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Velikonoční jarmark
V sobotu 9. dubna se konal ve Slivenci u rybníka již tradiční velikonoční jarmark. Lidé si mohli nakoupit ve stáncích velikonoční ozdoby a různé drobné 
zboží, ale i výrobky šikovných dětí z místní školy nebo Klubu Švestka. Hudební DUO jim k tomu hrálo veselé staročeské písničky. Veřejnost se mohla 
také prostřednictvím jejich pestrého pásma seznámit s lidovými zvyky od Masopustu až do Velikonoc. Děti si vyráběly Moranu a následně ji vhodily do 
rybníka, aby tak zahnaly zimu, která se toho dne ne a ne pustit své vlády. Ledová vichřice se střídala se sněhovou… Přesto si všichni mohli vyzkoušet 
také zdobení velikonočních perníčků nebo pletení pomlázek, případně malbu na textil. Popravdě, pomlázky vyráběli hlavně tatínkové. Největší úspěch 
sklidil ale sokolník, který předváděl dravce a sovy od malinkého kulíška nejmenšího až po obřího orla kamčatského. Nad hlavami diváků létal i puštík, 
káně či sova pálená, která dokonce uletěla. Občerstvení obstaralo místní Bistro Kačák. Zkrátka, i přes dubnové aprílové počasí – byl to jarmark jak má být.
  Jana Plamínková
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31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC KONANÉ DNE 28. 3. 2022

ZASTUPITELSTVO SCHVÁ-
LILO:
■ navýšení rozpočtu v  příjmové 
a  výdajové části o  10 500 000 Kč. 
Jedná se o poskytnutí účelové in-
vestiční dotace z  rezervy pro MČ 
HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (kap. 
10) za účelem Zkapacitnění a mo-
dernizace ZŠ a MŠ Praha-Slivenec.
■ navýšení rozpočtu v  příjmové 
a výdajové části o 10 500 Kč. Jedná 
se o  poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace pro Místní lidovou 

knihovnu.
■ odpisový plán ZŠ a  MŠ Praha-
-Slivenec, Ke Smíchovu 16, na rok 
2022
■ Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
a MŠ Praha-Slivenec, Ke Smíchovu 
16, na roky 2023, 2024
■ přijetí příspěvků na občanskou 
vybavenost obce v  celkové výši 
200 000 Kč na základě Smluv o pří-
spěvku na občanskou vybavenost 
obce.
■ uzavření Smlouvy o  smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě užívání pozemku 
parc. č. 322/113 v k. ú. Holyně se 
společností PRE distribuce,  a.  s. 
jako povinným a společností DRE-
AMLINER, SE jako investorem
■ výběr zhotovitele veřejné za-
kázky malého rozsahu s  názvem 
„Oprava havarijního stavu 1.PP by-
tového domu č. p. 462 v ul. Ke Smí-
chovu“– podnikající fyzickou osobu 
Jaroslav Janáček, se sídlem Trojská 
593/140, 171 00 Praha -Troja

■ výběr dodavatele veřejné za-
kázky malého rozsahu s názvem 
„Dodávka víceúčelového stroje 
(malotraktoru) s  příslušenstvím 
pro potřeby údržby MČ Praha 
-Slivenec“  – právnickou osobu 
Nobur, s. r. o., se sídlem Průmys-
lová 1515/14, 102 00 Praha-Hos-
tivař
■ dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
Základní školy a  Mateřské školy 
Praha -Slivenec, Ke Smíchovu 16 
ze dne 20. 12. 2021

32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC KONANÉ DNE 25. 4. 2022

ZASTUPITELSTVO SCHVÁ-
LILO:
■ řádnou účetní závěrku MČ 
Praha-Slivenec za rok 2021 
včetně jejích příloh
■ řádnou účetní závěrku pří-
spěvkové organizace ZŠ a  MŠ 
Praha-Slivenec, Ke Smíchovu 
16, za rok 2021
■ prodej pozemku parc. 
č.  1744/3 v  k.ú. Slivenec o  vý-
měře 9 m2 společnosti Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a. s. za cenu 
11 780,– Kč dle znaleckého po-
sudku (pozemek na další etapu 
tramvaje).
■ přidělení finančních pro-
středků ve výši 50 000,– Kč urče-

ných na II. kolo grantů v oblasti 
kultury a sportu na rok 2022
■ poskytnutí mimořádné inves-
tiční dotace ve výši 134 990 Kč 
zapsanému spolku TJ AFK Sli-
venec, z.s., na základě žádosti 
ze dne 5.  4.  2022. Dotace bude 
použita výhradně na pořízení 
nového sekacího traktoru.
■ záměr vstoupit do jednání se 
společností CPI Reality, a. s., se 
sídlem Vladislavova 1390/17, 
110 00 Praha 1, za účelem úpra-
vy stávajícího nájemního vzta-
hu týkající se pozemku parc. 
č. 314/2, k.ú. Holyně a možného 
odkupu stavby č.  p.  128 stojící 
na parc. č.  314/2, k.ú. Holyně 
(Včela Holyně)
■ navýšení rozpočtu v příjmové 
a výdajové části o 52 300,00 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z  rozpočtu 
hl. m. Prahy pro ZŠ a MŠ Praha-
-Slivenec, Ke Smíchovu 16 s ná-
zvem „Všichni pospolu“ v rámci 

Programu primární prevence ve 
školách a  školských zařízeních 
pro rok 2022.
■ navýšení rozpočtu v příjmové 
a výdajové části o 1 230 900 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové 
dotace pro ZŠ a MŠ Praha – Sli-
venec, Ke Smíchovu 16 s  ná-
zvem „Modernizace polytech-
nické učebny-Slivenec“, která se 
vztahuje k projektům realizova-
ným v rámci OPPPR.
■ navýšení rozpočtu v příjmové 
a  výdajové části o  218 000 Kč. 
Jedná se o  poskytnutí účelové 
dotace městským částem hl. 
m. Prahy na mimořádné výda-
je v souvislosti s poskytováním 
pomoci občanům Ukrajiny, kteří 
jsou na útěku před agresí Ruské 
federace, které schválilo Zastu-
pitelstvo HMP usnesením 35/3 
ze dne 24. 3. 2022.
■ navýšení rozpočtu v příjmové 
a výdajové části o 76 434 600 Kč. 
Jedná se o  ponechání nevyčer-

paných účelových prostředků 
z  dotací poskytnutých z  roz-
počtu vlastního hl. m. Prahy 
v  roce 2021, schválené usnese-
ním zastupitelstva hl. m. Prahy 
č. 35/43 ze dne 24. 3. 2022
■ přijetí příspěvků na občan-
skou vybavenost obce v  celko-
vé výši 100 000 Kč na základě 
Smluv o  příspěvku na občan-
skou vybavenost obce.
■ Rozpočtová opatření dle 
Tab. č. 1.
I. ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ
s  negativními dopady záměru 
„Novostavba trati Praha – Smí-
chov–Beroun“ na území MČ 
Praha -Slivenec
II. SCHVÁLILO
nesouhlasné vyjádření k  zjiš-
ťovacímu řízení EIA pro záměr 
„Novostavba trati Praha-Smí-
chov  – Beroun, č.  j. MC P_SL 
00549/2022/STA, které bylo 
zasláno Ministerstvu životního 
prostředí dne 14. 04. 2022.

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 3/2022
Uzávěrka: 25. 4. 2022
Vychází: 10. 5. 2022
Distribuce zdarma občanům Slivence 
a Holyně. Podepsané články nemusejí vyjad-
řovat názor redakce, zastupitelstva a ÚMČ.

SLIVENECKÝ MRAMOR

Blahopřání
Bývalá starostka paní Markéta Vítková oslaví v těchto dnech 80. narozeniny. 
Paní Markéta Vítková seděla v křesle starostky MČ Praha-Slivenec v letech 1990–94 
a v letech 1994–98 zastávala funkci zástupce starosty.
Pro občany Slivence a Holyně vykonala ve své době spoustu záslužné práce, ve které 
pokračuje dodnes. Její vzpomínky jsou pro nás stále inspirací, a proto jsme je také 
otiskli v dřívějších číslech časopisu Slivenecký Mramor (06/2020 a 01/2021).

Přejeme oslavenkyni hodně spokojenosti, vždy dobrou náladu 
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

Zaměstnanci úřadu a zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec

NOVÝ ÚČET MČ
Upozorňujeme, že naše MČ Praha-Slivenec má nový hlavní účet: 9625592/0800.

Prosíme, zasílejte platby již na tento účet (stávající účet bude ještě nějakou dobu aktivní).



Strana 3 l informace starostky  Slivenecký mramor 3 l 2022

Milé sousedky, milí sousedé,
dnes začnu 
trochu smutně. 
V  únoru jsme 
se radovali, že 
odchází covid, 
a  přišlo ještě 
něco daleko 
horšího - vál-

ka na Ukrajině. To samozřejmě 
zasáhlo naši republiku, do níž se 
ve velkém začali dostávat váleční 
uprchlíci, zasáhlo to celou Prahu, 
která se musela postarat o  vel-
kou část z nich, a zasáhlo to také 
Slivenec, protože když už Praha 
nevěděla, kudy kam, a  valily se 
do ní každodenně obrovské počty 
nešťastníků, které z vlasti vyhnaly 
boje, tak požádala městské části 
o poskytnutí přístřeší pro utečen-
ce v  tělocvičnách škol, i  o  mož-
nosti dalšího ubytování. My jsme 
vyhověli a  uvolnili jsme malou 
tělocvičnu u  naší základní školy, 
do níž se nastěhovalo 16 uprchlí-
ků. Nezůstali tam naštěstí dlouho, 
protože tělocvična není místo, kde 
lze pobývat dlouho, je to opravdu 
jen dočasná výpomoc. Během ně-
kolika dní až týdnů se podařilo 
přesunout Ukrajince do lepšího 
ubytování na ubytovně nebo v by-
tech, v případech dvou rodin i mi-
mo Prahu. Kromě toho jsme uvol-
nili náš Volnočasový Klub Švestka, 
kde našly zázemí dvě maminky se 
čtyřmi dětmi. Velmi nám přiby-
lo ukrajinských dětí v  naší škole, 
protože další Ukrajinci pobývají 
přímo v rodinách u našich občanů 
a kromě toho ukrajinské maminky 
s dětmi našly ubytování i v Loch-
kově a  tím pádem spadají k  nám 
do školy. Musím říct, že naše škola 
je v tuto chvíli naplněná k prask-
nutí a  pro další děti už opravdu 
nemá kapacitu. Další uprchlíci už 
ale v tuto chvíli nepřicházejí a tak 
je situace u nás celkem stabilizo-
vaná. Péče o uprchlíky byla hlav-
ně v  počátcích enormně náročná 
a  chci zde poděkovat především 
Lence Kudlákové, paní Szilvásio-
vé, paní Růžičkové a panu tajem-
níkovi za péči, kterou jim věno-
vali a  také všem dobrovolníkům, 
kteří se jim ve svém volném čase 
věnovali a  věnují. Bez nich by to 
opravdu nešlo Zvládnout. Mé díky 
patří i organizačnímu týmu Švest-

