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Slivenecký masopust po patnácté
V sobotu 6. února prošel za silného větru Slivencem do Holyně ma-
sopustní průvod, který pořádá již patnáct let naše městská část. 
Vše začalo, jak je již tradicí, na slivenecké návsi u rybníka. Přestože 
Český hydrometeorologický ústav vydal na ten den výstrahu před 
silným větrem (v  předpovědi meteorologů bylo možné očekávat 

nárazy větru kolem 20m/s, tj. 70 km/h), první maškary se dostavily 
již před druhou hodinou odpolední. Ukázalo se, že milovníky maš-
karních průvodů, zabijačkových pochoutek a  sousedského veselí 
žádná nepříznivá předpověď neodradí.  
 

Pokračování na straně 16 a 17
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30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC KONANÉ DNE 7. 2. 2022

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:
■ výběr zhotovitele zakázky „Vru-
tice ř.km 3,085  – 3,180“ - spo-
lečnost Nowastav,  a.  s. za cenu 
1 990 000,– Kč + DPH, jejichž na-
bídka byla v provedeném výběro-
vém řízení vyhodnocena jako nej-
výhodnější.
■ uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení služebnosti pro 
Vodafone Czech Republic a.s  na 
pozemcích parc. č.  1678, 1677/1, 
1679, 1676/3, 1676/2, 1676/1, 
732/4, 731/2, 1680, 729/4, 1748/2, 
1748/1, 1675/1, 709/2, 1671/1, 
1754/328, 1681, 1754/109, 1754/8, 
1754/122, 1697/1, 1697/3, 1154, 
1664/1, 1162/1, 1162/2, 1662, 1663, 
1167/11, 1167/13, 1376/1, 1655/1, 

1654, 1656, 470/1, 463/2, 1798/109, 
1657, 40, 1658, 1711, 1712, 1705/1, 
1705/2, 1708, 1710, 1713, 1715, 
1714/1, 1716, 222/30, 1717, 222/18, 
222/17, 1718/1, 1731/1, 94/2, 1740/2, 
1740/1, 94/138, 94/139, 94/153, 
94/50, 94/264, 94/190, 94/255, 
94/232, 1731/3, 1722/1, 222/31, 
1772/11, 1719/1, 1720/3, 1721/1, 
1723/1, 1725, 1724, 1726, 1727, 
1729/1, 1723/3, 1728/1, k.ú. Slive-
nec.
■ vyúčtování příspěvku zřizovatele 
poskytnutého ZŠ a  MŠ Praha Sli-
venec, Ke Smíchovu 16 za rok 2021 
a ponechání nevyčerpané částky ve 
výši 26 455,66 Kč, která bude po-
užita na úhradu snížených odpisů 
z projektu V souladu s přírodou.

■ přijetí účelových investičních 
dotací určených na projektovou 
přípravu a  realizaci dopravní in-
frastruktury s  názvy „Cyklostez-
ka Slivenec-Řeporyje PD“ ve výši 
400 000 Kč a  „A12: Dalejské údolí, 
rekonstrukce cyklostezky“ ve výši 
1 800 000 Kč.
■ vyhlášení záměru zakázky ma-
lého rozsahu, týkající se dodávky 
víceúčelového stroje (malotraktoru) 
s příslušenstvím pro potřeby údržby 
Městské části Praha-Slivenec.

ZÁSADNĚ NESOUHLASILO se 
záměrem zřízení stanice STK pro 
osobní a zejména nákladní vozidla 
v k.ú. Slivenec na křižovatce ulic 
K Lochkovu a Frančíkova.

I. BERE NA VĚDOMÍ usnesení 
zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/8 
(tisk č. Z-9930) s názvem: „ke 
schválení Metodiky spoluúčasti 
investorů na rozvoji území hl. m. 
Prahy“, které schválilo zastupitel-
stvo hl. m. Prahy na svém zasedání 
dne 27. 01. 2022
II. ZAVAZUJE SE brát Metodiku 
do úvahy při sjednávání Smluv 
o spolupráci s investory s tím, že 
částky určené dle Metodiky pova-
žuje za minimální
III. KONSTATUJE, že usne-
sení č. 139/11/2012 ponechává 
v platnosti s tím, že se bude nadále 
vztahovat pouze na projekty do 300 
m2 HPP.
 Zapsala Jana Szilvásiová

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 
21. registrovaný ročník,
Sazba: Daniela Kramerová
Tisk: Polygraf, Modřešice 156, Turnov
Číslo 2/2022
Uzávěrka: 7. 2. 2022
Vychází: 25. 2. 2022
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR
V  pondělí 7.  února se 
uskutečnilo v  zasedací 
místnosti úřadu slavnost-
ní předání Čestných uzná-
ní městské části zaklada-
telkám Rodinného centra 
Pecka paní Editě Šimkové 
a paní Doře Polákové. Obě 
byly oceněny za mimořád-
ný přínos v rozvoji občan-
ské společnosti ve Sliven-
ci. S příkladnou obětavostí 
a  laskavostí  se podílí na 
činnosti rodinného cent-
ra. Edita Šimková vybudo-
vala keramickou dílnu, ve-
de kurzy pro děti i dospělé 
a věnuje se také seniorům. 
Dora Poláková vede kurzy 
pro dospělé. Obě se dlou-
hodobě podílí na orga-
nizaci kulturních a  spo-
lečenských akcí městské 
části.   red.

Mezi jižní částí Slivence a Habeší je takový malý slivenecký brownfield se starými nefunkčními halami. Dnes je v části ubytovna a zbytek je vícemé-
ně opuštěný. Byli bychom velmi rádi, kdyby se pro areál našlo nové využití, nicméně projektová dokumentace na novou stanici technické kontroly 
nás poněkud znepokojuje. V areálu by se totiž měla provádět technická kontrola nejen osobních aut, ale také „užitkových vozidel“, což obnáší ná-
kladní automobily (i s návěsy), autobusy, zemědělskou techniku a vůbec vše, na co si vzpomenete. Jedna z hal by měla být schopna pojmout vozidla 
až do délky 16 m, což znamená kamion s přívěsem. Cesta do STK je určena centrem Slivence, náklaďáky by tedy jezdily po ulicích, které se budou 
v nejbližší dobè draze rekonstruovat. Hlavně je ale do Slivence vjezd takových vozidel nad 6 tun zakázán. Zatáhli bychom si tedy do naší městské 
části těžkou nákladní dopravu, a to zcela rezulutně odmítáme. Proto zastupitelé na svém posledním jednání schválili usnesení, že se vznikem STK 
zásadně nesouhlasí. Máme pro to i další důvody (neoprávněné oplocení pole kvůli vzniku zasakovacího objektu), hlučná odvětrávací technika (až 
90 dB!) apod., ale nejdůležitější je vjezd nákladních aut do Slivence. Nelíbí se nám ovšem ani předimenzovaná pětipodlažní administrativní budo-
va, která zde má také vzniknout.  Jana Plamínková

Proč nechceme STK

Udělení čestného uznání za rok 2021
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Milé sousedky,
milí sousedé,
máme za se-
bou první vel-
kou letošní 
akci, kterou 
byl masopust. 
Moc se poved-
la. Chci za to 

poděkovat jak paní místostarost-
ce Lence Kudlákové, tak kolegovi 
Martinu Javůrkovi a všem, kdo se 
na této akci podíleli.
Co se týče stavění, tak nás letos 
čeká hutný rok. Získali jsme už 
stavební povolení na bytový dům 
i  na společenský sál s  knihov-
nou. Teď už jen čekáme, až Bod 
architekti dodají dokumentaci 
pro provedení stavby, a  můžeme 
začít soutěžit výběr zhotovitele 
stavby bytového domu. Peníze na 
jeho stavbu se podařilo získat na 
poslední chvíli, protože finance 
v  magistrátním Fondu rozvo-
je dostupného bydlení, z  něhož 
jsme získali dotaci, jsou už skoro 
zcela vyčerpané.
U výstavby kontejnerového pavi-
lonu školy bychom chtěli v  nej-
bližší době vyhlásit výběrové říze-
ní na zhotovitele, který následně 
bude mít za úkol získat stavební 
povolení. Začátek stavby očeká-
váme v červnu.
Co se týče rekonstrukce našich 
hlavních komunikací, tak v letoš-
ním roce by se měla dělat ulice 
K  Lochkovu, a  to od křižovatky 
s  ulicí Ke Smíchovu až po ulici 
K Cikánce. Počítejte proto prosím 
s  tím, že během letních měsíců 
bude uzavřena křižovatka Ke Smí-
chovu  – K  Lochkovu. Vzhledem 
k  překládce sítí (hlavně plynu) 
se totiž nedá křižovatka zavřít po 
částech, což by pro nás bylo sa-
mozřejmě příjemnější (a budeme 
se o to snažit). Zároveň se na jaře 
dokončí práce v  ulici K  Homolce 
a dojde i k revitalizaci toku Vruti-
ce, která bude muset po výstavbě 
dešťové kanalizace pobírat daleko 
větší objemy dešťových vod než 
dosud. Vše ale může ještě zkom-
plikovat rekonstrukce Barran-
dovského mostu, kvůli níž hrozí 
pozastavení veškerých stavebních 
akcí v  širokém okolí, které by 
mohly jakkoli zhoršit průjezdnost 
komunikací. Omezení dopravy na 

