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Zažít náves jinak 
V souvislosti s  rozvolňováním restrikcí jsme se rozhodli znovu oživit společensko-kulturní život Slivence projektem Zažít náves jinak. Na 
červnová sobotní odpoledne jsme připravili živá hudební setkání do parku u rybníka. Naše pozvání přijal Pražský pouťový orchestr, kapela The 
Stream a Duo Evergreen. Sobotu od soboty se střídaly žánry i místa produkce. Od hašlerovských a staropražských chytlavých písniček, přes 
rockové pecky, až po swingové a jazzové evergreeny. Místa se měnila podle rozmaru počasí, takže z původně plánovaných vystoupení na dře-
věném mole u rybníka se často program musel přesunout do prostor Bistra Zastávka. Do parku jsme zorganizovali také workshopy Bubnování, 
Klub Švestka připravil výtvarné a divadelní setkání pro děti a rodinné centrum Pecka přichystalo divadelní představení pro nejmenší. Na návsi 
se uskutečnil i tradiční Den dětí. Záměrem všech těchto akcí bylo probudit zase naši náves k životu. Věřme, že se po prázdninách sejdeme už 
na větší akci – na plánovaném Sliveneckém burčáku.  Lenka Kudláková
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16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 8. 6. 2020

ZPRÁVA PŘEDSEDŮ VÝBO-
RŮ A KOMISÍ:
Mgr. Lenka Kudláková – před-
sedkyně kulturní komise
Po nuceném útlumu způsobe-
ném koronavirem se společen-
sko-kulturní život v  MČ pomalu 
vrací k  normálu. V  okamžiku, kdy 
to situace s  rozvolňováním vlád-
ních opatření dovolila, jsme znovu 
otevřeli kurzy Sliveneckého klu-
bu Švestka. Kurzy probíhají tak ze  
70 %. Některé jsme přesunuli do 
venkovního prostředí (cvičí se 
i v parku Granátová a některé dět-
ské kurzy probíhají na víceúčelo-
vém hřišti ve sportovním areálu). 
Do parku na náves jsme napláno-
vali kreativní workshopy pro děti 
a workshop Bubnování pro všechny. 
Proběhla první cestopisná beseda 
slivenecké knihovny i první schůz-
ka Klubu seniorů. Ve spolupráci 
s  bistrem Zastávka jsme rozjeli 
projekt „Zažít náves jinak“ (odpole-
dní sobotní setkání na návsi s hud-
bou). Je to alternativa Sliveneckých 
letnic, které jsme letos poprvé od 
r. 2007 museli zrušit. V průběhu lé-
ta bude v Galerii Kaple Holyně pro-
bíhat výstava sliveneckého malíře 
Bobo Sobotky a v červnu budou tra-
dičně sloužit v kapli sv. Jana Křtitele 
křížovníci Svatojánskou poutní mši.

Ing. František Polák – předseda 

dopravní komise
Komise se sešla 27. 5. 2020 – infor-
moval o  průběhu jednání, vývoji 
tramvajové tratě, o  odstraňování 
vraků v  obci (16 vraků), dopravní 
doporučení v  lokalitě U  Jezírka  – 
pokutování v obytné zóně navrhují 
svolání komunitního setkání s oby-
vateli. Bylo dokončeno zklidnění 
dopravy v  ulici V  Lipkách (úprava 
v ulici Ve Smrčině byla zamítnuta), 
dále komise doporučila vypracovat 
urbanisticko-dopravní studii pro 
oblast Slivenec sever, západ a střed 
a dala podnět na úpravu přechodu 
v  ulici Ke Smíchovu (u  zastávky 
Opálová).

NÁJMY
■ Zastupitelstvo nesouhlasilo s žá-
dostí nájemce korporace BigBoard 
Praha, a. s., o odklad placení nájem-
ného za rok 2020 do roku 2021.
■ Zastupitelstvo souhlasilo s  žá-
dostí bistra Zastávka o  odpuštění 
dvou nájmů v roce 2020 z důvodu 
nařízených karanténních opatření.
■ Zastupitelstvo souhlasilo s  žá-
dostí OSVČ, nájemce prostor v č. p. 
315, o  odpuštění tří nájmů v  roce 
2020 z  důvodu nařízených karan-
ténních opatření.

SMLOUVY
■ Zastupitelstvo schválilo Doho-
du o  ukončení Smlouvy o  smlou-

vě budoucí o  darování pozemků 
p. č. 1754/345 a 1754/346 z důvodu 
nesplnění podmínky pro uzavření 
Darovací smlouvy.
■ Zastupitelstvo souhlasilo s Uza-
vřením smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na p. č. 1697/1 v k. ú. Slivenec 
s korporací CETIN, a. s.
■ Zastupitelstvo souhlasilo s uza-
vřením nájemní smlouvy na poze-
mek p. č. 1731/2 v k. ú. Slivenec pod 
stávající stavbou garáže s  novým 
majitelem.
■ Zastupitelstvo souhlasilo s uza-
vřením smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní na pozemek p. č. 94/3 a 102/2, 
k. ú. Slivenec pro účely pěší pro-
stupnosti územím navazujícím na 
ulici Na Rovném.

POZEMKY
■ Zastupitelstvo zamítlo žá-
dosti o  pronájem části pozemku 
p. č. 370/1 v k. ú. Holyně za účelem 
rekreace a  výstavby rekreačního 
objektu.
■ Zastupitelstvo neschválilo prodej 
části pozemku p. č. 305/2 v k. ú. Ho-
lyně za cenu dle cenové mapy.

MAJETEK
■ Zastupitelstvo schválilo vy-
jmutí majetku - prodloužení řa-
du splaškové kanalizace v  ulici 
Granátová a  jeho převedení na 

Hlavní město Prahu.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
■ Zastupitelstvo schválilo Závěreč-
ný účet hospodaření MČ Praha  – 
Slivenec za rok 2019 s  přílohami 
a  Zprávu o  výsledku přezkoumání 
hospodaření MČ Praha  – Slivenec 
za rok 2019 včetně přijatých opat-
ření k odstranění chyb a nedostatků 
a souhlasí s celoročním hospodaře-
ním MČ Praha  – Slivenec za rok 
2019 bez výhrad.

DARY
■ Zastupitelstvo schválilo na zá-
kladě darovací smlouvy přijetí da-
ru na kulturu, dále schválilo přijetí 
příspěvků na občanskou vybave-
nost na základě Smluv o příspěvku 
na občanskou vybavenost obce.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
■ Zastupitelstvo schválilo výběr 
dodavatele veřejné zakázky „Ná-
stavba pavilonů ZŠ a  MŠ Praha 
5 – Slivenec“ - Ing. arch. Miloslava 
Vajtra za cenu 750.000, - Kč + DPH, 
jehož nabídka byla v  provedeném 
výběrovém řízení vyhodnocena 
jako nejvýhodnější, a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy.

Podrobnější zápis a usnesení nalez-
nete na stránkách MČ.

MČ Praha-Slivenec

HLEDÁ KRONIKÁŘE
pro dlouhodobou spolupráci

na zpracování kronik Slivence a Holyně.

Informace na:

kudlakova@praha-slivenec.cz

V květnu položily starost-
ka RNDr.  Jana Plamínko-
vá a  Ing.  Šárka Musilová 
květiny k pomníkům pad-
lých ve Slivenci i v Holyni. 
Městská část tak uctila 
v  roce 75. výročí konce 
druhé světové války oběti 
obou válek.

Periodický tisk územního samosprávné-
ho celku, vydává ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec
IČO 00241 661
Tel.: 251 818 044, 251 813 754
Fax: 251 811 587
www.praha -slivenec.cz
e ‑mail: slivenec@praha -slivenec.cz
Redakční rada: Mgr. Lenka Kudláková, 
RNDr. Jana Plamínková, Martina Havlí-
ková, Mgr. Jana Novotná
Registrace: MK ČR E 13 215 
19. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 4/2020
Uzávěrka: 20. 6. 2020
Vychází: 9. 7 2020
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.
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Milé sousedky, milí sousedé,

dovolte, abych vás seznámila 
s novinkami v naší obci v minu-
lém období.
Jak víte, koronavirová opatření 
se postupně v  průběhu května 
a června zmírňovala. Náš úřad je 
tedy již opět několik týdnů plně 
funkční. Až na věci, které bohu-
žel neovlivníme, jako je zásah 
blesku do budovy úřadu počát-
kem června, který nám vyřadil 
z  provozu nejen telefony, ale 
i počítače a veškerá síťová připo-
jení. Dávali jsme to dohromady 
dva dny, a to prosím máme nově 
opravený hromosvod.
Funguje – byť s omezeními daný-
mi vládními nařízeními – i škola 
a obě školky. Jak to bylo možné, 
začali jsme obnovovat činnost 
Švestky, byť zatím také s četnými 
omezeními. A  proběhlo už i  pár 
dalších akcí – přednášek, koncer-
tů venku  apod. Plánované ote-
vření naší nové cesty na Řepory-
je, které jsme dávali dohromady 
se sousední městskou částí, jsme 
museli zrušit, protože u náměst-
ka primátora Petra Hlubučka, 
který měl být hlavním hostem, 
se objevil Covid 19, a z ostatních 
radních také nikdo nemohl dora-
zit, neb jsou všichni v karanténě. 
Koronavirus nás zkrátka ještě 

nějakou dobu bude asi trápit.
Co se týče velké zakázky na re-
konstrukci našich ulic, tak se 
zatím šine magistrátními byro-
kratickými houštinami kupředu, 
byť neskutečně pomalu. Houš-
tiny jsou to totiž věru husté… 
Každopádně doufám, že zakázka 
už bude v nejbližší době konečně 
vyhlášena. Pracuje se na tom od 
února.
Možná jste zaznamenali, že Ma-
gistrát pro nás začal budovat 
chodník k tramvaji. Chodník po-
vede mezi školou a  Senecurou 
k  podchodu, který je sice zatím 
zavřený, ale bude včas otevřen. 
Magistrát staví zadní část, za 
Senecurou. My se nyní snažíme 
získat od Senecury (resp. spo-
lečnosti Marsilean, která dům 
seniorů stavěla) pozemky mezi 
školou a Senecurou, kde budeme 
chodník budovat my. Vše máme 
řádně zasmluvněno, jen to dlou-
ho trvá, protože se Marsileanu 
zatím nepodařilo vyjmout tyto 
pozemky z bankovních záruk.
První etapa tramvaje do zastávky 
Holyně je už podaná na stavební 
povolení na speciální stavební 
úřad na magistrátě, zvaný PKD 
(odbor pozemních komunikací 
a drah). Tam jsou ale momentál-
ně bohužel přehlceni tím, že zá-
roveň řeší i metro D, což je trochu 
smůla, neboť metro má přednost. 
Takže ani za více než dva měsíce 
ještě nezahájili stavební řízení. 
Pokračují ale výkupy pozemků na 
území naší městské části, takže 
i druhé etapy do zastávky Slive-
nec se snad nakonec v dohledné 
době dočkáme. Dříve než tramvaj 
se tam ale asi postaví Kaufland, 
tak ten nově postavený chodník 
nebude bez využití.