ky, pro který to v současné situaci 
opravdu není jednoduché vzhle-
dem k  tomu, že se snaží zajistit 
hladké fungování co největšího 
množství kurzů bez možnosti uží-
vat hlavní „švestkové“ prostory. 
A v neposlední řadě patří můj dík 
Vám všem za tu ohromnou vlnu 
solidarity, s  níž jste přispívali na 
konto pro uprchlíky, na vybavení 
tělocvičny i  centra nutným ná-
bytkem, ložním prádlem i dalšími 
věcmi, díky nimž jsme mohli v po-
čátcích zajistit pro lidi z Ukrajiny 
vše potřebné.
A  nyní k  naší běžné agendě. Re-
konstrukce hlavních komunikací 
se po zimní přestávce rozběhla 
zatím podle plánu. Na ulici K Lo-
chkovu se pokládaly optické kabe-
ly a veřejné osvětlení. V současné 
době se dělá povrch komunikací 
mezi ulicemi K  Homolce a  Do 
Chuchle. V  ulici K  Homolce už 
skončila velmi náročná výstavba 
retenční nádrže. Horní část ulice 
je už nějakou dobu bez problémů 
průjezdná, nyní se dokončovala 
spodní část. Na výstavbu retenční 
nádrže navazuje úprava Vrutice, 
která postupuje dle plánu. Dlou-
ho jsme nevěděli, jak to bude s re-
konstrukcí po 14. květnu, kdy mají 
být zahájeny práce na Barrandov-
ském mostě a  všechny ostatní 
rekonstrukce v  širokém dalekém 
okolí se mají z příkazu Magistrátu 
rušit. S největší pravděpodobnos-
tí se nás ale rušení akcí nakonec 
přece jen nebude dotýkat.
Nepříjemná zpráva přišla od fir-
my, která měla budovat chodník 
mezi Slivencem a  Lochkovem. 
Vzhledem k  tomu, že se jim ne-
podařilo získat bankovní záru-
ku v  dostatečné výši, tak s  nimi 
Magistrát nakonec neuzavřel 
smlouvu. Přitom subdodava-
tel této firmy zde zcela svévolně 
pálil v  březnu pokácenou zeleň 
a přitom zapálil i naše léta pipla-
né biokoridory. Musíme ještě pár 
týdnů počkat, abychom zjistili, ja-
ké škody napáchali, a pak budeme 
tuto otázku řešit – zjevně i s práv-
níkem. Co bude s  akcí „chodník“ 
dál, budu zjišťovat, tato informa-
ce je docela nová.
Naproti tomu se velmi reálně při-
blížila výstavba můstků v  Dalej-
ském údolí, která by mohla začít 

ještě do léta.
TSK zhotovila během velmi krát-
ké doby svou část chodníku od 
podchodu Smaragdová směrem 
k  akvaparku, o  který jsem dlou-
hé roky usilovala. Někteří obča-
né se podivují, že chodník nikam 
nevede, ale to je proto, že nava-
zující část má dělat developer 
„Wassermannova Development“ 
v  rámci svého projektu. Tento 
projekt ale nabral bohužel poměr-
ně značné zpoždění, takže teprve 
nyní žádají o územní rozhodnutí. 
Ujišťuji Vás ale, že jakmile začnou 
stavět, tak i náš chodník dokončí.
V  dubnu jsme se také konečně 
dočkali otevření dvou nových za-
stávek tramvaje. Ta první, na bar- 
randovském sídlišti, se nakonec 
nejmenuje Kaskády, ale náměs-
tí Olgy Scheinpflugové, té druhé 
zůstal (naštěstí) název Holyně. 
Dosavadní konečná autobusu 230 
se ale tím pádem přejmenovala 
na Stará Holyně, čemuž jsme se 
docela vehementně bránili (na-
vrhovali jsme Holyně U  Kapličky 
nebo Holyně centrum), ale bo-
hužel neubránili. Odbor dopravy 
magistrátu to prostě navrhl tak-
to. Zastávku se okamžitě naučilo 
využívat poměrně značné množ-
ství Holyňáků. Chodník směrem 
ke Slivenci zatím není hotový, 
ale šéf Finepu Ing. Kocián mi na 
otevření tramvaje opakovaně slí-
bil, že od podchodu Smaragdová 
udělají k zastávce Holyně chodník 
tak, jak to bylo domluveno. Ne-
mohli ho dělat, dokud tam probí-
hala stavba tramvajové trati. Tak 
doufejme, že se brzy dočkáme. Jde 
o území jiné městské části (Prahy 
5) a  náš manévrovací prostor je 
tam přece jen poněkud omezený. 
Půjde o  provizorní chodník do 
doby, než se začne na Barrandově 
realizovat okružní park, v  němž 
už definitivní podoba chodníku 
bude zakomponována.
U provizorního pavilonu školy by-
chom měli již brzy mít vybraného 
zhotovitele, který musí v  rychlé 
době zařídit i  potřebné stavební 
povolení. Vzhledem k  dočasnosti 
stavby by to nemělo být tak ob-
tížné. Pavilon by pak mohl stát 
zhruba do prosince.
Máme už definitivně zkompleto-
váno výběrové řízení na bytový 

dům, které je nyní vyhlášeno na 
profilu zadavatele. Vzhledem ke 
stále stoupajícím cenám skoro 
všeho se ale trochu obávám, za 
jakou cenu se nám podaří stavbu 
vysoutěžit.
O  STK, o  níž jsem se zmiňovala 
minule, zatím nemáme žádné no-
vé informace. Majitel pozemku se 
neozývá a nereaguje.
Bohužel se ale zase ozvali ze 
Správy železnic s další variantou 
záboru pozemků pro výstavbu tu-
nelu do Berouna. Zábory by nyní 
měly být výrazně dále od Slivence 
(od Austisu směrem k  okruhu), 
ale připadá mi naprosto nepřija-
telné, aby auta s výrubem a s be-
tonem pro výstavbu jezdila na 
křižovatku ulic K Austisu – K Ba-
rrandovu a  otravovala tak lidi ve 
Slivenci i v Holyni. Napsala jsem 
na MŽP i na Správu železnic do-
pis s velmi ostrým nesouhlasným 
stanoviskem a jsem ráda, že tento 
postup schválilo i zastupitelstvo.
Máme nový traktor na údržbu, 
možná už jste ho viděli v  akci. 
A  máme i  nový sekací traktůrek 
na trávu v parku Granátová. Dou-
fáme tedy, že se to promítne i na 
kvalitě údržby naší zeleně a  ko-
munikací.
 Jana Plamínková, 
 Vaše starostka

Granty
Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec
schválilo přidělení finančních 
prostředků ve výši 50 000,– Kč ur-
čených na II. kolo grantů v oblasti 
kultury a sportu na rok 2022 sub-
jektům:
Spolek MKMŽ Slivenec, z.s. V ý -
stava ve Slivenci  5000,– Kč
Miroslav Fical
činnost fotbalu Real Holyně – Valda 
Cup  12000,– Kč
Adéla Rozehnalová
Galerie Kaple Holyně – výstavy 
 12000,– Kč
SK Kamiwaza Karate, z.s.
celoroční sportovní činnost slive-
neckých dětí v roce 2022 11000,– Kč
Český svaz včelařů, ZO Řeporyje 
Slivenecké včely 2022  10000,– Kč

Celkem   50 000,– Kč



Dne 8. dubna byla slavnostně otevře-
na nová tramvajová trať ze stávající 
konečné na Barrandově do Holyně. 
Rozhodnutí o  prodloužení tramva-
jové trati padlo krátce po roce 2000 
a z vypracovaných návrhů byl v roce 
2005 vybrán Pražským magistrátem 
a Dopravním podnikem ten konečný. 
Na možnost výstavby se dlouho čeka-
lo především kvůli nevyřešeným ma-
jetkoprávním vztahům, ale po dvaceti 
letech příprav se nakonec přiblížilo 
město až k hranicím našeho katastru. 
Slavnostního otevření se zúčastnila 
starostka Slivence Jana Plamínková 
(na snímku s  primátorem Zdeňkem 
Hřibem,  náměstkem primátora Pe-
trem Hlubučkem a technickým ře-
ditelem Dopravního podniku Janem 
Šurovským, který má na výstavbě lví 
podíl). Během prvního dne pendlova-
la mezi Barrandovem a Holyní histo-
rická tramvaj z roku 1915 a průvodčí 
vydával zájemcům pamětní jízdenky. 
Od 9. dubna již platí jízdní řád tram-
vaje č. 5. Její trasa vede z Holyně do 
Vozovny Žižkov. První ranní spoj vy-
jíždí již v  půl šesté ráno a  poslední 
tramvají se občané Holyně a Slivence 
dostanou z centra města před půlno-
cí. Přístup na konečnou pro pěší je zajištěn z ulice U Náhonu chodníkem 
v zámkové dlažbě, osazeným lampami pouličního osvětlení. Během krát-
ké doby vznikne provizorní chodník také od podchodu Smaragdová k za-

stávce Holyně, který v budoucnu (po ukončení stavebních prací v lokalitě 
západního Barrandova) nahradí chodník ve finální podobě. Ještě v letoš-
ním roce bude zahájena výstavba dalšího úseku do zastávky Slivenec, kde 
vznikne zároveň parkoviště P+R pro 150 aut.    Lenka Kudláková

Otevření nové tramvajové trati do Holyně
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Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly vý-
daje spojené s chodem domácnosti a nemáte 
dostatek prostředků na jejich placení? Požá-
dejte Úřad práce o pomoc.
Může vám pomoci s náklady na bydlení, a to 
prostřednictvím těchto dávek:

■ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Primární pomoc státu určená těm, kteří ma-
jí kvůli nízkým příjmům potíže s  úhradou 
nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na 
bydlení má vlastník, nájemce nebo podná-
jemce bytu či domu, jestliže 30 % (v  Praze  
35 %) příjmu nestačí na zaplacení nájmu 
a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na byd-
lení také vlastník stavby pro individuální či 
rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému 
bydlení.
Více informací naleznete na www.uradpra-
ce.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1

■ DOPLATEK NA BYDLENÍ
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá 
tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce ne-
stačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na 
úhradu odůvodněných nákladů souvisejících 
s bydlením (tj. nájem, služby spojené s byd-
lením a  náklady na dodávku energií). Výše 
doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby 
domácnosti po zaplacení nákladů na bydlení 
zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradpra-
ce.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni1

■ MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
Prostřednictvím mimořádné okamžité po-
moci vám může být poskytnuta pomoc 
v  situacích nepříznivého a  mimořádného 
charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji 
bezprostředně. Například se může jednat 
o  situace spojené s  finančními problémy 
v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtova-
né energie.

