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Život ve Slivenci v čase koronaviru 
V posledních týdnech všichni prožíváme nečekanou zkoušku. Stav, který nás všechny zaskočil, překvapil, možná i ochromil… Stav nouze, kdy jsme 
v důsledku vládních nařízení museli i v naší městské části přistoupit odpovědně k nejrůznějším opatřením a ve správný čas přijít s nějakým rozhodnu-
tím. Našemu rozhodování vždy předcházela diskuse s kompetentními osobami. Museli jsme přistoupit ke zrušení všech společenských akcí, k uzavření 
Klubu Švestka, k uzavření dětských hřišť i obou mateřských škol. Místo toho jsme už v prvních dnech nouzového stavu dali dohromady krizový tým, 
který pomáhal účinně s lokální podporou našich občanů v celé obtížné situaci. V prvních dnech, kdy stát zaspal s přidělováním ochranných pomůcek, 
jsme s pomocí četných dobrovolníků, kteří se nám sami hlásili (a také místních firem) začali distribuovat ochranné šité roušky (nejdříve pro seniory, 
poté pro všechny, kdo zažádali), sehnali, rozlili a rozvezli jsme osobně do všech domácností 150 l desinfekce ANTICOVID. Do této plošné akce se za-
pojili i naši zastupitelé. Nabídli jsme pomoc seniorům v podobě zajištění nákupů a rozvozu obědů. Dobrovolníci nabízeli také možnost venčení pejsků 
a rozlévání desinfekce ve dvoře našeho úřadu. Nakoupili jsme látky pro ty, kdo dobrovolně šili roušky. Snažili jsme se o podporu místních firem, které 
nadále poskytovaly služby občanům (restaurace s výdejním okénkem, obchody, zásilkovny, atd.) a poskytli jsme jim desinfekční prostředky.
U nás ve Slivenci a v Holyni, kde občané nejsou anonymní součástí nějaké městské aglomerace, ale panují tu spíše blízké sousedské vztahy, funguje tu 
občanská společnost a během celého roku se společně setkáváme na nejrůznějších kulturních a společenských akcích, jsme kolem sebe viděli hodně 
těch, kteří jsou vnímaví a připraveni pomoci druhým. Jsme si vědomi, že toto období přináší sociální izolaci, stres, obavy a nejistotu, zvláště u našich 
starších spoluobčanů a uvědomujeme si, jak důležitá je také podpora psychická.
Zkusme brát to, co nyní prožíváme, jako možnost zastavit se, hlouběji vnímat svoje nejbližší okolí, mít čas na rodinu, na pozorování probouzející se 
jarní přírody. Můžeme víc komunikovat, víc pomáhat a vrátit se k činnostem, které jsme dlouho odkládali…
  Hodně zdraví za celou MČ Lenka Kudláková
Poděkování: Našim občanům za trpělivost a za to, že dodržují pravidla, dále firmám ZAS pracovní oděvy a Látky do bytu, zaměstnancům úřadu a všem 
ochotným dobrovolníkům. Vy všichni jste pomohli a pomáháte zvládnout čas koronaviru.

Rozlévání dezinfekcí do lahviček

Doplňováí dezinfekce a šité roušky
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15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 20. 4. 2020

SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schválilo nákup 
pozemků parc. č. 322/155, o výměře 
134 m2, orná půda, a parc. č. 325/8 
o výměře 44 m2, orná půda, vše k. 
ú. Holyně, za účelem vypořádání se 
s vlastníky pozemků, na nichž byla 
vybudována stezka mezi Slivencem 
a Řeporyjemi. 
■ Zastupitelstvo schválilo nákup 
pozemků parc. č. 1741/3, o výměře 
1 411 m2, orná půda, v k. ú. Slivenec, 
a části pozemků, a to parc. č. 322/52 
o  výměře 34 m2, orná půda, parc. 
č. 322/58 o výměře 2 m2, orná pů-
da, a parc. č. 322/61 o výměře 5 m2, 
orná půda, vše k. ú. Holyně, za cenu 
1  463  430 Kč za účelem dobudování 
stezky mezi Slivencem a Řeporyje-
mi (pozemky podél ulice K Austisu). 
■ Zastupitelstvo schválilo uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí na ná-
kup pozemku parc. č. 1653/3, o vý-
měře 33 m2, ostatní plocha – jiná 
plocha, na němž je umístěna stud-
na, z důvodu možnosti jejího využi-
tí pro potřeby Městské části Praha – 
Slivenec v období nedostatku vody. 
■ Zastupitelstvo schválilo výběr do-
davatele veřejné zakázky „Dodávka 
víceúčelového stroje s  příslušen-
stvím pro údržbu MČ Praha-Slive-
nec“ –  společnost Avistech, s. r. o., 
za cenu 1 238 840, - Kč + DPH.
■ Zastupitelstvo schválilo uza-
vření smlouvy o  budoucí smlouvě 

o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě užívání pozemku parc.č. 1678, 
1754/329, 1754/109 a 1754/8, v k. ú. 
Slivenec za účelem zřízení, provo-
zování, údržby a oprav podzemního 
vedení se společností PRE distribu-
ce, a. s.
■ Zastupitelstvo se vzdalo předkup-
ního práva k nemovitosti ev. č. 111 
(chatka v osade Tučňák) v majetku 
státu zastoupeného Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, stojící na pozemku parc. 
č. 1310/22 v k. ú. Slivenec, obec Pra-
ha v majetku hlavního města Prahy 
ve svěřené správě městské části 
Praha-Slivenec za cenu 93 000,– Kč.
NÁJMY
■ Zastupitelstvo schválilo
1. plošné prominutí místního po-
platku za užívání veřejného pro-
stranství na území městské části 
Praha  – Slivenec za období od 
14. 3. 2020 do konce prosince 2020,
2. plošné prominutí místního 
poplatku z  pobytu za období od 
16. 3. 2020 do konce prosince 2020,
3. s  ohledem na vyhlášení nouzo-
vého stavu a  následných přijatých 
karanténních opatření skutečnost, 
že městská část Praha-Slivenec 
nebude jako pronajímatel účtovat 
nájemné za umístění restauračních 
předzahrádek za období od břez-
na 2020 do prosince 2020.
■ Zastupitelstvo si vyhradilo roz-
hodování o uzavírání smluv o ná-
jmu prostor určených k podnikání 
a o nájmu pozemků, pokud se jedná 
o smlouvy na dobu neurčitou nebo 
pokud roční nájemné je vyšší než 
50 000,– Kč, jakož i o změnách těch-
to smluv, s výjimkou případů ukon-
čení nájmu.
■ Zastupitelstvo nesouhlasilo se 
žádostí nájemce korporace Big- 
Board Praha, a.  s. o odpuštění ná-
jemného po dobu nouzového stavu 
a  o  snížení nájemného po dobu 1 
roku od skončení nouzového stavu. 
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
■ Zastupitelstvo schválilo rozpoč-
tové opatření.
ZÁMĚRY
■ Zastupitelstvo schválilo záměr 
provést rekonstrukci komunikace 
Za Křížkem v předpokládané hod-
notě 2 mil Kč bez DPH.
■ Zastupitelstvo schválilo záměr 
provést rekonstrukci fasády histo-
rické budovy školy v předpokládané 

hodnotě 5 mil Kč bez DPH.
DOTACE
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v  příjmové a  výda-
jové části o  1 199 100,00 Kč. Jedná 
se o  poskytnutí účelové investiční 
a neinvestiční dotace vztahující se 
k  projektům, schváleným v  rám-
ci OPP-PR na akci Navýšení ka-
pacity MŠ Praha-Slivenec ve výši 
74 800,00 Kč a V souladu s přírodou 
ZŠ a  MŠ Praha-Slivenec (ve výši  
1  124  300,- Kč), schválené usnese-
ním Zastupitelstva HMP č. 15/1 ze 
dne 19. 3. 2020.
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v  příjmové a  výda-
jové části o  3  614  400,- Kč. Jedná 
se o  ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků z  roku 2019 
s názvem Zkapacitnění a moderni-
zace ZŠ a MŠ Praha-Slivenec ve výši  
3  388  534,18 Kč a  Obnova histo-
rických cest v  MČ Praha-Slivenec 
(81193), ve výši 225 873,28 Kč které 
schválilo Zastupitelstvo HMP usne-
sením č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020.
■ Zastupitelstvo schválilo navýšení 
rozpočtu v příjmové a výdajové čás-
ti o 47 900,00 Kč. Jedná se o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace 
pro ZŠ a MŠ Praha – Slivenec v rám-
ci Grantového programu hl. m. Pra-
hy pro oblast primární prevence na 
školách a školských zařízeních pro 
rok 2020, které schválilo Zastupi-
telstvo HMP usnesením 16/56 ze 
dne 16. 4. 2020.
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v  příjmové a  vý-
dajové části o  1 098 900,00 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové ne-
investiční dotace  – úhrada výdajů 
vzniklých v  souvislosti s  šířením 
nového koronaviru (300 Kč/1 oby-
vatel MČ), schválené usnesením 
Zastupitelstva HMP č. 15/24 ze dne 
19. 3. 2020. Finanční prostředky ve 
výši 400 000,00 Kč budou poskyt-

