Lípou kvetla jenom řepka na nekvalitně 
osetém trávníku po rekonstrukci dešťové kanalizace? 
Okolí pomníku, stejně jako část nám. Pod Lípou a zeleň podél rekonstruo-
vané ulice U Náhonu, čeká na projekt Ing. arch. Radky Šimkové z ateliéru 
Terra Florida. Během podzimu by se na základě tohoto projektu mělo začít 
s úpravou zeleně.
■ Můj dotaz směřuje k využívání sportovního areálu. Proč jsou inves-
továny tak velké částky do rozvoje areálu, když jednotlivá hřiště nemůže 
využívat veřejnost? 
Po dokončení víceúčelového hřiště pro veřejnost se zastupitelé jedno-
myslně dohodli na následujícím: Vzhledem k tomu, že dvě třetiny získa-
la starostka z rozpočtu HMP, třetinu zaplatila přímo městská část. Ceny 
multifunkčního hřiště uhradila městská část ze svého rozpočtu především 
proto, aby z nich mělo prospěch obyvatelstvo Slivence a Holyně. Požadu-
jeme po fotbalovém klubu AFK Slivenec, který má areál od MČ smluvně ve 
výpůjčce, aby zajistil hodiny zdarma pro neorganizovanou formu sporto-
vání (po – pá: od 14.00 – 16.00 hod, o víkendech 12.00 – 15.00) .“ 
 RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková

odpovídáme na dotazy obČanů
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HAFÍK 2017
Letošní Hafík se konal v  netra-
dičním podzimním termínu, sou-
běžně se Sliveneckým burčákem, 
tedy 9. 9. Myslím, že toto propo-
jení dvou akcí se podařilo, proto-
že soutěžemi vyčerpaní pejsci na 
Burčáku většinou usnuli a páníčci 
se mohli v klidu občerstvit. Také 
účast byla větší než loni, přišlo 22 
soutěžících s  hojným doprovo-
dem, většinou celé rodiny. Uvítali 
jsme pravidelné účastníky i  no-
váčky a  potěšila nás hojná účast 
soutěžících dětí se psem.
Soutěže opět probíhaly v  krás-
ném prostředí školní zahrady, 
kam oproti loňskému roku přibylo 
stádo koziček. Ty byly v průběhu 
Hafíka zavřené ve svém výběhu, 
aby nedošlo ke zbytečnému kon-
fliktu.
Soutěžilo se v tradiční slivenecké 
překážkové dráze, v  poslušnosti 
a  v  psích hlavolamech několika 
obtížností, při nichž si pejsek mu-
sí najít cestu k  pamlsku. To byla 
asi nejtěžší část soutěží, kdy ně-

kteří pejsci překvapili i své vlastní 
páníčky.
Díky paní kuchařkám ze školní 
jídelny bylo pro dvojnožce připra-
veno občerstvení v  podobě slad-
kých buchet a čaje.
Čtyřnožci dostali uvítací pamlsek 
a  v  průběhu soutěží také nepřišli 
zkrátka (např. při chytání piškotů). 
Někteří si navíc odnesli po zásluze 
hodnotné ceny v  podobě granulí 
a  krásných pohárů. Že se letošní 
Hafík povedl, není pochyb, a  ne-
mělo na tom zásluhu jen krásné 

počasí, které v sobotu bylo.
Chtěla bych tímto poděkovat 
všem, kdo se podíleli na této vy-
dařené akci. Byla to paní ředitel-
ka školy Rosová, paní zástupkyně 
a několik členů učitelského sboru, 
kteří s úsměvem obětovali své vol-
no milovníkům chlupáčů. Někteří 
z  nich se dostavili s  dětmi, které 
také pomáhaly. Dále bych chtěla 
poděkovat pracovníkům ÚMČ Pra-
ha-Slivenec, paní Valtrové a panu 
Buriánkovi. Můj velký dík patří 
Ondrovi Valtrovi, který byl v prů-

běhu celé soutěže mojí pravou 
rukou a díky také Adamovi a Šárce.
V neposlední řadě bych chtěla po-
děkovat MVDr. Váchovi, který se 
letos dostavil s manželkou a po-
četnou psí smečkou, která úspěš-
ně rozšířila řady soutěžících.
Děkuji všem, kteří přišli a zúčast-
nili se, protože přeci není důleži-
té vyhrát, ale užít si krásný den 
s kamarády, a s  těmi čtyřnohými 
zvlášť. Těším se na Hafíka 2018 
(už vymýšlím nové disciplíny) 
 Martina Havlíková

Poděkování redakce: paní M. Havlíkové (na fotografii) za celou organizaci soutěže



