
Slivenecký

MRAMOR
časopis  městské  část i  Praha-Sl ivenec2 I 2020

Slivenecký masopust  
Letošní masopustní veselí zorganizovala městská část na sobotu 7. března. Po masopustním průvodu ze Slivence do Holyně se celý program přesunul 
do Holyňské stodoly. A že to byl program bohatý! Příchozí čekala nefalšovaná venkovská zabijačka, soutěž o vyhlášení masek v kategorii děti i dospě-
lých, bohatá tombola, jídlo a pití do sytosti. Hrála oblíbená kapela Třehusk a všechny bavili chůdaři na chůdách.  Lenka Kudláková
Poděkování všem, kteří se o letošní masopust zasloužili uvádíme na str. 5.

Autoři fotografií: Tomáš Faltus, Viktor Valouch.
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14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 24. 2. 2020

ZPRÁVA PŘEDSEDŮ VÝBO-
RU A KOMISÍ
Mgr.  Kudláková Lenka  – Kul-
turní komise
Předsedkyně kulturní komise 
všechny pozvala na Slivenecký 
masopust a na nadcházející akce 
konané v měsíci březnu a dubnu. 
Informovala o plánované činnos-
ti knihovny, Klubu Švestka, Klubu 
seniorů a také o letošní výstavní 
sezoně v Galerii Kaple Holyně.
Ing.  Jan Schiesser  – Finanční 
výbor
Předseda finančního výboru po-
dal informaci o provedené kont-
role v ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. 
Dále informoval o  nabídkách 
bank, co se týká úrokových sazeb.
Směrnice
■ Zastupitelstvo schválilo Směr-
nici č. 4, kterou se stanoví Postup 
zadávání zakázek malého rozsa-
hu městské části Praha  – Slive-
nec.
■ Zastupitelstvo schválilo Směr-
nici č. 2 - v návaznosti na zřízení 
Fondu zaměstnavatele usnesením 
zastupitelstva městské části Pra-
ha-Slivenec č. 372/28/2018 ze dne 
28. února 2018 doplnění „Statutu 
Fondu zaměstnavatele“, kterým 
se stanoví pravidla pro jeho tvor-
bu a užití o možnost poskytování 
bezúročné půjčky zaměstnancům 
za stanovených podmínek.

 ■ Zastupitelstvo schválilo dopl-
nění Organizačního řádu měst-
ské části Praha – Slivenec o  ob-
last krizového řízení, kontroly, 
zpracování platů, investic a pro-
vozu spisovny úřadu.
ÚZEMNÍ PLÁN
■ Zastupitelstvo souhlasí se 
změnou funkčního využití části 
pozemků parc. č.  1229/1, 1228 
a  1213/2 v  k. ú. Slivenec, dle 
přiložené situace, z PZO na OB, 
o kterou požádal pan Ing. Josef 
Vrána. Komise pro územní roz-
voj změnu doporučila.
 SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schváli-
lo uzavření dodatku č.  4 ke 
smlouvě na údržbu zeleně se 
společností BonSoft,  s.  r.  o. 
a pověřuje starostku jeho pod-
pisem
■ Zastupitelstvo schváli-
lo uzavření dodatku č.  4 ke 
smlouvě na údržbu parku Gra-
nátová na roky 2020 a 2021 se 
společností Gardenline, s. r. o. 
a pověřuje starostku jeho pod-
pisem
■ Zastupitelstvo schválilo do-
datek č.  1 ke Smlouvě o  dílo 
ze dne 17.  září  2018, uzavře-
né mezi akad.  arch. Šmolíkem 
a  městskou částí Praha-Slive-
nec.
■ Zastupitelstvo souhlasí s u- 
zavřením smluv na DPP od 
24. 2. 2020 s neuvolněnými za-
stupiteli Ing. Františkem Polá-
kem a Martinou Havlíkovou na 
výkon lektora volnočasového 

centra Slivenecký klub Švestka 
a  Mgr.  Lenkou Kudlákovou na 
výkon řízení Sliveneckého klu-
bu Švestka (zákon č. 131/2000 
Sb. „o hlavním městě Praze“, § 89 
odst. 1, písm. r).
ZÁMĚR
■ Zastupitelstvo schválilo záměr 
vyhlásit výběrové řízení na po-
řízení nového stroje pro údržbu 
městské části Praha-Slivenec.
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
■ Zastupitelstvo schválilo roz-
počtové úpravy č. 1 dle přiložené 
tabulky.
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v příjmové a výda-
jové části o  11 600,00 Kč. Jedná 
se o poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace pro Místní lidovou 
knihovnu, schválené usnesením 
Zastupitelstva HMP č.  14/38 ze 
dne 13. 2. 2020.
GRANTY
■ Zastupitelstvo schválilo vy-
hlašení II. kola účelové dotace 
z rozpočtu Městské části Praha – 
Slivenec na rok 2020 dle přílohy 
„Tematické okruhy a  podmínky 
p o s k y t n u t í 
účelové dota-
ce MČ Praha - 
Slivenec“. Vý-
še finančních 
p r o s t ř e d k ů 
určených na 
II. kolo účelo-
vé dotace je 50 
tis. Kč. Termín 
ukončení při-
jímání žádostí 

je 27. 3. 2020 do 12.00 hodin.
RŮZNÉ
■ Zastupitelstvo schválilo řád-
nou účetní závěrku MČ Praha – 
Slivenec za rok 2019 včetně jejích 
příloh, které jsou součástí usne-
sení.
■ Zastupitelstvo schválilo řád-
nou účetní závěrku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Praha – Sli-
venec, Ke Smíchovu 16 za rok 
2019, včetně jejích příloh, které 
jsou součástí usnesení.
■ Zastupitelstvo schválilo změnu 
položky schváleného rozpočtu 
z odůvodněním: od 1. 1. 2020 na-
stala změna u místních poplatků, 
a to z lázeňského poplatku 1349 
a  ubytovacího poplatku 1345 
na jeden, a to poplatek z pobytu 
1342, přílohou je Rozpočet na rok 
2020 s vyznačenou změnou.
 ■ Zastupitelstvo schválilo přidě-
lení jednorázové odměny 4 000,– 
Kč členkám sociální a  bytové 
komise, a  to Anežce Orlovičové, 
Ireně Krejčové a Ireně Michálko-
vé.  
          Zapsala Jana Szilvásiová

Periodický tisk územního samosprávné-
ho celku, vydává ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec
IČO 00241 661
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SLIVENECKÝ MRAMOR

V únoru se uskutečnilo předání Čestného uznání městské 
části paní Jaroslavě Markové. Paní Marková byla oceněna 
za svůj mimořádný přínos v rozvoji občanské společnosti 
ve Slivenci. Svůj volný čas nezištně rozděluje mezi pro-
spěšnou práci s dětmi a organizování společenských akcí 
pro celé rodiny. Dlouhodobě svým osobním přístupem 
ostatní lidi spojuje a její vitalita a laskavost jsou velkou 
inspirací pro druhé.

 MČ Praha-Slivenec 

HLEDÁ KRONIKÁŘE 
pro dlouhodobou spolupráci 

na zpracování kronik Slivence a Holyně.
Informace na: kudlakova@praha-slivenec.cz

Udělení čestného uznání
za rok 2019

Nová polní cesta ze Slivence do Řeporyj
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Přechod u ulice Na Křenkově ke květinářství je hodně nebezpečný; proč 
ho lépe nezabezpečíte?
Přechod u ulice Na Křenkově je značen poměrně dobře, ze strany od školy 
je zhruba třicet metrů před přechodem značka POZOR DĚTI, následuje 
značka omezující rychlost na 30 km s upozorněním na zpomalovací práh 
a na vozovce, těsně před přechodem, je v asfaltu vodorovná značka PO-
ZOR DĚTI; ze strany od ulice K Holyni je značka omezující rychlost na 30 
km s upozorněním na zpomalovací práh a vodorovná značka v asfaltu PO-
ZOR DĚTI. Navíc pro zpomalení je v zatáčce ostrůvek. Ze strany od kvě-
tinářství je zhoršená viditelnost doleva, proto je v tomto směru umístěn 
zpomalovací práh. Přechod se vyřeší při plánované rekonstrukci hlavních 
komunikací, kdy bude vyvýšen.

Budou v  souběhu s  opravou komunikace vyměněny lampy veřejného 
osvětlení v horním úseku ul. U Náhonu v Holyni?
Nebudou. S  výměnou pouličního osvětlení počítá TSK až při výstavbě 
tramvajové trati do Slivence, kdy dojde v tomto úseku k přeřešení stáva-
jící komunikace.
Kdy se začnou rekonstruovat ulice v Holyni (propadlá zámková dlažba)?
Propady máme zmapovány a s opravami se postupně začne na jaře.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Milé sousedky, milí sousedé,
neuvěřitelné 
se stalo skut-
kem: 13.  února 
schválilo zastu-
pitelstvo HMP 
záměrový tisk 
na rekonstrukci 
hlavních ko-
munikací ve 