nuty ZŠ a  MŠ Praha-Slivenec na 
úhradu výdajů spojených s  epide-
mií koronaviru.
■ Zastupitelstvo schválilo navý-
šení rozpočtu v  příjmové a  výda-
jové části o 13  000  000,- Kč. Jedná 
se o  poskytnutí účelové investiční 
dotace – Zkapacitnění a  moderni-
zace ZŠ a MŠ Praha-livenec ve výši  
10  000  000,- Kč a  dále Výstavba 
víceúčelového objektu (ve výši  
3 mil. Kč, schválené usnesením Za-
stupitelstva HMP č.  15/26 ze dne 
19. 3. 2020.
GRANTY
■ Zastupitelstvo schválilo přidě-
lení finančních prostředků ve výši 
50 000,– Kč určených na II. kolo 
grantů v oblasti kultury a sportu na 
rok 2020 subjektům:
SK Kamiwaza, z.s.  8 800,– Kč
celoroční sportovní činnost slive-
neckých dětí
Spolek MKMŽ Slivenec  9 600,– Kč
Modelářský kroužek modulové že-
leznice – výstava
Olymp Florbal, z.s. 30 000,– Kč
Florbalová přípravka pro děti 
a mládež z MČ Praha-Slivenec 2020
Celkem  48 400,– Kč
PRODEJ POZEMKU
■ Zastupitelé se seznámili s žádos-
tí o odkup části pozemku č. 305/2, 
který je ve správě MČ Praha - Slive-
nec. Daný pozemek navštíví a  do-
hodnou se na příštím zasedání.
RŮZNÉ
p.  Hollmanová vznesla dotaz 
ohledně kontejnerů na křižovatce 
Slivenec x Řeporyje. K tomuto bylo 
vysvětleno, že kontejnery zde při-
stavila PSS a patří ŘSD k výstavbě 
mostu.
p. Hollmannová předala písemnou 
interpelaci k  pozemku č.  321/4  – 
ost. plocha, k. ú. Holyně. Na tuto 
interpelaci bude odpovězeno v řád-
ném termínu.
 Zapsala: Jana Szilvásiová
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Milé sousedky, milí sousedé,
Když se dí-
vám na po-
slední číslo 
M r a m o r u , 
kde je na ti-
tulní straně 
náš veselý 
Masopust , 

připadá mi, že to nebylo před pár 
týdny, ale před celými roky, v ji-
ném světě, který se od té doby do-
cela otočil naruby. Zažíváme určitě 
nejtěžší a nejpodivnější dobu za 
poslední dekády. A moc bych si přá-
la, abychom se už v nejbližší době 
mohli zase vrátit k normálnímu ži-
votu. Snad to již opět půjde.
My na úřadě celou dobu pracujeme. 
Museli jsme sice na nějakou dobu 
omezit hodiny pro veřejnost podle 
vládního nařízení, ale jinak jsme 
fungovali po celou dobu nouzového 
stavu docela normálně. Tedy až na 
to, že jsme se pro vás snažili zajistit 
od prvních dnů nouzového stavu 
jednak maximum informací, jed-
nak dezinfekci i roušky, abychom 
aspoň trochu nahradili nefunkční 
zásobování ze strany státu. Chtěla 
bych moc poděkovat naší občance 
paní Kalhousové, která nám tu úpl-
ně první várku dezinfekce sehnala 
– v době, kdy jí byl všude kritický 
nedostatek a kdy nám to jiné obce 
záviděly.  Naše obětavé pracovnice 
ji spolu s dobrovolníky mohly nalít 
do lahviček a další dobrovolníci je 
pak rozvezli do domácností.  Pak 
už začala proudit dezinfekce ve 
velkém od města, které ji zajistilo 
od ČVUT. Postupně jsme získávali i 
jednorázové roušky, rukavice a další 
materiály, ale ty první dodávky by-
ly od Pracovních oděvů ZAS pana 
Adamce, od paní Knotkové z Holy-
ně a od spousty dobrovolníků, kte-
rým za to moc a moc děkuji. Krizový 
tým měla na starosti místostarost-
ka Lenka Kudláková a s paní Valtro-
vou a paní Růžičkovou to vše zvlád-
ly skutečně na jedničku. Díky moc.  
Nouze nás také přiměla zprovoznit 
aplikaci Mobilní rozhlas, o kterém 

jsme dlouho uvažovali, ale nutnost 
mít pro Vás co nejvíc informačních 
kanálů nás k němu rychle dotlačila. 
Nyní už fungujeme v téměř běž-
ném provozu, máme otevřeno pro 
veřejnost v pondělí a ve středu ce-
lý den. V ostatní dny je zatím úřad 
pro veřejnost uzavřen. O návratu 
k „částečnému normálu“ svědčí i 
naše veřejné zastupitelstvo, které 
se konalo v běžném termínu 20. 
dubna, tedy přesně tak, jak to bylo 
naplánováno. Měli jsme sice roušky 
a museli jsme rozmístit židle a sto-
ly tak, abychom zachovali povinné 
rozestupy dva metry, ale nakonec 
se do zasedačky vešli jak všichni 
zastupitelé, tak i pracovníci úřadu 
a dokonce jsme měli i židle připra-
vené pro hosty, kterých ale mnoho 
nepřišlo. Naštěstí bylo naše zase-
dání krátké. (Zasedání Hlavního 
města Prahy se konalo v obdobném 
modu, ale bohužel trvalo skoro 9 
hodin!)
Já jsem se v minulých týdnech vě-
novala jak shánění materiálu a 
informací od města, tak také běž-
ným věcem, jako jsou například 
připomínky k dokumentaci vlivů na 
životní prostředí pro záměr rozší-
ření stavby 515 dálničního okruhu 
kolem Prahy. Vycházím z toho, že 
koronakrize jednou pomine, ale 
problémy, které nám přinese roz-
šířená dálnice, tady budeme mít už 
navždy. A bohužel ovlivnění touto 
stavbou nám rozhodně nepřinese 
žádná pozitiva, naopak. Podrob-
nější informace dáme do příštího 
Mramoru. 
Dobrou zprávou je naopak to, že 
jsme od Hlavního města Prahy zís-
kali dotaci 10 mil. Kč na dostavbu a 
rekonstrukci školy. V letošním roce 
za ně pořídíme novou fasádu histo-
rické budovy školy, protože ta stará 
je už v opravdu nepěkném stavu. 
Dostavbu obou školních pavilonů 
jsme bohužel museli odsunout až 
na příští rok, protože vzhledem k 
požadavkům Hygienické stanice 
jsme ještě museli dát udělat někte-
ré další studie, abychom mohli už 

konečně získat stavební povolení. 
Dále jsme získali 3 mil. Kč na pro-
jektovou dokumentaci pro poly-
funkční dům, takže máme z čeho 
hradit projektové práce a posudky, 
které ke stavbě budeme potřebovat 
(a není jich málo).
Jak jste si možná všimli, tak v ulici 
Návětrná začaly práce na výstavbě 
dlouho očekávané a požadované 
rampy, která umožní bezbariéro-
vý přístup do Slivence ze zastávky 
Smaragdová. Obyvatelé východní 
části Slivence tak už nebudou mu-
set jet až do zastávky Návětrná, bu-
dou-li potřebovat vystoupit např.  
s kočárkem. 
Výbor životního prostředí HMP 
schválil usnesení, jímž podporuje 
výstavbu ekoduktu na Barrandov.  
Doufám, že to schválí i magistrátní 
výbor pro dopravu a že se výstavba 
pomalu posune od studie, která už 
je nějakou dobu hotová, k dalším 
fázím projektové přípravy. Bylo by 
to potřeba, protože se zdá, že velké 
trojúhelníkové pole mezi ulicemi K 
Barrandovu, Ke Smíchovu a Sma-
ragdová se pomalu blíží k zastavě-
ní. A vzhledem k tomu, že jde již o 
území Prahy 5, se tamní obyvatelé 
budou muset nějak dostat do škol, 
školek či na tramvaj.
V lokalitě Za okruhem chceme in-
stalovat skříňky pro inlinisty, kteří 
by si tam mohli odložit boty, a dále 
pár drobných prvků pro psy. Jsme si 
vědomi toho, že lokalita není vzhle-
dem k hluku ideální, ale nic lepšího 
momentálně nemáme a vůči pejs-
kařům cítíme jistý dluh.    
Majetkově se to u nás pročišťu-
je. Na základě našich žádostí už 
město Praha získalo pozemky pod 
pěší cestou ve Višňovce od Státní-
ho statku v likvidaci. V Dalejském 
údolí koupila od Českomoravského 
cementu část pozemků Praha a ten 
největší Agentura ochrany přírody 
a krajiny jako zástupce státu. Jde 
o celou oblast tzv. Černého lomu. 
Vzhledem k tomu, že už před pár le-
ty město získalo oblast tzv. Opatřil-
ky - Červeného lomu, tak lze říct, že 

