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  informace ze 4. zasedání zastupitelstva    velikonoční jarmark
  Mramorka   škola a školka   úklid „Prašandy“
 významné návštěvy    pozvánky na akce v květnu a červnu

 Fotbalové derby Slivenec : Real Holyně
a obecní pálení čarodějnic  

V pondělí 30. dubna, za slunného odpoledne, se konalo na 
fotbalovém hřišti AFK Slivenec exhibiční fotbalové derby Slivenec : 
Holyně. 

Na prestižní utkání se připravovaly oba výběry velmi pečlivě 
a zájemců bylo tolik, že se na soupisky  mnozí ani nedostali. Slav-
nostní výkop provedl čestný host pan Antonín Panenka, mistr 
Evropy z roku 1976. Tým Real Holyně nastupoval s předsevzetím 
obhájit vítězství 10:1 z posledního derby v roce 1991. Výběr Sli-
vence, složený z velké části z aktivních hráčů AFK Slivenec, byl 
favoritem zápasu. Po prvním gólu Adama Kudláka a počáteční 
převaze Realu  svitla naděje pro nadšené holyňské fanoušky. 

Výběr Slivence však zvrátil zápas ve svůj prospěch, když 
vyrovnávací gól z penalty vstřelil Jiří Růžička a o další slivenec-
ké  góly se postarali Jan Slavík ml., Pavel Palaš a Martin Ryzák. 
Výběr Slivence tak zvítězil 4:3. Za holyňské skóroval ještě dva-
krát Viktor Dolista.

Za zvuků slavné „We are the champions“ od skupiny Queen 
převzali slivenečtí fotbalisté z rukou paní místostarostky Simony 
Strauchové putovní pohár plný šampaňského.

Součástí oslav bylo podpálení vatry na počest vítězům. Namís-
to čarodějnice byl tentokrát upálen ztepilý fotbalista v nadživotní 
velikosti bez klubové příslušnosti. 

O zábavu se postarala country kapela, která hrála do pozdních 
večerních hodin, občerstvení pro téměř 400 návštěvníků zajistili 
fotbalisté.

Poděkování 
AFK Slivenec za realizaci celé akce.
Zvláštní poděkování za pomoc a podporu při 

přípravách panu Svobodovi, manželům Jarolí-
movým a  paní Růžičkové, manželům Pavlíč-
kovým a pánům Petrovi, Kadeřábkovi, Ficálovi 
ml., Görglovi ml. a Turkovi.

Kud    
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    Informace ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec, 
které se uskutečnilo ve středu 25. dubna 2007 v sále restaurace U Knotků v Holyni od 18:10 do 20:40 hod.

Přítomni: Ing. Miroslav Brenišín, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláko-
vá, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Aleš Rozehnal, Bc. Simona 
Strauchová, Bc. Kateřina Vrzalová 
Omluveni: Helena Marková, Radomír Aksman, Michal Láznička

Po úvodní zprávě starostky o činnosti za období od 3. veřejného jednání 
zastupitelstva a informacích předsedů komisí zastupitelstvo projednalo jed-
notlivé body rozšířeného pořadu jednání. 

Paní Bc. Kateřina Vrzalová (ODS) složila slib a převzala Osvědčení o zvo-
lení zastupitelkou MČ Praha – Slivenec.
Zastupitelstvo mimo jiné schválilo:

 zřízení nového běžného účtu u Čs. spořitelny - výhodnější podmínky, 
vyšší úročení;

  přidělení grantů v oblasti kultury (rybáři Kč 11.000 Kč, OS Na kraji 28.800 
Kč, Májové semeniště alternativy Kč 5.500 Kč) ;

 převedení dětského hřiště u hřbitova do majetku MČ;
 navýšení rozpočtu o Kč 50.000 Kč (sponzorský dar od společnosti 

Galstian&Galstian Group);
 pronájmy pozemků:

v Holyni p. Umovi (zahrádkářské účely), ve Slivenci p. Veselíkovi (zeměděl-
ská činnost), p. Petrovi (zelená pizzeria – zřízení letní zahrádky);  

 zakoupení objektu čp.p 128 v Holyni od Včely za cenu 1.600.000,- Kč;
 uzavření Smlouvy o vyrovnání mezi společnostmi Central Group, ING-

BAU CZ a MČ Praha-Slivenec (platnost smlouvy podmíněna přidělením 
částky Kč 820.000 Kč od Magistrátu hl. m. Prahy na dluh za kanalizaci v ul. 
Za Farou – MČ dluží z r. 2006 společnosti INGBAU CZ – závazky Central 
Group, INGBAU CZ z titulu záborů veřejného prostranství a  pokut uděle-
ných MČ za zpoždění výstavby);

 uvolnění částky v maximální výši 200.000,- Kč na nákup herních prvků od 
společnosti  Tomovy parky, s. r. o., na vybavení dětského hřiště na pozemku 
za  historickou budovou ZŠ (fi nancování zajištěno z plánovaných prostřed-
ků MČ a sponzorských darů);

 zahájení oprav komunikací – zahájit výběr dodavatelské fi rmy na rekon-
strukci chodníku v ul. Ke Smíchovu od květinářství až po drogerii;

 navýšení rozpočtu MČ o dotace od MHMP (5 mil. Kč na rekonstrukci 
historické budovy ZŠ,  1 mil. Kč na kapličku v Holyni a 8.400 Kč pro knihov-
nu);

 podpis smlouvy se společností ILBAU o stanovení podmínek umístění 
stavby dočasné betonárny (do r. 2009) v areálu AUSTISU;

 výkup pozemku pro rozšíření severní části ul. Za Farou (rozšíření komuni-
kace nezbytné pro zachování dvousměrného provozu);

 pořízení studie nové mateřské školy, tělocvičny a sportovního areálu;
Zastupitelstvo neschválilo:

 změnu územního plánu parc. č. 1374/1 a 2, k. ú. Slivenec z funkce PZO 
(zahrádky a zahrádkářské osady) na OC (čistě obytné). 

Zprávy předsedů komisí

Ing. Brenišín (předseda stavební komise, majetkové a pro rozvoj infra-
struktury) – Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) nám přidělil dotaci 5 mil. Kč 
na rekonstrukci historické budovy základní školy; v současné době zadáno 
vypracování položkového rozpočtu rekonstrukce, poté zahájíme práce – 
rekonstrukci rozvodů elektřiny, výměnu vnitřních odpadů. Kaplička v Holyni 
– obdrželi jsme dotaci 1 mil. Kč na dokončení oprav, které předpokládáme 
dokončit v tomto roce.

Průběžně usilujeme o zlepšení komunikace a spolupráce se stavebním 
odborem Prahy 5.
Mgr. Novotná (předsedkyně grantové komise) – všichni zastupitelé přispí-
vají svou pomocí při zpracovávání žádostí o granty,  ČEPS přispěl část-
kou 100 tis. Kč na rekonstrukci fotbalového hřiště, díky kulturní komisi jsou 
v jednání další 2 granty na kulturní činnost.

Mgr. Kudláková (předsedkyně komise pro kulturu, školství, sport a volný 
čas) - zpráva o činnosti komise za první čtvrtletí r. 2007

Podařilo se nám zkontaktovat církev, otevřít kostel občanům a získat p. 
faráře Z. Skalického pro naše plány v oblasti kultury. V kostele Všech sva-
tých se již konal vánoční  a jarní koncert.

Získali jsme pro záměr literárně-cestovatelských večerů majitele pizzerie 
p. Petra, který nám pro  tyto večery nabídl dlouhodobé bezplatné propůj-
čení restaurace.

Zahájili jsme spolupráci se ZŠ, snažíme se školu zviditelnit, zpopularizo-
vat spolupořádáním volnočasových aktivit a kulturních akcí, jakou byl např. 
nedávný 1. velikonoční jarmark. Nejbližší společnou akcí bude květnový 
turnaj ve stolním tenisu se slavnostním otevřením školního hřiště veřejnos-
ti. Škola vychází vstříc, umožňuje bezplatný pronájem tělocvičny pro malé 
ochotníky, umožňuje pořádat ve svých prostorách několikrát ročně veřejné 
výtvarné dílničky. Všechny tyto aktivity organizuje Sdružení Na Kraji, které 
za nových podmínek opět zahájilo svou činnost a rozrostlo se o nové členy. 
Sdružení vzalo pod svá křídla dva nově vzniklé soubory Ochotníků Jany 
Radojčičové, které pilně nacvičují své hry, aby obnovily tradici ochotnického 
divadla.

V oblasti sportu se daří spolupráce s AFK Slivenec, společně, především 
v režii fotbalistů, jsme připravili na pondělí 30. dubna fotbalové exhibiční 
derby Holyně:Slivenec se slavnostním výkopem A. Panenky a obecní pálení 
čarodějnic.  Nepodařilo se nám naopak podchytit Občanské sdružení Spor-
tovní klub Slivenec, které je vlastníkem bývalé sokolovny a hřiště ve Slivenci. 
Toto sdružení vyvíjí své aktivity a nemá zájem na spolupráci.

Pro naše seniory jsme smluvně zajistili spoluúčast na zájezdech s Kultur-
ním střediskem Koruna v Radotíně, na které bude přispívat cca 50% MÚ 
Slivenec,  zorganizovali jsme tři schůzky seniorů a budeme v jejich pořádání 
pokračovat, spolu se sociální komisí.

Zkontaktovali jsme pí Z. Zdeborskou, autorku projektu Hafík, který se 
stal v minulých letech velmi  populárním, a chceme na tuto tradici navázat. 
Z organizačních důvodů jsme po domluvě přesunuli termín akce na září.