Slivenci ve výši 195 mil. Kč. Toto je 
cena očekávaná, soutěžením bu-
de samozřejmě možné dosáhnout 
ceny nižší. Současně už na podzim 
Rada HMP schválila firmu, která 
zpracovává dokumentaci pro vý-
běr zhotovitele této zakázky. Tato 
práce bude odevzdána v  nejbliž-
ších dnech, takže pak bude hned 
možné vypsat zakázku na výběr 
zhotovitele. A  jakmile se vysoutěží 
zhotovitel, tak se rozeběhne rekon-
strukce ulic Ke Smíchovu, K  Loch-
kovu a  K  Homolce. Rekonstrukce 
je rozplánována na čtyři stavební 
sezóny (celkově pět let, pátý rok se 
počítá s vyučtováním). V první eta-
pě se začne v ulici K Homolce bu-
dováním velké retenční nádrže, do 
které budou svedeny dešťové vody 

z ulice K Lochkovu a části ulice Ke 
Smíchovu. Zároveň bude probíhat 
i rekonstrukce ulice Ke Smíchovu od 
křižovatky s ulicí K Holyni směrem 
na východ. A kdy by se to celé mělo 
rozběhnout? V optimálním případě 
už v létě, ale jde o nadlimitní veřej-
nou zakázku, kde jsou samy o sobě 
dlouhé lhůty pro všechny úkony, 
a navíc se celé výběrové řízení mů-
že různě zdržet. Nicméně buďme 
optimisty. Samozřejmě budete 
s  předstihem informováni o  všech 
uzavírkách i  o  objízdných trasách 
autobusů. Jsem každopádně ráda, 
že po pěti letech úsilí a příprav tato 
největší akce v dějinách naší měst-
ské části konečně započne.
U projektu rekonstrukce a nástavby 
dvou pavilonů školy odstoupil od 
smlouvy dosavadní projektant arch. 
Šmolík. Ukázalo se, že získat v Pra-
ze příslušné stavební povolení je 
nad síly ateliéru působícího v Plzni. 
Zkusíme tedy nyní dotáhnout akci 
ke stavebnímu povolení sami, resp. 
za pomoci jiného projekčního týmu.
Bod architekti, kteří pro nás pro-
jektují Polyfunkční objekt se sálem, 
knihovnou a byty, odevzdali v pro-

sinci studii. My jsme k ní dali velké 
množství připomínek, které nyní 
zapracovávají tak, aby se projekt 
mohl podat na sloučené územní 
a stavební řízení.
U  projektu tramvaje se dolaďují 
poslední detaily smlouvy mezi do-
pravním podnikem a  Ekospolem. 
Poté bude možné podat první část 
na stavební úřad k získání stavební-
ho povolení.
Začalo běžet územní řízení s Kauf-
landem, resp. s jeho mateřskou spo-
lečností Dreamliner.
Zcela čerstvou novinkou je, že re-
konstrukce můstků přes Dalejský 
potok v  ulici K  Dobré Vodě již má 
stavební povolení. Jakmile se vysou-
těží zhotovitel, bude možné zahájit 
jejich rekonstrukci.
Nutně potřebujeme posílit kapacitu 
příkonu elektrické sítě pro školu. 
Dobrou zprávou je, že tato akce už 
získala územní rozhodnutí, takže na 
jaře ji bude možné spustit. Investo-
rem je v tomto případě PRE. A když 
už jsme u sítí, tak je povolena i vý-
stavba osvětlení v  ulici U  Trpce, 
o  které jsme město žádali již před 
mnoha lety.

Počátkem března bude snad koneč-
ně kolaudována naše hala v Graná-
tové. Pak tam bude možné přemístit 
věci na údržbu městské části z ovčí-
na.
Mám ale i  dvě nepříjemné zprávy. 
Ta první se týká revitalizace skládky 
Velká Chuchle, kde jeden z  maji-
telů pozemků pod skládkou (a  bý-
valý místostarosta Velké Chuchle) 
podal žalobu na vyklizení skládky, 
resp. té části nad jeho pozemky. Je 
to samozřejmě nesmysl, skládku 
není kam ani kudy odvézt, ale mů-
že to zkomplikovat její revitalizaci. 
Druhá jobovka se týká ulice Pod Vy-
sokou Mezí, kde už mnoho let usi-
lujeme o zřízení věcného břemene, 
protože majitel pozemku pod částí 
komunikace před časem soudně 
požadoval její odstranění. Bohužel 
stavební úřad v  Černošicích, který 
byl Ministerstvem pro místní roz-
voj určen k vyřízení tohoto případu, 
nám zřízení věcného břemene ne-
schválil. Jsme tedy opět na začátku. 
Hezký počátek jara vám všem přeje 
 Jana Plamínková,  
 Vaše starostka

Nová pravidla pronájmu bytů Místní poplatek z pobytu
Na 11 zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Slivenec dne 
30. září 2019 byla usnesením č. 138/11/2019 schválena nová Pra-
vidla pronájmu bytů. Jejich znění je dostupné na https://www.
praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-slivenec/socialni-sluzby-v-
-mc/pravidla-pronajmu-bytu/. Zájemci o pronájem bytů ve svěřené 
správě městské části Praha – Slivenec mohou na příslušném tisko-
pisu, který je k dispozici v podatelně Úřadu městské části Praha – 
Slivenec, podat žádost o pronájem bytu. V současné době městská 
část Praha – Slivenec nemá k dispozici volný byt k pronájmu. Plá-
nuje však rozšíření disponibilního bytového fondu. Za tím účelem 
potřebuje znát poptávku o pronájem plánovaných bytů za účelem 
získání finančních prostředků na jejich výstavbu.   
 JUDr. Leo Salvet, tajemník úřadu

Od 1. ledna 2020 je zrušen místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 
a poplatek z ubytovací kapacity a nově je zaveden místní poplatek z po-
bytu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatek 
hradí poskytovatel úplatného pobytu za poplatníka, který není v obci trva-
le hlášen. Zákonná sazba poplatku je 21,– Kč/den.
MP z pobytu se týká všech úplatných pobytů kratších 60 dnů. Týká 
např. krátkodobých ubytování v bytech/domech (např. Airbnb), chatách, 
ale i ateliérech, zahradách…, prostě všude, kde se za pobyt vybere finanční 
částka. Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhů-
tě do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného po-
bytu a každý měsíc pak do 15. podat hlášení o skutečně vybraném poplatku 
a ten následně odvést. Více informací na www.praha.slivenec.cz.

Udělení čestného uznání
za rok 2019

Nová polní cesta ze Slivence do Řeporyj

Vážení občané, vzhledem k rychle se měnící situaci ohledně 
koronaviru není možné informace zveřejňovat v našem 

zpravodaji. Sledujte prosím naše webové stránky a facebook, 
a samozřejmě také televizi a denní tisk, 
kde dostanete nejčerstvější informace.

Jana Plamínková





Upozornění na nedostatky v označování domů 
a vybavení domovními poštovními schránkami

Upozornění na neplatnost starého webu

Úřad městské části Praha – Slivenec v rámci své činnosti získal několik po-
znatků o tom, že někteří občané užívají k bydlení stavbu, která není řádně 
zkolaudována, resp. u níž nebylo oznámeno stavebnímu úřadu dokončení 
stavby. Vzhledem k tomu, že takové jednání by mohlo být příslušným sta-
vebním úřadem citelně sankcionováno, Úřad městské části Praha-Slivenec 
doporučuje dotčeným občanům v jejich vlastním zájmu uvést takový pro-
tiprávní stav do souladu se zákonem.
Dále bylo zjištěno, že řada občanů nemá na vhodném místě umístěnu do-
movní schránku pro doručování poštovních zásilek. Je pravda, že žádný 
zákon přímo nenařizuje občanovi mít nemovitost, v níž bydlí, opatřenou 
domovní schránkou pro doručování pošty. Nicméně absence této domovní 
schránky by mohla způsobit občanovi nemalé potíže. Občanský zákoník 
ve svém § 570 stanoví: „Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od 
okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, 
platí, že řádně došlo.“ Zatímco první věta ustanovení v podstatě doslov-
ně přejímá předchozí právní úpravu, tak část za středníkem zavádí fikci 
dojití pro případy, kdy dojití bude vědomě zmařeno. Za vědomé zmaření 

lze považovat situace, kdy se adresát převzetí zásilky brání, například tím, 
že nezřídí nebo odmontuje svou poštovní schránku. Takovéto jednání je 
v rozporu se zásadou poctivosti a není právem chráněno. České právo to-
tiž vychází z tzv. teorie dojití, tzn., že účinky právního jednání nastávají 
nikoliv k okamžiku, kdy došlo k projevu vůle jednajícího, nýbrž k okamži-
ku, kdy tento projev vůle nepřítomné osobě došel. Na základě této teorie 
je osoba, která činí projev vůle, povinna nést riziko, zda její projev vůle 
nepřítomnému adresátovi dojde či nikoliv. V praxi to znamená, že pokud 
občan nemá domovní poštovní schránku, kam by mu bylo možné doručit 
poštovní zásilku, případně oznámení o jejím uložení na poště, má se za 
to, že mu zásilka byla doručena, aniž měl možnost se o tom dozvědět. To 
může mít někdy pro občana fatální důsledky. Proto nelze než doporučit 
všem občanům, aby měli na nemovitosti, resp. v praxi obvykle na jejím 
oplocení nejlépe u vchodových dveří z veřejné komunikace, domovní poš-
tovní schránku a udržovali ji v řádném technickém stavu, čím se vyvarují 
možných nepříjemností souvisejících s nedoručitelností poštovní zásilky 
při současné zákonné fikci jejího doručení. 