Od tohoto školního roku byla školní družině navýšena kapacita, a  tak 
jsme mohli otevřít páté oddělení. V  současné době se tak v  odpoled-
ních hodinách staráme o  150 žáků naší školy. I  přesto, že školní dru-
žina s  ohledem na nedostatek prostoru nemá vlastní učebny, bude-
me se snažit dětem připravit plnohodnotný program. Pokud nám 
situace dovolí, rádi bychom nabízeli i nadále dětem „něco navíc“. Hned 
první týden jsme tak znovu navštívili kino, chystáme se na další, plá-
nujeme účast na akci „To jsem z  toho jelen“, výlet do pražské zoo… 
 Petra Siganová, vedoucí ŠD
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Škola začala, ale některé události, které se staly na samém konci 
školního roku, rozhodně stojí za vzpomínku. Jsou to sice již tra-
diční akce, ale pokaždé trochu jiné. Je to například obhajoba ab-
solventských prací. Rok co rok stoupá jejich úroveň a i letos jsme 
se setkali s výjimečnými díly. Jejich autory byli: Tereza Nováková, 
Marek David, Emilie Kratochvílová a Hana Semrádová. Ještě jed-
nou blahopřejeme.
Deváťáci se takto udržují při vzdělávání i poté, co znají výsledky 
z přijímacího řízení na střední školy a mají stále motivaci se učit. 
U nás tedy o učení ani po přijímačkách neztratí zájem.
Konec povinné školní docházky však oslaví již jako mladí muži 

a krásné slečny. Již čtvrtým rokem škola pořádala pro ně, jejich 
rodiče a  žáky osmých tříd ples. Tady je nejvíce vidět, jak z  ma-
lé holčičky a chlapečka nastupujícího do první třídy se najednou 
vyloupne hotový člověk. Tedy hotový až tak ne, v cestě za vzděla-
ností musí ještě pokračovat!
Další úspěšnou akcí byla zahradní slavnost pořádaná ve spolu-
práci s Unií rodičů. Připravený program na krásné zahradě dodal 
všem bezva náladu a pocit pospolitosti.
A o prázdninách? Přeci příměstské tábory! Letos byly 2 týdny od 
MŠ a 2 týdny od ZŠ.  Ivana Rosová, ředitelka školy

Ještě ohlédnutí za minulým školním rokem

Školní družina
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Turistický tábor 2017. 10. 7. – 14. 7. 2017
zápisky z turistického deníčku:
Náš třetí ročník turistického tábora začal v pondělí 10. 7. 2017 procházkou 
do Modřanské rokle. Účastníků tábora bylo 11, přičemž nejmladší Aničce 
bylo 5 let, nejstarší Barče 10 let.
První zastávka na svačinu byla u rybníka, kde děti nakrmily kachničky, 
vzaly si od nich pírka, která plavala na hladině, prozkoumaly okolní les 
a najedly se na dřevěném vláčku. Na cedulích jsme četli o různých zvířát-
kách a ta jsme následně hledali. Prozkoumali jsme společně místní hřiš-
tě a nakonec jsme společnými silami postavili hráz v potoce. Výlet jsme 
zakončili točenou zmrzlinou a vyrazili zpět ke škole, kde jsme stihli ještě 
vyvenčit kozy na vodítkách.
V úterý jsme se vydali díky dlouhodobé nepřízni počasí na Zličín do kina 
na film Mimi šéf. Dětem se film moc líbil. Cestou zpět jsme se zastavili na 
hřišti na Hůrce, u rybníka, kde nás poté opět déšť přemlouval, ať už jdeme 
pod střechu. Chvíli jsme s ním bojovali, ale byl to marný boj.
Ve středu nás čekal výlet do Botanické zahrady v Troji. Naše první kroky 
vedly přes Stromovku k Vltavě, pak do skleníku Fata Morgana, kde jsme 

viděli nádherné rostliny i pár exotických nádherných motýlů, zastavili se 
u rozhledny nahoře na kopci, kde děti vyzkoušely svou odvahu a přes ce-
lou zahradu s krásnými přírodními herními prvky jsme došli až dolů, do 
Japonské zahrady.
Ve čtvrtek jsme pak vyjeli vláčkem do Řevnic, kde jsme prošli kolem Be-
rounky do Dobřichovic, navštívili jsme místní cukrárnu a krásné hřiště, 
kde vznikl úžasný pískový palác, a poté jsme se vydali pěšky dále – do 
Všenor. Odtud vlakem opět ke škole, na přání dětí jsme opět venčili školní 
kozïčky na vodítkách.
V pátek jsme se pak vypravili do Mníšku pod Brdy. Zde jsme navštívili 
místní zámek, po kterém nás provedla princezna Anička a její komorná, 
spolu jsme hledali skřítky v jednotlivých místnostech a dozvídali se zají-
mavé věci. A též jsme navštívili pohádkové podzemí. Děti byly z prohlíd-
ky nadšené. Na cestu Káji Maříka jsme se vydali po osvěžení zmrzlinou 
v místní výborné cukrárně. Nestihli jsme dojít až ke svaté kapličce, ale vy-
dali jsme se podél potoka, kde měla princezna Anička kamaráda vodníka.
Túru jsme zakončili opět hřištěm, poté si děti pochutnaly na pizze, kterou 
dostaly za odměnu, kolik toho za celý týden ušly a již jsme se vraceli au-
tobusem zpět do Prahy.
Celý tábor byl fyzicky náročný, nabitý zážitky a my i děti jsme si to spolu 
moc užili. Už se těšíme na 4. ročník turistického tábora.
 Irena Liscová a Petra Stříbrná

