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V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slav-
nostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště s umělým povr-
chem 3. generace.  Po přestřižení pásky, kterého se účastnili zástupci 
vedení obce a vedení AFK Slivenec, krátce promluvila starostka 
Jana Plamínková, která poděkovala MHMP za dotaci, díky níž se 
začal slivenecký sportovní areál proměňovat do nové podoby více-
účelového sportoviště.

Po tomto úvodu, který zpečetilo i perlivé šampaňské, již nic ne-
bránilo tomu odstartovat sportovní odpoledne na novém povrchu.

 Během tohoto odpoledne se uskutečnil miniturnaj čtyřčlenných 
smíšených týmů a následně pak zápas veteránů Slivence a Holyně.

Počasí všem neobyčejně přálo, a tak ve 14.30h za krásného slu-
nečního počasí mohl proběhnout  výkop prvního dvojutkání fotba-
lového miniturnaje. Hrálo se ve skupinách Profík 
a Rodinkáři na dvou hřištích. Účastníci se do toho 
dali s plnou vervou a nasazením bez ohledu na 
rozdílnost věku a fyzických možností jednotlivých 
hráčů. Útok střídal protiútok, povedené nahrávky 
a střely se občas střídaly s těmi méně zdařilými. 

Prostě bylo to klání se vším všudy. Rozhodčí pískali spravedlivou ro-
vinu a nekompromisním přístupem přispěli ke slušné úrovni turnaje.                    

(pokračování na str. 14)

  Slavnost na novém hřišti

Slavnostní přestřižení pásky

Korálci versus 1. FC Pecka I Rodinkáři dávali do hry vše

Veteráni s vyhraným pohárem

Mladí „Profíci“

Fotbalový dort

Nejmladší 
účastník Matýsek



První ustavující zasedání zastupitelstva  se konalo ve středu 10. listopadu 
2010 od 18:00 – 19:20 hod. v zasedací místnosti úřadu MČ.
Přítomni:  Ing. Petr Andres, Ing. Petr Harna, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka 
Kudláková, Ing. Ondřej Mika, Mgr. Jana Novotná, Doc. Ing. Petr Pick, CSc., 
RNDr. Jana Plamínková, RNDr. Petr Sztacho,CSc., Ing. Simona Strauchová, 
Ing. Václav Vorlíček
Zasedání zahájila a řídila  RNDr. Jana Plamínková 

  Devět členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni ve volbách a obdrželi osvěd-
čení o mandátu potvrzené ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Trnkou, 
složilo slib zastupitele, další 2 členové za ODS, kteří získali mandát jako ná-
hradníci, obdrželi osvědčení o mandátu a složili slib zastupitele až po zvolení 
RNDr. Plamínkové starostkou. Neúčastnili se volby starostky a proti tomuto 
postupu budou podávat stížnost na Magistrát hl. m. Prahy.

  Volba starostky – Ing. Vorlíček navrhl na starostku Ing. Strauchovou, ta 
nominaci odmítla; Ing. Strauchová navrhla RNDr. Janu Plamínkovou, ta s 
návrhem souhlasila a byla většinou hlasů zvolena starostkou MČ Praha 
– Slivenec pro období 2010 – 2014, uvolněnou pro výkon této 
funkce.

  Volba místostarostek – na návrh starostky (jiné návrhy ne-
byly podány) byla první místostarostkou zvolena Ing. Simona 
Strauchová, druhou místostarostkou pak Mgr. Lenka Kudláko-
vá, obě neuvolněné pro výkon své funkce.

  Finanční výbor byl zvolen ve složení: předsedkyně – Milena 
Hollmannová, členové Ing. Petr Andres, Ing. Ondřej Mika, Doc. 
Ing. Petr Pick, CSc., Ing. Ivana Šaradinová (jiný návrh na slože-
ní FV nebyl podán).

  Kontrolní výbor byl zvolen zatím tříčlenný, a to ve složení: 
předseda – Ing. Ondrej Mika, členové Mgr. Martina Havlíková a 
Ing. Helena Picková (protinávrh ODS nebyl přijat).

  Neuvolněným zastupitelům budou vypláceny měsíční odmě-
ny v souladu s nařízením vlády č. 37/2000 Sb. v platném znění.
Zastupitelé dále projednali a rozhodli:

  o prodloužení nájemní  smlouvy na pozemek parc.č. 321/4, 
k.ú. Holyně s paní Libuší Pařízkovou do 31. 12. 2011 a pověřili 
starostku podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 
17. 12. 2008;

  o prodloužení nájemní smlouvy s Rodinným centrem Pecka 
o.s. a s Obecním divadýlkem KNOFLÍK na pronájem Slivenec-
kého klubu Švestka (nebytový prostor v budově úřadu MČ) 
do 31. 12. 2011 s tím, že oba nájemci nebudou  ani v tomto 

období hradit nájem, ale budou se paušální částkou podílet na nákladech 
za el. energii;

  o vyhlášení I. kola grantů MČ Praha-Slivenec; celková výše fi nančních 
prostředků určených na granty je 200 tis. Kč a žádosti o grant mohou být 
podány nejpozději do 10. prosince 2010, 12:00 hodin;

  o přijetí sponzorského daru na akci Slivenecký burčák od fi rmy Andres a 
Vild, spol. s.r.o.;

  o přijetí účelové neinvestiční dotace  130,8 tis. Kč pro ZŠ a MŠ na integ-
raci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga);

  o přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na volby  v část-
ce 84.800,- Kč;

  o poskytnutí fi nančních příspěvků sociálně slabým občanům v celkové 
výši 28.000,- Kč;

  o schválení rozpočtové úpravy č. 4/2010.
Milena Hollmannová    

Zápisy ze zasedání v úplném znění na www.praha-slivenec.cz a na úřadě MČ.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Obec: Praha hl.m., Obvod: 2, Okrsek: 379
Voliči v seznamu  Vydané obálky  
1 054  581
Volební účast v %  Odevzdané obálky  Platné hlasy
55,12   581   4 750
Kandidátní listina    Hlasy
číslo  název    abs.  v %
1  Pražané za svá práva         2  0,04
2  Česká str. národ. socialistická       10  0,21
3  NEZÁVISLÍ        57  1,20
4  „Nezávislí občané Prahy“     229  4,82
5  Suverenita-blok J.Bobošíkové       78  1,64
6  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI      42  0,88
7  „Strana soukromníků ČR“         2  0,04
8  Dělnic. str. sociální spravedl.         9  0,19
9  ČESKÝ POLITICKÝ STŘED         0  0,00
10  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.       39  0,82
11  Komunistická str.Čech a Moravy       93  1,96
12  Občanská demokratická strana   1142      24,04
13  TOP 09     1948      41,01
14  Strana zelených a Evrop.dem.     204  4,29
15  Česká str. sociálně demokrat.     486      10,23
16  Česká pirátská strana       49  1,03
17  Věci veřejné      298  6,27
18  Strana svobodných občanů       62  1,31
19  Volte Pr. Blok www.cibulka.net         0  0,00

Obec: Praha hl.m., Obvod: 2, Okrsek: 380
Voliči v seznamu  Vydané obálky
1 150  598 
Volební účast v %  Odevzdané obálky  Platné hlasy
52,00   597   4 824
Kandidátní listina    Hlasy
číslo  název    abs.  v %
1  Pražané za svá práva     11  0,23
2  Česká str.národ.socialistická     18  0,37
3  NEZÁVISLÍ      82          1,70
4  „Nezávislí občané Prahy“           141  2,92
5  Suverenita-blok J.Bobošíkové    180  3,73
6  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI   38  0,79
7  „Strana soukromníků ČR“       9  0,19
8  Dělnic. str. sociální spravedl.     10  0,21
9  ČESKÝ POLITICKÝ STŘED       1  0,02
10  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.     88  1,82
11  Komunistická str.Čech a Moravy 130  2,69
12  Občanská demokratická strana  1240         25,70
13  TOP 09                    1668         34,58
14  Strana zelených a Evrop.dem.   156  3,23
15  Česká str. sociálně demokrat.   595         12,33
16  Česká pirátská strana     64  1,33
17  Věci veřejné    320  6,63
18  Strana svobodných občanů     52  1,08
19  Volte Pr.Blok www.cibulka.net     21  0,44

Ve Slivenci volil i známý herec 
Martin Zounar

Starostové a nezávislí  celkem         okrsek 379    okrsek 380  
RNDr. Jana Plamínková 824   6,76% 409   6,80% 415   6,72%  
Ing. Simona Strauchová 827   6,78% 419   6,97% 408   6,61%  
Mgr. Lenka Kudláková 817   6,70%   409   6,80%   408   6,61%  
Ing. Petr Andres  840   6,89%   428   7,12%   412   6,67%  
Ing. Ondřej Mika  838   6,87%   428   7,12%   410   6,64%  
Milena Hollmannová 811   6,65%   414   6,88%   397   6,43%  
Mgr. Jana Novotná  797   6,54%   401   6,67% 396   6,41%  
Doc. Ing. Petr Pick, CSc. 816   6,69%   412   6,85% 404   6,54% 
Martina Havlíková  826   6,78%   417   6,93%   409   6,62% 
Miloslava Pavlíčková Pravdová 804   6,60%   402   6,68%   402   6,51% 
PhDr. Jan Červenka PhD. 821   6,73%   415   6,90%   406   6,57% 
celkem                 9021 74,00%             4554 75,72%            4467 72,32% 

Občanská demokratická strana      
Ing. Robert Paul  278   2,28%  125   2,08% 153   2,48% 
Radomír Aksman  279   2,29% 130   2,16% 149   2,41% 
Ing. Václav Vorlíček  296   2,43%  134   2,23% 162   2,62% 
RNDr. Jiří Čížek  303   2,49% 144   2,39% 159   2,57% 
Ing. Petr Harna  309   2,53% 151   2,51% 158   2,56% 
RNDr. Petr Sztacho, CSc. 285   2,34% 128   2,13% 157   2,54% 
Ondřej Turek  298   2,44% 140   2,33% 158   2,56% 
PhDr. Lubomír Novotný 267   2,19%  119   1,98% 148   2,40% 
Ing. Jitka Skružná  290   2,38%  132   2,19% 158   2,56% 
Aleš Rozehnal  266   2,18% 121   2,01% 145   2,35% 
Ing. Eva Černá  299   2,45%  136   2,26% 163   2,64% 
celkem                 3170 26,00%            1460 24,28%            1710 27,68% 
                   12191 100,00%           6014 100,00%         6177 100,00% 

Výsledky voleb do zastupitelstva MČ Praha – Slivenec



RNDr. Jana Plamínková (STAN)
starostka (uvolněná, vykonává funkci jako práci 
na plný úvazek) – řídí chod městské části v pře-
nesené i samostatné působnosti, vykonává též 
funkci tajemnice Úřadu městské části.
Kontakt: tel. 251 68 22 34, 602 102 684
mail: starosta@praha-slivenec.cz

Ing.  Simona Strauchová (STAN)
zástupkyně starostky (neuvolněná) – organi-
zační, fi nančně-správní a stavební záležitosti. 
Je  členkou grantové komise, členkou komise 
stavební, majetkové a pro rozvoj infrastruktu-
ry, členkou přestupkové komise a předsedkyní 
Školské rady.  Kontakt: tel.  602 270 573
mail: strauchova@praha-slivenec.cz