Někteří z uživatelů webových stránek městské části Praha – 
Slivenec se obracejí na Úřad městské části Praha – Slivenec 
s tím, že nalezli určitou informaci na oficiálních webových 
stránkách Městské části Praha – Slivenec, která se následně 
ukázala jako nesprávná. Při konzultaci s nimi pak vyjde na-
jevo, že nesprávnou, resp. neaktuální informaci získali na 
starých webových stránkách Městské části Praha – Slive-
nec. Na tyto webové stránky je přístup z nových webových 
stránek. Nelze však vyloučit, že na staré webové stránky se 
lze dostat i  jinak, třeba tím, že někdo má uloženu adresu 
na staré webové stránky například v oblíbených položkách 
a aktivací tohoto odkazu se dostane na staré webové strán-
ky, aniž by věděl, že již nejsou aktuální a mají pouze archiv-
ní význam.
Na dvou obrázcích je uveden vzhled staré úvodní webové 
stránky, beprostředně pod ním vzhled nové úvodní webové 
stránky. Rozdíl je na první pohled zjevný. Upozorňujeme, 
že aktuální informace lze najít pouze a  jedině na nových 
webových stránkách. Staré webové stránky se zavedením 
nových webových stránek již neaktualizují a mají pouze do-
kumentární význam.  
 Příspěvky JUDr. Leo Salvet, tajemník úřadu

náleží manželům Zuzaně a Honzovi Horkých (za nezištné 
zapůjčení prostor holyňské stodoly a za bezchybný chod ho-
lyňské veselice), Martinu Javůrkovi (za organizaci zabijačky 
a maximální zapojení do příprav a průběhu celé masopustní 
akce), dále rodině Polákových, Morsteinových, Šimkových, 
Janě Bílkové, Janě Kohoutové a pracovníkům úřadu MČ. V 
neposlední řadě mnohým jednotlivcům a sponzorům, kte-
ří přispěli do bohaté tomboly: Řeznictví Gorgel, Bistro Za-
stávka, Schäfer, Remex, Květinářství Lj, Restaurace U Bůčka, 
Swim & Relax, ̀ Prima Wine Shop, Senecura, Jím/Nejím, Na-
kladatelství Šulc -Švarc    Lenka Kudláková

Úvodní strana starých webových stránek

Úvodní strana nových webových stránek
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Poděkování za bezvadný 
průběh masopustu 
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Dopravní omezení

Obytné a pěší zóny ve Slivenci a v Holyni

Polní cesta Slivenec – Řeporyje

Nehoda u přechodu 
u zastávky Opálová

Od března 2020 nás čeká několik podstatných omezení v dopravě:
■ U NÁHONU – OPRAVA POVRCHU 2. – 16. 3. 2020
- úsek od křižovatky Pod Vysokou Mezí nahoru ke komunikaci K Barrando-
vu bude ZCELA UZAVŘEN pro automobilovou dopravu. Objízdná trasa je 
vedená „Prašandou“. Autobusová linka bude mít nástupní/výstupní místo 
u křižovatky s komunikací K Barrandovu. Cesta pro pěší je zajištěná.
■ RADOTÍN – UZAVÍRKA PODJEZDU ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 
KARLICKÁ 9. 3.–10. 12. 2020
- z důvodu optimalizace železničního koridoru Praha – Smíchov – Černošice 
je uzavřen hlavní průjezd Radotínem, objízdné trasy jsou vyznačeny.
■ SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 
14. 3. 2020 – 10/ 2020
Výluka tramvají (linky 4,5,12,20) v úseku Sídliště Barrandov – Smíchovské 
nádraží 14. 3.–31. 5. 2020, v daném úseku bude probíhat oprava trati a úpra-
va smyčky na konečné pro budoucí prodloužení tramvaje směrem do Sliven-

ce. Náhradní doprava busem.
Od června 2020 bude pokračovat druhá etapa, kdy tramvaje již budou jezdit 
v úseku Sídliště Barrandov – Hlubočepy a na Anděl bude následovat náhrad-
ní autobusová doprava. Ulice Nádražní ulice mezi Lihovarem a Smíchovské 
nádraží bude bez provozu. Bude zde probíhat překládka kolejí.
■ BARRANDOVSKÝ MOST – OD DRUHÉ POLOVINY 2020
Započne rekonstrukce Barrandovského mostu, kdy oprava potrvá až do roku 
2025. V letošním roce se bude opravovat spodní část mostu, kdy většina pra-
cí proběhne z hladiny Vltavy, minimální dopravní omezení budou v Mod-
řanské ulici.
■ PRAŽSKÝ OKRUH - MOST NA NAPOJENÍ K BARRANDOVU – 
PRAŽSKÝ OKRUH – D0 – EXIT 16
Od konce března začne demolice mostu u napojení  ulice K Barrandovu na 
Pražský okruh,  výstavba nového mostu je plánována do října 2020. Objízd-
né trasy budou značeny.

Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní 
komunikaci musí dát řidič přednost v  jízdě vozidlům nebo jezdcům 
na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému 
útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po 
pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komuni-
kace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou 
pozemní komunikaci.
Což znamená:
Ze shora uvedeného zákona vyplývá, že řidič vozidla vyjíždějícího z obytné 
zóny dává vždy přednost vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci (je-
dinou výjimkou by bylo, když by dopravními značkami byla přednost v jízdě 
upravena odlišně). V tomto případě se budeme řídit podle dopravního zna-
čení.
V Obytné zóně:
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní 
značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec 
obytné zóny“.
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Pěší 
zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“.

(3) V obytné a pěší zóně smě-
jí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně 
nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen 
v obytné zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní 
části dopravní značky podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. 
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 
ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno 
jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vy-
hlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komuni-
kace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání náklad-
ního vozidla nebo jízdní soupravy.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To 
platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
Na silnicích stejného řádu se řídíme základními pravidly:
1. přednost zprava.
2. přednost protijedoucích vozidel, při odbočování do leva.

Během února byly zahájeny práce na poslední části vodovodu v ulici Frančíkova. Jedná se o nové připojení objektů u zastávky MHD Frančíkova na vodovodní 
řad. Po etapě v ulici Frančíkova se bude od poloviny března pokládat nový vodovodní řad i na části ulice K Lochkovu. Na pár dní bude přemístěna i zastávka 
MHD ve směru do Lochkova. Po dokončení těchto prací budou znovu upraveny zelené pásy v celé lokalitě.

Polní cesta  od ulice  K Austisu do  Řeporyjí byla koncem února dokončena  a bude slavnostně otevřena během jara (o termínu budete informováni). Těšíme 
se, že  pro občany přibude další bezpečná možnost jak pro pěší, tak cyklisty na výlety kolem naší městské části.  Jana Valtrová Vávrová

Oprava komunikace U Náhonu
Po osazení silničních obrubníků a vybudování provizorního chodníku podél horní čás-
ti ulice U Náhonu koncem loňského roku se 2. března začne s opravou asfaltového 
povrchu. Od pondělí 2. března bude na 14 dní uzavřena komunikace v celé šíři pro 
všechna vozidla. Ta musí k příjezdu i výjezdu z Holyně využívat „Prašandu“. Autobusy 
po tuto dobu nebudou do Holyně zajíždět, ale budou se otáčet na rozšířeném prostoru 
před křižovatkou s ulicí K Barrandovu, kde bude připraveno i provizorní nástupiště. 
Nový jízdní řád je již k dispozici na webu dpp.cz. Rekonstrukci vozovky provádí firma 
Silnice group, a. s., kteří slíbili, že se budou snažit dokončit práci co nejdříve.
Máme přislíbeno, že společnost, která stojí za výstavbou obchodního domu společ-
nosti Kaufland, při realizaci svého záměru vybuduje definitivní asfaltový chodník. 
Snad to bude co nejdříve.  Šárka Musilová

27.2.2020 došlo v ranních hodinách k nehodě na za-
stávce Opálová, kdy dítě přecházelo přes přechod, když 
byl autobus v zastávce, a bohužel jej srazilo projíždějí-
cí vozidlo z druhého směru.  Naštěstí to odnesla „jen“  
zlomená ruka, ale špatný zážitek zůstane nadlouho.  
U přecházení je třeba vždy dbát na dobrou viditelnost, 
v případě, že je autobus v zastávce, měl by přecházející 
vyčkat jeho odjezdu, aby měl dobrý rozhled.

Obnova vodovodního řadu U Jezírek



Strana 8 l životní prostředí  Slivenecký mramor 2 l 2020

I v letošním roce se naše městská část zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko – Za hezčí Slivenec a Holyni, kdy hlavním úklidovým dnem bude 
sobota 25. dubna 2020, 9:00 – 13:00 hod. Sraz zájemců o úklid bude v 8:45 – 9:00 ve dvoře úřadu MČ Praha-Slivenec, zde zájemci obdrží 
rukavice, odpadkové pytle a tip na lokalitu, kde je třeba uklidit. Nasbíraný odpad pak odveze naše údržba. Máte-li tip, kde je třeba uklidit, 
můžete ho zaslat na mail : valtrova@praha-slivenec.cz nebo telefonicky: 
251 812 249. Zároveň si můžete uklidit i na svých zahrádkách a kolem domů, 
protože v rámci jarního úklidu bude pro občany naší městské části taktéž v so-
botu 25. dubna 2020 od 10:00 do 16:00 hod. přistaven mobilní sběrný dvůr 
v ulici K Homolce. Odevzdat zde můžete nepotřebné věci do velkoobjemového 
kontejneru, stavební suť z bytových a domovních úprav v množství do 1m3, 
dřevěný odpad a  bioodpad. Využijte tyto možnosti, ať máme naší městskou 
část ještě krásnější a hlavně čistší. Strojové čištění komunikací proběhne 
v týdnu od 21. – 23. dubna 2020 firmou FCC  Česká republika, a.s. Přes-
né termíny s úseky  Vám budou včas sděleny. Prosíme o jejich respektování  
a vyparkování vozidel, aby byl úklid důkladný.

Jarní úklid

SBĚRNÝ DVŮR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Puchmajerova, Praha 5-Jinonice, tel: 731 142348, provozovatel: Pražské 
služby, a. s.
SBĚRNÝ DVŮR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín, tel: 257 91 17 58, provozovatel: Technic-
ké služby Radotín, Otevírací doba: Po – Pá 8.30  – 18.00 hod. (v zimním čase 
do 17.00 hod), So 8.30 – 5.00 hod.

Pálení odpadu ze zahrady
Pálení jakéhokoliv odpadu je ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy (vyhláška č. 22/2017 
Sb. HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Tento odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či 
nemá místo na založení kompostu, může bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu 
či do kompostárny HMP ve Slivenci, případně odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad. Některé úřady městských částí zajišťují pravidelné 
přistavování kontejnerů na bioodpad. Pálit je možné například čisté a suché dřevo, které se použije jako palivo (v kamnech, v ohništi). V tomto případě 
nejde o pálení odpadu, ale paliva. Kompostárna HMP má po zimní přestávce již od 2. 3. 2020 opět otevřeno.