Barrandovském mostě bude mít 
bezpochyby obrovsky negativní 
dopad na dopravu v  celé Praze, 
nicméně pevně doufám, že rekon-
strukce našich ulic bude nakonec 
pokračovat dle harmonogramu.
Na chodník mezi námi a  Loch-
kovem už je vysoutěžená firma, 
která by měla začít stavět, jakmile 
to dovolí počasí. Tisk na můstky 
přes Dalejský potok v ulici K Dob-
ré Vodě už „běhá“ v magistrátním 
kolečku a zhruba do konce února 
by mohl být schválen. Pak budou 
muset vybrat zhotovitele, nicmé-
ně doufám, že letos se můstky 
opravdu zrekonstruují a  my bu-
deme následně moci udělat i no-
vou ulici, na kterou jsme dostali 
dotaci z prostředků na cyklostez-
ky, protože tato ulice je zároveň 
jednou z  ústředních pražských 
cyklotras A12. Velká stavba pro-
dejny Kaufland začne v  dubnu. 
Musí se kvůli tomu přestavět jižní 
část ulice U Náhonu, kde vznikne 
kruhový objezd. Podařilo se ote-
vřít podchod z ulice Ke Smíchovu 
k  akvaparku, takže už je možné 
tudy chodit, nicméně zatím to 
není příliš pohodlné. Na jaře by 
k němu Kaufland měl ještě posta-
vit chodníček, potom bude cesta 
úplně bez problémů.
Dost nás v  poslední době zlobí 
skládka ve Velké Chuchli. Zde se 
hlavnímu městu po obrovském 
úsilí (spoluvlastnictví mnoha 
vlastníků) podařilo vykoupit 
všechny pozemky až na pozem-
ky Mgr.  Pavla Klána, bývalého 
místostarosty Velké Chuchle, 
který podal na město žalobu 
a požaduje vyklizení skládky ze 
svých pozemků. Jeho pozemky 
jsou bohužel v  prudkém svahu 
v  nejspodnější části skládky, 
takže jejich vyklizení by se ne-
obešlo bez vyklizení podstatné 
části skládky nad nimi. To by 
samozřejmě drasticky zasáhlo 
do života jak Velké Chuchle, tak 
i  Slivence, protože by náklad-
ní auta s odpadem jezdila přes 
naše městské části. Město dalo 
panu Klánovi velmi lukrativní 
nabídku na odkup pozemků za 
mnohem vyšší cenu, než dostali 
ostatní vlastníci, tak doufej-
me, že ji přijme. Každopádně 
naše městská část nechce nic 

riskovat, a  proto se připojila ja-
ko vedlejší účastník do soudního 
řízení s  panem Klánem. Stejně 
tak se připojila i  sousední Vel-
ká Chuchle, ale tam hned druhý 
den poté odvolali místostarostu 
Martina Melichara, který žádost 
o připojení podepsal, a nevím, jak 
zareaguje nové vedení Chuchle. 
Pan Klán navíc blokuje i územní 
rozhodnutí na revitalizaci vrch-
ní části skládky, takže revitali-
zace, která by přinesla možnost 
využívat bývalou skládku jako 
sportovně-rekreační areál jak pro 
lidi ze Slivence, tak i  z  Chuchle, 
bohužel stojí. Město bude navíc 
muset vrátit nedočerpané peníze 
z  Operačního programu Životní 
prostředí, které na revitalizaci 
získalo. Je to opravdu nepochopi-
telné počínání.
Zlobí nás také plány na zřízení 
stanice technické kontroly mezi 
jižní částí Slivence a Habeší a vý-
stavba pětipodlažní administra-
tivní budovy v  areálu STK. Tak 
vysoká budova zde nikde není, šlo 
by o  precedens. Bohužel územní 
plán tento záměr v dané lokalitě 
umožňuje. Hlavní nepříjemností 
je STK pro nákladní vozidla, což 
by vtáhlo na území Slivence těž-
kou nákladní dopravu. Uděláme 
každopádně vše pro to, aby vliv na 
Slivenec byl co nejmenší. Zastu-
pitelstvo tento záměr v současné 

podobě velmi razantně odmítlo.
A  konečně třetí nepříjemností je 
vznik zón placeného stání (ZPS) 
na Barrandově, což od počátku 
února velmi negativně zasáhlo 
mnohé Sliveňáky a Holyňáky. Do 
minulého Mramoru jsme pro-
to vložili anketní lístky a  žádali 
vás občany o názor, jak řešit vliv 
zavedení ZPS na Barrandově na 
naše území po otevření nové 
tramvajové trati. Nyní po Slivenci 
kolovala jakási petice, která nás 
žádá, abychom na našem úze-
mí ZPS nezaváděli. Ujišťuji váš 
všechny, že zavádění jakýchkoli 
omezujících opatření se nám ta-
ky nelíbí a budeme je volit až jako 
krajní možnost, pokud by nás po 
dokončení první etapy tramva-
je zaplavila auta Středočechů. 
Možná vidíme jen zbytečně trávu 
růst a nic se nezmění – tak v tom 
případě my nic samozřejmě za-
vádět nebudeme. Nicméně jak se 
říká, „kdo je připraven, není pře-
kvapen“, a  tak se musíme raději 
chystat na horší možnost a  pak 
být třeba příjemně překvapeni. 
Opačný případ, tedy že bychom 
nedělali nic a pak jen zírali, jak se 
u nás nedá zaparkovat, byste nám 
asi neodpustili. Článek o výsled-
cích ankety je uveřejněn na str. 7 
tohoto Mramoru.
 Jana Plamínková,
 Vaše starostka

Zastupitelstvo vyhlásilo 2. kolo dotačních programů (grantů) pro 
rok 2022. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 24. ledna do 
21. března 2022. Formulář žádosti a Zásady pro poskytování úče-
lových dotací naleznete na stránkách www.praha-slivenec.cz.

Připravujeme aktualizaci katalogu podnikatelů.
Zájemci, hlaste se na: szilvasiova@praha-slivenec.cz

Granty 2022 – 2. kolo

UPOZORNĚNÍ:

Udělení čestného uznání za rok 2021

Upozorňujeme řidiče na režim parkování na parkovišti u rybníka. 
Parkování je zdarma, ale pouze na 2 hodiny (parkovací kotouč). 
Nedodržení je klasifikováno jako dopravní přestupek a je pokuto-
váno.  

Parkování u rybníka



Pravidla pro investory
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Proč u  nás chcete zavádět zóny placeného stání? Jen kvůli tomu, 
abyste na tom vybrali peníze?
My u  nás zóny placeného stání vůbec, ale vůbec zavádět nechceme. 
Musíme ale nějak reagovat na situaci, kdy byly zóny zavedeny na Bar- 
randově a očekává se, že asi tisícovka aut bude odtamtud vyparkovaná 
a bude si hledat místo na parkování jinde, tedy možná i naší městské 
části. Věřte prosím, že nehodláme dělat nic unáhleného, budeme si-
tuaci samozřejmě nejdřív sledovat. Anketa, kterou jsme dali do Mra-
moru, svědčí přece o tom, že hledáme i netradiční řešení (parkování 
jen pro rezidenty), jen abychom nemuseli ZPS zavádět. Budeme moc 
rádi, když se naše předpoklady nevyplní a auta ze Středočeského kraje 
nás po zprovoznění tramvaje nezaplaví. Nicméně musíme být s před-
stihem připraveni i na situaci, kdy se tak stane.
Nemohli bychom také získat právo na parkování na Barrandově za 
600 Kč ročně? Vždyť jsme přece také občané Prahy 5…
Nejsme. Jsme občané Městské části Praha – Slivenec. Praha 5 pro nás 
vykonává některé agendy státní správy, jako je např. matrika, vydávání 
pasů a víz, stavební úřad, živnostenský úřad a další agendy v tzv. pře-
nesené působnosti. Zavedení zón placeného stání si ale dělá samo-
správa dané městské části, v  tomto případě tedy Prahy 5. A Praha 5 
to udělala mimo jiné proto, aby dostala ze svého území auta lidí, kteří 
na Barrandově nebydlí, tedy mimo jiné i auta občanů MČ Praha – Sli-
venec. Jde tedy o opatření zaměřené mimo jiné i proti nám. Praha 5 
si od toho samozřejmě slibuje peníze a také to, že lidé, kteří zatím na 
Barrandově nemají trvalé bydliště, si tam trvalé bydliště zřídí.
Chtěla bych požádat o  prošetření bezpečnosti při přecházení ulice 
K Lochkovu do ulice V Lipkách. V současné době přecházím ulici s ko-
čárkem a necítím se nikdy bezpečně…
Ulice K Lochkovu se bude již v  letošním roce rekonstruovat. Situace 
se tam po rekonstrukci výrazně zlepší, mimo jiné přibude chybějící 
chodník a zmizí vysoké obrubníky, což usnadní přecházení. V součas-
né době probíhá i  prověřování, zda by bylo možné celou křižovatku 
K Lochkovu – K Cikánce zdvihnout.
Prý se má na skládce Velká Chuchle dělat areál pro motokáry, je to pravda?
Rozhodně není. Měly by tam být singtraily, což jsou cesty z kopce pro 
cyklisty. Nicméně si myslím, že na skládce komunálního odpadu to ne-
ní příliš vhodné kvůli možné erozi. Proto se snažím singltrailové dráhy 
přesunout na Skládku Svoboda, kterou město nedávno koupilo a nyní 
ji také revitalizuje. Zde jde sice také o  skládku, ale je to jen skládka 

