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editorial
Vážení čtenáři,
spokojenost, štěstí, zdraví…
To si lidé zpravidla přejí k Vánocům a zejména do nového
roku. Poslední jmenované –
zdraví – získalo v letošním
roce úplně nový význam.
Protože co jiného si přát do
roku nového v roce letošním
„pandemickém“. A tak vám
v posledním letošním vydání
magazínu Vaše 5 přejeme,
abyste zůstali zdraví, ať se
vám vyhýbá nejen strašák letošního roku koronavirus,
ale i všechny ostatní neduhy a zdravotní potíže. Společně
musíme doufat, že příští rok bude lepší a život se postupně
vrátí do starých kolejí. I když letošní svátky nebudou takové, jaké známe, mohou být takové, jaké si je přejeme.
A protože většina z nás bude i nadále hodně pobývat doma,
zapátrejte v historii a vyzkoušejte letos nějakou sváteční
tradici, kterou naši předci dodržovali, ale časem nějak
„vyšuměla“. Přinášíme vám tipy na zajímavé vánoční zvyky. Nevynechejte ani téma o tom, jak se pátá městská část
staví ke školství. Napříč metropolí sice dlouhodobě schází
volná místa ve školách, i tak si ale radnice dovoluje „plýtvat“ a vhodné prostory pronajímá.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
VŠECH MODELŮ ŠKODA
v Porsche Praha-Smíchov
Vyberte si z naší mimořádné nabídky jeden
z modelů ŠKODA. Zastavte se v našem
autorizovaném dealerství ŠKODA.

MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA

VOZŮ ŠKODA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Porsche Praha-Smíchov
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 111
www.porsche-smichov.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km,
102–109 g/km; ŠKODA KAROQ: 4,3–5,3 l/100 km, 114–1138 g/km

Illustrativní fotograﬁe

aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz

V rozpočtu
uspěla květinová louka i park
lasování o participativním rozpočtu
Prahy skončilo, do celkové částky
15 milionů korun, která byla letos
pro participativní rozpočet vyhrazena, se
vešlo prvních 15 návrhů z celkových osmnácti. První skončil návrh SINGLETRACK
PŘIPRAVILA RED.

H

MOTOL, druhá květinová louka a loučka
pro Prahu 5 a třetí místo obsadil projekt
retence dešťové vody a park Hennero.
V loňském roce bylo vybráno celkem deset
návrhů. Novinkou pro příští rok je název
projektu, bude se jmenovat Zlepšuj Pětku.

Pražská divadla
se otevřou až příští rok
ivadla zřizovaná Prahou, což je v případě páté městské části Švandovo
divadlo, zůstanou uzavřena až do
konce roku. Do té doby se soubory budou
věnovat přípravě programu po rozvolnění
opatření a on-line vysílání. Ve Švandově divadle se připravují hned tři premiéry, pro
Velký sál se zkouší Cyrano z Bergeracu, do
nově zrekonstruované studiové scény hra
Zabíjejte popírače klimatických změn a do

D

on-line prostoru experiment s názvem
AI: když robot píše hru. Smíchovská scéna
uvede on-line čtení her dramatiků z Karibiku a bude přenášet žive i diskuzi s nimi.
Průběžně bude divadlo připravovat cyklus
on-line rozhovorů a uvede dokument
o zkoušení inscenací. Do virtuálního prostoru se chystá také rozhovor s dramatikem Davidem Finiganam, autorem hry Zabíjejte popírače klimatických změn.
INZERCE V5-1202

4

www.vase5.cz

Prahou jezdí
vánoční tramvaje
ražané nepřijdou o letošní vánoční oslavy, i když se vzhledem
k pandemii covidu-19 ponesou
v umírněnějším duchu. Do vánočního
se převléknou i tři tramvaje a retrobus.
Poprvé projely vánoční spoje Prahou
minulý víkend. Vánoční tramvaj 15T
jezdí z motolské vozovny na lince 9 jako 23. v pořadí, zkrášluje ji celkem
5 760 elektrických svíček.

