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V sobotu 4. září jsme po dlouhé odmlce způsobené lockdownem mohli znovu nechat sliveneckou náves ožít tak, jak jsme bývali zvyklí v „období před covi-
dem“. Kdysi jsme toto podzimní setkání s burčákem uváděli jako slavnost mladého vína, ale letos bylo vlastně ono slunečné odpoledne oslavou toho, že se 
znovu můžeme sejít, pobavit se, občerstvit se…
Na podiu se vystřídaly poslechové kapely Gentlemani, Staropražští pardálové a vokální soubor Hlasoplet. Děti i dospělé bavili po celé odpoledne kejklíři, ma-
lý harmonikář i veselá Čertovská pohádka. Vzhledem k opravdu letnímu počasí jsme program rozšířili i do parku kolem rybníka. Malí zájemci stáli trpělivě 
frontu na střelbu z děla, výuku jízdy na jednokolce či na žonglování s kužely nebo obručemi. Pletly se barevné copánky, hrály se hry zručnosti, malovalo se 
na obličej a kdo měl zájem, účastnil se výtvarné keramické dílny. Během celé akce probíhal zároveň třetí termín zápisů do kurzů Sliveneckého klubu Švestka.
Dostatek výborného burčáku zajistila vinotéka PrimaWine a nebyla nouze ani o občerstvení a pivo. Koktejly a kávu zajistil (už tradičně) pojízdný bar pana 
Rangla. Ke kávě napekli úžasné koláče šikovní pekaři z chráněného bydlení Zeeland a program zpestřila nabídka stánkového prodeje v podobě květinových 
dekorací, textilních doplňků i bio produktů. Návštěvnost byla vskutku rekordní a atmosféra přátelská.   Lenka Kudláková
Poděkování patří: Pracovníkům úřadu MČ, realizačnímu týmu Klubu Švestka, manželům Nohavovým, p. Ranglovi, p. Knotkové i Kůsové, zástupcům 
chráněného bydlení Zeeland, agentuře Merlet a všem sousedům za vynikající atmosféru!

Slivenecký burčák

Pokračování na straně 10
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25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC DNE 23. 6. 2021 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zastupitelstvo schválilo 
■ Zakázky na havarijní rekon-
strukci sociálních zařízení v histo-
rické budově školy, a sice instala-
térské práce za cenu 915 300 Kč a 

stavební práce za cenu 898 540 Kč. 

HOSPODAŘENÍ
Zastupitelstvo schválilo:
■ opravu textu v příloze usne-
sení č.  307/24/2021 ze dne 

9. 6. 2021 s názvem „Závěrečný 
účet roku 2020  – schválený“ 
na: „Hospodářský výsledek MČ 
činí: - 2 222 426,49 Kč a výsled-
ná daň z  příjmu je 169 410, 64 
Kč“, a to z důvodu písařské chy-

by. Schválenou změnou textu 
není dotčena platnost závěreč-
ného účtu.
■ přijetí příspěvku na občanskou 
vybavenost obce ve výši 60 000 
Kč.

V srpnu navštívil Slivenec náměstek primátora Prahy Ing. Petr Hlu-
buček. Navštívil staveniště rekonstruované ulice Ke Smíchovu i vý-
stavbu retenční nádrže v ulici K Homolce a seznámil se s dalšími plá-
novanými projekty v naší městské části.

Granty 2022
1. kolo
Zastupitelstvo vyhlásilo 
1. kolo dotačních progra-
mů (grantů) pro rok 2022.
Žadatelé mohou předklá-
dat své žádosti od 21. říj-
na do 1. prosince 2021.

Formulář žádosti a Zása-
dy pro poskytování účelo-
vých dotací naleznete na 
stránkách www.praha-
-slivenec.cz.

Na úvod zasedání seznámila sta-
rostka přítomné s  novinkami 
v  městské části hlavně v  oblasti 
stavební. Poté promluvila místosta-
rostka Lenka Kudláková o  akcích, 
které se u nás v poslední době ko-
naly, a  předseda dopravní komise 
František Polák podrobně popsal 
jednání dopravní komise.
HOSPODAŘENÍ
Zastupitelstvo schválilo:
■ finanční vypořádání ZŠ a  MŠ 
Praha-Slivenec z  hlavní činnosti 
za rok 2020 a úhradu ztráty ve výši 
18 154,95 Kč z rezervního fondu
■ přijetí příspěvku na občanskou 
vybavenost obce ve výši 90 000 Kč
■ přijetí daru od společnosti DRE-
AMLINER se ve výši 150 000 Kč
■ přijetí investičních a  neinvestič-
ních účelových dotací od HMP ur-
čených na projekty související s  na-
plňováním cílů hl. m. Prahy v  rámci 
„Strategie adaptace hl. m. Praha 
na změnu klimatu“ v  celkové výši  

3 060  000 Kč. Prostředky jsou urče-
né na revitalizaci Vrutice, dokončení 
cesty na Malou Chuchli a  výsadbu 
zeleně.
■ přijetí dotace ve výši 100% podílu 
MČ na celkové daňové povinnosti 
hl. m. Prahy na dani z příjmu práv-
nických osob za zdaňovací období 
roku 2020 ve výši 169  410,64 Kč.
■ přijetí dotace – podílu na finanč-
ních prostředcích obdržených jako 
výnos daně z hazardních her a jako 
odvod z loterií v období 1. 12. 2020–
31. 12. 2020 a 1. 1. 2021–31. 5. 2021
■ vratku finančních prostředků ve 
výši 205 160 Kč z projektu ZŠ „Slive-
necká škola objevuje“ (projekt reali-
zovaný v rámci programu OPPPR)
■ přijetí účelové neinvestiční dota-
ce z HMP pro ZŠ a MŠ Praha – Sli-
venec ve výši 925 200 Kč, určené na 
posílení mzdových prostředků za-
městnanců škol a školských zařízení 
včetně podpory pracovníků ve stra-
vování v oblasti obecního školství
■ rozpočtová opatření dle tabulky 
č. 4
■ navýšení ceny za pronájem bytů 
v objektu č. p. 462 na částku 106 Kč/
m2 /měsíc s platností od 1. 1. 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí
■ Uusnesení zastupitelstva HMP 

č.  28/42 ze dne 17.  6.  2021 o  vý-
sledku finančního vypořádání hl. 
m. Prahy s  městskými částmi za 
rok 2020, z něhož vyplývá pro MČ 
Praha  – Slivenec doplatek míst-
ních poplatků ve výši 4 680,– Kč.
SMLOUVY
Zastupitelstvo schválilo:
■ dodatek č.  1 k  Smlouvě o  dílo 
mezi MČ Praha – Slivenec a spo-
lečností KVS stavební, na dílo 
„Údržba polní cesty U  Smolnic“, 
kterým se navyšuje konečná cena 
o 158 761,30 Kč bez DPH
■ uzavření Smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě užívání 
pozemku parc. č. 1705/1, v k. ú. Sli-
venec se společností PRE distribu-
ce, a. s., za cenu 10 000 Kč + DPH.
■ uzavření Smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě užívání 
pozemků parc. č. 1655/1 a 496/5, 
v k. ú. Slivenec se společností PRE 
distribuce, a.s, za cenu 9 450 Kč + 
DPH.
■ uzavření Smlouvy o  smlou-
vě budoucí o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě užívání pozem-
ků parc. č.  1953, 1956, 1719/4, 
1719/3, 1719/2 a  222/53, v  k. ú. 
Slivenec se společností PRE dis-
tribuce, a. s.