Koncepce práce komise spočívá v zajišťování kulturních programů za 
podpory MÚ, organizování aktivit pro rodiny s dětmi v režii Sdružení Na 
Kraji a koordinaci všech spolků, sdružení a klubů, které tu fungují. Chceme, 
aby se v našem celoročním dramaturgickém plánu  našli všichni. Budeme 
pořádat masové akce, jako byl např. masopust, ale stejně tak komorní pro-
gramy. Chceme tu být pro všechny bez rozdílu věku a zájmů.

Na fi nancování těchto akcí přispívá MÚ částkou 45.300 Kč na rok, naše 
komise zpracovala podklady pro tři granty na kulturu, dále si velmi vážíme 
spoluúčasti občanů, kteří dobrovolným vstupným pomáhají náklady hradit. 
Doufáme, že se nám v budoucnu podaří získat pro naše aktivity více spon-
zorů, zvláště od  občanů a fi rem zde působících.Tímto vyzývám potenciální 
sponzory k zamyšlení. Přivítáme je s otevřenou náručí, neboť připravujeme 
na první červnový víkend první slivenecký divadelní festival s názvem Slive-
necké letnice. Je to projekt pí Jany Radojčičové a doufáme, že každoročně 
přispěje ke zviditelnění naší městské části, což je jedním z dalších cílů naší 
práce.    
Dr. Pick  (předseda komise dopravy a ŽP) - oprava komunikací formou 
živičného recyklátu, odstranění nepořádků před domy, dopravní značení na 
komunikacích.

Starostka odvolala na vlastní žádost dosavadní předsedkyni sociální 
a bytové komise pí. Pravdovou Pavlíčkovou a novou předsedkyní  této 
komise jmenovala pí. Janu Szilvásiovou. 

Úplný zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha-Sli-

venec včetně příloh je k nahlédnutí na úřadě MČ a na internetových 

stránkách www.praha-slivenec.cz.

Předběžný termín 5. veřejného jednání zastupitelstva – pondělí 25. 

června 2007 v zasedací místnosti úřadu MČ Praha-Slivenec.     Hol     
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   Slovo starostky
   

Kanalizace
Stále přesně nevíme, kolik peněz hodlá Hlavní město Praha  

ve Slivenci proinvestovat na výstavbu kanalizace. V rozpoč-
tu hlavního města je sice na výstavbu kanalizace ve Slivenci 
vyčleněno  27 mil. Kč, ale část z těchto peněz půjde na splátky 
starých dluhů, protože  část investic v předchozích letech byla 
dělána na dluh a město musí  nyní tyto peníze splácet. Podle 
nejpravděpodobnějších odhadů zbývá pro letošek na výstavbu 
kanalizace asi 13 – 14 mil. Kč, ale přes dosti intenzivní úsilí se 
mi zatím na Magistrátu  nepodařilo dobrat se  přesných čísel. 
Každopádně chceme, aby se začalo stavět v ulici Ke Smíchovu, 
což pochopitelně přinese i nezbytná omezení dopravy. Kdy se 
začne, zatím přesně nevíme. Jakmile budeme mít bližší infor-
mace, dáme je na web. V lednu jsme žádali MHMP o posílení 
fi nancí na výstavbu kanalizace, ale bohužel marně. 

Snažíme se získat peníze i z jiných zdrojů, především z EU. 
Nejperspektivnější se zatím jeví Operační program Životní pro-
středí, v němž bude možné získat na kanalizaci až 90% dotaci. 
Získání této dotace ale zjevně ztíží fakt, že městská část má jen 
omezenou právní subjektivitu (není to obec) a navíc jsou zde i 
další překážky právní i technické. Nicméně se nevzdáváme a hle-
dáme všemožné cesty, jak se k penězům dostat. Čas zatím je, 
programy se budou vyhlašovat až na podzim, ale chceme být při-
praveni. Lze požádat i v rámci „pražského“ programu Konkuren-
ceschopnost, ale zde bude větší přetlak projektů a méně peněz. 

Komunikace
V současné době se zpracovávají projekty na rekonstrukce 

povrchů po výstavbě kanalizace.  Protože ale nechceme čekat, 
až se všude dostaví kanalizace, rozhodli jsme se některé komu-
nikace v centru opravit vlastními silami a z vlastních prostředků. 
V nejbližší době proto začne oprava chodníku mezi drogerií a 
květinářstvím. Další úseky pak budou následovat podle fi nanč-
ních možností městské části. 

Kromě toho bychom chtěli v brzké době spravit aspoň nejhor-
ší díry na komunikacích ve Slivenci i v Holyni. V současné době 
shromažďujeme nabídky fi rem. 

Centrum
Na regeneraci zeleně v centru Slivence jsme zatím získali od 

Magistrátu 500 000 Kč. Žádali jsme magistrát o další peníze, 
protože centrum jich spolkne poměrně značné množství, ale 
bohužel jsme neuspěli.  V březnu jsme podali grant na Nada-
ci Partnerství do programu 5 P pro Prahu  - podle posledních 
(neofi ciálních) informací jsme získali 100 000 Kč na projektové 
práce. Na centrum se byl podívat arch. Hlaváček, který by měl 
zpracovat studii regenerace centra Slivence. Studenti od doc. 
Štenclové z katedry územního rozvoje ČZU, kteří zpracovávali 
studii regenerace centra jako svoji školní práci, by ji měli v květ-
nu odevzdat a pak nám ji  budou prezentovat. Hydrogeologové  
z fi rmy Aquatest řeší, jak zajistit přítok čerstvé vody do rybníka 
(prameny, které rybník napájely,  byly strženy při výstavbě kana-
lizace). Situace je vzhledem k obrovskému suchu docela kritic-
ká, rybník páchne, rybáři u něj tráví mnoho hodin denně a snaží 
se provzdušnit vodu a doplňovat čerstvou, ale situace se musí 
urgentně řešit systémově. Doufáme, že odborníkům se podaří 
nalézt řešení.  Podali jsme též grant na Ministerstvo životního 
prostředí na studii regenerace zeleně v centru Slivence a Holy-
ně. V půlce května se  dozvíme, zda jsme uspěli či nikoli.  

Škola a školka
Na rekonstrukci staré budovy školy jsme získali z Magistrá-

tu 5 mil. Kč. Je to podstatně méně, než jsme žádali, ale i tak 
nám tyto peníze pomohou dostat školu z nejhorších problémů. 
Začneme s rekonstrukcí stoupaček a rozvodů vody a s nový-
mi rozvody elektřiny a dalších sítí. Chceme také  vytvořit nové, 
prostorné šatny a zlepšit stav vstupních prostor.  Na nová okna 
zřejmě letos nezbudou peníze. Ve školce opravíme střechu, pod 
kterou se v zimě zafoukává velké množství sněhu. V nejbližší 
době chceme  zahájit projektovou přípravu nové školky a tělo-
cvičny. Projekt budeme hradit z vlastních zdrojů, s žádostí o 
dotaci na projektové práce jsme neuspěli. Peníze na výstavbu 
školky máme přislíbeny z magistrátu na příští rok. Kromě toho 
požádat o spolufi nancování této náročné investice z evropské-
ho programu Konkurenceschopnost. 

Sport
V květnu se chystáme otevřít pro veřejnost hřiště na volejbal a 

basketbal za historickou budovou školy. V jeho sousedství se už 
začalo budovat nové hřiště pro děti s lanovkou, věží a houpač-
kami, které bude rovněž veřejně přístupné. Slavnostní otevření 
se uskuteční 23. 5., kdy se zde bude konat „Olympiáda“. 

V Holyni jsme chtěli dobudovat hřiště u „hasičárny“ tak, aby 
bylo ozdobou centra. Bohužel, zjistili jsme, že  stavebně static-
ký stav vedlejší stodoly se den ode dne zhoršuje. Proto jsme 
kontaktovali městského statika Ing. Macháně, který po obhlídce 
místa konstatoval, že je stodola v havarijním stavu a že „bezpro-
středně ohrožuje zdraví a životy obyvatel“. Na jeho příkaz jsme 
stodolu museli obehnat páskami a zamezit k ní přístup. Statik 
naléhavě doporučuje demolici objektu, ale než se situace ve 
spolupráci s majiteli a stavebním úřadem Prahy 5 vyřeší, není 
bohužel možné hřiště dokončit. 

Pro fotbalisty jsme získali 100 000 Kč od fi rmy ČEPS a  o dal-
ších penězích jednáme. Z těchto peněz by se mělo rekonstruo-
vat velké fotbalové hřiště a zlepšit zásobování hřiště vodou. 

Kaplička a kostel
Od magistrátu hl. m. Prahy jsme získali dotaci 1 mil. Kč na 

dokončení rekonstrukce kaple v Holyni. V brzké době tedy 
budou zahájeny práce na rekonstrukci (jakmile získáme závaz-
né stanovisko Národního památkového ústavu). U kostela ve 
Slivenci bychom dali rádi opravili zeď kolem kostela jako sou-
část regenerace centra. Při prohlídce kostela jsme zjistili, že 
na něm chybí rozsáhlé části měděných okapů, které byly  (i z 
poměrně velké výšky) ukradeny. Ve spolupráci s církví bychom 
chtěli upravit prostor okolo kostela (bývalý hřbitov) tak, aby 
se v něm daly pořádat různé komorní kulturní akce pro veřej-
nost. Kostel i protější církevní statek (č. p. 8) v dubnu navštívil 
velmistr Řádu křižovníků s červenou hvězdou pan Kopejsko a 
využití pro kulturní účely schválil, stejně jako pan farář Skalic-
ký. 