Další akcí, která se už dokončuje, 
je dlouho očekávaná rampa od 
zastávky Smaragdová, kterou pro 
nás dělá TSK v  rámci programu 
Praha bez bariér.
Co se týče školy, tak jsme vybrali 
architekta, který dokončí pro-
jektovou dokumentaci nástavby 
školních pavilonů. Pan architekt 
Vajtr je zkušený člověk, který se 
zabývá dostavbami pražských 
škol, tak doufám, že tentokrát to 
už vše půjde rychle. Vypsali jsme 
také výběrové řízení na zhotovi-
tele nové fasády historické bu-
dovy školy, ale to jsme bohužel 
museli zrušit. Jak víte, škola od 
postavení Senecury praská. Pro-
to tam máme umístěny terče, 
aby se zjistilo, zda se praskliny 
zvětšují či ne. V  poslední době 
došlo k dost výraznému zhorše-
ní stavu. Oslovili jsme proto dva 
statiky a soudního znalce, se kte-
rými celou situaci řešíme. Do do-
řešení ale nemá cenu dělat novou 
fasádu, protože by to mohly být 
vyhozené peníze. Museli jsme 
také zabezpečit ploché klenby, 
které v  budově jsou. Situace je 
bohužel velmi nepříjemná. Dům 
seniorů je totiž postaven níž, než 
byl původní statek, takže mezi 
školou a  ní vznikl svah  – malý, 
ale asi dost velký na to, aby ško-
la v západní části ujížděla. Škola 
je navíc jen zčásti podsklepená, 
což samo o  sobě činí u  staveb 
problémy, a teď se asi podepisuje 
i  enormní sucho  – v  kombina-
ci s  jílovitým podložím to není 
dobrá kombinace. Z  „koronavi-
rové“ dotace od Prahy poskytla 
MČ škole 400 tisíc Kč na počítače 
a další potřebné věci. Škola za ty-
to peníze nakoupila počítače pro 
distanční výuku.

V  květnu se sešla komise územ-
ního rozvoje, jejíž členové dopo-
ručují, abychom si nechali udělat 
studii dopravního řešení jak pro 
celou oblast středu Slivence, tak 
i  pro lokality Slivenec - západ 
a  Slivenec – sever. Je to důležité 
pro budoucnost, abychom věděli, 
kudy by měla vést základní do-
pravní obsluha těchto území.
Po dlouhé době se uvolnil v  by-
tovce obecní byt. Nyní probíhá 
jeho vyklízení, poté ho budeme 
muset trochu zrenovovat, takže 
na podzim by mohl být k  dispo-
zici.
V  Mramoru máte uveden Závě-
rečný účet hospodaření naší MČ 
za minulý rok. Naše příjmy činily 
80 mil. Kč, výdaje 99 mil. Kč. Jak 
vidíte, je to velký rozdíl oproti 
původním hodnotám rozpočtu, 
uvedeným v  Mramoru 1/2019, 
kde jsme počítali s 25 mil. Kč pří-
jmů a  36 mil. Kč výdajů. Rozdíl 
je způsoben velkým množstvím 
obdržených dotací (loni jsme 
dělali tři velké investiční akce – 
výstavbu nové mateřské školy, 
rekonstrukci kuchyně a  jídelny 
ZŠ a Park Granátová) a využitím 
úspor z předchozích let. Bohužel, 
koronavirus zasáhl Prahu zcela 
extrémně, přijde o 10,5 mil. Kč ze 
sdílených daní a 1,5 mil. Kč vyna-
ložila na boj s koronavirem, cel-
kem tedy přijde min. o 12 mld Kč. 
Roky tučné tak končí a nastávají 
roky hubené, ale tak už to bývá. 
Každopádně se budeme snažit, 
aby dopad na naši městskou část 
byl co nejmenší.
Vážení spoluobčané, přeji Vám 
všem hezké prožité letních mě-
síců a  na podzim zase na shle-
danou.
 RNDr. Jana Plamínková,

Pokračující dokončovací práce TSK na rampě podchodu od zastávky  
MHD Smaragdová

Budování pěšího propojení centra Slivence k budoucí konečné tramvaje
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Dětská hřiště byla po dobu nouzového stavu uzavřena, což jsme využili k jejich úpra-
vě. Hřiště Na Louži – došlo k obnově trávníku na tunelu, který po loňském velkém 
suchu velmi utrpěl. Nyní je tunel již krásně zelený. Na hřišti U hasičky v Holyni se 
opravil plot a zhotovuje se nová brána pro vstup, doufáme, že opravou se branka 
přestane rozbíjet. Na hřišti U Svahu jsme museli nahradit kliku, z důvodu její čas-
té poruchovosti, záklopkou. Ta už doufáme vydrží nápor dětských ručiček. Zároveň 
budeme postupně měnit písek v pískovištích a bude provedena revize všech hřišť.

Sucho stále útočí, jste na něj připra-
veni? Stále máte možnost zažádat 
o  dotaci pro majitele rodinných, 
rekreačních a  bytových domů na 
využití srážkové a  odpadní vody 
v domácnosti i na zahradě. Veškeré informace získáte na 
www.dotacedestovka.cz.

Dokončení sportovního areálu Komunitní plánování „Lokalita U jezírka“
Ve sportovním areálu proběhly koncem června poslední 
úpravy na protihlukovém valu u rozběhové dráhy. Vyrostla 
zde opěrná zídka, která může za hezkého počasí sloužit fa-
nouškům ke sledování fotbalových utkání, a svah byl kvůli 
zpevnění doplněn rohožemi a metodou hydroosevu zatrav-
něn. Tak doufejme, že se trávník bude mít čas se uchytit 
a vyrůst a nebude zničen nějakými vandaly, kteří ve Slivenci 
poslední dobou řádí.

Ve středu 24. 6. 2020 proběhlo v zasedací místností ÚMČ Praha - Slivenec komunitni 
plánování pro lokalitu U Jezírka. V území je plánována rekonstrukce v horizontu 5 let, 
ale nyni je zde neudržitelná situace s obytnou zónou. Plánování řešilo, zda dočasně 
nenahradit obytnou zónu za zónu s omezenou rychlostí 30 km/hod. V závěru setkání 
s občany došlo k dohodě, že všichni s trvalým pobytem v této lokalitě budou osloveni 
písemnou anketou, kterou obdrží do své schránky. Termín odevzdání je 15. 8. 2020. 
Následně bude anketa vyhodnocena a v září dojde k dalšímu setkání. Chápeme, že 
situace není jednoduchá. Prosíme o vaši toleranci a vzájemnou ohleduplnost.

Mnozí z vás si jistě všimli, že na holyňské straně ulice K Barrandovu probíhá skrývka zeminy. Nejedná se zatím ani o výstavbu Kauflandu ani tram-
vajové trati. Probíhá zde obnova vodovodního řadu, který propojuje vodojem Ovčín a vodojem ve Štěpařské. Práce jsou naplánovány na 90 dní. Část 
trasy povede otevřeným výkopem a část se bude protlačovat. K omezení dopravy ani na ulici U Náhonu ani K Austisu nedojde.

Obnova vodovodního řadu

Na letošní prázdniny jsme plánovali rekonstrukci fasády historické budovy. Bohužel se však o něco zvětšily praskliny ve zdech a na radu statika 
jsme opravu fasády přesunuli na pozdější dobu. V současné době se snažíme zjistit příčinu nebo soubor příčin, které budovu poškozují. Je objednán 
projekt na statické zajištění a zpevnění celé budovy. V nejbližších dnech budeme uzavírat smlouvu s novým projektantem Ing. arch. Vajtrem, který 
dokončí projekt nástaveb učebních pavilonů a získá stavební povolení, aby bylo možné začít se zkapacitněním areálu. 
 Příspěvky Š. Musilová, J. Valtrová

Základní škola

NOVÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Poliklinika Barrandov

MUDr. Viktoria Melnikova
Všeobecné praktické lékařství, Interní medicína

Přijímáme nové pacienty ve věku od 18 let
Ordinace v přízemí polikliniky Barrandov

Tel.: 792 765 970
Email: ordinace.barrandov@seznam.cz

Dětská hřiště Dotace Dešťovka

Chcete-li mít informace o aktuálním dění v naší městské části, 
přihlaste se do MOBILNÍHO ROZHLASU. 

Zvolte aplikaci nebo zprávy mailem a již Vám nic neuteče.



Hledejte pražské motýly a přispějete ke vzniku prvního atlasu 
denních motýlů hlavního města

Údržba zeleně
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Jsme rádi, že hodně prší, nicméně to znamená, že tráva roste jako 
z vody. Proběhly již dvě malé seče a jedna velká seč firmou BonSoft, 
zároveň byly vyplety a upraveny záhony a keře. V Holyni v ulici U Ná-
honu provedla firma úpravu stávajících záhonů, kdy byly dosazeny 
nové keře a zhotoveny i některé nové záhony, vše podle záměru ar-
chitektky R. Šimkové z ateliéru Terra Florida. Bohužel než firma stihla 
záhony dokončit, někdo nám zase část vysazených keřů zcizil!
Naše údržba seká postupně pásy zeleně podél hlavních i vedlejších 
komunikací, chystá se i na pásy zeleně podél nových polních cest za 
okruhem. V průběhu dubna/května jsme na polní cestě do Chuchle 
a nové polní cestě do Řeporyjí vysázeli ovocné stromy – hrušky, jablka 
třešně, švestky a ořechy, na cestě do Řeporyjí pak i různé keře.
Po silných deštích jsme čistili propustky, kanály a veškerý naplavený 
nepořádek. A protože deště ještě nekončí, tak i naše práce není prak-
ticky nikdy hotová.
Během jara byly ošetřeny stromy podle Plánu péče, kde se jednalo 
o stromy v centru kolem rybníka a u hřbitova, ošetření prováděla fir-
ma Baobab – péče o zeleň. S touto firmou jsme prošli i všechny mladé 
stromy, které firma následně také ošetřila zejména výchovnými řezy, 
což je u mladých stromů velmi důležité, protože těmito zásahy docílí-
me správné zapěstování korun mladých stromů a eliminujeme struk-
turální defekty a upraví se průjezdné a pochozí výšky. V lokalitě „kos-
tičky“ bylo práce nejvíce, ale již nyní je vidět, jak stromy prokoukly.
V létě bychom chtěli natřít postupně dřevěné prvky – mola v centru 
u rybníka, Na Křenkově i na Obecní louce.  Valtr