DOPRAVA
Zastupitelstvo důrazně nesouhlasí 
se zavedením zón placeného stání 
na Barrandově v  předloženém ře-
šení „Rozšíření ZPS Praha 5 - 2021 
- oblast Barrandov, objednatel 
TSK,  a.  s.“ a  požaduje jejich neza-
vádění.
GRANTY
Zastupitelstvo vyhlašuje I. kolo na 
poskytnutí účelových dotací z  roz-
počtu Městské části Praha – Slive-
nec na rok 2022. Celková výše po-
skytnutých finančních prostředků 
je 300 tis. Kč.
OSTATNÍ
Zastupitelstvo
■ schvaluje Řád veřejného pohře-
biště Městské části Praha – Slivenec
■ I. bere na vědomí Dohodu o ukon-
čení smlouvy o  nájmu prostor ur-
čených k  podnikání se společností 
GNSH,  s.  r.  o., která byla uzavřena 
dne 25. 8. 2021
■ II. schvaluje využití 1. NP v bu-
dově č. p. 22 (bývalé Bistro Zastáv-
ka) pro potřeby MČ Praha-Slivenec 
a dočasné využití 1. NP v  této bu-
dově pro komunitní potřeby orga-
nizační složky MČ Praha-Slivenec, 
Volnočasového centra Sliveneckého 
klubu Švestka. 
 Zapsala: Jana Szilvásiová

26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC DNE 220. 9. 2021

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 5/2021
Uzávěrka: 13. 9. 2021
Vychází: 24. 9. 2021
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR
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Milé sousedky, milí sousedé,
věřím, že jste si 
o  prázdninách 
a  dovolených 
dobře odpoči-
nuli. Léto bylo 
po  dlouhé do-
bě normální, 
středoevrop-
ské, tak pevně 

doufám, že nás čeká i úplně nor-
mální podzim, bez velkých výky-
vů počasí i  bez koronavirových 
patálií.
My na úřadě jsme se v létě oprav-
du nenudili, protože u nás probí-
haly dvě rekonstrukce ulic a čtyři 
akce ve škole, o  menších akcích 
nemluvě. Ulice Ke Smíchovu byla 
5. září konečně celá zprovozněna, 
takže jsme si mohli oddechnout 
jak my všichni, tak i  obyvatelé 
okolních uliček, kudy jsme zavře-
nou komunikaci objížděli, a kteří 
si tudíž užili své. Tímto se jim 
dodatečně omlouvám, ale ono to 
bohužel nejde udělat jinak. Nyní 
zbývá ještě dokončit nový chod-
ník na jižní straně a  vysázet do 
záhonů zeleň. Upozorňuji, že pro 
stromy tam bude ještě vytvořeno 
větší místo, tak aby dobře rostly. 
Křižovatka Ke Smíchovu – K Ho-
lyni, o jejímž uzavření jsem psala 
v minulém Mramoru, se nakonec 
uzavírat nebude, protože novou 
část ulice se podařilo napojit na 
tu starou celkem slušně i  bez 
uzavírky. Zůstal tam sice mírný 

schůdek, který zmizí až po do-
končení výstavby, ale to dopravu 
nijak neomezuje. Výstavba re-
tenční nádrže u  Vrutice nabrala 
opravdu velké zpoždění, dosud 
se ani nedosáhlo plánované-
ho dna, a nemůže se tudíž začít 
s betonáží. V ulici K Homolce už 
jsou položeny sítě a nyní se staví 
nová komunikace, která by mě-
la být hotová do konce října, ale 
bohužel bez posledního úseku 
u retenční nádrže. Začala už také 
výstavba dešťové kanalizace na 
ulici K  Lochkovu, která je kvůli 
tomu značně zúžena. Námi po-
žadovaný semafor odbor dopra-
vy Prahy 5 neuznal, takže situace 
tam nyní vyžaduje od řidičů vel-
kou opatrnost a ohleduplnost.
Ze čtyř akcí ve škole proběhla 
bez problémů jen rekonstrukce 
sociálních zařízení v  historické 
budově, kterou prováděly osvěd-
čené místní firmy. Rekonstrukce 
fasády se bohužel stále táhne 
a  bude se provádět zřejmě až 
do října – naštěstí to ale provoz 
školy nijak zásadně neomezuje. 
Stejně tak měla velké zpoždění 
výměna oken v  obou školních 
pavilonech. Nyní je nicméně již 
skončená a  musím říct, že okna 
jsou pěkná a  oba pavilony díky 
nim výrazně prokoukly. Rekon-
strukce sociálních zařízení v prv-
ním pavilonu je již také v zásadě 
hotová, ale musí se tam ještě 
odstranit různé nedodělky. Po-

pravdě řečeno, když jsme viděli, 
v jakém stavu je škola těsně před 
začátkem školního roku, tak nám 
moc do smíchu nebylo. Ale jak se 
říká - konec dobrý, všechno dob-
ré.
V Granátové už jsou v nové čás-
ti položené sítě a nyní se buduje 
dešťová kanalizace ve východní 
(stávající) části ulice. Poté se bu-
de dělat nový povrch. Kdy se ale 
ulice otevře až ke křižovatce Na 
Křenkově, bohužel stále netuší-
me.
Během léta jsme obnovili starou 
pěší cestu na Malou Chuchli, kte-
rá se stala okamžitě oblíbeným 
místem na procházky i  jízdu na 
kole. Na podzim tam ještě při-
bude úprava okolních ploch se 
zelení. K dokončení se už poma-
lu blíží také prodloužení cesty 
u Smolnic.
Dobře pokračuje i výstavba tram-
vajové trati do zastávky Holyně. 
Zde ovšem nastal jeden zcela 
kardinální problém: během léta 
si Praha 5 odhlasovala zavedení 
zón placeného stání na komplet-
ně celém Barrandově. Řešíme 
tedy, co to udělá s naší městskou 
částí v situaci, kdy se na Barran-
dově bude za parkování platit 
a kdy zde není jediné parkoviště 
P+R. Velmi se obáváme zahlcení 
Holyně a  severní částí Slivence 
obyvateli okolních obcí. Spolu 
s  naší dopravní komisí i  s  od-
borem dopravy Prahy 5 jsme se 

snažili najít nějaké přijatelné ře-
šení, ale ono žádné, obávám se, 
není. Snažila jsem se přesvědčit 
radní Prahy 5, předsedu tamní-
ho dopravního výboru i  některé 
zastupitele, aby zóny nezavádě-
li, ale bohužel marně. Stejně tak 
nevyhověli ani našemu apelu, 
aby je zavedli až po dokončení 
tramvajové trati do zastávky Sli-
venec (u krůťárny) a vybudování 
parkoviště P+R, se kterým se na 
konečné počítá.
Jsem moc ráda, že se konečně 
po dlouhé době zase rozeběhly 
kulturní i  sportovní akce. Účast 
na Sliveneckém burčáku byla 
opravdu mohutná, je vidět, že 
vám akce tohoto typu už opravdu 
chyběly. Hodně lidí je přihláše-
no i do našich kurzů ve Švestce, 
rozbíhají se i zájezdy pro seniory 
a  různé besedy. Tak doufám, že 
nám to vydrží. Já jsem absolvo-
vala nesmírně milou besedu se 
seniory, na kterou přišlo velké 
množství dam a  také jeden sta-
tečný pán. A všichni byli zvědaví, 
co je u nás nového…
Na závěr připomínám, že se už za 
pár týdnů konají volby. Tentokrát 
bude jedna komise sedět jako 
vždy v zasedací místnosti a dru-
há nahoře v Klubu seniorů, kam 
se dostanete buď po schodech 
nebo výtahem. Nezapomeňte te-
dy – 8. a 9. října!!!
 Zdraví Jana Plamínková,
 vaše starostka

Imatrikulace žáků prvních tříd ve středu 1. září Pokračování na straně 11

Granty 2022
1. kolo
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Konají se ve dvou dnech:
PÁTEK 8. ŘÍJNA 2021 OD 14.00 HODIN DO 22.00 HODIN
SOBOTA 9. ŘÍJNA 2021 OD 8.00 HODIN DO 14.00 HODIN.