Úřad městské části
V polovině května odchází na vlastní žádost paní Eva 

Aksmanová, které zde chci velmi poděkovat za vykonanou 
práci. Na úřad proto hledáme nového pracovníka (viz inzerát 
na straně 5). 

RNDr. Jana Plamínková
starostka    
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Městská část Praha–Slivenec obdržela žádost společnosti sinpps, s.r.o., která zastupuje 
investora společnost Mramorka s.r.o., o vydání stanoviska k dokumentaci pro územní říze-
ní pro výstavbu obytného souboru „Na Štěpánce“ ve Slivenci, v ul. U Svahu. 

Obytný soubor obsahuje 8 viladomů (o 3 – 5 bytových jednotkách), 6 velkých bytových 
domů o čtyřech nadzemních podlažích a 10 řadových domů. Celkem by mělo být v obyt-
ném souboru vybudováno 183 bytových jednotek.

Zástupci Městské části Praha–Slivenec předloženou dokumentaci podrobně prostudo-
vali a došli k závěru, že uvažovaná výstavba by pro Městskou část měla negativní důsled-
ky.

Pokud by byl obytný soubor postaven dle předloženého záměru, podstatně by se zhor-
šilo životní prostředí Slivence. Plánované čtyřpodlažní domy by zejména narušily stávající 
krajinný a urbanistický ráz Slivence, domy jsou vzhledem k okolní zástavbě nepřiměřené 
mohutné a vysoké. V širším kontextu by taková zástavba měla negativní vliv na estetické 
kvality území. Výrazně by se zhoršila dopravní situace v celé západní části Slivence. Vzhle-
dem k tomu, že ulice U Svahu je slepá, představuje plánovaných 183 bytových jednotek 
nepřiměřenou zátěž jak pro tuto ulici samotnou, tak i pro ulice okolní (ul. K Cikánce, Za 
Farou a K Váze) i pro samotné centrum Slivence.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti vydala MČ Praha-Slivenec negativní stanovisko 
k předložené dokumentaci pro územní řízení, které bylo zasláno společnosti sinpps, s.r.o 
a odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy s následujícími požadavky:

1) snížit počet byto-
vých jednotek jak 
snížením počtu podlaží 
v bytových domech, 
tak rozčleněním vel-
kých bytových domů 
na menší objekty;

2) vybudovat reálné 
množství parkovacích 
míst a dořešit řádné 
nakládání s komunál-
ním odpadem.                                  

Pla, Mus    

  Mramorka
   Investiční akce v MČ Praha - Slivenec 

  Dokončení výstavby rodinných domů v ulici Za Farou
Koncem loňského roku byla dokončena první etapa rodinných 

domů společnosti CENTRAL GROUP a.s. Investor zažádal o kolau-
daci inženýrských sítí  a rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se 
v této lokalitě již delší dobu projevoval nedostatek vody a správce 
pražských vodovodů nedodržel slíbené termíny rekonstrukce vodo-
vodního přivaděče, městská část se odvolala proti vydání kolaudač-
ního rozhodnutí na vodovodní přípojky pro nové domy a potažmo 
i proti kolaudaci rodinných domů.

Díky našemu odvolání se celá akce urychlila a ve čtvrtek 26.4.2007 
byl nový přivaděč připojen na vodovodní síť Slivence. V současné 
době by již měl mít Slivenec dostatek vody. Věříme, že se nebude 
opakovat situace z předchozích let, kdy byli někteří naši obyvatelé 
v létě často bez vody.

Se správcem pražských vodovodů v současné době projednává-
me ještě posílení přivaděče z Barrandova.                         

 Mus    
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   Investiční akce v MČ Praha - Slivenec 

V souvislosti s výstavbou silničního okruhu SO 514 vyrost-
la na okraji Slivence betonárna společnosti Hochtief, která slouží 
k výstavbě tunelu. Jelikož výstavba okruhu má velkou spotřebu 
betonu a potřebuje jeho speciální složení, usiluje v naší Městské 
části o výstavbu další betonárny i společnost Ilbau. Ta by měla 
zásobovat betonovou směsí výstavbu vozovek a zvláště mosty, kte-
ré budou nad Lochkovem dva.

Se zástupci společnosti Ilbau  proběhlo množství jednání, jejichž 
výsledkem je souhlas Městské části s výstavbou betonárny za pod-
mínek její dočasnosti po dobu dvou a půl let (do doby dokončení 
silničního okruhu), poskytnutí fi nanční dotace 2 mil. Kč pro naši MČ 
a rozšíření komunikace K Austisu. Věříme, že provoz betonárny Sli-
venec ani Holyni příliš nezatíží a z fi nančních prostředků od společ-
nosti Ilbau se v obci podaří něco vylepšit.                            Mus    

  Výstavba betonárny za areálem společnosti Austis

  Petice
Na úřadě městské části Praha-Slivenec jsou stále občanům k dispozici podpisové archy petice adresované primátorovi Pavlu Bémovi 
a pražskému zastupitelstvu za urychlení výstavby kanalizace v naší MČ.                   Ing. Petr Pick     

  Petice proti zdi
Počátkem dubna dorazila na ÚMČ petice 76 obyvatel Slivence, kteří nesouhlasí s výstavbou 3 – 3,5 m vysoké protihlukové zdi, která 
by měla oddělit  nově vznikající zástavbu rodinných domů fi rmy Abbey od ulice Ke Smíchovu. Petici jsme odeslali na odbor komunální 
hygieny Hygienické stanice hl. m. Prahy, pobočky Západ  ve Štefánikově ulici v Praze 5 s tím, že se svými občany souhlasíme 
a požadujeme buď normální plot, nebo zeď podstatně nižší. Kromě toho jsme pozvali Ing. Otakara Hackla z Akustického centra, aby se 
o situaci přesvědčil na vlastní oči a pomohl nám najít řešení. Ing. Hackl doporučil, aby odborníci z Ústavu dopravního inženýrství změřili 
hluk ve dvou profi lech ve Slivenci (u plánované zdi, kde je provoz téměř výhradně jednosměrný,  a v centru, kde je obousměrný). Na 
základě těchto výsledků pak bude stanoven další postup.
Dostali jsme též petici požadující, aby dopravní obsluha vztahující se k výstavbě Abbey nejezdila ulicí K Holyni,  ale přímo z ulice 
K Barrandovu. To bohužel není technicky možné - byť  výstavba probíhá nedaleko od ulice K Barrandovu, odbočit se tam prostě nedá. 
Budeme ale bedlivě hlídat, aby investor dal po výstavbě ulici K Holyni do pořádku.             Jana Plamínková    

  Situace v ulici 
Diamantová

Společnost Zlatá Praha, spol. s r.o., v roce 1997 
koupila pozemky jižně od Granátové ulice a před 
rozprodáním jednotlivých stavebních parcel zde 
vybudovala inženýrské sítě a komunikaci. Bohužel 
však splaškovou kanalizaci položili bez stavebního 
povolení a bez kolaudace a komunikace byla 
zhotovena ve špatné kvalitě.

V roce 2000 se společnosti Zlatá Praha, spol. s 
r.o., podařilo veškeré inženýrské sítě a komunikaci 
předat hlavnímu městu Praze. Pozemky pod 
komunikací si však společnost ponechala.

Vzhledem k problémům, které v této ulici 
přetrvávají již několik let, naše MČ opakovaně, 
jak písemně tak i telefonicky, vyzývá vlastníka sítí 
– MHMP – ke zlegalizování splaškové kanalizace. 
V loňském roce MHMP zrekonstruoval povrch 
komunikace. Očekávali jsme, že této akci bude 
předcházet kolaudace splaškové kanalizace a její 
předání správci PVK (kanalizace je již napojena 
na zkolaudovaný řad v ulici U Trpce). Bohužel se 
tak nestalo, a proto MČ Praha – Slivenec odmítla 
komunikaci převzít do správy do doby, než bude 
vyřešena splašková kanalizace. 

Minulý měsíc se nám konečně podařilo 
přesvědčit MHMP – odbor správy majetku, aby 
tuto situaci začal řešit. Doufáme, že se jim to 
v brzké době podaří.               Mus    

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha – Slivenec

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent(ka) úseku výstavby, majetku a investic

Charakteristika vykonávané práce: např. technické a organizační zajištění inves-
tičních akcí MČ, veřejné zakázky, stanoviska k výstavbě, správa místních poplatků 
úseku, zajišťování agendy životního prostředí, správa a údržba mobiliáře MČ 
Místo výkonu práce: ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6,  Praha  5 - Slivenec
Předpokládaný termín nástupu: červen 2007,  příp. dle dohody
Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády
Požadované vzdělání: vyšší odborné,  eventuálně středoškolské s maturitou 
Požadované znalosti: praxe ve státní správě vítána, dobrá orientace v problema-
tice výstavby a životního prostředí, dobrá znalost právních předpisů souvisejících 
s nabízenou prací, zkouška odborné způsobilosti výhodou
Další dovednosti: uživatelská znalost práce na PC, fl exibilita a spolehlivost, dobré  
komunikační schopnosti  

Více informací naleznete na úřední desce před Úřadem městské části a na elektro-
nické úřední desce na webových stránkách  www.praha-slivenec.cz

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 31. 5. 2007 na uvedenou 
adresu nebo osobně do podatelny. 
Úřad městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 – Slivenec

Obálku označte  slovy: „Výběrové řízení – úředník“ .                             
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V březnu navštívil Slivenec i Holyni pan radní Petr Štěpánek, který 
v zastupitelstvu hl.m. Prahy zodpovídá za zeleň a životní prostředí. 
Důkladně projel na kole naši městskou část a seznámil se s aktuální 
situací našeho životního prostředí. Věříme, že nám i pan radní Ště-
pánek pomůže v rámci svých kompetencí.  Pla, Hol     

                                   
 

Dne 13. března se konala od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu MČ 
Praha-Slivenec beseda občanů se senátorem a zastupitelem MČ Praha 5 
panem RNDr. Miroslavem Škaloudem. Pana senátora beseda s občany 
zaujala, chtěl se osobně seznámit se situací, a proto naši městskou část 
navštívil následně ještě jednou a zavítal přímo do terénu. Senátor Škaloud 
mimo jiné přislíbil pomoc při jednání s Prahou 5 o rozšíření komunikace 
mezi Holyní a Barrandovem a při jednání o výstavbě „parkového mostu“ 
mezi Slivencem a Barrandovem. 