P

Barrandov
má nový kostel
ový kostel má Praha 5. Vyrostl
na pražském sídlišti Barrandov,
nese název kostel Krista Spasitele a jeho součástí je komunitní centrum. Pětka kostel získala po téměř
osmdesáti letech, protože naposledy
zde byl v roce 1942 vysvěcen kostel
sv. Jana Nepomuckého v Košířích.

N

Vánoce

Ježíšek se letos
trefí do vkusu opravdu každému

nihu? Kosmetiku? Měkký dárek? Nebo raději
něco do domácnosti? Nákupy na letošní vánoční svátky
komplikují vládní opatření.
Zjednodušte si to a darujte pod
stromeček dárkovou kartu Metropole Zličín. Díky ní se vám
už nestane, že netrefíte správnou barvu nebo velikost.

K

Platí celý rok
Dárkovou kartu můžete nabít
od 500 korun až do 3500 korun.
Obdarovaný si může koupit po
celý rok, co si přeje, ve všech
prodejnách Metropole Zličín,
které přijímají platební karty.
Dárková karta Metropole
Zličín se totiž používá úplně
stejně jako běžná platební kar-

ta, takže je bezpečná a bezkontaktní.

rok. Když to nestihne, může
platnost karty prodloužit. A kde
dárkovou kartu pořídíte? Koupit ji můžete v infostánku Metropole Zličín na centrálním náměstí u vstupu číslo tři. Navíc
od 5. prosince dostanete k nákupu jakékoliv dárkové karty
i dárkové balení.
Šťastné a veselé
přeje Metropole Zličín

Výběr je na nich
Dalším beneﬁtem dárkové
karty je, že si váš blízký může
vybrat více dárků. Záleží na jeho vkusu a přání, protože v Metropoli Zličín je na výběr z více
než 125 obchodů. Pokud neutratí celou částku, zůstává mu
na kartě k další útratě po celý
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Ještě nemáte vybrané dárky? A lámete si
hlavu nad tím, co letos svým blízkým
pořídit? Vsaďte na dárkovou kartu
Metropole Zličín a uděláte radost každému.
Rodina i přátelé si vyberou dárek podle
svého gusta a kdy se jim to bude hodit.

Vánoce

Zvyky známé i neznámé.
Udělejte si svátky extra tradiční
shromáždit rovnou dvanáct –
Stromeček, jmelí, věnec na stůl, cukroví,
za každý měsíc v roce jednu.
Nasypte na ně sůl a na které
uklidit a pustit koledy… Také se vám zdá,
slupce se do rána rozpustí,
že Vánoce sotva skončily a už jsou tady
v tom měsíci čekejte déšť.
Připravte si sekeru
zase? Seznam úkolů před svátky jako by
Tohle bude možná trošku slonebral konce, nezapomínejte ale hlavně na žité,
protože v které pražské dozvyky a tradice, bez kterých by nejkrásnější mácnosti běžně mají sekeru?
Pokud ji vlastníte, dejte si ji na
štědrý večer pod stůl. Pokud vás
dny v roce nebyly ono.

PŘIPRAVILA RED., FOTO DEPOSITPHOTOS, TAIKO

Vygruntujte
s předstihem
Na Vánoce musí být doma naklizeno, o tom není třeba debatovat. Ale pozor, na Štědrý den
už nechte smeták smetákem.
Naše prapraprababičky by totiž
24. prosince úklid nedopustily,
bály se totiž, že by si z domu vymetly štěstí. A to, nebudeme si
lhát, je zvlášť v dnešní složité
době hodně potřebné!

a na ní jabloň nebo zlatý déšť,
je to pro vás další šance, jak zjistit, zda bude pro vás rok 2021
rokem svatebním. Stačí vyběhnout ven, zatřást stromkem
a naslouchat, z jaké strany se
ozval pes. Potom ten směr dobře kontrolujte, právě odtamtud přijde ženich! A chcete-li si
to pojistit, hoďte si ještě navíc
střevícem, pokud špička ukazuje ven ze dveří je jasno, jděte
si chystat výbavu.

Chcete svatbu?