Mgr. Lenka Kudláková (STAN)
zástupkyně starostky  (neuvolněná) – školství, 
kultura, volný čas, zmocněnkyně pro záležitos-
ti Holyně. Je předsedkyní komise pro školství,  
kulturu a volný čas a členkou grantové komise 
a redakční rady Mramoru.  Zastává rovněž funk-
ci kronikáře.  Kontakt: tel. 736 621 893,    mail: lenka.
kudlakova@ttsystem.cz

Ing. Petr Andres (STAN)
zastupitel, předseda komise stavební, majet-
kové a pro rozvoj infrastruktury, člen fi nančního 
výboru
Kontakt:  602 262 264
mail: petr.andres@seznam.cz

Ing. Ondřej Mika (STAN)
zastupitel, předseda kontrolního výboru, člen 
fi nančního výboru.
Kontakt: 602 750 652
mail: o.mika@bgtechnik.cz

Milena Hollmannová (STAN)
zastupitelka, předsedkyně fi nančního výboru, 
členka redakční rady Mramoru, členka přestup-
kové komise.
Kontakt: tel. 774 243 823
mail: milena.hollmannová@seznam.cz

Mgr. Jana Novotná (STAN)
zastupitelka, předsedkyně grantové komise, člen-
ka komise stavební, majetkové a pro rozvoj infra-
struktury. 
Kontakt: tel. 732 791 168
mail novjan1@seznam.cz

Doc. Ing. Petr Pick, CSc. (STAN)
zastupitel, předseda komise dopravy a životní-
ho prostředí, člen fi nančního výboru.
Kontakt: tel. 603 228 492
mail: ppick@seznam.cz

Ing. Robert Paul (ODS) – dne 5. 11. 2010 se vzdal  mandátu 

Radomír Aksman (ODS) - dne 25. 10. 2010 se vzdal mandátu

Ing. Václav Vorlíček (nez. na kandidátce ODS)
zastupitel

RNDr. Jiří Čížek (nez. na kandidátce ODS) – získal mandát dne 26. 
10. 2010 (po R. Aksmanovi). Dne 5. 11. 2010 se vzdal mandátu.

Ing. Petr Harna (nez. na kandidátce ODS) 
– získal mandát dne 6. 11. 2010 (po J. Čížkovi) 
zastupitel
Kontakt: tel. 603 575 237
mail: petr@harna.cz 

RNDr. Petr Sztacho, CSc. (nez. na kandidátce ODS) 
– získal mandát dne 6. 11. 2010 (po R. Paulovi)
zastupitel
Kontakt: tel. 602 118 594
mail: petr.sztacho@email.cz

Starostka městské části Praha – Slivenec  zřídila jako své iniciativní 
a poradní orgány tyto komise: 

 Komise stavební, majetková a pro rozvoj infrastruktury – před-
seda Ing. Petr Andres

 Komise pro dopravu a životní prostředí – předseda doc. Ing. Petr 
Pick, CSc.

 Komise grantová – předsedkyně Mgr. Jana Novotná
 Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas – předsedkyně 

Mgr. Lenka Kudláková
 Komise sociální a bytová – předsedkyně Mgr. Martina Havlíková, 

tel. 602 586 257, mail: mar.havl@seznam.cz
 Přestupková komise – předsedkyně JUDr. Čeledová (tato komise 

funguje jako tzv. zvláštní orgán obce a jako jediná provádí přenesený 
výkon státní správy v přestupkové agendě).
Komise (s výjimkou přestupkové komise) jsou iniciativní a poradní or-
gány, které předkládají svá stanoviska a náměty starostce. Mohou tedy 
dobře pracovat jen tehdy, budete-li v nich zastoupeni i Vy, naši spolu-
občané (především samozřejmě ti s trvalým bydlištěm v naší městské 
části). Právě znalost obce a jejích potřeb mají nezastupitelný význam 
pro fungování všech komisí.
Prosíme proto zájemce o práci v komisích, aby se přihlásili do 15. 12. 
2010 starostce nebo předsedům komisí, a to osobně, telefonicky nebo 
mailem.  Do přestupkové komise uvítáme především právníky.  

Městská část by dále ráda zřídila „historickou komisi“, jejímž cílem by 
bylo  shromažďovat informace o historii Slivence a Holyně, a to písem-
né i ústní. Předseda této komise ani její členové dosud nejsou stanove-
ni a budeme velmi rádi, když se do této komise přihlásíte.   

  Přihlaste se do komisí

  Vaši zastupitelé
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Vážení a milí občané 
a občanky naší městské 
části, 

chtěla bych Vám velmi poděkovat 
za důvěru, kterou jste nám projevili 
ve volbách do zastupitelstva Měst-
ské části Praha – Slivenec. Naše vo-
lební sdružení Změna pro Slivenec a 
Holyni, které letos kandidovalo pod 
hlavičkou Starostů a nezávislých, v 

těchto volbách získalo 74 % hlasů Vás, voličů, a celkově osm mandátů z 
jedenácti. Je to pro nás obrovský závazek do budoucna a potvrzení, že 
svou práci děláme dobře. Uděláme vše pro to, abychom Vás nezklamali 
ani v dalším volebním období. 

Z  přehledu zastupitelů je patrné, že již tři zastupitelé zvolení na kandi-
dátce ODS se  vzdali svého práva zastupovat své voliče.  Snad jsou tím 
již změny u konce a zastupitelstvo bude nadále pracovat ve stabilním 
složení. Doufám, že budeme s novými zastupiteli za ODS dobře spolu-
pracovat. 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva naší městské části jsem byla opět 
zvolena starostkou. Je to pro mě velká pocta, neboť po roce 1989 zde vů-
bec poprvé bude starosta ve funkci dvě volební období. Pevně věřím, že to 
bude ku prospěchu Slivence a Holyně, protože i při veškeré snaze se prv-
ních několik měsíců člověk v této  funkci hlavně rozkoukává a učí a efektivně 
začíná pracovat až za čas. Nyní se tedy mohu já i obě místostarostky, Ing. 
Simona Strauchová a Mgr. Lenka Kudláková, které byly rovněž opětovně 
zvoleny,  vrhnout do práce plnou parou již od prvního dne, abychom tak 
zúročily nasbírané zkušenosti i kontakty z minulého období. 

A nyní pár slov k novinkám za poslední dva měsíce. Začíná se ro-
zebíhat slibovaná výstavba kanalizace, bohužel opět na zimu, jak je již 
tradičním neblahým zvykem. Začne se ulicemi Meskářova, Dominínská 
a U Sportoviště a postupně se výstavba rozšíří i do dalších lokalit dle 
počasí a průběhu zimy. Jsme samozřejmě moc rádi, že se tu kanaliza-
ce konečně ve velkém rozeběhne, ale upozorňuji už dopředu, že to pro 
Slivenec nebude lehké období, protože bude nutné uzavřít i obě hlavní 
komunikace, tedy Ke Smíchovu mezi ulicemi Za Farou a K Váze a ulici 
K Lochkovu od křižovatky s ulicí K Cikánce až na Habeš. Prosím proto 
už předem o trpělivost, protože ty sítě se do země nějak dostat prostě 
musí. Věnujte prosím pozornost podrobnému článku o kanalizaci na str. 
5 – je opravdu důležité, aby si všichni, kterých se výstavba v této první 
etapě týká, vyřídili zavčas projekty svých přípojek!

O poznání hůř si nyní vede výstavba školky. Zhotovitel je sice vybrán 
již od 4. října, ale musí ho ještě potvrdit Rada Hlavního města Prahy. A 
ta v poslední době zasedá již zcela minimálně a na žádné její zasedání 
se tento bod ještě nedostal – údajně to její členové nechávají na novou 
Radu, protože už nechtějí schvalovat žádné velké zakázky. Výstavba tak 
bohužel nabírá dosti značné zdržení.

Z dalších akcí bych zde chtěla zmínit především „bleskovou“ opravu 
ulice K Cikánce. Dodatečně se obyvatelům této lokality omlouvám za to, 
že jsme jim nedali včas vědět, že se ulice bude opravovat, ale dohodli 
jsme se s Hochtiefem a Strabagem značně narychlo. Šlo o kompenzaci 
za to, že jsme těmto fi rmám umožnili odvézt si přes Slivenec stavební 
odpady  zbylé po výstavbě Pražského okruhu. Ulice K Cikánce tak nyní 
po letech zase  vypadá k světu. Opravě komunikací jsme se vůbec   na 
podzim hodně věnovali – konečně byla dokončena oprava příjezdové 
cesty na fotbalovém hřišti, podařilo se opravit Granátovou zničenou 
výstavbou fi rmy Abbey, k závěru se chýlí oprava ulice U Svahu a díky 
tomu, že se nám podařilo získat fi nanční dar ve výši 200 000 Kč od ČE-
PSu jako příspěvek na výstavbu hřiště, mohli jsme ještě vyčlenit peníze 
na opravu ulice Za Knotkem. V současné době probíhá rekonstrukce 

dalších komunikací za okruhem (v okolí rozvodny), hrazená z peněz Mi-
nisterstva zemědělství. 

Na podzim se nám sešly dvě akce na výsadbu stromů – v Central 
parku v ulici Za Farou a na obecní louce. Na obě akce Vás přišlo hodně, 
takže sázení netrvalo dlouho a také počasí se vydařilo úplně ukázkově. 
Chtěla bych moc poděkovat všem obyvatelům Slivence i Holyně, kteří 
se těchto akcí zúčastnili a svou prací přispěli ke zlepšení životního pro-
středí v naší obci. Je  opravdu velmi příjemné vědět, že žijeme v místě, 
kde lidem záleží na svém okolí a kde jsou ochotni pro jeho zlepšení i 
leccos dělat. Takže ještě jednou děkuji Vám všem a také Ing. Miroslavě 
Staňkové, která vše zorganizovala, a pracovníkům fi rmy Bobr, kteří nám 
se sázením velmi pomáhali. 

Bohužel, ne všichni chtějí pomáhat. V poslední době se zde rozmáhá 
v nikdy nevídané míře vandalismus. Téměř neustále je rozbitá zastávka 
autobusu Slivenec (před školou) a Frančíkova. Dopravní podniky to sice 
stále ještě opravují,  ale zastávky vydrží opravené  tak dva dny a pak je 
vandalové opět poškodí. Terčem jejich útoku se stávají i koše na odpad-
ky – rozbili např. betonový koš u drogerie. Rozmáhá se rovněž sprejerství 
- neustále musíme smývat klikyháky z naší nové pěkné zastávky před 
cukrárnou, již po několika dnech byl poškozen panel naučné stezky, po-
čmárané jsou i značky či chodníky. Gauneři poškodili i sítě na novém 
hřišti s umělou trávou ve sportovním areálu. Příslušníci městské policie 
sice obec pravidelně procházejí, ale vandaly bohužel není tak snadné 
polapit. Prosím proto občany, aby byli všímaví a podezřelé aktivity ne-
prodleně hlásili státní či městské policii. V příštích letech bude patrně 
nezbytné  začít s instalací kamerového systému – bohužel na úkor jiných 
věcí, které jsme zde chtěli dělat.