Nemusí to být nešťastný povzdech, naopak radostné zvolání! A troufáme 
si tvrdit, že u většiny našich žáků to tak bylo. Vždyť ve škole je i spousta 
legrace, nějaký program a hodné paní učitelky a učitelé. A hlavně - ka-
marádi!
Letos jsme začali v pondělí 4. září opět na zahradě školy. Postupně jsme 
rodičům představili všechny učitele a  potom šup se svojí třídní, svým 
třídním do tříd. Tam si první den děti pobyly jen jednu hodinu. Tedy nic 
nového. A přeci stále tak emotivní zážitky! A jako vždy, ti nejmenší – prv-
ňáčci – kromě prvního posezení v lavici coby školáci si užili ještě setkání 
s představiteli městské části Slivenec, neboť byli přímo paní starostkou 
i oběma zástupkyněmi starostky imatrikulováni. Stalo se tak v aule školy, 
neboť do zasedací místnosti ÚMČ by se už všichni nevešli. Letos nastou-
pily dvě první třídy, protože, jak jsme sdělovali již na jaře, byl nebývale 
vysoký počet odkladů školní docházky. 18 dětí se objeví ve škole až příští 

školní rok. Ve školním roce 2018/19 počítáme tedy se třemi prvními třída-
mi. Škola však již nyní praská ve švech. Přístavba je tedy nanejvýš nutná.
A jak je to celkově? Máme 300 žáků, 14 tříd, 20 učitelů ZŠ (z toho 2 no-
vé paní učitelky – Mgr. E. Linhovou a Mgr. J. Linhartovou), 10 asisten-
tek pedagoga, 5 oddělení školní družiny a 5 vychovatelek. Spravujeme 
historickou budovu se 6 kmenovými učebnami, pavilonovou budovu s 8 
učebnami kmenovými a 2 odbornými. Další 2 odborné učebny jsou zá-
roveň kmenovými třídami z důvodu nedostatku místa. Součástí školy je 
i mateřská škola pro 112 dětí a od října i nová tělocvična. Kolem budov je 
rozlehlý areál se dvěma zahradami (pro ZŠ a MŠ), hřištěm a od října i po-
chozí střechou jako terasou. Jsme prostě velká firma! A komunitní k to-
mu, takže nás uvidíte na většině akcí pořádaných městskou částí. Slive-
necká škola prostě byla a i letos bude důležitou součástí dění ve Slivenci.
 Ivana Rosová, ředitelka školy

A opět škola!

ZŠ A MŠ PRAHA – SLIVENEC PŘIJME OD ŘÍJNA 
2017 SPRÁVCE NOVÉ TĚLOCVIČNY  
A ZAMĚSTNANCE NA ÚKLID TÉTO TĚLOCVIČNY. 

Vzhledem k časovým nárokům těchto pracovních pozicí je zaměst-

nání vhodné pro místní. Dále škola přijme pomocnou kuchařku do 

školní jídelny. Zájemci se mohou hlásit na tel. 734 319 631.

Imatrikulace prvňáčků (žáky šerpuje starostka J. Plamínková a místostarostky L. Kudláková a S. Strauchová)



Výstavní prostor zapůjčila v průběhu letních 
měsíců městská část studentskému projektu 
Galerijní laboratoř, který pod kurátorským ve-
dením Matouše Karla Zavadila představil něko-
lik zajímavých osobností. Nejvýraznější stopu a 
největší mediální ohlas zaznamenala instalace 
Kurta Gebauera (o výstavě vysílal kanál ČT 24 a 
vyšel velký článek v Lidových novinách). Gale-
rijní laboratoř tak přivedla do Holyně řadu za-
jímavých umělců a pomohla rozšířit povědomí 
o našem výstavním prostoru daleko za hranice 
holyňského katastru. Následující řádky věnuje-
me připomenutí proběhlých výstav.       
 Lenka Kudláková

■ Barbara Benish / Mni Wiconi/ Voda je ži-
vot - Pramen / Water is Life (červenec)
Vizuální umělkyně  česko-amerického původu 
Barbara Benish se ve své mnohdy aktivistické  
tvorbě soustředí na pojmenování aktuálních 
problémů současné společnosti. Instalace Bar-
bary Benish kladla divákovi několik otázek ve 
smyslu chápání reality a sebe sama jako součást 
širšího celku, kdy role zodpovědnosti k přírod-
ním zdrojům a k sobě navzájem. 

■ Kurt Gebauer: Kde domov můj? (červenec)
Umělec zakryl jednu podélnou stěnu velkofor-
mátovou fotografií – zvětšeným snímkem za-
chycujícím uprchlíky v dramatickém momentě, 

kdy vystupují z lodě a podávají lidem na břehu 
malé dítě. Gebauer nezůstal ovšem jen u patosu 
a konfrontoval fotografii s  komentářem o nála-
dě v převládající v české společnosti.. 