 

Rovněž na budově úřadu naší městské 
části Praha-Slivenec vlála ve dnech 9. 3. 
– 12. 3. vlajka Tibetu. Připomněli jsme si tak 
již 48. výročí krvavého potlačení tibetského 
povstání ve Lhase, k němuž došlo 10. března 
1959. K tomuto smutnému výročí proběhly 
v celém světě i u nás tisíce akcí, na nichž lidé 
vyjádřili svou solidaritu se zemí, ve které jsou 
dlouhodobě potlačována lidská práva a tou-
ha po národní i kulturní svébytnosti.

Jeho Svatost Dalajlama uvedl své pro-
hlášení k 48. výročí povstání tibetského lidu 
těmito slovy:

 „Při příležitosti 48. výročí mírového povstá-
ní tibetského lidu v Lhase v roce 1959 nabízím 
své modlitby a vzdávám poctu všem tibet-
ským ženám a mužům, kteří trpěli a obětovali 
svoje životy za svobodu svého lidu. Chci tak-
též vyjádřit solidaritu s těmi, kteří jsou utisko-
váni nebo jsou vězněni.“               Pla, Hol     

  Vlajka pro Tibet

   Významné návštěvy

Návštěva velmistra křižovníků
Dne 30. března 2007 zavítal do Slivence generál a velmistr Rytířského 

řádu křižovníků s červenou hvězdou pan Jiří Kopejsko, O.Cr. Spolu s pa-
nem farářem Skalickým (na fotografi i vpravo) si prohlédli kostel i církevní 
statek (č.p. 8). Oba tyto objekty dali  postavit  právě křižovníci. Zchátralý 
stav statku p. velmistra neudivil, podobná situace je prý všude. V součas-
né době patří statek státu a spravuje ho Pozemkový fond. Stát s ním ale 
nemůže nijak nakládat, protože jde o objekt potenciální církevní restituce.  
Doufejme, že stát konečně narovná své vztahy s církvemi a že objekt cír-
kevního statku získá  konkrétního majitele. Stav, kdy tak velká nemovitost 
v centru obce v podstatě nikomu nepatří, je dlouhodobě velmi nepříjemný. 
Shodli jsme se na tom, že ze statku by mohlo být do budoucna velmi pěkné 
centrum s neopakovatelným geniem loci.           Pla    

Senátor RNDr. Miroslav Škaloud Návštěva radního Petra Štěpánka
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Dne 28. března byli v hotelu Loreta vyhlášeni vítězové kraj-
ského kola 9. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky Zla-
tý erb. Krajské kolo vyhrály v kategorii obcí www stránky MČ 
Praha-Újezd (http://www.praha-ujezd.cz), 2. místo porota 

přisoudila MČ Praha-Vinoř (http://www.praha-vinor.cz) a vel-
mi pěkné 3. místo získaly stránky naší městské části (http://
www.praha-slivenec.cz). Cenu převzala starostka RNDr. Jana 
Plamínková.                         Hol    

 Řidičské průkazy – informace

 ZLATÝ ERB – soutěž o nejlepší webové stránky

    

Nový nebo mezinárodní řidičský průkaz nelze získat na úřadě 
naší MČ.
Řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
a výpisy z evidenční karty řidiče pro žadatele s trvalým poby-
tem nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hl.m. Prahy 
vydává pracoviště registru řidičů odboru dopravně správních 
agend v Praze 1, Jungmannově ul. č. 35.
Telefon: 236 002 800 (call centrum), 236 005 490 (informace)

Návštěvní dny: pondělí – čtvrtek 7:00 – 20:00 hod.
Doporučení - zkontrolujte si – zejména před cestou do 
zahraničí – nejen platnost občanského průkazu a cestovního 
pasu, ale i řidičského průkazu. Pro cesty do evropských zemí 
nepotřebujete mezinárodní řidičský průkaz - s výjimkou cest 
do Albánie, Řecka a Turecka. Dále určitě nezapomeňte při 
cestách do zahraničí svůj evropský průkaz zdravotního pojiš-
tění.                                                     Bohdana Růžičková    

 Některá důležitá telefonní čísla
Úřad městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, 
154 00 Praha 5-Slivenec 
Telefon                                  251 818 044
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz 
www.praha-slivenec.cz

Tísňové volání                       112
Záchranná služba           155
Policie             158
-  místní odd.Barrandov         974 855 720
- okrsek Praha-Slivenec         251 811 153
pí. Jana Sodomková                722 537 590
Hasiči                                150
Městská policie                          156
Havarijní silniční služba           1230, 1240
Všeobecné informace               12 444
Informace o tel.č.                     1180
Úřad městské části Praha 5        257 000 111
Finanční úřad            251 112 111
Úřad práce, Praha 5,                257 286 999
Štefánikova 215/21

Poruchové služby

Ohlašovna poruch tel.stanic         13129
Dodávky plynu         1239
Dodávky vody          840 111 112
Dodávky el. proudu           840 850 860

Veřejná kanalizace                      840 111 112

Linky důvěry, krizová centra

DROP IN                                    222 221 431
Linka důvěry RIAPS              222 580 697
Dětské krizové centrum            241 484 149
Linka bezpečí dětí a mládeže           800 155 555
Národní linka prevence AIDS        800 144 144
Senior linka          800 157 157

Doprava

ABA-nonstop havarijní služba          1240
Dispečink ÚAMK - nonstop pomoc       1230
AAA taxi                 140 14
Profi  taxi           261 314 151
HALOTAXI                               2 4411 4411
Informace o vlakovém a autobusovém spojení

www.vlak-bus.cz                     900 144 444
Informace o leteckém spojení

www.csa.cz                        220 113 314

Zdravotnictví

Praha 5 – FN Motol                 224 431 111
pohotovost                       224 438 590
Zubní pohotovost:

Praha 1, Palackého 5              224 946 981

 Jaké chceme mít centrum Slivence?
V sobotu 31. března se od 10:00 hod. konala na úřadě MČ Pra-
ha-Slivenec první beseda s občany na téma, jaké centrum Sli-
vence bychom si přáli. Defi novali jsme širší centrum Slivence 
– ohraničené ulicemi Ke Smíchovu – K Lochkovu -  Na Křenkově, 
a hledali jsme společně odpovědi na otázky týkající se vzhledu 
centra, zajištění bezpečnosti chodců, zklidnění dopravy a problé-

mů s parkováním. Besedy se zúčastnila rovněž studentka Doc. 
Štenclové z katedry staveb a územního plánování ČZU,  která 
spolu kolegou zpracovává ročníkovou práci  na téma Centrum 
Slivence.   Názory a náměty občanů budou předány arch. Hla-
váčkovi, který pracuje na studii centra Slivence.

Hol    
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   Životní prostředí 

 Brigáda na „prašandě“ 
(komunikace spojující Holyni s Barrandovem) 

V sobotu 31. dubna zorganizoval úřad MČ Praha-Slivenec na 
základě iniciativy občanů brigádu na tolik diskutované spojce 
mezi Holyní a Barrandovem. Okolo 80 občanů Holyně trpě-
livě a s obrovským nasazením likvidovalo od 9:00 do 14:00 
hodin nálety, odpadky, listí, traviny i suť po celé délce této 
komunikace. Ve spolupráci s úřadem MČ Praha 5, která byla 
vynikající, byly v průběhu akce přistaveny a odvezeny tři vel-
koobjemové kontejnery, stejné množství křovin bylo se svole-
ním požárníků spáleno. Při úklidu po celou dobu velmi zdatně 
a ochotně pomáhal pracovník na údržbu a péči o zeleň naší 
MČ pan Buriánek s křovinořezem. Další křovinořez  a moto-
rovou pilu poskytli bezplatně k použití sami občané Holyně. 
Složení brigádníků bylo různorodé, starousedlíci i nově přistě-
hovalí občané, staří, mladí, děti. Všichni považovali za svou 
čest zůstat, co jim síly stačily. Po akci se k nám hlásilo něko-
lik příjemně překvapených obyvatel Barrandova, kteří tuto 
komunikaci v hojné míře využívají,  s tím, že se příště také 
rádi zapojí. Cesta prokoukla, je krásnější a především bezpeč-
nější. Děkujeme tímto všem zúčastněným za vydatnou pomoc 
a věříme, že entuziasmus občanů Holyně napomůže k řešení 
budoucnosti této komunikace.

Lenka Kudláková     

PRODEJ  SADBY

BALKÓNOVĚ  KVĚTINY:   bacopa, bidens, pelargónie, petunie, s

urfi nie, voskovky, lobelky, gazánie, afrikány, cinie a jiné.