stavebního odpadu, kde by tyto cyklistické dráhy žádné škody udělat 
neměly. O motokárách nebyla nikdy řeč.
Proč jste prodali „solničku“ na konci Granátové panu Martinu Roma-
novi z Velké Chuchle?
My jsme nic neprodali. Ani bychom ji prodávat nemohli, protože jde 
už o katastr Velké Chuchle. Podle katastru nemovitostí patří – jak si 
každý může z  veřejně dostupných zdrojů zjistit - polovina pozemku 
pod budovou Městské části Praha – Velká Chuchle, 3/32 společnosti 
ekoChuchle, s. r. o. a zbytek (13/32) třem soukromým osobám, z nichž 
ani jedna není Martin Roman .
Proč jste organizovali letošní masopust tak brzy?
Začátek masopustu, jako každý rok, připadá na svátek Tří králů, což byl 
6. leden. Pokud jde o termín masopustu jako takového, masopustní nedě-
le se slaví 27. února 2022, masopustní pondělí připadá na 28. února 2022 
a  masopustní úterý vychází na 1.  března  2022. O  den později 2.  břez-
na  2022 pak následuje Popeleční středa, konec masopustu. Zásadní je 
při odvozování termínu masopustního období termín Velikonoc, což jsou 
(stejně jako masopust) pohyblivé svátky. Velký pátek ovšem pokaždé při-
padá na první pátek, který následuje po prvním jarním úplňku. Známe-li 
termín Velikonoc, jednoduše si pak již odvodíme datum, na které připadá 
Popeleční středa a následně i jednotlivé masopustní dny. Slivenecký ma-
sopust se konal 6. února, tedy někdy uprostřed masopustního období. Je 
plánován téměř rok dopředu – v návaznosti na všechny zúčastněné aktéry 
(kapela, kejklíři, řezník…) Termín masopustního období 2023: 7. leden - 
21. únor (plánovaný termín pro Slivenec je 12. 2. 2023).
Proč se není možné přihlásit na všechny seniorské zájezdy najednou 
jako dřív?
Museli jsme k tomu přistoupit poté, co docházelo k častému odhlašo-
vání již přihlášených účastníků a tento fakt způsoboval velké admini-
strativní zatížení.
Proč se vytyčila cesta mezi poli v prodloužení ulice Kopanská v Holyni?
Jedná se o obnovu polních cest. Pozemky jsou v majetku městské části 
a v mapách jsou vedeny jako cesta. V letech kolektivizace zemědělství 
byly cesty rozorány. Obnova cest je tedy návratem k prostupnosti kra-
jiny, její kultivaci a rozšiřování zeleně. Projekt na cestu jihozápadním 
směrem od Holyně (s napojením na obnovenou cestu do Řeporyjí) je 
hotový. Počítá i s propojením na již zrekonstruovanou cestu U Smol-
nic. Rekonstrukci cest přislíbila společnost, která realizuje výstavbu 
Kauflandu.  Jana Plamínková, Lenka Kudláková

Na lednovém zasedání schválili zastupitelé hl. m. Prahy důležitý tisk, který se týká metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. 
Prahy. Sjednocují se tak pravidla, která si do této doby stanovovala každá městská část zvlášť (pokud tedy vůbec nějaká pravidla měla). Proto 
na svém posledním zasedání naše zastupitelstvo zareagovalo tak, že metodiku budeme brát do úvahy při sjednávání Smluv o spolupráci s in-
vestory s tím, že částky určené dle Metodiky považujeme za minimální. Hlavním cílem metodiky je především zajistit férový podíl investorů na 
rozvoji území v případech, kdy žádají o nenárokovou změnu územního plánu. Jde např. o velké brownfieldy jako je Nákladové nádraží Žižkov 
(zde by měla přinést asi 1,5 mld Kč), Bubny apod., ale samozřejmě i o menší změny územního plánu. Metodika je ovšem aplikovatelná i v pří-
padech, které změny územního plánu nevyžadují.  Pla

Místní poplatek z pobytu – změna výše poplatku od 1. 1. 2022
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatek hradí 
poskytovatel úplatného pobytu za poplatníka, který není v obci trvale hlášen. Zákonná sazba poplatku je 50,– Kč/den – změna od 1. 1. 2022
MP z pobytu se týká všech úplatných pobytů kratších 60 dnů. Jsou to např. krátkodobá ubytování v bytech/domech (např. Airbnb), chatách, 
ale i ateliérech, zahradách…, prostě všude, kde se za pobyt vybere finanční částka. Plátce poplatku (poskytovatel ubytování) je povinen podat 
správci poplatku (MČ Praha – Slivenec) ohlášení ve lhůtě do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, vybírat od 
ubytovaných místní poplatek a ten následně odvádět správci poplatku. Více informací na www.praha.slivenec.cz.
Během měsíce března budeme rozesílat informační dopisy poskytovatelům ubytování, kteří jsou vedení v  databázi poskytovatelů 
a k poplatku se zatím nepřihlásili.  Jana Valtrová

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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V posledních měsících započaly přípravné práce na výstavbě Kauflandu, a to na pozemku jižně od Holyně podél komunikace K Barrandovu. 
Součástí přípravných prací je skrývka zeminy a překládka vodovodu. V souvislosti s tím byly ke konci roku 2021 vykáceny dřeviny v rozsahu  
460 m2 podél komunikace U Náhonu. Mandatář, firma Dreamliner, která získala stavební povolení, nás informovala o pravděpodobném termínu 
zahájení stavby – duben 2022. V rámci zmiňované stavby i dostavby poslední etapy tramvajové trati dozná jižní část komunikace U Náhonu 
úpravy v podobě kruhového objezdu, přejezdu tramvajové trati, nového pouličního osvětlení a nových povrchů chodníků. Stávající staveništní 
komunikace bude přeměněna na propojovací chodník z Holyně na zastávku tramvaje Holyně a nová staveništní komunikace vznikne jako 
dočasná stavba o několik desítek metrů jižněji. Ve vyústění této nové obslužní komunikace dojde ke kácení 80 m2 dřevin. Dlouhodobě vedeme 
jednání o pěší návaznosti na tramvajové stanice Holyně a Slivenec pro naše občany z Holyně i ze Slivence. Lenka Kudláková

Již to bude rok, co se buduje v ulici K Homolce podzem-
ní retenční nádrž. Betonový objekt je již hotový a v tuto 
chvíli i zasypaný. Teď se zde začne budovat konstrukce 
komunikace. A dokončí se i úpravy zeleně.
Současně s  tím se v  souvislosti s  touto stavbou bude 
opravovat i část koryta Vrutice, kam bude vyúsťovat odtok 
z retenční nádrže. Na realizaci této akce byla vybrána spo-
lečnost Nowastav, a. s. Práce by zde měly probíhat od květ-
na do konce července. Koryto z  gabionů bude nahrazeno 
kapacitnějším korytem ze skládaného lomového kamene 
a v místě výtoku bude zhotoven vývar.  Šárka Musilová

Výstavba supermarketu Kaufland a úprava komunikace U Náhonu

Retenční nádrž K Homolce + 
rekonstrukce koryta Vrutice

Podchod a tramvaj
Před několika dny se podařilo po velkém úsilí naší městské 
části znovu otevřít podchod od Slivence k akvaparku na Bar- 
randově, který dal uzavřít před 15 lety starosta Prahy 5 Jan-
čík. Na jaře by k podchodu měl přibýt chodník, na který už 
máme stavební povolení. Byla upravena zeleň, aby se k pod-
chodu dalo dojít relativně suchou nohou. Takže se opět o ně-
co zlepší pěší spojení Slivence a Barrandova. Dobrou zprávou 
je nepochybně to, že Dopravní podnik HMP konečně získal 
pravomocné stavební povolení na prodloužení tramvajové 
trati do zastávky Slivenec. Další občané tak získají možnost 
dostat se pěšky na tramvaj. Hlavně je ale důležité, že u této 
zastávky je dlouhodobě plánované parkoviště P + R.  Pla in

zerce
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Polyfunkční dům a obecní bytový dům v ulici Ke Smíchovu ko-
nečně získal stavební povolení, kdy prvním krokem bude vý-
stavba bytového domu dle projektu Atelier Bod Architekti, s. r. o.  
Kolem bývalého ovčína se v nejbližších týdnech postupně začne 
čistit náletová zeleň, tak aby pozemek byl připravený k demolici 
staré chátrající budovy a následně k výstavbě nového bytového 
domu. Jak jsme již několikrát na stránkách Sliveneckého mramo-
ru informovali, záměrem městské části je vybudovat samostatný 
objekt s 20 byty pro potřeby obce a malým nebytovým prostorem. 
Cílem výstavby je rozvoj bytového fondu ve vlastnictví městské 
částí a vytvoření nového moderního společenského prostoru pro 
občany MČ Praha-Slivenec. 
Více na: https://www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-praha-sli-
venec/projekty/polyfunkcni-dum/   
 Lenka Kudláková, Jana Valtrová

V  době, kdy čeká městskou část připravovaná výstavba obecních bytů, se nám do rukou dostaly archiválie o  bytové výstavbě ve 
Slivenci téměř před 100 lety. Možná, že dokument o  založení Stavebního a  bytového družstva Náš domov se sídlem ve Slivenci 
z 29. 4. 1937, zaujme i dnešní čtenáře.  Družstvo mělo pozemek v lokalitě U jezírka. 