■ Kaoru Ishida – Otisky modliteb (srpen)
Kaoru se narodila v Japonsku. V září 2002 přijela 
do Prahy, aby studovala animovaný film. V roce 
2012 absolvovala studium FAMU. V kapli před-
stavila prostřednictvím svých obrazů modlitby 
zcela tiché, křehké a osobní. 

■ Martin Jošt Pouzar & Josef Straka – Překrý-
vání (srpen)
Výstava Překrývání představila spolupráci dvou 
umělců, jejichž osobitý pohled a tvůrčí hledisko 
se protlo ve výsledné realizaci na pomezí kon-
ceptuálního umění. Oba autoři, ač se vyjadřují 
rozdílným způsobem (vizuální umělec Martin 
Jošt Pouzar je spíše orientován na užité umění 
oproti Josefu Strakovi, jehož doménou je há-
jemství textu), našli ve svém aktuálním projek-
tu možnost určitého dialogu. Výstavní expozice 
divákům demonstrovala propojení textového 
a vizuálního pole.

■ Otýlie Diatková – Normalizace abnormálního 
(září)
Výstava Otýlie Diatkové nazvaná Normalizace 
abnormálního korespondovala s autorskými pří-

stupy vycházejícími z  feministického  umění a 
public artu, kdy je v tvůrčím procesu  významnou 
podmínkou díla  aktivismus umělce či umělkyně.

■ Cristian del Risco – Remixed 06 (září)
Aktuální výstava vizuálního umělce Cristiana 
del Risco  pro prostor galerijní kaple je složena 
z několika maleb z posledního období, v nichž 
je jasně patrný autorův zájem o určitý druh ma-
lířského minimalismu, kde hraje zásadní roli 
pojednání barvené plochy, malířské gesto, kte-
ré je tu a tam narušené jednoduchou grafickou 
symbolikou, jakoby naivním zásahem mnohdy 
odkazujícím ke spirituálním kvalitám života. 

Matouš Karel Zavadil (redakčně zkráceno)
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První pondělí po prázdninách se senioři sešli na 
besedě, kterou jsme uspořádali s organizátory pro-
jektu Centra pro zdraví. (více na www.centraproz-
dravi.cz) Základním principem filosofie projektu 
je poznat příčiny nemoci, stav duše, klid, smíře-
ní, odpuštění a následné možné uzdravení. Cesty 
k uzdravení jsou různé – od přímých - vyšlapaných 
profesionály, vzdělanými lékaři, obětavými zdra-
votníky – přes cesty klikaté neběžné velmi těžké, 
kde léčíme především duši, měníme návyky, hle-
dáme smysl života. Po všech cestách se můžeme 
setkat s bludy, nepochopením, omezením. Proto se 
o své zdraví starejme, snažme se vzdělávat, hýbat, 
nezůstávejme sami. Jakou cestou se vydáme - zá-
leží jen na nás.  Irena Krejčová, Klub  Seniorů

Program zájezdu: Most, Červený Hrádek, 
Stará Ves, Kadaň, Panenský Týnec (při-
hlášky na tel.: 251818044 (pí Růžičková)
Zájezd je v pořadí čtvrtý (v letošním roce po-
slední), který pořádá Městská část Praha – Sli-
venec ve spolupráci s CK Arces pro seniory tr-
vale žijící ve Slivenci. Na každý zájezd odjíždí 
ze Slivence a z Holyně více než 40 účastníků. 
Pro ně jsou zájezdy městskou částí dotovány.
V příštím roce plánuje MČ v nabídce čtyř zá-
jezdů pro seniory ročně setrvat. Budeme čekat 
na náměty lokalit, které vybírá každoročně 
Klub seniorů Slivence a  Holyně. Na základě 
toho zpracujeme spolu s  CK Arces nabídku 
výletů pro rok 2018.

Centrum pro zdraví NABÍZÍME POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA NA ZÁJEZD 
SENIORŮ 19. 10. 2017

Letní výstavy v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Hodně štěstí, pohody a hlavně 
zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad MČ 
Praha-Slivenec.

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci září a říjnu
oslavili nebo oslaví

významné životní jubileum.