Více informací naleznete na www.uradpra-
ce.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc

Pokud potřebujete pomoc s  vyplněním žá-
dosti o  nepojistné sociální dávky, obraťte 
se na Call centrum ÚP ČR na tel. Číslo: 800 
77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcent-
rum@uradprace.cz. Ohledně zvýšených cen 
energií můžete volat i na číslo 950 180 070. 
Vyplněné žádosti můžete podat elektronic-
ky (přes identitu občana, datovou schránkou 
nebo uznávaným elektronickým podpisem), 
zaslat poštou či doručit osobně na příslušné 
kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k  dávkové po-
moci v  souvislosti se zvýšenými cenami 
energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu 
práce ČR osobně na nejbližším kontaktním 
pracovišti v  místě bydliště nebo volejte na 
speciální linku: 950 180 070.

z materiálů Úřadu práce ČR
www.uradprace.cz

Pomoc pro lidi v nouzi
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MČ Praha-Slivenec má novou 
komunální techniku
V  průběhu loňské zimy došlo k  dosti nešťastné situaci, kdy našim 
technickým službám vypověděl již letitý malotraktor italské výroby. 
Zimní údržbu se naštěstí podařilo zvládnout i bez této techniky. Ka-
ždopádně bylo na čase se ohlédnout po novém stroji, jelikož opra-
vy stávajícího, již přesluhujícího traktoru zn. Antonio Carraro, byly 
nadále neudržitelné a další investice neekonomické. Na tento popud 
k nám v průběhu dubna konečně dorazila zcela nová technika japon-
ského výrobce zn. Kubota. K malotraktoru bylo zároveň pořízeno no-
vé příslušenství na zimní údržbu a také mulčovací rameno na údržbu 
zelených pásů podél polních cest. Cílem těchto investic je jednak 
obnovovat již částečně zastaralý vozový park našich technických slu-
žeb, ale především zefektivňovat práci. V investicích do technických 
služeb a techniky hodlá MČ i nadále pokračovat.

Na snímku přebírá tajemník ÚMČ Praha - Slivenec, Matěj Mlčoch, klíče od nového 
malotraktoru z rukou ředitele spol. NOBUR, s. r. o., Štěpána Lukeše, který výše zmi-
ňovaný stroj MČ Praha-Slivenec dodal.

Železniční přejezd ve Velké Chuchli bude uzavřen 
pro automobilovou dopravu ve dnech 2. 5.–7. 6. 2022.

Uzavření přejezdu pro chodce bude v těchto 
termínech:
2. 5.–7. 5. zcela uzavřen
18. 5.–20. 5. 8:00 - 18:00 hod.
27. 5.–29. 5. 8:00 - 18:00 hod.
4. 6.–7. 6. 8:00 - 18:00 hod.
Po dobu uzavírky bude vedena linka MHD X172 ná-
hradní trasou přes Slivenec a ulicí Do Chuchle /K Ho-
molce.

Uzavření železničního 
přejezdu ve Velké Chuchli

Pracovníci údržby MČ – p. Buriánek, p. Sigan a p. Burda
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Během dubna byla zrekonstruována část ulice K Lochkovu mezi křižo-
vatkami Do Chuchle a K Homolce. Hned po dokončení této etapy bude 
navazovat další část ulice a to mezi křižovatkou Do Chuchle a V Lip-
kách a dále po křižovatku K Cikánce. Tato delší část by měla být dokon-
čena do posledního června.
Pokud se na naší dopravě negativně nepodepíše oprava Barrandovské-

ho mostu, od prvního července se zahájí rekonstrukce křižovatky K Lo-
chkovu a Ke Smíchovu. Tato etapa bude trvat celé prázdniny. S ohledem 
na významné dopravní omezení se budou měnit i objízdné trasy auto-
busů MHD.

V minulém čísle jsme psali o zahájení výstavby během dubna. Na po-
slední schůzce se zástupci společnosti Dreamliner SE, která zastupuje 
Kaufland, jsme se dozvěděli, že zahájení výstavby se drobně odsouvá. 
Důvodem posunutí výstavby je nestabilní trh stavebních prací. Původ-
ní odhad ceny se při výběru dodavatele ztrojnásobil. Tato skutečnost 

investora zaskočila a  vzhledem k  významným finančním částkám se 
jednalo o dalším postupu. Máme přislíbeno, že výstavba supermarketu 
i kruhového objezdu a části komunikace U Náhonu by měla být zaháje-
na ještě v prvním pololetí.

Rekonstrukce komunikace K Lochkovu

Výstavba supermarketu Kaufland

in
zerce

Rekonstrukce části koryta Vrutice, kam bude vyúsťovat odtok z re-
tenční nádrže, již byla zahájena a větší část koryta je již vyskládána 
z těžkého lomového kamene a v místě výtoku se buduje vývar. Je zde 
již vidět tvar koryta a jeho struktura. Spáry mezi lomovými kame-
ny budou utěsněny drobnějšími kameny. Práce postupují poměrně 
rychle a úprava bude brzy hotova.    Příspěvky Šárka Musilová

Rekonstrukce koryta Vrutice
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Rekonstrukce Barrandovského mostu by měla začít 14. 5. 2022 a po-
trvá 110 dní.
Po nejvytíženější dopravní stavbě v Česku projede denně víc než 144 
tisíc aut, na zásadní rekonstrukci čeká několik let a kvůli technickému 
stavu je nevyhnutelně nutná.

Etapa 1
■ uzavřena rampa ze Strakonické na most a dva jízdní pruhy
■ uzavřena jižní polovina mostu směrem na Jižní spojku
■ směr SmíchovJižní spojka převeden do protisměru
■ Smíchov průplet Barrandovský most – pouze jediný jízdní pruh
■ Modřanská  Barrandovský most – pouze jediný jízdní pruh

Největší omezení přinese kompletní zrušení nájezdu na most z ulice 
Strakonická, zde po dobu uzavírky v rámci Etapy 1 nepojede žádná do-
prava. Řidiči jedoucí od Strakonické mají možnost buď využít Pražský 
okruh – přejet řeku po Lahovickém mostě a do města zamířit sjezdem 
v Písnici, nebo využít vratnou rampu u Lihovaru. Doporučuje se řidi-
čům využívat chytré mobilní aplikace, které dokážou najít optimální 
trasu dle aktuální situace.
Po celou dobu uzavírky bude fungovat nonstop odtahová služba. I tak 
je potřeba počítat se zdržením a kolonami.

Plán rekonstrukce po etapách:
■ 2022: etapa I – počet dní dopravních omezení: 110 dní (původně 
v plánu: 180 dní)
Práce na jižní polovině jižního mostu, práce na rampě Strakonické, 
spodní části rampy Barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu 
nad ulicí Strakonická
■ 2023: etapa II - počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně 
v plánu: 150 dní)
Práce na severní polovině jižního mostu, práce na horní části rampy 
Barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu
■ 2024: etapa III - počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně 
v plánu: 150 dní)
Práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části 
mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská
■ 2025: etapa IV - počet dní dopravních omezení: 82 dní (původně 
v plánu: 130 dní)
Práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního 
mostu přes Vltavu
Aktuální informace naleznete na www.barrandak.cz
Do schránek jste měli obdržet noviny s názvem Barrandovský most, které 
připravilo Hlavní město Praha a kde jsou také veškeré informace. Pokud je 
ve schránce nemáte, můžete si vyzvednout v podatelně úřadu.

Rekonstrukce Barrandovského mostu

Nový mobiliář

Poškozené biokoridory podél ulice K Lochkovu

Místní poplatek za psa 2022

U obnovené polní cesty U Smolnic jsme instalovali nový mobiliář – la-
vičky, odpadkové koše a stojan na kola, které zpříjemní procházku po 
této cestě.
Na hřišti v areálu základní školy, které spravuje naše městská část, byla 
instalována nová vahadlová houpačka, náhradou za starou, již neopra-
vitelnou houpačku.
Mobiliář je od firmy Hřiště pod květinou, který do krajiny i na hřiště 
hezky zapadá. Další lavičky postupně pořídíme na další nově upravené 
polní cesty.

Koncem března 2022 došlo k požáru biokoridorů podél ulice K Loch-
kovu. Firma, která konala přípravné práce pro stavbu chodníku do Lo-
chkova a prováděla kácení nutných dřevin, se rozhodla pořezané větve 
spálit. Tímto nezodpovědným jednáním došlo ke vzniku požáru, který 
se prohnal biokoridory, kde došlo ke spálení trávy, poškození výsadeb 
a oplocení. Jaké škody jsou na výsadbě, se zjistí až v druhé polovině 
května, kdy bude moci odborník poškození jednotlivých dřevin posou-
dit. Firma se zavázala, že vzniklou škodu nahradí buď náhradní výsad-
bou nebo finanční částkou.