Sběrné dvory



Místní poplatek za psa 2020

Zájem o kotlíkové dotace stoupá
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Připomínáme, že do 31. 3. 2020 je třeba uhradit místní poplatek ze psů. Sazba místního poplatku ze 
psů stejná jako v letech minulých je: 300,– Kč za jednoho psa jednoho majitele, 600,– Kč za každého 
dalšího psa stejného majitele, důchodci pak 200,– Kč za jednoho psa a 300,– Kč za každého dalšího psa. 
Poplatek se hradí podle místa trvalého pobytu majitele.
Platbu můžete provést v hotovosti nebo platební kartou přímo na úřadě (přízemí proti poště)  nebo 
převodem na účet MČ Praha – Slivenec (500756998/6000). K platbě je třeba uvést variabilní symbol, 
který máte uvedený na dokladu z loňského roku, případně si můžete o variabilní symbol zavolat. Bez 
těchto údajů nelze platbu správně přiřadit.
V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně tak je třeba ohlásit jakoukoli změnu 
(změna počtu psů, změna trvalého pobytu, přiznání důchodu). Zároveň připomínáme povinnost každého majitele psa na území hl. Prahy mít psa 
registrovaného v Registru chovatelů vedeného na Magistrátu hl. m. Prahy. Registrační karta chovatele psa je ke stažení na našich webových stránkách 
nebo k vyzvednutí na úřadě. Dotazy k platbám směřujte na valtrova@praha-slivenec.cz nebo na tel. 251 812 249.  Valtr

V pondělí 20. 1. 2020 Rada HMP schválila první vlnu kotlíkových dotací z nové 
výzvy OPŽP. Dotaci ve výši 102 500 Kč (na plynový kondenzační kotel) či 127 500 
Kč (na tepelné čerpadlo) dostalo 187 pražských rodin. Těší mě, že je o výzvu zájem, 
protože změna vytápění opravdu účinně pomáhá zlepšovat ovzduší v Praze. Ze 
Slivence a z Holyně dotaci dostalo 19 rodin, tedy 10 % ze všech. Což je pochopitel-
ně dané tím, že u nás ještě hodně lidí topí tuhými palivy, ale také docela masivní 
osvětou, kterou se tu snažíme dělat. Doufám, že i další naši občané této výzvy 
využijí. Stále je co zlepšovat.  Jana Plamínková

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy je součástí příspěvkové organizace Lesy 
hl. m. Prahy a jejím posláním je pomáhat zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím živo-
čichům s cílem vrátit je po zotavení zpět do pražské přírody. Stanice sídlí v pražských Jinonicích, 
funguje 365 dní v roce a její pracovníci se dvěma zásahovými vozidly několikrát denně vyjíždějí 
k případům zraněných živočichů po celé Praze. Stanice provozuje pohotovostní nonstop linku 
773 772 771, která slouží jako ohlašovna, kde mohou lidé oznámit nález zraněného či jinak han-
dicapovaného živočicha, a zároveň jako telefonická poradna pro veřejnost v otázkách týkajících 
se volně žijících živočichů a  jejich záchrany. Díky telefonickým konzultacím, které pracovníci 
záchranné stanice poskytují, se leckdy podaří zabránit zbyteč-
ným zásahům a odchytům zvířat.
Pokud se vám to podaří, můžete živočicha šetrně odchytit, 
umístit do krabice (dovoluje-li to jeho velikost) a  dát ho na 
klidné a teplé místo. Nepodávejte mu žádnou potravu ani vo-
du, pokud se na dalším postupu nedohodnete s pracovníkem 
záchranné stanice.
Žádné mládě volně žijícího živočicha si nikdy nenechávejte 
doma, porušili byste tím zákon na ochranu přírody.  Valtr

Opět došlo k poškození  lavičky na parkovišti u rybní-
ka. Řidiči buďte ohleduplní!

Záchranná stanice Vandalismus

Pro slivenecký rybník platí zákaz krmení ryb i kachen. Rozmočené pečivo neprospívá zvířatům ani vodě v rybníku. Fotografie Facebook Skupina Slivenec.
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Předškoláci z naší mateřské školy v prvních třídách

Lyžařský výcvik Strážné 2020

Muzeum pražského vodárenství

Zápis do 1. ročníku základní školy 

I v  letošním roce se konal lyžařský výcvik, který jsme naplánovali na 
5. 1.–10. 1. 2020. Ubytování bylo zajištěno na chatě BARABA, v těsné 
blízkosti sjezdovky a  vleku, opět tedy ve Strážném, stejně jako loni. 
Letos jsme jeli v počtu 12 žáků, i přesto jsme si užili plnými doušky 
vše, co krásné české hory nabízely. Hned po příjezdu jsme byli poučeni 
o bezpečném chování na horách a procvičovali jsme základní lyžařské 
dovednosti, jako například pády, techniku hranění, jak brzdit, jak vstá-
vat, na co si dát pozor a podobně.
Prozkoumali jsme okolí a děti zase jednou poznávaly, co je to pořádný 
kopec sněhu, jak se do něho skáče či jak bolí zásah sněhovou koulí. Ve 
středu jsme se odpoledne vydali na výlet do Vrchlabí. Prohlédli jsme si 
město a něco nakoupili. Počasí bylo jako v pohádce, především poslední 
den krásně svítilo slunce. Během lyžařského výcviku jsme šli jednou 
i na večerní lyžování, které si děti moc užily. Začátečníky jsme měli tentokrát 4. Zvládli to skvěle a kurz zakončili pěkným smýkaným obloukem. 
Ostatní žáci se zdokonalovali v carvingovém oblouku, což se nám, pod naším dozorem, také podařilo zlepšit. Čtyři žáci zvládali velmi kvalitní 
jízdu už i na snowboardu. V pátek jsme pak jen všichni přivítali rodiče u autobusu ve Slivenci. V chatě Baraba se nám líbilo jako každý rok. 
 Michal Mládek, vedoucí LVK

V úterý 21. 1. byly děti z 8. třídy naší školy, v rámci výuky předmětu chemie, na 
prohlídce muzea pražského vodárenství, které se nachází v objektu úpravny 
vody v Podolí. Žáci měli možnost si shora prohlédnout budovu staré filtrace 
a poslechnout si poutavý výklad o historii a současnosti vodárenství.
Dozvěděli se mnoho zajímavostí. Například to, že na začátku druhé poloviny 
minulého století nebyla koupelna v pražských činžácích samozřejmostí. Lidé si 
museli vystačit s jedním přívodem vody (kohoutkem) pro celé patro.
A také si zopakovali učivo, které se v rámci chemie na podzim naučili. Budou si tak 
lépe pamatovat, jak probíhá úprava vody a z jakých úpraven pochází voda v Praze. 
 V.  Karbanová, učitelka chemie

Rádi bychom připomněli všem rodičům, kteří mají doma dítě školou povinné v příštím školním roce, že zápis do 1. tříd základní školy ve Sli-
venci se koná 1. a 2. dubna 2020, tj. středa a čtvrtek, v čase 14,00 – 18,00 hodin v historické budově školy.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen 
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce června daného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského za-
řízení a odborného lékaře, jež k žádosti přiloží zákonný zástupce.
O odklad povinné školní docházky mohou rodiče zažádat do 30. 4. 2020, na základě doporučení školského pedagogického zařízení, tj. PPP - 
pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC - speciální pedagogické centrum.
V souvislosti se zápisem také připomínáme dny otevřených dveří ZŠ i MŠ. První proběhl již v únoru a druhý se bude konat 18. března 2020. Všech-
ny potřebné informace naleznete na webových stránkách školy. Prozatím počítáme s otevřením dvou prvních tříd.  P.  Chlumská

Každoročně se paní učitelky s předškoláky z naší mateřské školy vydávají na 
návštěvu za staršími kamarády do prvních tříd. Nejinak tomu bylo i letos. Děti 
ze třídy Draků se byly podívat na vyučování v 1. A, kde mají mnoho kamarádů 
z minulého školního roku. Děti ze třídy Liščat se byly podívat na vyučování v 1. 
B, kde je většina jejich loňských kamarádů. Předškoláci si užili možnost posa-
dit se do školních lavic a vyzkoušet si, jak to v první třídě chodí. Paní učitelky 
pro ně připravily ukázku výuky tak, aby se sami mohli zapojit. Prvňáčci si pro 
změnu užili pozici starších kamarádů, kteří už školu dobře znají a mohou sami 
mladším kamarádům něco ukázat.  L. Bohuslavová, vedoucí učitelka MŠ
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Začátek roku v MŠ Ke Smíchovu

