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Vítání sliveneckých a holyňských občánků
V sobotu 19. června přivítala místostarostka Lenka Kudláková na návsi u rybníka 13 občánků (z celkového počtu 44) narozených v roce 2020. Obřad  
s předáním pamětních listů doprovázel hudební recitál ZŠ Slivenec. 
Poděkování za organizaci obřadu patří zaměstnancům úřadu, především paní Janě Valtrové a Bohdaně Růžičkové a ZŠ Slivenec za hudební recitál.

Pokračování na straně 18

Foto: Béda Morstein
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24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC – 9. 6. 2021
HOSPODAŘENÍ
Zastupitelstvo schválilo:
■ Závěrečný účet hospodaření MČ 
Praha-Slivenec za rok 2020 s přílo-
hami a Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření MČ Praha – Sli-
venec za rok 2020 včetně přijatých 
opatření k odstranění chyb a nedo-
statků a souhlasí s celoročním hos-
podařením MČ Praha – Slivenec za 
rok 2020 s výhradou. 
■ Odpis majetku ve výši 285 466,61 
Kč. Šlo o staré a poškozené věci. 
■ Přijetí příspěvku na občanskou 
vybavenost ve výši 40 000,00 Kč na 
základě Smlouvy o příspěvku na 
občanskou vybavenost obce. 
■ Rozpočtové opatření č. 3 
■ Vyjmutí majetku veřejného 

osvětlení v ulici Na Kraji ve výši 46 
585,- Kč a jeho převedení na Hlavní 
město Prahu

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zastupitelstvo schválilo:
Výběr zhotovitele zakázky „Opra-
va havarijního stavu hygienického 
zázemí pavilonu A ZŠ Praha-Slive-
nec“ –  společnost DOMISTAV CZ 
a.s. za cenu 2 801 126,- Kč + DPH 
■ Výběr zhotovitele zakázky „Vý-
měna oken v učebních pavilonech 
ZŠ Praha Slivenec“ -   společnost 
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. za cenu 
3 118 066,- Kč + DPH

KOMUNIKACE
■ Zastupitelstvo schválilo záměr 

rekonstrukce povrchu části komu-
nikace K Dobré Vodě v letošním 
roce za částku cca 1 500 000,-Kč + 
DPH.

SMLOUVY
Zastupitelstvo schválilo:
■ Uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor v čp. 315 
na 2x5 hod/týdně za cenu 1000,-
Kč/měsíc.
■ Uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě užívání pozemku parc. 
č. 1773/31, v k. ú. Slivenec za úče-
lem zřízení, provozování, údržby a 
oprav podzemního vedení se spo-
lečností PRE distribuce, a.s
■ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 

zhotovení PD na nástavby pavilonů 
ZŠ a MŠ  Praha – Slivenec, kterým 
se navyšuje cena o 70.000,- Kč + 
DPH z důvodu postupné realizace  
a tím vzniklých víceprací 

■ Upravený Jednací řád Zastupitel-
stva Městské části Praha-Slivenec

Zahájení výstavby tramvajové trati
V pátek 11. 6. 2021 v 9 hodin proběhlo za účasti náměst-
ka primátora Adama Scheinherra, starostky MČ Prahy 5 
Renáty Zajíčkové, starostky naší městské části  Jany Pla-
mínkové a  místostarostky Lenky Kudlákové slavnostní 
zahájení výstavby nové tramvajové tratě Sídliště Barran-
dov – Holyně. Zahájení se zúčastnil i zástupce společnosti 
Strabag, která výstavbu bude provádět. První etapa, která 
bude končit v Holyni, by měla trvat cca 10 měsíců. Doba 
výstavby bude ale záviset na délce archeologického prů-
zkumu.
Samotná stavba byla zahájena krátkým proslovem zúčast-
něných a poklepáním na základní kámen budoucí tratě. 

Doufejme, že na 
první etapu ply-
nule naváže i  ta 
druhá a  tramvaj 
budou moci vyu-
žívat i Sliveňáci.
 Šárka  Musilová

Periodický tisk územního samosprávné-
ho celku, vydává ÚMČ Praha-Slivenec, 
K Lochkovu 6, 154 00 Praha-Slivenec, 
pro Městskou část Praha-Slivenec.
Periodicita 6x ročně.
IČO 00241 661
Tel.: 251 818 044, 251 813 754
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 
20. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 4/2021
Uzávěrka: 10. 6.  2021
Vychází: 20. 6. 2021
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR

Sledujte nás na webu: 
www.praha-slivenec.cz
facebooku: facebook.com/mc.
praha.slivenec
instragramu: instagram.com/
praha.slivenec
nebo na naší oficiální aplikaci 
„Slivenec“, která je ke stažení 
na Google Play a App Store.



Milé sousedky, milí sousedé,

epidemie pomalu odeznívá a my 
se opět můžeme opatrně vracet 
ke svým bývalým životům. Věřím, 
že už je velká část z vás očkovaná 
a tím pádem i chráněná před pří-
padnými  novými útoky koronavi-
ru, takže na podzim už by nás snad 
nemělo potkat nic zlého. 

Co nového se u nás za uplynulé 
dva měsíce událo… Samozřejmě 
největší událostí je rekonstrukce 
ulice Ke Smíchovu.  Rekonstrukce 
běží úspěšně, byť s mnoha pro-
blémy. Část je daná koronavirem 
(chybějící materiály), část faktem, 
že na stavbě souběžně působí ně-
kolik firem a skloubit jejich činnost 
je někdy poměrně obtížné.  Dešťová 
kanalizace už byla protažena až za 
ulici Smaragdová (kvůli tomu byl 
bohužel občas ztížený výjezd ze 
Smaragdové). Jsou položeny kabe-
ly elektro na jižní straně ulice pro 
nové veřejné osvětlení, a jsou tam 
již vztyčeny i nové stožáry pro toto 
osvětlení. Nyní se pokládají elek-
trické kabely na severní straně a 

současně se tam  přikládají i optické 
kabely Cetinu. Ulice i se severním 
chodníkem by měla být hotová do 
poloviny srpna. Upozorňuji, že  o 
prázdninách (nevíme ještě kdy) bu-
de muset dojít k uzavření křižovat-
ky Ke Smíchovu – K Holyni, aby se 
mohly  sítě dopojit. V tu dobu bude 
po dobu cca týdne omezen i pro-
voz autobusů. Velkým problémem 
je  bohužel  souběh rekonstrukce 
ulice Ke Smíchovu a výstavby sítí 
v Granátové. Toho  jsem se dlouho 
obávala a docela intenzivně jsem 
se tomu snažila zabránit, což se ale 
bohužel nepodařilo. Konec ulice 
Granátové totiž není komunikace, 
ale soukromé pole, které si majitel 
prostě zavřel, aby tam mohl vybu-
dovat sítě a novou ulici pro budoucí 
rodinnou zástavbu. Lidé,  kteří se 
bojí chodit po hlavní ulici, mají nyní 
jedinou možnost - jít Diamantovou 
a propojkou do Granátové.  Stížnos-
tí občanů hlavně krátce po zavření 
hlavní ulice bylo hodně, ale snažili 
jsme je všechny řešit tak, aby situace 
byla aspoň trochu únosná. V ulici K 
Homolce se již začala budovat re-
tenční nádrž. Jsou hotové překládky 
vodovodů a plynovodu a začíná se 
dělat dešťová kanalizace. 

Hodně jsme pokročili s budová-
ním dalších polních cest. Hotová je 
cesta od ulice K Cikánce k budoucí-
mu remízku, který tam ale vysadíme 
až na podzim. Věřím, že i když naši 
původní souvislou cestu přeťala 

dálnice, tak pejskaři či lidé s malý-
mi dětmi ocení pěšinu, po které nic 
nejezdí a kde se mohou proběhnout. 
Pokročili jsme i s budováním cesty v 
pokračování ulice U Smolnic, kde je 
zatím hotová asi polovina. Cesta od 
východního konce Granátové smě-
rem na Malou Chuchli je už napo-
jená na cestu podél Chuchelského 
háje, nyní stavbaři pracují v blízkos-
ti našeho parku.