stále větší část Prokopského a Da-
lejského údolí se dostává do rukou 
města a státu, což je nepochybně 
dobře. Majetkové věci jsou hrozně 
pracné a zdlouhavé, tak mám ra-
dost, když se zadaří – ty pozemky 
od Českomoravského cementu se 
snažím získat už od roku 2013, te-
dy sedm let!!! Obnášelo to spous-
ty jednání i dopisů na HMP, MŽP, 
AOPK (tedy  konkrétně na správě 
CHKO Český kras). Tak teď ještě 
zbývá Ředitelství silnic a dálnic a 
Státní pozemkový úřad.  
Město připravovalo cyklostezku 
ze Slivence do Lochkova, do ulice 
K Celinám. Nakonec ale  nebude, 
protože Lochkov ve svých uličkách 
cyklisty nechce. Škoda. Každopád-
ně chodník podél ulice K Lochkovu 
se dále připravuje, což je pro nás to 
nejdůležitější. 
Karanténa má jeden nepříjemný 
důsledek – někteří lidé mají pocit, 
že na jejich nepravosti teď není vi-
dět, a tak vesele zakládají skládky 
všude, kde to jde. Přispěly k tomu 
i nefunkční sběrné dvory a kom-
postárna. Teď už ale obě instituce 
fungují a velkoobjemové kontejne-
ry také, tak je prosím využívejte. 
Skládky se postupně budeme snažit 
zlikvidovat. Taky došlo k několika 
neoprávněným zaplocením zele-
ných ploch, což řešíme se staveb-
ním úřadem Prahy 5 a  mnoha krá-
dežím keřů i rostlin. 
Karanténa má samozřejmě ještě 
horší důsledek v tom, že jsme mu-
seli zrušit všechny naplánované 
jarní akce, od koncertu Ivana Hlase 
přes přednášky, besedy, ples a celý 
program Švestky až po Slivenec-
ké letnice. Jistě chápete, že nás to 
hrozně mrzí, ale nemůžeme s tím 
vůbec nic dělat. 
Méně hektická doba ale zase na 
druhou stranu umožnila připravit 
fotografickou přílohu Mramoru 
– pevně doufám, že Vás srovnání 
starých a nových fotografií Sliven-
ce v této době potěší (a možná také 
inspiruje k vycházkám po okolí).  
 Jana Plamínková, Vaše starostka

NABÍDKA OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
Podařilo se nám zajistit dostatek ochranných prostředků i desinfekce.

Nabízíme je našim občanům, pokud si zavolají na tel.: 251 818 044. 
V oprávněných případech poskytneme.

INFORMAČNÍ LINKA 
O KORONAVIRU: 1212

LINKA POMOCI PRO SENIORY 
A HANDICAPOVANÉ: 800 160 166



Úklid a opravy
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Bezbariérový přístup do podchodu u zastávky Smaragdová

Fasáda historické budovy

V měsíci dubnu započaly konečně práce na bezbariérovém přístupu k pod-
chodu u zastávky MHD Smaragdová. Bohužel bylo třeba pokácet několik 
menších stromů a keřový pás. Věříme, že bezbariérový přístup bude příno-
sem pro občany celé městské části.

Koncem dubna proběhlo strojní čištění komunikací, kdy komunikace byly 
čištěny strojem s následným oplachem. Děkujeme všem, kteří přeparko-
váním umožnili čištění. Zároveň proběhly opravy nerovností a výtluků – 
v Holyní komunikace ze zámkové dlažby opravovala firma p. Janáčka, kdy 
nejvíce propadlé úseky se musely rozebrat, jednotlivé kusy dlažby očistit 
a  po vyrovnání terénu zpět sestavit. Pískováním asfaltovou směsí byla 
opravená ulice Granátová – velká propadlina a výtluky a zároveň část ko-
munikace Za Knotkem, kde byly také velké propadliny. Naše údržba uklí-
zela nepořádek, který se, zřejmě z důvodu uzavřených sběrných dvorů, všude objevil. Jen ze stanoviště K Homolce jsme odklidili téměř kontejner 
velkoobjemového nepořádku. Od zahájení provozu kompostárny jsme jejím stálým návštěvníkem. Nicméně úklid a údržba pokračuje, protože je to 
nekončící činnost. Na dětském hřišti Na Louži jsme obnovili trávník na tunelu, provádíme drobné opravy. Dosadili jsme část chybějících rostlin U Ná-
honu, kde se nám pořád ztrácí, zřejmě má někdo pěknou zahrádku, již zaléváme nové stromy, je toho opravdu hodně. Podněty na další úklid můžete 
hlásit na : valtrova@praha-slivenec.cz. Jana Valtrová

Ve sportovním areálu právě probíhá dokončení terénních úprav tak, aby 
bylo možné bez problémů používat rozběhovou dráhu. Budou zde doplně-
ny betonové kvádry, které budou zabraňovat sesuvu půdy ze svahu a bude 
možné na nich i sedět.
Pár betonových bloků bude doplněno i u skateboardové plochy, aby byl 
zpevněn svah nad skateboardovým hřištěm.
 Šárka Musilová

Na letošní prázdniny městská část plánuje rekonstrukci fasády historické budovy. Bude odstraněno částečné nefunkční zateplení a obnovena klasická fasá-
da. Ještě musíme se statikem opětovně prověřit trhliny, abychom potom nezasahovali do nové fasády.

Dokončení sportovního areálu

Opravy komunikací v Holyni a v ulici Ke Smíchovu



Sběrný dvůr Praha-Radotín
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Od 20. 04. 2020 je rozšířena provozní doba Sběrného dvora 
Praha – Radotín, na adrese V Sudech 1488/2. Provozní doba 
s ohledem na vyhlášený nouzový stav je stanovena na:
Pondělí až pátek: 08.30 – 18.00 hodin, Sobota: zavřeno
Upozorňujeme, že do vykládací části areálu sběrného 
dvora budou vpuštěna pouze 2 vozidla najednou a  to 
s ohledem na současný nouzový stav.
Zároveň žádáme veškeré návštěvníky sběrného dvora, aby:
■ Nestáli ve vjezdu do SD a  neblokovali přístupovou 
komunikaci a přilehlou křižovatku. Po celou provozní 
dobu musí být zajištěn volný vjezd a výjezd do areálu 
sběrného dvora!!!
■ Přijeli již s roztříděným odpadem!!!
■ O důsledné dodržování všech nařízení vlády ČR s ohledem 
na jejich zdraví a zdraví obsluhy.
■ Podmínkou pro vstup do areálu je zakrytí úst a nosu a po-
užití jednorázových rukavic.
■ Z hygienických důvodů si návštěvníci musí dovézt vlastní 
nářadí potřebného k manipulaci s odpadem i úklidu (lopaty, 
hrábě, košťata atd.).
V případě nedodržování bezpečnostních pravidel a po-
kynů obsluhy, má obsluha sběrného dvora právo vyká-
zat návštěvníka z areálu.
Odpad, který je možno ve sběrném dvoře odevzdat:
■ papír, dřevo, sklo, plasty, kovy, barvy, motorové oleje, lepi-
dla, chemikálie, obaly od barev, motorový olej, rozpouštědla, 
nábytek, zařízení domácnosti, odpad z údržby zeleně - větve, 
listí, tráva (lze odevzdat i v Kompostárně Slivenec), potravi-
nářské a  jedlé oleje, elektrozařízení (ledničky, pračky, boj-
lery, televizory, drobné elektrospotřebiče, PC atp.), stavební 
suť (do 1 m3 měsíčně ZDARMA, zářivky, výbojky, baterie, 
autobaterie, pneumatiky (25 korun/kus).
Odpad, který není možno ve sběrném dvoře odevzdat:
■ eternit, azbest (lze odevzdat spol. A.P. E., s. r. o.), lepenka 
(IPA), asfalt (lze odevzdat spol. A.P. E., s. r. o.), samostatné 
tonery do tiskáren,
■ injekční stříkačky, léky (je nutné odevzdat do zdravotnic-
kého zařízení, jehož lékař léčiva pacientovi předepsal - více 
informací k této problematice v materiálu Státního zdravot-
ního ústavu)

Kompostárna je opět otevřena

Nepořádek za okruhem



Ukazatele

Místní poplatek za psa 

Děkujeme aktivním občanům
Během dubna jsme instalovali nové informační prvky – uka-
zatele v naší městské části. K stávajícím ukazatelům na mís-
tech - u kostela, u č. p. 315, na křiž. Nefritová a Ke Smíchovu 
a na křiž. K Lochkovu a Do Chuchle, kde jsme zaktualizovali 
a doplnili směrovky, jsme přidali 4 nové ukazatele, a to do Ho-
lyně - na křižovatku U Smolnic a U Náhonu, pak do Frančíkovy 
ulice na konec, na parkoviště u hřbitova a v Parku Granátová.

Z důvodu nouzového stavu byla splatnost místního poplatku ze psa za rok 2020 posunuta do konce dubna 2020. Majitelé 
s trvalým pobytem nebo s povolením pobytu (podle předpisů cizineckého práva) na území naší městské části mají poplatek: 
300,– Kč za jednoho psa jednoho majitele, 600,– Kč za každého dalšího psa stejného majitele, poživatelé všech důchodů 
a osoby starší 65 let pak mají poplatek ve snížené výši 200,– Kč za jednoho psa jednoho majitele a 300,– Kč za každého dalšího 
psa stejného majitele. Platbu doporučujeme provést přednostně převodem na účet MČ Praha – Slivenec s uvedením variabil-
ního symbolu, o který si můžete zavolat na 251 812 249. Případně v hotovosti přímo na úřadě v úředních hodinách. V případě, 
že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně tak je třeba ohlásit jakoukoli změnu (změna počtu psů, změ-
na bydliště, přiznání důchodu). Všechny změny, které mají vliv na výši a placení místního poplatku ze psů, je poplatník 
povinen nahlásit do 15 dnů správci poplatku. Kontakt na správce poplatku: valtrova@praha-slivenec.cz nebo 251 812 249.