Vizualizace bytového domu a polyfunkčního sálu

Bytová nouze? Nic nového pod sluncem

Místo ovčína byty

Současná budova ovčín
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Bytová nouze? Nic nového pod sluncem

Místo ovčína byty



Rekonstrukce komunikace K Lochkovu
S koncem zimy se nám vrátí pracovníci na komunikaci 
K Lochkovu. Během března by se měly pokládat sdělo-
vací kabely společností Vodafone a Cetin a nové kabely 
veřejného osvětlení do chodníků podél ulice K Lochkovu 
mezi ulicemi Do Chuchle a K Cikánce. Dešťová kanaliza-
ce je již položena z loňského roku.
Od 1. 4. 2022 by měly být zahájeny práce na rekonstrukci 
komunikace. Začne se od ulice K Homolce a bude se po-
kračovat směrem k ulici K Cikánce. Po dobu tří měsíců 
bude tato část ulice neprůjezdná. Pravděpodobně v dub-
nu od K Homolce po Do Chuchle a v květnu a červnu od 
Do Chuchle po K Cikánce. Pro autobusy budou zřízeny 
jednosměrné objízdné trasy ulicemi K Váze a K Cikánce 
a v druhém směru Za Farou a K Rozvodně. Pro ostatní 
vozidla je objízdná trasa vedena ulicí K Barrandovu, 
po okruhu a přes Lochkov. Tato etapa by měla být 
ukončena do posledního června.
Od 1. května by měla být zahájena rekonstrukce Barran-
dovského mostu, pro který je jedna z  objízdných tras 
vedena po ulici K  Barrandovu. Tak doufejme, že tato 
uzavírka nebude mít příliš negativní dopad na Slivenec 
a Holyni.  Šárka Musilová

V minulém časopise Mramor jste obdrželi anketní lístky, kdy jste se mohli vyjádřit k otázce parkování v Holyni a Slivenci.
Celá anketa byla iniciována zavedením Zón placeného stání na sídlišti Barrandov od 1. 2. 2022 a případným dopadem na naši městskou část.
Jak tedy anketa dopadla? Celkem bylo odevzdáno 230 anketních lístků, výsledky jsou v tabulce níže:

Z odevzdaných anketních lístků vyplynulo, že víc jak polovina respondentů by byla pro zavedení zóny zákazu stání s výjimkou držitelů oprávnění 
od MČ (varianta A), téměř polovina respondentů byla proti zavedení zón placeného stání (varianta B) a jedna třetina by situaci zatím neřešila 
(varianta C.) V Holyni bylo nejvíce lidí pro variantu A. V květnu 2022 proběhne měření druhé části Analýzy dopravy v klidu, kdy bude zohledněna 
i situace s novými zastávkami tramvajové tratě Barrandov – Holyně. Všechny výsledky posléze zpracuje Dopravní komise.  Jana Valtrová

Celkem 230 anketních lístků

Holyně 64 anketních lístků Slivenec 166 anketních lístků

Z důvodu stavebních prací při rekonstrukci lávky přes tramvajovou trať v zastávce K Barrandovu bude probíhat výluka tramvajového spo-
jení v úseku zastávka Hlubočepy – Sídliště Barrandov, v níže uvedených termínech:
5. 3. 2022 od 7:00 hod. – 6. 3. 2022 do 20:00 hod. (so–ne),
12. 3. 2022 od 7:00 hod. – 13. 3. 2022 do 20:00 hod. (so–ne)
19. 3. 2022 od 7:00 hod. – 20. 3. 2022 do 20:00 hod. (so–ne), 24. 3. 2022 od 9:30 – 14:00 hod. (čt)
25. 3. 2022 od 9:30 – 14:00 hod. (pá), 26. 3. 2022 od 7:00 hod. – 27. 3. 2022 do 20:00 hod. (so–ne)
Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Výluka tramvajového spojení

Výběr z projektové dokumentace – objízdné trasy MHD

Vyhodnocení Dopravní ankety – parkování v Holyni a Slivenci

Strana 8 l životní prostředí  Slivenecký mramor 2 l 2022



Strana 9 l životní prostředí  Slivenecký mramor 2 l 2022

Stále běží lhůta pro uhrazení místního poplatku za psa. Pro rok 2022 
jsou sazby poplatku za psa stejné jako v letech minulých. Majitelé s tr-
valým pobytem nebo s povolením pobytu (podle předpisů cizineckého 
práva) na území naší městské části mají poplatek: 300,– Kč za jednoho 
psa jednoho majitele, 600,– Kč za každého dalšího psa stejného maji-
tele; poživatelé všech důchodů (jsou-li jejich jediným zdrojem příjmu) 
a osoby starší 65 let pak mají poplatek ve snížené výši 200,– Kč za jed-
noho psa jednoho majitele a 300,– Kč za každého dalšího psa stejného 
majitele. Platbu můžete provést v hotovosti nebo kartou přímo na úřadě 
(kancelář v přízemí) nebo převodem na účet MČ Praha – Slivenec, zde je 
třeba uvést variabilní symbol (máte uvedený na dokladu z loňské platby) 
nebo alespoň specifický symbol ve tvaru : 10+číslo popisné pro Slive-
nec, 20+číslo popisné pro Holyni a 30+číslo evidenční pro chaty. Dále 
připomínáme povinnost mít pejska označeného čipem (bez platného 
čipu není platné očkování proti vzteklině, které je povinné), stejně tak 
do 15 dnů hlásit všechny změny důležité pro výši vyměřeného poplat-
ku. Zároveň upozorňujeme na změnu – od 1. 1. 2022 neplatí povinnost 
registrovat pejska v  registru 
chovatelů vedeného Magis-
trátem hl. m. Prahy a  nevy-
dávají se psí známky. Místní 
poplatek musí být uhrazen 
do 31.  března  2022. Dotazy 
k platbám směřujte na valtro-
va@praha-slivenec.cz nebo 
251 812 249.
 Příspěvky Jana Valtrová

Od středy 16. 2. 2022 došlo k uzavírce komunikací v západní části sídliště Barrandov 
a pro nás důležité „Prašandy“. Jak jsme od ÚMČ Praha 5 zjistili, jedná se o uzavír-
ku či omezení provozu komunikací Werichova, Miloše Havla, Baarové (Prašanda) 
a Voskovcova. Uzavírky těchto komunikací souvisí s opravou povrchů dotčených ko-
munikací při dokončování výstavby tramvajové trati Barrandov – Holyně – Slivenec.
ÚMČ Praha 5 upozorňuje zejména na skutečnost, že s ohledem na to, že uzavírka je 
rozdělena do několika etap, je nutné důsledně číst informace na dopravním znače-
ní při stanovených objízdných trasách, kdy dostupnost lokality Holyně či obytného 
souboru při komunikaci Miloše Havla bude definována na textu dopravního značení 
pro objížďku.
Jednotlivé etapy:
1. etapa: od 16. 02. 2022 do 28. 02. 2022 – neprůjezdná Prašanda, průchod pro 
pěší zachován, objízdná trasa přes ulici U Náhonu k ulici Miloše Havla
2. etapa: od 01. 03. 2022 do 20. 03. 2022 – neprůjezdná Prašanda, průchod pro 
pěší zachován, objízdná trasa ulicí U Náhonu pro část Holyně
3. etapa: od 21. 03. 2022 do 27. 03. 2022 – Prašanda průjezdná s velkým ome-
zením – provoz řídí stavba, průchod pro pěší zachován, objízdná trasa není vy-
značena
4. etapa: od 28. 03. 2022 do 03. 04. 2022 – uzavřena křižovatka Werichova – 
Voskovcova, pěší průchod zachován, objízdná trasa přes ulici U Náhonu pro Miloše 
Havla a pro Holyni
5. etapa: od 04. 04. 2022 do 10. 04. 2022 – otevřená Prašanda pouze v jednom 
směru na Barrandov, zákaz parkování podél ulice Werichova – po křiž. Voskovcova, 
pěší průchod zachován
Dopravní opatření ke všem etapám najdete na našem webu – v záložce No-
vinky.

Místní poplatek za psa 2022

Uzavírka „Prašandy“
– nově pojmenované Baarové

Momentálně probíhají podél polní cesty U  Smolnic 
úpravy vegetace a čištění pozemku podél cesty. Během 
jara plánujeme k cestě umístit lavičky, koše a sezení pod 
hruškou, tak aby cesta nabízela i  možnost odpočinku 
a hezkých výhledů. Protože cesta není určena pro pro-
jíždění vozidel, budou zde umístěny dopravní značky 
ihned poté, co obdržíme dopravní stanovení z  odboru 
dopravy ÚMČ Prahy 5.  

Polní cesta U Smolnic

in
zerce

Vyhodnocení Dopravní ankety – parkování v Holyni a Slivenci
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Nějaký mezinárodně významný svátek se slaví snad každý den v ro-
ce. Týden tmavé oblohy je Mezinárodní asociací tmavé oblohy letos 
stanovený na 22.-30. dubna. Mohlo by se zdát, že to je nějaká akce 
na pozorování hvězd. Bohužel není. Proč není a proč bychom mu měli 
věnovat pozornost?
Účelem týdne tmavé oblohy je především upozornit na to, že hvězd vi-
díme čím dál méně. Ne, že by ubývaly, ale jejich světlo zaniká v množ-
ství jiného světla, kterým vydatně sytíme zemskou atmosféru. Světlo 
v noci považujeme dnes za běžnou a můžeme říci i nezbytnou součást 
našich životů. Přitom právě podle světla se řídí mnoho životních po-
chodů u všech živých organismů na Zemi. Z toho vyplývá, že umělé 
světlo tyto přirozené pochody narušuje. Tma je v první řadě potřebná 
pro zdravý spánek. Ale kdo z nás, Sliveňáků, má v noci v ložnici úpl-
nou tmu?
Přebývajícímu světlu tam, kde ho nepotřebujeme, se říká světelné 
znečištění. A je to téma čím dál diskutovanější. Vůbec přitom nejde 
o  snahu nesvítit, ale o  omezení úniku světla mimo prostor, kde ho 
potřebujeme. Světelné znečištění můžeme dobře pozorovat například 
v podobě oranžové záře nad naším východním obzorem – to je Praha. 
Také když se podíváme na protější stranu údolí, ať už Prokopského 
nebo vltavského: vidíme mnoho světelných zdrojů, která určitě nemají 
za úkol osvětlovat Slivenec. A bohužel, mnoho sliveneckých světel po-
dobně září nejen do našich ložnic, ale i do širokého okolí.
Týden tmavé oblohy představuje i  vhodné možnosti řešení. První 
vlaštovky už můžeme najít i ve Slivenci. Pojďme tedy v dubnu společ-
ně oslavit tmu a pohled na hvězdy. Chystáme k tomu besedu 
i exkurzi a několik nocí s vypnutým osvětlením parku Gra-
nátová.  Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.