Ve škole se již připravuje rekon-
strukce fasády historické budovy 
školy, která začne okamžitě, jak-
mile za dětmi zaklapnou prázd-
ninové dveře. V historické budově 
by se měla ještě zrekonstruovat 
sociální zařízení a bude zase jako 
nová. Tuto akci  jsme na úřadě ale 
zatím nestihli zprocesovat, bude 
se schvalovat na dalším zasedání 
zastupitelstva dne 23. 6. Poslední 
zastupitelstvo schválilo dvě zakáz-
ky v nových školních pavilonech 
– jedna je rekonstrukce sociálního 
zařízení v prvním školním pavilo-
nu, druhá se týká výměny oken v 
obou pavilonech.  

Podařilo se mi získat cca 3 mil. 
Kč z pražského programu na adap-
tace na změny klimatu, a to jak na 
výsadby stromů a keřů, tak na do-
končení cesty do Chuchle a taky na 
revitalizaci Vrutice, což požadují 
Lesy HMP předtím, než bude do-
končená výstavba dešťové kana-
lizace v centrální části Slivence. 
Budeme tak moci s výsadbami ply-

nule  pokračovat.
A konečně poslední významnou 

akcí uplynulé doby je zahájení vý-
stavby tramvajové tratě z konečné 
na Barrandově do zastávky Holyně. 
Doba výstavby by měla činit asi de-
set měsíců, ale půjde-li vše dobře, 
mohla by se i o něco zkrátit. Hodně 
bude záležet na tom, jak rychle se 
podaří udělat archeologický prů-
zkum, a také na očekávaných pro-
blémech se spodní vodou. Vím, že 
někteří obyvatelé Holyně tramvaj 
příliš nevítají, ale uvědomte si pro-
sím toto: to, že se na Barrandově 
bude pokračovat s výstavbou, je ho-
tová věc a nelze jí zabránit (pozem-
ky mezi Holyní a Barrandovem jsou 
podle územního plánu stavební). 
Šlo tedy pouze o to, zda bude sídliš-
tě obsluhované ekologicky tramvají 
nebo neekologicky autobusy. A  zde 
je tramvaj nepochybně lepší volbou. 
Holyni by měl od nové zástavby od-
dělit poměrně široký okružní park, 
který bude novou zástavbu západní 
části Barrandova obkružovat. 

Vážení občané, pro získání no-
vých informací o výstavbě, o uza-
vírkách apod. využívejte prosím 
facebook naší městské části, naše 
webové stránky a také novou Apli-
kaci Slivenec. Vzhledem k tomu, že 
některé věci ohledně rekonstrukce 
komunikací se dovídáme na po-
slední chvíli, tak jde o rychlou mož-
nost naší komunikace s vámi. 
 Jana Plamínková
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Proč se nová dopravní studie také nezabývá Holyní?
Katastrální území Holyně nemá podle stávajícího územního plánu velké 
rozvojové lokality k zástavbě. Napojení na komunikace nově zastavovaného 
území katastru Prahy 5 řeší studie nové lokality podél plánované tramvajové 
trati a napojení komunikace k plánovanému Kauflandu řeší zase projekt vý-
stavby Kauflandu, který průběžně máme možnost připomínkovat.
Kdy bude osázena alej K Cikánce, kde jsou suché stromy?
Výsadba je plánována na podzim.
Objízdná trasa v ulici Návětrná je nebezpečná, proč tam není více doprav-
ních značek nebo zrcadlo?
Vedoucí odboru dopravy Prahy 5 pan Ivan Růžička zaslal souhlas s doplně-
ním dopravního značení objízdné trase Návětrná – doplnit stávající značení 
výstražnými značkami např. A1a, A1b, A9, A12a, A22. Stavba musí co nejdří-
ve zpracovat návrh doplňujících dopravně inženýrských opatření a dát jej ke 
schválení. Stavbu provádí firma PORR.
Bude letos během letních měsíců otevřeno Květinářství?
Dle sdělení provozovatelky bude Květinářství uzavřené. Na čerstvé květiny 
se můžeme těšit až první týden v září.
Proč není v parku Granátová toaleta? Teď při dětském dni by byla potřeba.
V blízkosti parku (cca 30 m směrem k Chuchelskému háji) jsou umístěny 2 
kompostovací toalety. Pravdou je, že při větších akcích je krátkodobé přista-
vení mobilního WC dobrým nápadem. Děkujeme za podnět.

Jak je to se stavbou Slivenec building - EUFI? Bude v lokalitě rodinných 
domů stát opravdu šestipodlažní ubytovna (z toho 2 podzemní), jak uvádí 
EUFI na svém webu? 
My o stavbě EUFI nic nevíme. Dle územního plánu nejde o pozemky na vý-
stavbu rodinných domů, ale o nerušící výrobu. Až se ozvou (a to budou mu-
set, chtějí se napojovat na naše sítě), tak s nimi charakter zástavby budeme 
řešit. Naposledy jsme ale o EUFI slyšeli před několika lety, když měli získat 
kladné stanovisko EIA na svůj předchozí projekt. 
SFDI měl program, který by finančně zajistil lávku přes ulici K Barran-
dovu. Psala a říkala jsem to starostce předloni. Nevím, v čem je problém?
Problém je v tom, že území severně od Návětrné už nespadá do naší měst-
ské části, ale pod Prahu 5. Šlo by tedy o lávku z Prahy 5 na Prahu 5. Praha 5 
udělala studii na lávku a ekodukt, ale další stupně projektové dokumentace 
už dělat nechce, to by muselo dělat hlavní město. A já se už dva roky mar-
ně snažím, aby se akce zahrnula do rozpočtu Prahy. Náměstek Scheinherr 
ji tam zahrnout nechce, neboť lávka prý z dopravního hlediska nevychází 
dobře. Slíbené studie na toto téma jsem ale ještě bohužel neviděla, ač o ně 
poměrně dost usiluji…
Máte k dispozici studii rozvoje pole mezi ulicí K Barrandovu, Ke Smíchovu 
a Smaragdová?
Nemáme. Žádnou takovou studii jsme zatím nedostali a podle mých infor-
mací zatím ani neexistuje.  Jana Plamínková, Lenka Kudláková

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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Komise informačních a komunikačních technologií – zapojte se
Vážení občané,
Městská část Praha-Slivenec zvažuje zřízení komise informačních a komunikačních technologií, která by sdružovala zájemce o tuto problematiku. Cílem da-
né komise má být především řešení problematiky digitálních technologií aplikovatelných v naší městské části ve spolupráci s odbornou veřejností. V případě 
zájmu by mohla komise začít zasedat od 1. září 2021.
Prosíme případné zájemce, aby se obraceli na následující kontaktní údaje: mlcoch@praha-slivenec.cz nebo na tel.: 702 252 137. M.M.

V soboru 22. května proběhl dobrovolnícký úklid naší obce 
pod názvem Za hezčí Slivenec a Holyni. V týdnu před úklidem 
si zájemci mohli vyzvednout pytle na odpadky a rukavice, po 
skončení úklidu pak nahlásili místo, kde pytle s nasbíraným 
odpadem nebo odpad, který se do pytlů nevešel, zanechali. 
Jsmee rádi, že se do akce zapojilo větší množství dobrovolní-
ků a že se podařilo uklidit – skládku na Drbci, cestu od uli-
ce Granátová do ZOO koutku, přilehlý lesík naproti skládce 
Velká Chuchle, spodní část ulice Višňovka, oblast kolem ulice 
Smaragdová i podél polní cesty u ulice V Lipkách. Naše údržba 
vše hned uklidila, odpadků bylo na tři multikáry. Všem moc 
děkujeme, že vám místo, kde žijete, není lhostejné.  Valtr

Úklid Za hezčí Slivenec 

Fotografie z vítání občánků (šťastné úřední babičky)

V červnu je to právě 30 let, kdy nastoupila do pracovního poměru
na Úřadě Městské části paní Bohdana Růžičková. Za odvedenou práci, 

všechny úsměvy a empatii jí patří velké poděkování.