V MČ Praha-Slivenec voliči s trvalým pobytem ve Slivenci a v Holyni 
volí ve 2 volebních okrscích:

Volební okrsek č. 48001 má sídlo v zasedací místnosti – I. patro
úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 a je určen pro voliče s trvalým 
pobytem v těchto ulicích:
S l i v e n e c:
Azuritová, Diamantová, Do Chuchle, Frančíkova, K  Austisu, K  Cikánce, 
K  Homolce, K  Lochkovu, K  Rozmezí, K  Rozvodně, K Váze, Kameníků, Ke 
Štěpcům, Mramorová, Na Bělici, Na Botě, Na Čisté, Na Korálově, Na Kraji, Na 
Křemínku, Na Přídole, Na Rovném, Od Rozcestí, U Habeše, U Jezírka, U Sva-
hu, U Trpce, V Doubcích, V Lipkách, Ve Smrčině, Višňovka, Za Křížkem, Za 
Farou, Za Fořtem

POZOR ZMĚNA!!!
Volební okrsek č. 48002 má sídlo v místnosti KC Na Půdě - II. patro
úřadu MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 a je určený pro voliče s trvalým 
pobytem v těchto ulicích:
S l i v e n e c:
Alabastrová, Dominínská, Granátová, Jantarová, K  Holyni, Ke Smíchovu, 
Křišťálová, Malachitová, Meskářova, Návětrná, Na Křenkově, Nefritová, 
Obecní zahrada, Opálová, Pod Rybníkem, Rubínová, Růženínová, Smarag-
dová, Tyrkysová, U Spojky, U Sportoviště, Vltavínová
H o l y n ě:
K Dobré vodě, K Lípě, K Zabrkům, Kopanská, Kotovka, Nám. Pod lípou, Pod 
Vysokou mezí, Průtažní, Rohlovská, U Náhonu, U Smolnic, U Vápenice, Za-
vátá, Za Knotkem
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 
18 let.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky
■ platným občanským průkazem,
■ platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České repub-
liky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 
potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro kaž- 
dou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky obdrží vo-
liči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). Volič obdrží ve 
volební místnosti od okrskové volební komise prázdnou úřední obál-
ku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru ur-
čeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. 
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, 
který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlaso-
vací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací 
lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič 
hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okr-
skovou volební komisí do volební schránky.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič s trvalým pobytem v MČ Praha-Slivenec, který nebude moci volit ve 
svém volebním okrsku, může požádat již ode dne vyhlášení voleb Úřad 
městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 Slivenec-Praha 5 o vydání 
voličského průkazu, a to:
■ osobně podáním žádosti o vydání voličského průkazu, kterou je možné 
získat v listinné podobě v kanceláři podatelny ÚMČ Praha-Slivenec v pří-
zemí budovy
Kontaktní osoba: pí.  Bohdana Růžičková, Tel.: 251818044, v  úředních 
dnech PO 08-17.45 a ST 08.00-17.45 hod.Mimo úřední hodiny ve dnech 
ÚT, ČT, PÁ po telefonické dohodě. Žádost on-line naleznete i na webových 
stránkách úřadu na www.praha-slivenec.cz.
NA POČKÁNÍ SI LZE VYŘÍDIT VOLIČSKÝ PRŮKAZ OD 23. 9. 2021 DO 
6. 10. 2021 (DO 15:45 HOD.)
■ písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. dne 1. 10. 2021, učiněným 
formou:
■ zasláním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
■ v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Park roku
Park Granátová se dostal do soutěže Park roku, kde se spolu s dalšími jedenácti díly z celé republiky uchází o jedno z čelných míst. Pokud chcete svým 
hlasem přispět k šancím o udělení ceny veřejnosti, můžete hlasovat na: https://www.parkroku.cz/cs/menu/soutěžní-díla/
Na fotografii soutěžní porota, která se do Slivence dostavila ve tředu 15. 9. 2021.  Kud

Hodnotící komise spolu s Ing. arch. Janou Kohlovou

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Dne 6. září se autobusy MHD opět vrátily do své původní trasy a opět jezdí ulicí Ke Smíchovu. Práce se bohužel zpozdily a tak zejména 
chodníky nejsou stále dokončeny. Na některých místech ještě chybí dlažba, jinde jsou dlažební kostky rozbité a musí se vyměnit. Stále ne-
jsou doplněny dořezy v krajích, dlažba není zahutněna a dosypána pískem. Během podzimu, až bude vhodné počasí, se ještě doplní stromy 
a zeleň do záhonů.
Mnoho z vás si jistě všimlo, že nové uspořádání komunikace nepočítalo s parkováním. Při projektování se upřednostňoval především obou-
stranný chodník a pás zeleně se stromy. V dnešní době by každý objekt měl mít parkování, dle velikosti a účelu, zajištěno na svém pozemku. 
Parkovat je možné i v postranních ulicích.
V ulici K Homolce se stále pracuje na výstavbě retenční nádrže. Vzhledem k její velikosti to ještě chvíli bude trvat. Dešťová kanalizace je již 
položena a nyní se pracuje na konstrukci vozovky. Ta by měla být dokončena do posledního října. Prostor kolem retenční nádrže se bude 
upravovat až po jejím dokončení.

V polovině září se zahájila další etapa, a to pokládka dešťové kanalizace v ulici K Lochkovu od křižovatky s ulicí K Homolce až po křižovatku 
s ulicí K Cikánce. Tato etapa bude rozdělena na 5 částí. Kopat se bude pouze v jednom pruhu a druhý jízdní pruh bude zachován pro kyvad-
lovou dopravu. Tato etapa by měla trvat do konce listopadu, pak se zde obnoví provoz. Konstrukce vozovky se bude dělat až v příštím roce.
Omlouváme se všem za dopravní omezení během celého roku.

Komunikace Granátová
Na jaře, bohužel souběžně s rekonstrukcí ulice Ke Smíchovu, byla zahájena poklád-
ka inženýrských sítí a výstavba komunikace. Stavba je investicí soukromníka, kte-
rému patří i část pozemků, proto na ni nemáme takový vliv. V současné době jsou 
položeny inženýrské sítě „na zelené louce“ a před týdnem se zahájila výstavba pro-
pojovací komunikace do Diamantové ulice. Současně byla zahájena i výstavba další 
etapy inženýrských sítí, zhruba do poloviny ulice Granátová v úseku po křižovatku 
s Nefritovou. Bohužel přesný harmonogram není jasný a vše bude záviset na počasí.
 Příspěvky Šárka Musilová

Rybník
V druhé půlce září se započalo s čištěním sliveneckého rybníka. Byl redukován rákos 
při březích, odstraněn rdest, který vodu v rybníce kalí. Sponzor, kterém za nezištnou 
péči mnohokrát děkujeme, zpracoval i dlouhodobý plán odborné údržby.  Kud

Rekonstrukce komunikací Ke Smíchovu, K Homolce a K Lochkovu
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Letošní prázdniny byly na naší ško-
le bohužel velmi krátké. Práce, které 
měly být dokončeny do 23.  8.  2021, 
se díky nespolehlivosti firem pro-
táhly až do září. Zkomplikovaly tak 
vedení školy začátek školního roku.
Na fasádě historické budovy se stále 
pracuje, protože trváme na kvalit-
ním vyrovnání podkladu pod fasádní 
barvu. Firma má problém s obnove-
ním původního tvaru ozdob na fasá-
dě, například bosáží. Současný před-
poklad dokončení je koncem září.
Stejná firma rekonstruovala i  hygi-
enické zázemí v  předním učebním 
pavilonu. I zde se dostali do časové-
ho skluzu, ale v současné době jsou 
již práce dokončeny a  jak je vidět 
na fotografiích, jsou to nyní moder-
ní a účelné místnosti. Pan architekt 
si vyhrál se vzorem obkladu, tak-
že  chlapci mají stěny ozvláštněny 
modrou barvou a dívky žlutou.
V  obou učebních pavilonech i  ve 
spojovacích šatnách byla vyměněna 
plastová okna za dřevěná barevná 
s  izolačními trojskly, která navazují 
na okolní budovy v  areálu a  budou 
použita i při plánované nástavbě v 3.
podlaží.
Bezproblémově proběhla pouze re-
konstrukce záchodů v  historické 
budově, které byly hotovy včas a bu-
dova se stihla před začátkem škol-
ního roku i  uklidit. Dívčí místnosti 
jsou žlutobílé, chlapecké zelenobílé 
a  u  tělocvičny si paní ředitelka vy-
brala akcenty oranžové.
Všichni věříme, že až bude vše do-
končeno, bude se zde dětem líbit 
a budou se do školy těšit. 
 Šárka Musilová