Školní družina

Letošní začátek roku byl pro všechny děti v MŠ Ke Smíchovu 
neobvykle pestrý.
Hned v první školní den se všechny třídy vydaly do slivenec-
kého kostela, kde jsme si mohli prohlédnout Betlém a  vy-
slechnout zajímavé povídání paní Siganové nejen o  Třech 
králích. Také jsme zopakovali každoroční tradici a děti z jed-
notlivých tříd předvedly své vánoční vystoupení pro rodiče 
také kamarádům z ostatních tříd. A protože máme plnou škol-
ku herců a hereček, bylo na co se dívat. Třída Liščat a  třída 
Draků zahrála svá vánoční vystoupení také v domově seniorů 
a zpestřila tak každodenní rutinu dědečkům a babičkám – obě 
vystoupení opět sklidila velký úspěch a potlesk. Samozřejmě 
byl prostor i pro sblížení dětí a seniorů.
Do školky přijela v lednu také lektorka z Malé technické uni-
verzity s programem „Recyklace“ a seznámila tak předškoláky 
hravou a zábavnou formou se zásadami třídění odpadu. Nakonec si děti s její pomocí mohly vyrobit ručně dělaný papír.
Do naší MŠ jsme pozvali studentky dentální hygieny, které děti hravou formou seznámily s prevencí zubního kazu a správnou péčí o chrup. Během 
ledna a února navštívili všechny třídy pracovníci ČČK s programem Plyšákova nemocnice. Děti se tak hravou formou seznámily se zásadami první 
pomoci a s prevencí rizik a mohly si vyzkoušet ošetření zraněného kamaráda. V polovině února byl zahájen projekt Rovná páteř zaštítěný nadací 
paní Věry Čáslavské, který běží aktuálně ve dvou třídách. Jeho cílem je vést děti ke správnému držení těla pomocí sestavy cviků podané hravou 
formou s básničkou ještě před jejich nástupem do základní školy.
Kromě výše zmíněných akcí tráví děti pravidelně čas dováděním na zahradě MŠ či vycházkami do okolí, s radostí pravidelně využívají tělocvičnu 
ZŠ, malují, tvoří, zpívají a učí se nové poznatky a dovednosti. Společnými silami vytvořily úžasné masopustní maškary na nástěnku u vstupu do 
MŠ a ve středu 26. 2. si s rodiči užily odpolední masopustní soutěže v prostorách MŠ. Těšíme se na další společné zážitky.  
 L. Bohuslavová, vedoucí učitelka MŠ

Nový kalendářní rok jsme ve školní družině začali již tradičním programem „Trocha historie nikoho nezabije“, při kterém si žáci prohlédli interiér 
sliveneckého kostela s vystaveným betlémem a krátce se seznámili s historií nejen tohoto místa a tradic svátku Tří králů. Také měli možnost slyšet 
zvuk sliveneckých varhan, na které jim zahráli jejich spolužáci, kteří hrají na klavír.
V úterý 11. února si děti při tradičním „Pokusohraní“ mohly vyzkoušet nejrůznější jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Zábavnou formou se 
zde seznamovaly například se statickou elektřinou, zákonem akce a reakce, povrchovým napětím kapalin, magnetismem, využívaly vzniku oxidu 
uhličitého při nafukování míčku nebo při představení modelu sopky apod. Také si vyzkoušely nejrůznější optické klamy.
I nadále pokračujeme ve společném setkávání dětí a klientů slivenec-
kého domova SeneCura. Jedno z oddělení se nejen účastní společných 
aktivit, ale celá družina se také zapojila do přípravy výstavy výtvar-
ných prací, které dělaly „společnost“ gobelínu mezinárodně uznáva-
né výtvarnice paní Jenny Hladíkové. Vernisáž výstavy proběhla přímo 
v domově SeneCura ve středu 12. února za účasti všech oddělení škol-
ní družiny.
Během února se děti i ve školní družině seznamovaly s tradičními li-
dovými zvyky masopustu. V úterý, 25. února, pak měly možnost si při 
masopustních dílničkách vyrobit nejrůznější škrabošky.
  P. Siganová, vedoucí ŠD
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Výstavní sezona 2020 v Galerii Kaple Holyně
Letošní galerijní program v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni zahájíme dub-
novou výstavou prací ve Slivenci žijící, autorky Barbory Křivské. Verni-
sáž výstavy s názvem Tečka a čárka se uskuteční dne 4. 4. 2020 v 17.00 
a všichni jste tímto srdečně zváni!
Barbora Křivská absolvovala studium na VŠUP v ateliéru prof. Vladimíra 
Kopeckého v r. 2000. Má za sebou stáže ve Francii a Německu. Podílí se 
také na realizacích v architektuře. Již téměř pět let organizuje výstavy ve 
slivenecké Ukradené galerii.

V  květnu se můžeme těšit na obrazy malířky Kristýny Šormové, jež 
svá studia na AVU zakončila v r. 2010 diplomovou prací u prof. Vladimí-
ra Skrepla. Během studia uskutečnila stáže u Jana Merty v Portugalsku 
a v Izraeli. Pravidelně se účastní řady výstav.

V červnu bude v kapli vystavovat další autorka žijící ve Slivenci - Kateři-
na Štenclová. Tato malířka absolvovala svá studia na AVU v r. 1988. Má 
za sebou desítky samostatných a kolektivních výstav. Je zastoupena ve 
sbírkách NG a taktéž v Alšově jihočeské galerii.

V červenci zde proběhne fotografická výstava děl Alféda Šupíka, kte-
rý studoval Technickou Univerzitu v Praze a Londýně, žil mnoho let na 
Ukrajině, v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku a dalších zemí, ze kte-
rých nás čeká fotografův výběr.

V srpnu bude v kapli možnost shlédnout grafiky Oldřicha Hamery, kte-
rý se učil u Vladimíra Boudníka a je jeho pokračovatelem. Do svých prací 
zakomponovává zkameněliny, jež mimo jiné nachází v bývalých lomech 
Prokopského údolí.

Na měsíc září chystá do Holyně výstavu slivenecký spolek Otupělí 
(frekventanti kurzu fotografie Sliveneckého klubu Švestka). Pravidelní 
zájemci o umění v našem regionu se dozajista s těmito členy, balancují-
cími na poli fotografie a instalace, již seznámili.

A poslední počin letošního roku proběhne v říjnu, kdy bude v kapli vy-
stavovat Lukáš Gavlovský, absolvent VŠUP u prof. Pavla Nešlehy. Tento 
malíř a sochař se zabývá hlavně realizacemi prostorových děl a téměř 
výhradně pracuje s přírodními materiály. Jeho práce můžeme např. znát 
z pražské Botanické zahrady v Troji. Do povědomí širší veřejnosti se do-
stal také díky realizaci plastiky Srdce pro Václava Havla na piazzetě Ná-
rodního divadla.

Prohlédnout si všechny výstavy budete moci vždy o  víkendech 
a svátcích od 15.00 - 17.00, kdy bude kaple pro veřejnost otevřená.

O  všech nadcházejících výstavách budeme pokaždé informovat pro-
střednictvím plakátů na nástěnkách, na webu nebo na stránkách Sli-
veneckého mramoru. Každý, kdo by měl zájem o zasílání pozvánek do 
mailu, mne prosím kontaktujte na ad.roz@seznam.cz
Těším se na setkání s vámi v holyňské kapličce!
 Adéla Rozehnalová, kurátorka

Od 1.5. do 31.5. bude v kapli sv. Jana 

Křtitele v Holyni vystavovat malířka 

KRISTÝNA 
ŠORMOVÁ.

O její vernisáži 
budeme 
informovat!
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Letošní rok senioři zahájili několika výlety do přírody a Kurzem trénování paměti. Kurz má 10 hodinových lekcí, které probíhají v Klubu seniorů 
Na půdě vždy ve středu od 16.00 hod. Naše lektorka paní Otřísalová má pro nás připravený pestrý program. Snažíme se procvičit krátkodobou 
i dlouhodobou paměť, učíme se koncentraci pozornosti, procvičujeme slovní zásobu, píšeme domácí úkoly. Je nás dvacet a je nám spolu moc 
dobře. V první lekci jsme řešili tento úkol, na který se ve volném čase podívejte:
Někdo zničil na náměstí novou skleněnou sochu tím, že do ní hodil 
kamenem. Policie pozvala k výslechu pět podezřelých, z nichž jeden 
čin spáchal. Každý podezřelý vyslovil pouze tři výroky – dva pravdivé 
a jeden nepravdivý.
Samuel řekl: „Jsem nevinný.“ „Nikdy jsem nic nezničil kamenem.“ 
„Udělal to Jan.“
Ctirad řekl: „Neudělal jsem žádnou škodu.“ Socha je na náměstí.“ 
„Osvald není mým přítelem“.
Boris řekl: „Jsem nevinný.“ „Osvalda jsem nikdy předtím neviděl.“ 
„Jan je vinen.“
Jan řekl: „Nehodil jsem tím kamenem.“ „Udělal to Osvald.“ „Samuel 
nemluvil pravdu, když řekl, že jsem to udělal.“
Osvald řekl: „Jsem nevinný.“ „Ctirad je vinen.“ „Boris a já jsme staří 
přátelé.“
Přeji vám úspěšné řešení.   Příspěvky Irena Krejčová 

CVIČENÍ 
(A DALŠÍ AKTIVITY) PRO SENIORY 

JARO 2020 
Každý čtvrtek dopoledne od 9.30 a 10.45 hod. probíhá v sále Fit 
Švestka cvičení „pro zdravá záda“. Je to cvičení pro seniory. Poma-
lými pohyby protahujeme celé tělo, klouby a cvičení je blahodárné i 
pro uklidnění mysli. Snažíme se udržet naše těla pružná, bez bolestí 
– ale dá to čím dál tím více úsilí a pevné vůle. 
Pro některé z nás je pohyb drogou. Proto doplňujeme cvičení, které 
pro nás organizuje Slivenecký Klub Švestka (www.klubsvestka.cz) 
také chůzí, výlety (nejen t a společnými akcemi. Zveme vás mezi 
sebe! 
Klub seniorů je otevřen každé první pondělí v měsíci v KC Na 
Půdě (Městská část Praha  – Slivenec, 2. patro, dostupné výta-
hem). Vždy od 16.00. Zde získáte informace o činnosti seniorů 
ve Slivenci a Holyni.
 Irena Krejčová – Klub seniorů

Klub seniorů Slivence a Holyně a Veřejná knihovna Slivenec 
zvou na cyklus odborných přednášek

PhDr. ZDEŇKY NOVÁKOVÉ  

ROZUMÍME ČEŠTINĚ?
 Přednášky se budou konat v KC Na Půdě (budova ÚMČ Praha-Sli-
venec). Do Klubu jede výtah. Bude to deset dvouhodinových lekcí – 
vždy ve středu od 16.00 do 18.00 hod. 
Program přednášek: 
15. 04. Jazykověda - její smysl a postupy
22. 04. Určující momenty pro češtinu – historické a místní
29. 04. Osudy češtiny od počátků k dnešku
06. 05. Proces vzniku spisovného jazyka - úzus, norma, kodifikace
13. 05. Soužití češtiny s ostatními jazyky a přejímání
20. 05. Gramatická struktura češtiny
27. 05. Pravopis 1
03. 06. Pravopis 2 – diskuse
10. 06. Podoby současné češtiny
17. 06. Můžeme odhadnout budoucnost češtiny?