Paní Janě Volfové za dar 22 ks rozkvetlých muškátů, které zdobí slivenecké centrum.
PODĚKOVÁNÍ
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Rekonstrukce komunikace Ke Smíchovu a K Homolce

Rekonstrukce areálu ZŠ
Letošní prázdniny budou v naší škole opravdu hektické. Máme již uzavřeny smlouvy na rekonstrukci fasády historické budovy, opravu havarijního stavu 
hygienického zázemí pavilonu A a výměnu oken v obou učebních pavilonech naší základní školy. Chystáme se ještě opravit hygienické zázemí v historické 
budově, tak abychom tuto budovu měli v pořádku a pár let již na ni nemuseli „sáhnout“. Vzhledem k tomu, že prázdniny jsou krátké a od 1. září zde znovu 
začne výuka, budou práce muset postupovat rychle a všechny firmy si musí navzájem vyjít vstříc a zkoordinovat své harmonogramy. Věříme, že poslední 
týden v srpnu se již bude uklízet a děti se po prázdninách vrátí do hezčích prostor.

Od poloviny dubna probíhá rekonstrukce komunikací Ke Smíchovu a K Homolce. Na ulici Ke Smíchovu byly vyměněny lampy veřejného osvětlení. Jsou 
položeny nové silnoproudé kabely a právě se pokládají kabely slaboproudu. Budují se uliční vpusti a dokončuje se řad dešťové kanalizace. Na vytypovaných 
místech byly provedeny statické zkoušky únosnosti, na základě kterých budou navržena opatření ke zpevnění pláně. V nejbližší době se zde začne i s po-
kládkou prvních vrstev konstrukce komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že nová komunikace má opačný příčný spád, bude nutné napojení na stávající 
komunikaci již mezi křižovatkami s ulicí U Sportoviště a K Holyni. V krátkém časovém úseku během srpna bude tedy změněna objízdná trasa autobusů, které 
nebudou jezdit ani ulicí K Holyni. O přesném termínu vás budeme včas informovat.
V ulici K Homolce je stěžejní částí výstavba retenční nádrže. Od ní se pokračuje pokládkou dešťové kanalizace směrem k ulici K Lochkovu. Překládky plynu 
a vodovodu jsou již hotovy. 

Komunikace K Dobré vodě
Již pár let plánujeme opravu zadní části komunikace K Dobré vodě. Jelikož má investiční odbor magistrátu hlavního města Prahy zpracovanou akci obnovy 
čtyř můstků v této ulici, tak jsme chtěli s rekonstrukcí počkat až po jejich přestavbě. Bohužel pandemická situace značně zasáhla do rozpočtu hlavního měs-
ta, a tak se naše můstky posunuly do budoucích let. Situace povrchu této komunikace je však velmi špatná, proto naši zastupitelé odsouhlasili tuto investiční 
akci na letošní rok. Termín realizace bude záviset na možnostech stavebních firem.

Dlouhodobě se snažím o zpřístupnění dvou podchodů pod ulicí  
K Barrandovu, které jsou dlouhodobě uzavřené. Jeden je na východním 
konci ulice Ke Smíchovu - ten by umožnil občanům z Řepkového pole 
i z východní části Slivence přímo se dostat k akvaparku. Odbor dopra-
vy na Praze 5 požadoval, aby k podchodu vedl chodník. Ten máme již 
vyprojektovaný, povolený a letos by se měl vybudovat. Ke druhému 
podchodu vede nově vybudovaný chodník mezi školou a Senecurou. 
Podchod bude sloužit pro přístup ke konečné tramvaje a ke Kauflandu. 
Bohužel, ač jsem TSK upozorňovala již v únoru 2019, že chceme pod-
chody zprovoznit, oni teprve přednedávnem zjistili, že v něm je potře-
ba opravit osvětlení, což nyní řešíme s Technologiemi hl. m. Prahy.... 
Nicméně věřím, že otevření podchodu u akvaparku se dočkáme již letos 
(a toho druhého příští rok).  Pla

Uzavření přejezdu Velká Chuchle
Ve dnech 26. – 27. 7.  2021 a 6. 8. – 5. 9. 2021 bude uzavřen z důvodu Optimalizace trati Praha – Smíchov – Černošice   přejezd ve Velké Chuchli. 
Objízdná trasa bude vedena ulicí Do Chuchle, K Lochkovu, Ke Smíchovu a  dále pak  K Barrandovu.

 Zpracovala Śárka Musilová
 

Výkopy pro nové stožáry veřejného osvětlení, výstavba dešťové kanalizace (stav z počátku května)

Zpřístupnění podchodů 

Ulice Ke Smíchovu počátkem června
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Od května probíhají postupně opravy prvků a oplocení na dět-
ských hřištích, zároveň byl vyměněn písek v dětských pískovištích. 
Např. na hřišti Za Farou byly opraveny věže a mostek, které již do-
sloužily, natírají se lavičky, oplocení a dětské prvky. Byly opraveny 
prvky pro cvi-
čení seniorů.
Na pískoviště, 
kde je to mož-
né, byly dodány 
nové plachty, 
prosíme použí-
vejte je při od-
chodu k zakrytí 
pískovišť.

Rekonstrukce 
mostu před dál-
niční okruh ko-
lem Prahy stále 
pokračuje. Foto 
zachycuje stav 
mostu v polovi-
ně května. Most 
by měl být znovu 
otevřen v říjnu. 

V naší městské části máme několik lokalit, kde k nemovitostem přiléhají pozemky, které jsou dle územního plánu Prahy definovány jako ZMK – zeleň 
městská krajinná. Co je vlastně ZMK – zeleň městská krajinná? Jedná se o nezastavitelnou plochu zeleně, která je součástí celoměstského systému zeleně 
a přípustné využití je zeleň s rekreačními aktivitami, které nenarušují přírodní charakter území. Oplocení pozemku ZMK není v souladu s podmínkami 
využití tohoto druhu pozemku. Oplocení vytváří z plochy ZMK soukromou zahradu, čímž dochází k rozšiřování obytné funkce do nezastavitelného území. 
Oplocení by tak narušilo a omezilo hlavní a přípustné využití nezastavitelné plochy ZMK a byla by narušena soustava nezastavitelných ploch vymezených 
celoměstským systémem zeleně. Každý z majitelů nemovitosti o zařazení části jeho pozemku do ZMK věděl již při samotném pořizování pozemku a není 
možné toto zařazení nerespektovat. Majitelé pozemku jsme v květnu o této skutečnosti pro jistotu informovali dopisem.

Nová firma na údržbu zeleně – firma Freko, a. s., provedla první seče trávy, která v letošním deštivém počasí roste velmi rychle. Vylaďujeme spolupráci, tak 
pokud byste měli podněty k provedení sečí, budeme za ně rádi. Zároveň byly vyplety záhony a upraveny dřeviny.
Další část sečí obstarává naše údržba, která seká postupně pásy zeleně podél hlavních komunikací a pásy zeleně podél nových polních cest. Průběžně uklí-
zíme vzniklé skládky směsného odpadu nebo bioodpadu.
Stromy v aleji podél komunikace Ke Smíchovu byly odborně ošetřeny výchovnými, zdravotními a bezpečnostními řezy a byly vyvětveny z důvodu zachování 
pochozí a průjezdné výšky. Uschlé stromy budou pokáceny a nahrazeny na podzim novou výsadbou.

Stále je několik desítek majitelů, kteří neuhradili místní poplatek za svého pejska. 
Učiňte prosím co nejdříve. Děkujeme. Zda máte či nemáte uhrazeno, si můžete ověřit 
na valtrova@praha-slivenec.cz nebo 251 812 249.  Příspěvky Jana Valtrová

Dětská hřištěRekonstrukce mostu v ulici  
K Austisu

Pozemky definované jako Zeleň městská krajinná a její oplocení

Údržba zeleně

Místní poplatek za psa
Zeleň v ulici U Náhonu (Holyně)
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Nad holyňskou studánkou Dobrá voda v Dalejském údolí má patronát družina slivenecké 
základní školy. Patroni studánky (tentokrát z oddělení Koťat a Medvídků) se i letos v hoj-
ném počtu vypravili na každoroční návštěvu pramene. Vybaveni znalostí o tom, jakou 
má v našich zemích obřad Otevírání studánek tradici, ale docela prozaicky také pracovní-
mi rukavicemi, zahradnickým náčiním a pytli na odpad. Okolí studánky po zimě vyčistili 
a uvolnili odtok od nánosů kamene a dřeva. Ještě před tím slavnostním obřadem studán-
ku znovu otevřeli. Obě Králky (slivenecká i holyňská) vodu symbolicky rozlily do čtyř svě-
tových stran. Před obřadem byly za odebrány vzorky vody pro aktuální chemický rozbor.