Rekonstrukce areálu ZŠ

Nová okna

Fasáda historické budovy v srpnu

Sociálky v historické budově Sociálky v 1. pavilonu
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U Náhonu – staveništní komunikace
V průběhu července byla zprovozněna obslužná staveništní komu-
nikace pro výstavbu FINEP a  výstavbu tramvaje. Vozy ze stavby 
mají nově výjezd do ulice U Náhonu u křižovatky s ulicí Pod Vy-
sokou mezí a pokračují vlevo do ulice K Barrandovu. Brzdné pol-
štáře stavba po domluvě přesunula o cca 10 m, tak aby plnily účel 
a  zároveň je vozy stavby neničily. Po ukončení provozu dočasné 
komunikace budou vráceny zpět na své místo.
Stavba se dále zavázala, že se bude chovat ohleduplně k chodcům 
a  komunikaci na výjezdu čistit. Na nedostatky můžete případně 
upozornit na mail valtrova@praha-slivenec.cz.  Valtr

Praha 5 hodlá od 1. ledna 2022 zavést na celém území Sídliště Bar- 
randov, Starého Barrandova i Hlubočep zóny placeného stání, lido-
vě zvané modré zóny, a to ve všební dny v čase 8–20 hodin. V tomto 
případě to nebudou úplně čisté modré zóny určené jen pro reziden-
ty, ale zóny „modrofialové“, kde rezidenti budou parkovat za pau-
šální roční poplatek a nerezidenti (kam patříme i my) za poplatek 
dle času, který hodláme na Barrandově trávit. Poplatek bude možné 
hradit buď pomocí aplikace, nebo v parkovacích automatech. Neví 
se ale, kolik automatů na sídlišti bude, ani kde budou umístěny. Ne-
ví se bohužel ani to, kolik bude stát hodina parkování. Před zdravot-
ním střediskem budou zavedeny tři typy zón: v řadě blíže k tramvaji 
(dál od střediska) bude běžná modrofialová zóna, bude tam tedy 
možné stát za poplatek. Řada blíže ke středisku bude rozdělená na 
dvě poloviny: v jedné bude možné stát zdarma dvě hodiny na parko-
vací kotouč (to je stejný režim, jaký je u nás na parkovišti u rybníka), 
druhá polovina bude oranžová zóna určená pro krátkodobé stání 
návštěvníků, ale za poplatek. Jediné dvě lokality bez zóny place-
ného stání budou dvě třetiny velkého parkoviště u Billy, které tak 
bude permanentně přehlcené automobily a bude tam dosti obtížné 
si nakoupit, a boční parkoviště u Alberta, kde to bude stejné. Tato 
parkoviště jsou totiž soukromá. Dá se ale celkem lehce předpově-
dět, že obě nákupní centra zavedou v brzké době závoru a umožní 
bezplatné parkování jen krátkodobě. Bezplatné parkování bude i na 

současné konečné tramvaje (zastávka Sídliště Barrandov). Zóny na-
opak budou na velkém parkovišti u modré zastávky K Barrandovu, 
i na parkovišti za poštou.
Zavedení zón mi na sídlišti Barrandov přijde zcela absurdní a do-
mnívám se, že nebude mít žádnou regulační funkci. Problémem 
sídliště přece není, že by tam lidé ze Slivence, z  Ořecha, Zbuzan 
a podobně zabírali místa místním. Během dne je totiž na Barrando-
vě místa dost, protože mnoho lidí ze sídliště ráno odjíždí do práce. 
Problémem je, že tam zoufale chybí parkovací místa pro rezidenty, 
protože v 80. letech, kdy sídliště vznikalo, se nepočítalo s tak ob-
rovským množstvím aut. A vznikem modrých zón tam žádná místa 
nepřibydou, takže místní si dál budou zoufat, že večer nemají kde 
zaparkovat. A my se opravdu bojíme zahlcení Holyně a severní části 
Slivence auty Středočechů. Situaci by mohl pomoci vyřešit Kauf- 
land, který bude mít poměrně dost parkovacích míst. Pro velkou 
část Slivence a celou Holyni pomůže samozřejmě i výstavba tram-
vaje, protože tam bude možné dojít pěšky. Snažím se také přimět 
nám. Scheinherra, který má v Praze na starosti dopravu, aby se na 
zastávce Holyně vybudovalo bezpečné parkování pro kola a na za-
stávce Slivenec (tedy na konečné) parkoviště P+R.
Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec proto přijalo usnesení, kterým 
vyjádřilo zásadní nesouhlas se vznikem zón placeného stání na síd-
lišti Barrandov.  Jana Plamínková

je z důvodu nedostatku finančních prostředků odložena na rok 2022. Před zimou budou provedeny nejnutnější opravy.

Výstavba tramvajové tratě do Holyně úspěšně pokračuje. Starostka stojí v  místě budoucí zastávky Holyně, odkud povede do Holy-
ně chodník. Nyní je pro nás důležité zajistit náležité propojení Slivence se zastávkou Kaskády. Jednáme o  tom jak s  Finepem, tak 
s Wassermannova Development a s TSK.  Lenka Kudláková

Tramvaj Barrandov

Plánovaná rekonstrukce ulice K Dobré Vodě

Modré zóny na Barrandově



V  loňském roce dokončilo architektonické studio A  69 – archi-
tekti svou studii Nového Barrandova. Původně zahrnovala i část 
Slivence, Holyně a území Prahy 5 východně od ulice Smaragdo-
vá. Naši městskou část nakonec vynechali na naši žádost. O svém 
rozvoji si celkem logicky chceme rozhodovat sami. Z jakého dů-
vodu byl nakonec vyřazen trojúhelník mezi ulicemi Smaragdová, 
K Barrandovu a Ke Smíchovu, nám není známo. Studie tak nako-
nec řeší jen západní část zástavby Pražské čtvrti (lokalita Barran-
dov – západ.

Zásadou studie je vytvořit město, nikoli sídliště, velký důraz je 
proto kladen na urbanismus nově budovaného celku. Zástavba by 
měla být poměrně kompaktní, byť nikoli vysoká (současné Výhle-
dy Barrandov od Ekospolu ji převyšují o tři patra). Směrem k Ho-
lyni by se výška domů měla snižovat na pouhá tři podlaží. Celé 
území by měl obkružovat velký park. V centru lokality se počítá 

s  hlavním náměstím (západně od současné Kaskády 3, kde ny-
ní vzniká „věžák“), dále s několika malými náměstíčky zvanými 
„sousedské plácky“, se školou pro 500 dětí v blízkosti Holyně, se 
dvěma mateřskými školkami pro 300 dětí, s domem pro seniory 
a dokonce i s domem dětí a mládeže. Zda se tyto veřejné objek-
ty pořadí vybudovat, je samozřejmě otázka, zvláště do výstavby 
školy se developeři nepochybně nepohrnou. Představitelé Prahy 
5 mě opakovaně ujišťují, že vznik parku mají majetkově předjed-
naný. Dešťová voda bude svedena do tří rybníčků se stálou hla-
dinou a do několika suchých poldrů. Jeden z rybníčků by měl být 
u Holyně.

Máte-li zájem se se studií seznámit blíže, najdete ji na adrese 
https://www.praha5.cz/rozvoj-uzemi-prahy-5/zamery-mc-praha-5/
novy-barrandov/ 
  Jana Plamínková

Územní studie Nový Barrandov 2020
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Polní cesty

 
VOK NA BIOODPAD ROK 2021 

Odvoz: ihned po naplnění, kontejner může být vrácen v rámci doby přistavení  
 

2. říjen 2021 13:00 – 16:00 Na Botě x Na Přídole 

30. říjen 2021 13:00 – 16:00 Smaragdová 

13. listopad 2021 13:00 – 16:00 Holyně – na konečné autobusu 

 
 

VOK NA OBJEMNÝ ODPAD rok 2021 
Odvoz: ihned po naplnění kontejner již nebude vrácen!!! 