Týden tmavé oblohy

Kompostárna hl. m. Prahy – Slivenec bude
otevřena od 1. 3. 2022.
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Vernisáž 7.B

Školní družina

Ve čtvrtek, 17. 1.  2022, se konala velkolepá vernisáž děl žáků ze 7.B. Žáci na 
projektu pracovali několik měsíců. První den si žáci napnuli plátna a na-
třeli je speciální bílou barvou. Obsahem další hodiny byla volba témat ma-
leb. Další týden se přešlo na náčrtky tužkou a poté již na samotnou malbu. 
Poslední týden už byl věnován přípravě na vernisáž. Žáci dokreslovali po-
slední prázdná místa a aranžovali svá díla v aule školy.

Válečné modely
Matyáš Musílek také přispěl do vernisáže svými válečnými modely. Vznik 
těchto modelů trval skoro rok.
 Žáci 7. B

I po vánočních prázdninách se snažíme v rámci možností a opakovaného 
řešení karantén či suplování připravit pro děti plnohodnotný program.
6. ledna jsme si při akci „Trocha historie nikoho nezabije“ prohlédli slive-
necký kostel s betlémem a popovídali o tradicích a historii tzv. svátku Tří 
králů, ale také o historii Slivence i samotného kostela. Díky malé klaví-
ristce a jedné paní vychovatelce jsme měli možnost si poslechnout i zvuk 
sliveneckých varhan.
I když počasí není zrovna nejvlídnější, snažíme se s dětmi trávit čas i ven-
ku. Samozřejmě jsme nemohli nevyužít tu chvíli, kdy i ve Slivenci napada-
lo trochu sněhu. A tak se po školní zahradě proháněla „psí spřežení“, sta-
věli se sněhuláci a děti se klouzaly alespoň na školním pidikopečku. Také 
jsme vyráželi na různé procházky.
Ve třídách jsme pak hráli různé hry a soutěže, stavěli, malovali a vyráběli… 
Ke svým činnostem jsme také využívali školní tělocvičny. Petra Siganová

Zápis do 1. třídy proběhne on-line 5.–6. 4. 2022.
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V pondělí 7. 2. proběhla v rámci pravidelných schůzek seniorů v komu-
nitním centru Na půdě velmi zajímavá a přínosná beseda. Na pozvání 
vedení MČ Praha-Slivenec přišla besedovat ředitelka Centra sociální 
a ošetřovatelské pomoci Prahy 5, PhDr. Helena Volechová. Jak mož-
ná víte, naše MČ poskytuje sociální služby omezeného rozsahu. Zajišťu-
jeme rozvoz obědů, finančně jednorázově přispíváme občanům v nouzi 
a chodíme gratulovat jubilantům. Poslední z jmenovaných je už druhým 
rokem přerušena díky pandemii covidu 19, ale pevně doufám, že tuto 
tradici brzy opět obnovíme. Dále také MČ přispívá na aktivity Klubu se-
niorů (výlety, přednášky, kurzy atd.)
Pokud se někdo z našich občanů dostane do situace, kdy je nucen okol-
nostmi požádat o pomoc pečovatelskou službu, musí se tedy obrátit na 
Prahu 5, která v  přenesené působnosti sociální služby pro občany naší 
městské části poskytuje (v rámci finančního příspěvku, který i na „naše 
občany“ od státu dostává). Znovu tedy připomínáme, že se můžete obracet 
na Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (dále jen CSOP5). 
Paní ředitelka Volechová seznámila přítomné se způsobem, jak a za jakých 
podmínek CSOP5 tyto služby poskytuje. CSOP5 sídlí na náměstí 14. října 
11, ale má svoji pobočku na Poliklinice Barrandov, vedle zadního vchodu 
do polikliniky, kde mají vždy v pondělí a ve středu po celý den konzultační 
hodiny. Pečovatelské služby se poskytují na základě smlouvy o poskytová-
ní terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s CSOP5. Podmínkou 
je trvalé bydliště na Praze 5 a  lékařské potvrzení zdravotního stavu ža-
datele. Na základě této smlouvy může klient využívat nabízené základní 
nebo výběrové služby CSOP5. Jednotlivé úkony si hradí klient sám.
Paní ředitelka poskytla informace i  o  tzv.  odlehčovacích pobytových 
službách pro klienty odkázané na pomoc další osoby. Veškeré podrobné 
informace včetně kontaktů je možné najít na www.csop5.cz. Odkaz na 

tyto stránky je také možno najít na www stránkách MČ Praha-Slivenec 
v rubrice sociální služby naší MČ. Sociální zařízení Prahy 5 mezi sebou 
spolupracují a snaží se vždy najít řešení.
Paní ředitelka Volechová nás také informovala o otevření nového domu 
s pečovatelskou službou v Hlubočepích, jedná se o Raudnitzův dům, no-
vě zrekonstruované bývalé venkovské sídlo. Bude zde otevřeno wellness 
centrum pro seniory přístupné pro veřejnost. Byli jsme pozváni na den 
otevřených dveří s možností prohlídky celého areálu. V budoucnosti bu-
de v Raudnitzově domě probíhat celá řada akcí pro seniory a ti naši jsou 
na nich srdečně vítáni. S paní ředitelkou je domluveno, že se budeme 
pravidelně vzájemně informovat o akcích pro seniory v našich MČ. Na 
závěr nám paní ředitelka velmi pochválila prostory komunitního centra 
Na půdě a celkově přátelské a vstřícné prostředí, které ve Slivenci panuje. 
Za vyčerpávající informace a milé setkání patří paní ředitelce poděková-
ní.   Martina Havlíková, předsedkyně sociální komise

K  úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít 
příspěvek na bydlení.
O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR, dle místa vaše-
ho skutečného pobytu, a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy 
vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé 
kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení 
včetně energií). Je třeba splnit tři podmínky:
1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, 
služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo do-
mu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodin-
nou rekreaci), popř. jste členem bytového družstva
2. 35 % vašich příjmů – tj., že se váš příjem vynásobí 0,35 – vám ne-
stačí na úhradu nákladů na bydlení
3. 35 % vašich příjmů je nižších než tzv. normativní náklady na by-
dlení
Jak postupovat pro získání příspěvku na bydlení:
1. Vyplňte orientační kalkulačku na webu www.mpsv.cz (nebo přijď-
te na úřad a vyplníme ji společně)
2. Chcete-li žádat o příspěvek na bydlení, vyplňte formulář a ode-
šlete ho online
(i tento úkon můžeme udělat společně)
3. Potřebujete pomoc? Obraťte se na příslušné Kontaktní pracoviště 
ÚP ČR
Štefánikova 216/21, 150 00 Praha, Smíchov, tel.: 251 511 638 nebo 
volejte na linku pomoci +420 950 180 070

Chybí Vám peníze na jídlo, bydlení či vyúčtování a energie? Po-
žádejte o Mimořádnou okamžitou pomoc nebo Doplatek na bydlení
Pomoc s úhradou nedoplatku vyúčtování v režimu dodavatele 
poslední instance (DPI)
V situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období 
v režimu dodavatele poslední instance (DPI) lze využít pomoc for-
mou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. MIMOŘÁDNÉ 
OKAMŽITÉ POMOCI

Žádat o dávku můžete na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu 
práce ČR, kontakt uveden výše. Žádost a přílohy lze podat elektro-
nicky, zaslat poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo osobně (po-
kud si nebudete vědět rady, přijďte, pomůžeme vám).
Nezbude vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěv-
ku na bydlení tzv.  částka životního minima (výpočet naleznete 
opět na kalkulačce ÚP ČR), nebo pokud bydlíte v  nestandardním 
bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, ubytování pro rekreaci), 
nebo máte jiný smluvní vztah k nemovitosti, než je vlastnické ne-
bo družstevní bydlení, nájem, podnájem, služebnost, je možné Úřad 
práce ČR požádat o DOPLATEK NA BYDLENÍ.
Kontaktní informace:

Call centrum Úřadu práce ČR:
+420 800 779 900 (bezplatná linka)
e-mail: callcentrum@uradprace.cz
 Bohdana Růžičková

Sociální služby pro naše občany 
– beseda s PhDr. Helenou Volechovou

Příspěvek na bydlení
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Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci březnu a dubnu
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