OTVÍRÁNÍ, VYLÉVÁNÍ ČI CÍDĚNÍ STUDÁNEK
Předkřesťanský, poté středověký obřad se symbolickým zaháněním zlé moci a  neštěstí, který 
v našich zemích zlidověl. Lidé věřili, že obřad pomůže ukončení sucha a přivolání deště. Obřad 
byl prováděn během druhé poloviny jara až do svatojánské noci. Jeho průběh býval přibližně ná-
sledující: Když na jaře roztál sníh, lidé z vesnice se v určený čas vypravili společně do lesa k pra-
menům či ke studánce. Tam dětský průvod vedený královnou, deseti až dvanáctiletou dívkou, za 
doprovodu hudby zazpíval a zatancoval scénku otvírání studánek. Lidé si studánek dříve velmi 
vážili, protože pro ně bývaly cenným zdrojem pitné vody, sloužily jak rolníkům, dřevorubcům či 
lesní zvěři, tak i poutníkům. S rozvojem vodovodních sítí a čerpání vody z podzemních vod ale 
začaly pustnout.

JAK JE TO S KVALITOU VODY ZE STUDÁNEK?
Voda ze studánek je u lidí v oblibě. Nejen kvůli tomu, že je zdarma. Konzumenti by si ale měli dát 
pozor na její kvalitu. Lidé někdy věří v léčivou až zázračnou sílu studánek, dalším jejich voda jen 
chutná.

„Do studánek si chodí lidé pro vodu především z toho důvodu, že má relativně dobrou senzoriku. 
Není nijak upravovaná. Takže voní, je svěží a může mít různé chuťové zabarvení. Zkrátka chutná,“ 
vysvětluje Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice 
v Jihlavě. Přesto by měli být lidé při pití této vody obezřetní a ověřovat si její kvalitu. Studánky 
totiž nepodléhají státní kontrole, pokud neslouží jako oficiální zdroj pitné vody. Lidé by si měli 
všímat, jaké je zajištění studánky proti splachu povrchových vod a zda při jejím nabírání nedo-
chází ke kontaminaci. V neposlední řadě by měli mít k dispozici alespoň základní přehled o che-
mických a mikrobiologických ukazatelích vody. Jen zlomek zdrojů z národního registru studánek 
se ale může pyšnit provedeným rozborem kvality vody. Případná konzumace vody je vždy na 
vlastní nebezpečí a záleží hlavně na zdravém rozumu, neboť i den pro odběru vody pro 
rozbor mohou nastat v okolí zdroje skutečnosti které změní kvalitu vody.

Zdroje: https://www.nase-voda.cz/, https://www.estudanky.eu/
Redakční poznámka:

Poděkování za Otevření studánky patří nejen malým patronům, ale také vychovatelkám Petře 
Siganové a Dorotě Vopařilové.

Rozbor vody ze studánky Dobrá voda v Holyni z 25. 5. 2021 nepotvrdil kvalitu pitné 
vody. Chemický rozbor vykázal mikrobiologické znečištění. Protokol rozboru vody je při-
ložen ve schránce u studánky a je též vyvěšen na www.praha-slivenec.cz

Zpracovala Lenka Kudláková

Jarní otevření studánky Dobrá voda v Holyni.
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Obnova polních cest stále pokračuje.
Podél dokončené polní cesty Na Přídole jsme vysázeli stromy a keře a cesta je tak 
hotová. Obnova polní cesty K Cikánce, která je zelená a slouží k přístupu k nové-
mu remízku, je již také hotová. Vysadili jsme tam část nových stromů a zbytek 
budeme dokončovat na podzim.
Obnova polní cesty Granátová, která propojí naší městskou část s městskou částí 
Velká Chuchle, pokračuje dle plánu. Cesta se již dostala až k napojení na stávající 
cestu do ZOO koutku Chuchle, probíhají zemní práce a terénní úpravy. Směrem 
od Chuchle se pak dělá finální povrch a jako poslední se bude demontovat stáva-

jící panelová cesta podél „Solničky“ 
a cesta se napojí u vstupu do parku. 
Hotovo by mělo být do konce srpna 
letošního roku.
A jako poslední byly zahájeny práce 
na obnově polní cesty v  prodlou-
žení U  Smolnic. Zde se provádějí 
zemní a terénní práce, cesta je již ve 
svém tělese odkryta po celé délce. 
Byly odstraněny letité nálety a vy-
nikla tak krásná kaštanová alej, kte-
rá zůstane zachována. I  tato cesta 
bude hotova do podzimu letošního 
roku.
Bude tak více míst na procházky 
naší městskou částí.

in
ze

rc
e

Uzavření propojovací cesty 
Od poloviny května 2021 je uzavřena pěší cesta, která vede z ulice Gra-
nátová do ulice Na Křenkově. Majitel pozemku, přes který vede pěší 
cesta, zahájil výstavbu nové komunikace Granátová a pokládá kana-
lizační potrubí a proto byla, z důvodu zajištění bezpečnosti, pěší cesta 
uzavřena. Jedná se o velmi nešťastné načasování výstavby, která koli-
duje s opravou hlavní komunikace Ke Smíchovu, přitom investor byl 
s touto situací obeznámen. Městská část Praha -Slivenec nemůže pěší 
průchod vynutit, protože se jedná o soukromý pozemek.
Pro náhradní cestu můžete využít cestu do Granátové, z té vlevo (za 4 
novými domy) propojkou mezi domy do ulice Diamantová, a dále pak 
ulicí Diamantovou do ulice Na Křenkově. Na cestě je v polovině síť, kte-
rá brání vjezdu vozidel, pro pěší je cca 1 m průchod zachován.
 Zpracovala Jana Valtrová

Polní cesta Granátová

Polní cesta u Smolnic

Pásy zeleně u nemovitostí
Dovolíme si upozornit, že pásy zeleně podél komunikací přiléhající 
k nemovitostem jsou ve velké většině součástí komunikace, kdy vlast-
níkem je hlavní město Praha a jsou svěřeny do správy naší městské 
části.
Není tak možné, bez souhlasu MČ Praha – Slivenec, na těchto pásech 
zeleně cokoli:
■ odkládat (bioodpad, černé skládky)
■ umisťovat (kameny, různé dřevěné zábrany, trvale umístěné popel-
nice)
■ vysazovat (živé ploty, květiny)
■ kácet (keře a stromy)
Vzhledem k tomu, že nevhodně umístěná překážka v pásu zeleně může 
mít za následek dopravní nehodu, kdy za námi, jako vlastníkem, by šly 
náklady, budeme postupně v průběhu roku pásy zeleně u nemovitostí 
kontrolovat a překážky postupně odstraňovat.
Záležitost můžete konzultovat na 251 812 249 nebo valtrova@praha-
-slivenec.cz.
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Rozvojová území Slivence a Holyně
Vzhledem k tomu, že se s každou novou polní cestou objevují „zaručené“ informace o tom, že cestu budujeme, aby se podél ní dalo stavět, tak jsme udělali 
mapku v přehledem největších rozvojových lokalit ve Slivenci i v Holyni. To tedy znamená, že jinde se stavět nedá.    Pla. 

Pásy zeleně u nemovitostí

Dopravní okénko 
(Z podkladů  D. Wyrwola, Autoškola Wyrwolová)
Vyústění obytných zón na jinou pozemní komunikaci

Řídí  se zákonem č. 361/2000 Sb., §23 – vjíždění na pozemní komunikaci.
Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komu-
nikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech, 
jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců ne-
bo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po pozemní komunikaci. 
To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyk-
listy nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Situace  v naší městské části:
1) výjezd z ulice Křišťálová do ulice Ke Smíchovu
Z ulice Křišťálové je výjezd z obytné zóny, tudíž se řidič řídí §23 výše citova-

ného zákona, absence značek na ulici Ke Smíchovu je v pořádku, protože se 
nejedná o hlavní pozemní komunikaci, jde pouze o komunikace s napojením  
obytné zóny.