Schovejte si slupky

Vánoce jsou jako stvořené pro
vdavek chtivé dívky a ženy. Pokud se chcete v dalším roce postavit se svým vyvoleným před
oltář, máte co dělat. Zajistí vám
to totiž nasbírání devíti patek
od vánoček. Máte-li zahradu

Pokud dáváte do bramborového salátu cibuli a jednu či dvě
přihodíte i do štědrovečerního
vývaru, máte v podstatě vyhráno. K tomu, abyste se ale dozvěděli, jaké bude v příštím roce
počasí, museli byste slupek na-
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trápí zdravotní potíže a holou
nohou na sekeru šlápnete, máte
v příštím roce vyhráno!

Co vás čeká
Šupina pod talířem je klasika,
kterou dodržuje spousta lidí,
pokud vás ale zajímá víc než peníze, zahrajte si na věštce. Připravte si sedm hrnečků a vložte pod ně mince (bohatství),
hřeben (nesnáze), šátek (cesta), prsten (svatba), dudlík (dítě), uhlí (nemoc), chléb (štěstí).

Prostor i pro klasiku
Nevynechejte ani zvyky, které přežívají a rozhodně nebyly
zapomenuty. Lití olova určitě
zabaví děti. Pak už je jen a jen
na vás, co ze vzniklého tvaru
vyčtete a odvodíte. Klasika je

Vyzkoušejte letos některou
pozapomenutou tradici.
i krájení jablíčka, letos si rozhodně všichni zasloužíme najít
v něm hvězdičku – tedy zdraví
v příštím roce!

Chleba na stůl
Chleba budete během štědrovečerní večeře potřebovat víc.
Tentokrát ho ale nebudete nikam ukrývat, stačí ho trochu
mezi polévkou a salátem sníst.
Protože naši předci věřili tomu,
že kousek okoralého chleba přinese štěstí. A kdo ho dnes nepotřebuje?

INZERCE V5-1204
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osobnost Prahy 5
O celou naplánovanou sezonu 2020 přišli jak diváci, tak
i zaměstnanci a příznivci MeetFactory. Toto mezinárodní
centrum současného umění sídlí v průmyslové budově na
Smíchově ve speciﬁckém prostoru mezi dálnicí a aktivní
železniční tratí a unikátní je tím, že jeho program utvářejí
čtyři dramaturgické linie – hudba, galerie, divadlo
a program rezidenčních pobytů pro umělce. „Mě osobně
asi nejvíce mrzí, že naše nové divadelní představení Můj
boj, adaptace knihy Karla Ove Knausgarda s bratry
Rašilovovy v hlavních rolích se odehrálo jen jednou,
a diváci, kteří nestihli premiéru, tak neměli možnost ho
zhlédnout,“ shrnuje uplynulé měsíce ředitel Meetfactory
Marek Lakomý.

Marek Lakomý:
Kultura se vzpamatuje, ale něco se změní
● Občas se objevují výroky v tom smyslu,
že bez kultury to lidé „přežijí“. Tak tedy,
co bychom byli bez kultury – divadel, výstav, hudby…
Podobné výroky považuji za naprosto absurdní a je evidentní, že ten, kdo něco takového řekne, neví o kultuře nic. Kultura byla
vždy v centru dění v těžkých dobách, měnila dějiny, ovlivňovala společnost, politiku. Takže si myslím, že bez kultury by to
nebyl život, ale jen přežívání.

Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones?
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● Vzpamatuje se kultura? Jste optimista?
Jsem optimista, jinak bych již dávno nemohl v tomto oboru pracovat, protože
i v klidných dobách je to vysoce nestandardní pracovní odvětví. Kultura se určitě
vzpamatuje, ale předpokládám, že se některé věci změní. Což jistě nebude na škodu – možná se vše současnou situací jen
zrychlilo. Ještě před pár lety by přechod do
on-linového prostředí byl technicky ne-