Nechci ale končit pesimisticky, tak Vám všem s předstihem přeji pří-
jemné prožití   adventu a hezké a klidné Vánoce.

            RNDr. Jana Plamínková, Vaše (staronová) starostka    

   Slovo starostky

  Granty pro rok 2011
Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec vyhlásilo na svém 1. ve-

řejném ustavujícím zasedání dne 10. 11. 2010  I. kolo na po-

skytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec. 

Tematické okruhy a podmínky grantového řízení jsou vyvěše-
ny na úřední desce a na webových stránkách MČ Praha – Sli-
venec. 

V I. kole grantů Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec rozdělí 
částku 200 tis. Kč. 

Termín uzávěrky pro podání žádostí o přidělení 
grantů je 10. 12. 2010.

Vážení a milí spoluobčané,
 rádi bychom poděkovali všem, kteří nám dali hlas, za 

účast ve volbách do obecního zastupitelstva Slivence a 
Holyně. Volební účast ukazuje, že vám není osud naší 
městské části lhostejný a že máte zájem spolurozhodo-
vat o naší společné budoucnosti. Tři mandáty, které zís-
kali kandidáti za ODS, nám umožňují naplňovat ty části 
programu ODS, které jsou v souladu s programem hnutí 
Starostové a nezávislí. To bude spolu s objektivním in-
formováním o dění na obecním úřadě hlavní náplň prá-
ce zastupitelů za ODS v následujícím volebním období.

Děkujeme za vaši podporu
Zastupitelé za ODS

Václav Vorlíček, Petr Harna, Petr Sztacho



  Rekonstrukce centra

Slivenecký mramor 6    2010    5

V letošním roce se podařilo zrekonstruovat další část centra Slivence. Vybraná a do-
končená část  dala vyniknout kostelu a zkulturnila pěší komunikaci v centru. Úprava 
plochy nespočívala pouze ve vydláždění prostoru, ale vznikl zde i nový přechod pro 
chodce. V prostoru u rybníka, kostela  a před statkem bylo osazeno šest nových laviček.  
Někteří řidiči si bohužel náš nový chodník pletou s parkovištěm a zajíždí sem auty, když 
jdou na poštu. Zbytečně se tím ničí nová dlažba, i když  jsou v těsné blízkosti budovy 
dvě parkoviště.  Byli jsme tedy donuceni zabudovat zde i sloupky, abychom zabránili 
ničení nové dlažby. Doufejme, že v příštím roce získáme další dotace a budeme moci 
v úpravách centra pokračovat.                                                

Již od jara píšeme v Mramoru, že Magistrát hlavního města Prahy požá-
dal na Ministerstvu zemědělství o dotaci na výstavbu splaškové kanalizace 
ve Slivenci. Do této etapy byly zahrnuty všechny části Slivence, ve kterých 
bylo vydáno stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace. Celkový 
rozsah prací, na které magistrát – odbor městského investora - uzavřel se 
zhotovitelem smlouvu, je přes sto milionů korun. Bohužel všechny procesy 
příprav, schvalování, vybírání zhotovitele a opětovného schvalování se pro-
táhly až do listopadu.

Dnes již však můžeme říci, že vybraný zhotovitel – Sdružení fi rem kanali-
zace Slivenec II, které sdružuje společnosti Zepris, s.r.o. a Skanska CZ, a.s., 
zahájil stavební práce. Jako první byly vybrány ulice U Sportoviště, proto-
že doufáme, že se zde zahájí stavba mateřské školky, a ulice Dominínská 
a Meskářova. Dále by měl následovat zbytek Granátové, větší část ulice 
K Váze (spádovaná do ulice K Cikánce) a Frančíkova. Na jaře příštího roku 
přijdou na řadu dopravně složitější úseky, jako ulice K Lochkovu od křížku 
směrem do Habeše, část ulice Ke Smíchovu od ulice Za Farou k ulici K Vá-
ze a s tím související ulice: K Rozvodně, zbytek K Váze, část Na Korálově 

a téměř celá Habeš. Postup prací bude určovat jednak počasí, objízdné 
trasy  a dále nutné změny autobusových tras.

Všechny obyvatele  výše uvedených ulic, kterých se tato výstavba do-
tkne, bych chtěla požádat, aby si nechali co nejdříve zpracovat projektovou 
dokumentaci domovní části kanalizační přípojky, vyřídili si územní souhlas 
na odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 a zaevidovali se na PVK (bez této evi-
dence vám přípojky nebudou realizovány). Kdo by potřeboval poradit nebo 
doporučit projektanta, který je schopen vyřídit příslušná povolení a souhla-
sy, ať mi zavolá na tel: 251 818 044 (Š. Musilová). Kanalizaci v ulici až po 
ploty samozřejmě hradí HMP, ale na svém pozemku si kanalizační přípojku 
musí vyřídit a zaplatit každý sám.  Čím více obyvatel bude mít svou přípojku 
povolenu, tím snadnější bude výstavba a kolaudace celého kanalizačního 
řadu.

Obyvatelé zbylých lokalit se nemusí bát, že se na ně zapomnělo. Sta-
vební povolení na zbývající úseky – Na Přídole (V Lipkách, Na Křemínku, 
Na Botě, Ve Smrčině, V Doubcích, Na Přídole), Na Korálově ( Na Bělici, Na 
Kraji, Na Korálově) a zbytek Habeše se již vyřizuje a příští rok se požádá 
o dotace na tyto části.

Během října proběhla „blesková“ oprava komunikace K Cikánce. Fir-
ma Hochtief, která přes Slivenec vozila zbylý materiál ze stavby Pražského 
okruhu, touto formou kompenzovala dopravní zatížení obce. Společnost 
Strabag, která opravu realizovala, si dala záležet. Zvedla všechny poklopy 
od inženýrských sítí, opravila propady a položila nový asfaltový koberec 
v celé šíři vozovky. Celá ulice tím „prokoukla“ a zlepšila se její sjízdnost. 
Doufejme, že řidiči budou respektovat dopravní značení a obyvatelé zde 
nebudou chtít umístit zpomalovací prahy.

Opravy se konečně dočkala i ulice Granátová, kde se po dlouhém a vy-
trvalém úsilí podařilo přimět k její opravě (mezi Nefritovou a Višňovkou) 
a rekonstrukci (ve východní části) stavební fi rmu MBSstav, která zde staví 
domy pro developerskou fi rmu Abbey. 

Ve sportovním areálu byla dokončena oprava komunikace a parkova-
cích míst, kterou hradila naše městská část ze svého rozpočtu. 

Developerská fi rma Mramorka dokončuje kompletní rekonstrukci ulice 
U Svahu.

I obyvatelé Holyně se dočkají opravy komunikace Za Knotkem. Je ob-
jednána oprava začátku ulice i jejího pokračování do Dalejského údolí. Prá-
ce by měly probíhat během listopadu. Snad vydrží příznivé počasí a oprava 
bude brzy dokončena.       Stránku připravila Ing. Šárka Musilová    

  Opravy komunikací

V září byla dokončena výstavba plynovodu v ulici Opálová. 
Během října společnost Pražská plynárenská dokončila výstav-
bu dalšího úseku. Plynem jsou nyní nově zásobováni i obyvatelé 
ulice K Homolce.  V letošním roce to byla již poslední akce ply-
náren. V příštím roce bude probíhat poměrně rozsáhlá výstavba 
kanalizace a následně by se ve stejných lokalitách měl pokládat 
i plyn.

  Výstavba plynovodů

  Výstavba kanalizace
Stavba plynovodu v ulici Opálová

Komunikace u fotbalového hřiště

Opravená Granátová ulice
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Broušení povrchu v ulici K Cikánce Nová rozptylová loučka s dominantním muchovníkem

Sázení stromů na Obecní louce Pásku na nově osázené louce slavnostně přestřihly děti se starostkou J. Plamínkovou



   Sázení stromů na Obecní louce

  Úvozová cesta do Prokopského údolí          

V sobotu 23. října se uskutečnilo na Obecní louce sázení stromů a keřů. 
Děkujeme všem více než 60 dospělým  a dětem, kteří se sázení zúčastnili 
a přispěli tak svojí prací k úspěšnému zakončení akce a k zvelebení okolí 
Slivence i Holyně. Louka byla vybudována na pozemku městské části 
Praha - Slivenec  ve spolupráci s nadací VIA, a to  z větší části z fi nanč-
ních prostředků,  získaných z grantu ČSOB a Poštovní spořitelny. 

Výsadba byla  spojena se slavnostním otevřením naučné stezky Sli-
venecký mramor, orientačním závodem pro malé děti pěšky a na kole 

a s prezentací projektů žáků ZŠ Slivenec.  Při práci všem vyhládlo, proto 
byly k dispozici výtečné grilované špekáčky a klobásky od pana Görgla.

Po dokončení výsadby, kolem 14,00 hod., paní starostka s dětmi  lou-
ku slavnostně otevřela. Poté byla uspořádána malá oslava se  sladkost-
mi, nápoji  a přípitkem. 

Nákup stromů a sazenic a pomoc při výsadbě zajistil pan Vraný, dovoz 
pan Fořt, pracovníci údržby pomohli s dovozem sazenic a nářadí na pole 
a s technickým zajištěním akce. S hloubením jam pro velké stromy po-
mohla fi rma pana Janáčka. Posekání plevele zajistil pan Šimáček a od-
počivnou sestavu a koš vyrobilo Tesařství  Slavík. Text na naučnou tabuli 
s popisem projektu napsala starostka Jana Plamínková.

Podle projektu bylo na louce koncem roku 2009 vysázeno několik skupi-
nek stromů, v jarním termínu dvě skupiny keřů, s jejichž výsadbou pomohla 
škola, potom byla louka zbavena plevelů a oseta osivem květnaté louky. 
V podzimním termínu bylo vysázeno přibližně 90 stromů a dalších asi 200 
keřů. Teď zbývá vyměnit stromy z loňského roku, které se neujaly, a v pří-
padě, že nebude pršet, zalévat a zalévat. Na jaře příštího roku by se mělo 
ukázat, jak se ujalo osivo, a v dalším roce by se louka měla zaskvět v plné 
kráse. Doufáme, že se vše podaří, stromy se ujmou a v okolí naší obce 
budeme moci opět spatřit květnatou louku jako za časů našich babiček.

Chceme ještě na louce zřídit bezpečné kamenné ohniště. Věříme, že se 
louka stane cílem vašich procházek nebo příjemného zastavení turistů na 
cestě do Českého krasu.                              Ing. Miroslava Staňková    

Pamětníci si jistě vzpomenou na malebnou úvozovou cestu, která 
sloužila holyňským občanům coby nejrychlejší pěší propojení obyvatel 
západní části Holyně s železniční zastávkou, umožňovala také nejpřiro-
zenější přístup k louce zvané  Dynamitka (ta patřila vápence, která stá-
vala v blízkosti železnice), k lokalitě U Dobré vody a dále potom směrem 
K Zabité rokli a k území zvanému Na Ladech. Mnozí si určitě pamatují 
mohutnou osiku, která rostla v místech nynější malebné kapličky. Kap-
ličku nechal na vlastní náklady zbudovat pan Miroslav Vocilka z Holyně 
a byla v loňském roce (právě na podzim) slavnostně vysvěcená.