Od dubna 2020 máme nové kontejnery (tmavě zelené, vel. 240 l) na odkládání jedlých tuků a ole-
jů. Jsou umístěny na stanovištích tříděného odpadu – K Homolce, U Sportoviště a Za Knotkem 
(točna busu MHD).
Nádoby slouží k umísťování použitého potravinářského oleje a tuku, a to pouze v uzavřených PET 
lahvích nebo jiném vhodném plastovém obalu s uzávěrem.
Na odložení nepoužívejte v žádném případě skleněné obaly, igelitové tašky a sáčky. Do 
nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, motorové oleje, barvy a rozpouštědla!!!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě 
nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!
Proč olej nelít do kanalizace? Protože tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!
Po jejich ochlazení při vylití do kanalizace (dřez, WC, výlevka) dojde v kanalizaci k vysrážení to-
hoto odpadu a postupně tak k zanášení nejen odpadních systémů v domácnostech, ale i celého 
odpadního potrubí a následně k problémům v čistírnách vody.
Odložením jedlého tuku/oleje do sběrných nádob přispějeme k udržení nejen čisté vody, ale i sa-
motného potrubí.

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru ZDARMA. Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik z místa zpětného 
odběru zdarma. Odevzdáním v síti společnosti ELTMA se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.
Zpětný odběr se provádí: bez vazby na nákup zboží či služeb, bez ohledu na značku pneumatik, BEZPLATNĚ
Místem zpětného odběru v naší městské části je: Autoservis Holyně, Irena Masopustová, U Náhonu 161/2, Praha-Holyně. Více informací a další odběrná 
místa na www.eltma.cz.   Jana Valtrová

Zveřejňujeme dopis, který nás potěšil. 
Stejně jako aktivity fb skupiny Slivenec. 
Někteří uživatelé této skupiny se také 
rozhodli uklízet mimo zástavbu obce 
(cesty, remízky, louky). Na tento pod-
nět jsme reagovali dodávkou pytlů na 
odpad a možností odvozu.
Dobrý den,
dnes ráno jsme udělali jarní úklid Na 
Zabrkách a  okolní silnice. Tato část je 
v chráněném území, ale někteří naši spo-
luobčané to neberou moc na vědomi,  a to 
nejen chodící, tak i  ti, kteří vyjedou au-
tem až na louku. Není to náš první úklid 
v těchto místech, i na Prašandě plechovky 
od piva neujdou naší pozornosti. A  tak 
máme dobrý pocit, ze jsme tento kousíček 
naši země vyčistili, že ten jediný zajíc, kte-
rého jsme navečer viděli, bude mít hezčí 
místo-i když jsou ty naše Zabrka hodně 
prošlapaná. Přejeme vám všem hezké 
jarní dny a hlavně hodně zdraví.
 Ivo a Jitka Zvolankovi, 14. 4. 2020
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Nové kontejnery na odkládání jedlých tuků a olejů

Kam s použitými pneumatikami?
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2. a 5. března navštívili žáci 7. až 9. tříd Cinestar Anděl, aby zde zhlédli dokumentární film V síti. Tento dokumentární film Víta Klusáka a Barbory Cha-
lupové otevřel dosud tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Žáci měli možnost sledovat tři dospělé herečky s dětskými rysy a spolu s nimi 
prožívali jejich zkušenosti na sociálních sítích. Ve věrných kopiích dětských pokojů herečky chatovaly a skypovaly s muži, kteří je na sociálních sítích 
aktivně vyhledávali a oslovovali. Filmaři zvolili psychosocialní experiment, pomocí kterého otevřeli realitu, s jakou se v online prostoru děti setkávají. 
Film vznikal pod dohledem odborníků z řad psychologů, sociologů, právníků a kriminalistů. Film, který má ještě verzi pro diváky od 15 let, je určený nejen 
pro žáky a studenty, ale i pro jejich rodiče a širokou veřejnost. Byla také vytvořena samostatná osvětová preventivní webová stránka k filmu, edukační 
materiály a krátká videa. Naši žáci zhlédli speciální verzi filmu pro školy V síti: Za školou. V průběhu celého filmu měli žáci možnost sledovat zásadní 
osvětové desatero, jak se na sociálních sítích bezpečně chovat a tímto osvětovým desaterem žáky provázely právě hlavní aktérky filmu. Žáky film velice 
zaujal a po jeho skončení se aktivně zapojili do diskuze. Své otázky žáci kladli nejen tvůrcům filmu, ale i dívce, která hovořila o své vlastní zkušenosti na 
sociálních sítích.   M. Nezbedová, tříd. učiteka 7. třídy

I když by se zdálo, že od uzavření škol 11. 3. se školní dění zastavilo, není to 
tak. Všechny děti dostávají od svých učitelek a učitelů úkoly a procvičování 
„na dálku“, elektronicky, pomocí systému Edupage, případně emailem.
V posledních dvou týdnech všichni pedagogové také prošli školeními v po-
užívání online výuky. Nebyla to cesta jednoduchá, nikdo z nich neměl s vý-
ukou tímto způsobem předchozí zkušenosti. Ale vše ve velmi krátké době 
zvládli, za což jim jistě patří velký dík a obdiv, a po velikonočních svátcích 
byla spuštěna videovýuka dle rozvrhu pro každou třídu. Měla by nejen posílit 
chybějící sociální kontakt žáků s učiteli a žáků mezi sebou, ale také částečně 
usnadnit práci pedagogům i rodičům. Pedagogové mohou během videopře-
nosu vysvětlit novou látku, objasnit problémy v již zadaném procvičování 
všem dětem najednou, ne náročným způsobem individuálně písemně, tele-
fonem nebo nechat vysvětlení na rodičích. Děti pak mohou pracovat třeba 
jen s dopomocí rodičů, starší děti i zcela samostatně.
Do distanční výuky jsou zapojeni i vyučující výchov – tělesné, taneční, vý-
tvarné a hudební a zasílají dětem nápady na činnosti a zpestření jejich poby-
tu doma. Věříme, že tento způsob výuky, v kombinaci s písemným procvičo-
váním, bude přínosný a nápomocný pro všechny zúčastněné – žáky, učitele 
a rodiče, pro které je domácí výuka spolu s pracovními a rodinnými starostmi 
jistě velmi náročná.  P. Chlumská, ředitelka školy

Projekt Revolution Train
Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární proti-
drogové prevenci. Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je 
unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivní-
ho programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Žáci se účastní jed-
noho příběhu, který se doopravdy stal a rozhodují o tom, jak by jednali oni 
v určitých situacích. Situací je několik, v každém vagónu jedna. Na konci se 
dozvědí, jak příběh skončil. Pro jednoho protagonistu dobře a pro jednoho 
špatně, takže vidí oba dva závěry. Nakonec hodnotí svůj pocit z tohoto zá-
žitku. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských 
smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální 
i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. 
Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak 
mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.
6.B byla příjemně překvapena, nejen z příběhu, ale i z toho, že se mohli žáci 
rozhodovat podle svého vědomí a svědomí. Líbili se jim rekvizity (třeba na-
bourané auto, které je ve vlaku a zároveň součást příběhu, nebo jak vypadá 
drogové doupě…)
V rámci prevence kriminality a drogové závislosti jde o velmi propracovaný 
program, který je velmi žádaný a jelikož vlak dokáže cestovat, tak prevence 
probíhá i v jiných zemích, jako je Rakousko, Německo a další.
 R. Vilikus, třídní učitel 6. B

Slivenecká škola online

Řemesla živě
Ve dnech 12. a 13. února 2020 jsme se se žáky 8. a 9. třídy zúčastnili festivalu Řemesla živě. Prostory Novoměstské radnice byly zaplněny více než 30 stánky, 
které nabízely ukázky výučních oborů především pražských středních a vyšších odborných škol. Na jednotlivých stanovištích měli žáci možnost si řemesla 
vyzkoušet, zjistit, jaké dovednosti i nástroje jsou k nim zapotřebí, seznámit se s nejrůznějšími materiály, promluvit s mistry jednotlivých řemesel i se stu-
denty, kteří se řemeslu právě učí. Některým našim žákům 9. třídy festival Řemesla živě pomohl při rozhodování, jakému atraktivnímu oboru se po ukon-
čení základního vzdělávání věnovat. Velký zájem o festival ukázal, že řemeslo má opravdu zlaté dno a sousloví „zlaté české ručičky“ není otřepanou frází.
 Mgr. Daniela Štolová, výchovná poradkyně