Dovolujeme si upozornit že místní poplatek ze psa měl být uhrazen do 31. března 2021.
Evidujeme několik desítek majitelů, kteří za svého mazlíčka poplatek ještě neuhradili. Věříme, že tak učiníte 
co nejdříve.
Platbu doporučujeme provést přednostně převodem na účet MČ Praha – Slivenec s uvedením variabilního symbolu, 
o který si můžete zavolat na 251 812 249. Případně v hotovosti (nebo platební kartou) přímo na úřadě v úředních ho-
dinách. V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit. Stejně tak je třeba ohlásit jakoukoli změnu 
(změna počtu psů, změna bydliště, přiznání důchodu). Všechny změny, které mají vliv na výši a placení místního 
poplatku ze psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů správci poplatku. Kontakt na správce poplatku : valtrova@
praha-slivenec.cz nebo 251 812 249. Pozor! MČ má nové číslo účtu (viz str. 2).
 Příspěvky Jana Valtrová
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Ekodukt mezi Barrandovem a Slivencem

Nedovolené úpravy zeleně

Rybník na návsi a jeho obyvatelé

Přes frekventovanou ulici K Barrandovu vznikne takzvaný ekodukt, 
tedy lávka, která bude sloužit k migraci volně žijících živočichů. Je-
ho součástí bude rovněž lávka pro pěší a cyklisty. Hlavní město Pra-
ha letos zahájí projektovou přípravu, hotov by měl být v roce 2030. 
Náklady jsou odhadovány na 37,8 milionu korun. 
Ekodukt vznikne mezi Smaragdovou a pumpou OMV. Přes vytíženou 
čtyřproudou ulici K Barrandovu propojí dvě chráněné lokality, a to 

Prokopské a Dalejské údolí a Chuchelský háj a navazovat bude na 
zamýšlený zelený pás kolem metropole. Vybudován bude jako dvoj-
mostí, kdy jednu část bude tvořit přechod pro zvířata a druhá bude 
pro pěší a cyklisty. Jako první bude vybudována část pro lidi.
Letos půjde na přípravu z městského rozpočtu 500.000 korun, které 
vezme město z plánované stavby technické vybavenosti na Zličíně, 
jehož stavba je oproti původnímu termínu posunuta.  Pla

V poslední době jsme se několikrát setkali s nedovolenou a nevhod-
nou úpravou stromů a keřů, které rostou v pásech zeleně před jed-
notlivými nemovitostmi a  také v biokoridorech na okraji městské 
části.
Upozorňujeme občany, že nemohou sami jakýmkoli způsobem 
upravovat, ořezávat ani zastřihávat stromy a keře, které rostou na 
pozemcích patřících městské části nebo Hlavnímu městu Praze. 
Jedná se o zásah do cizího majetku, kdy v případě špatného zásahu 
může dojít k nevratnému poškození. Naposledy jsme zaznamenali 

ošetření stromů v biokoridoru u ulice U Habeše, které provedl ně-
který z místních občanů. Podle arboristy z firmy Baobab-péče o ze-
leň, s. r. o., jde o neodborné a místy poškozující ošetření.
Pokud máte podnět, že by se měla zeleň ošetřit nebo vám za-
sahuje do nemovitosti, je nutné vždy kontaktovat náš úsek ži-
votního prostředí, který zajistí odborné ošetření. Pokud v bu-
doucnu zjistíme další neodborné zásahy, budeme to řešit přes 
Policii ČR jako poškozování cizí věci.
Děkujeme, že nám zeleň neničíte.

V našem rybníku v centru máme od podzimu násadu ryb, které se živí 
zelenými rostlinami, kterými rybník zarůstá, takže by nám měla voda 
zůstat hezky čistá. Na rybníce žije i několik kachen. Již v loňském roce 
jsme zveřejňovali článek, čím se mohou kachny krmit, nicméně setká-
váme se s tím, že spousta lidí hází do vody suché rohlíky a chleba. Toto 
krmení je naprosto nevhodné, kachnám nesvědčí a voda se následně 
kazí, navíc můžete vodnímu ptactvu způsobit trvalé zdravotní násled-
ky. Pečivo totiž nemá žádné živiny a ptáci pak trpí podvýživou a nedo-
statkem minerálů, které v konečném důsledku může vést k vývojovým 
vadám a deformacím u mláďat.
A čím tedy krmit, abyste vodnímu ptactvu neublížili? Pro vodní ptáky 
volte vždy jen základní potraviny. Vhodné jsou např.:
■ pšenice, žito, oves a další obilniny

■ nakrájený hlávkový nebo jiný salát
■ zeleninové odřezky nebo slupky
■ mražený hrášek nebo kukuřice (rozmražené, není nutné vařit)
■ ptačí zob
■ případně granule pro vrubozobé ptáky (k  zakoupení v  obchodech 
s chovatelskými potřebami)
Vždy je nutné krmit přiměřeným množstvím, přebytky pak druhotně 
vedou k přemnožení krys a potkanů, nebo v případě uzavřených vod-
ních ploch k zahnívání na vodní hadině a tím pádem k znečištění vodní 
plochy. Při vašem odchodu by na hladině nemělo nic zůstat.

Pozor, na našem rybníku je veškeré krmení ZAKÁZÁNO!!! Infor-
mační cedule jsou umístěné na zábradlí. 

Freko, a. s., firma, která se nám stará o zeleň, zahájila 
letošní činnost pletím záhonům v celé městské části 
a zároveň provedla první seče trávy.
Byla provedena údržba zeleně v  ulici K  Cikánce, kde 
byly suché stromy pokácené, upravené místo kolem 
stávajících stromů a částečně zredukováno křoví. Nic-
méně křoviny v  místě necháváme, jednak tvoří hlu-
kovou a  prachovou bariéru a  jsou příbytkem mnoha 
druhů živočichů. Naše technická četa odklízela a stále 
odklízí nahromaděný bioodpad, kterým zásobuje kom-
postárnu. Zároveň likvidovala již dvě černé skládky. 
Připomínáme, že veškery odpad si musí každý občan 
zlikvidovat sám, buď do velkoobjemových kontejnerů 
nebo odvozem do sběrného dvora.
Firma Baobab – péče o zeleň,  s.  r. o., zahájila práce 
na zdravotních řezech stromů, vše dle Plánu péče – 
ošetření stromů ve stupni rizikovosti č. 3. A dále bude 
pokračovat řezem na nově vysazených ovocných stro-
mech podél polních cest, které mají pěkné přírůstky.
 Příspěvky Jana Valtrová

Údržba zeleně
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Povídání O tmě a vycházka po setmění 21. dubna
Na počest Týdne tmavé oblohy stanoveného Mezinárodní asocia-
cí tmavé oblohy jsme ve Slivenci uspořádali povídání s vycházkou. 
Sešli jsme se ve čtvrtek netradičně pozdě, což mělo zřejmý důvod: 
vycházka začínala až rozsvícením veřejného osvětlení.
Slova se v zasedací místnosti úřadu MČ ujala Ing. arch. Lenka Maie-
rová, Ph.D. Dozvěděli jsme se, jaké vlastnosti má přirozené světlo. 
Kvůli rozptylu slunečních paprsků na částicích atmosféry nám sa-
motné Slunce připadá do žluta, zatímco okolní oblohu vidíme mod-
ře. Večerní světlo má méně modré barvy, což je signál pro uvolnění 
melatoninu, spánkového hormonu. Na ranní rozbřesk pak pro nás 
nejnápadněji reagují zpěvní ptáci, kteří mají podle druhů rozdělené 
své časy, kdy se který z nich dostává ke slovu. Životní pochody ze-
jména u rostlin pak ovlivňuje délka světlé části dne. Podle toho raší 
listy nebo se objevují květy, na podzim pak z listů mizí chlorofyl. Tak 
to zařídila příroda.
Ale to by nebyl člověk, aby se s něčím takovým spokojil. Poznal, jak 
světlo ovládat a  naučil se ho široce využívat. Tak široce, že právě 
veřejné osvětlení je nejzřetelnější lidskou stavbou při pohledu na 
Zemi z  vesmíru (na zastíněnou polokouli). K  čemu všemu je nám 
světlo dobré, víme dobře. Znatelně méně jsme ale ochotní si připus-
tit, že nevhodným osvětlením ničíme kvalitu života sobě i ostatním 
živým bytostem. A to mnohem víc, než třeba mohutně diskutovanou 
změnou času z normálního na letní. Světlo se stalo někdy až zaklí-
nadlem, třeba když jím podmiňujeme zajištění bezpečnosti. Vědecké 
výzkumy takové postoje ale nepotvrzují. Zato máme zdokladované 
nevhodné světlo jako příčinu mnoha zdravotních neduhů. Řešení 
jsou přitom známá a nikterak složitá, jen ochota k jejich prosazení 
je často malá. Na konci přednášky nás už obklopovalo příjemné šero, 
které kromě záře projektoru prosvětloval svit lamp zvenčí.
Vyrazili jsme do sliveneckých ulic se na vlastní oči přesvědčit, jak 
to vypadá po setmění. Tedy spíše „po setmění“, protože světla bylo 
všude habaděj. Reflektor v chodníku vedle vchodu do kostela nás ne-
oslňoval, protože nefungoval. To je prý u těchto zdrojů běžné, pro-

tože nejsou stavěné na takový způsob použití. Na vlastní oči jsme 
pozorovali nepříliš nápadnou siluetu figuranta na zvlášť nasvětle-
ném přechodu u  špýcharu. U „dálnice“ směrem na Holyni jsme si 
kromě jiného všimli tří různých druhů osvětlení billboardů i silných 
reflektorů z jinonického sportoviště. Lampy v Dominínské nás neo-
mylně dovedly až k nově nasvětlené „hlavní“ Ke Smíchovu. Rozdíl 
patrný na první pohled přeci jen neušel drobné kritice odborníků, 
kterými jsme se během toho večera stali. Nejotřesnějším zážitkem 
byl průchod kolem stavebního dvora u sokolovny, i když nedaleký 
balíkomat také zářil obstojně. Park Granátová, naše konečná zastáv-
ka, nás přivítal rozpačitě. Lampy ukazovaly, že ani u  tak mladého 
projektu se světlem (a tedy ani obsahem veřejné pokladny) zrovna 
nešetřilo. A to prý kvůli bezpečnosti (jak už víme, falešné). Nicmé-
ně jiné nesvítící zdroje byly příslibem, že to možná, někdy ne úplně 
oficiálně, jde řešit i jinak. Paní doktorka na závěr sklidila zasloužené 
poděkování všech přítomných účastníků a všichni jsme se za svitu 
více či méně potřebných světel rozešli a rozjeli ke svým domovům.

Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.

V sobotu 23. dubna se uskutečnil na návsi První veselý 
bleší trh. Akci pořádalo Bistro Kačák, které zajistilo ob-
čerstvení a doprovodný program.