Úvozová cesta je několik posledních let neprůchodná. Na jejím po-
čátku (v křižovatce s ulicí U Smolnic) znemožňovala průchod navážka 
zeminy a letité nálety dřevin.

 V souvislosti se záměrem MČ Praha-Slivenec obnovit obecní cestu, 
se několik místních občanů k problému postavilo s velkorysostí, která 
zaslouží obdiv a poděkování. Rodina Javůrkova, paní Lenka Růžičková 

a pan Miroslav Vocilka nechali na vlastní náklady zeminu odtěžit.  Nic 
tedy nebrání tomu, aby se úvoz mohl začít zušlechťovat. Zároveň věříme, 
že se v nejbližších letech dočkáme konečného povrchu v ulici U Smolnic 
a celá oblast tak dostane novou tvář.                             Lenka Kudláková    

Poznámka:  Při psaní článku jsem se dostala do milé diskuse s ho-
lyňskými pamětníky, diskuse o dávno zapomenutých místních názvech 
a pojmenováních. Z minulosti se dochovala místní pojmenování, která 
používáme a neznáme jejich původ, protože se dávno změnily souvis-
losti a podmínky, za kterých vznikaly. V oblasti, kterou článek zmiňuje, 
jsme dále narazili na pojmenování Náplavka a Hluboká strouha. Některé 
místní názvy ale upadají v zapomnění, protože odcházejí ti, kteří pamatují 
právě ony souvislosti. Proto prosím starousedlíky, aby mi pomohli toto 
názvosloví lépe zmapovat, a to v Holyni i ve Slivenci. V „Knize o Slivenci 
a Holyni“ v kapitole Za názvy ulic a zdejších zákoutí je věnován prostor 
spíše původu názvů našich ulic.

Z důvodu krácení počtu VOK (velkoobjemových kontejnerů), přiděle-
ných od MHMP, byl  jejich počet  pro tento rok již vyčerpán. Proto do 

konce roku 2010 už nebudou VOK přistaveny.

Kontejnery na bioodpad byly přistaveny podle rozpisu tento rok napo-
sled v listopadu, stejně tak proběhl svoz nebezpečného odpadu. O jar-
ních termínech vás budeme včas informovat. Kontejner na použité bate-
rie a elektroodpad je stále přistaven v chodbě úřadu.

Sběrný dvůr v Radotíně byl dočasně uzavřen, od 15. listopadu do 31. 
prosince 2010 bude probíhat částečně omezený  provoz, budou přijímá-
ny pouze následující druhy odpadu: elektroodpad, TV, monitory, lednice, 
papír, kovový odpad, barvy, chemikálie, léky, zářivky, baterie a v omeze-
ném množství plasty a sklo. Informace o odpadech v celé Praze najdete 
na  http://envis.praha-mesto.cz/

V současné době probíhá úklid listí a poslední úpravy trávníků a zá-
honů před zimou. Na listí napadené klíněnkou je možno si na ÚMČ stále 
vyzvednout označené papírové pytle.

Sázení stromů a keřů v „Central parku“ a na Obecní louce úspěšně 
proběhlo, zeleň v naší obci se rozrostla o dalších asi sto stromů a strom-
ků. Děkujeme všem brigádníkům.

Na hřbitově fi rma Bobr dokončila rozptylovou loučku. Jako poslední 
na ní byl vysazen krásný muchovník. Před vchodem do hřbitova je nová 
vzrostlá lipka, která - pevně doufám - vydrží déle, než ty předešlé.

Nově vybudované záhony u přechodu v ulici K Homolce jsou osázeny 
nízkými růžemi.

Dopravní značení V ulici K Váze bude instalováno až po vybudování 
kanalizace.                   Miroslava Staňková    
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15,00

Odpady 

Úklid, údržba zeleně, doprava  



Každoroční oblíbená přehlídka psích mazlíčků Hafík je svátkem všech 
sliveneckých pejskařů. Letošní ročník se uskutečnil v sobotu 2. října na 
louce bývalého areálu státního statku ve Slivenci. Na improvizovaném 
závodišti se sešli psi nejrůznějších plemen i věku se svými pány, ale ani 
o diváky nebyla nouze. Dvacet zaregistrovaných čtyřnohých závodníků 
bylo tradičně rozděleno do tří kategorií: „Velký pes“, „Malý pes“ a „Pes 
s dětským psovodem“.  Účastníci přehlídky absolvovali méně náročné 
i obtížnější úkoly se ctí. Klasifi kovala se poslušnost, zdolávání překážek, 
ale také vyhledání voňavé uzenky, zalehnutí do pelíšku nebo nejlepší psí 
kousek. Na stupních vítězů stanuli ti nejúspěšnější, ale obdarováni byli 
všichni. Zvláštními kategoriemi byla kategorie „Pes sympaťák“ a „Nej-
mladší štěně“.

Poděkování za zdárný úspěch letošní přehlídky patří paní Vlastě Kaf-
kové, která před třemi lety převzala štafetu hlavního garanta akce, MVDr. 
Váchovi, který po léta vykonává na slivenecké přehlídce veterinární dozor, 
fi rmě PAS, která propůjčila pozemek, pánům Buriánkovi a Kůstkovi a ne-
mnohým ochotným dobrovolníkům.                         Lenka Kudláková    

Tak jsme se ve středu 27. 10. opět sešli v Pecce, abychom si vyře-
zali svoje dýňová strašidla neboli Jack-o-lanterns. Oproti loňskému 
neúspěchu s účastí to letos byla hotová paráda. S pomocí tatínků 
a maminek, kteří zapojili své nože a hrubou sílu, jsme vydlabali 10 
dýní. Už večer naše okna zdobily příšerky a myslím, že velmi vydařené. 
Halloweenu zdar!!                        Jana Urbancová    

afík 2010

Kategorie

„Velký pes“:

1. Braun
2. Mona
3. Akki

Kategorie 

Kategorie

„Malý pes“:

1. Ares
2. Jessie
3. Hannah

Kategorie 

„Pes s dětským 

psovodem“:

1. Harry
2. Čenda
3. Samík

   Dlabání dýní

V sobotu 30. 10. se konal na hřišti v Centrálním parku Rej 
masek, který se nesl v Halloweenském duchu. Malí čarodějové, 
čarodějky, kouzelnice, upír, král a další masky se sešli, aby si 
vyzkoušeli své dovednosti ve čtyřech soutěžních disciplínách. 
Nakonec si děti musely vylovit sladkou odměnu  z úst obrovské 
dýně. Děkujeme všem za příjemné odpoledne.     Za OS GAMA       
             Ilona Miková, Hana Morsteinová, Dana a Katka Říhovy    

  Halloween s OS Gama

Výsledky:

Vítězové dětské kategorie



Na území sedmi pražských městských částí se dne 19. září 2010  
uskutečnila akce Pražské cyklozvonění, jehož se poprvé v historii 
zúčastnila také naše městská část. Necelé čtyři desítky účastníků 
vyrazily ze Slivence i z Holyně na sraz u klukovického koupaliště, 
kde jsme se setkali s pelotony z Prahy 5 a z Prahy 13. Společně 
jsme potom všichni projeli Prokopským údolím a pak podél Vltavy 
na  Císařskou louku, kde byl připraven program pro děti i dospělé, 
mimo jiné jízda na dračích lodích po Vltavě. Účastníci akce též  pře-
konali rekord ve zvonění na cyklistické zvonky, když v jeden oka-
mžik stisklo tlačítka současně 387 cyklistů. 

Trasa vedla většinou z kopce a tak ji zvládli i docela malincí účast-
níci (nejmenšímu byly asi tři roky!). Bezpečný průjezd před ulici 
K Barrandovu a pak Barrandovským sídlištěm nám zajistil dopro-
vod z řad příslušníků Městské policie na Barrandově, kterým patří 
náš velký dík. Pohled na stovky jezdců ve žlutých tričkách byl velmi 
malebný a impozantní. Akce, která byla součástí Evropského týdne 
mobility, prokázala,  že cyklistická doprava má v Praze budoucnost, 
protože už zde začínají existovat trasy, kde se může cyklista pohy-
bovat docela bezpečně. Věřím, že příští rok se setkáme na této  akci 
znovu a v ještě větším počtu.                                Jana Plamínková    

  Pražské cyklozvonění pokořilo rekord

V neděli 16. 10. 2010 proběhlo sázení stromů a keřů v „Central parku“ v ulici Za 
Farou. Stromky a všechen potřebný materiál byly pořízeny z dotace, poskytnuté 
k tomuto účelu Magistrátem hl. m. Prahy občanskému sdružení Habeš. Díky pří-
znivému počasí vše proběhlo v příjemné atmosféře a díky hojné a aktivní účasti 
občanů a jejich dětí byla akce poměrně brzy úspěšně ukončena. Odměnou nám 
všem bude dosud chybějící zeleň na oblíbeném dětském hřišti a v přilehlém par-
číku.

Chtěli bychom srdečně poděkovat všem účastníkům a těšíme se, že se spo-
lečně opět setkáme s vámi všemi, kterým není lhostejný stav životního prostředí 

  Sázení stromů v ulici Za Farou

Sraz cyklistů v Holyni Jízda Prokopským údolím

30.  září oslavila úctyhodné životní jubileum paní Pavla 
Vorlíčková ze Slivence. Ke stým narozeninám jí přišly 

pogratulovat starostka Jana Plamínková, místostarostka 
Lenka Kudláková  a předsedkyně sociální komise Irena 
Krejčová. Z České správy důchodového zabezpečení 

přišly pověřené gratulantky s osobním dopisem ministra 
práce a sociálních věcí. Paní Vorlíčková přijala celou dele-
gaci v dobré náladě a zavzpomínala společně s gratulanty 

na časy svého mládí.
Milá paní Vorlíčková, do dalších let přejeme hodně, 

hodně zdraví!