ZELENINA: rajčata, papriky, okurky, cukety, celer a jiné

KOŘENÍ, TRVALKY, ZÁVĚSY

 Pondělí – pátek: 15:00 – 20:00 hod.

 Sobota – neděle:   9:00 – 19:00 hod.
Jaroslav ČERV

Slivenec – K Váze 375

Tel. 251 819 477

ODVOZ  A  LIKVIDACE
F E K Á L I Í
auto MAN  9m3

OBJEDNÁVKY
pondělí - pátek:  
606 50 80 15  6:30 – 20:00 hod.
257 91 17 32  6:30 – 15:00 hod.
sobota - neděle: 
606 50 80 15 10:00 - 17:00 hod.
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 Multikára 
V březnu byla zakoupena pro potřeby MČ Praha-Slivenec ojetá 

multikára (za 32.000 Kč) nezbytná pro zajišťování úklidu naší měst-
ské části. 

 Černé skládky 
v MČ Praha-Slivenec  

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, požádali jsme Magis-
trát hl. m. Prahy o odklizení celkem pěti černých skládek, které jsme 
zjistili na území Slivence a Holyně. Koncem března jsme společně 
s pracovnicí  Magistrátu – odboru komunální hygieny obešli všechny 
tyto skládky a bylo nám přislíbeno, že čtyři z nich budou magistrá-
tem v průběhu května odklizeny. Jedná se o skládky u komunikace 
k Rozvodně, naproti Austisu směrem na Holyni, u komunikace na 
Řeporyje a skládka v lese u komunikace na Chuchli - na tomto místě 
pak bude následně instalováno oplocení, aby již nemohlo docházet 
k jejímu opakovanému založení. Jediná skládka, kterou magistrát 
z důvodu její nepřístupnosti nemůže odstranit, je skládka v lese pod 
ulicí V Lipkách. Odklizení této skládky nám přislíbili lesáci. Doufejme, 
že se na těchto místech již nové skládky neobjeví. Počátkem května 
se již s likvidací skutečně začalo.                                             Aks    

Pátek : 18. května 2007 - Přídol – křižovatka ulic 
Na Přídole x Na Botě

                                                - Smaragdová

Pátek : 15. června 2007 - Rubínová
 - Habeš – křižovatka ulic Na Čisté x Frančíkova

Přistavení – vždy v pátek do 12:00 hodin, 
odvoz ihned po naplnění

 Dotace na změnu vytápění

 Nejbližší termíny přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

Nejbližší termín :  čtvrtek 17. května 2007

Stanoviště a časy : 
křižovatka Ke Smíchovu x Rubínová –  16:40 – 17:00 hod.

Holyně – Nám. Pod lípou – 17:10 – 17:30 hod.

křižovatka ulic K Cikánce x K Lochkovu – 17:40 – 18:00 hod.

Habeš – ulice Na Čisté – 18:10 – 18:30 hod.

 Mobilní svoz nebezpečných 
odpadů 

Očkování psů a koček 
proti vzteklině

Ve středu dne 30. května 2007
proběhne očkování psů (starších 3 měsíců) 

a koček proti vzteklině. 
Vyloučena budou zvířata nemocná a březí. Mož-

nost očkování i tzv. trojkombinace.

Očkování proběhne takto :
před úřadem městské části Praha-Slivenec

16:30 – 17:30 hod.

oblast „U Jezírka „ (u bývalé tel. budky) 
17:45 – 18:15 hod.

Holyně (před restaurací U Knotků)
18:30 – 19:00 hod.

Hl. m. Praha poskytuje dotace na změnu systému vytápění 
v bytech  a rodinných domech. Jedinou podmínkou je nahrazení 
topení méně ušlechtilými a méně ekologickými palivy systémem, ve 
kterém je používáno k topení palivo ušlechtilejší a příznivější vůči 
životnímu prostředí. Dotace ve výši až 50 % investičních nákladů 
se poskytuje:

• na náhradu vytápění uhlím či koksem vytápěním zemním ply-
nem, elektřinou, obnovitelnými zdroji energie nebo centrálním záso-
bováním teplem

• na náhradu vytápění neobnovitelnými zdroji (uhlí, zemní plyn, 
elektřina apod.) zařízením, které  využívá obnovitelné zdroje energie, 
jako je třeba vytápění biomasou (dřevem, peletkami, dřevěnými bri-
ketami apod.), tepelným čerpadlem, solárními kolektory apod.

• na instalaci nového zařízení využívajícího obnovitelné zdroje 
energie, včetně solárních systémů na ohřev vody a výrobu elektřiny 
v nových bytech a domech. 

Dotace je určena fyzickým nebo právnickým osobám, které na 
území Prahy užívají nebo vlastní byt nebo dům s trvale obývanými 
byty, které neslouží k podnikání.

O dotace je nutné požádat do 21 dní po uvedení nového zdro-

je do provozu. Pokud ke zprovoznění došlo (či dojde) od 1. listo-

padu 2006 do 10. června 2007, musí být žádost podána nejpoz-

ději do 30. června 2007. 

Podrobnější informace najdete na www.praha-město.cz. 
               Jana Plamínková    

   Životní prostředí 
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V sobotu 10. 3. proběhl v prostorách  DDM v Modřanech další  „Den 
s první pomocí“. Tentokrát byl připravován především pro vlčata (skauty) 
z  Radotína. Přijít však mohli i další zájemci. Děti z našeho zdravotnického 
kroužku zde tentokrát působily především jako fi guranti  a  „praktikanti“, kteří 
pomáhali s výukou první pomoci. Ale i oni si během dne procvičili své doved-
nosti a  zasoutěžili si nejen v oblasti první pomoci.  

Ve středu 18. 4. se naše děti  vypravily do  místní knihovny, kde nás již 
očekávala paní Szilvásiová spolu s metodičkou Městské  knihovny, která 
měla pro děti připravené povídání na téma „Pohádky Karla Čapka“. Nejprve 
se zastavily u Velké kočičí pohádky, aby si připomněly, že nejlepší je si vzá-
jemně pomáhat. Povídaly si o Lotrandovi z Loupežnické pohádky a  nako-
nec vymýšlely řemeslo pro vodníka  z  pohádky Vodnické. Také si prohlédly 
knížky „Dášenka „ a  „Pudlenka“. Než děti knihovnu opustily, mohly si ji celou 
prohlédnout. Několik dětí také projevilo zájem o přihlášku do knihovny. 

Ve středu 25. 4. proběhl na školní zahradě již  „V. slet čarodějů a čaroděj-
nic, kouzelnic, kouzelníků, ježibab a ježidědků, černokněžnic, černokněž-
níků, šamanek, šamanů a mágů  a veškeré kouzelnické havěti“. Děti celé 
odpoledne zápolily  v  „Čarodějnickém  víceboji“. Soutěžily o nejhezčí mas-
ku, házely pometlem, procvičovaly paměť , „létaly“  s  pometlem  slalom  i  na 

cíl nebo vymýšlely nejzajímavější kouzelnické lektvary. Po skončení soutěží 
a vyluštění rozstříhané zprávy  objevily malé překvapení. Protože nám tento-
krát konečně počasí přálo, došlo  nakonec i na pečení buřtů. 

V  současné  době  se  také  po krátké přestávce znovu chystáme navštívit 
kino Radotín.

Také děti ze zdravotnického kroužku  čeká několik akcí. V nejbližší době to 
bude v sobotu 5. 5. další Den s první pomocí, tentokrát zaměřený na přípra-
vu před soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Dne 8. 5. se zúčastní akce „Pra-
ha 1 žije první pomocí“, která je určena i pro širokou veřejnost a proběhne 
na několika stanovištích na území Prahy 1. Některé z dětí by se také mohly 
zúčastnit tradičního „ Květinového dne“. V plánu  máme i několik dalších 
akcí. Nejvíce se však připravujeme na soutěž Hlídek mladých zdravotníků, 
která proběhne také v květnu. Doufáme, že budeme alespoň tak úspěšní, 
jako loňský rok.

Mimo to se některé děti účastní vytváření fotografi cké prezentace první 
pomoci a prevence před úrazy. Do vysílání ČT 1 se také již dostal krátký 
seriál o první pomoci, který jde v rámci pořadu Pomáhejme si (úterý – jednou 
za 14 dní). Natáčení tohoto pořadu se účastnily  i některé naše děti.

 Petra   Siganová    

V tomto pololetí školního roku se naši žáci zúčastnili několika vědo-
mostních i sportovních soutěží:
MATEMATICKÁ PYTHÁGORIÁDA

Školního kola se zúčastnilo 20 žáků 6. a 7. třídy. Vítězem se stal Domi-
nik Kryštůfek ze 7. třídy, který postoupil do obvodního kola, kde v silné 
konkurenci žáků ostatních škol získal pěkné místo uprostřed tabulky.
MATEMATICKÝ KLOKAN

Soutěžili žáci 5. třídy a celého II. stupně a vítězi jednotlivých kategorií 
se stali tito žáci: 5. tř. – Čížková Monika, Řezáčová Barbora, Šedivý Jan, 
ze 6. tř. - Hurychová Markéta, ze 7. tř. – Jarůšek Karel, z 8. tř. - Pelíšek 
Michal a z 9. tř. Brejchová Veronika.

Informace o soutěži v anglickém jazyce  naleznete v příspěvku p. 
uč. Hanákové a o soutěži v kopané - Coca-Cola cupu – v příspěvku p. 
zástupce Petruse.