Žáci naší školy „V síti“

Děkuji za vybudování cesty na Řeporyje, pro nás cyklisty je to výrazné 
zlepšení situace. Nechápu ale, proč cesta začíná až u Austisu v polích, měli 
jste ji udělat už od řeporyjské křižovatky…
To máme samozřejmě v plánu. Zatím jsme ji udělali tam, kde máme naše 
pozemky, event. kde jsme získali souhlas majitelů s obnovením staré polní 
cesty. Podél ulice K Austisu nikdy taková cesta nevedla, tam musíme nejpr-
ve koupit pozemky a pak získat územní rozhodnutí a stavební povolení na 
stavbu, což ještě pár let potrvá. Chtěli jsme ale udělat aspoň nějaké propo-
jení s Řeporyjemi rychle a to se podařilo, cestu už od jejího otevření využívá 
hodně pěších i cyklistů. 
Slyšela jsem, že u křižovatky na Řeporyje má vyrůst nová čerpací stanice 
a občerstvení KFC. Je to pravda?
Ano, je. Dle sdělení hlavního projektanta by dokumentace pro společné po-
volení měla být hotova na konci dubna, pak bude investor získávat stavební 
povolení. Pokud nenastanou nějaké komplikace, předpokládá se zahájení 
stavby na podzim 2020 a v létě 2021 by mohla být kolaudace. Pro nás je 

podstatné, že je do stav-
by zahrnuta část chod-
níku probíhající kolem 
areálu čerpací stanice 
směrem k  Austisu, tak-
že až se podaří vykoupit 
pozemek podél ulice 
K Austisu od křižovníků a vybudovat tam chybějících 200 m cyklostezky, 
bude už bezpečná cesta na Řeporyje kompletní.
Proč jste dělali mimořádné veřejné zasedání v době nouzového stavu, kdy 
je to zakázané a kdy tam nemůže jít veřejnost?
Konání veřejného zasedání v době nouzového stavu není zakázané, jen je 
nutné dodržet určitá pravidla (rozestupy, roušky), což jsme učinili. Nešlo 
o mimořádné zasedání, ale o normální, běžně naplánované (jeho datum 
bylo zveřejněno již v Mramoru č. 2). A veřejnost tam být mohla a také byla. 
 Jana Plamínková

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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Zprávy ze školní družiny

Masopustní veselí v MŠ

Od března se znovu začala pravidelně střídat jednotlivá oddělení v návštěvách místní knihovny. Vzhledem 
k všeobecně známé situaci to před uzavřením škol bohužel stihla pouze dvě oddělení. Alespoň ta si to ale 
stihla užít. Paní knihovnice Veronika Borovková pro ně měla vždy připraven pěkný program se zajímavou 
knížkou.
Na začátek března bylo plánováno další setkání dětí s klienty domova SeneCura. V té době však byl již do-
mov pro návštěvy z bezpečnostních důvodů uzavřen. Děti tedy pro potěšení babičkám a dědečkům alespoň 
poslaly obrázky, které původně měli společně všichni tvořit.
Zároveň jsme požádali rodiče a jejich děti, zda by se nezapojili do projektu „Děti seniorům“, kdy děti malují 
a posílají své obrázky pro potěšení klientům domova. Nemáme sice přehled, kolik obrázků šlo přímo od 
rodin, ale ty, které byly předány naším prostřednictvím, jsme s radostí poslali.  P. Siganová, vedoucí ŠD

V minulém čísle časopisu Slivenecký mramor jsme avizovali odpolední akci pro rodiče s dětmi v MŠ Ke 
Smíchovu – Masopustní veselí. Celá školka se hned ráno proměnila v jeden velký karneval. Děti tančily, sou-
těžily a dováděly celé dopoledne. Masky byly skutečně pestré a i letos patří poděkování kreativním rodičům, 
kteří velkou část masek zajistili z domácích zdrojů. Jak to všem slušelo, si můžete prohlédnout na přiložené 
fotografii. Hned po odpoledním odpočinku jsme si masky opět oblékli, abychom přivítali rodiče. Na odpole-
dne totiž paní učitelky připravily zábavné úkoly. Za splnění všech úkolů pak na děti čekala drobná odměna. 
Březen byl ve školce krátký. Z preventivních důvodů proti šíření onemocnění Covid 19 byla obě pracoviště 
MŠ Slivenec v polovině měsíce uzavřena. Paní učitelky ale nezahálí a připravují pro děti nabídku aktivit na 
doma. Rodiče sami nás o činnosti pro děti požádali a my jsme jim rády vyhověly. A tak od nás pravidelně od-
létají k dětem pozdravy s různorodými činnostmi, které děti mohou realizovat doma. Zapojení do činností 
je dobrovolné. K dětem od nás směřují také krátké videonahrávky s pozdravy, ukázkami cvičení a podobně. 
A jsme velice rády, že komunikace je obousměrná a pozdravy dostáváme také od dětí. Všichni se těšíme, až 
se spolu zase uvidíme v naší školce.  L. Bohuslavová, vedoucí učitelka MŠ

Mateřská škola Frančíkova je od 16. 3. 2020 uzavřena. Nepříjemná záležitost s náka-
zou koronavirem nás samozřejmě všechny zaskočila. Rodiče museli ze dne na den 
zůstat s dětmi doma. Nikdo na tuto situaci nebyl připraven. I přes všechny obtíže 
jsme s rodiči i dětmi stále ve spojení. Několikrát týdně zasíláme nabídku aktivit pro 
všechny. Plánovanou velikonoční oslavu jsme přenesli do domovů dětí. Připravené 
polotovary výrobků byly ve smluvený den umístěny na parkovišti před mateřskou 
školou a rodiče si je mohli pro děti vyzvednout. Akce se zdařila, a tak jsme aspoň na 
dálku společně oslavili Velikonoce.
PS: Další oslavu si užijeme ve školce.  
 Ivana Obermajerová a kolektiv MŠ Frančíkova

Letošní zápis do mateřské školy bude atypický. Z důvodu prevence šíření onemocnění Covid 19, přijala i naše MŠ některá opatření, která se promítnou právě 
do zápisu. Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 probíhá v termínu 2. 5.–16. 5. 2020, podobně jako v základní škole distančním způso-
bem, bez osobní přítomnosti dítěte, a to podáním elektronické přihlášky a doručením žádosti datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým 
podpisem nebo poštou. Pro vyjádření se k podkladům zápisu a k nahlédnutí do podkladů zápisu jsou stanoveny tři termíny. Po ukončení mimořádných 
opatření vlády, v červnovém termínu, proběhne setkání rodičů částečně nahrazující prezenční zápis. Všechny potřebné informace jsou vyvěšeny na webo-
vých stránkách školy www.skolaslivenec.cz, v záložce Zápis do mateřské školy. L. Bohuslavová, P. Chlumská

Zápis do MŠ Ke Smíchovu a Frančíkova

Oslava Velikonoc
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Vážení a milí příznivci Sliveneckého klubu Švestka,
v době uzávěrky tohoto čísla Sliveneckého Mramoru stále trvá nouzový stav, a tak nemůžeme informovat o případném znovuotevření Klubu. 
Sledujte, prosím náš web (www.klubsvestka.cz, facebook, vývěsky). Budeme informovat všechny klienty také mailem. Aktuálně se jeví situace 
spíše tak, že toto pololetí už neotevřeme a celé se překlopí do podzimního. Podmínky teprve zvažujeme. 
Plánujeme také letní semestr cvičení, případně další klubové letní aktivity, pokud to situace dovolí.
Děkujeme za přízeň a těšíme se, že se všichni zase v kurzech sejdeme.  Realizační tým Klubu Švestka
Poděkování naší Janičce (květinové královně) za květinovou velikonoční výzdobu centra Slivence.

inzerce
inzerce
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Knihovna ve Slivenci v období coronaviru
byla uzavřená. A takové jsme měli plány! Dopolední čtení dětem ZŠ Slivenec, odpolední čtení pro dru-
žinu, čtení pro seniory DS SeneCura – vše odpadlo. Nekonala se beseda s cestovatelkou a fotografkou 
Magdou Radostovou – Za tygry do Indie – budeme hledat nový termín. Zrušili jsme i besedu s bratrem 
Tomášem Gregůrkem O.Cr.: Dějiny a současnost Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, 
pozdější termín domluvíme a včas oznámíme. Zrušena byla i cestopisná beseda: Dračí hory – vyprá-
vění Kamily Hnykové – tu jsme přesunuli na podzimní datum 13. 10. 2020. Knihovna pro seniory uspo-
řádala již 12. Kurz trénování paměti – stačili jsme pouze uskutečnit 7 lekcí, zbývající 3 lekce překlá-
dáme také na pozdější dobu. Od poloviny dubna jsme plánovali 10 odborných přednášek PhDr. Zdeňky 
Novákové: Rozumíme češtině? – a též tato akce bude přeložena na podzimní období. Pro seniory byl 
přeložen zájezd z 23. 4. 2020 na 24. 6. 2020 do Mariánských Lázní a Lokte.
Velikonoční svátky jsme chtěli s vámi oslavit rozkvetlou zahrádkou před knihovnou. Zahrádku cho-
díme zalévat a ona nám péči vrací barevnými květy tulipánů, zelení a vůní. Měli jsme připravenou 
výstavku ozdobených kraslic z perníku, které upekla a nazdobila paní Jana Nová (autorka vánočního 
betléma z perníku vystaveného v knihovně a pak v našem kostelíčku). Perníkové kraslice jsou moc 
krásné, nazdobené a perník provoněl celou knihovnu – žel, zavřenou.
Důležité je však - abychom všichni byli zdrávi a v pořádku. Těšíme se na vás v knihovně, máme nakoupené pro 
vás nové knihy – tentokrát jsme doplnili hlavně dětskou literaturu, pro dospělé máme detektivky, romány – 
určitě si vyberete! Co se týče akcí, tak setkání 12. 5. s Petrem Hubeňákem ještě musíme zrušit, ale  na úterý 
26. 5. 2020 pozvali cestovatele Petra Štětinu a doufáme, že se s ním se podíváme do Afghánistánu. 