Blešák na návsi
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Slivenecká pomoc Ukrajině
Po výzvě primátora Zdeňka Hřiba jsme se v době kulminující uprchlické 
krize rozhodli poskytnout nouzové ubytování v prostorách, které zvolilo 
vedení MČ, a to po zralé úvaze a komunikaci s vedením školy a s reali-
začním týmem Klubu Švestka. Jedná se o ubytování v malé tělocvičně 
základní školy a v klubových místnostech č. p.22. Znamenalo to zpraco-
vat upravené rozvrhy školních tělocviků i nájemců provozovatelů kurzů 
v tělocvičně, zcela přepracovat rozvrh lekcí Klubu Švestka, informovat 
veřejnost a požádat o pochopení. Zaregistrovali jsme se v registru uby-
tovatelů, začali komunikovat s krizovým štábem MHMP a se sociálním 
odborem Prahy 5. Vyhlásili jsme sliveneckou sbírku materiální pomo-
ci, a to v několika etapách. Díky našim občanům (i pomoci od sousedů) 
jsme vybavili tělocvičnu provizorními lůžky s lůžkovinami, poskytli ob-
lečení, obuv, potraviny, zajistili jednoduchý kuchyňský koutek a zare-
gistrovali dobrovolníky z řad našich občanů. Ve čtvrtek 24. března nám 
z krizového štábu přivezli 16 válečných uprchlíků. Z Kyjeva, Charkova, 
Donbasu, Dnipru, Irpině. O několik dní později přijely do volnočasové-
ho centra dvě maminky se čtyřmi dětmi (nejmenší 5 měsíců). Psychický 
i fyzický stav běženců nebyl nejlepší, protože jejich cesta do míru byla 
většinou velmi strastiplná. Museli jsme zajistit kromě administrativních 
úkonů a nezbytných životních potřeb také zdravotní a psychologickou 
péči, doprovod na úřady a řadu dalších věcí.
Vlna slivenecké solidarity byla však obrovská. Z transparentního účtu 
RC Pecka „Pro Ukrajinu“, kam občané zaslali více než 100 000,– Kč jsme 
začali čerpat potřebné prostředky na nákup léků, potravin, zdravotní 
obuvi, či učebnic českého jazyka. Jsme v jednání se základní školou, kde 
je integrovaných téměř 20 ukrajinských žáků, o finanční pomoci pro je-
jich výuku. Pokud nějaké finanční prostředky na účtu zbydou, pošleme 
je, jak jsme slíbili, na pomoc Ukrajině. V tuto chvíli je to však předčasné., 
protože  uprchlíky z tělocvičny už se podařilo dostat do ubytoven a bytů, 
ale Švestku máme stále obsazenou a dětí ve škole je také hodně.

Sbírka věcí v naší technické hale (zajistilo vedení MČ a pracovníci údržby)

Život v tělocvičně

Večeře v Bistru Kačák (prostory poskytl provozovatel bistra)Příprava tělocvičny pro ukrajinské uprchlíky (na snímku pracovníci úřadu)

Připraveno pro výuku češtiny s notebooky (sponzorsky je darovala AVE CZ)Připravená tělocvična, kterou uvolnila ZŠ



Rozhodli jsme se se svolením dotyčných postupně představit některé příběhy ukrajinských uprchlíků, kteří byli dočasně našimi 
spoluobčany. Slivenec se stal jejich prvním útočištěm po útěku za svobodou. Většina z nich se ale už posunula na své cestě o kou-
sek dál…Všem jsme do jejich nového startu poskytli potřebnou podporu. Ubytovaní jsou aktuálně uprchlíci v Klubu Švestka.

Je hezké, že je otevřena nová tramvajová trať. Ale jak se k ní máme ze Sli-
vence dostat? Nevede tam žádný chodník…
K  zastávce Holyně vede chodník z  ulice U  Náhonu. Obyvatelé 
z  ulice K  Holyni, U  Sportoviště či např.  Dominínská se tam tedy 
dostanou jednoduše přes holyňskou křižovatku a poté zmíněným 
chodníkem. Máme také od společnosti Finep přislíbeno vybudová-
ní provizorního chodníku od podchodu Smaragdová přímo k tram-
vaji. Kdy to bude, ovšem nevím, budování chodníku má zpoždění.

Proč vznikl kus chodníku od podchodu Smaragdová, který nikam nevede?
Chodník od podchodu Smaragdová k akvaparku vede zčásti po bý-
valých pozemcích „MNV Slivenec“ a zčásti po soukromých pozem-
cích. Pozemky dříve patřící Slivenci (z dob, kdy Slivenec míval větší 
území než dnes) jsme převedli na Prahu 5, protože dle Statutu jim 
nyní patří (jde již o území Prahy 5) a TSK na nich následně vybu-
dovala chodník. V druhé (soukromé) části musel developer provést 

výměny pozemků s křižovníky a nyní tam bude stavět svůj develo-
perský projekt, jehož součástí je i  pokračování našeho chodníku. 
Došlo tak tedy k mírně kuriózní situaci, kdy je soukromník poma-
lejší než veřejná sféra… Každopádně výsledkem celé akce bude 
funkční chodník k akvaparku.

Zeleň u bezbariérového přístupu ke stanici Smaragdová je dnes ve špatném 
stavu – stráně jsou zarostlé plevelem, rostliny přežívají jen tak tak… Ono 
je jednoduché keře zasadit, ale je velmi složité udržovat takovou výsadbu 
v hezkém stavu… Kdopak se má o tuhle část zeleně starat?
Starat se má TSK. Zaslali jsme jim dotaz, proč se o jimi vysázenou 
zeleň nestarají. My jsme vytrvale požadovali rampu, ale výsadby 
kolem byla vlastní iniciativa TSK (nebo jejich architekta). Jestli oni 
péči odmítnou, tak já ji zkusím zajistit našimi silami, ale jde už 
o území Prahy 5 a nepochybně mě hned někdo začne napadat, že 
se staráme o cizí území… Jana Plamínková
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Máma a  syn z  Charkova. Žili tam ve svém 
domku na předměstí. Když začala invaze 
a  bombardování, uchýlili se do sklepa, kde 
přežívali 10 dní. Nad hlavami bomby. Jedna 
z nich potom zasáhla dům. Polovina domu 
spadla. Utekli do bezpečí úkrytu charkov-
ského metra, kde se schovávali další dva 
týdny. Jakmile se naskytla příležitost, vy-
užili jí a  nasedli na evakuační vlak směr 
Polsko. Přátelé je od rozhodnutí zrazovali: 
Nic nemáte, kdo na vás bude zvědavý, jak se 
protlučete? Anghela je prodavačka, praco-
vala také v úklidové firmě. Olexandr se učí 
prvním rokem v oboru kuchař. Když přijeli 
do Přemyšli, dobrovolnická auta nabízela 
převoz po Polsku, na Slovensko, do Němec-
ka nebo do Francie. Saša hledal ceduli Čes-
ká republika. Od malička si prý vystřihoval 
z  časopisů fotografie Prahy a  přál si ji na-
vštívit. Jsou nyní tady. Saša se denně se do 
noci učí češtině. Má velkou motivaci uspět, 
počítá s  brigádami v  pohostinských zaří-
zeních. Mezi jeho koníčky patří fotbal. Do-
mluví se anglicky. Oba se nemají kam vrátit. 
Nikdo a nic jim na Ukrajině nezůstalo. Pří-
běh má šťastný konec: Olexandr je již třetím 
týdnem učněm SOU učiliště Gastronomie 
v Praze. Vedení učiliště bylo natolik vstříc-
né a  solidární, že oběma poskytli ve svém 
campusu ubytování a Anghela dostala práci. 
Od vedení školy jsme obdrželi v posledních 
dnech pozitivní zpětnou vazbu: „Vážená pa-
ní Kudláková, dovoluji si Vám zaslat dnešní 
fotografií paní Anghely. Je u nás moc spoko-
jená, všichni jí mají rádi a chtějí jí i Olexan-

drovi pomáhat. I jemu 
se zde líbí. Jsou to 
moc prima lidé. S po-
zdravem Mrvová SOU 
Praha“
Při loučení s  Olexem 
jsem mu říkala: “Dob-
ře to dopadlo, Sašo, 
máš nad sebou asi 
šťastnou hvězdu“ a on 
odpověděl: „Tu ne, ale 
tu michelinskou.“

Příspěvky na této 
dvoustraně 

Lenka Kudláková

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Olexandr a Anghela. 

Rádi bychom finančně podpořili 
přednostně ukrajinské běžence, kteří 
jsou ubytovaní ve Slivenci nebo v Ho-
lyni, třeba i  v  soukromí. Pokud víte 
o  někom, kdo by potřeboval pomoc, 
neváhejte zavolat na podatelnu úřadu 
paní Růžičkové (tel.:251 818 044/123).
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Charitativní bazar pro Ukrajinu 3. 3. 2022
Myšlenka pomoci Ukrajině a hlavně pomoci společně s dětmi, vznikla na poradě 
pedagogů. A tak během následujících dnů děti přinášely do školy různé předměty 
na bazar - knihy, hlavolamy, stavebnice, hračky, plyšáky, nejstarší děti napekly bá-
bovky, ovocné koláče, muffiny. Ve čtvrtek pak celé dopoledne bazar probíhal. Mezi 
dětmi panovalo nadšení z celé akce. Nejen proto, že mohly samy pomoci, ale ta-
ké, že si domů odnesly pár drobností, které jim udělaly radost. Částka 35627 Kč, 
získaná z dobrovolných příspěvků, byla ve spolupráci s Unií rodičů při naší škole 
zaslána organizacím Člověk v tísni a Český červený kříž. Děkujeme všem, kteří akci 
podpořili a společně s námi se na pomoci podíleli.  Petra Chlumská
.

Po dvouleté přestávce se letos opět uskutečnila Noc s Andersenem, projekt na 
podporu čtenářství dětí. Několik tříd 1. i 2. stupně naší školy zůstalo v pátek od-
poledne ve škole a  užilo si pro-
gram a následné přespání až do 
sobotního rána. Pro žáky z  2.A, 
3.A a 3.B bylo připraveno několik 
stanovišť, na kterých se postup-
ně seznámili s knížkou Zahrada 
od Jiřího Trnky, ze které jim pak 
před spaním přišly předčítat 
paní knihovnice ze slivenec-
ké knihovny. Dojmy dětí ze 3.B 
a fotky z akce potvrzují, že se už 
teď všichni těší na příští ročník.
 třídní učitelky 2.A, 3.A, 3.B.