Přestože byly v letošní zimě špatné sněhové podmínky, měli žáci naší 
ZŠ v termínu od 10. – 17. března na lyžařském kurzu štěstí, neboť celý 
týden lyžovali, takže kurz svůj účel splnil.

V průběhu března se celá škola připravovala na velikonoční jarmark, kte-
rý proběhl dne 4. 4. 2007 v prostorách školy ve spolupráci s  komisí pro 
školství, kulturu, sport a volný čas MČ Praha–Slivenec. Třídy získali za své 
výrobky částku 2 588,50 Kč do třídních fondů, jako náhradu nákladů na 
materiál a částka za dobrovolné vstupné 2 191,50 Kč byla dána na účet 
Rady rodičů při ZŠ Praha–Slivenec. Tuto částku škola použije v novém škol-
ním roce pro činnost keramického a výtvarného kroužku. Bližší informace 
naleznete v příspěvku p. uč. Liscové.

Zápis dětí do mateřské školy byl ukončen dne 6. 4. 2007 odevzdáním 
přihlášek. Z celkem 20 přihlášených dětí jsme bohužel mohli přijmout jen 
8, ostatní žadatelé nesplňovali stanovená kriteria.

23. 4. 2007 se žáci 5. a 9. třídy účastnili přijímacích zkoušek na střední 
školy. Podle dosud získaných informací byli téměř všichni přijati.

25. 4. 2007 ve spolupráci s ČČK proběhla na naší škole od 3. do 9. 
třídy akce na téma bezpečnost v dopravě. Během této akce získali žáci 
vědomosti o poskytování první pomoci poraněným osobám a jak se 
zachovat při nehodě.

V současné době škola připravuje organizaci tradičního turnaje ve 
vybíjené žáků „malých škol“ zvlášť pro kategorii chlapců a dívek. Turnaje 
se zúčastní školy ZŠ Zbraslav, ZŠ Velká Chuchle, ZŠ Lipence a naše 
škola jako pořádající. Turnaj se uskuteční dne 17.5.2007. 

Na 23.5 2007 připravujeme další sportovní akci, spojenou s otevře-
ním sportovního areálu veřejnosti, a to turnaj ve stolním tenise s názvem 
„Hraje celá rodina“. Jedná se o soutěž dvojic – žák školy + rodinný 
příslušník. Tento 2. ročník turnaje je uspořádán pod záštitou starostky 
RNDr. J. Plamínkové. Na akci zveme všechny sportovně naladěné spor-
tovce i fanoušky.

Ke dni dětí 1. 6. 2007 ve spolupráci s městskou policií a za spoluúčasti 
fi rmy Family Frost připravujeme soutěžní dopoledne pro všechny žáky 
školy i mateřské školy.

Do konce školního roku chystáme ještě jednu akci sběru starého papí-
ru, která proběhne  koncem května. Termín bude včas upřesněn.                                                                        
                         Mgr. Vladimír Holub    

 Ředitel základní a mateřské školy informuje

 Školní družina a zdravotnický kroužek

 Coca Cola pohár

   Novinky ve škole, školce, družině 

Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili turnaje v kopané. Ze stovek 
družstev jsme se měli střetnout s velmi těžkými soupeři. ZŠ Trávníčkova, ZŠ 
Mezi školami a Gymnázium Buďánka jsou všechno velké školy se spoustou 
žáků a velkým výběrem pro reprezentaci. Nutno přiznat, že nám v minu-
lých ročnících štěstí příliš nepřálo a zatím se nám nepodařilo žádné utkání
vyhrát. 

První utkání jsme po velkém boji prohráli 3:1 a soustřeďovali jsme se na 
další boj. Ve druhém zápase s Gymnáziem Buďánka se nám velmi dařilo 
a získali jsme historicky první vítězství v tomto turnaji, a to dokonce v pomě-
ru 9:0. Ve velkém horku jsme hlavně druhou polovinu posledního utkání 
nezvládli a prohráli 6:1. Obsadili jsme tak 3. místo a se soutěží se rozloučili 
čestně.       Mgr. Stanislav Petrus    
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   Novinky ve škole, školce, družině 

Dne 4. dubna uspořádala ZŠ a MŠ Slivenec ve spolupráci  
s komisí pro školství, kulturu, sport a volný čas MČ Praha–
Slivenec „1. velikonoční jarmark“. Akce proběhla na nádvo-
ří a v jídelně školy. Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet svou 
zručnost na velikonočních dílničkách, obdivovat šikovné ruce 
a nápady maléreček a v neposlední řadě prohlížet výrobky 
a práce dětí s jarní a velikonoční tématikou. Během jarmarku 
se každý mohl občerstvit kávou, čajem, nealko nápoji a ochut-
nat sladké dobroty, které pro tuto příležitost upekly některé 
maminky. O dobrou zábavu se postaral lidový soubor „Jaro“. 
Na nádvoří školy předvedl nádherné profesionální taneční 
vystoupení.

Všichni žáci i paní učitelky se intenzivně podíleli na přípravě jar-
marku a vyráběli přáníčka, slepičky, vajíčka, zajíčky, květiny a jiné 
dekorace, které neodmyslitelně patří k jarním svátkům. Mnoho 
hodin práce ve škole i ve volném čase přineslo zaslouženou ode-
zvu a všichni zainteresovaní měli radost a pocit uspokojení z prů-
běhu celé akce.

Součástí výstavy byla i soutěž vyhlášená ředitelem školy o nej-
krásnější vlastnoručně vyrobené pomlázky a vyzdobené kraslice. 
Kromě poroty pomohla i široká veřejnost rozhodnout, které výrob-
ky dostanou ocenění nejvyšší. Nejkrásnější kraslice vyrobila Aneta 
Koroušová ze 2. třídy, na druhém místě skončili hned tři prvňáčci 
– Tereza Morávková, Radek Svoboda a Jan Krejčí, 3. místo obsa-
dil tým žáků 9. třídy. Za nejlépe upletené pomlázky si první místo 
odnesla Karolína Hajnerová ze 3. třídy, druhé místo získal Jakub 
Špalek ze 2. třídy a na třetím místě stanul sedmák Jan Schu-
bert. Vítězové obdrželi sladké odměny, ale ani poražení neodešli 
s prázdnou. Všichni, kteří se do soutěže zapojili, dostali sladkosti 
a pamlsky.

Doufáme, že se tato jarní akce stane tradicí a příští rok přinese 
ještě větší radost jak pořádajícím, tak široké veřejnosti. 

Irena Liscová      
Poděkování

Všem pracovníkům a žákům školy za přípravu a zdárný průběh 
jarmarku, občanskému sdružení Na kraji - pí. Morsteinové za veliko-
noční dílničky, Klubu lidové tvorby a tanečnímu souboru „Jaro“ za 
umělecký zážitek, pí. Fibingerové za sponzorské dary, maminkám 
za napečené sladkosti a pánům Zítkovi a Votrubovi za ozvučení.   

 Velikonoční jarmark 
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 Mateřská škola

 Soutěž ve znalostech 
     anglického jazyka

Není to tak dávno, co jsme si přáli krásné vánoce a již tu máme nej-
krásnější období roku - jaro.  Z jara se radují i děti v naší mateřské škole. 
Snažíme se pro ně zajišťovat pestrý program -  úterky jsou vyhrazeny pla-
veckému výcviku v plavecké škole Pulec v Radlicích, ve středu chodíme 
cvičit do tělocvičny v ZŠ a čtvrtky jsou vzdělávací - děti se hravou formou 
seznamují s anglickým jazykem. Pro volné dny máme zajištěna divadelní 
představení a nezapomíná na nás ani paní A. Vraná se svými pohádkami, 
což je pro děti velké zpestření.

Abych se ještě vrátila do doby zimní. V únoru jsme pro děti uspořádali 
karneval. Všechny děti měly krásné masky, o čemž jste se mohli přesvěd-
čit na naší vývěskové tabuli, kde bylo vše popsáno a doplněno fotogra-
fi emi. Děti na karneval rády vzpomínají, často se vracíme k fotografi ím 
a těšíme se na příští Masopust.

V únoru nás také navštívila náměstkyně primátora hlavního města 
Prahy paní Hana Žižková, která má ve své náplni práce oblast školství. 
Prostředí naší mateřské školy se jí velice líbilo, ocenila vybavenost školky 
a skutečnost, že se dětem ve školce líbí a že i tak malá mateřská škola umí 
děti dobře připravit pro vstup do základní školy. Na závěr návštěvy jsme 
dostali od paní Žižkové příslib, že pomůže v rámci svých možností naší 
MČ Praha-Slivenec, aby zde byla postavena nová mateřská škola.

V březnu jsme navštívili divadlo Minor, pohádkové představení „Lelek 
se nelekne“, které se dětem velmi líbilo. A také jsme se chystali na veliko-
noce a jarmark; děti lepily, stříhaly, malovaly, sázely a výsledky své práce 
představily na jarmarku, který se konal v areálu základní školy. Náš stánek 
měl velký úspěch, skoro všechny výrobky byly prodány.

V dubnu proběhl za velkého zájmu rodičů zápis nových žáčků do naší 
mateřské školy. Po dlouhém jednání a rozhodování bylo přijato 5 dětí 
předškolního věku a 3 děti zaměstnaných matek. Bohužel kapacita naší 
školky je limitována, museli jsme rovněž odmítnout žadatele z okolních 
městských částí - Barrandova, Radotína a Černošic.                          