možný a dnes ho považujeme za naprosto
běžnou věc.
● Na jaře lidé zachraňovali kulturu, co
to šlo, kupovali vstupenky na neexistující představení či koncerty, nechtěli vracet vstupné za zrušené akce. Jak je to
teď během podzimní vlny?
Během podzimní vlny tato solidarita
není tak výrazná, jako byla na jaře. Je to
jistě způsobeno i tím, že na všechny dopadá nejistota co bude dál a lidé musí řešit
svůj „běžný “ život, který je oproti normálu
výrazně zkomplikovaný například on-line
školou či prací z domova. Je znát i únava
z nejisté situace. I tak nás ale lidé dál podporují, třeba nechtějí vracet peníze za zrušené koncerty, nebo si naopak kupují dopředu divadelní vouchery na představení
v roce 2021.
● Jak zareagovali vaši příznivci, podrželi vás?
Naši návštěvníci nás podrželi a já doufám, že nám ještě pomohou, až znovu otevřeme a budou nás navštěvovat minimálně
v takové míře jako v letech minulých.
● O co důležitého jste přišli, co vás
osobně třeba nejvíc mrzí?
Přišli jsme o celou naplánovanou sezonu
2020 a dnes je již naprosto evidentní, že
i následující rok bude velmi komplikovaný.
Mě osobně asi nejvíce mrzí, že naše nové
divadelní představení Můj boj, adaptace
knihy Karla Ove Knausgarda s bratry Raši-

osobnost Prahy 5
lovovy v hlavních rolích se odehrálo jen jednou, a diváci, kteří nestihli premiéru, tak
neměli možnost ho zhlédnout.
● Co bude první akce, počin, který byste
po otevření kulturních institucí rádi
v MeetFactory uspořádali?
Jelikož se ještě neví, jak celé otevírání
bude pokračovat, doufám že jako první otevřeme galerie, aby současné výstavy Kde
jsou lvi? / Ubi sunt leones? a Tma představ
Jaroslava Kyši a Richarda Loskota, mohlo
vidět ještě mnoho návštěvníků.
● Vidíte na končícím roce něco pozitivního? Dala Čechům něco koronakrize?
Konec kalendářního roku přináší naději,
že ten další rok bude klidnější, lepší než ten
minulý a naděje je to, co každý z nás
v dnešní době potřebuje.
● MeetFactory patří bezpochyby k nejdůležitějším kulturním institucím v Praze 5. V čem vidíte vaši výjimečnost?
MeetFactory jako jedna z mála institucí
v České republice spojuje více kurátorovaných dramaturgií, které jsou na stejné kvalitativní úrovni. Tento koncept není běžný,
protože je jednodušší se soustředit na
jednu pilotní dramaturgii a zbývající program dělat jako doplňkový bez dramaturgického plánu.

Rezidenční program Otevřené ateliery.
● Nabízíte veřejnosti dokonce „čtyři
akce v jednom“ – hudbu, galerii, divadlo
a program rezidenčních pobytů pro
umělce. Je někdy těžké to všechno skloubit?
Samozřejmě se dostáváme do situací,
které jednožánrové instituce nezažijí
a v běžné sezoně bývá někdy „boj“ o progra-

Květináč v MeetFactory.

mové termíny, ale zase můžeme například
hudebním fanouškům ukázat zajímavou
výstavu, na kterou by se normálně nevypravili. Tato propojenost žánrů byl vždy
náš cíl, podobný princip je vidět například
i u dalších akcí, které pořádáme. Za všechny mě napadá třeba oblíbený blešák, v rámci kterého si návštěvníci mohou z nákupů
secondhandového zboží odskočit na komentovanou prohlídku galerie.
● A kde se inspirujete, máte nějaké zahraniční kulturní vzory?
Na začátku byla inspirací velká kulturní
centra rezidenčního typu v zahraničí.
Dnes jsme doufám podobnou inspirací pro
nově vznikající projekty my.
● MeetFactory bylo založeno v roce
2001, příští rok tedy oslavíte kulatiny.
Jakých těch bezmála dvacet let bylo, co
se vám povedlo?
Za dvacet let se z nápadu Davida Černého stala kulturní instituce, která je známá
po celém světě a která doufám má ještě minimálně dalších dvacet let před sebou.
● Sídlíte v Praze 5, jaká podle vás je, co
tady máte rád a co byste naopak rád vylepšil?
V Praze 5 jsem vždy měl rád její kouzlo
„dělnických“ domů ze starých ﬁlmů. Bohužel nová výstavba je naplánovaná, starý
Smíchov mizí a já jen doufám, že rozvoj