V období, které najednou trávíme doma, někdo sám a izolovaný, pozorující okolí z okna s rouškou na nose, ne-
musí být vždy povzbuzující. Zvláště, když jsme zvyklí společnosti, chodíme cvičit, chodíme do přírody, divadla, 
kina – prostě je nám dobře mezi lidmi. Současný nouzový stav není tragédie, vede z ní mnoho cest ven. Nejdů-
ležitější je ten konec: zůstat zdráv, nebo se uzdravit. Senioři ve Slivenci a Holyni mají velké štěstí. Celou dobu 
karantény je po mailu napínal, nutil přemýšlet a hledat informace pan Pavel Podzemský. Připravoval kvízy 
a rozesílal všem seniorům, kteří nám svěřili své mailové adresy. Kvízy doplňoval svými fotografiemi, spolupra-
coval s panem Jardou Balíkem, šikovným fotografem z Holyně a nám už zbývalo jen sedět před obrazovkou, 
uhodnout výsledek a napsat zpět Pavlovi, jak jsme chytří. Pavel z nás měl radost, pochválil nás a než jsme se 
nadechli, měli jsme v poště kvíz nový. Pavle i Járo, děkujeme vám za starostlivost, obstarávání duševní potravy 
a slibujeme, že po ukončení karantény, kvízy s vámi v Klubu seniorů probereme a spolupráci oslavíme.
 Příspěvky: Irena Krejčová

V úterý 3. 3. 2020 s námi večer strávil David Nitsche, ajurvédský poradce, který se nám snažil ve dvou hodi-
nách přiblížit podstatu ÁJURVÉDY. Ájurvéda je sanskrtské slovo znamenající vědění o dlouhém a zdravém 
životě. Ájurvéda je nejstarší léčebnou metodou světa, která působí blahodárně a celistvě na tělo, mysl i ducha. 
Vznikla před 5000 lety v Indii, odkud se pak rozšířila do dalších částí světa. Mnoho přírodních léčebných me-
tod vychází právě z ní. Ájurvéda dokáže člověka vyléčit za pomocí přírody a je praktikována i tam, kde si mo-
derní medicína neví rady. Pan Nitsche nás během večera provedl základními principy Ajurvédy, učili jsme se 
diagnostikovat jednoduchou formou pomocí tepu, vzhledu jazyka. Povídali jsme si o životosprávě a správném 
praktikování jógy, seznámil nás s kvalitními ájurvédskými přípravky - doplňky stravy, masážemi, dechovým 
cvičením. Přednáška byla velmi zajímavá, navštívilo ji nevídané množství osob – v zasedací místnosti jsme 
doplňovali židle. Živě se diskutovalo, přednášející uměl odpovědět na každý dotaz. Nakonec jsme se všichni 
domluvili, že bychom rádi v informacích o ájurvédě pokračovali. Věřím, že se nám to podaří!
Doporučenou knihu: Vasant Lad: Ájurvéda zakoupíme do knihovny ve Slivenci

Kvízy pro seniory

Ájurvéda v praktickém pojetí

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci květnu a červnu osla-
vili či oslaví významné životní 

jubileum.

KVĚTEN
paní Naděžda Kocourková

pan Zdeněk Šimek
paní Hana Adamcová
paní Jana Kolářová

paní Helena Hřebíčková
pan Miroslav Klíma
pan Vladislav Kros

pan Ladislav Fremut
pan Robert Masopust
pan František Krouza

pan Jiří Nejtek
paní Jiřina Vraná
pan Josef Břečka

pan Karel Hozman
paní Milada Nováková
paní Věra Dvořáková

ČERVEN
paní Anna Novotná

pan Josef Rejn
paní Judita Cicvárková

pan Jaroslav Kyncl
paní Milada Dolejšová

paní Květoslava Jankovcová
paní Jiřina Bečvářová
pan Jaroslav Janáček
paní Libuše Přibylová

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Od 28. 4. je knihovna za 
přísných bezpečnostních 
opatření opět otevřena. 

O možnosti pořádat akce 
budeme informovat.
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Letošní Popeleční středa, kterou začíná postní období, připadla na 
26. února. V tento den sloužil otec David i ve Slivenci mši svatou s udí-
lením popelce. Přijetím popelce (označení křížem na čelo svěceným 
popelem z loňských ratolestí posvěcených na Květnou neděli) přijímá 
dotyčný znamení pomíjivosti a odhodlání zříci se zla. Během násle-
dujícího postního období se pak konaly vždy v pátek od 17 hodin po-
božnosti Křížové cesty. Vzhledem k šíření onemocnění covid-19 a již 
všeobecně známým protiepidemickým opatřením se však veřejně ko-
naly pouze třikrát, další pak již probíhaly soukromě. Začátkem března 
se na slivenecké faře rozběhly i kurzy Alfa. Tato příjemná setkání však 
musela být vzhledem k situaci také přerušena.
Protiepidemická opatření značně omezila i život celé farnosti. Tedy 
alespoň takový, na jaký jsme byli dosud zvyklí. V neděli 15. března se 
ještě mohlo individuálně přistoupit ke svatému přijímání. V následu-
jících dnech a týdnech již nebylo možné sloužit veřejné mše. Účast-
nit se mší svatých se však dalo stále, i když místo v kostelích to bylo 
třeba doma v obývacím pokoji při on-line přenosech. Duchovní život 
neumřel, jen nás přiměl se více zamyslet nad využitím jeho dalších 
možností.
Lidé spolu zůstávali ve spojení dále nejen v modlitbách, ale třeba i te-
lefonicky nebo s využitím emailů, sms zpráv apod. Otec David nás pro-
vázel i prostřednictvím dopisů.
Pro mnohé bylo těžké, kromě všech možných starostí a obav, se vy-
rovnat i  s  nemožností společného slavení největších křesťanských 
svátků roku – Velikonoc. Byla to ale výzva, jak tyto svátky dobře prožít 

a  nejen přežít. Návodů a  ná-
mětů k  dobrému duchovnímu 
prožití Velikonoc jsme dostali 
dost. Alespoň pro malé po-
vzbuzení jsme připravili krátké 
video s fotografiemi z loňských 
Velikonoc, ve kterém zazněly 
varhany a zpěv z našeho koste-
la. Video lze nalézt na YouTube pod názvem Velikonoce 2020 přání 
(nejen) pro farnost.
Na Květnou neděli se obvykle při mši svaté světí ratolesti, které si pak 
lidé odnáší s sebou domů. Tentokrát byly kočičky posvěceny při mši 
v křižovnickém kostele sv. Františka a otec David je přivezl do Slivence. 
V následujících dnech pak byly svěcené větvičky k dispozici před sli-
veneckým kostelem každému, kdo o ně měl zájem. Původní obavy, že 
by si kočičky někdo mohl odnést ve velkém na velikonoční výzdobu se 
naštěstí nenaplnily. Lidé nebyli sobečtí a mysleli i na druhé, což bylo 
velmi potěšující. Na Zelený čtvrtek v podvečer a během Velkého pátku 
byl v předsíni sliveneckého kostela zpřístupněn Boží hrob, u kterého 
se mohl každý zastavit k tichému rozjímání. V neděli Zmrtvýchvstá-
ní byl již Boží hrob prázdný. Vidět ho bylo možné ještě týden. Byla 
zde umístěna i fotografie schodů jednoho františkánského kostela, na 
kterých byla napsána lehce poupravená citace z Matoušova evangelia: 
„On tu není, vstal z mrtvých! Hle, jde před Vámi do vašeho všedního 
života. Tam ho uvidíte! Aleluja!“. K tomu není již co dodat. V nedě-
li Zmrtvýchvstání je také zvykem při mši světit velikonoční pokrmy. 
V tento den si zájemci mohli za dodržení všech karanténních opatření 
a nařízení donést své pokrmy na dohodnutou adresu. Otec David je 
přijel požehnat a lidé si je pak zase přišli vyzvednout.
Karanténní opatření zrušila mimo jiné i koncert Sliveneckého akor-
deonového souboru, který se měl uskutečnit v našem kostele. S velkou 
pravděpodobností se dotknou i plánované tradiční Noci kostelů, do 
které byla naše farnost také zapojena a která měla proběhnout 5. červ-
na. Ale věříme, že jak to bude situace dovolovat, budou se uvolňovat 
i jednotlivé zákazy a my se znovu budeme moci společně sejít při sla-
vení mše svaté i při jiných příležitostech.  -PeS-

Farnost v karanténě

Sérií koncertů Pod Okny, které probíhají v zahradách či dvorech domovů pro seniory v Praze a Středočeském kraji, pomáhají české hudební hvězdy 
nejstarší generaci překonat dlouhé dny izolace během koronavirové pandemie. V půlce dubna předvedla svoji show klientům a personálu SeneCura 
SeniorCentra Praha-Slivenec zpěvačka Anna K. „Moc na vás v posledních týdnech myslíme a rádi bychom vám to dali najevo, přijeli vás povzbudit, 
potěšit a na chvíli rozptýlit. Nikdo není sám a nikdo by se neměl cítit sám, to je hlavním poselstvím projektu Pod okny,“ napsala do SeniorCentra 
Slivenec organizátorka projektu Pod okny Lucie Hájková. Mini koncert Anny K. viděla většina obyvatel sliveneckého domova a zhruba 30 zaměst-
nanců. Vše proběhlo naprosto bezkontaktně a bezpečně, klienti a zaměstnanci domova mohli koncert sledovat ze zahrady nebo z oken svých pokojů. 
„Cílem akce bylo přinést radost našim klientům, kteří jsou v důsledku karantény izolovaní a nemohou se osobně potkat se svými rodinami a blízký-
mi, a zároveň pobavit naše zaměstnance, kteří si to zaslouží. Máme velkou radost, že si všichni tento krásný hudební zážitek užili,“ přiblížil událost 