Nejstarší občance Slivence 
je 100 let
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Autorské čtení a beseda s panem Davisem se uskutečnila v zasedací síni ÚMČ  ve 
Slivenci dne 12. října 2010. Autor je Američan, který bydlí v Praze od roku 1993. Napsal 
zatím dvě knihy krátkých povídek, doplněné ilustracemi Milana Hencla: Hezký víkend! 
(2006) a Sousedi (2009), kde popisuje své zážitky cizince u nás. Píše i mluví gramaticky 
upravenou češtinou tak, jak se učil domlouvat se svým okolím. Jeho projev je velmi pozi-
tivní, upřímný a ve svých povídkách  nás Čechy  popisuje vlídně a s laskavým humorem. 
Beseda s Jonem Davisem byla velmi milá a příjemná.    Irena Krejčová    

Na tradiční, pravidelnou schůzku přišlo 12 seniorů. 
Nejdříve přišla na setkání místostarostka Lenka Kudláková předsta-
vit nové webové stránky MČ Praha – Slivenec. Ukázala názorně, jak 
s nimi pracovat a jak vyhledávat potřebné informace. Dala všem pří-
tomným možnost, aby obsah stránek připomínkovali. Senioři, kteří 
doma nemají počítač, se mohou na tyto stránky podívat v knihovně, 
kde jsou k dispozici dva počítače.
Poté vznikla diskuse k programu zájezdů pro rok 2011. Výlety se 
staly velmi vítanou aktivitou sliveneckých i holyňských seniorů. Mgr. 
Kudláková sepsala veškeré náměty a předá je ke zpracování CK 
Arces z Radotína, která pro nás program připravuje. Senioři dostali 
příslib, že v následujícím roce bude MČ v organizování výletů pokra-
čovat ve stejném počtu i kvalitě.
Návrh Mgr. Kudlákové vytvořit pro Klub sliveneckých seniorů logo, 
které by prezentovalo Klub na výše zmíněných webových stránkách 

obce, plakátech 
i tiskovinách, si 
vzala za svůj Ire-
na Krejčová, ve-
doucí Klubu seniorů. Návrh stromu s větvemi ve tvaru SKS  (Slive-
necký klub seniorů) nadšeně přijali všichni účastníci schůzky. Návrh 
byl předán Mgr. Kudlákové k případnému zpracování.
Hlavním programem byla beseda s paní Libuší Tomšů, občankou 
Slivence, bývalou  dlouholetou redaktorkou časopisu VLASTA.
Paní Tomšů vyprávěla o své novinářské práci, cestách, přinesla ně-
kolik výtisků časopisu z doby jejího působení, fotografi e. Bylo to 
velmi zajímavé. Paní Tomšů nabídla MČ fotografi i kovářky Krotilové 
do fotoarchivu Slivence. Takové dárky jsou z nejcennějších. Děkuje-
me!         

  Irena Krejčová za Slivenecký klub seniorů    

  Schůzka seniorů 1. 11. v místní knihovně

Naše místní skupina Slivenec se zaměřuje přede-
vším na práci s dětmi. I v tomto školním roce se 
podílíme na vedení kroužku mladých zdravotníků 
ve slivenecké škole. Kroužek probíhá ve čtvrtek od 
13:30. Děti se zde učí nejen teorii, ale především 
praktickým dovednostem. Schůzky kroužku jsou 
zpestřovány nejrůznějšími hrami a soutěžemi. Pro 
děti připravujeme i různé zajímavé akce. Pořádáme 
záchranářské víkendy, účastníme se soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků apod. 24. 10. jsme s dětmi na-
vštívili hasičskou stanici ve Strašnicích. Zde byl pro 
ně připraven velmi zajímavý program, kde si mimo 
jiné vyzkoušely, co také obnáší práce hasiče.
Pod místní skupinou Slivenec  pracuje i modelář-
ský kroužek modulové železnice, který nabízí dětem 
další možnost využití jejich volného času. 
         Petra Siganová    

  ČČK pro děti
V úterý 21. září přijel divadelní spolek Gaudium z Radotína navodit do zasedací místnosti 
úřadu atmosféru sladké Francie. Pásmo něžných, převážně milostných veršů Jacqua 
Prévérta s názvem „Jakou barvu má láska aneb Jak namalovat ptáka“ režijně zpracovala 
paní Mirka Stehlíková. Na pozadí kulis evokujících prosluněný francouzský jih vystoupilo 
pět herců v doprovodu harmonikáře. Na závěr milého, hřejivého představení byli aktéři 
odměněni potleskem.                                                                           kud    

  Poezie Jacqua Préverta ve Slivenci

  Kurz trénování paměti
   Společnost, senioři

Od 6. října 2010  každou středu probíhá v knihovně ve Slivenci od 15.00 – 16.00 Kurz 
trénování paměti, který vede lektorka paní Fojtů, vedoucí Stacionáře pro seniory na 
Barrandově – Praze 5. Kurz potrvá až do 15. prosince 2010.
Kurz navštěvuje 15 žen. V deseti lekcích se učíme třídit informace tak, abychom si je 
lépe a snadněji zapamatovaly. Trénujeme nejen mozek, ale i zábavnou formou pohybu 
své tělo.
Pracujeme i doma – dostáváme totiž i domácí úkoly, které dají někdy pořádnou fušku! 
Pomáhá nám internet, knihovna a jiné moderní zdroje informací. Logické myšlení si 
trénujeme řešením rébusů a zapeklitých hádanek. Všechny se scházíme velmi rády,  
protože mezi námi je pohoda, dobrá nálada. Zjištění, že to s naší pamětí není tak špat-
né, je příjemné a překvapující.         Irena Krejčová    

  Beseda s Jonem Davisem

Zedníček šel na Polívku,
byla dobrá Šafránková,
sem tam také Cibulka.

Lehl si na Trávníček
a usnul jak zajíček.
Probudil jej Heřmánek,
který voněl ze záhonku.

Statná Vydra v potůčku
ukusuje rybičku.
Kačer, krásně vybarvený
pluje s hejnem kachniček
do tajemných uliček
ve vysokém rákosí.

(úryvek básně slivenecké občanky, 82 let, 
která nechce být jmenována)

Malá básnička 
o našich hercích



Mnozí občané Slivence si jistě všimli nových tabulí v centru obce a dále 
v ulicích K Lochkovu a K Cikánce, případně někteří došli až na obecní 
louku, kde je poslední panel nově otevřené naučné stezky. Ta se slav-
nostně otevírala 23. října 2010 – viz fotografi e. Realizace naučné stez-
ky byla hrazena z grantu Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, o který v roce 2009 požádala fi rma Ochrana podzemních 
vod, s.r.o. Slivenec doposud žádnou naučnou stezku neměl, ačkoli obec 
samotná i její okolí skýtá velké množství kulturních (kostel, dvůr křižovní-
ků, statky, křížky apod.) a přírodních památek prvořadého významu. Nej-
větší význam měla a má těžba sliveneckého mramoru, kterou chce na-
učná stezka přiblížit obyvatelům Prahy, především Prahy 5, kteří využívají 
tuto část hlavního města jako výletní místo. První část naučné stezky je 
dlouhá cca 3,5 km a je vhodná i pro cyklisty. Vede od kostela ve Slivenci 
k obecní louce nad lomy Na Cikánce, kde se stále těží slavný slivenecký 
mramor. V dalších etapách se předpokládá prodloužení naučné stezky 
do Radotína a zpět přes Slavičí údolí do Velké Chuchle a do Slivence tak, 
aby stezka byla okružní.
Zatím má naučná stezka prvních sedm tabulí, které popisují následující 
zajímavosti:
1. Historii Slivence a kostel Všech Svatých – jeden z nejstarších vesnic-

kých kostelů v okolí Prahy se vzácnými vitrážemi.
2. Historii a působení Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, 
jediného českého církevního řádu, kterému obec a lomy dříve patřily
3. Statky a venkovský život ve Slivenci popisuje třetí zastávka, která je 
v ulici K Lochkovu.
4. Tabule nazvaná Křížky a použití sliveneckého mramoru připomíná 
sedm křížů, které v obci stávaly a stojí dodnes, i když jinde. Kromě toho 
jsou zde vyjmenovány hlavní příklady použití sliveneckého mramoru 
v Praze a okolí.
5. Nová výstavba ve Slivenci popisuje změny, ke kterým došlo v rozvoji 
obce po roce 1974, kdy se Slivenec stal součástí Prahy.
6. Tabule Pražský okruh a rozvodna se věnuje dobře viditelným stavbám 
na západě Slivence.
7. Tabule nazvaná Slivenecký mramor popisuje tento slavný dekorační 
kámen, geologii ložiska v lomu Na Cikánce a historii a současnost těžby 
sliveneckého mramoru.
Mapka naučné stezky se zakreslením zastávek je na každé tabuli. Pří-
padné náměty a připomínky k jednotlivým tabulím lze posílat na mailovou 
adresu cizek.j@opv.cz.

RNDr. Jiří Čížek    

  Naučná stezka sliveneckého mramoru otevřena!

18. října 2010 se senioři z Holyně a Slivence, kteří využili pozvání 
zastupitelů MČ Praha – Slivenec a MČ Praha – Vinoř, autobusem 
vypravili na poznávací i přátelskou návštěvu do obce Vinoř. Vinoř 
(založená před 922 lety) leží na severovýchodním okraji Prahy, ve 
vzdálenosti necelých 13 km vzdušnou čarou od centra města. Je 
vyhledávaným cílem pro návštěvníky historických památek, i pro ty, 
kteří si chtějí v pěkném prostředí odpočinout. 
Podzimní počasí nám přálo. V rámci návštěvy jsme si prohlédli in-
teriér zámku ve Ctěnicích ze 13. století, sbírku kočárů, zámeckou 
zahradu i starou část obce.  Vinoří nás provedl místní kronikář Ing. 
František Filip, který nám ukázal i veřejnou knihovnu. Po obědě nás 
pozvali senioři a baráčníci z Vinoře do svého klubu, pohostili nás 

a dozvěděli jsme se o jejich aktivitách, zaujala nás příkladná spolu-
práce s ostatními spolky v obci. Senioři a baráčníci (kteří se nazývají 
tetičky a sousedé) se pravidelně schází jednou týdně a na setkání 
se vždy velmi těší. Společné zážitky, vzájemná podpora a pocit po-
třebnosti jim dodává energii, dobrou náladu a přesvědčili jsme se, 
že 80 nebo 90 let může být krásný věk! 
Děkujeme touto cestou organizátorům akce: vinořskému starostovi 
Františku Švarcovi, kronikáři Ing. Františku Filipovi a všem seniorům 
z této malebné obce. Budeme se těšit na jejich návštěvu u nás ve 
Slivenci. Dík patří naší paní starostce Plamínkové a místostarostce 
Kudlákové, které nejen že výlet zorganizovaly, ale také se s námi 
výletu účastnily.        Irena Krejčová    

  Výlet seniorů do Vinoře

Ve Vinoři uvítal seniory starosta F. Švarc Vinoří nás provedl kronikář F. Filip



Ještě jsme se pořádně nestačili vzpamatovat z nástupu do školy 
1. září a už nám na dveře pomalu klepe zima a s ní (hlavně dětmi) 
očekávané Vánoce. Dříve však, než se paní Zima přihlásí, proběh-
nou ve škole různé akce, především nás čekají pořady městské po-
licie zaměřené na problematiku drog, šikany a kriminality dětí a mla-
distvých. Tato témata jsou stále ožehavá a, bohužel, v životě kolem 
nás stále přítomná. Proto není nikdy na škodu je stále připomínat 
a opakovat. Současně jsme pro školu objednali i pořad, který přine-
se žákům poznatky o bezpečném kontaktu se psy.

Listopad však není věnován pouze prevenci, čekají nás i vzdělá-
vací akce a akce kulturní. Tou vzdělávací akcí je proškolení pedago-
gického sboru v programu RWCT, což v překladu znamená Čtením 
a psaním ke kritickému myšlení. Mnohé školy již tento vzdělávací 
program absolvovaly a principy programu aplikovaly do výuky. Vý-
uka se tak stane bohatší a zajímavější pro žáky i učitele. Učitelé 
získají mocný nástroj v podobě zajímavých metod a forem práce 
a možností přípravy na atraktivnější podobu výuky.   