BŘEZEN
Pan Zdeněk Damašek
Pan František Dvořák
Paní Věra Hnídková

Paní Zdenka Norková
Pan Jan Vraný

Pan Karel Vítek
Paní Blanka Jelenová

Paní Růžena Voženílková
Paní Věra Spálenská

Paní Božena Balíková
Paní Edita Nejedlá
Paní Eva Konečná

Paní Božena Majerová

DUBEN
Paní Renata Krausová

Pan Alexander Manzhula
Paní Zuzana Mazurová

Pan Jiří Chládek
Paní Irena Chládková
Paní Irena Michálková

Paní Věra Rejnová
Paní Helena Švarcová

Pan Josef Cicvárek
Paní Růžena Kučerová

Paní Alena Sojková
Paní Božena Romanová
Paní Dagmar Scholzová
Paní Vlasta Cicvárková

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let

přeje zastupitelstvo a úřad 
MČ Praha-Slivenec.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Pro letošní rok jsme se rozhodli znovu se vrátit 
k osvědčené tradici čtyř seniorských zájezdů. Zvo-
lili jsme teplé měsíce, kdy se dá předpokládat, že 
epidemie covidu bude na ústupu. V  loňském roce, 
kdy epidemie vrcholila, jsme omezili nabídku na 
zájezdy dva. Oba se za dodržení příslušných opat-
ření uskutečnily. Při plánování programu zájezdů, 
který připravujeme ve spolupráci s CK Arces, jsme 
vycházeli z  přání členů Klubu seniorů Slivence 
a Holyně. Zájezdy jsou dotované z rozpočtu měst-
ské části. Senioři s trvalým pobytem v naší MČ hra-
dí 300,– Kč, v případě zájezdu na Macochu to bude 
400,– Kč. Výlety se uskuteční při minimálním počtu 
36 účastníků.
Od 4. března 2022 je možné se přihlásit v podatelně 
úřadu u paní Růžičkové (tel. 251 818 044).

19. 5. 20222 – Ústí nad Labem
Hrad Střekov, centrum města, čas na oběd, ZOO Ús-
tí nad Labem. Cena: 710,– Kč, pro seniora ze Sliven-
ce nebo Holyně 300,– Kč
16. 6. 2022 – Třebíč
Historické jádro města, které je zařazené na seznam 
UNESCO
Bazilika sv. Prokopa, historické centrum města, čas 
na oběd, židovská čtvrť, Zadní synagoga a dům Se-
ligmanna Bauera, židovský hřbitov. Cena: 950,– Kč, 
pro seniora ze Slivence nebo Holyně 300,– Kč
15. 9. 2022 – Macocha a Křtiny
Punkevní jeskyně, plavba lodičkou po ponorné říč-
ce Punkvě, propast Macocha, jízda lanovkou tam 
i  zpět, čas na oběd, Křtiny - kostel Jména Panny 
Marie a kostnice. Cena: 1.320,– Kč, pro seniora ze 
Slivence nebo Holyně 400,– Kč
6. 10. 2022 – Plzeň
Plzeňské podzemí, Pivovarské muzeum, čas na oběd 
v restauraci Na Parkánu (bude možné uplatnit dvě 
"pivenky"- součást vstupenky do muzea), procházka 
centrem města rozdělená na dvě části s přestávkou 
na osobní volno, katedrála sv. Bartoloměje.

Cena: 770,– Kč, 
pro seniora ze Sli-
vence nebo Holy-
ně 300,– Kč

Výlety se uskuteč-
ní při minimálním 
počtu 36 účastní-
ků.
Každý zájezd se 
bude prodávat 
jeden měsíc před 
datem odjezdu.
 Lenka Kudláková

Zájezdy pro seniory
pro rok 2022

■ Pečovatelská služba – detašované pracovi-
ště Barrandov
Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21 Praha 5
Pondělí: 8:00-12:00/13:00-15:30 hod., Stře-
da: 8:00-12:00/13:00-15:30 hod.
Koordinátorky: 
Kypěnová Jana – kypenova@csop5.cz
Blatská Zdeňka – blatska@csop5.cz
Mobil: 775 788 078, 775 788 002
Obědy z  Pečovatelské služby nejsou dietní, 
ale pouze odlehčená strava a stojí 55,– Kč + 
30,– Kč dopravné (od 1. 3. 2022 bude oběd za 
60,– Kč)
■ Dům sociálních služeb
s  odlehčovací pobytovou službou  – lůžko-
vé zařízení rod. typu poskytující krátkodobé 
a dlouhodobé pobyty pro seniory od 60 let
– lůžkové zařízení, pedikúra, masáže, zdravot-
ní cvičení, kadeřník a aktivizační programy
Na Neklance 15, Praha 5, Tel: 251 551 626, 
mobil: 775 070 102, 775 788 004, 775 788 949
■ Wellnes centrum pro seniory
-masáže, pedikúra, manikúra, koupele, relaxa-
ce a aktivizace, posezení v komunitní zahradě
Zubatého 10, Praha 5, 
Tel.: 257 319 198 bnebo 775 613 519
■ TAXÍK MAXÍK (jen pro klienty Pečovatel-
ské služby). Služba určená k přepravě senio-
rů, zdravotně a  tělesně postižených občanů 
Prahy 5 starších 35 let.
Vozidlo Taxík Maxík není taxi služba a je fa-
kultativním úkonem pečovatelské služby.
Cena služby: jednorázové jízdné 60,– Kč za 
každou přepravovanou osobu
Objednání služby: tel.: 720 022 972

Sociální služby
poskytované CSOP 

Praha 5
(také pro občany MČ Pra-

ha-Slivenec)



Veselá a barevná dětská herna, vybavená především pro ty nejmen-
ší návštěvníky Klubu Švestka nemá ve srovnání se zamračeným, 
chladný počasím konkurenci
Na základě přání maminek jsme rozšířili volnou dětskou hernu i na 
pondělí. Aktuálně je tedy volný vstup v pondělí a ve středu 9:30 – 
12:00.  Edita Šimková
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Volná herna Rodinného 
centra Pecka také v pon-

Montessori dílna
je otevřená pro děti od 18 měsíců do 3 let. Děti využívají připravené 
prostředí, aby si mohly samy vybírat a zkoušet nové dovednosti. Na-
jdou zde pomůcky na procvičení jemné motoriky, smyslových vjemů 
a dalších možností svého rozvoje. Motto dílny je „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám“ Těšíme se na vás.   Jiřina Kočí
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Kurzy Sliveneckého klubu švestka

Vítání občánků
narozených v roce 2021

Vážení rodiče,
pokud se vám v roce 2021 narodilo děťátko, má trvalý pobyt v MČ 
Praha-Slivenec a chcete se s ním zúčastnit slavnostního přivítání na 
úřadě, tak se prosím, přihlaste na e-mail ruzickova@praha-slive-
nec.cz nebo zavolejte na tel.: 251818044. Termín obřadu Vítání ob-
čánků bude stanoven s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 
Přihlašovat své ratolesti můžete do 31. 3. 2021. Předpokládaný  
termín obřadu: duben – začátek května. 
Těšíme se na vás  Bohdana Růžičková

Cvičíme v sále FIT Švestka

Cvičení pro seniory

Výtvarné kurzy v ateliéru i v keramické dílně

Lekce španělštiny končívá u sklenky. Konverzace je vedena ve španělštině.

Jemná jóga
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Průvod Slivencem

Kapela Třehusk

Zabijačka v Holyňské stodole

Občerstvení ve stánku Roll & Relax

Slivenecký masopust po patnácté Pokračování ze strany 1

Tombola
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XXXXXXXXXX

Do Slivence nepřijelo jen pár stánkařů, kteří se báli, aby jim prodejní stánek neuletěl, ale bylo možné si nakoupit horké nápoje, langoše, 
palačinky či další občerstvení v  jednom ze dvou pojízdných stánků nebo uvnitř Bistra Kačák. Oblíbená a Slivenci věrná poberounská 
kapela Třehusk se dostavila na čas. Basa, banjo, kontrabas, harmonika, trubka, ukulele, ale i valcha, všechny tyto nástroje pod taktov-
kou kapelníka pana Frýdla z Hlásné Třebáně nastartovaly tu správnou masopustní veselici. Legraci, úsměvy a obdivuhodné kejkle na 
chůdách přišli zas po roce předvádět chůdaři ze spolku usměvavé chůdařky Míši. Zažili u nás už leccos – třeba náledí s ledovou krustou, 
přechod do Holyně bez semaforu nebo křepčení na křižovatce před stodolou, která už nestojí a na jejím místě funguje moderní Domov 
seniorů…Letos se statečně a s lehkostí „poprali“ s vichřicí a dovedli masopustní průvod do Holyně. Po cestě nabídli zastavení provozo-
vatelé stánku Roll Relax v podobě horkého svařáku a čaje pro děti. V nabídce byly také napečené sladkosti paní Morsteinové.
Pod dohledem městské policie přešel poté průvod křižovatku směrem do Holyně, kde už v Holyňské stodole čekala na všechny návštěv-
níky nefalšovaná venkovská zabijačka. Jitrnic, jelítek, ovaru i guláše bylo dostatek a zmrzlé příchozí zahřála i pravá zabijačková polévka 
„prdelačka“. Stodola brzy praskala ve švech. Bylo tu teplo a občerstvení z Bistra Kačák, které zajistilo pivo, horké nápoje a masopustní 
koláče. Vrcholem celé akce byla bohatá tombola. Výhry do tomboly věnovali slivenecké firmy, městská část i  jednotlivci. Moderování 
tomboly a také vyhlašování soutěže o nejlepší masky se ujal Martin Javůrek. Ti, co vyhráli v soutěži o nejlepší masku, si odnesli část 
masopustní vepřové kýty z Mistrem řezníkem naporcovaného vepříka a všechno to natáčela až do večerních hodin na digitální stopu TV 
Praha.
  Lenka Kudláková
Poděkování za společnou organizaci, průběh a propagaci:
Pracovníkům úřadu MČ Praha-Slivenec, provozovatelům Holyňské stodoly, provozovatelům Bistra Kačák i  stánku RollRelax, dámám 
Míše Hradecké, Haně Morsteinové, Janě Bílkové, Janě Kohoutové, Daniele Kramerové, slečně Michaele Čechové, pánům Martinu Javůr-
kovi st., Martinu Javůrkovi ml., Robertu Morsteinovi, Miloslavu Frýdlovi a jeho muzikantům, řezníkům pana Kubánka, městské policii 
Barrandov, Béďovi Morsteinovi
Za příspěvky do tomboly:
Firmám a organizacím: DS Senecura, Restauraci U Bůčka, vinotéce PrimaWine, firmě Pracovní oděvy, More Than Production, TwinStar, 
Remex, s. r. o., Květinářství Reliéf, Pneuservis Slavík, městské části Praha-Slivenec a Klubu Švestka
…a všem účastníkům za veselou náladu a příjemnou atmosféru
Reportáž z letošního masopustu si můžete prohlédnout na https://www.praha-slivenec.cz/fotogalerie/fotogalerie-2022/foto-
22-02-06-masopust/, stejně jako fotografie sliveneckého fotografa Bédi Morsteina tamtéž.