První lekce se koná ve středu 15. dubna 2020.
Info v Knihovně ve Slivenci – tel.: 251 811 297 (v půjčovní do-
bě).  Cena za celý kurs: senioři 200,- ostatní 400,-. 
Jednorázové vstupné 60,- Kč.

Klub seniorů Slivence a Holyně zve na dílnu

VELIKONOČNÍ KRASLICE
Kdy: v pondělí 6. dubna 2020 ve 14:00 hod.

Kde: KC Na půdě

Pod vedením paní Jarky Vondruškové si sami připravíme a ozdobíme 
velikonoční kraslice.
Vezměte s sebou:  brýle, vejce, špendlíky se skleněnou hlavičkou, 
Tužku, čajovou svíčku, (kdyby někdo chtěl obarvit vyfouklá vajíčka 
na místě, tak by se dvojice mohly domluvit, že si ještě přinesou 2 za-
vařovačky 720 ml a 2 barvy na vajíčka a špejle). 

Kurz trénování paměti KC Na půdě

Veřejná knihovna Slivenec pořádá pro seniory

PROHLÍDKU PRAHY 
(DRUHÁ ČÁST VÁCLAVSKÉHO 

NÁMĚSTÍ) -  PRŮCHODY A DVORKY
S PANÍ PAVLOU LEŠOVSKOU

Kdy: v pondělí 16. 3. 2020 v 10:00 hod.
Kde: sraz v Opletalově ulici před ČTK

Poznámka: pohodlné boty, teple se oblečte a vezmě-
te s sebou dobrou náladu.

Další poznámka: Poslední výlet pro seniory v tomto 
roce je skutečně plánován na středu 14. 10. 2020 – 

tak s tím  p o č í t e j t e !!!!!!!



Beseda o důchodech

Výlet na Hanspaulku ke kostelu sv. Matěje

Rozvoz obědů
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Beseda s  Dr.  Evou Nešverovou, poradkyní 
v oblasti důchodů, vzbudila živý ohlas. Kdy 
jít do důchodu, abyste zbytečně kvůli pár 
dním nepřišli o  několik stokorun měsíčně? 
Jak se liší předčasný důchod a předdůchod? 
Vyplatí se pár let přesluhovat s nadějí na vyš-
ší důchod? Odpovědi na tyto a mnohé další 
otázky dostali slivenečtí i holyňští občané na 
této navýsost užitečné besedě. Dva důležité 
poznatky: 1. Dobrat se správné výše důcho-
du je docela dřina. 2. Více než kde jinde zde 
platí: důvěřuj, ale prověřuj (Českou správu 
sociálního zabezpečení).  Pla

Ani jsme se nenadáli a máme tu rok idylický pro všechny sklerotiky. 2020 si bude dobře pamatovat každý! 
Tak snad se nám i pěkně vyvede!
Protože je letošní zima milosrdná, scházíme se prakticky pravidelně k nedělním vycházkám na místa, 
která vždy navrhne někdo z nás. Většinou jsou to takové ty „neuskutečněné sny“ jako, tam jsme chtěli 
vždycky jít, ale nikdy jsme tam nebyli. Už jsme byli obdivovat jesličky u Kapucínů na Loretánském ná-
městí, příští výlet vedl pro změnu na Nový Svět na Hradčanech. Vždycky se hezky projdeme a ve finále se 
jdeme odměnit kávou a něčím dobrým k tomu.
V neděli 12. 1. 2020 padla volba na Hanspaulku a kostel sv. Matěje, kde někteří z nás nikdy nebyli. Vyrazili 
jsme po obědě autobusem (bylo nás 11) ze Slivence a dále tramvají na Hradčanskou. Přestoupili jsme na 
autobus a za chvíli jsme byli na místě. Prošli jsme hřbitovem, kde je m. j. pochovaný i Alois Rašín, a proto-
že jsme měli kliku, byl otevřený i kostel sv. Matěje a v něm byly vystaveny i betlémy. Nejzajímavější byl ten 
perníkový, který nejen že je opravdu veliký, ale i krásně voní. Pak jsme šli dál procházkou přes Hanspaul-
ku, obhlíželi zahrádky kolem vilek a myslím, že valná většina z nás už se těšila na jaro, až se budeme zase 
moci pustit do jarních prací. Cestou jsme narazili na pizzerii, takže jsme vycházku zakončili hostinou 
a pak vyrazili zpátky do Slivence. Zase to bylo fajn a už se těším na příští, to by se mi mohl vyplnit právě 
můj „neuskutečněný sen“, a sice Dívčí hrady! Tak jsem zvědavá…  Pavla Bouchnerová

MČ Praha-Slivenec zajišťuje pro občany 
Slivence a  Holyně službu rozvozu obědů, 
která je určena především pro imobilní či 
méně pohyblivé seniory nebo seniory v re-
konvalescenci. Poskytuje se dlouhodobě, 
ale i krátkodobě jako výpomoc při různých 
sociálních situacích.
Kontaktní osoba pro vyřizování žádosti 
o  tuto službu: pí Bohdana Růžičková, tel.: 
251 818 044, email: ruzickova@praha-sli-
venec.cz.
Rozvoz obědů provádí paní Šárka Slavíková, 
a to ve všední dny (mimo svátky a prázdni-
ny) v době od 11-12 hod. Paní Slavíkové se 
také obědy platí v hotovosti, rozvoz je zdar-
ma (hradí MČ).
Veřejná jídelna ve statku – polévka a hlav-
ní jídlo za 60,– Kč
Jídelna v domově seniorů SeneCura Se-
niorCentrum – polévka, hlavní jídlo (výběr 
ze 2) a moučník nebo salát za 70,– Kč
Pokud má senior dietu, je dobré se obrá-
tit na: Pečovatelská služba, nám. 14.  října 
11, Praha 5, telefon: 257 318 995, mobil: 
775 788 003

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci březnu a dubnu osla-
vili či oslaví významné životní 

jubileum.

BŘEZEN
pan Zdeněk Šula
pan Josef Kulíšek

pan Přemysl Čurda
paní Olga Šedivá
pan Václav Korda
pan Miloš Klubert

paní Miluše Fatková
paní Drahomíra Rysková
paní Irena Andersenová
paní Božena Balíková

paní Edita Nejedlá
pan Václav Čepička

DUBEN
paní Václava Štefanová

pan Miroslav Němec
paní Alena Chmelová

paní Dagmar Loučková
pan Alois Wyrwol

paní Jaroslava Majerová
paní Vlasta Cicvárková

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

Pokud si nepřejete, abychom vám 
blahopřáli a uváděli vaše jméno 

v naší Společenské kronice, sdělte 
to, prosím, paní Bohdaně Růžičkové 
na tel.: 251818044 nebo na email: 

ruzickova@praha-slivenec.cz, naopak 
pokud máte chuť někomu popřát, 

sdělte nám to také.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ÚMČ Praha-Slivenec
ve spolupráci s ÚMČ Praha-Lochkov

zajistil u CA ARCES

jednodenní zájezd pro seniory
23. 4. 2020

LOKET,
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Odjezd
6.55 hod. Holyně – u kapličky
7.00 hod. Slivenec – u školy
7.10 hod. Lochkov – na návsi

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,– Kč
obsahuje dopravu, průvodce, vstupy do avizovaných 
objektů. Informace a prodej na ÚMČ Praha-Slivenec. 

a Praha-Lochkov

Blahopřání
Paní Vlastě Cicvárkové Všechno nejlepší k 98. narozeninám 

přeje syn Josef, snacha Judita, 
vnučky Michaela a Jitka s rodinami



Lednové čtení pro prvňáky

Knihovna v roce 2019
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Během prvního měsíce roku - v lednu - knihovnu navštívily děti z prvních 
tříd naší slivenecké základní školy. Četli jsme o tom, jak se chovají zvířata 
v zimě, která zvířata se ukládají k zimnímu spánku, jak mění svoji srst a zo-
pakovali jsme si, které ptáky můžeme v zimě spatřit u krmítek nebo na pro-
cházce do lesa, kteří ptáci jsou stěhovaví (Susanne Riha: Rok se zvířátky). 
Připomněli jsme si, co je vhodné sypat ptákům do krmítek a čím bychom jim 
mohli uškodit. V druhé části naší čtenářské lekce jsme si přečetli moderní 
pohádku od známé spisovatelky dětských knížek, spisovatelky, která dětem 
opravdu rozumí - Zuzany Pospíšilové. Pohádka se jmenovala Jak se Kamil 
naučil počítat a byla z knihy Psí pohádky. Zatímco 1.A přišla ještě komplet-
ní, tak děti z 1.B už dostihla chřipková epidemie, a to mělo za následek, že 
nás bylo mnohem méně, jak je patrné i z fotografie. Děti byly aktivní a pro-
jevily velmi dobré znalosti z přírodovědy. Jiřina Haningerová