INZERCE V5-1205
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osobnost Prahy 5
čtvrti proběhne v přiměřeném
rozsahu a bez zásadních omezení pro obyvatele.
● Máte tady nějaká oblíbená
místa, kam se rád vracíte?
Moc rád chodím po železničním mostě, který spojuje oba
břehy Vltavy, a s divadelním
představením Psí dny se pravidelně vracíme do bazénu pod
Barrandovskými terasami. Od
začátku, co pracuji v MeetFactory, jsem si říkal, že jednou
místo práce vystoupám na Dívčí hrady a jsem rád, že se mi to
loni podařilo uskutečnit.
● A co do kultury – mají lidé
na výběr, když si chtějí zajít
do divadla, na výstavu nebo
na koncert? Kam rád na Pětce chodíte vy?
Myslím, že nabídka kultury
v Praze 5 je neuvěřitelně široká
a není problém si vybrat. Kromě MeetFactory, kam chodím
nejen pracovně, ale i za kulturou, navštěvuji pravidelně jazzový klub Jazz Dock a také
musím doporučit dlouhodobě
neuvěřitelně kvalitní program

MeetFactory.

Švandova divadla. Dříve jsem
býval častým návštěvníkem
koncertů v klubu Futurum,
který sídlí v Národním domě.
● A jaké sny, když budeme
předstírat, že žádná koronakrize není, máte? Kam byste
se chtěli posunout?
Chtěl bych, aby se nám dále
dařilo vytvářet stejně kvalitní
a zajímavý program jako dosud,
aby se nám podařilo uskutečnit
plánované opravy/rekonstrukce objektu, kde MeetFactory
sídlí, a také sen z největších,

INZERCE V5-1217

aby se podařilo realizovat lávku
přes železniční trať, což by návštěvníkům usnadnilo cestu za
kulturou. V neposlední řadě
doufám, že plánovaná výstavba
Radlické radiály nebude mít
žádný vliv na naše fungování.
● Jaké hudební vystoupení,
divadelní představení nebo
výstava jsou v historii MeetFactory podle vašeho názoru
nezapomenutelné, nebo na
kterého zahraničního, ale
i domácího hosta jste nejvíc
pyšný?

Já osobně asi nikdy nezapomenu na vystoupení kanadského zpěváka a kytaristy Mac DeMarca, který ve vyprodaném
sále předvedl neuvěřitelnou
skoro tříhodinovou show.
● Blíží se konec roku, roku
velmi těžkého. Co byste čtenářům popřál?
Popřál bych nám všem, ať je
ten příští rok jednodušší a klidnější než tento, a české kultuře,
ať se vypořádá s budoucími obtížemi stejně dobře a s nadhledem, jako v tomto roce.

INZERCE V5-1201

MASNA KRAKOV LIDICKÁ, S.R.O.
Lidická 400/39, Praha 5 – Smíchov
◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených
chlebíčků, pečiva

Těšíme se na Vás!
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků,
hodně úspěchů v novém roce
a především pevné zdraví a pozitivní náladu
v této nelehké době.


www.krecekkk.cz
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K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

INZERCE V5-1211

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
PRŮMYSLOVÝCH
Ů
S O C OBJEKTŮ
O J
Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL
Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?
Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání.
Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

INZERCE V5-1208

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz

INZERCE V5-1214

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

www.vase5.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tři vybraní řešitelé
správných tajenek
obdrží knihu
La Buchta
Cesta z jednoho těsta
Tajenka skrývá citát George Bernarda Shawa