2) výjezd z ulice U Smolnic do ulice U Náhonu
Situace je identická jako v ulici Křišťálová s rozdílem, že zde je  zachováno 
původní dopravní značení, které určuje hlavní a vedlejší pozemní komuni-
kace.
V tomto případě stávající označení z předchozí dopravní úpravy je zbytečné, 
protože vyústění z obytné zóny je dané, ale jeho přítomnost sice není v sou-
ladu s nynější úpravou, ale princip je zachován.
Při výjezdu z obytné zóny je tedy třeba vždy dodržovat §23 zákona č. 
361/2000 Sb.  Redakčně kráceno a upraveno

Rozvojové lokality
Holyně západ
Holyně jih
Slivenec sever
Slivenec západ
Slivenec jih

Hlubočepy

Velká Chuchle
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Polytechbus u prvňáčků
V pátek 28. května dorazil do školy za dětmi z 1.A a 1.B Polytechbus, pojízdná polytechnická dílna. Během programu si děti postupně vyzkoušely práci 
zedníka, zahradníka a svíčkaře. První stanoviště se věnovalo zednickému povolání. Děti si postavily domek z pálených cihliček a „malty”. Na práci využívaly 
zednické lžíce a na domečcích nechyběly ani dveře, okna a střechy. Na druhém stanovišti děti zdobily květináče barevnými fixami a ubrouskovou metodou. 
Do ozdobených květináčů si pak každý zasadil vlastní rostlinku. Na posledním stanovišti si děti vyráběly svíčku. Na knot postupně nabalovaly několik vrstev 
vosku. Nakonec svíčku ještě ozdobily třpytkami.
A na závěr ještě dojmy od dětí:
„Na těch svíčkách mě bavilo, že je nejprve potápěla ta paní, a pak už jsme to dělali úplně sami. Ta svíčka byla moc hezká a ještě ji doma máme.”
„Mě na tom zedníkovi bavilo, že jsme si mohli zahrát na opravdové stavění domu, že to byl takový minidomeček.”
„Ten pán nám i říkal, jak si tu maltu vyrobíme, že smícháme písek, vodu a cement. Ale my teď měli jen takovou jako maltu, takovou kaši.”
„A říkal nám, jak se staví ty první cihly a jak se tam udělá díra na ty dveře a jak se dávají ty cihly na sebe.”„Paní na kytičky vypadala, že jí to hodně baví a mě 
to pak také bavilo.”  Anna Dvořáková, třídní učitelka 1.A

Výlet do Černé rokle u Kosoře
24. května žáci 6. A, 6. B a 9. třídy vyrazili do nedaleké světoznámé Černé rokle.
Naším cílem byl odkryv vrstev z prvohor, kdysi dávno dno silurského a devonského moře. Hledali jsme pozůstatky živočichů, kteří toto moře obývali před 
více než 400 miliony let.
V kamenné suti se nám podařilo objevit schránky mlžů, trilobitů, ramenonožců a hlavonožců. Nejúspěšnější byla v hledání 6. B.
O týden později, na Den dětí 1. 6 . 2021 se v aule naší školy konala výstava nálezů. Několik z nás – šesťáků, a pan učitel Šandor, představilo žákům školy 
svět v okolí Prahy v dávné minulosti. Promítali jsme dokument o pohybu kontinentů, kde se návštěvníci výstavy dověděli i to, že se Praha v období starších 
prvohor nacházela na jižní polokouli. Vše bylo doplněno obrázky Zdeňka Buriana, a samozřejmě naše zkameněliny. To vše s naším odborným výkladem.
 Matyáš Musílek, žák 6. A
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Distanční výuka - díl druhý

ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec přijme od září 2021

UČITELE FY, M A POMOCNOU KUCHAŘKU
na částečný/plný úvazek.

Příjemné prostředí, přátelský kolektiv, bonusy FKSP.
Kontakt: zsslivenec@seznam.cz, 251 816 594, 734 319 631.
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Školní družina

Letošní školní rok se nezastavitelně blíží ke konci. I přesto, že naše školka byla po určitou dobu uzavřena a my jsme se s dětmi poprvé pustili do distanční-
ho vzdělávání, tak větší část roku proběhla hladce a s dětmi v našich barevných třídách. Během roku jsme neměli moc možností ke zhlédnutí divadelních 
představení, k výletům a dalším akcím, které mají děti velmi rády. Proto jsme se snažili využít alespoň těch posledních několik týdnů naplno. Ve školce nás 
navštívil polytechnický autobus, také výtvarnice, která ukázala dětem práci se dřevem a děti si vybraný výrobek vytvořily. Oslavili jsme den dětí, každá třída 
dle svého výběru. Ta naše, žlutá, se s dětmi vydala do obchodního domu Kotva na interaktivní výstavu s názvem „Svět pohádek Boženy Němcové“. Všechny 
naše třídy se vypravily na výlet vlakem do ZOO Karlštejn. Bylo toho ke konci roku mnoho, ale všichni jsme si to užili.
Ale i letos něco končí, aby zas něco nového mohlo začít. Ano, i letos, jako každý rok (a nikdy tomu nebude jinak), se budeme loučit s některými našimi dětmi. 
S předškoláky z červené, zelené a žluté třídy. Společnými silami jsme vytvořili „tablo“ s tématem „NÁMOŘNÍCI“. Musím říci, že je neobyčejně povedené 
a vystavené na velké nástěnce u hlavního vchodu do školky. Letos nebude chybět ani tradiční pasování a rozloučení se s těmito dětmi, které u nás strávily 
i několik let svého dětství. Myslím, že tyto chvíle byly vesměs krásné, veselé, kreativní a že si na ně nejeden z nich po čase vzpomene.
Teď už jim jen popřejeme šťastnou a hladkou plavbu do školních lavic…
Vzhůru na palubu, ahoj a na shledanou! Budete nám chybět.  Lenka Machová, učitelka ze žluté třídy

Předškoláci! Vzhůru na palubu!

Od dubna se konečně začaly děti postupně vracet k prezenční výuce a také do 
školní družiny. Děti, které chodily do školy v posledním dubnovém týdnu, se 
mohly 30. dubna účastnit dalšího ročníku sletu čarodějů a čarodějnic. Kromě 
soutěže masek na ně čekal čarodějnický víceboj a v závěru opékání špekáčků.
V úterý 25. května se děti z oddělení Koťat a Medvídků vypravily do Holyně ke 
studánce Dobrá voda, které je naše školní družina patronem. Děti zde odebraly 
vzorky vody pro rozbor. Králky pak studánku slavnostně otevřely. Protože loni 
jsme kvůli pandemii studánku otvírat nemohli, měli jsme letos králky dvě – 
holyňskou a sliveneckou. Děti se potom pustily do vyčištění koryta a okolí 
studánky. Bohužel i tentokrát nasbíraly několik pytlů odpadků. Při zpáteční 
cestě nás sice zastihl pěkný lijavec, ale i tak se otvírání studánky dětem líbilo. 
V červnu mají v plánu studánku navštívit i další oddělení družiny.
1. června jsme k MDD na školní zahradě opět připravili, i s pomocí několika 
maminek, odpoledne plné různých zábavných disciplín, které si děti jaksepatří 
užily.  P. Siganová, vedoucí ŠD

V úterý 1. června navštívila obě MŠ místostarostka Lenka Kudláková a tajemník úřadu Matěj Mlčoch, aby předali dětem ke dni dětí drobnou pozornost.