 
1. říjen 2021 14:00 – 18:00  Na Čisté x Frančíkova  (křižovatka) 

22. říjen 2021 14:00 – 18:00  Smaragdová 
5. listopad 2021 14:00 – 18:00  Do Chuchle x K Homolce 

 
 

MOBILNÍ SVOZ  NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2021 
Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Lochkov 

 

Nově je možné odkládat použitý olej po 
 smažení/fritování v uzavřených PET lahvích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM TRASA Po - Pá 
4. 11. – čt 1. křižovatka ul. Ke Smíchovu - Rubínová 1640 - 1700 

 2. nám. Pod Lípou - Holyně 1710 - 1730 
 3. křižovatka ul. K Lochkovu - K Cikánce 1740 - 1800 
 4. ul. Na Čisté 1810 - 1830 

V  srpnu byla dokončena polní cesta Granátová. Na podzim zde bude provedena výsadba, kterou 
realizuje MČ Praha-Velká Chuchle. Cesta již nyní slouží občanům k pěkné procházce do Chuchelské-
holesoparku.

Polní cesta U Smolnic se blíží také do finá-
le a předpokládáme, že do konce září bude 
hotova, bohužel klimatické podmínky, ze-
jména silně deště, termín neustále prodlu-
žují. Při promáčené půdě se pracovat na 
podloží nedá a firma musela za léto něko-
likrát čekat na důkladné vyschnutí terénu.
Při vyčištění okolních pozemků od náletů 
vynikla pěkná kaštanová alej, kterou arbo-
risté ještě na podzim odborně ošetří – pro-
vedou výchovné a zdravotní řezy. Výsadba 
a  dosadba bude pak provedena v  příštím 
roce na jaře.

Vandalové opět útočí
Vandalové si tentokrát vybrali za svůj cíl studánku Dobrá voda 
v Holyni, která byla v roce 2017 opravena v rámci participativní-
ho rozpočtu. Stalo se tak ke konci srpna, kdy neznámí pachatelé 
na místě rozdělávali oheň, barvou znehodnotili informační tabule 
a postarali se o značný nepořádek v okolí. Během týdne pracovníci 
naší údržby vše uklidili, očistili a odvezli odpad. Zadali jsme nové 
cedule a  místo pravidelně monitorujeme. Co se nedochovalo, je 
Deníček studánky. Stránky popsané zápisy a kresbami dětí, se roz-
trhané povalovaly všude kolem…  Příspěvky Jana Valtrová
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Slivenecký burčák
Pokračování ze strany 1

Keramická dílna

Zápisy do kurzů Klubu Šveska

Stánek Zeeland

Kapela Gentlemani

Kejklíři na chůdách

Soubor Hlasoplet
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Imatrikulace prvňáčků
Ve středu 1. 9. se uskutečnila každoroční Imatrikulace prvňáčků. Starostka Jana Plamínková po krátkém projevu předala novým žákům slive-
necké školy pamětní list. Poté místostarostka Lenka Kudláková a tajemník úřadu Matěj Mlčoch předali dětem drobné dárky a popřáli dětem 
hodně štěstí a školních úspěchů. Každý prvňáček dostane jako upomínku na tento významný okamžik také sadu fotografií.
 red
 Foto a grafika Béda Morstein, www.morstein.cz

Kejklíři na chůdách
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Škola v novém

6. třída ve včelíně

Příměstský tábor
Cesta z města

Letošní letní prázdniny proběhly ve škole ve sta-
vebním duchu. V červnu započala rekonstrukce so-
ciálních zařízení v historické budově a pavilonu A, 
výměna oken na obou pavilonových budovách a ob-
nova fasády na historické budově. Práce se však neo-
bešly bez komplikací, a tak se místo původních před-
stav o jejich dokončení v srpnu protáhly do začátku 
září. První den školního roku tak proběhl pro třídy 
z pavilonových budov za slunečného počasí na za-
hradě školy a další dva dny měly třídy na programu 
výlety, exkurze, sportovní aktivity mimo areál školy. 
V dalším týdnu již probíhala standardní výuka, pro 
některé třídy ještě v náhradních prostorách poskyt-
nutých zřizovatelem školy. Děti tak o zahájení škol-
ního roku nepřišly a nyní jsou všichni žáci zpět ve 
svých třídách.   
 Petra Chlumská, ředitelka školy

V prvním zářijovém týdnu třída 6. B navštívila včelín Ořech, kde se od pana včelaře Vladimíra Glasera dozvěděla mnohé zajímavosti ze života 
včel, důležitost včel pro člověka. Žáci mohli pozorovat včely v proskleném úlu, měřili teploty, zjistili, co je to medomet a na závěr došlo i na 
ochutnávku medu. Exkurze ve včelíně byla velmi pěkná a voňavá.   Petra Chlumská, tř. učitelka

Již třetím rokem se nám podařil uskutečnit příměstský tábor 
Cesta z města. Přihlásilo se 12 statečných dětí, aby společně 
prožily týden plný dobrodružství. Počasí nám přálo, a tak jsme 
všechny naplánované akce mohli zrealizovat. Nechyběla cesta 
lodí, honba za pokladem v lese či netradiční olympiáda, která 
byla zaměřena na netradiční disciplíny. Na táboře se nám všem 
líbilo a těšíme se na jeho další pokračování.
 D. Garbaczewská, učitelka MŠ
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U studánky

Školní družina

Ve čtvrtek 9. září jsme vyrazili se školní družinou, konkrétně s oddělením Daňčat 
a Medvídků, na svou pravidelnou cestu za studánkou Dobrá voda v Holyni. Poví-
dali jsme si o vodě a její roli v krajině, jak je důležitá nejen pro rostliny, ale i pro 
živočichy a jak je prospěšné starat se správně o její tok. Následně jsme nejbližší 
okolí vyčistili od odpadků a vydali se na cestu zpět. Počasí nám přálo, a tak se celý 
výlet skvěle vydařil.
 Alžběta Daňková 

Také letos otevřela školní družina 7 oddělení. I když nás i v tomto škol-
ním roce budou zřejmě dále provázet nějaká proticovidová opatření, 
snaží se školní družina pro děti zajistit pestrý program.
Jeho součástí jsou např.  i  „Toulky Prahou“. Ještě na konci loňského 
školního roku na tyto toulky vyrazilo oddělení Koťat. Děti prošly část 
Královské cesty, prohlédly si kostel sv.  Františka a  klášter Křižovníků, 
navštívily Muzeum Karlova mostu, projely se lodí po Vltavě, prošly po 
Karlově mostě a  Kampou… 8.  září pak „do Prahy“ vyrazilo oddělení 
Medvídků, které také navštívilo Kampu a její okolí.
Ve čtvrtek 9. září pak děti z oddělení Daňčat a Medvídků společně vyra-
zily k holyňské studánce Dobrá voda, které je školní družina patronem. 
Na jaře děti ze školní družiny uklidily její okolí. Po nedávném řádění 
vandalů zde uklízeli i  pracovníci obce. Bohužel i  přesto zde děti opět 
našly a uklidily další odpadky.  -PeS-
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Soutěž Knihovna roku 2021

Druhou navštívenou knihov-
nou byla VEŘEJNÁ KNIHOV-
NA SLIVENEC, kraj Praha. Od 
obce Mlečice vzdálena 65 km, 
umístěná v objektu vedle úřadu 
městské části Praha-Slivenec. 
Knihovna se těší nejen nadstan-
dardní podpoře svého zřizova-
tele, jak po stránce finanční, tak 
možnostmi prostorového vyžití, 
ale to nejdůležitější je trojlístek 
úžasných knihovnic, z  nichž 
jedna působí jako dobrovolník, 
v  čele s  paní vedoucí Irenou 
Krejčovou. Tolik vitality, en-
tusiasmu a zapálení pro „svoje“ 
čtenáře se tak často nevidí. Pa-
ní vedoucí umí nadchnout pro 
aktivity zejména seniory, kteří 
navštěvují spoustu akcí nejen 
v knihovně, ale často i mimo ni, 
na různých výletech a procház-
kách. Knihovna spolupracuje 
i s mateřskými školami a propo-
jování aktivit různých věkových 
skupin nebývá ničím výjimeč-
ným. Komisi zaujal nejen svěží 
fond a  příjemné interiéry, ale 
také vize polyfunkčního domu 
s  knihovnou…prostě s  knihov-
nou se tu bez výhrad počítá i do 
budoucna.  Svaz knihovní-
ků a  informačních pracovníků 
České republiky