Pokračování ze strany 1

Zprávy z knihovny
V minulém roce se naše knihovna dočkala ocenění za dlouholetou čin-
nost a úspěšné fungování v propojení s komunitním životem ve Slivenci, 
zejména pak za práci pro seniory. Samotná návštěvnost, počty vypůjče-
ných knih, množství akcí, ať vzdělávacích nebo kulturních, však výrazně 
poklesla. Pandemická situace se na této skutečnosti nemilosrdně pode-
psala, stejně jako v jiných knihovnách. Níže uvádíme několik nejdůleži-
tějších údajů, všechna čísla jsou výrazně nižší než před pandemickým 
obdobím. Jediné, s čím se opravdu můžeme chlubit, je stále stoupající 
množství knih v našem fondu. Vedení naší městské části knihovnu stále 
podporuje, věří v její smysluplnost a význam. Proto i nadále dostáváme 
dostatečnou finanční částku na nákup nových knih. K tomu se připoju-
je i častá nabídka kvalitních knižních darů. Takže pokud jde o nabídku 
dobrého čtení, nebo třeba i společenských her, nabídka je pestrá. Pokra-
čujeme v nakupování knižních novinek, o které je největší zájem, snaží-
me se být rychlejší než pobočky Městské knihovny.
Od ledna už byly naplánovány nové kulturní akce. První – autorské čtení 
z knihy Jak se dělá ZOO s Petrem Fejkem – se nepodařilo uskutečnit, 
protože covid se ještě nevzdává. Na 22.  února jsme připravili setkání 
s hereckou společností Gaudium z Radotína. Sledujte, prosím, vývěsky, 
web úřadu či knihovny, připomínám, že jsme i na facebooku.
Problém, či spíše úkol, který v  nejbližší době naši knihovnu čeká, je 
oživení spolupráce se školou. Tato dříve dobře zavedená aktivita byla 
pandemií narušena. Škola, učitelé, děti řešili základní problémy spojené 
s výukou ve složitém období, kdy se střídala výuka prezenční s distanč-
ní, karantény, testování, nemocnost dětí i učitelů. Je pochopitelné, že na 
návštěvu knihovny nezbýval čas a nebyly dobré podmínky. Řešení toho-
to úkolu nebude jednoduché. Pevně věříme, že pandemie ustoupí a škol-
ní třídy nás budou moci v knihovně opět navštěvovat. Ten závažnější 

problém vidíme v nedostatku prostoru. Prostorová kapacita knihovny je 
naplněná a zejména v části pro dětskou literaturu není kam nové knihy 
ukládat. Stejně tak prostor pro fyzickou návštěvu celé třídy není ideál-
ní, je velmi stěsnaný. Pro děti je obtížné se volně pohybovat a knihy si 
prohlížet, například na to, aby děti po ukázce z četby mohly něco nama-
lovat, jsou v knihovně velmi nedostatečné podmínky.
Budeme se snažit hledat řešení a pevně věříme, že ve spolupráci s vede-
ním úřadu se nám to povede.
Několik čísel: za uplynulý rok 2021:
Počet knih ve fondu: 8 040, přírůstky: 234, registrovaní čtenáři: 188,
výpůjčky celkem: 2 73, náklady na nákup knih: 47 727,– Kč, kulturní akce 
pro veřejnost: 20, vzdělávací akce pro veřejnost: 2

Novinky v knihovně:
Norsko: země fjordů / Marie Helen Banck; překlad Alice Gebhardtová 
a kol., Deset let s Václavem Havlem / Ladislav Špaček; s unikátními fo-
tografiemi Karla Cudlína
Mrazík s pendrekem v ruce: proč je současné Rusko takové a proč nemů-
že být jiné / Alexandr Mitrofanov
Dívka, která se pomátla / Avery Bishop ; přeložila Naďa Funioková 
Pro děti a mládež:
Labutí dům / Daniela Krolupperová , ilustrovala Eva Chupíková
Babka z domku na kuří nožce / David Košťák; ilustroval Daniel Poha-
rysky
Co je nejvzácnější / Astrid Desbordes, Pauline Martin ; z francouzského 
originálu Le choses précieuses ... přeložila Ivana Kocmanová
Honem, ať už jedem! / Evelína Koubová; ilustrovala Eva Sýkorová-Pe-
kárková   Jiřina Haningerová
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V sobotu druhého dubna bude v 17. hodin znovuotevřena kaple sv. Ja-
na Křtitele v Holyni, kde se ten den bude konat vernisáž předčasně ze-
snulého malíře a filmaře Víta Soukupa (1971–2007), absolventa VŠUP 
v Praze (ateliér malby P. Nešlehy) a pražské AVU (ateliér intermediál-
ní tvorby M. Knížáka). Výstavu zahájí historik umění, kurátor, výtvar-
ný kritik a publicista Radek Wohlmut, jemuž patří rovněž poděkování 
za zápůjčku několika děl. Tímto všechny srdečně zveme!
Výstavu inicioval, jako posmrtnou poctu autorovi, v Holyni žijící sběratel 
současného umění Zdeněk Marek, který je spoluzakladatelem a členem 
sbírky umění - Marek Collection (www.marekcollection.cz). Dalšími členy 
sbírky jsou Ivo Marek, Milan Houser a Marika Kupková.
Všem tímto velice děkujeme za vstřícnost a  zapůjčení děl nejenom na 
dubnovou výstavu Víta Soukupa, ale i na zářijovou výstavu, kdy si návštěv-
níci budou moci prohlédnout práce výtvarné skupiny Bezhlavý jezdec.

Galerie Kaple Holyně vystavuje 
ze sbírky Marek Collection

A.R. Zdeňku, mohl bys prosím pro naše čtenáře zopakovat, kdy sbírka 
vznikla a čí idea to byla?
Z.M. Sbírka vznikla v roce 1997 z popudu mého a také mého kamaráda 
Milana Housera (absolvent pražské AVU v letech 1993–2000, nyní děkan 
Fakulty výtvarného umění v Brně, pozn. redakce). Tehdy byla hlavně na 
AVU v Praze velmi silná generace umělců. Sám jsem povoláním vzdálen 
uměleckému směru, ale odjakživa jsem měl k výtvarnému umění velmi 
blízko. A v té době mne strašně bavilo chodit na výstavy. Řekl jsem si, 
proč neudělat vlastní sbírku. Tehdy ještě nebyly sbírky typu PPF, JT pana 
Martina Romana apod. Chodilo se po ateliérech, mělo to svůj půvab. Byla 
to doba úplně jiná, kupovali jsme výhradně díla přímo z ateliérů umělců, 
ne přes galeristy. Já proti galeristům nic nemám, máme tam spoustu ka-
marádů, jako Zdeněk Sklenář, Kastner and Hunt a další. Nicméně to mělo 
na počátku zvláštní kouzlo. Seděli jsme hodiny a noci a  jen si povídali 
o umění. Jeden z těchto členů byl právě i Vítek Soukup. První nákupy byly 
ryze spontání. Druhé dílo jsme dostali prakticky zadarmo. Například Jan 
Mančuška -in memorioam nám věnoval do sbírky jedno velmi originální 
dílo, jen s tím, že se mu líbila naše idea.
A.R. Na jaký segment umění jste se zaměřili?
Z.M. Zaměřili jsme se na studenty vysokých škol. Byl to velký risk, šlo 
o  tehdy neznámé, začínající autory. Na druhé straně se nám podařilo 
zmapovat minimálně dvě generace umělců. Byl to obrovský risk. Para-
doxně holky jsou na škole skvělé, ale po založení rodiny většina z nich 
přestane tvořit, jsou tam samozřejmě výjimky.
A.R. Kolik děl přibližně sbírka čítá?
Z.M. Sbírka má momentálně přes 600 děl a  dál se rozšiřuje. Jedná se 
o malbu, kresbu, fotografie, objekty a multimediální instalace. Od doby 
vzniku sbírky uběhlo více než dvacet let a z mnohých tvůrců se stali uzná-
vaní umělci. Někteří jiní tu díky naší sbírce zanechali navždy svou umě-

leckou stopu.
A.R. Byla sbírka 
někdy vystave-
na? Z.M. Ano, 
měla několik sa-
mostatných vý-
stav. Hodně děl 
ale také zapůj-
čujeme na další 
výstavy. Nyní 
plánujeme vydat 

druhý katalog z umění zakoupeného mezi od r. 2008 až do 2022. První ka-
talog vyšel vlastním nákladem ve dvou formách. Varianta sto kusů se spe-
ciálními originály různých umělců a také katalog klasický, celkem 1000 
kusů. Vše jsme si hradili sami bez sponzorů.
A.R. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí při výběru dalších děl!
 Adéla Rozehnalová, kurátorka Galerie Kaple Holyně