Senioři ze Slivence a Holyně
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Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci červenci a srpnu 
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

ČERVENEC
Paní Alena Feřtrová
Paní Jana Špirková

Paní Libuše Šoborová
Paní Jana Bartáková
Pan Jaroslav Musil
Pan Zdeněk Novák

Paní Libuše Havránková
Paní Jindřiška Hejrová

SRPEN
Paní Liudmila Libigerová

Paní Lulyna Rishko
Paní Marie Římovská

Paní Eva Zítková

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V době, kdy se okolí uzavřelo koronavirové epidemii, bylo pro někoho smutné. Většina starších občanů z bytu nevycházela – i nákupy řešila donáškou. Delší 
časová izolace nikomu na dobré mysli nepřidá. My jsme to (mimo jiné) řešili luštěním kvízů. Dvakrát týdně jsme se snažili o správnou odpověď. Hledali jsme 
v mapách, na internetu, v knihách, porovnávali informace a fotografie se zadáním. Dalo to někdy opravdu hodně úsilí zjistit správný výsledek. „Cestovali“ 
jsme naší republikou, historií, prohlédli si města, hrady, rokle, rozhledny, hory a řeky. Zadání, fotografie i řešení postupně dáváme na webové stránky Sliven-
ce. Městská část Praha-Slivenec – kultura a sport – Klub seniorů – kvízy. Dosud máme vyřešeno 90 kvízů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jejich tvorbě 
a zveme vás ostatní k jejich prohlídce. Třeba vás budou inspirovat k prázdninovým výletům.  

V pátek 28. 5. jsme se rozhodli podívat se do Radotína za panem Čepičkou. Pan Čepička nám již ve Slivenci dvakrát povídal o své velké zálibě – o skalničkách. 
Jeho skalka je nádherná a není ledajaká. Je založená před 40 léty a postupně zaplňována rostlinami vysokých hor Kavkazu, Afghánistánu, pouští a jiných má-
lo přístupných koutů dalekých krajin. Pan Čepička, velký propagátor skalničkářství, nás provedl, vše ukázal, vysvětlil i zodpověděl naše dotazy. Obdivujeme 
jeho pracovitost, vědomosti i ochotu poradit, jak pracovat na skalkách.  Příspěvky Irena Krejčová, Klub seniorů

Jarní výlet Klubu seniorů za skalničkami

ÚMČ Praha-Slivenec ve spolupráci s ÚMČ Praha-Lochkov
zajistil u CA ARCES

jednodenní zájezd pro seniory

9. 9. 2021 – DĚČÍNSKO
Tiské stěny – celkem nenáročný pěší výlet mezi skalními útvary
(cca 2 km nebo 4 km podle schopností každého jednotlivce);
Děčín – čas na občerstvení a krátkou prohlídku centra města;
Benešov nad Ploučnicí – prohlídka interiérů Dolního zámku
zbudovaného ve stylu saské renesance.

Odjezd: 7.10 hod. Holyně – u kapličky, 7.15 hod. Slivenec – u školy,
7.25 hod. Lochkov – na návsi
Cena pro slivenecké a lochkovské seniory 300,– -Kč obsahuje dopravu,
průvodce, vstupy do avizovaných objektů
Informace a prodej na ÚMČ Praha-Slivenec a Praha-Lochkov



Knihovna Slivenec je OTEVŘENÁ
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Veřejná knihovna ve Slivenci má již několik týdnů otevřeno a platí výpůjční doba uvedená na internetu: úterý 13-18, středa 09-13, čtvrtek 15-19 
hod. V posledním období nám ubylo aktivních čtenářů. A to i přesto, že jsme nakoupili nové a kvalitní knihy. Mrzí nás to.
Z knihovny aktuálně:
■ Máme k dispozici nový výměnný soubor 200 ks knih a 25 CD z pražské knihovny zapůjčený na půl roku.
■ Před knihovnou je umístěný KNIHOBOX, kam můžete vrátit knihy v době, kdy knihovna je uzavřená.
■ Náš knihovní systém už vyžaduje zaplacení ročního poplatku.
■ Je nutné vrátit vypůjčené knihy před koronavirovým uzavřením knihovny. Dosud se čtenáři výpůjční doba automaticky prodlužovala, ale už 
tomu tak není. Nyní již platí výpůjční doba šesti týdnů od záznamu zapůjčení. Všechny knihy dříve vypůjčené a včas nevrácené hrozí pokuto-
váním.
■ Máme opět nové tituly pro letní dny s knížkou
Přejeme vám klidné prázdniny, dovolenou bez problémů a hlavně šťastné návraty domů.  

Písecko – krajina mostů
V úterý 8. 6. jsme besedovali s panem Drahoňovským o krajině a jedinečných památkách v okolí Písku. 
Celé kovidové období senioři trávili luštěním kvízů: podle popisu a fotografií jsme měli za úkol poznat 
české historické památky, přírodu a určené místo. Kvízů jsme vyluštili 90 s vědomím, že jsme poznali 
velkou část Čech. Ale pan Drahoňovský nám předal další podrobné informace. Ukázal nám, jaké máme 
možnosti cestování, aniž bychom překročili hranice. Cestovatel nám promítl archivní snímky Písku za 
povodně 1940 i 2002, Putimskou bránu, Morový sloup z r. 1715, Mariánský sloup od sochaře Widemanna 
i sochu Sv. Jana Nepomuckého na památečním mostě v Písku. Vystoupali jsme díky jeho vyprávění na 
rozhlednu Jarník, navštívili například Putim, Albrechtice, vesnici Jamný a podívali jsme se z Podolského 
mostu. Prošli jsme se po hrázi Tálínského rybníka a viděli staré jihočeské kamenné mosty spojující bře-
hy potoků, řek a údolí. Beseda byla velmi poutavá a ukázala nám, že máme ještě mnoho krásných míst 
k poznávání před sebou, aniž bychom opustili naši domovinu.  Příspěvky Irena Krejčová, knihovnice

Dlouho očekávaná kniha Aleny Mornštajnové Listopád vyšla a je v naší knihovně. Je to 
její pátá kniha pro dospělé po titulech:
Slepá mapa (2013), Hotýlek (2015), Hana, (2017), Strašidýlko Stráša – pro děti (2018), 
Tiché roky (2019). Všechny její knihy jsou velmi čtivé a nutno zmínit, že neveselé. Jaksi 
programově se smutným knihám vyhýbám, ale u knih Aleny Mornštajnové činím vý-
jimku. Její knihy popisují události rodin, lidí na historickém pozadí počínaje dobou před 
první světovou válkou, meziválečné období, druhou světovou válku, dobu po roce 1948, 
komunistický režim, 60. léta.
V poslední knize píše o bouřlivém roce 1989. To je doba, kterou už jsem zažila na vlastní 
kůži a bylo o ní napsáno mnoho knih. Většinou mě tyto knihy nelákají, prostě mám vlast-
ní vzpomínky. Tato doba pro mě není historie, tu jsem zažila.
U Aleny Mornštajnové jsem zase udělala výjimku. Proč? Zaujal mě námět, pojetí tohoto 
románu. Příběh se od 17. listopadu 1989 odvíjí jinak, než ve skutečnosti. Sametová re-
voluce byla potlačena a my sledujeme hrdiny, kteří byli snad příliš odvážní. Chodili na 
náměstí a troufli si říkat vlastní názory před ostatními lidmi. Jejich osud je nemilosrd-
ný, smutný, krutý. Všichni jsou pozatýkáni, buď zmizí beze stopy nebo jsou odsouzení 
k dlouholetému vězení. Děti jsou jim odebrány a umístěny do zvláštních výchovných 
ústavů, kde jim vychovatelky tvrdí, že rodiče o ně ztratili zájem. Hlavní osa románu je ve-
dena přes vzpomínky mladé matky uvězněné na dvacet let a její čtyřleté dcerky umístěné 
do ústavu. Dál už musíte číst sami, víc neprozradím.
Myslím, že kniha je zajímavá pro všechny generace. Těm, co dobu kolem roku 1989 zažili, 
,připomene, jak tenká a křehká byla hranice mezi revolucí sametovou a revolucí krvavou. 
Dnes řešíme mnoho dalších problémů, ale je potřeba si uvědomit, co máme, čeho by-
chom si měli vážit a co chránit. Pro mladou generaci, která rok 1989 nezažila, může být 
tento román dobrou učebnicí, možná názornější, než školní dějepisný výklad. Kéž by si 
ji přečetli všichni mladí, pro které je to už „vzdálená“ historie a často jen mávnutím ruky 
odbudou své rodiče či prarodiče slovy „to už jste nám říkali“. Kniha nejspíš nezláká ty, 
kdo z minulého nesvobodného režimu těžili, ale to je pochopitelné. 
  Jiřina Hanningerová