Noc s Andersenem
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Plavecko-běžecký pohár základních škol a městských částí

Za Hezčí Slivenec
a Holyni
– Den Země 2022

Žáci 4. – 7. tříd naší školy se v minulých týdnech 
zúčastnili dalšího ze série závodů Plavecko-bě-
žeckého poháru. V  závodě sbírají body jednot-
livci, ale i  základní školy, gymnázia a  městské 
části. Děti plavou 50 m volným stylem a běží 500 
m nebo 1000 m. Do konce školního roku zbývají 
ještě dva závody. Všichni sportovci se velmi sna-
ží a dosahují pěkných výsledků. Držíme jim palce 
do dalších závodů.  PetraChlumská

S úklidem a očistou moc pomohly děti
ze slivenecké školy. Děkujeme!

A ZASE MÁME TU DEN ZEMĚ.
PŘEMÝŠLÍM, CO ASI VEZME SI DNES ZE MĚ:-)…
KDYŽ ONA NÁM TAK HODNĚ TOHO DÁVÁ,
A SPOUSTA Z NÁS JI ČASTO, ČASTO ZANEDBÁVÁ.
TAK DNES TI, NAŠE MATIČKO, SPLATÍME DLUH,
I KDYŽ JEN MALIČKO.
A PŮJDEME TĚ OČISTIT, ZBAVIT TĚ VŠEHO, ČÍM SE TRÁPÍŠ…
AŽ BUDEŠ ZASE VOLNĚ DÝCHAT,
JÁ VÍM, ŽE STOKRÁT NÁM TO VRÁTÍŠ!!!  J. Linhartová, třídní 5,B
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Zeměpisná olympiáda
Letos se naše škola znovu zapojila do Země-
pisné olympiády - celostátní oborové soutěže 
pro žáky a studenty zeměpisu, organizovanou 
Geografickou sekcí Přírodovědecké fakul-
ty Univerzity Karlovy (Praha), ve spoluprá-
ci s  Ústřední komisí Zeměpisné olympiády 
a  Českou geografickou společností. ZŠ a  MŠ 
Praha - Slivenec reprezentovali žáci 7.B. To-
máš Procházka a  Lukáš Múčka. V  okresním 
kole se umístili na 2. a 4. místě, v následujícím 
krajském kole obsadili 26. a 25. místo. Gratu-
lujeme.
 Martin Šandor

V únoru žila celá školní družina zimní olympi-
ádou. Slavnostní zahájení i ukončení 1. slivenecké zimní olympiády školní družiny proběhlo na školním hřišti. Nechyběla olympijská vlajka 
i vlajky jednotlivých oddělení, olympijský slib i olympijská pochodeň a hymna, maskot i týmové pokřiky. Děti čekalo několik disciplín: biatlon, 
slalom, rychlobruslení, boby, hokej, skok na lyžích, curling a nakonec i doplňkový skeleton. V našich podmínkách se samozřejmě jednalo vždy 
o soutěže více či méně připomínající jednotlivé zimní sporty. To jim však v žádném případě neubralo na atraktivitě a snaze dětí o co nejlepší 
sportovní výkony. Vestibul historické budovy ozdobila olympijská vlajka vytvořená z barevných ručiček, vystříhaných zástupci všech oddělení 
naší družiny a doplněných o olympijská hesla. Děti se také mohly zapojit do výtvarné soutěže na téma zimní olympiáda nebo logo slivenecké 
zimní olympiády.
Nezaháleli jsme ale ani v následujících týdnech. Oddělení Opičky vyrazilo na výlet do Chuchelského háje, Vlčata vylepšovala své pekařské 
a krejčovské umění, Koťata se vydala na projížďku historickou tramvají, děti si vytvářely masopustní masky, vyrobily a vynesly Moranu a při-
nesly líto, vyráběly nejrůznější velikonoční dekorace, zpívaly, hrály pohybové hry…
Všechna oddělení v rámci družinového projektu Letem světem „navštívila“ Austrálii, o které se během různých soutěží i povídání děti dozvě-
děly hodně informací. Vyvrcholením pak bylo setkání s Bariou Krechanovou, která v Austrálii dlouhodobě žije a pro děti si připravila krásné 
povídání se zajímavými ukázkami a soutěží.  -PeS-

Školní družina
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Velikonoční kraslice 2022

Hoboj napříč staletími

Kvízy pro seniory

Na schůzce seniorů v pondělí 4. 4. 2022 jsme se sešli hlavně 
proto, abychom se naučili velikonoční kraslice. Organizaci 
výuky měla na starost seniorka Jarka. Špendlík, tužku, svíč-
ku, barvy, vejce, brýle – to vše jsme potřebovali k vytvoření 
kraslice. A pak - velkou trpělivost! Jak se nám dařilo, vidíte na 
přiložené fotografii.
A  zároveň jsme se domluvili, že někdo z  nás upeče dětem 
z Ukrajiny, bydlících v současné době ve Švestce, něco dob-
rého. Paní Eva připravila, upekla a předala dva krásné čoko 
beránky a udělala maminkám a hlavně dětičkám velkou ra-
dost. Děkujeme!

V pondělí 11. 4. 2022 senioři navštívili kostel Krista Spasitele na Barrandově, kde se konal koncert „Hoboj napříč staletími“. Prostředí kostela je 
povznášející. Proskleným stropem a skleněnou stěnou Kráčejících andělů svítilo jarní slunce, kostel byl plný. Mladí umělci Martin Daněk – hoboj, 
Adéla Štajnochrová – housle, Petr Hamouz – violoncello a Monika Knoblochová – cembalo, nám zahráli skladby starých mistrů G. Fr. Händla, J. M. 
Leclaira, G. Ph. Telemanna a moderního skladatele K. Husa. Pro hoboj a cembalo složil současný hudební skladatel J. Templ Čtyři scherzina. Pan 
Daněk zahrál na historický hudební nástroj a naposledy na moderní hoboj. Všichni jsme poděkovali umělcům i přítomnému hudebnímu sklada-
teli. Koncert se vydařil.  

Covid nás seniory naučil spolupracovat a bavit se po internetu. Hlavním organizátorem byl pan Pavel Podzemský – posílal nám týdně kvízy týkající 
se zeměpisu, zajímavých míst naší země. Popsal krajinu, umístění, připojil fotografie. Díky spolupráci některých seniorů a jejich dětí vznikl rozsáhlý 
soubor otázek (celkem 108) za celé covidové období. Podívejte se na stránky www. senioři – kvízy. Poučíte se a pobavíte.   Příspěvky Irena Krejčová

7. 3. 22 jsme navštívili další pražské pasáže a průchody. Sraz byl u Jindřišské věže. Odtud jsme ze Senovážného náměstí prošli přes zajímavě řešený 
dvůr, kde byly skleněné kavárenské boxy zařízené pro letní posezení. Pokračovali jsme pasáží Slovanského domu. Po ulici Na Příkopě jsme přešli 
do Pánské pasáže (dříve Rottova) a přes Ovocný trh a kolem Karolina Železnou ulicí do Kamzíkové pasáže. Prohlédli jsme si i Hrzánskou pasáž, 
která je vlastně rovnoběžná. Celetnou ulicí jsme došli k číslu 17, kde je průchod k divadlu Kašpar - kousek dál v čísle 25 pasáž Bolzano. Poslední 
pak byla pasáž v Burzovním paláci, která nás zavedla do obchodního domu Kotva. Tam jsme si zašli na kávu a pak metrem domů. Vycházka se 
povedla, počasí nám přálo, turistů stále není mnoho a tak jsme poznávali zákoutí Prahy upravené i ještě čekající na šikovné české ručičky.  
 Alena Čulíková, Irena Krejčová
 

Sláva nazdar výletu! Konečně jsme se dočkali a mohli jsme zase vyrazit ve větším počtu za zajímavostmi, tentokrát do Polabí.
Na úvod musím zmínit, že výjezd byl v režii „spojených osad důchodcovských“, což znamená, že účastníci byli nejen ze Slivence, ale hlavně z Prahy 5. 
Absolvovali jsme s nimi už nejeden pěkný výlet.
Ve středu 6. dubna jsme se vydali na další výlet. Skoro by se dalo napsat vydaly, protože pánskou část zájezdu tvořil jen jeden odvážlivec plus řidič. 
Klasická dámská přesila. Jeli jsme tentokrát do Přerova n. Labem, abychom si prohlédli místní skanzen. Cesta netrvala dlouho a už nás vítala paní 
průvodkyně. Ta zasvěceně pohovořila o zdejších originálních chalupách, které sem byly v rozebraném stavu dopraveny z různých částí Čech a na místě 
opět sestaveny. Objektů je ve skanzenu opravdu hodně a v každém je výstava předmětů běžné potřeby, které byly na vesnicích používané v minu-
losti. Škoda, že pánové nebyli, jistě by byli nadšeni starými stroji 
a různým zachovalým zemědělským náčiním. Po prohlídce jsme 
se přesunuli do nedalekého Kerska, abychom navštívili „Lesní ate-
liér“ manželů Kubových. Paní Kubová nám povídala o společen-
ském životě v Kersku, povyprávěla o slavném Bohumilu Hrabalovi 
i o akcích, které se v Kersku pravidelně pořádají. Pozvala nás do 
jejich lesního ateliéru, který je plný výrobků jejího manžela, kera-
mika pana Kuby.
Viděli jsme i bývalý domek Bohumila Hrabala, a pak už jsme ujíž-
děli zpět do Prahy. Už se zase těšíme na další výjezd, protože ten-
hle byl moc pěkný. .  PB (redakčně zkráceno)

Přerov nad Labem a Kersko se seniory Prahy 5

Vycházka seniorů: Podchody a průchody poblíž Václavského
náměstí v Praze



Strana 16 l senioři, společnost  Slivenecký mramor 3 l 2022

Srdečně blahopřejeme
těm občanům, kteří

v měsíci květnu a červnu
oslavili či oslaví významné 

životní jubileum.