INZERCE V5-1218
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Pětce chybí místa ve školách.
Radniční budovu si pronajímá starostka
S nedostatkem míst ve školách bojuje
dlouhodobě hlavní město, a to včetně
Prahy 5. Ta i přesto nadále pronajímá
budovu bývalé ZŠ Plzeňská soukromému
gymnáziu. Jeho majitelkou přitom není
nikdo jiný, než starostka pětky Renata
Zajíčková (ODS).
edakce magazínu Vaše 5
pochopitelně oslovila
radnici, respektive tiskového mluvčího, s žádostí o vyjádření starostky Prahy 5. Do
uzávěrky magazínu však zůstaly dotazy bez reakce. Postoj Zajíčkové tak lze vyčíst z otevřeného dopisu, který koncem června
adresovala senátorovi za pátou
městskou část Václavu Láskovi
(SEN 21). Ten totiž pronájem
budovy soukromému gymnáziu
starostky kritizuje dlouhodobě.
„Jde o střet zájmů. Jako starostka s gescí školství má hájit

R

zájmy městské části. Jako podnikatelka, vlastník ﬁrmy podnikající ve školství, logicky hájí
zájmy své podnikatelské. Je to
podobný střet zájmů jako má
Andrej Babiš, jen v menších rozměrech,“ míní senátor Láska.
V otevřeném dopise mu Zajíčková argumentuje tím, že zmíněnou budovu na Plzeňské si
soukromé Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha pronajalo od radnice roce
2013 po řádném výběrovém řízení. „Je důležité zmínit, že tato
budova byla v roce 2011 uza-

vřena tehdejší politickou reprezentací Prahy 5, a to především
z důvodu naprostého nezájmu
místních žáků a jejich rodičů
o tuto školu. Ve školním roce
2010/2011 ji navštěvovalo pouze 49 dětí z celé spádové oblasti,“ vypočítává Zajíčková s tím,
že smlouvu tehdy coby jednatelka a ředitelka školy podepsala
v situaci, kdy nebyla aktivní političkou a ani členkou žádné politické strany.
„Do komunální politiky jsem
vstoupila až na podzim 2018
v komunálních volbách jako
lídryně kandidátky ODS. Vzhledem k tomu, že jsem si byla vědoma, že někteří političtí konkurenti mohou zneužít či využít
nájemní vztah mezi MČ Praha 5
a gymnáziem k útoku na mou
osobu, od samého počátku jsem
všechny pravdivě o celé záležitosti informovala,“ hájí se Zajíčková.
Podle ní navíc budova potřebovala velké investice, které šly

za soukromým gymnáziem. Hájí se také tím, že se nebude účastnit žádného projednávání
a rozhodování o nájemním vztahu mezi městskou částí a gymnáziem.
Opoziční zastupitel Daniel
Mazur (Piráti), který byl předchůdcem Renaty Zajíčkové ve
funkci starosty Prahy 5, však
upozorňuje, že v oblasti Košíř
jsou již aktuálně kapacity na
hraně, naplněnost ZŠ Nepomucká se blíží 100%. „S ohledem na demograﬁcký vývoj
a novou výstavbu bude v této lokalitě v následujících letech potřeba cca 300 úplně nových
míst. Zřejmě tedy bude potřeba
úplně nová školská budova.
S ohledem na délku stavebních
procesů však je potřeba najít
i přechodné kapacity (není možné čekat až na novou budovu)
– a pro toto přechodné období
se budova na Plzeňské jeví jako
reálné a dostupné řešení,“ míní
Daniel Mazur.

Opozice: Ohlášení střetu zájmů
neřeší podstatu problému
dykoli se rozhoduje cokoliv týkající se školních
kapacit v oblasti, konkrétně této budovy nebo využití
okolních pozemků, ocitá se podle zastupitele Daniela Mazura
starostka Prahy 5 ve střetu zájmů. „Samotné ohlášení střetu
zájmú až při hlasování (případně i neúčast při hlasování) neřeší podstatu problému,“ míní
Daniel Mazur (Piráti).
● Považujete situaci za střet
zájmů?
Ano, s tím, že střet zájmů nastává, kdykoli se rozhoduje cokoliv týkající se školních kapacit
v oblasti, konkrétně této budovy
nebo využití okolních pozemků.
Zákon žádá pouze to, že politik