Nová kniha Aleny Mornštajnové: LISTOPÁD Podnět našeho čtenáře:
Zasílám text z  knihy Maloměstský Pitaval od 
Jaroslava Haška. V  povídce „Osudy společen-
ského člověka“ je uvedena zmínka o  Slivenci. 
 L. Šmatolán
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Dětská olympiáda
Po loňské pauze se RC Pecka a klub Švestka pustily do organizace již 11. dětského dne. Vzhledem k neodhadnutelné a rychle se měnící situaci 
(naštěstí k lepšímu) jsme se rozhodli pro „samoobslužný“ formát, který byl založen na fair play, jak to u správných sportovců má být. Park Gra-
nátová přivítal neuvěřitelných 180 závodníků ze Slivence a Holyně, ale také jako vždy z Barrandova a dalších městských částí. Na děti čekalo 
patnáct disciplín, které prověřily jejich dovednosti v běhu, skoku, hodu, rovnováze atd. S potěšením jsme sledovali, že si zadané úkoly plnili 
nejen malí sportovci, ale občas i tatínek, maminka či prarodiče – a samozřejmě i malí sourozenci v kočárcích. Takže nakonec měla olympiáda 
nejrůznější výkonností a věkové kategorie. Počasí nám přálo, bouřky se nám vyhnuly, limonáda jako vždy chutnala a účastníci si krom míčku 
odnesli poukaz na rolovanou zmrzlinu a něco na zub v bistru Zastávka, takže jsme snad drobným dílem pomohli rozjet postcovidovou ekono-
miku. Největší odměnou pro nás, pořadatele, byly děti, které v cíli povídaly, co se jim nejvíc líbilo, a dospělí, kteří poděkovali, pochválili nebo se 
zeptali na další akce.A k tomu se váže naše prosba: pojďte se zapojit do aktivit rodinného centra Pecka a klubu Švestka! Když jsme před mnoha 
lety začínali, v obci, kde se do té doby nedělo vůbec nic, dělali jsme to samozřejmě pro ostatní, ale i pro své děti. Ty už jsou dávno velké, do 
skákacího pytle se jim už ani nevejdou nohy a prolézací pytel by ucpaly, nicméně pořád „táhneme káru dál“. A rádi. Ovšem posily jsou potřeba – 
viz inzerát na trenéry Rychlých špuntů zde v Mramoru. Budeme se na vás těšit na dalších akcích: v září se opět rozjíždí kurzy po děti a dospělé, 
a potkáme se i na různých výtvarných dílnách a sportovních akcích. Krásné léto! Dora Poláková a Edita Šimková
Poděkování za všechny malé účastníky patří organizátorkám. Doro a Edito, děkujeme!



Konec pololetí v Klubu Švestka
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Na základě pandemických rozvolnění jsme postupně znovu otevřeli 
kurzy Sliveneckého klubu Švestka, jak dokládá přiložená fotogalerie. 
Některé kurzy proběhly v on-line podobě v plném rozsahu, jiné jen 
částečně. Jak jsme již informovali, konečné zúčtování kurzovného 
proběhne v letních měsících. Nedočerpané částky kurzovného bude-
me převádět do dalšího švestkového roku, nebo je po vyžádání vracet 
na účet. O případných nedoplatcích budeme též individuálně infor-
movat.
Do letních měsíců přejeme všem našim příznivcům hodně zdraví, 
slunce a optimismu!  Realizační tým Klubu Švestka

CHCETE,
ABY OBLÍBENÉ KROUŽKY

POKRAČOVALY?

HLEDÁME LEKTORY
PRO TYTO KURZY:

RYCHLÍ ŠPUNTI A MÍČOVKY Tam je nezbytná vaše pomoc! 
Hledáme tatínky-trenéry, kteří se nebojí nových zážitků a kteří 
jsou ochotni stát se součástí týmu, který si jednou týdně za-
sportuje s předškoláky a mladšími školáky. „Zaučení“ stávající-
mi trenéry zaručeno. Stejně jako nadšené děti (a maminky)…

KURZY VÝUKY HRY NA DECHOVÉ NÁSTROJE a KYTARU

KURZY FIT ŠVESTKA, prioritně Pilates a Tance pro děti

Jsme otevření o rozšíření o další aktivity,
a tak hledáme kreativní lektory do švestkového týmu.

Zájemci, pište na info@klubsvestka.cz
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Výstavní sezona v Galerii Kaple Holyně
V sobotu 5. června byla v holyňské galerii s vynuceným zpožděním 
zahájena výstavní sezona, a  to vernisáží výstavy malířky Kateřiny 
Štenclové, s názvem Light Insight. Kateřina Štenclová, česká malířka, 
umělkyně, profesorka ve Francouzském institutu, vystudovala v  le-
tech 1982 – 1988 Akademii výtvarných umění v Praze. Má za sebou 
celou řadu výstav doma, i v zahraničí a její díla jsou zastoupena Ná-
rodní galerii Praha, v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou 
nebo v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.
Na holyňské vernisáži se sešlo v hojném počtu uměnímilovné obe-
censtvo a na saxofon zahrál náš přední interpret František Kop svou 
jazzovou skladbu vytvořenou speciálně k této příležitosti. S autorkou 
se domlouval projekt již na minulý rok, ale ze známých důvodů se 
bohužel nemohl uskutečnit, až letos. Kateřina Štenclová v  instalaci 
představuje výběr z prací poslední doby, které doposud nebyly vysta-
veny. Malířka ve vystavených dílech rozpracovává časosběrné nahodi-
lé fotografie, jež posléze přepracovává v abstraktní kompozice.
Výstavu můžete navštívit až do 25. 7. vždy o víkendech a svátcích 
od 15.00 do 17. 00.
Na srpen je připravována výstava sliveneckého autora Georga Ra-
dojčiče, který se narodil do umělecké rodiny a byl v útlém věku, jako 
mimořádný student, přijat na AVU do grafického ateliéru Jiřího Lin-
dovského. Nesetrval zde sice celou dobu, ale tvorbě se věnuje nepře-
tržitě. V minulosti vystavoval např. v pražské Artinbox galerii, kde jej 
zastupovala kurátorka Nadia Rovderová. V minulosti již v holyňské 
galerii jeho výstava proběhla. Několikrát též instaloval své obrazy ve 
sliveneckém kostele Všech Svatých.
V září se v kapli opět uskuteční výstava prací sliveneckého fotogra-

fického spolku Otupělí (Slivenecký klub Švestka). Spolek několik let 
vede fotograf a pedagog Rudolf Skopec.
A pokud i nadále situace dovolí, chystá se na říjen rovněž z loňského 
roku odložená výstava malířky Kristýny Šormové, absolventky praž-
ské AVU. 
 Adéla Rozehnalová, kurátorka Galerie Kaple Holyně

V sobotu 28. 5. se konal Den dětí z iniciativy a v možnostech několika 
maminek ze Slivence. Téma Pohádková stezka mělo velký úspěch ne-
jen u dětí, užili si s nimi i rodiče. Po cestě jste mohli potkat např. Kar-
kulku, Marušku, vlka, loupežníka nebo čerta. Na každém stanovišti na 
děti čekal úkol, který postupně bravurně a s nadšením plnily.
Trasa vedla od restaurace Pyramida - ulicí Na Křenkově, Diamanto-
vou, Višňovkou do Granátové, Bar Paragraf, děti se podívaly do kos-
telní zahrady a odtamtud na školní zahradu, kde si v obchůdku moh-
ly za získané penízky koupit balónky, hračky a sladkosti. Na závěr si 
u ohně opekly buřty.
Akce vznikla z radosti a potěšila všechny zúčastněné.
Velké díky patří Lucii Holé, Soně Vodrážkové, Zuzaně Schelling, Da-
nielu a Petře Siganovým, Marii Čepkové, Heleně Vítové, Ireně Maso-
pustové - Balónky Barrandov, Jiřímu Görglovi, Baru Paragraf, Michalu 
Zemkovi, Karlu Holému, Martinu Jasovi, Vendule Prjachové, Josefu 
Karáskovi a Dobito, s. r. o.  Mgr. Soňa Vodrážková a spol.
 Zdroj foto: FB skupina Slivenec