Dostáváme také knihy darem. U těchto knih musíme provést pečlivý vý-
běr, protože naše knihovna nemá dostatečný prostor. Někdy je nám velmi 
líto, když nám čtenáři nosí pěkné knihy, ale my je nemůžeme převzít do 
fondu. Snažíme se nakupovat knihy nové, protože čtenáři se po nich ptají 
a očekávají je v naší nabídce.
A co se čte, po čem je poptávka?
Dospělí čtenáři nejvíce žádají dobré krimipříběhy. Stále jsou velmi v ob-
libě severští autoři. Už to není jen Jo Nesbo, ale další - Peter May, Lars 
Keller, Stieg Larsson, Stefan Ahnhem, Henning Mankell a další. Dobrou 
detektivku umí napsat i naše autorka Michaela Klevisová a čtenáři už na 
to přicházejí. Oblíbená je také literatura cestovatelská.
Žádána je literatura historická a dost často přijde čtenář s prosbou „pro-
sím něco relaxačního, pohodového“. Poměrně často padne dotaz přímo 
na literaturu humoristickou, kde, bohužel, zdaleka není takový výběr jako 
v detektivkách.
Nejmladší čtenáři mají v oblibě knihy o zvířatech. V mnoha případech dá-
vají přednost moderním pohádkám před klasickými. Také oceňují veselé 

příběhy. Starší děti milují Deník malého poseroutky – autor Jeff Kinney. 
Kniha psaná formou deníku, je doplněná jednoduchými komiksovými 
obrázky, takže se to dětem dobře a rychle čte. Dále je zájem i o pravé ko-
miksové příběhy.
Knihovnu navštěvují nižší ročníky základní školy. Pravidelné jsou 
návštěvy prvních tříd. Oceňujeme, že se paní učitelky snaží děti seznámit 
s knihovnou a dát dětem základy pro čtenářské návyky. Vždy po jejich 
návštěvě zaznamenáme nárůst nových čtenářů.
Jsme si vědomi skutečnosti, že jsme malá knihovna a v našem sousedství 
jsou velmi pěkné knihovny na Barrandově, na Lužinách, ve Stodůlkách, 
v  Radotíně i  na Smíchově. Jsme rádi, že nejmladší děti navštěvují naši 
knihovnu a daří se nám nabídkou knih a připravenými lekcemi je zau-
jmout.
Knihovna pomáhá organizovat ve spolupráci s  naším zastupitelstvem 
různé besedy. Jak jistě víte, nejvíce převládají cestovatelské besedy, které 
jsou zvlášť oblíbené. Snažíme se nabídnout i jiné besedy, kde už není tak 
snadné vyhovět vkusu většiny. Mezi nejčastější návštěvníky besed patří 
naši senioři. Zde musíme zdůraznit, že jsou opravdu mimořádně aktivní. 
Mají svůj klub, pravidelně se scházejí.
Za loňský rok knihovna nabídla občanům 35 kulturních a 44 vzdělávacích 
akcí. Děkujeme vám všem za spolupráci, těší nás, že knihovnu navštěvu-
jete rádi a často.  J. Haningerová – I. Krejčová

STATISTIKA

Knihy    Čtenáři     Výpůjčky    Návštěvy     Přírůstky     Nákup za

7.694      220           3.261    3.386         301             61.444,– Kč

Cestopisná beseda:

DRAČÍ HORY
(Jihoafrická

republika, Lesotho)
O trampování liduprázdnou 

divočinou
vypráví Kamila Hnyková

v komunitním centru Na Půdě
(při větším počtu posluchačů v zasedací 

místnosti ÚMČ)

Úterý 21. dubna v 18:00 hod

Veřejná knihovna Slivenec pořádá 
přednášku

s bratrem Tomášem Gregůrkem

KŘIŽOVNÍCI
VE SLIVENCI

v úterý 7. dubna v 18:00 hod.
Zasedací místnost ÚMČ,

K Lochkovu 6, Praha-Slivenec
 

Veřejná knihovna Slivenec pořádá 
přednášku

s cestovatelkou a fotografkou 
Magdou Radostovou

ZA TYGRY DO INDIE
v úterý 17. března v 18:00 hod.

Zasedací místnost ÚMČ,
K Lochkovu 6, Praha-Slivenec
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Jak jsme slíbili, tak jsme udělali – pokračujeme v organizování dopoledních po-
hádkových představení pro nejmenší. Myslíme tak především na děti, které ješ-
tě nenavštěvují žádné kolektivní zařízení a jsou doma v péči maminek. Zveme 
ale také děti ze sliveneckých mateřských školek. Pokud to prostor dovolí, rádi je 
uvítáme (v případě kolektivních zařízení je třeba se předem ohlásit). Na čtvrtek 
6. února si Anička Břenková, herečka a moderátorka, připravila pro malé návštěv-
níky loutkové představení pohádky „Divočas“. Příběh o chlapečkovi, který ve své 
fantazii během jedné noci překoná daleké míle, stane se králem lesů a divočin, 
ale nakonec se zase rád vrátí domů k mamince, děti zaujal natolik, že se jim ani 
nechtělo domů. Další pohádku plánujeme na březen.
 Jana Bílková, Lenka Kudláková

V sobotu 8. února se v sále Fit Švestka konal kytarový recitál žáků Sliveneckého klubu Švestka.
V programu zazněly skladby různých žánrů a stylů. Kromě sólových skladeb jsme zahráli i krásná dua. Posluchači mohli slyšet vedle barokních a kla-
sicistních skladeb (árie, menuet, rujero, allegretto, adagio, etuda) také jazzové miniatury na způsob blues. Program by nebyl zcela kompletní, pokud 
by v něm nezazněla španělská hudba. Rozvířili jsme repertoár Danzou Mora, Malageñou, Španělskou arabeskou, Habanerou.
Tímto bych chtěla poděkovat všem účinkujícím za skvělý večer kytarové hudby. Zvláštní dík patří i hostům, kteří obohatili náš kulturní program: 
Lukáši Kösslovi, paní Ludmile Libigerové, panu Karlu Krenželokovi. Děkuji také paní Veronice Borovkové a paní Lence Kudlákové za technickou pod-

poru.  Julia Šupíková, lektorka

Dopolední divadélka v Klubu Švestka

Kytarový koncert
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je tu stále pro vás. Pod naším vedením pravidelně probíhají oblíbené Montessori kurzy, kurz keramiky pro děti a nejrůznější výtvarné dílny (v těchto 
dnech například keramické dílny pro seniory). Zajišťujeme volnou hernu v prostorách Sliveneckého klubu Švestka pro toto využití zařízených. Umož-
ňujeme tak setkávání maminek na mateřské dovolené. Podílíme se ale také na organizování společensko-kulturních akcí městské části během celého 
kalendářního roku.
V rodinném centru, které bylo založeno v květnu 2009, uvítáme nové tváře, tedy šikovné a kreativní maminky (tatínky, či prarodiče), kteří 
by se chtěli zapojit jakkoliv do naší činnosti. D.Poláková a E. Šimková

Rodinné centrum Pecka

Nabízíme volná místa v kurzu 

JÓGOVÉ CVIČENÍ PRO  
PŘEDŠKOLÁKY S RODIČI.

Pondělí 16:15 – 17:15 hod

Lektorka: Mudr. Eva Belohorcová

Cvičení probíhá individuální formou ve spolupráci   

s doprovodem (rodiči, prarodiči) vhodnou ukázkou cviků.

Výroba masopustních masek v kurzech Paletka
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Střípky z farnosti
V neděli 5. ledna sloužil otec David mši svatou ze Slavnosti Zjevení Páně, při které nejprve posvětil vodu a o chvíli později pak i kadidlo, křídu a něko-
lik zlatých předmětů, které si lidé přinesli k posvěcení. Po mši svaté požehnal ještě letošním koledníkům Tříkrálové sbírky.
Na svátek Tří králů, v pondělí 6. ledna dopoledne, se do našeho kostela přišlo podívat nejen na betlém 137 dětí z pěti mateřských škol v okolí. Od-
poledne pak i 82 žáků ze školní družiny slivenecké základní školy. Na závěr odpolední prohlídky zazněly pod rukama možná budoucích klavírních, 
případně varhanních umělců i slivenecké varhany .
Během postního období, které začalo Popeleční středou, bude až do Velikonoc možnost zúčastnit se ve sliveneckém kostele každý pátek od 17 hodin 
pobožnosti Křížové cesty.
Velikonoční mše svaté budou slouženy na Zelený čtvrtek od 20 hodin, na Velký pátek od 17 hodin, Vigilie Bílé soboty pak od 23 hodin a v neděli Zmrt-
výchvstání od 17 hodin. Na Bílou sobotu přes den bude kostel otevřen v době 9 – 11 a 14 – 16 hodin.
Ve středu 15. 4. se můžeme od 19 hodin těšit na další krásný koncert Sliveneckého akordeonového souboru. Také se již připravujeme na další ročník 
Noci kostelů, která letos připadá na pátek 5. června.  - PeS

www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz
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PLES AFK SLIVENEC 
V sobotu 15.2.2020 jsme uspořádali v Hostinec u Bůčka tradiční fotbalový 
ples. Při krásné účasti 120 lidí, kteří nám pomohli vytvořit jedinečnou atmo-
sféru, jsme zažili velice povedený večer plný zábavy a tance. Tradičně jsme 
dražili dresy třech pražských S (Sparta, Slavia, Slivenec). K poslechu hrála ka-
pela Eksploze a večerem provázel stejně jako minulý rok oblíbeny moderátor 
Adam Kuřica. Nechyběla bohatá tombola, ve které se objevilo plno krásných 
cen od sponzorů, za které srdečně děkujeme. Závěrem vám všem chceme vy-
jádřit náš dík za účast, za podporu našeho klubu, za to, že i díky vám posou-
váme značku TJ AFK Slivenec o další krůček dopředu. Děkujeme

Speciální poděkování sponzorům: AFK Slivenec, Městská část Praha-
-Slivenec, Hostinec u Bůčka, Biosport.cz, Salon Compléte, lospodolos, 
Lucie Kacovska, Martin Starec, Hubnete.cz - Eva Pecháčová