ředitel SeniorCentra Slivenec Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA. „Dívala jsem se 
z okna a najednou nám před plotem někdo staví podium a pak se objevila Anna 
K., znám ji dobře z televize, a začala zpívat. To bylo nádherný,“ řekla paní Lída 
Vavřínová, klientka sliveneckého domova, která letos dovrší 90 let.
V  rámci projektu Pod okny, který probíhá pod záštitou cen Anděl Coca-Cola 
a Českého červeného kříže, odehráli čeští interpreti 14. až 19. dubna koncerty bez 
nároku na honorář pro obyvatele domovů pro seniory v Praze a Středočeském 
kraji. Na improvizovaném podiu, které přivezl nákladní vůz, se při dvacetimi-
nutových vystoupeních představili Anna K., Ewa Farna, Richard Krajčo, Ondřej 
Ruml a Iva Pazderková. „Včerejší odpoledne ve mě bude ještě dlouho doznívat… 
Bylo mi ctí zúčastnit se tak smysluplné, láskyplné a dojemné akce,“ vyjádřila se 
k vystoupení v SeniorCentru Slivenec na svém facebookovém profilu Anna K.

Anna K zazpívala klientům SeniorCentra Slivenec v rámci akce Pod okny
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KALENDÁŘ SLIVENCE 2020
(akce se budou konat pouze s ohledem na aktuální situaci  
s epidemií Covid-19)
KVĚTEN
25. 5.  Nástup žáků prvního stupně do ZŠ
26. 5.  Petr Štětina: Afgánistán (Cestopisná beseda  
 v zasedací místnosti ÚMČ) 
ČERVEN
6. 6. – 28. 6. Holyně ve starých fotografiích (výstava Galerie   
 Kaple Holyně)
22. 6.  18:00 Veřejné zasedání zastupitelstva
24. 6.  Zájezd seniorů (Loket, Mariánské Lázně)
21. 6.  15:00 Bohoslužba v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni   
 (celebrují křížovníci)

MOBILNÍ ROZHLAS 

Moderní doba si žádá moderní způsoby informování, a tak jsme 

pro vás připravili novou platformu, díky které můžete získávat 

důležité informace na mail nebo přes aplikaci přímo do svých 

chytrých telefonů – MOBILNÍ ROZHLAS.

Registrace je jednoduchá a je zdarma  (odkaz na našich webo-

vých stránkách – www.praha-slivenec.cz nebo přímo na strán-

kách  mobilního rozhlasu:   praha-slivenec.mobilnirozhlas.cz, 

nebo si stáhněte aplikaci). 

Při  registraci potvrďte mail, na který vám budou zprávy zasílá-

ny. Můžete si také stáhnout aplikaci do svého chytrého telefonu 

a zprávy vám budou přicházet prostřednictvím této aplikace.  

V nastavení služby si můžete vybrat oblast zpráv, které vás zají-

mají – např. kulturní servis, sportovní dění nebo upozornění na 

krizové situace.

Služba je bezpečná, vaše poskytnuté údaje budou využity jen  

v souvislosti se službou Mobilního rozhlasu, svůj souhlas může-

te kdykoli odvolat. 

Ať vám již neuteče žádná důležitá zpráva, přihlaste se do MO-

BILNÍHO ROZHLASU!

Veřejná knihovna Slivenec pořádá přednášku
(pokud situace dovolí)

s cestovatelem Petrem Štětinou
AFGHÁNISTÁN

Úterý 26. 5. v 18:00, zasedací místnost ÚMČ

ÚMČ Praha-Slivenec ve spolupráci 
s CA ARCES pořádá

   jednodenní zájezd pro seniory

LOKET,  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
!!! NOVÝ TERMÍN !!!

 24.6.2020
Odjezd 

6.55 hod. Holyně – u kapličky, 
7.00 hod. Slivenec – u školy, 7.10 hod. 

Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,- Kč 
obsahuje dopravu, průvodce, 

vstupy do avizovaných objektů
Informace a prodej na ÚMČ Praha-Slivenec 



Milé sousedky, milí sousedé,

Před časem se mi dostaly do rukou zajímavé záběry Slivence z roku 

1979, které má ve svých sbírkách Muzeum hlavního města Prahy. 

V té době jsem pojala myšlenku nafotit na pokud možno stejných 

místech Slivenec dnes. Od myšlenky k činu ale uplynuly skoro dva 

roky – bylo nutno získat fotografie v tiskové kvalitě, navíc muzeum 

požadovalo mít vypořádaná autorská práva od původního autora. 

Autora jsme sháněli poctivě, ale bohužel marně – je to už přece 

jen dlouhá doba a my jsme neměli k dispozici nic než jméno a ad-

resu. Nakonec se ale podařilo kvalitní fotografie od Muzea obdržet 

a projekt mohl nastartovat.

Ukázalo se ale, že se fotografie nedají pořizovat ve vegetační se-

zóně, proto bylo nutno počkat na období bez listí. Pak zase nebyl 

čas… A tak se až letos na počátku jara, při koronavirovém zklidně-

ní, podařilo nafotit znovu většinu starých snímků. Někdy to bylo 

jednoduché, hlavně v centru, které se zase tolik nezměnilo. Jindy 

se dalo snadno (nebo méně snadno) určit, odkud záběr pochází, 

ale bohužel na nové fotografii nebylo nic vidět, hlavně kvůli stro-

mům, které tam mezitím vyrostly, nebo kvůli novým domům. Bylo 

proto nutno pořídit záběr z jiného úhlu či z jiného místa. Někdy se 

ale nový záběr udělat nepodařilo vůbec, protože stromů či domů 

je prostě příliš mnoho. Některé ulice se změnily prakticky k nepo-

znání a s identifikací mi museli pomáhat pamětníci, kterým velmi 

děkuji. A konečně máme pár záběrů, kde jsme ani při nejlepší vůli 

nedokázali identifikovat, odkud jsou. Zde doufáme, že nám pomů-

žete vy, protože jak známo, víc hlav víc ví.

Slivenec se za posledních 41 let velmi změnil. Nevíme, při jaké 

příležitosti byly staré záběry nafoceny, ale vypadá to, že se zde 

tenkrát zrovna stavěl vodovod. Každopádně je vidět, že mnohé 

ulice neměly asfalt, byly zde staré stožáry – a také daleko méně 

aut a méně zeleně než dnes. Budu moc ráda, pokud si u starých 

fotek zavzpomínáte a pokud nám své postřehy a vzpomínky pošle-

te. A konečně omluva Holyňákům: nemáme zatím žádný obdobný 

soubor fotografií z Holyně, ale doufám, že není všem dnům konec 

a že Muzeum hlavního města Prahy nám ještě nějaké své poklady 

vydá.

Přefotit staré záběry nebylo úplně jednoduché. Někdy se to po-

dařilo hned, ale na některá místa jsem se musela vracet, někdy 

i  třikrát či čtyřikrát, protože neseděl tu úhel, tu zase světlo. Pan 

Vymazal fotil za pošmourného dne beze stínů, já jsem měla celou 

dobu nádherné počasí bez mráčku, které ale vede k velmi tvrdým 

snímkům s velkými kontrasty. Čekat se ale nedalo, protože v tom 

nádherném počasí se stromy začaly olisťovat a zase by nebylo nic 

vidět. Berte proto snímky jako dokument doby. Pokud se někomu 

v budoucnu podaří nafotit vše lépe, budu ráda.

 Hezké vzpomínání přeje Jana Plamínková

� Autor�fotografií�z roku�1979:�Jan�Vymazal

� Zapůjčilo�Muzeum�Hl.�m.�Prahy

� Autorka�fotografií�z roku�2020:�Jana�Plamínková

Slivenec 1979 
Slivenec 2020
Příloha časopisu Slivenecký mramor
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Bývalé�zdravotní�středisko,�pak�Zelená�pizzerie,�pak�Zelená�kavárna,�kavárna�Cheecup,�Selanka,�Papillon�a�dnes�Bistro�Zastávka�a�nahoře�Klub�Švestka.�Názvy�se�
mění,�ale�budova�je�stále�skoro�stejná….

Ani�Dvůr�křižovníků�se�během�let�příliš�nezměnil.�Jen�zmizel�starý�statek,�který�je�na�starém�snímku�vpravo�(na�jeho�místě�dnes�stojí�SeneCura).

Stará�budova�školy�je�stále�ozdobou�obce,�ale�nafotit�ji�bez�auta�v�popředí�se�nepodařilo.
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Kdysi�kampelička,�pak�pošta,�školka�a�drogerie,�dnes�ordinace�lékaře�a�nahoře�Fit�Švestka.�Budova�je�úplně�zrekonstruovaná,�ale�navenek�se�příliš�nezměnila.�

Dříve�samoobsluha,�dnes�Apartmány�Bára.�Po�dostavbě�získala�stará�budova�novou�tvář.