září
Paní Dagmar Janatová

Pan Josef Semerád
Pan Karel Jílek
Pan Ilja Fotul

Paní Ludmila Nováková
Pan Eduard Rýmon

Pan Miloslav Koudelka
Pan Jindřich Poustka

říjen
Pan Václav Křížek

Paní Bedřiška Morsteinová
Pan Jaroslav Nedoma

Pan Zdeněk Novák
Pan Jiří Boháč

Paní Marta Novotná
Pan František Pánek
Paní Věra Moťková
Paní Libuše Tomšů



Společenské hry v knihovně
Knihovna se snaží zpestřit svoji nabídku o možnost vypůjčení spo-
lečenských her. Těsně před prázdninami jsme nakoupili první várku 
a v průběhu srpna jsme vybrali a dokoupili ještě další hry. Lze si vy-
brat hru pro předškoláky, čtenáře mladší i starší a ani dospělí nepři-
jdou zkrátka. Většina her je určená pro hraní a zábavu celé rodiny.
Nakupovali jsme u firmy Piatnik, která neustále vymýšlí nové způso-
by zábavy tak, abyste se ve volných chvílích nenudili a mohli se ba-
vit se svou rodinou či přáteli. Hry rozvíjejí intelekt váš i vašich dětí.
Piatnik je značka známá tím, že nepřináší pouze zábavu, ale ta-
ké rozvíjí užitečné dovednosti dětí - a to nejlepší možnou formou: 
hrou. Může vašim předškolákům nebo školákům pomoci se začátky 
počtů, vylepšit jejich vizuální paměť, vyjadřovací schopnosti a umě-
ní se soustředit na podstatu problému.
A nezapomeňte: Kdo si hraje, nezlobí!

Seznam her v současné době k zapůjčení v knihovně:
■ Scrabble
■ Scrabble junior
■ Děti z Carcassonne
■ Dixit
■ Dobble
■ Kangaroo
■ Chicken Out!
■ Shop Hop
■ Cartagena
■ Rummikub XXL
■ Activity Děti
■ Speed Cups
■ Activity Champion
■ Tik Tak Bum Junior
Za knihovnu Slivenec Irena Krejčová a Mgr. Jiřina Haningerová
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– O prázdninách 2017 byla knihovna stále otevřená, doplnili jsme 
knihovní fond o nové svazky tak, abychom uspokojili všechny čtená-
ře. Na nové knihy bylo nutné pořídit nové regály.
Děkujeme všem čtenářům za trpělivost a  věrnost při návštěvách 
knihovny, i navzdory stavebním úpravám před knihovnou. Těšíme 
se společně s vámi na nový zelený prostor ve dvoře, kde vznikne též 
posezení pro návštěvníky knihovny.

Stručný výběr knih pro dospělé náročnější čtenáře:
■ Olga Tokarczuková: Knihy Jakubovy – román je obrazem dáv-
ného Polska, mocného a vlivného království na vrcholu své státnos-
ti, ale zároveň těsně před pádem do osudové propasti zájmů soused-
ních mocností.
■ Anthony Doerr: Jsou světla, která nevidíme – román – brilant-
ní příběh funguje jako mistrovské hodinky, všechna kolečka do sebe 
zapadají s naprostou přesností.
■ David Hidden: Děti boží – detektivka – záhadná mizení chlapců, 
vyprahlá poušť, mexicko-americká hranice, lepkavé horko, smrad 
mexického vězení, pachuť strachu a hrůza vás sevřou a pustí až na 
poslední stránce knihy.
■ Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem – od vel-
kého třesku ke globální civilizaci. Autor se volně pohybuje od fyziky 
přes biologii až k informatice a zase zpět. Šíře záběru bere dech.
■ Josef Formánek: Úsměvy smutných mužů – zápisky z protial-
koholní léčebny.
■ Leila Slimani: Něžná píseň – psychologické drama, napětí ani 
na chvíli nepolevuje.
■ Katja Kettu: Můra – drsný román, šokuje, snad i znechutí, ale jak 
jinak psát o gulagu? Vypráví o osudech jednotlivců, odkrývá to, co 
mělo zůstat skryté.
■ Ingar Johnsrud: Kalypso – detektivka – dobře napsaná jazykem 

chytrým, výstižným a pestrým.
■ Malin Persson Giolito: Tekutý písek – švédská kriminální sen-
zace roku 2016. Přináší nemilosrdně otevřený a mimořádně aktuální 
příběh.
■ Jáchym Topol: Citlivý člověk – politický román ze současnosti, 
komický a brutální. Zemitá groteska o nacházení Boha a lidské jiskry 
v nejpustších brlozích.
■ Michail Zygar: Všichni muži Kremlu – stručná historie součas-
ného Ruska.
■ Sam Eastland: Bestie v rudém lese – svět sovětské špionáže za 
2. světové války. Součástí příběhu je i psychologická studie Stalinovy 
narušené osobnosti – paranoidní a násilné povahy.
■ Peter Wohlleben: Citový život zvířat – fascinující pohledy do 
zvířecí duše. Láska, zármutek, soucítění – úžasná tvář skrytého svě-
ta.

Stručný výběr knih pro děti a výtvarnou výchovu:
■ Šití krok za krokem – jak ušít švy, záložky, lemy, záševky, pásky 
a další.
■ Výtvarné nápady na celý rok – tvořivá inspirace pro děti od 4 
do 12 let
■ Škola kreslení a malování – výtvarné nápady pro šikovné děti
■ Knížka plná nápadů pro deštivá odpoledne – 102 zábavných 
tipů pro šikovné ruce

Stručný výběr cd a stolních her pro děti a dospělé:
■ Zlatovláska a další pohádky, Vařila myšička kašičku, Z dení-
ku kocoura Modroočka, Vzpomínky na Sherlocka Holmese, Sní-
daně u Tiffanyho, Putování za svatým grálem, Občanský prů-
kaz a další. Ze společenských her: Scrabble, Dobble, Dixit a další.