V letošním roce probíhá na území hl. m. Prahy rozsáhlý monitoring denních motýlů. Projekt zaštiťuje za podpory Magistrátu hl. m. Prahy spolek 
Hutur spolu s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze, Národním muzeem a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Do mapování motýlů se 
můžete zapojit i vy - stačí motýla vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou a datem pořízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNa-
turalist nebo na facebookové stránky „Hledejte pražské motýly“. Přispějete tak ke vzniku prvního atlasu denních motýlů v hlavním městě Praze. 
Aplikace iNaturalist podle fotografie sama nabízí určení pozorovaného druhu a její ovládání je velmi intuitivní. Pouze s mobilním telefonem se tak 
mohou obyvatelé Prahy zapojit do vědeckého výzkumu, ať už v parku, na výletě nebo třeba na cestě do práce. A kde můžete v Praze hledat motý-
ly? Prakticky všude, nejen v přírodních parcích, ale i na zahradách, v městské zeleni, na polích, v okolí Vltavy Zdroj: Tisková zpráva MHMP

ohniváček černočárný
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) je no-
vým přírůstkem do fauny denních motýlů Pra-
hy. Jedná se o snadno určitelný druh. A protože 
se v Praze pozvolna šíří, lze při pomoci veřej-
nosti očekávat nálezy z  řady nových lokalit. 
Nejčastěji jej můžeme zastihnout na vlhkých 
loukách či v okolí vodních toků, kde rostou šťo-
víky, na kterých se vyvíjejí jeho housenky.  
 (Foto: Marek Vojtíšek)

vřetenuška pozdní
Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) patří 
k  našim nejbarevnějším zástupcům čele-
di vřetenuškovitých. Díky tomu je snadno 
poznatelná. Na území Prahy se nachází jen 
velmi málo lokalit s  jejím doloženým vý-
skytem. Potkat ji můžeme např. na suchých 
stráních s  porosty máčky ladní v  přírodní 
rezervaci Prokopské údolí nebo přírodní 
památce Baba.  (Foto: Marek Vojtíšek)

perleťovec stříbropásek
Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) je 
naším běžným a  prakticky nezaměnitelným 
druhem denního motýla. I znalost rozšíření to-
hoto běžného motýla v Praze je v současnosti 
velmi nízká. Dospělce nejčastěji zastihneme, 
jak sají nektar na osluněných lesních loučkách, 
světlinách či lesních cestách. Vyskytuje se také 
na křovitých stráních, náspech železnic  atp. 
 (Foto: Marek Zlatník)



Park Granátová
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V parku probíhá pravidelná údržba zeleně firmou Zahradní architektura Kurz, kdy ve středu par-
ku je parkový pobytový trávník, který se seká cca 1 x týdně (dle počasí) a po obvodu parku je 
trávník s lučním porostem, který se seká pouze 2 x ročně. Různé četnosti sečí jsou důležité pro 
správný růst nových trávníků. Vnitřní, parkový trávník se musí sekat velmi často a je nutné ho 
i zavlažovat, aby se pěkně zapojil a mohl sloužit co nejdříve k odpočinku, ke cvičení či hrám. Po 
obvodu je luční trávník, kdy je velmi důležitá malá četnost sečí pro správné vysemenění bylin 
a květů, zároveň se ve vyšší trávě drží lépe vlhkost a trávník není tolik náchylný na vysychání. 
U lučních trávníků se pozná správné založení po cca 2 – 3 letech.
Kromě trávníků se firma stará i o trvalkové záhony a veškeré vysazené stromy, kde je pravidel-
ně zalévá, pleje a hnojí. I tato péče je velmi důležitá pro budoucnost parku. Přirovnáme-li park 
k dítěti je teď ve fázi batolete, které potřebuje péči a lásku, aby z něj vyrostl samostatný člověk, 
a tak je to i s naším parkem. Kolik péče mu věnujeme nyní a v nejbližších letech, to se nám vrátí 
v budoucnu v podobě krásného parku.

Vzhledem k déletrvajícímu suchu a nepříznivým prognózám se naše městská část od loňského 
roku věnuje mapování studní na pozemcích patřících MČ.
Studny jsme nechali odborně prohlédnout, zpracovali jsme pasporty a požádali na ÚMČ Praha 5 
o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, abychom mohli studny použí-
vat k závlaze. Jedná se o studny před ZŠ u zastávky MHD, v areálu ZŠ, u č. p. 315 (Fit Švestka), na 
hřbitově, v Holyni na Nám. Pod Lípou a v ulici Na Čisté.
V loňském roce jsme již část studen vyčistili, opravili jsme skruže, zbylé studny dokončíme v le-
tošním roce.  Jana Valtrová

Obnova studní

inzerceinzerce
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Slivenecký „Milovník přírody“
Člověk je nedílnou součástí přírody a jakožto její součást, i když si to ně-
kdy nerad přiznává, je na ní i bytostně závislý. Lidský rod se k matce přírodě 
mnohdy choval a ještě chová, řekneme-li to jemně, nehezky. Proto je dobře, 
že jsou mezi námi kromě sobců a ničitelů přírody i její rozumní milovníci 
a ochránci.
Tolik úvodem. Nebudu se zde pouštět do nějakých rozborů globálních pro-
blémů ani mediálně známých kauz. Zůstanu pěkně na tom našem malém 
sliveneckém písečku, přesněji ulicích. A vrátím se ještě ke spojení „rozumní 
milovníci a ochránci“.
Je to již více než rok, co se u křižovatky ulic K Rozvodně a K Cikánce zača-
ly pravidelně objevovat vysypané zbytky jídel – často kostí, masa, těstovin 
a dalších pochutin doplněných občas o granule pro zvířata. Zřejmě se zde 
objevil „milovník“ přírody, který chtěl nebohým hladovým zvířátkům tro-
chu přilepšit. Bohužel však zapomněl, že pomáhat se musí s rozumem. Jeho 
„dobrý skutek“ přiváděl k zoufalství nejen majitelů psů, jejichž mazlíčci se 
při venčení na tyto zbytky, které jsou pro zvířata nevhodné až nebezpečné, 
okamžitě vrhali. O zápachu a hejnech much v teplých dnech ani nemluvě. 
Určitě tím ale potěšil přinejmenším hlodavce z širokého okolí. Nechci se za-
řadit do zástupu lidí, kteří jsou dnes obviňováni z různé diskriminace a proto 
dodávám, že zcela uznávám i hlodavce s jejich právy jako nedílnou součást 
přírody. Avšak i matka příroda jejich počty vždy regulovala, aby zachovala 
rovnováhu. Nicméně si dle mého názoru náš milovník přírody zapomněl 
uvědomit ono již výše napsané – pomáhat se musí s rozumem. I když asi 
jistě trochu přemýšlel, když si ten nepořádek nenechával doma, ale nosil ho 

jinam.
Pak se najednou náš mi-
lovník přírody zřejmě ně-
kam ztratil (nebo změnil 
své působiště), protože 
zbytky se přestaly obje-
vovat a mnozí jsme si od-
dechli. Bohužel předčas-
ně. Po uvedené přestávce 
se náš milovník přírody 
opět vrátil. Je pravda, že 
si zřejmě trochu doplnil 
své vzdělání v  oboru zví-
řecího výživového porad-
ce, protože místo zbytků 
z  lidské kuchyně se zde 
začaly objevovat kapsičky 
pro kočky. Ty již zvířatům nebudou způsobovat zdravotní problémy, ale nic 
to nemění na faktu, že tím přírodě nepomáhá. Navíc vyprázdněné kapsičky, 
které se v přírodě nerozloží, zůstávají na místě a znečišťují pak široké okolí.
Proto si dovoluji našeho milovníka přírody požádat, aby začal pomáhat s ro-
zumem a místo rozhazování krmiva po ulicích ho raději věnoval některému 
z mnoha zvířecích útulků. Nebo si rovnou některého svěřence těchto útulků 
vzal do péče. Petra Siganová
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Od 15. 6. 2020 je umístěno dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel mimo doprav-
ní obsluhy“ na místní komunikace K vápence, Pod Akáty, nám. Omladiny, Na Mrázovce, Na 
Lahovské, K Višňovému sadu a Nad Chuchlí. MČ Velká Chuchle se tímto omezením snaží 
vyřešit plynulost a bezpečnost dopravního provozu a také snížit počet projíždějících vozidel 
městskou částí. „Dopravní obsluha je definována ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. Rozumí se jí vozi-
dla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, 
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, 
provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo 
nemovitost.“

Kdy začne u nás výstavba obecních bytů?
V současné době začínají architekti pracovat na slouče-
né dokumentaci pro území a stavební řízení. Pak bude 
nutné získat povolení, poté udělat dokumentaci pro vý-
běr zhotovitele, vysoutěžit zhotovitele a také na stavbu 
sehnat peníze, což nebude jednoduché. V úplně optimál-
ním případě by se mohlo začít už příští podzim, reálně to 
ale vidím na rok 2022. Vzhledem k současné krizi bude 
samozřejmě hodně záležet na možnosti získat finanční 
prostředky.
Proč neuděláte něco s billboardy, které hyzdí jak dálni-
ci, tak ulici K Barrandovu?
Bilboardů na pozemcích městské části je úplné mini-
mum, naprostá většina se nachází na pozemcích sou-
kromých majitelů. Příjem pro naši městskou část z těch 
4(či 5) bilboardů činí 411 000 ročně. Společnost Bigboard 
si požádala o snížení nájemného či o odložení plateb do 
příštího roku. Obojí zastupitelé zamítli. 

Proč je v Parku Granátová takový nepohodlný mobiliář?
Mobiliář – lavičky, sedátka, ozdobné lavice, dřevěná lůž-
ka či sítě – byl vybírán pečlivě a zohledněny byly různé 
aspekty, zejména odolnost proti vandalismu, bezúdrž-
bovost a dlouhá životnost. Při běžné návštěvě v parku 
a  krátkém posezení ani nezaznamenáte nějaké nepo-
hodlí, pro dlouhodobé sezení/ležení nebyl park nikdy 
zamýšlen.
Začala už mezi Holyní a ulicí K Barrandovu výstavba 
Kauflandu?
Nezačala. Kaufland se zatím nestaví, ta skrývka, co 
se objevila nad Holyní, se týká rekonstrukce velké-
ho páteřního vodovodu, který vede z  vodojemu Ovčín 
na Barrandov. Akci dělá pro hl. m. Prahu její dceři-
ná firma PVS. Vše by mělo být hotovo za tři měsíce.  
 Jana Plamínková,   Jana Valtrová

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vandalismus
I v tomto roce se potýkáme s vandalismem v naší 
městské části. Kolik květin se již ztratilo z truhlíků 
kolem rybníka už ani nepočítáme a mlčky dosazu-
jeme. Nicméně, víkend 6. – 7. 6. 2020 byl opravdu 
vydařený – posprejovaná budova č. p. 22, kde sídlí 
Bistro Zastávka, posprejovaná knihobudka, vit-
rína, rozkopané a utopené velké květináče z mo-
la v rybníku, kontejner na plasty, který má firma 
opravující most na Pražský okruh umístěné na 
křižovatce Ke Smíchovu x K Barrandovu, si vesele 
plaval v rybníku, posprejovaná auta, květinářství, 
rozbitá skla u  auta… Bylo toho hodně. Finance, 
které musíme investovat do oprav nám potom 
chybí jinde. Vše je v řešení Policie ČR.  Valtr

Změna  průjezdu velkou Chuchlí
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Výsledky poznávací soutěžeOTÁZKY A ODPOVĚDI