Borovice�tady�dřív�nebyla,�ale�jinak�se�budova�Úřadu�městské�části�zase�tolik�nezměnila.�V�roce�1979�ale�úřad�sídlil�v�ulici�Národních�výborů�–�tak�se�tenkrát�
jmenovala�ulice�K�Lochkovu�v�centru�obce.
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Náves�se�změnila,�ale�je�stále�k�poznání.�Jalovce�a�túje,�které�zakrývaly�pohled�na�rybník�před�cca�15�lety,�zde�v�roce�1979�ještě�nebyly.�Tenkrát�se�celý�prostor�
jmenoval�náměstí�Devítiletky.

Pohled�na�náves�s�rybníkem�a�Bistrem�Zastávka�(dříve�zdravotní�středisko).�

Třetí�pohled�na�náves�(náměstí�Devítiletky),�tentokrát�od�Dvora�křižovníků.
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Ulice�Pod�Rybníkem.�Vlevo�bývalá�samoobsluha,�dnes�Apartmány�Bára,�vpravo�je�na�starém�snímku�vidět�bývalá�hasičská�zbrojnice,�zbouraná�při�rekonstrukci�
návsi�před�5�lety.

Dříve�kino�Bio�Slivenec,�hostinec�U�Křížů�a�školka…�Objekt�na�obrázku�měl�v�průběhu�slivenecké�historie�rozmanité�využití.�Od�90.�let�je�v�soukromých�rukou.�Dnes�
v�něm�sídlí�společnosti�Twin�Star�film.�

Detail�stejné�budovy.�Na�obrázku�je�vidět,�že�v�roce�1979�sloužila�jako�školka.�
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Staré�statky�v�centru�Slivence�pod�úřadem�žádné�velké�změny�nedoznaly….

Nafotit�pohled�na�kostel�z�místa,�odkud�je�starý�snímek,�je�dnes�nemožné,�stromy�vše�zastiňují.�Jinak�ale�je�zde�vše�při�starém….

Parkoviště�pod�úřadem�dříve�a�dnes…
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Objekt�starobylé�hospody�U�Žilinů�se�nezměnil,�i�když�se�dnes�jmenuje�U�Bůčka.�Dříve�ulice�před�hospodou�nesla�název�Národních�výborů.

Pohled�z�ulice�K�Lochkovu�do�centra.�Vlevo�restaurace�U�Rozcestí,�vpravo�výrazný�dům�mezi�ulicemi�K�Homolce�a�Do�Chuchle,�který�zde�stojí�dodnes.�Všimněte�si,�
že�v�roce�1979�ještě�neexistovala�ulice�Do�Chuchle!!

I�restauraci�U�Rozcestí�dnes�bereme�jako�tradiční.�Ale�na�starém�obrázku�je�vidět,�že�dříve�tam�bývala�textilní�výroba�a�čalounictví.
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Západní�část�ulice�Ke�Smíchovu�–�pohled�na�zadní�trakt�Dvora�křižovníků.�Zde�se�mnoho�nezměnilo.�

Magistrátní�domky�v�ulici�Ke�Smíchovu.�

Celkový�pohled�na�ulici�Na�Přídole,�která�právě�prožívá�výraznou�přeměnu.�Orientovat�se�dá�podle�domu�označeného�šipkou�na�levé�straně.�
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Zastávka�K�Holyni�dříve�a�dnes.�Pohled�na�ulici�Ke�Smíchovu�od�zastávky�do�centra,�směrem�ke�křižovatce�s�ulicí�Na�Křenkově.�Na�staré�fotografii�je�vidět�špejchar�
(viz�šipka),�na�nové�jen�vykukuje�mezi�smrkem�a�kaštanem.�V�roce�1979�jezdil�do�Slivence�ještě�autobus�ČSAD…

Ulice�Na�Křenkově�je�nově�vydlážděná,�ale�jinak�se�příliš�nezměnila.

Památník�padlým�na�slivenecké�návsi�neboli�na�bývalém�náměstí�Devítiletky.
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Ulice�K�Holyni�směrem�od�křižovatky�s�ulicí�Ke�Smíchovu�na�sever.�Tři�typické�domy�v�ohbí�ulice�označené�šipkou�zde�stojí�v�málo�změněném�stavu�dodnes…

Ulice�Dominínská�se�ve�své�severní�části�změnila�opravdu�hodně.�Orientovat�se�můžete�podle�dvou�malých�okének�u�velkého�modrého�domu�(viz�šipka) 
–�ta�se�(naštěstí)�nezměnila.

Ulice�K�Holyni�–�pohled�od�severu�směrem�na�křižovatku�s�ulicí�Ke�Smíchovu.�Budova�uprostřed�označená�šipkou�je�bývalá�školka�a�drogerie,�dnes�Fit�Švestka�a�
ordinace�lékaře.
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Dominínská�–�že�jde�skutečně�o�tentýž�pohled,�přesvědčí�dva�domy�uprostřed,�které�se�nezměnily.�

Meskářova�–�typický�dům�zvaný�šumperák�zde�stojí�stále,�nyní�už�krásně�opravený�a�trochu�schovaný�za�novým�domem�vpravo.

Opálová.�O�tom,�že�jde�o�tutéž�ulici,�svědčí�dům�se�šipkou.�Jinak�jsou�domy�úplně�přestavěné.�Dům�vlevo�je�zbourán�a�přesunut�více�na�sever,�mimo�záběr.�
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Ulice�Návětrná.�Vše�je�na�svém�místě,�jen�se�to�kvůli�velkému�smrku�nedá�vyfotit�jedním�záběrem…

Křižovatka�ulic�Smaragdová�a�U�Spojky.�Místo�malé�kostky�na�starém�obrázku�je�dnes�kostka�poněkud�větší.�Okál�za�ní�je�po�rekonstrukci,�ale�stále�k�poznání….�(viz�
šipka).

Ulice�Smaragdová�se�příliš�nezměnila.�
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V�ulici�Na�Korálově�vyrostlo�mnoho�nových�domů,�ale�stále�je�k�rozeznání�dům�se�sedlovou�střechou�a�dvěma�komíny�na�levé�straně�ulice.� 
V�pozadí�budovy�ubytoven�a�skladů�při�východní�části�Habeše.�

Křižovatka�ulice�K�Lochkovu�a�K�Homolce.

Ulice�Na�Křemínku�se�dříve�jmenovala�Tesařova.
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Pohled�ze�spodní�části�ulice�K�Homolce�směrem�k�restauraci�U�Rozcestí�(a�k�ulici�K�Lochkovu)�

Ulice�K�Váze,�severní�část.�Z�polohy,�kde�stál�dříve�fotograf,�by�dnes�nebylo�na�ulici�kvůli�vegetaci�vůbec�vidět.�Dům�se�šipkou�stále�stojí,�dům�za�ním�je�po�přestavbě�
otočen�kolmo�k�ulici.�

Severní�část�ulice�K�Váze.�Dům�označený�šipkou�je�k�poznání,�ale�jinak�se�v�ulici�změnilo�úplně�vše…
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Ulice�K�Rozmezí�–�garáž�zůstala�stejná,�velký�dům�ze�staré�fotografie�je�také�na�místě,�jen�už�není�moc�vídět…

V�ulici�Kameníků�se�změnilo�úplně�vše,�ale�dům�na�pravé�straně�je�stále�k�poznání.

Pohled�z�ulice�Na�Přídole�na�Habeš,�na�dnešní�areál�ubytoven�a�firem.
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Vyšší�dívčí�poznávací:�pohled�ze�serpentiny�v�ulici�K�Homolce�na�chatovou�osa-
du�směrem�k�Chuchli.�Obě�chaty�ze�starého�obrázku�jsou�stále�na�svém�místě� 
a�příliš�se�nezměnily,�ale�vše�je�velmi�zarostlé�a�Trpec�vlevo�lze�už�jen�tušit.�

Pohled�ze�spodní�části�ulice�K�Homolce�k�ulici�Višňovka�a�U�Trpce.�Rodinná�vilka�
ve�spodní�částí�Višňovky�(viz�šipka)�stále�stojí�a�chaty�v�ulici�U�Trpce��(vzadu�
vlevo)�také,�ale�už�je�neuvidíte.�

Dvě�malé�hádanky�na�konec:�poznáte�někdo,�odkud�jsou�tyto�snímky?�Nám�se�to�zjistit�nepodařilo.�Vítězné�tipy�odměníme�pěknou�knihou.�

V�serpentině�ulice�K�Homolce�uvidíte�klubovnu�řeporyjských�myslivců�(velký�
objekt�vlevo,�označený�šipkou)�v�prakticky�nezměněné�podobě�a�chaty�okolo�
jsou�také�stále�na�svém�místě,�ale�pro�vzrostlou�vegetaci�není�na�nových�foto-
grafiích�prakticky�nic�vidět.�

Oba�domy�na�obrázku�stále�stojí�–�při�cestě�do�Chuchelského�háje�je�dům��
vlevo�posledním�domem�na�pravé�straně�ulice�Granátová,�dům�uprostřed�je�
jedním�ze�dvou�starších�domů�při�levé�straně�ulice.�Pole�na�staré�fotografii�ale�
kompletně�zmizelo�pod�zástavbou�obytného�souboru�Řepkové�pole.�

Pohledy, které už neuvidíte: 