ZAHÁJNÍ FORBALOVÉ SEZÓNY
 B TÝM - PŘÍPRAVA 
Na první trénink se sešlo 20 fotbalistů. Z toho dva kluci z A mužstva a dva 
z dorostu. Nový trenér „Béčka”, Láďa Kácovský, kluky seznámil s tím, co je 
na jaře čeká a jak bude probíhat spolupráce mezi nimi a trenérským týmem.  
Náplň tréninku byla kondičního rázu. „Byl vytvořen kruhový trénink tak, že 
toho někteří borci měli plné zuby a bylo vidět, že mnozí fotbalisti v zimě 
moc nenatrénovali. Přesto se s tím prali velice dobře. Poté jsme začali pra-
covat s balonem, a jako vždy trochu toho fotbálku nakonec. Byl to byl první 
trénink, a uvidíme, co bude dál,” uzavírá spokojený trenér „Béčka“ Ladislav 
Kácovský.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 
Mladší přípravka ročníky (2011-2012) odehrála v nedávném krátkém období 
několik velmi zajímavých zápasů. 
Kromě zápasů, které se hrají pravidelně v rámci Zimní ligy na Motorletu 
Praha, kde jsme odehráli svá utkání se Střešovicemi 25. 1. 2020 a s Aritmou 
Praha dne 8. 2. 2020  , se odehrálo i několik přípravných utkání.
Ve čtvrtek dne 30. 1. 2020 jsme na svém hřišti přívítali  Motorlet Praha, v 
neděli  2. 2. 2020 jsme odejeli odehrát utkání na FC Tempo Praha, kde se 
hrálo na dvě hřiště 4x15 min, v pondělí 3. 2. 2020 jsme na umělé trávě ve Sli-
venci přivítali opět kluky z Motorletu Praha a posledním soupeřem v tomto 
krátkém období byl Vyšehrad Praha, který přijel do Slivence dne 6. 2. 2020 a 
hrálo se dvojutkání 4x15min.
Zápasy výsledkově i herně prokazují, že kluci, kteří pravidelně trénují, jsou 
schopni se rovnat či převyšovat svojí kvalitou hráče o rok starší či hráče z 
oddílu zvučnějších jmen…      Za AFK Michal Starec

AFK Slivenec www.afkslivenec.cz info@afkslivenec.cz

Klienti SeniorCentra Slivenec si vychutnali
večeři jako v luxusní restauraci
Slavnostní večeři se svými blízkými jako v té nejlepší restauraci si 
mohli užít i letos zkraje roku senioři ze sliveneckého SeniorCentra. 
Domovy pro seniory SeneCura totiž každoročně pořádají „Večeři při 
svíčkách“, oblíbené posezení pro své klienty a jejich rodiny s gastro-
nomickým zážitkem. Smyslem tohoto programu je, aby klienti mohli 
opět zažít ten krásný pocit být hostiteli a pozvat na večeři své blízké 
i v situaci, kdy jim jejich zdravotní stav již neumožňuje.
„Pro naše klienty je častokrát návštěva restaurace a možnost rodinné ve-
čeře velmi obtížná či dokonce nemožná. Proto jim chceme alespoň jednou 
ročně dopřát atmosféru luxusní restaurace s obsluhou a několikachodové 
menu přímo v prostorech SeniorCentra. Naši klienti si tak s rodinou a přá-
teli vychutnají výtečné jídlo a prožijí nezapomenutelné chvíle ze společné-

ho setkání s lidmi, které mají rádi. Zkrátka si užijí radosti života,“ vysvětluje 
Lukáš Stárek, ředitel SeneCura SeniorCentra Slivenec.
Únorovou Večeři při svíčkách si vychutnala i klientka domova Marie Navrá-
tilová: „Jídlo bylo opravdu výtečné, kuchaři jsou tu bezva. Je mi 84 let, ale na 
jídlo si pořád potrpím, hlavně na polévky, a ty tady umí pan kuchař udělat 
vynikající. Večeře při svíčkách se mi moc líbí, je to něco výjimečného.“
Šéfkuchař SeniorCentra Slivenec Zdeněk Šula a jeho tým si pro Večeře při 
svíčkách připravili lahodné pokrmy. Menu vyladili do zimního období, aby 
bylo výživné, a hlavně aby si všichni pochutnali. Na slavností tabuli podá-
vali krémovou polévku z kořenové zeleniny, jako hlavní chod pečenou jele-
ní kýtu s omáčkou z lesního ovoce a bramborovo-dýňovým pyré a sladkou 
tečku v podobě čokoládového fondánu s vanilkovou omáčkou.

100. narozeniny oslavil 4. února v SeneCura SeniorCentru Slivenec pan Alfred Baudyš, výjimečný člověk s ne-
uvěřitelným životním příběhem. Popřát mu přišla jeho rodina, personál domova i starosta Radotína, kde pan 
Baudyš prožil velký kus svého života. Klíčem k dlouhověkosti je podle oslavence, který nikdy nepil a nekouřil, 
pravidelné cvičení, zdravé prostředí, kvalitní jídlo – a nepočítat léta.
„Každá oslava narozenin tady u nás v SeniorCentru Slivenec je zážitkem. Ač podporuji myšlenku, že člověk je tak starý, 
jak se cítí, přesto 100. narozeniny vnímám spíš jako symboliku a událost, se kterou se většina z nás v životě nepotká. Je 
to jedinečnost, která se nám nabízí a my ji přijímáme s pokorou. O to více, když známe osobní příběh oslavence a víme, 
jaká byla jeho životní cesta,” svěřil se ředitel SeniorCentra Slivenec Lukáš Stárek.
Příběh Alfreda Baudyše, sympatického a komunikativního člověka, který má 4 dcery, 1 syna, 11 vnoučat a 11 pravnou-
čat, by vydal na celou knihu. Za války sloužil jako navigátor u letectva, přežil sestřelení letadla i zajetí. V komunistic-
kém režimu byl horníkem, ale po těžkém úrazu se s rodinou přestěhoval do Radotína, kde pracoval v cementárně až 
do svých 85 let.
Ve sliveneckém domově žije Alfred Baudyš od jara 2019 a jeho rodina ho často navštěvuje.  
 Za SeniorCentrum Slivenec Lukáš Stárek (redakčně zkráceno)

Pan Alfred Baudyš oslavil stovku s radostí a v plné kondici!
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KALENDÁŘ SLIVENCE 2020
BŘEZEN
 17. 3.  18:00 Cestopisná beseda M. Radostová: za tygry do   
 Indie (zasedací místnost ÚMČ)
 20. 3.  20:00 Koncert Ivana Hlase (sál hostince U Bůčka)
 24. 3.  18:00 Beseda s Davidem Smoljakem (zas. místnost ÚMČ)
 31. 3.  16:30 Akademie Klubu Švestka
DUBEN
1. a 2. 4.  14:00 – 18:00 Zápis do prvních tříd ZŠ Slivenec
   3. 4.  17:00 Klavírní koncert J. Okaji v Klubu Švestka
4. – 24. 4. Barbora Křivská: Linka a tečka (Galerie Kaple Holyně)
   4. 4.  Velikonoční jarmark
   6. 4.  16:00 Schůzka seniorů (KC Na půdě)
   7. 4.  18:00 Beseda s bratrem Tomášem Gregůrkem (zasedací  
 místnost ÚMČ)
 15. 4.  19:00 Koncert v kostele Všech svatých (Slivenecký   
 akordeonový soubor)
 20. 4.  Veřejné zasedání zastupitelstva
 21. 4.  18:00 Kamila Hnyková: Dračí hory (cestopisná beseda, 
 KC Na půdě)
 23. 4.  Zájezd seniorů (Loket, Mariánské Lázně)
 25. 4.  Vítání sliveneckých a holyňských občánků
 25. 4.  Květinkový ples MČ (sál hostince U Bůčka)
 30. 4.  Obecní pálení čarodějnic (veřejný sportovní areál)
PLÁNOVANÉ TERMÍNY:
1. – 30.5. Kristýna Šormová: Obrazy (Galerie Kaple Holyně)
5.-6. 6.  SLIVENECKÉ LETNICE
 12. 5.  18:00 Petr Hubený: Autorské čtení z knihy „Blízká setká- 
 ní se smrtí“ (zasedací místnost ÚMČ)
 26. 5.  18:00 Petr Štětina: Afgánistán (cestopisná beseda 
 v zasedací místnosti ÚMČ)
 30. 6.  Konec pololetí kurzů Klubu Švestka

MČ Praha-Slivenec, 

Bistro Zastávka, RC Pecka pořádají

 VELIKONOČNÍ JARMARK NA 
SLIVENECKÉ NÁVSI

Sobota 4. dubna 2020 mezi 14:30 – 18:00

STÁNKOVÝ PRODEJ, DOBROČINNÝ PRODEJ 
MÍSTNÍCH SPOLKŮ, UKÁZKY HISTORICKÝCH 
ŘEMESEL, DÍLNA KOVÁŘE, DOBOVÁ KUCHYNĚ, 
OBČERSTVENÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM:
14:30 – 17:30 MUZICÍROVÁNÍ S KAPELOU DIXIBAND
14:30 – 18:00 DOBOVÁ POLNÍ KUCHYNĚ S 
OCHUTNÁVKAMI VELIKONOČNÍCH SPECIALIT
15:00 – 15:45 BAJAJA (POHÁDKA PRO DĚTI V PO-
DÁNÍ DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI KUBKO)
16:00 – 17:00 KEJKLÍŘSKÝ WORKSHOP

CIMRMAN DOBÝVÁ AMERIKU!
Beseda a promítání o velké cestě souboru Cimrman Eng-
lish Theatre s hrou českého génia Záskok za velkou louži. 
Po stopách našeho světoběžníka v New Yorku, Washingto-
nu DC a Baltimore se spolu se souborem vydal i senátor, 

scénárista, kameraman a režisér David Smoljak. 

Úterý 24.3. v 18:00, zasedací místnost ÚMČ