V příloze minulého Mramoru, která byla věnovaná srovnání starých 
a nových pohledů na Slivenec, jsme na konec dali dvě malé hádan-
ky  – měli jste poznat, odkud byly záběry pořízeny. Obě hádanky 
uhádlo deset občanů, kteří od nás dostali jako dárek knihu Zmizelá 
Praha, věnovanou usedlostem na levém břehu Vltavy. Jsou to: Pa-
ní Lenka Železná, paní Michaela 
Vorlíčková, paní Jitka Svobodová, 
paní Markéta Vítková, paní Anna 
Procházková, pan Přemysl Čurda, 
pan Karel Bachroň, pan Miloslav 
Majer, pan Jiří Musílek a pan Béda 
Morstein.
A odkud tedy jsou záběry pořízeny? 
Ten první zobrazuje domy v  ulici 
Do Chuchle, která tam ovšem kon-
cem 70. let ještě nestála, bývalo tam 
pole. Dům vlevo je zcela přestavěn, 
dům vpravo naopak zůstal praktic-
ky stejný. Foceno to bylo z křižovat-
ky ulice Do Chuchle a  K  Lochkovu 
(od Klinderů). Vzadu je vidět ulice 

Granátová, kterou už dnes přes nové domy neuvidíte. Zcela vle-
vo je bývalá slepičárna, která stávala na místě dnešní Diamantové 
u špejcharu (dodnes je tam vidět řada stromů, která u ní stávala). 
Uprostřed vidíte naši bytovku v ulici Ke Smíchovu. Druhý záběr je na 
ulici U Spojky (foceno z křižovatky ulic U Spojky a Opálová) směrem 
k ulici Smaragdová. Uprostřed vlevo je odbočka do ulice Meskářova 
(vidíte tam ceduli s názvem ulice, ale nečitelným). Tento záběr po-
znali lidé docela přesně.  Všem děkuji za účast. Jana Plamínková

Zleva p. Musílek, starostka Jana Plamínková, p. Majer, pí Čurdová a pí Vítková

Pan Barchoň se starostkou
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Vliv rozšíření Pražského okruhu na naši městskou část
Milí spoluobčané, jak víte, hodlá Ředitelství silnic a dálnic rozšířit Pražský okruh mezi Slivencem a Třebonicemi. Dnes jsou zde dva pruhy 
v každém směru, po rozšíření by měly být tři. V prosinci 2018 bylo zveřejněno tzv. Oznámení záměru, k němuž jsme dávali obsáhlé připomínky. 
Počátkem března 2020, právě v době rozbíhající se korokrize, byla zveřejněna dokumentace vlivů na životní prostředí záměru „D0 515 zkapacit-
nění“, a my jsme měli opět možnost se k ní vyjádřit. Připomínky jsem za naši městskou část odeslala 6. dubna.

Dokumentace mě příliš nepřekvapila. Před rokem a  půl jsem totiž do 
připomínek napsala toto: „Oblast, kde je záměr situován, je dlouhodobě 
jednou z nejznečištěnějších v celé Praze. Jsou zde měřeny vysoké koncent-
race oxidu dusičitého, benzo[a]pyrenu a suspendovaných částic, které se do 
ovzduší dostávají především emisemi z vysokého počtem vozidel se spalo-
vacími motory, které v oblasti pohybují. V celé lokalitě Slivence jsou vysoce 
překračovány hodnoty průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu. Situace 
zde je nejhorší v celé Praze. Vysoké jsou i průměrné roční koncentrace oxi-
du dusičitého (zdrojem je jak stavba 514 Pražského kruhu, tak Cementárna 
Radotín), v  jižní části Slivence jsou dokonce překračovány maximální ho-
dinové koncentrace NO2 (výrazně jsou překračovány na území sousedního 
Lochkova). V této lokalitě je celopražsky anomální koncentrace NO2, situace 
je zde výrazně horší než v centru Prahy a  jakékoli další zhoršování může 
vést k  vážným zdravotním komplikacím místních obyvatel. Velmi vysoké 
jsou i průměrné roční koncentrace částic PM10 – ty přímo kopírují trasu 514 
a 515 a jejím zdrojem je zcela zjevně tato dálnice. Na křižovatce Pražského 
okruhu a ulice K Barrandovu je dokonce jedna z nejzatíženějších pražských 
lokalit. Vysoké jsou i průměrné roční hodnoty částic PM2,5. S rozšířením dál-
nice o jeden pruh dojde ke zvýšení počtu vozidel, které budou tento dálniční 
úsek využívat a  na okolních komunikacích nižších tříd, které často vedou 
skrz zástavbu daných městských částí a obcí, ke znatelnému úbytku nedojde. 
Špičkové množství emisí se samozřejmě plynulostí dopravy sníží, toto zlep-
šení však negativně vykompenzuje zvýšení počtu vozidel, které přidaný pruh 
umožní. To, že bude v  tomto úseku doprava plynulá, totiž přiměje velkou 
část vozidel, která by jinak zvolila jinou trasu, aby tento úsek dálnice vyu-
žívala. Je tak pravděpodobné, že k předpokládanému snížení znečištění 
v oblasti, které je uvedeno v oznámení, nedojde právě z důvodů zvýšení 
intenzity dopravy, kterou rozšíření dálnice umožní.“
Docela ráda bych byla špatným prorokem, ale zveřejněná Dokumenta-
ce vlivů na životní prostředí bohužel ukazuje, že jsem se trefila zcela 
přesně. Slivenec bude rozšířením velmi negativně zasažen a  na 
rozdíl od všech ostatních obcí či městských částí to u nás nebude 
vykompenzováno žádnými benefity, např. že auta přestanou jezdit 
středem městské části a pojedou po okruhu. Vliv u nás tedy bude 
pouze a výhradně negativní.
ŘSD se navíc vůbec neobtěžovalo vypořádat naše požadavky. Měli jsme 
celou řadu požadavků ohledně ochrany ovzduší, ochrany vod či zlepšení 
prostupnosti krajiny, které nebyly vůbec nebo jen minimálně vzaty do 
úvahy. Abyste si to uměli představit, tak např. u ochrany ovzduší jsme 
požadovali výkupy pozemků pro protihlukové zdi, zvýšené náspy či pro 
výsadbu dřevin. ŘSD ale jen vágně slibuje, že „bude s orgány MČ a obcí 
projednána možnost poskytnutí pozemků pro výsadbu dřevin“. Člověk 
nemusí být zrovna právník, aby pochopil, že nehodlají udělat vůbec nic.
MČ se dále důrazně ohradila proti postupu, kdy se neudělají dostatečná 
protihluková opatření hned při výstavbě s tím, že se to bude sledovat 
a pak se případně něco dodělá při neplnění limitů. Na tento postup MČ 
Praha – Slivenec velmi tvrdě doplatila v případě budování stavby 514, 
kdy ŘSD s podobným argumentem neudělalo dostatečná protihluková 
opatření při výstavbě, pak se změnily normy (hladina hluku se mohla 
„beztrestně“ zvednout o 2 dB za odraz a o 2 db za nepřesnost měření, 
celkem tedy o 4 dB) a občané zde již 10 let trpí hlukem, který byl v době 
stavby nadlimitní, ale dnes již kvůli změnám v přístupu k měření není.
A  jak tedy rozšíření dopadne na Slivenec a Holyni? Po rozšíření 
se předpokládá výrazný nárůst dopravy jak na nové dálnici 515, 

kde stoupne počet aut až na 116 700 aut denně (o 14 000 aut ví-
ce než bez zkapacitnění), z toho téměř 20 000 těžkých nákladních 
vozidel (o 1500 více), tak i na staré části dálnice (514 – od Sliven-
ce k  Radotínu) – až na 76 900 vozidel, z  toho 17 580 nákladních 
vozidel (o 5600 vozidel více), ale i na ulici K Barrandovu - 51 100 
vozidel okolo Slivence (o 3200 více). Ale zatímco např. v Řeporyjích, 
Ořechu či jinde se očekává, že klesne doprava v centrech obcí, u nás se 
nic takového nepředpokládá, doprava stoupne i na ulici K Lochkovu, a to 
o plných 38 %!!! Slivenec je tedy jednoznačně nejzasaženější lokalitou 
vůbec. Dobře je to vidět na srovnávacích obrázcích 1-3, kde zelená zna-
čí zlepšení stavu po rozšíření dálnice, žlutá mírné zhoršení a oranžová 
výrazné zhoršení. Tak např. u benzo(a)pyrenu (obr. 1) by byla i v roce 
2027 (referenční rok) zasažena jen nejzápadnější část městské části, za-
tímco s rozšířením bude negativně zasažena celá městská část. Situace 
se velmi výrazně zhorší i u částic PM2,5 (obr. 2) či PM10. Zcela drastické 
zhoršení pak nastane u oxidu dusičitého (obr. 3), kde bude zhoršením 
zasažen kompletně celý Slivenec a velká část Holyně. Situaci zde nevy-
lepší ani vybudování Radlické radiály (která by jinak mírně pomohla). 
Tuto značnou újmu občanům bude podle mého názoru občanům naší 
městské části nutné vykompenzovat, a to jak přímými, tak i nepřímými 
opatřeními. Mezi přímá opatření patři budování zelených pásů, ve kte-
rých dokážou stromy škodlivé látky zachytit. Na to je ale potřeba, aby 
ŘSD aktivně vykoupilo pozemky, na kterých by se daly tyto zelené pá-
sy realizovat. Dále tam patří protihlukové stěny či zaklopení dálnice do 
tunelu. Mezi nepřímá opatření patří mj. zlepšení prostupnosti krajiny 
výstavbou ekoduktů a lávek.
Zatím to bohužel vypadá tak, že se nepočítá vůbec s žádnou ochranou 
před hlukem v MČ Praha – Slivenec, což je pro nás absolutně nepřijatel-
né. Požadujeme proto dobudování vysoké protihlukové zdi u části okruhu 
514, kde po rozšíření stoupne počet aut o 5600 vozidel a hluk se zde vý-
razně zvýší. V roce 2020 zde byl vybudován kousek vysoké protihlukové 
zdi v lokalitě Habeš, a v předchozích letech i kus (méně vysoké) zdi na od-
bočce do ulice K Barrandovu, ale mezi těmito dvěma částmi zůstala velmi 
nízká zídka, kudy do Slivence nadále proniká hluk z dálnice. Požadujeme 
proto tuto zídku navýšit. Dále požadujeme postavit vysoké zdi podél roz-
šířené části dálnice, tedy stavby 515, a to všude tam, kde dálnice nepovede 
v tunelu či zářezu. Na vhodných místech, kde dálnice vede hlubokým zá-
řezem, by bylo žádoucí zakrýt Pražský okruh tubusem se zelení na je-
ho povrchu, tak jako je to plánováno v případě např. Spořilovské spojky.
Kromě protihlukových stěn by snížení hluku pomohlo i realizování ze-
leného pásu podél dálnice v  rozsahu minimálně dle územního plánu 
(přednostně tam, kde by to bylo možné, v ostatních případech by bylo 
potřeba vykoupit pozemky, na kterých by se tento pás realizoval). Výsad-
ba stromů a jiné zeleně by vytvořila přírodní protihlukovou bariéru, která 
by též snížila hlukovou zátěž a znečištění v oblasti. Zajímavé ale je, že 
ŘSD uvažuje v Řeporyjích s výsadbou zelených pásů, ale ve Slivenci nikoli. 
Proč, když Slivenec bude daleko více postižen pouze negativními vlivy, to 
zůstává otázkou, na kterou bychom opravdu rádi znali odpověď.
Vyjádření MČ zde bohužel nemohu uvádět celé, je docela dlouhé (8 
stran), ale celou Dokumentaci EIA (zvláště doporučuji vaší pozornosti 
Rozptylovou studii, odkud jsou obrázky převzaty) i vyjádření MČ najde-
te na našich webových stránkách v rubrice Životní prostředí.
 RNDr. Jana Plamínková
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Po deseti týdnech se koncem května opět otevřely školy dětem 1. stupně. Docházka byla dobrovolná, mnoho rodičů zvažovalo, zda za daných pod-
mínek své dítě do školy poslat. Nakonec do školy dorazilo asi 75 % dětí. Děti přicházely i odcházely v časových intervalech, obědvaly ve třídách 
z potravinových krabiček, střídaly výuku ve třídách i venku. Do výuky byly zapojeni téměř všichni pedagogové z 1. stupně, paní asistentky. Učitelé, 
kterým nebyla povolena výuka (Tv), zasílali úkoly a náměty na činnost online a pomáhali s chodem školy, kde bylo potřeba, např. při vydávání 
obědů.
Všichni učitelé i nadále pokračovali v online výuce. Ta 
probíhala již z nových počítačů, které škola získala díky 
finanční podpoře městského úřadu, což velmi přispělo 
ke zkvalitnění vybavení školy.
Většina pedagogů i  dětí si zaslouží ocenění za skvělé 
zvládání ztížených podmínek výuky i  pobytu ve škole. 
Po takto náročném a neobvyklém školním roce přejeme 
všem dětem, pedagogům a  rodičům příjemné a krásné 
léto plné radostných zážitků, žákům 9. třídy co nejú-
spěšnější kroky do nové životní etapy.   
 P. Chlumská, ředitelka školy