                Eva Vejvodová     

Dne 15. 3. 2007 pořádala ZŠ s RvJ Bronzová  soutěž ve znalostech 
anglického jazyka pro žáky 5. tříd. Letošního 7. ročníku se zúčastni-
lo164 žáků ze 37 pražských základních a jazykových škol. Naši školu 
reprezentovali M. Čelakovská, M. Čížková, B. Řezáčová, M. Sitnianský, 
J. Šedivý a M. Vavřinec. Do fi nále na základě předem stanovených kri-
terií postoupili pouze 4 žáci, mezi nimi byla i Martina Čelakovská. Pro 
malý počet žáků ve fi nále porota rozhodla o snížení počtu bodů a do 
závěrečných bojů postoupilo 22 fi nalistů převážně z jazykových škol. 
Z této skupiny skončila M. Čelakovská  na výborném 8. místě.

ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 
přijme na 6 hodin (8.00 – 14.00) 
pomocnou sílu do kuchyně. 

Bližší informace na tel.: 251 816 594 
– ředitel školy, příp. zástupce                  

 Ve školním areálu vzniká nové hřiště
Dne 4. 5. začali pra-

covníci fi rmy Tomovy 
parky budovat v areálu 
školy nové hřiště pro 
děti, vybavené dvěma 
kládovými houpač-
kami, lanovkou, věží 
Černé paní, původ-
ním kolotočem, kte-
rý byl před školou, 
a lavičkou. Hřiště bude 
sloužit především 
dětem z prvního stup-
ně školy, ale i veřejnos-
ti. Slavnostní otevření, 
na které Vás všechny 
zveme,  se bude konat 
23. 5. odpoledne v rám-
ci Olympiády.            

Pla     

   Novinky ve škole, školce, družině 
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Milí čtenáři i Vy, ostatní spoluobčané Slivence a Holyně, 
dovolte mi, abych Vás informovala o dění v naší knihovně.

 Knihovna

Cvičení pro rodiče a děti v základní 
škole Slivenec

S potěšením jsme v dubnu zahájili cvičení pro rodiče a děti v tělo-
cvičně základní školy Slivenec. Věkové rozpětí malých cvičenců je 
opravdu široké  - v současné době s námi cvičí děti od 9 měsíců 
do 4 let.

Cvičení probíhá vždy podobně, po přivítání následují říkadla s roz-
cvičkou, pokračujeme cvičením s kruhy či padákem, dále následuje 
opičí dráha, cvičení na rozvoj jemné motoriky (zatím jsme zkusili 
pletení pomlázky, vyšívání, modelování, navlékání těstovin)  a pak 
už jsou na řadě závěrečné  tanečky.

Do budoucna plánujeme rozšíření cvičebních pomůcek o gym-
nastické balóny a chystáme další prvky na podporu rozvoje moto-
riky.

Vstupné je dobrovolné. 

Rádi přivítáme i  nové cvičence. 
Cvičení se koná v níže uvedených termínech (kromě prázdnin):

Úterky   10:00 - 10:45 hod

Středy    16:30 - 17:15 hod

Hanka Morsteinová

Dvoudenní kurzy ekonomie 
a psychologie

Pro rodiče na mateřské dovolené, pro ty, kteří plánují návrat do 
zaměstnání či založení vlastní živnosti nebo jenom těm rodičům, 
kteří si chtějí po delší době, kdy pečovali o rodinu a děti, posílit 
sebevědomí.
Zveme slivenecké rodiče na kurzy:

PSYCHOLOGIE – spokojená rodina - dětský psycholog Dr. Rez-

ková 

EKONOMIE – základy podnikání a rodinných fi nancí

Vaše pohoda a klid je zabezpečen díky hlídání vašich dětí ve 

vaší blízkosti.

KURZ včetně hlídací služby v době konání semináře je BEZ-

PLATNÝ 

Termíny:  11. a 12. května 2007
               25. a 26. května 2007
              22. a 23. června 2007 

EKOCENTRUM Lipence, Dolnočernošická 443, Dolní Černošice 
Přihlášky – tel. 604 919 083 I. Kydlíčková

                    Nám Osvoboditelů 1368, 153 00 Praha -Radotín 
                   www.petrklic.net   centrum@petrklic.net  

Především se změnilo okolí knihovny, které bylo uklizeno, 
suť odvezena; už to není nevzhledný kout, ale příjemné pro-
středí s nově vysazenými keři a květinami s možností pose-
zení na lavičce. Touto cestou chci pozvat všechny seniory 
(a nejen je), přijďte se podívat, nemusíte být registrovaní 
čtenáři, můžete pouze přijít, podívat se, popovídat si, pose-
dět. Jste vítáni, jsme tady pro Vás, naše spoluobčany.

Nakoupili jsme opět nové knihy, namátkou uvádím jen pár 
autorů, kteří naše čtenáře jistě osloví: Bombecková, Coulte-
rová, Dudek, Forsyth, Legátová, Lobel, Nesvadbová, Ouřed-
ník, Robertsová, Serno,  Šabach, Urban, Viewegh a další.

V květnu se v knihovně uskuteční výstava obrázků dětí ze 
školní družiny na téma kniha, na kterou jste srdečně zváni.

Jana Szilvásiová    

   Občanské sdružení NA KRAJI

   Kultura, občanská sdružení 



Srdečně blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří slaví významné 

životní jubileum

   Senioři, sociální a kulturní akce

  Sociální a bytová komise
Vážení spoluobčané, sociální a bytová komise je připravena zprostředkovat pomoc potřebným občanům v sociální oblasti 

v rámci rozpočtu naší městské části. Pokud ve svém okolí víte o někom, kdo je v tíživé situaci a sám by se o pomoc zdráhal 
požádat, prosíme, kontaktujte nás. Stejně tak apelujeme na všechny, kterým jsou známy případy týrání starých lidí, dětí, soci-
álně slabších jedinců a zvířat, aby neváhali a tyto skutečnosti nám oznámili prostřednictvím schránek úřadu MČ, telefonicky na 
číslo 251 813 754 linka 27, e-mailem na adresu knihovna@praha-slivenec.cz nebo osobně v naší veřejné knihovně Slivenec mně 
jako nové předsedkyni sociální a bytové komise. Uvítáme vaše náměty a informace.

Jana Szilvásiová    

SUMMER CAMP 
V ČERNOŠICÍCH
angličtí rodilí mluvčí 
9.-13. 7. 2007
16.-20. 7. 2007 
denně 8.00 – 16.00

THINGS THAT 
GO BUMP IN 
THE PRESCHOOL
zajímavá témata 
pro zvídavé námořníky, 
voda, kolo, lyže

ADRESA: ANGLICKÁ ŠKOLIČKA KRYŠTOF
Sadová 61 / Černošice. Telefon: 222 51 65 78
www.klckrystof.cz

ANGLICKÁ ŠKOLIČKA KRYŠTOF 
pro kluky a holčičky 3-7 let 
celodenní školička vedená 
rodilými mluvčími

KRYŠTOF JUNIOR 
návazný anglický program 
pro školáky 7-15 let s rodilým 
mluvčím v malých skupinkách

ZÁPIS 2007/2008
probíhá od 
1. 4. 2007
Zveme Vás na 
OPEN DAY 
26. 4. 2007
14.00-18.00

V pondělí 19. března od 19:00 hod. uspořádala komise pro 
kulturu, školství a volný čas v „zelené“ pizzerii ve Slivenci prv-
ní tématický večer  - tentokrát večer s biblí, hudbou, pizzou 
a dobrým vínem.  Plánujeme i další podobné večery se spo-
lečným vařením, pečením a stolováním při dobré muzice.

Omlouváme tímto pana Angelo Scarano, který byl pozván, aby 
setkání moderoval, ale bohužel byl náhle hospitalizován, a pro-
to jsme ho nemohli mezi námi přivítat. Tímto mu přejeme brzké 
uzdravení a těšíme se na jeho čarování s pizzou při jiné příležitos-
ti.

Moderování večera se tak na poslední chvíli ujali absolven-
ti české jezuitské koleje v Římě pánové Jan Regner a Petr 
Havlíček, kterým tímto děkujeme za ochotu a způsob, jakým 
nás celým večerem provázeli. Jimi vybraná témata „Kdo bez 
hříchu jsi, hoď kamenem“ a „Miluj bližního svého“ jsou věčně 
živá. Krásné povídání, které se rozproudilo nad těmito téma-
ty, doprovodil hrou na kytaru pan Zdeněk Hrášek. Provozova-
telé pizzerie otevřeli k degustaci dobré červené víno a nabídli 
ochutnávku slibovaných italských pizz. O dalším tématickém 
večeru v „zelené“ pizzerii vás budeme včas informovat. 

Lenka Kudláková, Jana Radojčičová    

v květnu 2007 
paní Znamenáčková Miluše 80 let
paní Nováková Milada               80 let
paní Šubrtová Ludmila 80 let
pan Vejvoda Josef  94 let
 
v červnu 2007
paní  Janáčková Hedvika 75 let
paní Moudřichová Marie 75 let
paní Steiningerová Jaroslava 75 let
pan Urban Miloslav  75 let
pan   Křivan Zdeněk                75 let
pan  Pecháček Zdeněk                75 let
pan  Kratochvíl František 75 let
paní  Bernhäuserová Xenie 80 let
pan  Růžička Bedřich                80 let
pan  Hrabě Miloslav                80 let
pan  Halada Arnošt  80 let
paní  Zívalová Anna  98 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

Zastupitelé a zaměstnanci úřadu městské části 
Praha-Slivenec

  Slivenecké večery 
v pizzerii
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  Zájezdy pro seniory 2007
Jednotná cena 200,- Kč za osobu a každý zájezd pro seniory s 

trvalým bydlištěm v Městské části Praha – Slivenec.