Na zrod sbírky, v českých poměrech 
ojedinělé, vzpomíná Zdeněk Marek:

VÝSTAVNÍ SEZONA 2022
Duben:
Vít Soukup *1971 †2007, malíř, filmař
1991 – 2007 VŠUP ateliér profesora Pavla Nešlehy
2003 ukončené doktorandské studium na VŠUP
Květen:
Jan Dytrych *1980, fotograf
2016 – 2021 Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
Červen:
Bára Křivská *1976, výtvarnice, sklářka, organizátorka a kurá-
torka UG ve Slivenci
1994 – 2000 VŠUP ateliér profesora Vladimíra Kopeckého
Studijní pobyty ve Francii a Německu
Červenec a srpen:
Magdalena Radostová, fotografka, cestovatelka, spisovatelka
Výstava fotografií „Vietnam s vůní koriandru“
Září:
Výtvarná skupina Bezhlavý jezdec
Josef Bolf, Ján Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk
Říjen:
Igor Hlavinka *1959, malíř, grafik, sochař a fotograf
1979 - 1982 DAMU katedra scénografie
1982 - 1985 AVU ateliér profesora Františka Jiroudka

Zdeněk a Ivo Markovi



V minulém čísle Mramoru vyšla zpráva o průběhu Tříkrálové charita-
tivní sbírky ve Slivenci. Dnes již známe její výsledek, který předčil naše 
očekávání. Do sliveneckých kasiček se nakonec podařilo vybrat celkem 
19.476 Kč + 200 Kč on-line platbou . Všem, kdo se jakkoli do této 
charitativní sbírky zapojili, patří velký dík.
V pátek 21. ledna se v našem kostele konala od 19 hodin Eucharistická 
adorace zakončená svátostným požehnáním.
Svátek Uvedení Páně do chrámu, zvaný lidově Hromnice, jsme oslavili 

mší svatou ve středu 2. února od 18 hodin. Po mši pak otec David udělil 
přítomným také svatoblažejské požehnání.
Čas nezadržitelně letí, a tak nám brzy nastane postní období, které za-
číná Popeleční středou. Ta letos připadá na 2. března. Květná neděle 
bude tentokrát 10. dubna, velikonoční triduum začne Zeleným čtvrt-
kem 14. dubna. Informace o časech mší svatých v tyto významné dny 
bude uveřejněna na kostelní nástěnce.  
 -PeS-

Davide, máš za sebou první soutěžení půlrok s  naší mladší pří-
pravkou. V této kategorii se na výsledky nehraje. Nicméně jak jsi 
byl spokojený s odrazem týmu v zápasech?
Máš pravdu, že výsledky se nezapočítávají do tabulky, ale počítá se 
jen jednotlivé skóre ze zápasů. Klukům říkáme, že je jedno, kolik 
to skončilo, ale že nás spíš zajímá, jak hráli. Ale znáš to: Trenére, 
kolik to bylo? :-) Na rovinu říkám, že trénink od tréninku a zápas 
od zápasu je to lepší a lepší. Mám z tohoto ročníku velkou radost 
a dobrý pocit.
Ten, kdo viděl vaše tréninky, může na 100 % říct, že práce 
s touto kategorií, tedy tvoje práce, splňuje vysoké nároky. Jaký 
vidíš progres dětí?
Na kluky jsme nároční, ale to neznamená, že nechceme, aby byl fot-
bal pro ně hlavně zábava. Jak už jsem zmínil v předešlé odpovědí, 
tento ročník mě moc baví a pokud ho udržíme aspoň dva roky po-
hromadě, tak to bude válec. :-)
Přesto jsi několikrát v reportech ze zápasu upozorňoval rodiče na 
docházku. V tomto ohledu se přístup změnil?
Blíží se konec kalendářního roku a to znamená, že se blíží i schůzka 
s  rodiči, kde si budeme muset popovídat o  tom, jak to kdo myslí 
s fotbalem vážně. Ale zase musím říci, že dvě třetiny týmů chodí na 
tréninky a zápasy pravidelně, takže určité zlepšení tady je.;-) S tím 
souvisí i progrese našich malých fotbalistů.
Prozradíš, jak bude probíhat zimní příprava a na co se můžou klu-
ci těšit?
Do 17.  12. jsme trénovali dvakrát v  týdnu, a  to v  úterý na UMT 
a v pátek v krásné tělocvičně ZŠ Slivenec. Máme pár přihlášených 
halových turnajů a domluvených „přáteláčků“. Během února bych 
chtěl přidat čtvrteční trénink na UMT. Dále budou pokračovat halo-
vé turnaje a přátelská utkání.
Je něco, co bys chtěl dodat?
Chtěl bych vyzvednout precizní práci naší vedoucí mužstva Kate-
řiny Koubové. Super. Dále poděkovat rodičům, kteří projevili zájem 
o dění v týmu. Organizace opékání buřtů, pomoc při stavění hřiště, 

dovoz dresů a míčů na zápas a tak dále a tak dále. Děkuji!!!
Rozhovor vedl Michal Starec, předseda oddílu AFK Slivenec
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Rozhovor s Davidem Zmatlíkem, trenérem mladší přípravky (ročník 2014)

Střípky z farnosti
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KALENDÁŘ SLIVENCE BŘEZEN – DUBEN 2022
Městská část Praha-Slivenec, ve spolupráci s Rodinným centrem 

Pecka, Klubem Švestka a Bistrem Kačák pořádá

VELIKO
NOČNÍ

JARMARK
Sobota 9. dubna 2022

14:00 – 18:00 hod

Tradiční stánkový prodej, občerstvení a doprovodný program:

14.00 - 14.20
Hudební DUO – staročeské písničky

14.30 – 15.00
Sokolník Teir - volné létání dravců v parku

15.10 – 15.40
Hudební divadélko DINO na téma Velikonoce:

„Zvyky od Masopustu do Smrtné neděle“
15.40 – 16.30

Výtvarná dílna „Výroba Morany“
16.30 – 16.50

Hudební divadélko DINO: „Od Květné neděle až do Velikonoc“
17.00 – 17.30

Sokolník Teir - volné létání dravců v parku
17.40 – 18.00

Hudební DUO - staročeské písničky

Beseda s Tomášem Hebelkou, generálním ředitelem STC
České a československé státovky a bankovky
Úterý 1. 3. 2022 od 18 hod (zasedací místnost ÚMČ, K Lochkovu 6)

Posluchači budou mít jedinečnou možnost proniknout do tajů výroby těchto platidel, seznámit se s jejich historií a současností, ale na-
hlédnout i do budoucnosti. Role průvodce světem bankovek se ujme Tomáš Hebelka, generální ředitel Státní tiskárny cenin.

BŘEZEN

1. 3. 18:00 Tomáš Hebelka: České a československé státovky 
 a bankovky (beseda v zasedací místnosti ÚMČ)
7. 3. 16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
15. 3. 18:00 Aleš Krejčí: Taiwan (cestopisná beseda v zasedací 
 místnosti ÚMČ)
22. 3. 18:00 Petr Fejk: Jak se dělá ZOO (autorské čtení v zase- 
 dací místnosti ÚMČ – přeložený termín)
27. 3. 16:00 Dětské disco v sále Restaurace U Bůčka (přelože- 
 ný termín)
DUBEN

2. 4.–30. 4. Vít Soukup (Výstava Galerie Kaple Holyně)
4. 4. 16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
5. 4. 18:00 Milan Syruček: Záhadné taje Sibiře (cestopisná 
 beseda v zasedací místnosti ÚMČ)
5.–6. 4.  Zápis do 1. tříd ZŠ
8. 4. 17:00 Velikonoční dílna s Táňou (ateliér Klubu Švestka)
9. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK
25. 4. Veřejné zastupitelstvo
Další plánované termíny kulturních akcí:
1. 5.–29. 5. Jan Dytrych (Výstava fotografií Galerie Kaple Holyně)
3.–4. 6. SLIVENECKÉ LETNICE
3. 4. Dětský den RC Pecka
10. 9. Slivenecký burčák

Veřejná knihovna Slivenec

pořádá čtení a přednášku

s PhDr. Milanem Syručkem
spisovatelem, novinářem a cestovatelem

Záhadné taje SIBIŘE

Kdy: v úterý
5. dubna v 18:00 hod.

Kde: Zasedací
místnost ÚMČ,
K Lochkovu 6,
Praha-Slivenec

Veřejná knihovna Slivenec pořádá přednášku

s RNDr. Alešem Krejčím
cestovatelem specializovaným

na mimoevropské země a kultury

TAIWAN
Kdy: v úterý 15. března 2022 v 18:00 hod.

Kde: Zasedací místnost ÚMČ,
K Lochkovu 6, Praha-Slivenec