Během měsíce dubna byl ve škole dokončen dvouletý projekt na vytvoření multifunkční 
přírodovědné učebny, specializované na výuku z oblasti přírodovědných předmětů – ma-
tematiky, fyziky, chemie, přírodopisu i zeměpisu. Projekt výstavby učebny byl financován 
v rámci Operačního programu – Praha pól růstu, a také za finanční podpory našeho ÚMČ 
Praha-Slivenec.
Učebna je vybavena jako jakási přírodovědná laboratoř, která je propojena s vizualizací, 
zvukem a umožňuje vzdálené připojení. Pedagogové příslušných předmětů v době nepří-
tomnosti žáků ve škole absolvovali odborný seminář.
Učebna bude sloužit žákům 4. – 9. tříd ke zkvalitnění výuky a dalšímu rozvíjení klíčových 
kompetencí v oblasti přírodních věd a digitálních technologií. Výuka v ní měla začít již na 
jaře tento školní rok, bohužel, uzavření škol výuku posunulo až na školní rok 2020/2021.
 P. Chlumská, ředitelka školy

Také máte ten pocit, že je kolem nás ve světě samá ekologická katastrofa? Proto jsem moc ráda, že dětem ze školy ve Slivenci není ekologie lho-
stejná. I tento školní rok poctivě sbíraly starý papír. Naplnily několik klecí, které nám poskytly Pražské služby. A výsledek? Ze všech pražských škol, 
které se do projektu zařadily, děti z naší školy obsadily krásné, deváté místo! Nejlepšími sběrači se stala současná 4. A, která nasbírala 2.229 kg.
Celkově naše škola sesbírala 10.033,35 kg starého papíru. Moc děkujeme dětem a jejich rodičům za snahu, s jakou papír sbírali. Děkujeme i všem 
pedagogům slivenecké školy za organizaci sběrových dní - ne vždy byla obloha u jejich ranních služeb zalitá sluncem. A také bychom rádi poděkovali 
starším žákům naší školy, kteří u sběru aktivně pomáhali. A co příští školní rok? Půjdeme do toho znovu?  
 A. Koutníková, za žákovský parlament

Znovuotevření školy

Přírodovědná učebna ve slivenecké škole

Sběr starého papíru ve škole
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Ve čtvrtek 25. 6. se konalo rozloučení s žáky 9. třídy.



Strana 15 l škola, školka, družina  Slivenecký mramor 4 l 2020

Přijmeme do kolektivu školní jídelny  
při zš a mš Praha–Slivenec

POMOCNOU KUCHAŘKU – ½ úvazku 
a UKLÍZEČKU–½ úvazku (lze sloučit). 

Nástup 24. 8. 2020. 
Při zájmu kontaktujte vedoucí jídelny 

na tel. 777813549

Během karantény, kdy děti nemohly chodit do školy, jsme kromě příprav pro budoucí činnosti školní družiny pomohli v rámci projektu „Děti seni-
orům“ zorganizovat předání dětských obrázků klientům domova seniorů.
Pro děti (a nejen pro ně) byla také připravena v jedné části Slivence Pohádková cesta s různými 
otázkami z pohádkové říše. Každá otázka měla tři možné odpovědi, kdy ke každé odpovědi bylo 
přiřazeno jedno písmenko. Při správném zodpovězení otázek tak účastníci vyluštili i připravenou 
tajenku. Pohádková cesta byla připravena tak, že si ji každý mohl projít kdykoli mu to vyhovovalo 
a zároveň se tak dala dodržet všechna tehdy platná karanténní opatření. Pohádkovou cestu jsme 
nabídli nejen dětem školní družiny, ale i mateřské škole a široké veřejnosti. Za dobu zhruba tří 
týdnů, kdy byla Pohádková cesta vyznačena si ji prošlo množství účastníků různých věkových 
kategorií. Těm, kteří nám zaslali vyluštění tajenky, jsme následně rozposlali přes 130 diplomů.
V podobném duchu byla připravena i další, tentokrát rozsáhlejší hra – šipkovaná. Ta obsahovala 
opět dvě tajenky. Jedna tajenka se dala vyluštit nalezením obrázků zvířátek umístěných na trase, 

druhá pak využívala jména ulic, kterými trasa vedla. 
Uliční tajenka se tak dá, je-li k  dispozici předtištěný 
papír se šipkami a tabulkou tajenky, vyluštit kdykoli. 
Podrobné informace a  předtištěné papíry naleznou 
případní zájemci i během prázdnin ve schránce na ad-
rese K Rozvodně 344/25. Šipkovaná provedla účastníky 
rozsáhlejším územím Slivence a byla opět nabídnuta 
i široké veřejnosti. Protože v době uzávěrky tohoto ča-
sopisu je šipkovaná stále „v provozu“, neznáme zatím 
počet účastníků.
Obě hry byly připraveny ve spolupráci s 3. místní sku-
pinou OS ČČK Praha 1 a měly velmi kladnou odezvu.
Od 25.  května začala spolu se školním vyučováním 
ve zvláštním režimu opět fungovat i  školní družina. 
1. června na Den dětí jsme za dodržení všech platných opatření zorganizovali pro děti, které školní dru-

žinu využívaly, na školní zahradě zábavné odpoledne.
Doufáme, že od nového školního roku se již bude školní družina moci opět vrátit ke svému běžnému provozu.  PeS-

V  měsíci červnu se v  MŠ Slivenec začal realizovat v  zelené 
a červené třídě projekt „Pohádky v Hejného metodě“. Pro děti 
jsou připravené nové, pestré, zajímavé aktivity, díky kterým 
se u dětí rozvíjí předmatematická gramotnost. Ale nejen to… 
Děti se učí argumentovat, diskutovat, spolupracovat, vyhod-
nocovat. Učitel je pouze průvodcem. Děti samy hledají cestu 
pro zlepšení. Díky těmto trochu jiným úkolům a hrám si děti 
a učitelky užívají poslední společné chvíle v mateřské škole, 
protože většina z dětí z těchto tříd nastupuje od září do lavic 
prvních tříd. A. Winterová, učitelka MŠ

Školní družina

Projekt „Pohádky 
v Hejného metodě“

Srdečně zveme na

TRADIČNÍ IMATRIKULACI ŽÁKŮ 
PRVNÍCH TŘÍD.

Proběhne 1. září 2020 v 9:30 ve velké aule školy.

Nastupující prvňáčky přivítá 

starostka Jana Plamínková.



Po nucené přestávce, která vznikla v souvislosti s koronavirem, jsme ihned, jak to bylo 
možné a vládní opatření to dovolila, znovu otevřeli svou švestkovou náruč. Přizpůsobili 

jsme se podmínkám - rozvolnili, desinfikovali, omezili, přesunuli… Sestavili jsme aktualizovaný 
rozvrh, znovu otevřeli velkou většinu našich kurzů a byli trpěliví…V důsledku toho třeba naši 
cvičenci poznali, jak „chutná“ cvičení jógy pod širým nebem (některé lekce se uskutečnily v Parku 
Granátová), malí Špunti si užili sportovní aktivity na víceúčelovém hřišti (laskavě zapůjčil oddíl 
AFK) a některými akcemi jsme podpořili projekt Zažít náves jinak (bubnování, pohádka v parku, 
výtvarné a divadelní workshopy u rybníka). Bohužel jsme nemohli otevřít kurzy Cvičení rodičů 
s dětmi a některé výtvarné a divadelní kurzy. Tam jsme se s nařízením vlády „nevešli“. O podmín-
kách finanční náhrady za nevychozené lekce informujeme na této stránce samostatně. Jsme rádi, 
že jsme se během jarních měsíců přeci jen znovu sešli, byť s omezeními. Na léto jsme připravili 
letní semestr cvičení a těšíme se, že se v plné sestavě sejdeme v září u našich zápisů. Přejeme 
všem švestkovým příznivcům krásné léto a v září na shledanou!  Realizační tým Klubu Švestka

Jak jsme znovu otevřeli Slivenecký klub Švestka

Kurzy a kroužky Sliveneckého klubu Švestka 
pro školní rok 2020/2021
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Rodinné centrum Pecka
Volná herna
Montessori dílny I.- III. (od 18 měs. a od 3 let) 
/ 1000,–
Pecičky  I. - II. - Stimulační cvičení kojenců 
a batolat / 1000,– 
Hliněná pecka - keramické dílny pro předško-
láky a školáky / 1000,–

Dramatický obor
Divadélko / 5 - 7 let / 1150,–

Výtvarný obor
Paletka I. - II. / od 3 let a od 5 let / 1150,–
Paletka s keramikou / od 6 let / 1150,–
Kreativní dílna / od 7 let / 1150,–
Kurz fotografie pro dospělé / 1150,– 
Keramické kurzy pro dospělé / 1600,– / per-
manentka na 4 vstupy - 800,–

Hudební obor
Výuka hry na klarinet, saxofon, klavír, klasic-
kou, akustickou a elektrickou kytaru, housle
cena : děti - individuální lekce 2600,–
dospělí - individuální lekce 3500,–
Sborový zpěv pro dospělé / 1150,–

Cvičení v tělocvičně ZŠ
Prťata I. - II. / od 18 měs. a od 2 let / 1150,–
Rychlí Špunti I. - II. od 4 let / 1150,–
Míčové hry - od 6 let / 1150,–

Cvičení v sále FIT Švestka
Běhání s Irenou /permanentka
Jemná jóga / permanentka
Ranní jóga / permanentka
Power jóga s Kristýnou / permanentka
Pilates I. - II. / permanentka
Jóga s Věrou / permanentka
Jóga s Jiřinou / permanentka
Tabata / permanentka
Jógová terapie / otevřené meditační lekce
Cvičení pro zdravá záda I. - II. / senioři /
50% sleva na permanentku
Jóga pro děti 3-6 let / kurz 1150,–