Nabídka nových knih, společenských stolních her, 
CD s pohádkami a romány namluvenými známými herci

Naše knihovna v současné době přechází na nový knihovní 
systém. Z toho důvodu nejsou dočasně plně funkční webové 
stránky knihovny. Nelze vyhledávat v katalogu a nefunguje 
přihlášení.
Prosíme o trpělivost a budeme vás informovat.
Děkujeme za pochopení.

MČ PRAHA – SLIVENEC VYPISuJE 
ODMĚNu NÁLEZCI 

STARýCH SLIVENECKýCH KRONIK
Dlouhodobě pátráme po starých archiváliích Slivence a Holy-
ně. Nálezci autentických předválečných i poválečných kronik 
náleží odměna ve výši 20 000,– Kč.
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Slivenecký klub Švestka po prázdninách
V prvních zářijových dnech proběhly tři termíny zápisů do kurzů volnočasového zařízení MČ Praha – Slivenec. Klub nebyl přes 
prázdniny uzavřen úplně, ale na přání našich cvičenců probíhal až do první poloviny září letní semestr v sále Fit Švestka. Po 
prvních dnech zápisů jsme zaznamenali téměř 400 přihlášek, a to jak do kurzů pro děti, tak i pro dospělé. Největší zájem ze strany dětí je 
o výtvarné kurzy (Paletka, Hliněná pecka, Alenčin korálek), ale také o kurzy cvičení a individuální výuky na hudební nástroj (máme zcela na-
plněnou kapacitu u kytar, flétny, i klavíru). Ze strany dospělých je zájem o jazykové kurzy a o cvičení v sále Fit Švestka, kde jsme zavedli letos 
nově permanentky také pro seniory (s 50% slevou pro ty, kteří trvale bydlí v MČ Praha – Slivenec). První švestkové pololetí začalo v pondě-
lí 18. září. Kromě více než 70 různých 
kurzů (skupinových i  individuálních) 
plánujeme různé semináře, worksho-
py, divadelní představení a  další pře-
kvapení.
Do některých kurzů je možno se ješ-
tě přihlásit (seznam uvádíme), a to 
každý čtvrtek mezi 15:00  – 19:00 
v  naší kanceláři (vedle sálu Fit 
Švestka na adrese K Holyni 315).
Přejme si, aby sedmý švestkový rok 
přinesl v  našem klubu všem (ať už 
lektorům nebo návštěvníkům) nejen 
poznání a  zábavu, ale také milá se-
tkání a  nová přátelství… Vždyť proto 
tady jsme především (pro tu soused-
skou pospolitost)!  Lenka Kudláková 
(a celý realizační tým v podobě  Edi-
ty, Dory, Veroniky, Jany)

www.klubsvestka.cz, přidejte si nás na fb
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Soukromá klinická LOGOPEDKA, Andrea Krenželoková,
nabízí své služby pro děti i dospělé (konzultace, diagnostika,
terapie) v oblasti poruch řeči a komunikace

■ osobně ve Slivenci, na Santošce u Anděla nebo
■ online (v pohodlí Vašeho domova, časově flexibilně,
s použitím ověřeného moderního počítačového programu
speciálně vyvinutého logopedy v Kanadě a upraveného 
pro český jazyk.

Zábavnou formou k lepší komunikaci!
Podrobnější informace na telefonním čísle 776658846 nebo emailu 
andrea.krenzelokova@email.cz.

divadýlko melu-
zína
divadlo Knoflík
vokální sbor
housle
fotografie
Keramika dospělí
Keramika mládež
míčovky
prťata I.
Špunti I.
němčina skupina 
mírně pokročilí
němčina skupina 
začátečníci
Španělština
angličtina po-
kročilí
angličtina více 
pokročilí
latina

fIT ŠVESTKA:
pilates I. -    
po 8.00 - 9.00
pilates II. - 
Čt 18.45 - 19.45
pilates III. - 
Čt 20.00 - 21.00
tabata I. -  
St 19.30 - 21.00
tabata II. - 
pá 18.00 - 19.30
jemná jóga I. -  
po 17.15 - 18.15
jemná jóga II. -
po 18.30 - 19.30
Čchi kung -  
po 19.40 - 21.00
jóga s martou -
St 18.00 - 19.00

NABÍDKA VOLNýCH 
MÍST V KuRZECH KLuBu 

ŠVESTKA

in
zerce

Poděkování slivenecké firmě harna.cz  
za poskytování internetu Klubu  Švestka
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11. ročník Pražského cyklozvonění  2017