18. 4. Želiv, Pelhřimov 
- prohlídka kláštera v Želivu a návštěva muzea kuriozit a výstavy  Zlaté 
české ručičky v Pelhřimově (pro zájemce z jiných městských částí je 
cena 430,- Kč).
9. 5. Houska, Úštěk, sochy V. Levého 

- prohlídka hradu Houska, historického centra v Úštěku, pěší výlet cca 
4 km ze Želíz do Liběchova. Cestou do skla tesané sochy V. Levého
(pro zájemce z jiných městských částí je cena 410,- Kč).
30.5. Tříjezerní slať, Antýgl, Svatobor, Horažďovice, Prácheň 

- pěší výlet cca 10 km z Modravy na Tříjezerní slať s naučnou stezkou 
a na Antýgl, výhled na Pošumaví z rozhledny na Svatoboru, zámecká 
zahrada v Horažďovicích, prohlídka zříceniny hradu Prácheň
(pro zájemce z jiných městských částí je cena 420,- Kč).
27. 6. Lubenec, Valeč, Chyše, Žlutice, Rabštejn, Lhota 

- návštěva výroby vitráží v Lubenci, zámecká zahrada ve Valeči, zámek 
Chyše, městečko Žlutice, nejmenší město v ČR Rabštějn nad Střelou, 
návštěva u pěstitele leknínů ve Lhotě (pro zájemce z jiných městských 
částí je cena 570,- Kč).
19. 9. Rožmberk, Vyšší Brod, Chvalšiny, Kuklov 

- prohlídka hradu Rožmberk nad Vltavou, prohlídka kláštera ve Vyšším 
Brodě, návštěva krokodýlí farmy ve Chvalšinách, prohlídka nedostavě-
ného kláštera v Kuklově (pro zájemce z jiných městských částí je cena 
570,- Kč).
10. 10. Veletov, Pardubice, Kunětická Hora 

- návštěva včelí farmy ve Veletově, města Pardubic a jeho zámku, hradu 
Kunětická Hora (pro zájemce z jiných městských částí je cena 430,- Kč).

31. 10. Rtyně, Malé Svatoňovice, Trutnov, Bílá Třemešná, Nová Paka

- dřevěná zvonice a muzeum Selského povstání ve Rtyni v Podkrkono-
ší, muzeum bří Čapků v Malých Svatoňovicích, město Trutnov, roubené 
domky v Bílé Třemešné, muzeum drahých kamenů v Nové Pace (pro 
zájemce z jiných městských částí je cena 480,- Kč).

Prodej zájezdů je uskutečňován na Úřadu MČ Praha - Slivenec týden 
před konáním akce. Cena zájezdu obsahuje vždy dopravní služby, prů-
vodcovské služby, úrazové pojištění a avizované vstupy.
Časy odjezdů budou publikovány ve vývěskách a na webových strán-
kách úřadu MČ Praha – Slivenec. Odjezdy ze Slivence, příp. z Holyně.
Informace vám poskytneme také na tel. číslech  736 621 893 – Mgr. 
Kudláková a  251 818 044 – pí Růžičková.
Změna programu vyhrazena.  Zájezdy jsou zajištěny u CK ARCES, 
Pavel Čornej.                                   

V pondělí 12. března se v zasedací místnosti městské části Praha–Slivenec konala od 
15:30 hod. v pořadí 3. schůzka seniorů. Tentokrát byla hlavním bodem programu bese-
da na téma „Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně a tělesně postižených 
občanech“. 

Úvodní přednášku s videoprojekcí a názornými příklady z kriminalistické praxe před-
nesla zkušená lektorka z útvaru prevence Městské policie hl.m. Praha. Po přednášce se 
rozproudila živá diskuse a účastníci obdrželi účelné propagační letáčky a pomůcky k pro-
blematice zabezpečení svých domovů i k osobní obraně před případnými pachateli.

Ve druhé části setkání seznámily členky Komise pro školství, kulturu a volný čas seniory 
s výsledky jednání s radotínským kulturním střediskem Koruna. Projednali jsme možnost 
účasti našich seniorů na zájezdech pořádaných kulturním střediskem Koruna. Je potěšu-
jící, že cca sedmkrát do roka se bude moci vždy pětice našich seniorů zúčastnit zájezdu 
za jednotnou cenu 200,- Kč (zbývající částku do plné ceny zájezdu bude dotovat MČ 
Praha-Slivenec). Pro vaši informaci přinášíme v tomto vydání Mramoru přehled zájezdů 
pro seniory plánovaných v tomto roce.                                                                     Kud   

  Schůzka seniorů

 Koncert duchovní hudby
 V neděli 25. března jsme se v 16:00 hod. sešli v kostele Všech Svatých 
ve Slivenci, abychom vyslechli koncert duchovní hudby v podání členů 
Státní opery Praha Martiny Podéšťové (zpěv), Víta Bulíčka (zpěv, housle) 
a Adolfa Melichara (varhany). Zazněly skladby J.S. Bacha, A. Dvořáka, 
A. Vivaldiho, Jana Křtitele Kuchaře, Ch. Gounoda a dalších. Závěrečnou 
píseň jsme si mohli díky připravenému textu zazpívat spolu s umělci.

Naše poděkování patří účinkujícím, panu faráři Skalickému, Janě 
Radojčičové za zorganizování celé akce a všem zúčastněným za dobro-
volné fi nanční příspěvky.                     

 Ochotníci Jany Radojčičové

Noví členové jsou vítáni! Kontaktní telefon 737450714 (p.J.Radojčičová)

Soubor malých ochotníků
Schůzky pro nacvičování hry o sv.Václavu jsou 
každý pátek od 18,00 v tělocvičně ZŠ Slivenec

Soubor mládeže 
Schůzky pro nacvičování hry Romeo a Julie bývají dle 
dohody v zasedací místnosti MÚ.

   Senioři, sociální a kulturní akce
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časopis Městské části Praha - Slivenec 

Sociální komise a Komise pro kulturu,

 školství, sport a volný čas zve na 

S C H Ů Z K U  S E N I O R Ů
KDY: V pondělí 11.6. v 16:30 hod

KDE? V zasedací síni MÚ
Na programu bude vzpomínání s pamětníky nad kronika-

mi naší obce a malé občerstvení.
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Předběžný program prvního hudebně-divadelního festivalu

SLIVENECKÉ LETNICE 2007

Pořádá MČ Slivenec spolu s hlavním partnerem Pizzerií 
Slivenec, za podpory sponzorů

Pátek 1. 6.
19:00 Slavnostní zahájení za přítomnosti oficiálních 

hostí (na slivenecké návsi)
19:30-23:00 Koncert skupiny Bridge Band - Jan Křtitel 

Novák (na podiu Pizzerie Slivenec)

Sobota 2. 6.
11:00 Divadlo Františka Kreuzmanna „Čarostřed“ 

fantasy hra pro děti (kostel Všech Svatých)
14:00 Dětský den na fotbalovém hřišti

16:00 Hasiči pro děti (v blízkosti fotbalového hřiště)
Pizzerie venku: 12:30 Neurol band (pop-beat)

15:00 Harway 61 (Rockballes blues)
20:00-23:00 Divoké ethno (koncert ethno skupin)

Neděle 3.6.
11:00 Obecní divadlo ŠlyVen „Kníže Václav“ (kostel 

Všech Svatých)
11:30 Taneční vystoupení souboru „Jaro“(parčík před 

kostelem)
17:00 Divadlo Taussinger-Novotný, potulní kejklíři pro 

děti (parčík před kostelem)
19:15 Václav Návrat - J.S.Bach, houslový koncert (kostel 

Všech Svatých)
Pizzerie venku: 12:00 Country skupina George band

15:00 Harway 61
20:00 Blue Effect (Radim Hladík)

22:00 Ohňostroj k zakončení festivalu

Změna programu vyhrazena, vstupné dobrovolné
Po celou dobu konání festivalu zajišťuje občerstvení na 

návsi Pizzerie Slivenec

Na výlet se starostkou
Srdečně vás zvu na malý výlet do jihozápadního okolí naší 

městské části. Vypravíme se do okolí Radotína a Velké 

Chuchle. Půjdeme zhruba po trase: Slivenec –  Slavičí údolí 

– Černá rokle – radotínský hřbitov – Radotínské skály – Velká 

Chuchle – Slivenec (necelých 15 km). Cestou si prohlédne-

me nejen přírodu, ale také oba portály tunelu budovaného 

silničního okruhu. 

Kdy? V neděli 20. května 2007.

Sraz: v 9 hodin před budovou Úřadu MČ

Upozornění: nepůjdeme vždy po zpevněných cestách, ale často 

volným terénem. Dobré boty jsou nezbytné, občerstvení vhodné.

V případě velmi špatného počasí se výlet nebude konat 

(informujte se prosím na tel. č. 602 102 684).

Jana Plamínková 

Základní škola Slivenec ve spolupráci s Komisí pro kulturu, 

školství, sport a volný čas zve na 

SLIVENECKOU OLYMPIÁDU.
Souběžně s 2. ročníkem turnaje ve stolním tenise „Hraje 

celá rodina“ o pohár starostky bude probíhat sportovní 
odpoledne, které bude zahájeno

slavnostním otevřením sportovního areálu školy veřejnosti.
KDY? ve středu 23.5.2007

KDE? v areálu základní školy
Přesnější program bude umístěn na vývěskách a na webu.


