
Ze schůzky komise pro kulturu, školství a sport a volný čas 4.10.2021 

Přítomni: Lenka Kudláková, Bohdana Růžičková, Edita Šimková, Martin Javůrek, Hana Morsteinová 

Omluveni: Helena Katzlingerová, Jiří Růžička 

Téma schůzky: Předpokládané využití multifunkčního sálu „Ovčín“ Slivenec 

Výstupy: 

Sál s kapacitou 250 návštěvníků 

JEDNORÁZOVÉ AKCE VE VELKÉM SÁLE: 

Požadavky: Akustika (!!!), podium (mobilní?), ozvučení, nasvícení, zatemnění, místa k sezení (variabilní co 
do počtu i co do rozmístění), sklad, prostor a vybavení se zázemím pro catering. Šatna, sociální zařízení, 
možnost promítání filmů,… Propojení sálu s venkovním prostorem výhodou – možnost při společenské akci 
využít venkovní park, atrium, náměstíčko.  Možnost využít stávající studnu – vodní prvek, lavičky a stolky. 

PRAVIDELNÉ AKCE BĚHEM ROKU: 

Zkušebna - Rozdělení sálu? Samostatný prostor? 

PERIODICITA TYP ČINNOSTI 
1x týdně Slivenecký akordeonový soubor 
1x týdně Pěvecký sbor Slivenec: Lucky Voice Band 
1x týdně Amatérský vokální sbor Klubu Švestka 
Denně Kurzy výuky na hudební nástroj Klubu Švestka (kytara, saxofon, klarinet, flétna, housle, 

klavír) 
Občasně Spolková setkání, workshopy,… 

PERIODICITA 
BĚHEM ROKU 

TYP AKCE 

3x ročně Ples Květinkový (MČ), Učitelský (ZŠ a MČ), Fotbalistů (AFK) 

10 lekcí Taneční kurzy 

5x ročně Divadelní představení (zájezdová představení), koncert 

10x ročně Biograf (MČ) 

4x ročně Komunitní setkání občanů (MČ) 

1x ročně Akademie Klubu Švestka (Slivenecký klub Švestka) 

1x ročně Koncert ZUŠ 

1x ročně Školní akademie 

1x ročně Imatrikulace prvňáčků (MČ a ZŠ) 

1x ročně  Den seniorů (MČ a Senecura) 

1x – 2x ročně Vítání občánků (MČ) 

Občasně/Pronájem Svatby, firemní akce  



Pronájem Firemní akce, oslavy, prezentace 
Požadavky: Možnost proměny velkého sálu v komornější prostor pro cca 20-30 návštěvníků, (v případě 
individuálních kurzů i menší). Akustika (!!!), ozvučení, odhlučnění (!!!), osvětlení, nasvícení, zatemnění, 
sociální zařízení, šatna, sklad. 

Výstavní prostor  (Foyer? Chodba? Sál? Knihovna?)  

PERIODICITA  
5-10x ročně Instalace obrazů, soch, fotografií, grafiky, 

konceptuálního umění 
 
Požadavky: Variabilní systém pro instalaci, nasvícení, prostor pro doprovodný recitál, či komentovanou 
prohlídku-besedu s autorem, propojení s cateringem, Využití venkovního prostoru pro pevnou (či ještě lépe 
průběžně se měnící) instalaci uměleckého díla vítáno (!!!) 

Knihovna (kapacita 10 000 svazků) s nezávislým vstupem zvenku 

Požadavky:  
-Prostory pro rozdělení dětského fondu a knižního fondu pro dospělé (poměr 1:2),  
-Další vyčlenění: Nové knihy, audioknihy, průvodce, cizojazyčné, výpůjčky, čtečky 
-Zázemí pro méně využívaný knižní fond, menší sklad pro mezivýpůjčky a vyřazené knihy (archiv) 
-Zázemí pro dvě knihovnice  
-Prostor pro malé děti (koutek) 
-Prostor pro besedy s dětmi ZŠ, MŠ (vždy jedna třída: 25-30 žáků), aj. skupin, zóna pro skupinové aktivity 
(diskuze, tvořivé aktivity) 
-Studijní prostor a přednáškový prostor vybavený informačními technologiemi (připojením pro min. 10 x 
notebook, 1 -2 pevný PC, wifi síť – pro využití internetu, výukové programy  
-Relaxační a klidová zóna pro čtenáře  
-Prostor pro autorská čtení s možností promítání pro max. 50 návštěvníků – možnost využití zmenšeného 
multifunkčního sálu (projení) ???  
-Propojení s venkovním prostorem vítáno (čítárna pod širým nebem) 
-Odhlučněno (kolize provozu knihovny a hudební produkce, příp. jiné činnosti v sále) – otevírací  
  doba knihovny až do cca 20:00 
-Sociální zařízení 
Důraz na:                                                                                                                                                                                 
- Respektování potřeb místních čtenářů - senioři - možnost poradenského centra                                              
(nejen doporučení literatury)                                                                                                                                                                              
-Podpora digitální gramotnosti (kurzy) - knihovna jako vzdělávací zařízení - celoživotní vzdělávání                
(přístup k  placeným zdrojům zdarma)                                                                                                                                              
- Rozšíření spolupráce se ZŠ, MŠ (včetně zdrojů školní četby)                                                                                    
- Zvýšení atraktivity pro mládež (dostupnost edukativních, tvůrčích programů)                                                      
- Další informační zdroje (speciální internetové zdroje a netradiční média, které nejsou běžně dostupné        
na volném internetu), možnost doplnění o elektronické knihy, audiotéka, dostupnost digitálních 
dokumentů                                                                                                                                                                           
- Propagace - výstavní prostory                                                                                                                                         
- Možnost oddělení prostoru pro volnočasové aktivity, místo pro aktivní setkávání, posezení 
 
Slivenec, 8.10.2021                             Zpracovala Mgr. Lenka Kudláková, místostarostka MČ Praha-Slivenec 
(zapracovány podněty komise pro kulturu, školství a sport a realizačního týmu Sliveneckého klubu Švestka, 
připomínky knihovnic veřejné slivenecké knihovny a vedoucích místních hudebních souboru 