V září jsme nakoupili do naší knihovny 
celou řadu nových titulů:
Pro milovníky napínavého čtení:
Peter May: Muž bez tváře
Daniel Cole: Imitátor
Andrew Mayne: Dívka pod hladinou
Jo Nesbo: Žárlivost a jiné povídky
Michaela Klevisová: Prokletý kraj
Pro milovníky klasického čtení:
Williama Somerset Maugham: O údělu 
člověka, Barevný závoj, Na ostří nože
Knihy ze současného dění:
Hubeňáková Zuzana: Vstupte bez klepá-
ní, Žena na tahu.
Babinská-Krajčo, Karin: Hvězdy na cestě
Kmenta, Jaroslav: Babišovo Palermo I.
Knihy pro náročnější čtenáře:
Gyrdirr, Eliasson (islandský autor): Ok-
no na jih, Wagnerová, Alena: Dvojitá 
kaple.
Kornová, Carmen: Dcery nové doby 2 a 3. 
díl
Šefara, Michal: Tanečnice
Colganová, Jenny: Knihkupectví u jezera
Pro děti a mládež:
Horák, Franta: Proč obrazy nepotřebu-
jí názvy
Walliams, David: Bestie z Buckingham-
ského paláce
Poslední díl Deníku malého Poserout-
ky – Kinney, Jeff: Samá voda
Věříme, že si každý čtenář u nás něco za-
jímavého vybere. Těšíme se na vás.
 Jiřina Haningerová

(Ze zprávy hodnotící komise)

Nové knihy
v knihovně

Hned v  úvodu švestkového školního roku se uskutečnily v  ateliéru Klubu Švestka dva termíny keramických dílen pro seniory. 
Za vedení obou termínů dílen děkujeme Editě Šimkové.  Kud

Keramika pro seniory

Fotografie pořízené v den návštěvy hodnotící komise

Členky Klubu seniorů Slivence a Holyně v keramickém ateliéru Klubu Švestka
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Nové knihy
v knihovně

Výlet na Nový Svět
Konečně jsme se opět vypravili na společný výlet. Naším cílem byla 
oblast zvaná Nový Svět. Ač název Nový Svět, přesto krásná zachova-
lá část staré Prahy. Ale musím začít od začátku.
Bylo nás třináct a těšili jsme se na domluvenou průvodkyni. Paní 
Svobodová nás provedla, hezky a  srozumitelně mnoho vysvětlila 
a snad ke každému objektu dodala informace, mnohdy i trochu pi-
kantní. Procházku jsme začali na Pohořelci a odtud jsme přešli na 
Strahovské nádvoří a  kolem Strahovské knihovny a  kláštera Pre-
monstrátů jsme prošli do nádvoří Památníku Národního písemnic-
tví. Odtud jsme došli na vyhlídku na Prahu. Viditelnost byla výbor-

ná, kotlina Prahy byla 
jako na dlani. Strávili 
jsme tam dost času 
popisováním objektů, 
které jsme viděli.
Potom jsme se pře-
sunuli na Loretánské 
náměstí a  dále Čer-
nínskou uličkou na 
Nový Svět. Pod obrannou zdí staré Prahy, u krásné roubenky, jsme začali prohlídku Nového Světa. Ulička, 
trochu připomínající Zlatou Uličku na Pražském Hradě. Staré, ale renovované domy označené různými 
znameními. Došli jsme až k letní scéně divadla Ungelt. Tam nás potkalo nečekané překvapení. Průvodkyně 
nám povídala o divadle Ungelt a při tom padlo i jméno jeho principála pana Milana Heina. Jenomže on tam 
byl zrovna na procházce se svým psem a jak zaslechl svoje jméno, okamžitě zareagoval a přišel si s námi 
popovídat. Bylo to velice milé. Tolik popis našeho vydařeného výletu. Moc se nám všem líbil.
  Pavel (redakčně zkráceno)
 

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří
v měsíci září a říjnu 

oslavili či oslaví významné 
životní jubileum.

ZÁŘÍ
Pan Petr Kaša

Paní Ludmila Semerádová
Pan Miroslav Šobor

Paní Ivanka Špačková
Pan Bohumil Slavík
Paní Hana Antonová

Paní Eva Buštová
Paní Blanka Korbelová
Paní Jarmila Šilhánková

ŘÍJEN
Pan Ladislav Janeje

Pan Miroslav Michňo
Paní Růžena Nováková
Paní Milada Vránová

Pan Jindřich Červenka
Paní Irena Lambojová

Paní Jaroslava Slavíková
Pan Pavel Svoboda
Paní Marie Arnotová
Paní Zdenka Červová

Paní Blažena Machoňová
Pan Jiří Doleček

Paní Blanka Syslová
Paní Věra Moťková

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Schůzka se starostkou
Ve středu 15. 9. se sešli naši senioři s paní starostkou na již tradiční schůzce, při které starostka informuje 
o všem, co se ve Slivenci děje a plánuje. Počáteční nesmělost se rychle rozplynula a návštěvníci kladli 
dotazy jeden za druhým. Je vidět, že našim seniorům záleží na tom, co se ve Slivenci děje, jsou všímaví 
a není jim lhostejné, v jakém prostředí žijí.
A tak se hovořilo o polních historických cestách, které zpříjemňují našich obyvatelům procházky do 
širšího okolí. Dále padaly dotazy na tramvajovou trať. Paní starostka upozornila na blížící se „nebezpečí“ 
v podobě modrých parkovacích zón na Barrandově, které zkomplikují parkování i nám sliveneckým. Dá-
le se hovořilo o opravách komunikací. Někteří projevili zájem o rozmístění většího množství cyklosto-
janů po obci. Senioři se zajímali, jak daleko je stavba bytového domu a Kauflandu. Probíralo se i mnoho 
dalšího. Postupně se návštěvníci besedy svěřovali, co se jim nelíbí v jejich ulici a jejich nejbližším okolí.
Pomalu se zdálo, že nám nebude stačit hodina a půl. Děkujeme paní starostce za to, že si ve svém nabi-
tém programu vždy pro seniory najde čas.  JH
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Klienti sliveneckého SeniorCentra si popovídali
s Janem Rosákem a zazpívali s Josefem Zímou

Výjimečnou příležitost popovídat si s oblíbe-
ným moderátorem Janem Rosákem využilo 
na sedmdesát klientů SeneCura SeniorCent-
ra ze Slivence a Klamovky. V křesle pro hosta 
čelil Jan Rosák otázkám ohledně trémy, za-
jímavých rolí i  zákulisí nezapomenutelného 
Videostopu. Došlo také na perličky z natáče-
ní a sportovní nadšení známého umělce. Více 
než hodinové povídání zakončil Jan Rosák 
krátkou prohlídkou domova pro seniory Se-
neCura včetně domova se zvláštním režimem 
pro lidi s  Alzheimerem či jiným typem de-
mence.
„Pravidelně pořádáme pro naše klienty spo-
lečenskou aktivitu Křeslo pro hosta, kde se 
mohou vybrané osobnosti zeptat na vše, co je 
zajímá. Jan Rosák, který naši prosbu nezištně 
přijal, samozřejmě vzbudil velký zájem. Kli-
enti byli ze setkání upřímně nadšení,“ uvedl 
Lukáš Stárek, ředitel SeneCura SeniorCentra 
Slivenec. Všichni zúčastnění se zaujetím po-
slouchali, smáli se, tleskali a bylo patrné, že 
pořady jako Videostop, Riskuj! nebo Poklad 
z půdy většina z nich sledovala či sleduje.