9. slivenecké vláčkohraní

Ačkoli některé z vás odradilo chladné ranní počasí či délka letošní trasy, tak jsme spolu s paní starostkou a několika statečnými vyrazili směr Velká 
Chuchle, kde jsme se spojili s chuchelskými a již jako poměrně velká skupinka jsme pokračovali po stezce podél Vltavy. Na Mlejnku v Bráníku se 
k nám připojily i pelotony z druhé strany Prahy a společně jsme pokračovali po náplavkách do cíle, který byl letos na Praze 8 v Kaizlových sadech, 
kde nás přivítalo krásné slunečné počasí. Celkem se nás tam sjelo z různých částí Prahy přes 500 cyklistů a společně jsme si užili bohatý program 
hudebních a sportovních vystoupení včetně autogramiády badmintonového šampiona Petra Koukala, který pro účastníky připravila radnice Prahy 
8 ve spolupráci s tradičním organizátorem Jitkou Vrtalovou ze sdružení Na kole. Účastníkům děkujeme a těšíme se za rok na další ročník.  
 Simona Strauchová (na fotografii se starostkou J. Plamínkovou).

O víkendu 9. a 10. září uspořádal  Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec, který pracuje pod 3. MS při OS ČČK Praha 1 , další,  již devátou 
interaktivní výstavu svých modulů.
I tentokrát dostali modeláři od Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou možnost využít pro výstavu prostory v areálu  Křižovnického dvora.
Na cca 400 m2 tak návštěvníci tradičně mohli najít nejen kolejiště sestavené tentokrát z 97 modulů ve velikostech H0 a H0e, rozestaveného letos 
do několika směrů. Velký zájem tu budil model Křižovnického pivovaru, který ukazuje i pohyblivou plnící linku nebo létajícího čápa nad komínem, 
ale i spousty dalších zajímavých modulů.
Nechyběla samozřejmě oblíbená modelářská dílnička, která byla v neustálém obležení modelářů všeho věku, ani úžasná „nádražní restaurace U Ma-
šinek“, která nabídla hladovým a žíznivým návštěvníkům chutné občerstvení. Ani tentokrát neunikli návštěvníci více či méně záludným otázkám, 
na které hledali odpovědi přímo na vystavovaných panelech. Pro ty nejmenší bylo samozřejmě k dispozici oblíbené dřevěné kolejiště. Všichni také 
byli požádáni, aby přimalovali svůj vagónek ke „ sliveneckému vlaku “, který tak letos nakonec získal 131 vagonů. K vidění byl i tentokrát on-line 
přenos vystavované trati, který zajišťovala jedna z projíždějících lokomotiv, případně fotografická prezentace vystavených modulů.
Také letos se někteří návštěvníci na výstavu vraceli i druhý den, aby si ji znovu náležitě 
užili. Počet korálků vhozených do „ sčítací“ lahve, s jejichž pomocí počítáme návštěvnost, 
byl nakonec krásných 584, čímž byl vytvořen opět nový rekord v návštěvnosti. 
Letošní výstava je za námi a modeláři tak znovu začínají s přípravou na tu další, tento-
krát jubilejní,  která snad bude stejně zajímavá a úspěšná. Fotografie z té uplynulé bude 
možno zhlédnout na  stránkách www.nadrazislivenec.cz   . A pokud by  někdo náhodou 
řešil nerudovskou otázku „ Kam  s ním ? „ – tedy přesněji řečeno s dřevěným kolejištěm, 
se kterým si děti doma již přestaly hrát – jistě na ni nalezne rychlou odpověď .
                                                                                                                                                - PeS -
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www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz

V  malebném městečku Rabí v  předhů-
ří Šumavy v  Plzeňském kraji, asi devět 
kilometrů od Sušice, se ve dnech 14.  – 
19.  8.  2017 uskutečnilo letní fotbalové 
soustředění slivenecké přípravky. Cílem 
soustředění nebyla jenom kondiční pří-
prava a  technická práce s  míčem, ale 
i  sladění týmu a získávání návyků práce 
v  kolektivu v  podmínkách odloučení od 
rodičů. Trenéři tlačili své svěřence k ma-
ximálnímu důrazu, aby nácviky byly zvlá-
dány nejenom jednotlivci, ale i  celými 
skupinami. Nácviky probíhaly v dopoled-
ních a  odpoledních blocích, s  prokládá-
ním relaxačních bloků spojených s  do-
statečným odpočinkem. Nácvikové bloky 
byly rozděleny do čtyř pracovišť. Každé-
mu pracovišti se věnoval jeden z trenérů 
formou kruhového tréninku. Postupně 
se každý člen skupiny seznámil pokaždé 
z jinými technickými požadavky. V rámci 
kruhového tréninku si často naši svěřen-
ci sahali na své fyzické, ale i  psychické 
limity. Nácviky byly zpestřovány krátko-