Plum School – Jazykové kurzy pro dospělé
cena : skupina 1600,– / malá skupina (2-3) 
1900,– / individuální lekce 3500,–
Angličtina I. - III. / začátečníci, mírně pokro-
čilí a pokročilí
Němčina I. - III. / začátečníci a mírně pokročilí
Španělština / začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí
Latina - začátečníci

Lekce jógy v parku Granátová 
MHD Smaragdová



Máme za sebou podivné měsíce, které výrazně poznamenaly všechny volnočasové aktivity, včetně činnosti Rodinného centra Pecka. Bo-
hužel jsme letos nemohli připravit tradiční Den dětí, který pro nás bývá vyvrcholením celoroční činnosti. Naštěstí se podařilo vykouzlit 
náhradní program v podání Jakuba Folvarčného a Davida Hlaváče – dětský den byl komorní, jiný, ale rozhodně vydařený. Přesto nechceme vidět 
uplynulé měsíce jen v černých barvách. Jsme rádi, že Pecka obstála v dalším roce činnosti a že díky podpoře především MČ Slivenec mohla nabízet 
krom pravidelných kurzů workshopy, představení pro malé diváky (divadýlko principálky Moniky Pospíšilové) či dílny na obecních jarmarcích. 
Doufáme, že tomu tak bude i v příštím roce a že se s vámi budeme opět hojně setkávat.  Za RC Pecka Dora Poláková

Jedeme dál…
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Kurz trénování paměti – v pořadí již 12., jsme začali navštěvovat 15. 1. 2020. Bylo nás dvacet a Klub Na Půdě nás byl plný. Do Kurzu chodíme moc 
rádi, dozvíme se spoustu nových informací, skutečně paměť zkoušíme, luštíme hádanky, zpíváme, v rytmu cvičíme, užijeme mnoho legrace. Letošní 
jaro nám všem koronavirus program upravil, dokončili jsme pouze sedm lekcí dnem 11. 3. 2020. Proto jsme se domluvili na dokončení jarního Kurzu 
trénování paměti  na období po letošních prázdninách – na září 2020 takto:
9. 9. 2020 – lekce č. 8,
16. 9. 2020 – lekce č. 9,
23. 9. 2020 – lekce č. 10
– jsou to středy od 16.00 v Klubu seniorů Na Půdě. Všichni účastníci Kurzu č. 12 dostanou mail s touto 
informací.  

15. 6. 2020 v pondělí jsme se všichni sešli Na Půdě v klubu seniorů, abychom vyslechli přednášku Šárky 
Denkové a Zuzany Eliášové z LR HEALTH AND BEAUTY - na téma zdraví, prevence, posílení imunity 
a kloubní výživy. Představily nám produkty vyrobené z Aloe Vera a jejich mimořádné vlastnosti důleži-
té při léčbě chřipkových onemocnění, nastydnutí, bakteriálních zánětů, úrazů, svalové únavě. Přednáš-
ka i diskuse byla velmi zajímavá. Potěšila nás i účast a zájem všech seniorů.  

Pro toho, kdo se rozhodl v době koronavirového nouzového stavu zůstat doma, nechodit ven, bylo mu 
nakupováno příbuzenstvem nebo dobrou duší, odmítl návštěvu u lékaře, sledoval informace v televi-
zi o stavu nakažených, mrtvých i uzdravených, bylo řešení kvízů, které posílal všem zájemcům Pavel 
Podzemský, požehnání. Od dubna do poloviny června jsme obdrželi 25 kvízů. Byly to fotografie hradů, 
zámků a významných míst v ČR s orientačním popisem, kde se památka nachází a mnohdy vtipným do-
provodem Pavlova zážitku na vybraném místě. Nám nezbylo nic jiného, než všeho zbytečného nechat 
a pátrat v mapách, na internetu, v paměti, historii, poskládat jeho nápovědu a uhodnout, kde fotografie 
vznikla. Ke kvízům použil fotografický materiál nejen svůj, ale získal foto i od seniorů, kteří také rádi 
cestují a fotí (Jára Balík, Věra Přibyslavská a Anna Novotná). Takže příprava kvízu byla menší týmová 
práce – byť největší podíl na ni má Pavel. Podívali jsme se do Plzně, Mariánských Lázní, Bečova, Chebu, 
Vrchotových Janovic, Svatošských skal, Jáchymova, Nového Jičína, Vranova nad Dyjí, Bítova, Cornštej-
na, Znojma a i jinam. Těšili jsme se vždy na další fotografické hádanky, které byly nejen zpestřením do-
mácího prostředí, ale i poučením v zeměpise i historii. Pavle, Věro, Aničko a Járo děkujeme a vymýšlejte 
dál! Je toho víc, co nevíme. Senioři z Půdy. Příspěvky Irena Krejčová

Přestože má fototerapie prokázané léčivé účinky na lidský organismus a  odborníci ji dopo-
ručují zejména v domovech pro seniory, je v Česku stále nedostatečně využívaná. Například 
v osmdesáti letech potřebuje člověk až třikrát více jednotek světla než ve třiceti. V SeneCura 
SeniorCentru proto v  rámci prevence i  terapie vznikl projekt „Světlo, které pomáhá“. Léčbu 
světlem využívají po celý rok v tvořivé dílně, a navíc získali zápůjčku šesti lamp od společnosti 
Blue Step, která je odborníkem v oblasti fototerapie.
„V rámci profesních zkušeností jsem přesvědčen o pozitivních účincích fototerapie. Proto jsem rád, že 
ji mohu aplikovat u klientů našeho domova. Máme pro to vyčleněnou dílnu, kde klienti tráví dostatek 
času a společně s aktivizačními pracovníky tvoří různé výrobky. Hlavním zdrojem světla je světelný 
panel upevněný ke stropu. Klienti dochází do dílny ideálně několikrát v týdnu na cca 30 až 60 minut. 
Nejenže díky panelu výborně uvidí na svou práci a tvořením podpoří kreativitu a jemnou motoriku, ale 
hlavním smyslem trávení času v dílně je terapie světlem a její pozitivní dopad na zdraví a duševní kon-
dici seniorů,“ přibližuje fototerapii ředitel Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D. „Navíc během koronavirové krize 
jsme úspěšně používali lampy, zapůjčené od Ladislava Eliáše a jeho společnosti Blue step, k chronobio-
logické fototerapii.“
Je bohužel standardem, že světelné podmínky klientů v domovech pro seniory a pacientů v léčebnách 
dlouhodobě nemocných jsou často nevyhovující. Přitom právě dostatek světla je s rostoucím věkem pro 
seniory klíčový. Zájem o fototerapii v posledních letech roste, patrně i díky větší dostupnosti informa-
cí o významu dostatku světla ve dne a tmy v noci,“ říká MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., odborný asistent 
a vedoucí lékař ambulancí a poradny pro chronobiologickou léčbu Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN 
v Praze.  Mgr. Lukáš Stárek, PhD, ředitel domova (redakčně zkráceno)

Kurz trénování paměti – jaro 2020

Aloe Vera pro seniory v Holyni a Slivenci

Kvízy pro seniory

Fototerapie pomáhá seniorům v domově SeneCura
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Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci červenci a srpnu 
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

ČERVENEC
Paní Zdeňka Helclová
Paní Helena Roháčová

Pan František Görgl
Pan Ota Stočes

Pan Antonín Müller
Paní Irena Burianová
Pan Jaroslav Mlsna

Paní Jindřiška Hejrová
Paní Anna Nárovcová
Pan Karel Procházka

SRPEN
Paní Zdeňka Kůstková
Paní Věra Přibyslavská
Paní Zdeňka Čurdová

Pan Jan Paul
Pan Ladislav Rýmon

Pan Pavel Tion
Paní Božena Koudelková

Pan Václav Janouš
Pan Josef Kovář
Pan Jan Havel

Paní Hana Pecháčková
Paní Zdeňka Baudyšová

Paní Dagmar Lípová

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
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Veřejná knihovna ve Slivenci
je, půjčuje knihy, pořádá vzdělávací akce, čtení školákům i seniorům.
Stále se setkáváme s překvapenými občany Slivence i Holyně, že ve Slivenci máme knihovnu, že si zde mohou zapůjčit knihy různých žánrů. Ano, 
knihovna je malá, moderně zařízená, upoutá vás pestrou kombinací barev, příjemným prostředím, rozkvetlou předzahrádkou, poměrně velkým vý-
běrem povinné školní četby, ale i posledních novinek na trhu. Knihy nakupujeme podle přání čtenářů a našich finančních možností. Nabízíme četbu 
i v angličtině, němčině, ruštině i v jiných jazycích. Nabízíme stolní hry pro děti i dospělé. Každý měsíc bývají přednášky cestovatelů, spisovatelů 
nebo jiných nevšedních osobností. Do knihovny a na akce vás srdečně zveme.
Kde knihovnu najdete? Městská část Praha-Slivenec, K Lochkovu 6 (jděte do dvora)
Kdy je otevřeno? Úterý 13.00-18.00; středa 09.00-13.00; čtvrtek 15.00-19.00
Spojení: 251 811 297 (v půjčovní době); knihovna@praha-slivenec.cz; www.slivenec.knihovna.cz  

První akce po koronavirovém nouzovém stavu bylo povídání cestovatele, fo-
tografa a trochu i dobrodruha Petra Štětiny o jeho putování oblastí Wachanu 
v horách Pamíru v severovýchodním Afghánistánu. Cestoval sám a na místě si 
vzal místního průvodce pro výšlap do hor.