Velkým tématem byla tréma, se kte-
rou herec a moderátor zpočátku své 
kariéry bojoval. Další dotazy se tý-
kaly pořadů, které Jan Rosák mode-
roval, jeho předešlých i současných 
rolí a také, jaké to je být moderáto-
rem. „Na moderování mě asi nejví-
ce baví to, že se neustále potkávám 
se zajímavými lidmi,“ svěřil se Jan 
Rosák, který v  březnu letošního 
roku oslavil 50 let za mikrofonem. 
Klienti nahlédli pod pokličku na-
táčení známého Videostopu, který 
byl ve své době jediným soutěžním 
pořadem a Jan Rosák ho moderoval 
osmnáct let.
Došlo i na osobnější otázky, kdy se 
klienti dozvěděli, jak se moderátor 
seznámil se svou ženou, a  že jeho 
největším koníčkem je tenis. Jan 
Rosák hrál také dlouhodobě fotbal 
v  klubu Amfora, se kterým procestoval ce-
lý svět. Dnes se rád věnuje golfu a v televizi 
nejraději sleduje detektivky. Na závěr pár pří-

znivců Jana Rosáka využilo příležitosti a  se 
slavným moderátorem se vyfotilo.  
 Jana Barčáková (Senecura)

Veřejná knihovna Slivenec srdečně zve
Jan Rejžek: Kaleidoskop

aneb

Hudba, co v rádiích neuslyšíte
Úterý 5. 10. 2021 v 18:00

(KC Na Půdě, příp. zasedací místnost ÚMČ 

Praha-Slivenec, K Lochkovu 6)

Přední český kritik a publicista se po mnoha letech rozhodl 
obnovit svůj poslechový klubový pořad, který volně nava-
zuje na programy, které připravoval za minulého režimu 
po celé republice.
Poslechový pořad je složený ze dvou částí. První je věnová-
na tvorbě domácí a druhá, nazvaná „Letem světem“ (prů-
řez zahraničními alby) rozšíří naše obzory v hudbě světo-
vé. Zazní nejpestřejší žánry a styly (africký rock, židovský 
klezmer, irský folk). Pořad bude zpestřen o autogramiádu 
knížek Jana Rejžka.

V Praze-Slivenci a okolí hledáme 
k pronájmu

NEBYTOVÉ PROSTORY PRO DÍLNU A SKLAD
o výměře cca od 50 m2.

tel: 607 933 733 r.lehovska@seznam.cz

in
ze

rc
e

Den otevřených dveří Senecura 8. 9. 2021

Beseda s Janem Rosákem
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V  neděli 3.  října se uskuteční na parkovišti 
při ulici Pod Rybníkem tzv.  Reuse neděle. 
„Reuse“ znamená anglicky znovuvyužití 
a o tom to celé je.

Zbavte se přebytečných věcí a dejte jim dru-
hou šanci. Zároveň si najděte něco pro sebe 
a udělejte něco pro svou peněženku, domác-
nost i planetu!
Reuse neděle je společná iniciativa Magist-
rátu hl. m. Prahy a Městské části Praha-Sli-
venec. V tento den můžete přinést či přivézt 
na místo události věci, které již doma nepo-
třebujete, ale někomu jinému dobře poslou-

ží. I vy si sami zde také určitě něco najdete. 
Ať už přinesete nábytek, oblečení, dekora-
tivní předměty, nádobí, příbory, vybavení na 
zahradu nebo knihy či pokojovky, jistě tím 
uděláte někomu radost. O předměty, které se 
nerozeberou, se postarají spolupracující or-
ganizace. Doražte i na doprovodný program 
přibližující zero waste nebo péči o  nábytek 
a význam používání věcí z druhé ruky. Tato 
neděle bude o navracení věcí do oběhu, spo-
lečně tak máme moc dát věcem nový život, 
druhou šanci. Těšíme se na vás.

Program – 11:00-17:00 hodin
■ SWAP - přineste věci v  krásném stavu, 
které máte doma navíc, můžete si zase najít 
něco, co se hodí vám. Noste oblečení, drob-
né předměty z  domu i  zahrady, doplňky, 
knihy, pokojovky. Tým Swap Prague věci na 
místě roztřídí, vyžehlí a připraví tak, aby si 
je mohl vzápětí odnést ten, komu se hodí.

■ Jak na úpravu povrchů starého nábytku 
- jak si doma ošetřit a natřít nábytek pora-
dí zkušení renovátoři Z pokoje do pokoje 
a můžete si to hned na vzorcích vyzkoušet.

■ Výstava REUSE - co to vlastně REUSE 
je, proč to má smysl pro nás i pro všechny 
a všechno kolem.
14:00-14:30

■ O  změně spotřebních návyků - lehká 
přednáška o  tom, jak se začít hned a  za 
málo peněz chovat zodpovědněji k  sobě 
i naší planetě.
15:00-15:30

■ Co je to REUSE - Zuzana Kuberová, 
přední propagátorka REUSE v ČR, promlu-
ví o  tom, co to vlastně je a  k  čemu to je 
dobré.
16.00-16.30

■ Workshop Jak na zero waste - Jak omezit 
obaly, ulehčit odpadkovému koši i žít spo-
kojenější život
Na místě budou lokální stánky s  občer-
stvením ze Slivence.
Dotazy: hello@swapprague.cz

Organizují nebo se podílí:
Swap Prague
Z pokoje do pokoje
MHMP
Pražské služby
Nábytková banka Praha
reknihy
Kosí zob

 
Spoluorganizátoři akce z  organizace SWAP 
PRAGUE připomínají: „Nezapomeňte, že 
znovu užíváním věcí, rozumným až střídmým 
nakupováním ideálně lokálním, tříděním, re-
cyklací a  posíláním věcí dál šetříme energii, 
planetu a prodlužujeme životní cyklus výrob-
ků. Děkujeme, že v tom jedete s námi, zašívá-
te a opravujete a staráte se.“
 Zpracoval Matěj Mlčoch
 (podklady Jitka Hofmanová, MHMP)

REUSE neděle ve Slivenci

Den otevřených dveří Senecura 8. 9. 2021
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Slivenecký klub Švestka

ŠVESTKOVÝ ROK 2021/22

První pololetí probíhá od 13. 9. 2021 – 6. 2. 2022 / Kurzy budou obsa-
hovat 15 lekcí za pololetí (vyjma kurzů na permanentky)
Volno: 28. 9. státní svátek; 26. 10.–31. 10. podzimní prázdniny; 28. 10. 
státní svátek; 20. 12.–2. 1. vánoční prázdniny; 4. 2. pololetní prázdniny 
(volno ve FIT Švestka pouze ve státní svátky a o vánočních prázdninách)

Druhé pololetí probíhá 7. 2. 2022 – 30. 6. 2022 / Kurzy budou obsaho-
vat 16 lekcí za pololetí (vyjma kurzů na permanentky)
Volno: 7. 3.–13. 3. jarní prázdniny, velikonoční prázdniny 14. 4. , Velký pá-
tek 15. 4. , Velikonoční pondělí 18. 4. , státní svátky 1. 5. + 8. 5. (volno ve FIT 
Švestka pouze ve státní svátky)

Volnočasové centrum MČ Praha-Slivenec, www.klubsvestka.cz, info@klubsvestka.cz
Sídlo: Ke Smíchovu 22, Praha-Slivenec, Kancelář: Ke Smíchovu 315, čt 15:00-18:00 (mimo prázdniny a svátky)

VOLNÁ MÍSTA především v těchto kurzech:

PONDĚLÍ
19–21 Keramika pro dospělé
STŘEDA
17:20–18:10 / 18:20 – 19:10 Němčina
9:30–10:30 Strollering
ČTVRTEK
9:30–10:30 Nordic Walking
18:30–19.30 Formování postavy
PÁTEK
dopoledne Montessori dílna pro nejmenší
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Slivenecký klub Švestka Pozvánky na výstavy
do Holyně:Využijte možnosti ukázkové hodiny ZDARMA. info@klubsvestka.cz.