dobými soutěžemi. V závěru soustředění jsme své síly změřili v Horaž-
ďovickém turnaji. V  rámci malého fotbalového turnaje jsme postupně 
odehráli po dvou zápasech s týmem z Aše a místními Horažďovicemi. 
V příjemném prostředí, s dobrou organizací a herní kvalitou všech týmů, 
jsme se stali vítězem turnaje. Novou sezónu jsme zahájili přátelskými 
zápasy, s dívčím týmem Dukly Praha a týmem z Řep. U prvně zmiňova-
ného přátelského zápasu se nám vyplatil herní důraz a nácviky techniky 
hry, obě tyto vlastnosti nám ale chyběly ve druhém zápase, který pro nás 
skončil prohrou. Do nové sezony jsme ale vstoupili úspěšně, výhrou nad 
týmem z Bílé Hory, dne 8. září 2017.
Pokud máte chuť stát se členy našeho týmu, přijděte mezi nás! Ukažte 
nám, co umíte, a my vás rádi v týmu uvítáme.
V případě, že s námi chcete změřit svoje síly (ročníky 2007 a 2008) a se-
hrát s námi přátelské fotbalové utkání,  připojujeme kontakt na paní Fro-
líkovou – vedoucí týmu starší přípravka AFK Slivenec tel.: 732 925 021, 
ráda s vámi domluví termín.  Michal Starec

Letní příprava na novou sezonu
starší přípravka ročníky: 2007, 2008

V sobotu 16.9. proběhl v ulici U Sportoviště tradiční sousedský bazárek  u vrátek“.

inzerce



řÍJEN
  2. 10.  16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
   2. 10  17:30 Komunitní plánování na téma: Využití pozemku 
 v centru Holyně pro veřejnost
   3. 10.  18:00 Cestopisná beseda Jindřich Noll: Prokopské údolí
   7. 10. 15:00 a 16:00 Vítání občánků (Zasedací síń ÚMČ)
    9.10.  17:30 Komunitní plánování na téma: Výstavby sociálních  
 bytů a multifunkčního centra ve Slivenci
12. 10.  16:00-18:00 Slavnostní otevření tělocvičny
19. 10.  Zájezd pro seniory (Most, Červený Hrádek, Kadaň)
20. – 21.10. Volby
21. 10.  10:00 Seminář jógy (Fit Švestka)

LISTOPAD
   6. 11.  16:00 Schůzka seniorů (Klubovna seniorů)
 14. 11. 18:00 Cestopisná beseda Nový Zéland (Monika a Jiří 
 Vackovi)
 18. 11.  10:00 Seminář jógy (Fit Švestka)

PROSINEC
  3. 12.  Rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci a v Holyni

ceStopISná beSeda

MONIKA A JIŘÍ VACKOVI: NOVý ZÉLAND

Úterý 14. 11. 2017 v 18:00

zaSedací míStnoSt ÚmČ

Touhu poznávat svět ze sedla kola mají Monika a Jirka 
Vackovi v krvi, a tak překážkou k další velké cestě nebyly 
ani jejich dvě malé děti. I když Péťa přišel na svět teprve 
koncem ledna 2015 a poněkud komplikovaněji, na kon-
ci prosince téhož roku už seděl se svou tříletou ségrou 
Bárou v letadle, aby se spolu s rodiči podívali vůbec nej-
dál, kam to z České republiky jde – na Nový Zéland. Ve 
vozíku zapojeným za tatínkem najeli za tři měsíce 4010 
kilometrů a noci trávili převážně ve stanu. Pro rodiče to 
však tentokrát byla úplně jiná dimenze cestování. Odpo-
činek téměř neexistoval, počasí často umělo ukázat svou 
horší tvář, infrastruktura byla mnohde velmi chudá, kra-
jina kopcovitá, silnice rušné, ploty kam až oči dohlédly 
a země navíc v létě doslova přeplněná turisty. Ale i tak 
to byla opět nezapomenutelná cesta, o kterou se s vámi 
rádi podělí.

veřejná KnIhovna SlIvenec váS zve na 

přednáŠKu S promítáním

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ, SLIVENEC, HOLYNĚ

PhDr. JINDŘICH NOLL
Kdy: Úterý 3. 10. 2017 v 18.00 hod.

Kde: Úřad mČ praha–SlIvenec

„Obejít široký okraj města není jen turistika; je to tak 
trochu výzkum neznámých oblastí. Mnoho Pražáků zná 
řekněme Tatry jako své boty; daleko méně je těch, kteří 
prozkoumali Vackov nebo Butovice… Obyvatel Letné se 
dostane k Olšanům leda při svém vlastním pohřbu, zatím-
co obyvatel Královských Vinohrad zavítá spíše do Alžíru 
než do Petrské čtvrti.“  (Karel Čapek, Obrázky z domova)

vstup volný

StaroStKa mČ praha SlIvenec rndr. jana 

plamínKová SrdeČně zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
NOVÉ SLIVENECKÉ TĚLOCVIČNY

(možnost prohlídky nové stavby pro veřejnost)

ČtvrteK 12. 9. 2017 mezI 16:00 – 18:00

doprovodný program:

16:00 Slavnostní přestřižení pásky (starostka 

j. plamínková a hosté)

16:00 – 18:00 ukázky sportovních aktivit 

připravila zŠ,  afK Slivenec, Slivenecký klub 

Švestka, aerobic team velká chuchle

Kalendář SlIvence 
říjen – lIStopad 2017