Kulturní a vlastně i společenské akce už začaly vánočními ke-
ramickými dílničkami, které se konají ve spolupráci s občanským 
sdružením Na kraji ve dnech 4. 11., 11.11. a 2.12. v naší škole. Ne-
smíme opomenout 1. adventní koncert ve sliveneckém kostele, na 
němž vystoupí spolu se žáky ZUŠ Na Popelce žáci naší školy. Chys-
táme trochu netradiční pojetí předvánočního koncertu, samozřejmě 
se zpěvem a doprovodem, ale určitě to nebudou (jenom) koledy!

Další připravovanou akcí je vánoční jarmark, který se bude konat 
v pátek 17.12. Ten se bude odehrávat v již tradičním pojetí, i když 
možná ne všechny třídy budou pro rodiče připravovat vystoupení. 
Některé třídy totiž vsadily letos na jinou notu – vánoční dílny s ro-
diči. Jak se povedou, na to si budeme muset chvíli počkat. Nebu-
dou chybět prodejní stánky, občerstvení a vánoční hudba, máme se 
prostě na co těšit. Samozřejmě nebude chybět ani vystoupení dětí 
z mateřské školy, které se odehraje den před jarmarkem – tedy 16. 
prosince v budově školky.

Vraťme se ale ještě trochu zpátky, velikou příležitostí k poznání 
školy budou jednak dny otevřených dveří – první takový den se 
koná 9. prosince, druhou příležitostí jsou návštěvy mateřských ško-
lek v okolí. Paní ředitelka Romana Lisnerová 
společně s paní učitelkou Lenkou Prixovou 
již nyní připravují svoje prezentace, prostřed-
nictvím nichž budou seznamovat rodiče dětí 
– budoucích prvňáčků - s naší školou. Nut-
no říci, že tyto akce měly vždy velký úspěch 
a především – přilákaly pozornost nerozhod-
nutých rodičů, což se projevilo tím, že po 
dlouhé době jsme opět dokázali otevřít dvě 
první třídy. Budeme věřit, že díky těmto vý-
jezdům a dnům otevřených dveří se to v dal-
ším školním roce (snad) opět povede…

Nesmíme zapomenout ani na kroužky, kte-
ré se k radosti naší, ale hlavně dětí, pěkně 
„rozjely“. Bezvadně fungují mladí zdravotníci, 
a to již tradičně pod vedením paní Markové 
a Siganové, máme zde konečně fl orbal, po 
kterém tak toužili především kluci. Vaření je 
novinkou, kterou jsme žákům nabídli a ejhle 
– jak jsme si pochutnali! O účasti ani nemlu-
vě! Díky šikovnému vedení učitelek Renáty 
Sakmarové, Ireny Liscové, Kláry Smažinkové 
a Leny Prixové mohu jako zástupce ředitel-

ky školy s klidným svědomím nechávat svačiny doma ☺. Samozřej-
mě děti dále pracují v kroužku modulové železnice pod vedením 
pana Sigana, tančí v kroužku street dance se Simonou Janečko-
vou a pod vedením naší paní hospodářky školní jídelny Drahomíry 
Garbaczewské jsou zasvěcováni do tajů divadelního kumštu. Ne-
smíme zapomenout na práci fotografi ckého kroužku pod vedením 
paní Bartošové či doučování z českého jazyka paní učitelkou Petrou 
Kofroňovou. No a na závěr – jenom připomínáme – máme otevře-
nou školní knihovnu, kterou s „mladými knihovníky“ obsluhuje Alena 
Dušková.

Tak takový je podzim a taková nás čeká zima. A věřte, že ve škole 
při tolika aktivitách určitě nezmrzneme!!!   

Alexandros Charalambidis, zástupce ředitelky školy      

   Škola, školka, družina
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  Čeká nás bohatý předvánoční čas

Práce žáků a žákyň 4. třídy
Naše třída se mi líbí a taky protože máme vedle třídy záchody. 
A taky máme vedle třídy knihovnu.                                      Filip

Naše třída je sice menší, ale zase hezčí a vyzdobenější. S touhle 
třídou jsem spokojen. Dole je automat na čokoládu a na kávu. 
Moc se mi líbilo, když tady byli policisté a měli přednášku nebo 
když jsme měli projektový den na téma stromy. Plnili jsme různě 
těžké a zajímavé úkoly. A ještě máme nového pana učitele na 
Anglický jazyk. Tento rok k nám přibyl také přibyl nový žák. Cho-
dím sem do školy už od první třídy.                                 Tomáš

Máme novou třídu a nového pana učitele a moc hodnou paní uči-
telku. Naše třída se mi líbí a také se mi líbí automat na kakao. Také 
tu byla na přednášce policie. V naší knihovně si můžeme zapůjčit 
jakoukoliv knihu. Chodíme tam na hodinu OSV a HV, moc se mi 
tam líbí, protože to tam vede naše paní učitelka.               Gábinka

KNIHOVNA
Chodím jako asistentka do knihovny v pondělí a ve středu 12.45 
až 13.30. Pomáháme tam dětem půjčovat a hledat knížky, které 
si chtějí půjčit. Máme tam počítačový program, kde zapisujeme, 
co si kdo půjčil a vrátil. Máme taky na počítači zapsané všech-
ny knížky, které tam máme. Máme encyklopedie, pohádky, báje 
a pověsti. Chodím do knihovny moc ráda.                   Michaela



Angličtina kvalitně a zábavně
Lektorka anglického jazyka s několikaletou praxí nabízí kvalitní 

a zábavné kurzy/doučování pro dospělé i děti. Pro fi rmy možnost vý-
uky obchodní korespondence a Business English. Bohaté zkušenos-
ti s vedením individuálních i skupinových kurzů a doučováním dětí 
ZŠ i SŠ mi umožňují připravovat lekce přesně podle Vašich potřeb či 
potřeb Vašich dětí.
Kontakt: Michaela Rothová – 724653308, michaelaroth@seznam.cz

inzerce  

inzerce  

Se jménem zakladatele českého skautingu (5.9.1876 – 17.9.1938)  
jsem se poprvé seznámil na turistických akcích, které pořádala 
Městská stanice mladých turistů v letech okolo roku 1960 (její sídlo 
bylo tehdy na Gorkého náměstí – dnes znovu Senovážné).  Dozvě-
děl jsem se tehdy spoustu informací, které se běžně nepublikovaly 
v tisku nejen o skautingu, ale i o Klubu českých turistů. Protože 
jsem žil ve Velké Chuchli a později bydlel krátký čas na Smíchově,  
tak mi zůstalo v paměti nejvíce vyprávění o A. F. Svojsíkovi, který 
se narodil právě na Smíchově. Jeho tatínek byl sice ve státní funkci 
ve Dvoře Králové, ale umřel v době, kdy Františkovi byly tři roky. 
Maminka – vdova bydlela u svých příbuzných na Smíchově a tady 

František chodil do obecné školy, později i do gymnasia a nako-
nec i do učitelského ústavu. Jako student pěšky prošel velkou část 
Čech, o čemž svědčí několik jeho cestovních deníků. Jeho prvním 
učitelským místem  v roce 1896 byla právě obecná škola ve Sli-
venci. Tam byl 4 roky jako podučitel. Po získání aprobace na výuku 
tělocviku i pro střední školy je s jeho učitelováním spojena škola na 
Žižkově (tam má pamětní desku) a ve Štěpánské ulici. Svoje jméno 
František později změnil na Benjamin – neboť v pěveckém kvartetu, 
se kterým projel svět včetně Ameriky, byl ten nejmladší. Tohle je část 
z mých poznámek již 50 let starých. 
            Ing.Vladimír Ondruška    

  Slivenecký učitel Antonín František Svojsík 
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V minulém Mramoru si trochu zařádil šotek. V Kalendáři 
jsme měli chybně uvedené datum voleb. Vzhledem k tomu, 
že v obsáhlém článku o volbách bylo datum dobře, tak to 
doufáme nikoho nezmátlo. A ve společenské rubrice jsme 
chybně uvedli, že zlatou svatbu oslavili manželé Marie a Ka-
rel Vosmíkovi z Holyně. Manželé Vosmíkovi bydlí již dlouho 
ve Slivenci v ulici K Holyni a opravdu se nikam nepřestěho-
vali. Takže se jim omlouváme a ještě jednou blahopřejeme 
ke krásnému životnímu jubileu!

Připravili jsme pro vás novou verzi webových stránek Městské části 
Praha - Slivenec. I když staré stránky znamenaly před čtyřmi lety značný 
pokrok proti tomu, co zde bývalo dříve, již se na nich podepsal nemilosrd-
ný zub času. Navíc pro obrovské množství informací, které jsou nyní na 
webu umístěny, už jejich struktura a kapacita nestačila. 

Nové webové stránky jsme se snažili navrhnout v moderní, přehled-
né a uživatelsky přátelské podobě a budou k dispozici i na DVD. Pevně 
doufáme, že se vám budou líbit. Stránky jsou nyní ve zkušebním provo-
zu. Prosíme všechny uživatele o připomínky a náměty na jejich úpravu 
či o upozornění na chyby, které se v takovém množství informací určitě 
vyskytnou.  

Pevně doufáme, že se Vám stránky budou líbit a že Vám poskytnou 
dostatek informací a dění v naší městské části. www.praha-slivenec.cz

  Máme nové webové stránky 

  Podzimní výstavy 
v holyňské kapli
František Okáč : Karpathos

Cyklus velkoformátových barevných fotografi í sliveneckého cestovatele 
a fotografa, které nafotil při svých opakovaných cestách na tento řecký 
ostrov, potěšily v měsíci září nejednoho návštěvníka naší malé galerie. Ne-
únavného cestovatele na zmíněný ostrov vábí zachovalé zvyky a tradice 
místních obyvatel. Fotografi e v kapli nám citlivým pohledem autora přiblí-
žily přípravy a průběh pravoslavných svátků. 

Grafi cké listy : Studenti Elišky Pokorné
Anna Barošová, Anna Černohorská, Adéla Háková, Kamila Hanetšlé-

grová, Aneta Prokopová, Tatiana Vladimir, studentky Vyšší odborné školy 
oděvní, zahájily 1. 10. nekonvenční vernisáží říjnovou výstavu svých grafi c-
kých listů. Představily práce, které působí svěže a neokoukaně.   kud    

V nově otevřené školce v Praze - Slivenci přivítali podzim několika novin-
kami a vyvedenými akcemi. Děti v nové Školce Ježeček se skutečně nenu-
dí. Podzim přivítaly s drakem v rukách a s větrem v kapse. Společnou plav-
bu draků po nebi, která se konala jedno říjnové odpoledne, zakončili děti 
s rodiči opékáním buřtíků na zahradě školky.  Kromě pestrého zábavného 
programu přinesl podzim do Ježečku i další novinky. Od počátku listopadu 
se děti začaly učit základům angličtiny. Výuka probíhá zábavnou formou 
jedenkrát týdně a zúčastnit se jí mohou i dětičky, které školku nenavštěvu-
jí pravidelně. Pro žáčky, kteří mají nějaké problémy s výslovností, pořádá 
Školka Ježeček od poloviny listopadu pravidelné logopedické kurzy. Detail-
ní informace naleznete na internetových stránkách www.skolka-jezecek.cz. 
Děti ze Školky Ježeček vám přejí barevný podzim! Přijďte nás navštívit i vy!