Platí pro všechny kurzy.
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Střípky z farnosti
V neděli 27. 6. dopoledne sloužil otec David v holyňské kapli svatého Jana 
Křtitele poutní mši svatou, která v Holyni připadá na neděli po svátku na-
rození tohoto světce.
V pravidelném čase pak sloužil mši svatou i v kostele Všech svatých. Při 
ní také ke svému prvnímu svatému přijímáni přistoupily dvě děti z naší 
farnosti.
Rádi bychom také připravili brožuru o našem sliveneckém kostele i far-
nosti. Děkujeme všem, kteří dosud přispěli jakýmikoli informacemi či 
fotografiemi a určitě budeme rádi, pokud by se ještě objevilo něco další-
ho. V případě, že byste nám mohli nějaké další informace, či fotografie 
poskytnout, ozvěte se, prosím, na tel. 602 819 238 nebo e-mail siganova.
zsslivenec@seznam.cz.
 PeS-

Srpnová výstava Sny Georga Radojčiće v Holyňské kapli
V sobotu 6. 8. 2021 na Proměnění Páně v kapli sv. Jana Křtitele v Holyni proběhla vernisáž spirituálních obrazů Georga Radojčiće. Jeho osobitý styl, 
barevnost pláten, věčný boj dobra a zla, víra, představují vnitřní život umělce, který se na své výtvarné cestě posouvá opět dál do nekonečna světa.  JR

Svaté přijímání Poutní mše v Holyni

Poutní mše v Holyni

Foto z vernisáže
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Hafík 2021
Letošní soutěž Hafík proběhla 11. 9. na školní zahradě, ostatně jako 
každý rok. Hafík asi štěkal potichu, protože oproti loňskému roční-
ku se zúčastnilo mnohem méně pejsků s páníčky, jen 14. Naštěstí má 
Hafík své „tvrdé jádro“ příznivců, kteří se dostaví za jakýchkoli podmí-
nek. Letos chvíli vypadalo, že bude pršet, což možná někoho odradilo, 
ale nakonec nám počasí velmi přálo. Soutěžilo se opět na překážkové 
dráze, v poslušnosti a v šikovnosti. Potom proběhly dvě soutěže, při 
kterých se měřil čas – ulička a slalom s pejskem na vodítku a se lžící 
s balonkem ve druhé ruce. Nejobsazenější byla kategorie dítě a pes, 
tam se o stupně vítězů sváděl velký boj. Nejmladšímu psovodovi by-
ly jen 2 roky, ale statečně absolvoval všechny disciplíny. V kategorii 
velký pes byl naopak nedostatek soutěžících, musela jsem sáhnout 
do vlastních zásob a  vyslat do boje rodinnou příslušnici, poněkud 
handicapovanou vysokým stupněm těhotenství. Vše dobře dopadlo 
a všichni, myslím, byli spokojeni s pěkným odpolednem stráveným ve 
společnosti přátel. Těch čtyřnohých i dvounohých.
Paní kuchařky opět nezklamaly a dodaly výborný perník a štrůdl a čaj 
pro ty, kteří měli hlad a žízeň. Odborný dohled prováděl MVDr. Vácha 
a pomáhal porotě s vyhodnocováním odpovědí na otázky, které každý 

účastník dostal při přihlašování. Chtěla bych opět poděkovat realizač-
nímu týmu z ÚMČ, ze školy a  rodinným příslušníkům, díky kterým 
Hafík tak dobře funguje již několik roků.
A zde jsou výsledky:
■ Kategorie Dítě a pes: 1. Cherry s Viki, 2. Any s Naďou,3. Betty s Na-
tálkou
■ Kategorie Malý pes: Blecha se Šimonem, 2. Grace s Petrou, 3. Gerry 
s Ondrou
■ Kategorie Velký pes : 1. Cindy s Lindou, 2. Pepina se Šárkou
■ Ocenění byli také nejstarší pes – Gyzmo (13 let) a nejmladší Bettyn-
ka (1 rok)
■ V soutěži „Ulička“ byla nejrychlejší Bety (2.02sec), 2. místo obsadila 
Athena (2,16sec), 3. místo Cindy (2,22sec)
■ V soutěži „Slalom“ byla nejrychlejší Athena (8,20sec), 2. byl Gerry 
(8,45sec) a 3. Cindy (2.22sec)
 Martina Havlíková
Poděkování redakce: Paní Martině Havlíkové, hlavní organizátorce, 
dále ředitelce školy Petře Chlumské a pracovníkům úřadu i školy, kteří 
se na průběhu akce podíleli.
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A TÝM
Náš A tým má za sebou 7 kol nového ročníku.
Z dosavadních 7 kol jsme hned šestkrát vyhráli a na svém kontě máme 18 
bodů.
Pouze v jednom případě jsme odešli jako poražení a to s ČAFC Praha (3:0).
Zároveň se nám daří i na poli osobních statistik, a to díky 10 brankám po-
sily Ondřeje Adamíka, který vévodí tabulce střelců.
Jsme rádi, že naše zápasy navštěvujete a věříme, že nám vaší přízeň zacho-
váte i nadále.

B TÝM
Rezervní tým vedený Ladislavem Kácovským vstoupil do sezóny zname-
nitě. První dvě kola dokázal vyhrát a předváděl povedenou hru. Poté ov-
šem přišla zranění a sestava se skládala mnohdy těžce. V jednom utkání 
dokonce nastoupil tým plný legend. Své kopačky nazuli Marek Lehovec st. 
(47 let), Michal Starec (44 let), Martin Ryzák (50 let), Tomáš Tomšů (50 let). 
I přes svůj věk dokázali tito borci pomohli „Béčku“ k vítězství na půdě SK 
Čechie Smíchov. Jsme rádi, že se B týmu daří předvádět líbivý fotbal a v ta-
bulce jim patří slušné 6. místo se ziskem 9 bodů z pěti utkání.

MLÁDEŽ
I naše mládež začala svou sezónu. Za což jsme velice rádi, jelikož jak všich-
ni víme, covidová doba nepřinesla mnoho radosti. Nás, i přes to všechno, 
těší stálý zájem mladých sportovců. Bereme jako velkou výhru to, že na-
še základna neutrpěla výrazné ztráty, ba naopak, můžeme hrdě říci, že se 
nám podařilo opět nastartovat nábory mladých talentů, o které byl znovu 
velký zájem, a to nejen u chlapců, ale i dívek.
Pozitivem je také to, že u kluků a holek vidíme, jak se jim klub dostává 
pod kůži. Je skvělé vnímat, že děti rádi a hrdě nosí značku TJ AFK Slivenec 
i mimo areál. Že navštěvují zápasy mužských kategorií. Fandí klubu jako 
celku. I toto dokazuje, že jsme se vydali správnou cestou. P. Minarčík, AFK

AFK Slivenec

Střelec Ondřej Adamík Nábor AFK

AFK tým legend

Stále hledáme lektory pro tyto kurzy:

RYCHLÍ ŠPUNTI A MÍČOVÉ HRY

Hledáme trenéry-trenérky (možná rodiče), co se nebojí nových 
zážitků a kteří jsou ochotni si jednou týdně zasportovat
s předškoláky a mladšími školáky. „Zaučení“ bývalými trenéry 
zaručeno. Cvičí se ve velké školní tělocvičně. Lektorství na DPP.

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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4. 9.–28. 9. Platónova jeskyně (výstava Galerie Kaple Holyně)
2. 10.–31. 10. Kristýna Šormová: Na druhé straně (výstava Galerie 
 Kaple Holyně)
3. 10 10:00 17:00 REUSE NEDĚLE
4. 10.	 16:00	Schůzka	seniorů	(KC	Na	Půdě)
5. 10. 18:00 Kaleidoskop s Janem Rejžkem (zasedací místnost 
 ÚMČ)
6. 10. 17:00 Geologická vycházka se Štěpánem Rakem
 (sraz U Křížku)
8.–9. 10. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
1. 11.	 16:00	Schůzka	seniorů	(KC	Na	Půdě)
5. 11. 20:00 Koncert Ivan Hlas Trio (sál hostince U Bůčka)
8. 11. 17.30 Veřejné zastupitelstvo
26. 11. Adventní věnce (Adventní dílna s Táňou Kůsovou
 v Klubu Švestka)
27. 11. od 9:00 Mikulášská zabijačka (hostinec U Bůčka)
28. 11. Rozsvěcení vánočních stromů

KALENDÁŘ SLIVENCE ZÁŘÍ -LISTOPAD

pátek 5. 11. 2021
od 20 hod v sále hostince U Bůčka.

Vstupenky již nyní ke koupi
na podatelně úřadu v úředních hodinách.

Cena 200/100,– Kč
Paleontolog Štěpán Rak
Netradiční geologická
vycházka Slivencem

Středa 6.10
v 17:00 u Křížku

Paleontolog Štěpán Rak vás provede zcela netradičně 
Slivencem, kdy společně poznáme typy hornin v dla-
žebních kostkách, obkladech domů a  projdeme se 
suchou nohou po dně prvohorního moře. Geologická 
vycházka bez kladiv, nicméně plná nového pohledu 
na místa, kudy denně chodíte.
(Exkurzi pořádá Národní Geopark Barrandien.)