Afghánistán je relativně malá země, ukrytá ve vysokých horách Hindúkuše (Niči-
tel Indů) a dalších pohořích. Pásmo hor se táhne až k břehům Indu na východě. 
Průsmyky Hindúkuše umožňovaly odedávna spojení mezi Blízkým Východem, 
Střední Asií a  Indickým subkontinentem. Právě tato strategická křižovatka na 
hedvábné stezce se stala této zemi osudnou. Podnebí v Afghánistánu je vnitro-
zemské, suché a velmi proměnlivé. V horách drsné. Ve vysokých horách žije mimo 
jiné zvířeny i vzácný kozorožec a sněžný leopard. Jako dopravní prostředek slouží jak. Mezi ptáky patří dravci – jestřábi, sokoli, orli a supi. K hadům 
kobra, krajta a četné druhy zmijí. Na afghánském území převládají suchomilné rostliny. Petr Štětina nám promítl nevšední fotografie lidí, s kterými se 
setkal. Jsou to lidé krásní, větrem ošlehaní a velmi pohostinní. Jeho fotografie horských velikánů a údolí jsou nezapomenutelné. Jak píše Šimon Pánek 
v knize Jaromíra Štětiny (shoda jmen Jaromíra a Petra čistě náhodná) „S Matyldou v Afghánistánu“: Afghánistán je jako droga, kdo okusí prostor, 
syrovost a bezprostřednost nekonečných hor i zvláštní poetiku vesnic a přímou radost a pohostinnost lidí, nikdy nezapomene. Tuto knihu si můžete 
půjčit v naší knihovně ve Slivenci.   Příspěvky Irena Krejčová

proběhla v úterý 16. 6. v tradičním čase pořádání našich besed od 18 hodin. Tuto ak-
ci pronásledoval několikerý odklad, a tak už jsme si řekli, že to musíme zorganizovat 
ještě před prázdninami.
Magda Radostová – cestovatelka, fotografka, spisovatelka – byla u nás přednášet už 
potřetí, nebyla pro nás nováčkem, její předchozí besedy byly vždy velmi zajímavé.
Úvodem nám shrnula situaci, kterou teď jako profesionální cestovatelka (vlastní 
cestovní agenturu) má. Situace velmi komplikovaná, s obtížným odhadem vývoje 
do budoucna. Pandemie koronaviru zasáhla cestování a tím i lidi v něm podnikající 
opravdu nemilosrdně.
Paní Radostová si připravila povídání o tom, jak vypadá safari v indickém národ-
ním parku Ranthambore. Popsala nám, jak se dostala do skupiny profesionálních 

fotografů specializujících se na focení volně 
žijících šelem. Jak se vyvíjel její zájem a láska 
k šelmě – tygru bengálskému. Prosadit se jako 
fotografka v práci, která je spíše doménou mu-
žů, vyžadovalo jistě značnou porci odhodlání 
a odvahy. Dozvěděli jsme se, jakými fotoapa-
ráty byla na safari vybavena, jakou roli hraje 
domorodý stopař a  řidič terénního auta. Ná-
vštěva safari se plánuje přibližně rok dopředu, 
je nutné požádat o  rezervaci určitého místa 
v  parku a  zaplatit poměrně vysokou částku. 
A při samotné akci je potřeba se vybavit vel-
kou trpělivostí, odhodláním i ochotou snášet 
vedro a nepohodlí. A protože je paní Radosto-
vá nezdolná optimistka, už se těší na svoji dal-
ší výpravu za tygry i další cesty do exotických 
zemí. Držme jí palce!  Jiřina Haningerová

Afghánistán

Beseda Za tygry do Indie s Magdou Radostovou

Veřejná knihovna Slivenec pořádá setkání

S PETREM HUBENÝM
Z HOLYNĚ

a jeho knihou

BLÍZKÁ SETKÁNÍ SE SMRTÍ
Kdy: v úterý 22. září 2020 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ,

 
Přemýšlíte o  tom napsat 
knihu? Zajímá vás, jaké 
jsou nejčastější psací zlo-
zvyky? Jak dobře je nutné 
ovládat pravopis? Kde je 
nejlepší místo na psaní 
a kde se naopak psát nedá? 
Co je „odpojovací rituál 
a co je to „no name“ efekt?

Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost, jak lze při práci 
projektového managera v „korporátu“ napsat knihu. Poví-
me si o motivaci, psacím procesu, jak vše časově zvládat, co 
je na psaní nejtěžší, kde číhají největší úskalí a naopak, co 
je na psaní nejzábavnější. Pokusím se vám přiblížit realitu 
a fungování českého knižního trhu.
Na závěr přečtu ukázku z povídky Prašanda, aneb co vás 
může potkat noční cestou domů do Holyně.



V letošním druhém čísle Sliveneckého Mramoru jsme představili plán výstav v Galerii Kaple Holyně. Poté nás všechny překvapilo období nečekaných 
zkoušek a zhatilo i mnohé plány týkající se holyňské výstavní sezony. V souvislosti s více než dvouměsíčním povinným zákazem akcí i někteří vystavo-
vatelé na další období z nejrůznějších privátních důvodů odřekli. Jsme proto velmi rádi, že naši nabídku přijal malíř Bobo Sobotka, holyňský rodák, který 
žije s rodinou ve Slivenci. Přinášíme fotoreportáž z vernisáže autorových obrazů, kterou slovem uvedla kurátorka Galerie Kaple Holyně Adéla Rozehna-
lová. Součástí programu vernisáže byl hudební recitál, který si připravila Adéla Rybářová, absolventka studia hry na housle University of Missouri v Saint 
Louis. V kapli zazněla skladba Méditacion – instrumentální intermezzo z opery Thais, kterou zkomponoval Jules Massenet. Hudba podtrhla jedinečnou 
atmosféru a hloubku autorových obrazů. Pan Sobotka je osobnost mnohovrstevná, s niternou potřebou umělecké výpovědi. Umělec, jehož duchovní 
obrazy mnozí už měli možnost vidět před časem na výstavě právě v holyňské kapli, nebo ve slivenecké kavárně, přijal výzvu k malému rozhovoru.

Pane Sobotko, můžete se čtenářům, kteří vás 
ještě neznají, představit?
Jsem holyňský rodák a  jsem na to hrdý. Ačkoli 
více než třicet let bydlím ve Slivenci, Holyně je 
mému srdci stále blízká.
Vystudoval jsem ŠÚUV v Praze / Školský ústav 
umělecké výroby /, obor filmový maskér a vlá-
senkář. V této profesi jsem pracoval téměř čty-
řicet let. Moje filmografie obsahuje více než 
sedmdesát titulů českých i  zahraničnich filmů 
a seriálů. (např. Slunce, seno a…, Černí baroni, 
Princezna ze mlejna, seriál Sanitka, Amadeus, 
Letopisy Narnie, seriál Crossing Lines). V  roce 
2016 jsem se s filmovou tvorbou rozloučil a roz-
hodl se naplno věnovat malbě obrazů. Moje díla 
jsou zastoupena v  soukromých sbírkách nejen 
v České republice, ale i ve Francii, Německu, Vel-
ké Británii a USA.

Co pro Vás znamená tvorba a jak jste se k ma-
lování dostal?
Pokud propadnete touze cokoli tvořit, jste chy-
cen navždy. Malování, to je vášeň. Podstatou 
každého mého obrazu je hluboký emocionální 
prožitek, vyjádřený estetickou krásou. Ne pou-
hým estétstvím. Krása, to je pro mě harmonie. 
Pocit klidu, bezpečí a naděje. Součástí mého stu-
dia na ŠÚUV byla i výuka malby, kresby, užitého 
výtvarnictví a dějin umění. Tam byly položeny 
základy mé současné tvorby.

Souvisí vaše potřeba se výtvarně projevovat 
s vaší profesní dráhou?
Od práce filmového maskéra není daleko k mal-
bě obrazů. Ačkoli se to na první pohled nezdá. 
Když vytváříte třeba masku čertíka v  pohádce 
Princezna ze mlejna, je to vlastně také obraz, ale 

malovaný na obličeji herečky.
Při filmové práci jsem musel nakreslit stovky ná-
vrhů masek historických i pohádkových postav. 
A od toho je k malování obrazů už opravdu jen 
skok.

V  letošním roce, který přinesl neočekávané 
obavy, výzvy, překvapení, změny, možná i lec-
která zklamání jste přijal hned dvě domovské 
výzvy: Vytvoření keramické plastiky pro sa-
krální památku ve Slivenci a také možnost vy-
stavovat v Galerii Kaple Holyně. Nezdá se vám 
to symbolické?
Nad nabídkou vytvořit keramickou plastiku do 
podstavce kříže na hlavní ulici jsem nejprve vá-
hal. Cítil jsem velkou zodpovědnost. Nakreslil 
jsem tři návrhy a v keramickém ateliéru Slive-
neckého klubu Švestka pod vedením a za velké 
podpory lektorky Edity Šimkové jsem nakonec 
plastiku hořících svící vytvořil. Kříž tím jakoby 
ožil.
Měl jsem letos v červnu vystavovat své obrazy 
v  Polsku, v  katedrále ve Wambeřicích. Situace 
kolem pandemie ale překvapila a změnila náhle 
životy nás všech. Kulturní život se úplně zasta-
vil. O to větší radost jsem měl z nabídky vystavit 
znovu po třech letech svá díla v holyňské kapli. 
Ano, je to vše velmi symbolické a svědčí o jedi-
ném. Umění a tvorba je nedílnou součástí života. 
Pomáhá a povzbuzuje i v těch nejtěžších situa-
cích.

Když zavzpomínáte na Holyni vašeho dětství, 
co vás jako první napadne? V čem se život před 
40 ti lety lišil od života současnosti?
Holyně mého dětství byla malá vesnička mezi 
poli. Všichni se mezi sebou znali. Uprostřed vsi 

stála jedna telefonní budka…jeden obchod se 
smíšeným zbožím a  jedna hospoda. Sousedská 
pomoc byla samozřejmostí. Na autobus se cho-
dilo do Slivence, do školy kilometr pěšky.
Holyně byla obec zemědělská. V bývalých stat-
cích se chovali vepři, na polích kolem se pěsto-
vala cukrová řepa, kterou moje maminka chodi-
la brigádně jednotit a okopávat. Holyně, to byla 
oáza klidu…a svým způsobem jí zůstala vlastně 
dodnes. Tedy zatím…

Jak si pamatujete z  dětství kapli sv.  Křtitele, 
která je od konce 19. století holyňskou domi-
nantou?
Holyňská kaple…?
To bylo pro mě vždy posvátné a tajemné místo. 
Ještě jsem jako dítě zažil několik pohřbů vypra-
vených přímo z  kaple. Pamatuji i  malý oltář, 
který uvnitř stál. Zvonilo se klekání. Před kaplí 
byl malý parčík, ve kterém stál pomník padlým 
hrdinům v 1.světové válce (pozn.  redakce: dnes 
stojí v dolní části nám. Pod Lípou). Za kaplí, tam 
kde je dnes umístěný kříž, rostl vysoký a košatý 
kaštan (pozn. redakce: kříž byl přemístěn v r. 2009 
z původního místa u cesty mezi Holyní a Barran-
dovem).
Kaple měla v oknech žlutá matná skla a sluneční 
paprsky vždy celý prostor prozářily pohádkovým 
světlem.
Holyňská kaple byla v mých dětských předsta-
vách tichým chrámem i  kouzelným zámkem. 
Jitřila vždy mou fantazii a já sem velice rád, že 
kaple po mnoha letech úpadku opět ožila a při-
náší radost, krásu i poučení novým generacím. 
A nejen Holyňákům.
 Lenka Kudláková, Bobo Sobotka
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Nové příběhy křížků

Poněkud skryt před pohledy chodců, ve stínu starého kaštanu, stojí na ulici Ke 
Smíchovu kříž ze sliveneckého mramoru. O jeho původu nic nevíme. Snad jen to, 
že byl součástí skupiny sedmi křížů, které stály v důležitých směrech ven, či do 
Slivence. V tomto případě byl postaven na staré cestě, která spojovala kostel Všech 
svatých se hřbitovem. Současná komunikace Ke Smíchovu byla zbudována až mno-
hem později. Poničený křížek byl v roce 2009 zrestaurován Ing. architektem Hube-
ňákem. Od té doby, ač zanikl původní smysl vztyčení kříže, dělá trochu v ústraní 
radost kolemjdoucím. V podstavci kříže ze sliveneckého mramoru je obdélníko-
vá nika. Nika byla (co pamětníci pamatují) prázdná. V Klubu Švestka se zrodil na 
podzim loňského roku nápad kříž oživit. Oslovili jsme výtvarníka Bobo Sobotku 
(rozhovor s ním přinášíme na str. 20). A tak se začala v keramickém ateliéru Klubu 
Švestka rodit plastika. Technické konzultace keramického zpracování vzala na sebe 
Edita Šimková. Vše jsme konzultovali s  restauratérem architektem Hubeňákem. 
Výsledek půlročního projektu lze spatřit, pokud se na cestě zastavíte… 