KVĚTEN
Paní Jiřina Cicvárková

Paní Jana Faitová
Pan Zbyněk Feuerstein

Pan Petr Čurda
Pan František Hanečák

Pan Zdeněk Hölzel
Pan František Mikeš
Paní Hana Racková

Paní Markéta Vítková
Paní Marta Veverková

Pan Karel Hozman

ČERVEN
Paní Květa Kubátová
Pan František Lebl
Pan Vladimír Mařík

Paní Alena Michňová
Paní Olga Rezková
Pan Jan Vodrážka

Paní Vladimíra Hodošová
Paní Jana Matušková

Paní Hedvika Janáčková
Paní Milada Dolejšová

Paní Květoslava Jankovcová
Paní Jiřina Bečvářová
Pan Jaroslav Janáček

Hodně štěstí, pohody 
a hlavně zdraví do dalších let
přeje zastupitelstvo a úřad MČ 

Praha-Slivenec.

Na přání rodiny zveřejňujeme 
toto blahopřání, ke kterému
se úřad srdečně připojuje:

Vše nejlepší, hodně štěstí
a pevné zdraví

k 100 letým narozeninám
paní Vlasty Cicvárkové

přeje syn Josef s manželkou
Juditou, s dcerou Michalou
a jejím manželem Pavlem,

Pavlíkem a Michalkou,
dcerou Jitkou a jejím manželem 

Janem a dcerkou Eliškou

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Jak se dělá zoo – autorské čtení Petra Fejka
A  zase jsme byli napnutí, 
kolik se nás sejde. Doba 
nás drtí, ale jsou už lidé, 
kteří si uvědomují, že je 
lepší nedívat se na všech-
ny TV zprávy a vyrazit ven 
a  pobýt spolu. Lidé při-
šli a  s  chutí poslouchali. 
Fejkovu přednášku mohli 
nejlépe ocenit pamětníci 
doby (1997 – 2009), kdy za-
stával funkci ředitele ZOO 
a  zejména pak rok 2002, 
kdy i zoologickou zahradu zasáhla ničivá povodeň. Je dobré si připomenout, že to byl on, kdo 

proměnil zahradu v moderní ZOO, jejíž návštěva dnes je sváteční 
událost a velký zážitek. V roce 2008 si dokonce vybojovala 7. místo 
v žebříčku nejlepších ZOO světa. Své knize Jak se dělá ZOO udělal 
opravdu úžasnou reklamu, už jen historií, jak kniha vznikala. Petr 
Fejk nás svým téměř vášnivým přednesem přesvědčil, že jeho srd-
ce zůstalo už napořád v pražské ZOO. Děkujeme! A samozřejmě 
knihu naleznete v našem fondu. JH

Divadelní spolek GAUDIUM z Radotína 
ve Slivenci
V úterý 22. 2. 22 vystoupil tento divadelní spolek v zasedací místnosti MČ Praha Slivenec s pů-
vabným představením „… vy mě taky…“. Základem byly verše oblíbeného básníka Jiřího Žáčka, 
který dovede několika slovy vyjádřit a popsat situaci, problém s nadhledem i humorem. Verše byly 
recitované i zpívané. Představení mělo šarm, spád, vtip a každý divák se bavil.  Irena Krejčová

Paní Vlastě Cicvárkové přišly ke 100. narozeninám popřát starostka  
J. Plamínková a místtostarostka L. Kudláková

▲
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Přednáška a beseda o Taiwanu
Jedna z dalších překládaných akcí v řadě - přednáška o Taiwanu s cestovatelem RNDr. Alešem Krejčím, se konečně uskutečnila v úterý 15. 3. 2022. 
Pan Aleš Krejčí u nás nepřednášel poprvé, a tak jsme věděli, že přednáška bude kvalitní. Navzdory době, kdy na nás všechny doléhá tíseň z války 
na Ukrajině, posluchači se dostavili. Bylo cítit, že se chtějí dovědět něco více, než jen tradiční seznámení s přírodními krásami, objevit kulturní 
pamětihodnosti a jiné zajímavosti tohoto ostrovního státu. A co mě zaujalo? Na treky je nutno se zaregistrovat předem, protože v národním parku 
je přísně zakázáno nocovat volně. Tato registrace zajišťuje jednoduché, ale bezpečné noclehy v turistických útulnách. Domlouvání v angličtině 
není úplně jednoduché a je potřeba s tím počítat. V nejmodernějším Art museu v Taipei cestovatele překvapil zájem mladých lidí ochotných stát 
ve frontě na prohlídku expozice. A v neposlední řadě nás pan Krejčí seznamoval s barvitou a komplikovanou historií Taiwanu, rozdílnou mentali-
tou Taiwanců a Číňanů, japonskými vlivy a čínskými pouty, jakou roli sehrál generál Čankajšek. A ve vzduchu zůstává viset stále aktuální otázka: 
Bude po Ukrajině další obětí imperiální agrese Taiwan? Honorář věnuje cestovatel na pomoc Ukrajině.  JH

Milan Syruček a jeho kniha Záhadné taje Sibiře
S velkou zvědavostí i trochou napětí jsme 5. dubna očekávali dalšího 
hosta našich besed. Ze životopisu PhDr. Milana Syručka jsme věděli, 
že jde o mimořádnou osobnost a navíc člověka, kterému je v současné 
době už 92 roků. Milan Syruček je český novinář, spisovatel a býva-
lý poradce v orgánech Evropské unie. V roce 2018 mu byla udělena 
medaile Za zásluhy I. stupně. Převážnou část své profesní dráhy se 
věnoval – a dosud tak činí – zahraniční politice a mezinárodním vzta-
hům. Byl účastníkem řady událostí, summitů, osobně se zná s mnoha 
světovými osobnostmi.
Pokud jde o knihy a články, které napsal, museli bychom věnovat ce-
lou stránku této informaci. Mezi nejdůležitější můžeme vybrat tato 
díla: Banderovci – hrdinové, nebo bandité? Je třeba se bát Ruska? 
Michail Gorbačov: uchránil Prahu od krveprolití? Rusko-ukrajinské 
vztahy: mýty a skutečnost.
Naše knihovna nakoupila do fondu jeho knihu Záhadné taje Sibiře 
a povídáním o této knize naše beseda začala. Pan Syruček nás pře-
kvapil svojí vitalitou a velmi profesionálně a ve stoje hovořil hodinu 
a půl. Povídání mělo vzpomínkový charakter, a tak jsme se dověděli 
o jeho setkání s některými prezidenty, např. Reaganem, Gorbačovem 
a Jelcinem. S Michailem Gorbačovem je dodnes v kontaktu. Samozřejmě, že padaly otázky i na dnešní politickou situaci, avšak doba vymezená na 
besedu byla dána a také jsme nechtěli vzácného hosta vyčerpat. Pan Syruček je stále aktivní a nyní se zabývá možností vydat dětské knihy v ukra-
jinštině a nabídnout je knihovnám. Věříme, že i tento projekt se mu podaří uskutečnit.  JH

V neděli 27. 3. se uskutečnilo odpoledne pro děti v rytmu disco. Taneční diskotéku pořádala Unie 
rodičů při ZŠ a MŠ Slivenec. Akce měla proběhnout v lednu, byla však kvůli nepříznivé epidemické 
situaci přeložena. Odpolednem se protancovalo nespočet spokojených dětí a rodiče z Unie uspo-
řádali přímo na sále sbírku pro čerstvě ubytované ukrajinské uprchlíky. Do tělocvičny školy byly fi-
nanční prostředky doneseny ihned po akci a spravedlivě rozděleny mezi všechny ubytované. Tento 
počin se setkal s nadšenou reakcí…Totiž: Kdo rychle dává-dvakrát dává. Tleskáme!!! 
 Redakce

Dětské disco na sále restaurace U Bůčka



Strana 18 l kultura  Slivenecký mramor 3 l 2022

První dubnový víkend jsme vernisáží Víta Soukupa (1971 - 2007) za-
hájili letošní výstavní sezónu a i přes značnou nepřízeň počasí se po-
měrně hodně lidí nenechalo odradit a dorazilo, za což velice děkujeme 
a vážíme si toho! Děkujeme též členům sbírky Marek Collection, jednak 
za zapůjčení děl (všechna jsme ani nemohli vystavit, abychom tento 
komorní prostor příliš nezahltili), za druhé děkujeme, že všichni dora-
zili a vyšli nám s uskutečněním výstavy nadmíru vstříc. Výběr vystave-
ných obrazů pocházel ze dvou cyklů: Hračky a Armáda pro republiku. 
Na první pohled naprosto nesourodých témat, ale vzhledem k situaci 
na Ukrajině, výstava bohužel dostala nečekaně aktuální rozměr.
Druhou letošní vý-
stavou je fotografický 
cyklus prací Jana Dy-
trycha s  názvem Gen 
1980, ve kterém se 
zabývá partnerskými 
vztahy sebe a své rodi-
ny, jakož i svých přátel 
ze stejné generace. Jan 
Dytrych (*1980) vystu-
doval Institut tvůrčí 
fotografie v Opavě.
Výstavu si budete 
moci prohlédnout do 
konce května, vždy 
o  víkendech od 15.00 
do 17.00, či po soukro-
mé domluvě na tel.: 
777 187 660.

A  v  červnu nás čeká výstava děl ve Slivenci žijící autorky Barbory 
Křivské, která se původně měla uskutečnit v dubnu přede dvěma lety, 
ale díky obecně známým okolnostem musela být tehdy zrušena. Bar-
bora Křivská (*1976) absolvovala UMPRUM v ateliéru skla profesora 
Vladimíra Kopeckého. Během studií se rovněž zúčastnila několika stá-
ží ve Francii a Německu.
Ke každé výstavě najdete informace na FB stránkách Galerie.Kaple.
Holyně. Kdo by chtěl dostávat e-mailové pozvánky na vernisáže, budu 
ráda, když mi napíše na ad.roz@seznam.cz.
 Adéla Rozehnalová

Zahájení výstavní sezóny v Galerii Kaple Holyně



PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO TRUHLÁŘE
DO MODERNÍHO PROVOZU VE SLIVENCI

Do našeho týmu sháníme nového kolegu na pozici truhlář/nábytkář – ideálně s nějakými zkušenostmi.

Čeká Tě pestrá práce na prakticky veškerém vybavení interiérů:)

■ kuchyňské linky,

■ skříně, knihovny,

■ koupelny,

■ stoly apod.