  Podzim přinesl do Školky 
Ježeček pestrou paletu novinek



(pokračování ze str. 1)
  K bojům o celkové 1. - 4. místo již nedošlo, síly a hlavně čas ubývaly 

a bylo záhodno navázat dalším programem. Rozhodčí i přesto dokázali 
bravurně sestavit výsledné pořadí celého turnaje dle výsledků ve skupi-
nách. Pořadí v turnaji:  1. 1. FC Pecka, 2. Okresní přebor, 3. Rastamani
4. FC Višňovka, 5. Silný mutanti, 6. Korálci, 7. Kulomet 

Během turnaje dále probíhalo divácké hlasování o Nejsympatičtěj-
ší tým turnaje. Dva vylosovaní hlasující (Růža, p. Hubásková) byli též 
obdarováni drobnými pochutinami. Platných hlasů se sešlo celých 32 
a výsledek? Nejsympatičtějším týmem byl vyhlášen 1. FC Pecka. 

A jak to dopadlo s 1. cenou - velkým dortem ve tvaru fotbalového 
hřiště? Pořadatel při počáteční osvětě pravidel turnaje naznačil oče-
kávaný fair play záměr, že „se o dort rozdělí všichni zúčastnění“. A tak 
se o hlavní cenu pro vítěze rozdělili hráči, fanynky, fandové i rozhodčí. 
Prostě všichni, kteří zrovna nedrželi dietu. 

Turnaj v číslech:
turnaje se účastnilo 7 týmů (cca 34 hráčů), padlo krásných 35 gólů 

(10 penalt), nejmladšímu hráči bylo 3,5 roku, nejstaršímu 52 let.
Bylo rozdáno: 10 týmových a dvě divácké ceny, přes desítku diplo-

mů, dort atd. Ceny k turnaji poskytly: RC Pecka a MČ Praha - Slivenec. 

Za profesionální rozhodčí a logistickou podporu patří dík AFK Slivenec, 
za organizaci pak děkujeme RC Pecka a MČ Praha - Slivenec.

Po ukončení miniturnaje  se uskutečnilo derby veteránů Slivence a Ho-
lyně. Tým Holyně nedokázal využít svých předností, kterými  byly díky 
celkovému nižšímu věkovému průměru především rychlost a pohybli-
vost, a vsadil příliš na individuální hru, bohužel navíc doplňovanou čas-
tými zbytečnými ztrátami míče. Touto taktikou neměl tým Holyně proti 
týmu Slivence žádnou šanci. Slivenecké mužstvo bylo poskládáno ze 
zkušených a ostřílených hráčů - jasně fotbalovějších. Hráči Slivence si 
krásně míč předávali po zemi z nohy na nohu a tým Holyně neměl žád-
nou šanci.  Slivenec po zásluze jasně vyhrál 4:0. Kromě předvedené hry 
Slivence stojí za vyzdvihnutí především výkon brankáře Holyně Standy 
Pravdy, který hodně „tutovek“ pochytal a bez něhož by rozdíl byl mno-
hem větší. Po utkání převzal za vítězné mužstvo Slivence pohár a lahev 
šampaňského kapitán  Červenka.

Za zorganizování a přípravu zápasu veteránů patří poděkování panu 
Ficálovi a panu Červenkovi.

Fotbalovým kláním bylo nové hřiště patřičně prověřeno. Můžeme se 
jen těšit na plánované rozšíření sportovního areálu dle projektu, který 
byl na místě všem účastníkům prezentován a na další sportovní dny na 
krásném hřišti.                                           

František Polák, Daniel Kudlák     

  Slavnost na novém hřišti
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V září jsme úspěšně otevřeli taneční kurzy pro děti od 
4 do 15 let. Musíme upřímně říci, že všichni, bez ohle-
du zda jsou to nejmenší holčičky a kluci nebo starší 
děti, jsou velice šikovní a již po pár hodinách tanečků 
začínají nacvičovat prvky, které nejsou zrovna nejleh-
čí.  15. prosince budeme mít vánoční akademii, kde 
spolu s menším vystoupením každé skupinky dětí 
odměníme každého tanečníka. Zveme tímto všechny 
rodiče, babičky a dědy, aby se na své ratolesti přišli 
podívat a podpořit je k dalším výkonům. Všem, kteří 
nám drží palce, děkujeme.    Dana a Katka Říhovy    

  Taneční kurzy pro děti
ve slivenecké sokolovně

A opět máme ve Slivenci něco nové-
ho!! Od září probíhají kurzy asijského 
bojového umění Tai Chi pod vedením 
zkušených mistrů Jitky Neumannové 
a Jakuba Rychnovského. Kurzy pro-
bíhají dvakrát týdně v ZŠ Praha - Sli-
venec za hojné účasti nadšených cvi-
čenek podmalované tichou asijskou 
hudbou  a vůni orientálních tyčinek. 
Učíme se zklidnit mysl, uvolnit tělo 
a relaxovat.          Ivana Košařová    

Už několikrát se ve středu večer sešlo 
ve škole na patnáct dam od školaček po 
energické seniorky. Pod vedením taneč-
nice Veroniky a za doprovodu bubnování 
členů skupiny afrického tance a hudby 
TiDiTaDe se učí vnímat rytmus, provádět 
základní pohyby a postupně nacvičují 
jednoduchou choreografi i. Máte-li také 
zájem při afrických rytmech energii vydat 
i načerpat a nadechnout se africké horké 
atmosféry, přijďte ve středu v 19 hodin 
do tělocvičny slivenecké školy.   
         -dk-    

Kurz TAI-CHI
Nově od 10. ledna pro začátečníky

garant výuky: mistryně Číny, Jiaozhou 2009 

zlepšíte si svou kondici, 

zdraví a získáte vitalitu a sílu 

naleznete sport, který vám dá radost

vhodné pro začátečníky bez rozdílu věku 

a nadání

Kurzy začínají 10. 1. 2011: pondělí, středa 

v 19 hod, můžete cvičit 1x nebo 2x týdně

kapacita kurzů je omezená, 

prosím posílejte přihlášky předem

Kde: Cvičení probíhá v MŠ a ZŠ Slivenec

Bližší informace o kurzu naleznete na: 

www.taichi-praha.cz, nebo nám pište 

a volejte: jitkaneumannova@email.cz, 

tel. 723 350 052

  Africké tance

  Kurzy Tai Chi

 Na trati mezi Velkou Chuchlí a Slivencem vyvrcholily v sobotu 16. 10. boje 
třetího ročníku Českého mistrovství ZAV s generálním partnerem AAA ra-
diotaxi. Zajímavé závody přinesly poutavou podívanou velkému množství 

diváků, kteří 
jistě nelito-
vali návštěvy 
i v počasí, 
které v sobo-
tu panovalo. 
 Na 120 zá-

vodníků se vydalo bojovat se záludnostmi 2300 m dlouhé tratě ve třech 
závodních jízdách. Proměnlivé říjnové počasí jim připravilo dopoledne 
jízdu na studené a mokré trati, pak se objevilo sluníčko, to bohužel nevy-
drželo svítit až do konce a tak závěr poslední závodní jízdy už provázely 
provazce deště. Pár závodníků a jedna závodnice se s nástrahami tratě 
vyrovnat nedokázalo, svou snahu po nejrychlejším času přehnali a hava-
rovali, naště stí, i díky bezpečnostním opatřením pořadatele, jejich extem-
pore skončila bez zranění samotných jezdců a bez ohrožení diváků.       
 Jarda Malík      Celý text článku najdete na našem novém  webu www.
praha-slivenec.cz v rubrice Fotogalerie/články. 

  Finále Českého mistrovství závodů automobilů do vrchu



Tak jsme od října zase začali cvičit ve slivenecké ZŠ. 
Pro velký zájem cvičíme v úterý již dvě hodiny. Od 9:00 
cvičí děti menší, od 10:00 děti větší. Maminky a tatínci, 
babičky i dědečci opět oprašují říkanky, písničky a hry, 
které hráli, když byli malí. Děti se učí dalším pohybovým 
dovednostem, což nám umožňuje nářadí a náčiní v tělo-
cvičně, a přitom poznávají nové kamarády a kamarádky. 
Je nás čím dál víc a to je moc dobře :-) Děkuji vedení 
školy, že umožnilo rodinnému centru Pecka pronájem 
tělocvičny. Sportu zdar!                   Jana Urbancová     

Pro všechny příznivce dobrodružných cest po Slivenci uspořádalo OS GAMA 
v neděli 10. října Putování za pokladem. Cesta za pokladem nebyla jednodu-
chá a malí i větší piráti se museli v terénu orientovat podle fáborků. Cestou 
k pokladu na děti čekalo několik stanovišť, kde si mohly procvičit různé do-
vednosti.
 Každý správný pirát se totiž musí umět trefi t do pirátského soudku s pra-
chem, musí být schopen si ulovit kořist i poslepu (v našem případě odstříh-
nout poslepu banán visící na provázku) a musí umět přesně umístit poklad ve 
vodě (házení mincí do vody na přesné místo). Pirát se o sebe zkrátka musí 
umět postarat a pirátsky se “oháknout”. Poslední disciplínou před naleze-
ním slibovaného pokladu byla tedy výroba pirátského hávu, tedy stanoviště, 
kde si  piráti a pirátky malovali trika. Nejoblíbenějším motivem byly princezny 
a formule. Inu, piráti jsou dnes moderní. Celá stezka byla  ještě prošpikována 
drobnými pirátskými hádankami a hlavolamy a na konci putování na každého 
piráta čekala malá sladká odměna.                    Ilona Miková    

V září vzniklo nové slivenecké občanské sdružení GAMA. Naším cílem je 
podpořit komunitní život ve Slivenci, chceme aktivovat obyvatele Slivence 
a jeho přilehlých částí s cílem napomoci vytvoření funkční občanské spo-
lečnosti v obci.  Ve své činnosti se zaměřuje především  na rodiny s dětmi. 
Vytváříme jednorázové volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a nabízí-
me pravidelné středeční taneční kurzy pro děti v místní sokolovně.  Zatím 
jsme stihli Putování za pokladem a Rej masek, letos nás ještě čeká Kurz 
první pomoci,  lampionkový průvod a zdobení stromku pro lesní zvířata.  
Podrobnější informace naleznete na www.osgama.webnode.cz , kde se 
můžete i přihlásit pro zasílání pozvánek na akce pro děti ve Slivenci  nebo 
napsat své tipy a nápady na další akce. Těšíme se na viděnou na našich 
akcích.               Hana Morsteinová, Ilona Miková, Dana a Katka Říhovy    

  Nové občanské sdružení ve Slivenci

Podzimní čas nám v Rodinném centru Pecka krásně ubíhá… Cvi-
číme, zpíváme, kreslíme, hrajeme si, dámy všech věkových kategorií konverzují v ang-
lickém jazyce a velký úspěch slaví letošní novinka – páteční Montessori dílna.