Kříž Na Ladech
NA LADECH je místní pojmenování zachovalého remízku na cestě mezi Holyní a Řeporyjemi. Při jeho severní hraně s pohledem na profil Dalejské-
ho údolí a na protější straně s pohledem na sídliště Velká Ohrada, stojí kříž. Kříž - jako symbol něčeho, co nás přesahuje, co je budoucím pocestným 
místem pro zastavení a pokorné rozjímání, který je orientačním bodem v krajině - pokud by remízek, na okraji kterého byl vztyčen, zmizel. V sou-
časnosti je mezi hranou remízku a hranou Dalejského údolí louka. Zjara tu vyrůstají první houby „májovky“, v létě kvete jetel, chrpy a další luční 
kvítí. Na okraji louky směrem do údolí jsou nálety křovin (šípky a trnky), koncem dubna a začátkem května tu kvete na vápenných skalkách koniklec, 
v létě zrají luční jahody. Asi 500 m směrem dolů k železniční trati je studánka Dobrá Voda. Pokud půjdeme asi 750 m směrem opačným (do Řepo-
ryjí), objevíme opuštěný kamenolom, národní přírodní památku Požáry. Kříž tady Na Ladech nemá dlouhou historii, vztyčili jsme jej tu teprve před 
několika měsíci. Má svůj původ z kraje kolem Benešova. O tom by mohl vyprávět pan Karel Navrátil, který už řádku let zachraňuje křížky a umísťuje 
je do krajiny, aby pokračoval v tradicích a víře našich předků. Ten kříž má ale už nyní svůj vlastní (místní) příběh… Začátkem letošního jara byl můj 
telefon (i zpravodajství na místních sociálních sítích) zahlcen zprávami o vandalském poničení křížku. Na jedné straně smutek – na straně druhé 

radostné zjištění, že si kolemjdoucí všimli a  ten symbol u  cesty vzali 
za svůj… Roztočilo se kolo porozumění, pomoci, solidarity, pochopení… 
Jeden z holyňských sousedů vymyslel, jak na to, druhý zakoupil mate-
riál, jiný půjčil traktor, našel čas… Kříž Na Ladech je již opravený a po-
děkování za to patří dobrým Holyňákům, Václavu Lippertovi nejvíce… 
 Lenka Kudláková

Křížek na ulici Ke Smíchovu

Na fotografii autor Bobo Sobotka 

Na fotografii Václav Lippert
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S postupným uvolňováním karanténních opat-
ření se i život slivenecké farnosti začíná konečně 
pomalu vracet ke své původní podobě.
Od 26. dubna jsme znovu mohli alespoň o ne-
dělích začít individuálně přistupovat ke svátosti 
eucharistie. Po šesti týdnech, kdy byl kostel uza-
vřen a  všichni jsme museli dodržovat sociální 
odstup, to byl takový malý svátek :-).
S další vlnou uvolňování karanténních opatře-
ní jsme se v neděli 17. května po deseti týdnech 
a za dodržování všech platných nařízení koneč-
ně dočkali možnosti osobně se účastnit mše sva-
té i ve sliveneckém kostele.
Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii a obvykle 
při něm probíhají tzv. májové pobožnosti.
S  dalším rozvolňováním protiepidemických 
opatření se tyto pobožnosti mohly ve Slivenci 
uskutečnit alespoň během posledního květno-
vého týdne.
Stejně jako spousty jiných akcí byla i  tradič-
ní Noc kostelů ovlivněna pandemií Covidu 19. 
Nejprve nikdo nemohl vědět, zda se vůbec bu-
de moci Noc kostelů uskutečnit. Nakonec se 
přesunula na nový termín a v omezené míře se 
uskutečnila v pátek 12. června. Některé kostely 
své programy zcela zrušily, jinde přizpůsobily 
novým podmínkám. K  úpravě programu došlo 
i  ve Slivenci. Původní plánované krásné kon-
certy byly odloženy, protože bychom nedokázali 
splnit platná protiepidemická opatření. A snad 
si je budeme moci naplno užít příští rok. Celý 
program byl tentokrát tak trochu jiný, než jsou 
návštěvníci Noci kostelů ve Slivenci zvyklí. Přes-

to však měl své kouzlo. Vzhledem k  menšímu 
počtu návštěvníků jsme v našem malém koste-
le mohli uskutečnit nápady, které se nám líbily 
již déle, ale vzhledem k malému prostoru jsme 
je nemohli uskutečnit. Návštěvníci Noci koste-
lů tak u nás mohli letos najít např. „Zeď nářků, 
proseb a  díků“. Zde mohli buď viditelně nebo 
na lístečcích zanechat své prosby, přání nebo 
poděkování. Následující nedělní mši svatou pak 
otec David obětoval právě za tyto vzkazy a jejich 
pisatele. Před obětním stolem pak na zemi le-
žel velký dřevěný kříž, kde každý mohl za svou 
prosbu zapálit svíčku. Během večera zazněly 
společné litanie ke sv.  Anežce nebo modlitba 
růžence. Zájemci si mohli vyslechnout komen-
tář k  historii kostela, životu a  dílu sv.  Anežky 
a Rytířského řádu křižovníků s červenou hvěz-
dou. Každý návštěvník si mohl náhodně vybrat 
lísteček s biblickým citátem. Také proběhly dva 
spontánní minikoncertíky a  setkání u  varhan. 
Děti si mohly vymalovat vitrážový obrázek nebo 
splnit malý detektivní kvíz. Na kostelní zahradě 
bylo připraveno malé občerstvení a návštěvníci 
si zde příjemně popovídali i s otcem Davidem, 
který se i přes svůj nabitý program přijel do Sli-
vence podívat. Všichni si také mohli prohlédnou 
výstavu fotografií. Jeden z panelů byl zaměřen 
na slivenecké zvony, další na půdu a  oprave-
ný krov, jiný ukazoval zajímavé detaily kostela 
a na posledním mohl každý porovnat historické 
a  současné pohledy na kostel jako dominantu 
obce. Noc kostelů byla tentokrát mnohem klid-
nější než v předchozích letech, nic jí to ale neu-
bralo na jejím kouzlu.
V neděli 21. června od 15 hodin sloužil otec Da-
vid v holyňské kapli svatého Jana Křtitele poutní 
mši svatou, při které jsme si připomněli tohoto 
světce, jehož odkaz je aktuální i v dnešní době. 
I dnes potřebujeme své „Jany Křtitele“, kterým 
bychom se měli snažit naslouchat.
Po prázdninách jste všichni srdečně zváni na 
koncert sliveneckého akordeonového souboru, 
který byl z původního zrušeného termínu přelo-
žen na středu 23. září od 19 hodin.  - PeS-

Střípky z farnosti

Z Noci kostelů

Svatojánská poutní mše v holyňské kapli

▲
▲

▲ ▲
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V neděli 28. 6. (již po uzávěrce tohoto čísla) proběhla ve veřejném sportovním areálu Benefice, kterou pořádal spolek AFK. Podrobně budeme o této velké 
akci informovat v zářijovém čísle Sliveneckého mramoru.

 
Rodinné centrum Pecka se připojilo k akcím na návsi. Anička Břenková si 
připravila před prázdninami poslední pohádku pro nejmenší. Byly pozvány 
i děti z mateřských školek a přišlo jich tolik, že kdyby nám počasí nepřálo, 
do klubového studia Švestky by se ani nevešly.
Loutkoherečce Aničce se podařilo děti vtáhnout do děje tak dokonale, že 
chvílemi nebylo jasné, kdo vlastně pohádku vypráví. Nakonec nechala malé 
diváky prohlédnout si loutky zblízka, popřála všem krásné léto a slíbila, že 
na podzim zase ráda přijede.
   Jana Bílková

 

Benefiční utkání domácí st. gardy AFK Slivenec  
a Amfora klubu Praha ve Slivenci

Smolíček v parku
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KALENDÁŘ SLIVENCE 2020
ČERVENEC – SRPEN
21. 6.–30. 8. Bobo Sobotka: Pokušení (výstava v Galerii
 Kaple Holyně)
1. 7.–11. 9. Letní semestr Fit Švestka
ZÁŘÍ
5. 9.–27. 9. Otupělí v Galerii Kaple Holyně (výstava fotokurzu  
 Klubu Švestka)
1. 9. Začátek školního roku, imatrikulace prvňáčků
1. termín zápisu Sliveneckého klubu Švestka
2. 9. 2. termín zápisu Sliveneckého klubu Švestka
5. 9. 14:30 – 21:00 Slivenecký Burčák na návsi a 3. termí  
 zápisu Sliveneckého klubu Švestka
10:00-17:00 Výstava modulové železnice (MKMŽ
 v ZŠ Praha-Slivenec)
14:00–16:00 Hafík (MČ v areálu školní zahrady)
7. 9.	 Schůzka	seniorů	(Klub	seniorů	v KC	Na	půdě)
7. 9. Veřejné zasedání zastupitelstva
14. 9. Začátek pololetí kurzů Klub Švestka
23. 9. 19:00 Akordeonový koncert – Kostel Všech svatých
24. 9. Zájezd seniorů (Klokoty, Tábor, Sezimovo Ústí)
ŘÍJEN
3. 10.–25. 11. Kristýna Šormová: Obrazy (výstava v Galerii
 Kaple Holyně)
5. 10.	 Schůzka	seniorů	(Klub	seniorů	v KC	Na	Půdě)
9. 10. Koncert Jaroslava Hutky v sále restaurace U Bůčka
14. 10.	 Zájezd	seniorů	(Žitava,	Rumburk)
LISTOPAD
2. 11.	 Schůzka	seniorů	(Klub	seniorů	v KC	Na	Půdě)
2. 11. Veřejné zasedání zastupitelstva
13. 11. Koncert Ivana Hlase v sále restaurace U Bůčka

JAROSLAV HUTKA
pátek 9. 10. 2020 od 20:00 hodin
Sál restaurace U Bůčka

Koncert pořádá MČ Praha-Slivenec. Vstupenky lze zakoupit od 20. 7. na 

podatelně úřadu MČ. Cena 200,– Kč k sezení/ 100,– Kč k stání

MČ Praha – Slivenec, PrimaWine shop, Bistro Zastávka 
zvou na

Slivenecký burčák
Sobota 5. 9. 2020 14:30 – 21:00

(na návsi u rybníka)
14:30 – 18:00 Odpolední program

(pohádka a hry pro děti, hudební produkce a občerstvení)

18:30–20:00 Koncert kapely Brouci Band

Pátek 13.11.2020  od 20:00 hodin
Sál restaurace U Bůčka

Koncert pořádá MČ Praha-Slivenec. Vstupenky, které byly 

zakoupeny na původní (březnový) termín, zůstávají v plat-

nosti. Od 20.7. lze ještě zakoupit vstupenky na podatelně 

úřadu MČ. Cena 200,- Kč k sezení/ 100,- Kč k stání