Nabízíme práci na HPP na dobu neurčitou, případně na živnostenský list.  
 Web: www.truhlarstvi-marek.cz
 E-mail: nabytek@truhlarstvi-marek.cz, Tel: 603 460 664

■ lamino

■ masiv

■ i dýhy.

inzerce
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       MČ Praha-Slivenec pořádá 
     V Í T Á N Í   O B Č Á N K Ů

     narozených v roce 2021

v sobotu 18. června 2022 od 14:00 
           a od 15:00 hodin na slivenecké návsi u rybníka
    (v případě špatného počasí v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec)

Již více než měsíc probíhají švestkové kurzy podle pozměněného rozvr-
hu, v náhradních prostorách. Děkujeme, že všechny přesuny přijímáte 
s pochopením - víme, že občas to vyžaduje velkou míru tolerance. Mož-
ná ale, že některé změny přinášejí i nové výzvy… K přesunu lekcí jsme 
využili Komunitní centrum Na Půdě (Klub seniorů v budově úřadu MČ), 
sál Fit Švestka, velkou tělocvičnu ZŠ a salonek v Bistru Kačák (tímto moc 
děkujeme provozovateli Bistra i základní škole za poskytnutí prostor). 
Rádi zveřejňujeme fotografie našich „Prťat“ v nezvykle velké tělocvičně 
školy, (viz foto na vedlejší straně), jazykové, či výtvarné kurzy v salonku 
Bistra Kačák. Aktuální rozvrh s přesuny lekcí je vyvěšen na www.
klubsvestka.cz a na vývěskách.
Od pondělí 28. března totiž poskytujeme prostory klubu v č. p. 22 pro 
dočasné ubytování ukrajinských rodin. Bydlí zde dvě maminky a jejich 
4 chlapci (5 měsíců, 3, 4 a 10 let), uprchlíci z Charkova. Upravili jsme 
klubové prostory jako bydlení 3+k. k. Učebna i  studio byly přeměně-
ny v  ložnice, herna slouží jako obývací pokoj s kuchyňským koutem. 
Vybavení pro dočasné bydlení jsme zařídili ze sbírky materiální pomo-
ci sliveneckých občanů, z pomoci lochkovských dobrovolných hasičů, 
zbraslavského Klubu Pexeso, z.s., Klánovického centra jógy Yoon, či 
z ubytování v Lahovičkách. V začátcích, než MČ zakoupila a nainsta-
lovala automatickou pračku, nám veškeré prádlo vyprali naši senioři 
z Klubu seniorů. Postele vyrobili nezištně v Prodejně stavebního řeziva 
v Klukovicích. Stravování jsme zajistili ve školní jídelně a v Bistru Ka-
čák. Nejstarší z chlapců - Serhii byl integrován do 5. třídy slivenecké zá-
kladní školy. Zdravotnickou pomoc praktického i dětského lékaře jsme 

zajistili na poliklinice Barrandov. Rodinné centrum Pecka 
založilo pro pomoc Ukrajině transparentní účet, kam naši 
občané poslali během prvních dní přes 100 000,– Kč (o čerpání z tohoto 
účtu informujeme na str. 9-10). Celého procesu příprav a zajištění uby-
tování se kromě realizačního týmu a pomoci pracovníků úřadu účastnili 
mnozí dobrovolníci. Švestkový realizační tým děkuje všem za pochope-
ní a za pomoc, kterých se nám dostává.  Lenka Kudláková

Švestka pomáhá

Výzva!
Pokud víte o  možnosti dlouhodobějšího ubytování pro Oksanu, 
Sofii a jejich syny: Serhii, Yaroslava, Vladislava a Vasilije, tedy na-
še Ukrajince ze Švestky, prosíme, ozvěte se na podatelnu úřadu.



V sobotu 9. 4. 2022 jsme měli možnost se sejít na tradičním velikonočním jarmarku na 
slivenecké návsi.
Přestože bylo typické dubnové počasí - chvíli sluníčko, chvíli sníh, déšť a vítr…, návštěv-
nost byla vysoká. Program nabízející klasické velikonoční činnosti jako pletení pomlá-
zek, barvení vajíček, zdobení perníčků, byl letos rozšířen o vystoupení sokolníka s jeho 
opeřenými svěřenci. Zvláště děti byly z předvádění dovedností dravců přímo nadšené. 
Dospělí zase ocenili odborný výklad. Na zajištění i financování programu se podílelo 
také Rodinné centrum Pecka.
Jako obvykle Klub Švestka nabízel ve svém stánku drobné výrobky z výtvarných a kera-
mických dílen, ale také barevné petrklíče, které do klubového prodeje věnovalo Květi-
nářství Reliéf.
Věříme, že každý návštěvník si v programu vybral podle svého zájmu, odcházel spoko-
jený a v dobré náladě.
 Jana Bílková a Jana Kohoutová
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Stánek Klubu Švestka na velikonočním jarmarku

Švestka podle nového rozvrhu

Prťata ve velké tělocvičně ZŠ

Kurzy Paletek v Bistru Kačák

Kurzy Paletek v Bistru Kačák

Kurz španělštiny v Bistru Kačák
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Popeleční středa – udílení popelce Vystoupení sboru Vocalica

Květná neděle Velký pátek

Bílá sobota Zmrtvýchvstání

Střípky z farnosti
Popeleční středa, kterou začíná postní období, letos připadla na 
2. března. V tento den se při mši svaté udílí přítomným popelec. Ten je 
znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zla.
V následujícím postním období probíhaly vždy v pátek od 18 hodin ve 
sliveneckém kostele pobožnosti Křížové cesty.
Druhý březnový a dubnový pátek se pak po Křížové cestě mohli zájemci 
zúčastnit také společné večerní eucharistické adorace.
Ve středu 6. dubna se v našem kostele od 19 hodin uskutečnil z podzi-
mu přeložený koncert vokálního souboru Vocalica. Vzhledem k aktu-
ální situaci se soubor rozhodl koncert uspořádat jako benefiční a jeho 
výtěžek věnovat na pomoc válkou zasažené Ukrajimě. Koncert to byl 
krásný. Je škoda, že přišlo jen pár posluchačů. Ti však jistě svého roz-
hodnutí nelitovali. Všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným, patří 
díky .
Při mši svaté na Květnou neděli, při které se připomíná slavný vjezd 
Ježíše Krista do Jeruzaléma, se podle tradice světily ratolesti a také za-

zněly pašije. Následující týden jsme oslavili největší svátky křesťanské-
ho roku – Velikonoce. Ty jsme si připomněli mší svatou na Zelený čtvr-
tek, kdy se připomíná poslední večeře Páně a ustanovení eucharistie 
a  také umlkají zvony. Následovaly Velkopátečními obřady a možnost 
rozjímání u Božího hrobu během dne Bílé soboty, kdy byl kostel bě-
hem dopoledne i odpoledne přístupný k individuální návštěvě. Během 
noční mše svaté o vigilii Bílé soboty byl nejprve posvěcen oheň, od kte-
rého byl zažehnut paškál – velikonoční svíce symbolizující vzkříšené-
ho Krista, jehož světlo přemáhá temnotu hříchu a smrti. Při mši svaté 
o neděli Zmrtvýchvstání se také žehnaly pokrmy na velikonoční stůl.
V současné době se připravujeme na další ročník Noci kostelů, na kte-
rou jste všichni srdečně zváni. Ta letošní proběhne v pátek 10. června.
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou také zahájil první etapu 
křižovnického domácího hospice otevřením půjčovny kompenzačních 
pomůcek. Více informací najdete na: https://krizovnickapomoc.cz.
 Petra Siganová
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V sobotu 30. dubna proběhla v našem areálu všemi oblíbená akce pálení čaro-
dějnic. Naplánovali jsme celodenní program plný mistrovských zápasů a kla-
sického odpoledního programu. O skvělou atmosféru se postaral DJ Majkl a vý-
borné občerstvení měla na starosti naše Slivenecká kantýna. Děkujeme všem, 
kteří si našli cestu a  pomohli mám k  vytvoření celodenní skvělé atmosféry. 
 AFK Slivenec

POZVÁNKA NA SPOLEČENSKOU AKCI
Dne 20. 5. 2022 chystáme pro všechny filmové příznivce letní kino v našem 
areálu. Promítat se bude filmová klasika: Pomáda!
Přijďte si užít Johna Travoltu a Olivii Newton-John v tomto legendárním sním-
ku. O občerstvení se postará naše Slivenecká kantýna.

TROCHU ČÍSEL Z FOTBALOVÝCH KLÁNÍ
Mužské kategorie stále čekají na svou první jarní výhru.
A tým ze svých šesti dosavadních zápasů vyválčil pouze 3 body za remízy s tý-
my ČAFC Praha (1:1), FC Přední Kopanina „B“ (1:1) a  FK Zlíchov (1:1) a  tři 
porážky proti FK Řeporyje (2:1), TJ Sokol Stodůlky (2:1) a FK Modřany (2:0).
B tým má za sebou prozatím 4 zápasy, ve kterých získal 2 body za remízy s tý-
my SK Střešovice „C“ (3:3) a SK Čechie Smíchov „B“ (2:2) a dvě prohry s FK 
Řeporyje „B“ (1:0) a TJ Sokol Bílá hora (4:0)

Novinky z fotbalového klubu

Pálení čarodějnic s AFK Slivenec



V pátek 27. května od 20:00

pořádá restaurace U Bůčka

pod záštitou MČ Praha-Slivenec

Tretí 
Kvetinkový 

ples

Vstupenky v prodeji v restauraci

ˇ
ˇ̌

2. 5.  16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
7. 5. –29. 5. Jan Dytrych: Gen 1980 (výstava Galerie Kaple Holyně)
18. 5.  19:00 Koncert v zasedací místnosti ÚMČ (Slivenecký  
 akordeonový soubor)
4. 6. – 26.6. Barbora Křivská: Linka a tečka (výstava Galerie Kaple  
 Holyně)
3. –4. 6.  SLIVENECKÉ LETNICE
4. 6.  Dětský den RC Pecka
5. 6.  16:00 Schůzka seniorů (KC Na Půdě)
18. 6.  Vítání občánků
27. 6.  Veřejné zasedání zastupitelstva
Další plánované termíny
3. 9.  Reuse sobota na návsi (MHMP)
5. 9.  Veřejné zasedání zastupitelstva
10. 9.  Slivenecký burčák
10. 9.  HAFÍK (přehlídka psích mazlíčků)
8.–11. 9.  Řezbář na návsi (práce na sliveneckém betlému) 
23.–24. 9.  KOMUNÁLNÍ VOLBY

KALENDÁŘ SLIVENCE 
KVĚTEN – ČERVEN 2022
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