Střídá se u nás odhadem třicet maminek s méně či více dětmi. Je to málo nebo hod-
ně? Posuďte sami. Jsme ale rády, že je nás čím dál víc a že díky ochotným maminkám 
můžeme rozšiřovat provoz. Proto od listopadu spouštíme i odpolední hernu – úterky 
16-18 hod. – a v pátek, kdy není Montessori dílna, hernu 9:30-11 hod.

Chceme vás však pozvat i na další akce Pecky. Čtvrteční odpoledne patří pohádkám.  
Ovšem na dnešní dobu v trochu netradičním pojetí. Rozhodly jsme se, že se vrátíme 
do minulosti a nabídneme klid a spočinutí. Promítáme pohádky na diaprojektoru, nebo 
přichází skvělá vypravěčka, mnohým rodičům dobře známá bývalá učitelka mateřské 
školky paní Vraná, a zkrátka se posadí a povídá – pohádky, básničky… A dětem se 
oboje velmi líbí. Stačí to jen zkusit. Přijďte tedy mezi nás – dívat se (2. 12. od 16 hod.) 
a poslouchat (25. 11., 9. 12. od 16 hod.).

V listopadu se na vás těšíme na drakiádě, při výrobě prvních vánočních dárků či ad-
ventních věnců. A v prosinci se setkáme na tradiční Mikulášské zábavě v Holyni, na vý-
tvarných dílničkách na vánočním jarmarku a na vánoční besídce v RC Pecka. Informace 
o těchto a ostatních akcích naleznete ve Sliveneckém mramoru, na nástěnkách a na-
šich webových stránkách www.rc-pecka.cz. Přejeme krásný předvánoční čas, ať z něj 
dokážeme dětem udělat opravdovou pohádku!         Za RC Pecka Dora Poláková     

25.11. Povídám, povídám pohádku
2.12.  16:00 Promítání pohádek „po staru“ (diaprojektor)
3.12.    9:30  Montessori dílna
5.12.   Mikulášská v Holyni
9.12.  16:00 Povídám, povídám pohádku
16.12. 9:30 Vánoční besídka
17.12. 9:30 Montessori dílna
18.12.  14:00 Výtvarné dílničky na vánočním jarmarku

Olympiáda v Holyni, konaná jako každo-
ročně na multifunkčním stadionu u holyňské 
hasičárny, překonává veškeré myslitelné re-
kordy a právem potvrdila příslušnost k nej-
kvalitnějším závodům evropské série. Již nyní 
je jasné, že její pátý ročník se nesmazatelně 
zapsal do historie vesnického sportu zlatým 
písmem. Plných 27 (slovy dvacet sedm, ano, tolik) atletů ve věku od dvou 
do devíti let a jejich doprovod zaplnilo stadion i přilehlé okolí. Organizáto-
rům se podařilo i přes ekonomickou recesi navýšit odměny sportovcům, 
kteří se tak dočkali nejen tradičních perníkových medailí a jiných sladkostí, 
ale dokonce i hodnotných věcných (tj. nepoživatelných) odměn. Organi-
zační zázemí fungovalo na jedničku, počasí bylo objednáno dostatečně 
dopředu a stravovací komise neměla k přinesenému občerstvení v podo-
bě bábovek jedinou výtku, snad jen tu, že se někde zatoulala káva a čaj. 

  A samotné výkony? Na hranici snů. Posuďte sami. Daník Lokvenc 
překonal výkonem 90 cm letitý rekord ve skoku z místa ve své kategorii 
soutěžících do 4 let. Eliška Pokorná přivedla obecenstvo do varu 10-met-
rovým hodem holinkou, kterým  nejenže opanovala svou kategorii, ale sta-
la se v této disciplíně absolutní vítězkou! Natálka Mitášová svedla boj na 
ostří nože s Anežkou Pilsovou o prvenství v disciplíně variabilní běh, kde 

o vítězi musela rozhodnout až cílová fotografi e (o 0,3 s nakonec vyhrála 
sl. Mitášová). Výkony Martina Javůrka v běhu  či Honzy Krejčího ve skoku 
z místa znamenaly také přepsání historických tabulek.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali Eliška Pěknicová, Anežka Pilsová, 
Eliška Pokorná, Martin Javůrek a Honza Krejčí.  Děkujeme českému bas-
ketbalovému svazu za to, že po domluvě s naším organizačním výborem 
posunul termín mistrovství světa na pozdější datum, případná termínová 
kolize by určitě české basketbalistky ochudila o řady fanoušků z Holyně 
a Slivence. Kdoví, jak by to nakonec dopadlo, a zda by si náš úspěšný tým 
odvezl stříbrné medaile. 

Příští rok opět na viděnou a sportu zdar!                    Tomáš Urbanec    

  PROGRAM RC PECKA 
– prosinec 2010

  Pohádkové čtvrtky a jiné 
radovánky v RC Pecka

  Cvičení rodičů s dětmi

  Holyňská olympiáda vrcholem série 
evropských lehkoatletických mítinků

  Putování za pokladem s OS Gama
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Kalendář akcí v listopadu a prosinci 

Listopad
 20. 11. 9:30 Výroba adventních věnců v RC Pecka (rezervace do 10.11.)
20. 11. 14:00 - 18:00 Kurz první pomoci – Čtyři hod. pro život 
 (OS Gama v zasedací místnosti ÚMČ)
 21. 11. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
24. 11.  15:00 Kurz trénování paměti pro seniory (Knihovna ÚMČ)
27. 11.  Adventní Drážďany (zájezd pro veřejnost)
28. 11.  Slavnostní rozsvěcení obecních stromů
              (MČ Praha-Slivenec, Farnost Slivenec, ZŠ Slivenec, ZUŠ  
 Slivenec, Trnečky)
Prosinec
  1. 12. 15:00 Kurz trénování paměti pro seniory (Knihovna ÚMČ)
   2. 12. 18:00 Vánoční keramické dílničky s OS Na Kraji (ZŠ Slivenec)
  5. 12. 15:00 Mikulášská v Holyni (MČ, Knofl íci, RC Pecka, 
 Restaurace U Knotků)
   5. 12. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)
  6. 12. 16:00 Schůzka seniorů (Knihovna ÚMČ)
  8. 12. 15:00 Kurz trénování paměti pro seniory (Knihovna ÚMČ)
12. 12. 17:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých – soubor   
 Musica cum gaudio (MČ Praha-Slivenec, farnost Slivenec) 
15. 12. 15:00 Kurz trénování paměti pro seniory (Knihovna ÚMČ)
18. 12. Od 14:00 Vánoční jarmark na návsi s Pražskou mobilní
 zvonkohrou (MČ, RC Pecka, OS NA Kraji, OS Gama, 
 Slivenecká cukraarna)
19. 12. 10:00 Zdobení stromku pro zvířátka s OS Gama (sraz 
 naproti květinářství Reliéf)
19. 12. 15:50 Bohoslužba v kostele Všech Svatých (farnost Slivenec)

Pravidelné aktivity pro veřejnost:

Po 9:00 Angličtina pro každého (Klub Švestka) 17:00 Dětský folk-

lorní soubor Trnečky (tělocvična ZŠ) 18:00 Tai-chi (tělocvična ZŠ)

ÚT 8:45 Cvičení batolátek (Klub Švestka) 10:00 Cvičení rodičů 

s dětmi (tělocvična ZŠ)

ST 9:30, 10:30 Hudební kurzy Yamaha (Klub Švestka) 16:00 Turis-

tický oddíl Špagetka (Klub Švestka) 15:00, 16:00, 17:00 Kurzy mo-

derních tanců pro děti a mládež (Sokolovna Slivenec) 18:00 Tai-chi 

(tělocvična ZŠ)   19:00 Kurzy afrického tance (tělocvična ZŠ)

ČT 9:30 Výtvarka pro nejmenší (Klub Švestka) 18:00 a 19:30 Jóga 

(tělocvična ZŠ Slivenec)

PÁ 9:30 Montesori dílna – sudý týden (Klub Švestka) 14:00 – 16:00 

Obecní divadýlko Knofl ík (Klub Švestka)

MČ Praha – Slivenec, farnost Slivenec, ZŠ Slivenec, ZUŠ Na Popel-
ce (pobočka Slivenec) a dětský folklorní soubor Trnečky ze Slivence

Slavnost Rozsvěcení obecních 
vánočních stromů

Neděle 28. 11. 2010

10:00 Zdobení obecních stromů
15:00 Adventní koncert v kostele Všech Svatých

Vystoupí žáci ZUŠ Michaely Novákové, žáci ZŠ pod vedením 
Alexandrose Charalambidise a děti ze souboru Trnečky pod 

vedením Petra Mitáše 
16:00 Předvánoční zpívání u sliveneckého stromu

16:20 Zvonečkový pochod do Holyně
16:45 Rozsvěcení holyňského vánočního stromu 
Holyňské zpívání se souborem Trnečky a vernisáž 

vánoční výstavy „Holyňská zima“ v kapli 

Farnost Slivenec a MČ Praha Slivenec Zvou na

Adventní koncert v kostele Všech Svatých

III. neděle adventní 12. 12. 2009 v 17 hod.

Program koncertu:

Musica cum gaudio
Na programu skladby starých mistrů

účinkují: Magdalena Šmídová Turchichová - soprán

Kristýna Franková - alt, Martin Šmíd – varhany

MČ Praha – Slivenec, Slivenecká kafaarna – cukrárna 

zve na tradiční

Vánoční jarmark
V sobotu 18. 12. 2010 od 14:00 na slivenecké návsi

Trhovci nabídnou tradiční vánoční dekorace, rukodělné výrobky, hrač-

ky, jmelí,  horké nápoje a nejrůznější  lahůdky. 

Doprovodný program:

14:15 – 15:15 Pražská mobilní 

zvonkohra

15:00 – 16:00 Výtvarné dílničky pro 

děti (OS Pecka, OS Na Kraji, OS Gama)

16:00 Divadelní představení pro děti

Vánoční výstava fotografi í v Kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

Holyňská zima
Vernisáž s občerstvením a doprovodným programem 

28. 11. 2010 v 16:45
Otevřeno: Neděle 28. 11. 16:30 – 18:00,  Neděle 5. 12. 15:00 – 18:00, 

Neděle 12. 12. 15:00 – 17:00, Neděle 19. 12. 15:00 – 17:00

MČ Praha-Slivenec, Restaurace U Knotků. RC Pecka 
zvou na tradiční

Mikulášské odpoledne
do sálu Restaurace U Knotků v Holyni

Neděle 5. 12. 2010 v 15:00

15:00 Babička z Holyně je prostě bohyně
(původní divadelní představení Obecního divadýlka Knofl ík 

je složené ze vzpomínek našich babiček a dědečků a je plné 
historek a rekvizit z dob, které nepamatují ani naši rodiče) 

15:30 Soutěže a hry s RC Pecka
16:00 Možná přijde i Mikuláš (s nadílkou)

vás zve na
VÁNOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY
které se budou konat 2. 12. 2010

ve slivenecké škole od 18.00 do 19.30

Vstupní poplatek 40Kč
Přihlášky formou SMS  na tel. 605 235 796

S sebou: štětec, látku, houbičku