Pohádková stezka



Noc kostelů 2021
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Přestože dlouho nebylo jasné, zda se letošní 
ročník Noci kostelů bude s ohledem na pan-
demickou situaci moci vůbec konat, pustili 
jsme se do příprav i v naší slivenecké farnosti. 
Již od počátku bylo jasné, že program bude 
bez koncertů a bude třeba ho uzpůsobit aktu-
álním podmínkám. Noc kostelů nakonec letos 
proběhla v  původně plánovaném termínu – 
tedy v  pátek 28.  května. Krátce před tímto 
datem dorazily takové instrukce k dodržování 
aktuálních nařízení, že jsme chvíli měli chuť 

Noc kostelů ve Slivenci zrušit. Naštěstí jsme 
se nakonec nedali odradit. Poupravili jsme 
připravený program, připravili vše potřebné 
a od 17 hodin se těšili na letošní návštěvníky.
Program jsme zahájili Mariánskými litani-
emi a  společnou modlitbou růžence. Zprvu 
to chvíli vypadalo, že budou v  kostele a  na 
kostelní zahradě asi jen organizátoři. A navíc 
obloha začala hrozit deštěm. Nakonec se ale 
počasí umoudřilo. Vysvitlo sluníčko a začali 
chodit i  návštěvníci. Na zahradě byl připra-
ven program pro děti a  malá fotografická 
výstava. Ta návštěvníkům ukázala unikátní 
slivenecký kostelní krov, zvony, historické 
fotografie a další zajímavosti našeho kostela. 
Uvnitř kostela pak pátrali menší i větší detek-
tivové po odpovědích na více či méně záludné 
otázky. Náš varhaník se ochotně individuálně 
věnoval každému, kdo měl zájem si prohléd-
nout a poslechnout místní varhany. Zájemci 
si také průběžně mohli prohlédnout interiér 
kostela a seznámit se s jeho historií i zajíma-

vostmi, zanechat zde své prosby, přání či po-
děkování, zapálit svíčku nebo jen tak posedět 
a rozjímat. I přes všechny obtíže a nejistotu 
kolem aktuální situace jsme do uzavření kos-
tela napočítali cca 185 návštěvníků. Následu-
jící neděli pak všechny prosby a poděkování 
z  Noci kostelů zanechané v  našem kostele 
vložil otec David do přímluv při mši svaté. 
 -PeS-

Vítání občánků Pokračování ze strany 1



Z veřejného sportovního areálu
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KANTÝNA DOZNALA ZMĚN.
Během období, kdy byl zastaven sportovní život v ČR jsme se roz-
hodli, že naše fotbalová kantýna dostane nový kabát, tak aby se rodi-
če i fotbalisti cítili v těchto prostorách lépe, a aby odrážela hodnotu 
klubu.
Staré vitríny na poháry nahradily moderní police. Nově jsou zde 
vystaveny dobové plakáty. Na zdi jsou zarámovány dva dresy, jeden 
současný a druhý historický. Vstup nad kantýnou patří karikaturám 
historicky významných osob našeho fotbalového klubu.
Chodbu ke kabinám jsme také oblékly do novějšího kabátu, kdy byly 
namontovány rámečky s fotografiemi let minulých.
Největší změnou, která bude následovat v druhé polovině prázdnin, 
bude ta, že naše kantýna bude nově otevřená širší veřejnosti. Bude 
zde možno přijít, sednout si na zahrádku, dát si dobrou kávu či zá-
kusek a celkově lze říct, že se kantýna mění na velice příjemnou hos-
půdku/zahrádku. Krásné promo video najdete na našich webových 
stránkách www.afkslivenec.cz.

JSME ZPĚT NA HŘIŠTI
Opět se nám stalo to, co v minulém roce. Specifická doba přináší mnoho 
nadstandardů, nevyjímaje sportu, který zejména v amatérských podmín-
kách utrpěl nejvíce.
Po minulém roce a předčasně ukončené sezóně jsme mysleli, že se něco 
takového opakovat nemůže a nebude. Opak byl pravdou. Ovšem tentokrát 
kladivo uhodilo ještě více. Amatérský sport se zastavil na dlouhé měsíce. 
To, co bylo kdysi běžnou rutinou, se stalo velkým nadstandardem - spor-
tování.
To je naštěstí již minulostí a my jsme se mohli opět vrátit do našeho areálu 
a tím probudit sport opět k životu. Všechny naše kategorie začaly tréninky 
v plném rozsahu a jsme rádi, že následky, co se týče úbytku dětí, nebyly 
pro náš klub znatelné. Dynamické reakce trenérů v době lockdownu napo-
mohly k udržení dětí u fotbalu. Velké díky patří všem trenérům, rodičům 
a hráčům - za jejich úsilí, snahu a chuť. Jde vidět, že klubismus, který jsme 
nastavili naší dlouhodobou prací, nese své ovoce a děti mají fotbal u nás 
opravdu rádi. Děkujeme AFK Slivenec!

REAKCE TRENÉRŮ NA COVIDOVOU DOBU
Na našich webových stránkách www.afkslivenec.cz najdete reakce trenérů 

na covidovou dobu. Jak vnímají zastavení sportu. Co tato výluka přinesla 
za následky a zda lze vůbec najít nějaké pozitivum. Jaké mají plány pro 
nadcházející ročník. Doporučujeme přečíst si tento velice zajímavý článek 
s otevřenými odpověďmi trenérů.

Z fotbalového klubu

Slivenecký Klub Švestka znovu otevřel po nucené pauze své kurzy a 
přesunul některé lekce do parku Granátová (více na str. 16)

Jóga v parku

Pokračování ze strany 1



Strana 20 l kalendář  Slivenecký mramor 4 l 2021

27. 6. 14:00 Svatojánská poutní mše v kapli sv. Jana Křtitele
1. 7.–10. 9. Letní provoz kurzů Fit Švestka
5. 6.–25. 7. Kateřina Štenclová: „Light inside“ (Výstava Galerie
 Kaple Holyně)
1. 8.–29. 8. George Radojčič: Obrazy (Výstava Galerie Kaple Holyně)
1. 9. Imatrikulace sliveneckých prvňáčků (v ZŠ Slivenec)
1. 9. 8:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00 Zápisy do kurzů 
 Sliveneckého klubu Švestka (1. termín)
2. 9. 16:00 -19:00 Zápisy do kurzů Sliveneckého klubu  
 Švestka (2.termín)
4. 9. SLIVENECKÝ BURČÁK
4. 9. 15:00 -18:00 Zápisy do kurzů Sliveneckého klubu  
 Švestka (3. termín)
4. 9.–5.9.  Výstava modelářského kroužku
4. 9.–26. 9. Otupělí: Fotografie (Výstava Galerie Kaple Holyně)
6. 9.	 Schůzka	Klubu	seniorů	(KC	Na	Půdě)
6. 9. Veřejné zastupitelstvo
11. 9,. 14:00–16:00 HAFÍK
13. 9. Zahájení pololetí kurzů Sliveneckého klubu Švestka
21. 9. 18:00 Libor Drahoňovský: Český ráj (cestopisná beseda)

KALENDÁŘ SLIVENCE ČERVEN – ZÁŘÍ 2021

SLIVENECKÝ
BURČÁK

4. září 2021 15:00–21:00
 

 

 

 

 

 

 

 

Koncerty:

 Staropražští Pardálové, 
Hlasoplet, Gentlemani

Doprovodný program pro děti: 
Pohádka, soutěže a hry, kejklíři, výtvarné dílny
Burčák a občerstvení, drobný stánkový prodej

Svatojánská poutní mše
v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni

27. 6. 2021 od 14 hod
Mši bude sloužit P. Mgr. David Kučerka