K

má před příslušným hlasováním avizovat svůj střet zájmů.
Starostka má zároveň na starosti gesci školství – tedy je přímo v její kompetenci přicházet
s návrhy a koncepcemi, řídí odbor školství, má nejvíce informací. Samotné ohlášení střetu
zájmů až při hlasování (případně i neúčast při hlasování) neřeší podstatu problému.
● Jak akutně potřebuje Praha 5 novou školu?
V oblasti Košíř jsou již aktuálně kapacity na hraně, naplněnost ZŠ Nepomucká se blíží
100%. S ohledem na demograﬁcký vývoj a novou výstavbu bude v této lokalitě v následujících
letech potřeba cca 300 úplně

nových míst. Zřejmě tedy bude
potřeba úplně nová školská budova. S ohledem na délku stavebních procesů však je potřeba
najít i přechodné kapacity (není
možné čekat až na novou budovu) – a pro toto přechodné
období se budova na Plzeňské
jeví jako reálné a dostupné řešení. Dalším uvažovaným projektem je ZŠ Nový Smíchov, která by měla být nově postavena
v oblasti výstavby nové čtvrti na
Smíchově.
● Podobnou situaci musela
řešit Praha 5 i v souvislosti
s Tanečním centrem Praha.
V čem je podle vašeho názoru
odlišná nebo naopak shodná?

Situace budov na Plzeňské
a pod Žvahovem se liší ve dvou
věcech. První je, že v oblasti
Žvahova nebylo potřeba řešit
tak zásadní nedostatek míst na
školách. Druhým rozdílem pak
je délka uzavřené nájemní
smlouvy – kdy GMVV má nastavenu extrémně dlouhou dobu
pronájmu (v podstatě 20 let)
bez možnosti výpovědi ze strany městské části. To TCP mělo
smlouvu s roční výpovědní lhůtou ze které radnice velkodušně
udělala rok a půl. Podobnost naopak je v tom, že v obou dvou
případech se řeší politické napojení a konﬂikty pronajímatelů
a je tak obtížné celou situaci řešit věcně a racionálně.

www.vase5.cz
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servis

Velkoobjemové

Velkoobjemové

kontejnery Regios

kontejnery MHMP

ontejnery společnosti Regios a. s. hrazené z rozpočtu městské části Praha 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodinách,
nejpozději do 10.00 a následně
dle potřeby měněny.
■ Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, autosklo a kovové
předměty.

a každém stanovišti bude kontejner přistavený
pouze ve vymezeném časovém úseku. Do kontejneru je
možné odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcadla.

17. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží (proti číslu 19)

9. 12. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)

21. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

10. 12. 14.00–18.00 hod.
■ U Blaženky x Na Provaznici

22. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Butovická x Mezi Lány

11. 12.14.00–18.00 hod.
■ U Sm. hřbitova x K Vodojemu

23. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Holečkova

14. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Zdíkovská x Libínská

28. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského č. 608

15. 12. 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská

29. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Prachnerova x Hlaváčkova

16. 12. 14.00–18.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova

30. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Trojdílná x U Cibulky

N

18. 12.–19. 12. 2020
■ Nádražní (proti číslu 68)
■ Zahradníčkova (proti číslu 16)
25. 12.–26. 12. 2020
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

Kam a jak vyhodit roušku
■ Použité roušky je nutné vložit do plastového pytle s tloušťkou
alespoň 0,2 mm, pytel zavázat a jeho povrch vydezinﬁkovat.
Pytle o tenčí tloušťce je nutné dát dva přes sebe. Tento pytel se
vyhazuje vždy a pouze do popelnic komunálního odpadu.
■ V žádném případě se tento druh odpadu neodkládá mimo
černé kontejnery, jinak by mohlo dojít k ohrožení pracovníků
svozových společností.

18. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

Bezpečnostní
informační
služba
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NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

INZERCE V5-1213

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

INZERCE V5-1220

ZDROJ MČ PRAHA 5

K

11. 12.–12. 12. 2020
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipová
alej a V Zálesí)
■ Na Pomezí (u čísla 4)
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