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Vážení občané Prahy 5 a 13,
 
už počtvrté navštěvuji Vaše poštovní 
schránky s několika novinkami z na-
šeho obvodu a mé práce. Slíbil jsem 
sobě i Vám, že tak budu pravidelně 
činit, když jsem viděl Vaše schránky 
nacpané letáky v předvolební kam-
pani. Přál bych si, abyste věděli, že 
mě Vaše starosti i radosti zajíma-
jí pořád. Těší mě, že za čtyři roky 
mého mandátu Vás ke mně do senát-
ní kanceláře dorazilo osobně už přes 
čtyři stovky. Povídali jsme si, řešili 
problémy, kuli plány na lepší život 
na Praze 5 a 13. Setkání s Vámi dávají 
mé práci smysl. Stejně tak mě ne-
přestávají bavit besedy: na školách, 
u nás v Senátu nebo na schůzkách 
Vašich občanských sdružení a spol-
ků. No a jednou za rok za Vámi vyrá-
žím i do Vašich domovů prostřednic-
tvím těchto novin. V letošním vydání 
naleznete například přehled vývoje 
kauz v našem obvodě, novinky z mé 
senátorské kanceláře a pozvánku na 
pohádkový les, který každoročně 
pořádáme na podporu záchrany zá-
mečku Cibulka.

Pokud se mě budete chtít na cokoli 
zeptat, neváhejte se na mě obrátit. 
Jsem tu pro Vás.

S přátelským pozdravem

Neodmyslitelnou součástí práce sená-
tora jsou setkání s občany. A já je mám 
opravdu rád. Příležitostí k takovému 
milému setkání jsou i návštěvy Senátu 
pro seniory, studenty a spolky. V rám-
ci těchto návštěv můžete absolvovat 
prohlídku Senátu s naší zkušenou prů-

Senát (z latinského senex neboli sta-
řec, u něhož je předpoklad zkušenosti 
a jisté moudrosti) není dnes u voličů 
tak vážený jako kdysi ve starém Římě. 
Je ale o to cennější pro hrstku odpo-
vědných, kteří volí pravidelně. Senátoři 
už nechodí do práce v tógách a nemají 
pod nimi připravené dýky, přesto dove-
dou naši svobodu bránit účinně. Každá 
zahrada má svůj plevel, jenže kde kve-
te Růžička, kvete i Láska. A takových 
míst mnoho nemáme. Představa, že by 
všechna místa byla zaplevelena, jako 
třeba současná Poslanecká sněmov-
na, je tristní.  O to důležitější je pro mě 
dnešní Senát, Horní komora Parlamen-
tu České republiky.

Jan Hrušínský,
principál Divadla Na Jezerce

vodkyní, zhlédnout krátký informační 
film a v neposlední řadě podebatovat 
se mnou. Takováto posezení s malým 
občerstvením jsou pro mě vždy velmi 
obohacující, a budu proto rád, když se 
jich zúčastníte i Vy. V případě zájmu mě 
neváhejte kontaktovat.

MÁ SENÁT SMYSL?
ODPOVÍDÁ JAN HRUŠÍNSKÝ

KONTAKT

   Adresa senátní kanceláře: Štefánikova 65, Praha 5, 150 00

  Telefon: 602 878 740
 Email: vaclav.laska@vaclavlaska.cz
  Jsem i na Facebooku: @pravoslaskou

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO SENÁTU!
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Pokud jste někdy došli Kinského zahra-
dou až k samému vrchu Holečkovy ulice, 
jistě vás zaujal rozsáhlý klášterní kom-
plex s překvapivou cedulí „Česká poš-
ta”. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, 
tady, přímo nad Pražským okruhem, se 
ukrývá jedna z nejvýznamnějších smí-
chovských památek. 

Kostel sv. Gabriela a přilehlý klášterní 
komplex stojí v Holečkově ulici od roku 
1891. Stavba v novorománském stylu 
sloužila řádu benediktinek a je unikátní 
především svou vnitřní výzdobou - jde o 
jeden ze dvou pražských kostelů s interi-
érem ve stylu tzv. Beuronské školy. Tím 
druhým je Emauzský klášter na Praze 2. 
Nyní ale hrozí, že veřejnost ztratí do kos-
tela sv. Gabriela přístup. A to včetně vě-
řících, kteří tam docházejí na pravidelné 
nedělní mše.

Pohnutý osud i nejistá budoucnost

Benediktinky si v nově zbudovaném 
opatství příliš dlouho nepobyly. Už 
v roce 1919 budovy přešly do správy 
ministerstva Pošt a telegramů s jedinou 
podmínkou - věcným břemenem, které 
ministerstvo zavazovalo, že se v kostele 

budou i nadále konat bohoslužby.
Československá pošta se v roce 1931 

přestěhovala ze Smíchova do Vodičko-
vy ulice a z kláštera se stalo muzeum. 
Zatímco kostel každou neděli plní svůj 
účel, areál kláštera chátrá. Proto letos 
Česká pošta nabídla celý komplex včet-
ně kostela k prodeji. Avšak bez zmínky 
o věcném břemeni. To by mohlo zname-
nat, že se věřící do kostela už nedosta-
nou.

Protesty církve zatím bezvýsledku

Smíchovská farnost sv. Václava, pod 
kterou kostel spadá, se proti opomenutí 
břemene ohradila a pokusila se ho vložit 
do katastru na základě smlouvy z roku 
1919. Katastrální úřad ovšem žádost za-
mítl. Česká pošta farnosti nabídla vytvo-
ření nového břemene za úplatu zhruba 
600 tisíc korun. 

Do věci se zapojil také Spolek přátel 
beuronského umění a ani mě nenechává 
tento problém chladným. Obrátil jsem 
se proto opakovaně na Ministerstvo vni-
tra i Českou poštu, neboť jsem přesvěd-
čený, že v tomto případě má stát morální 
závazek podpořit bezúplatně existenci 

věcného břemene konání bohoslužeb, 
aby kostel mohl nadále plnit svůj účel. 

O výsledku jednání vás budu, doufám 
brzy, informovat v některém z dalších čí-
sel mého zpravodaje. Do té doby můžete 
tuto unikátní památku navštívit každou 
neděli v 11:15 při pravidelné mši.

BEURONSKÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Unikátní umělecký sloh pochází 
původně z jižního Německa. Zdej-
ší mniši hledali v 19. století nový 
způsob, jak pozvednout úroveň 
církevního umění. Zdálo se jim, že 
lidstvo již v současném slohu ne-
může přijít s ničím novým. Proto 
se obrátili zpět do historie. Inspi-
raci pro své fresky a malby čerpali 
z Egypta - ať už šlo o zobrazování 
postav, symboliku, nebo barev-
nost doplněnou přírodními orna-
menty listů palem a papyrů.

SPOR O OSUD UNIKÁTNÍ SMÍCHOVSKÉ PAMÁTKY
JEDINÝ KOSTEL SV. GABRIELA NABÍDLA ČESKÁ POŠTA K PRODEJI. 
ZŮSTANE OTEVŘENÝ VEŘEJNOSTI?

Zdroj fotek: Archiv nadačního fondu Malakim

Pohled na kostel sv. Gabriela z Holečkovy ulice

Nástěnná malba anděl 
„Potestates“, 
Beuronská škola, návrh P. 
Adelbert Gresnicht, asi 1896
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Zdroj: Trigema

Praha 13 patří mezi nej-
rychleji rostoucí městské 
části? Jenom od roku 2012 
zde bylo postaveno přes 200 
nemovitostí. Ačkoliv jsou 
nové byty samozřejmě po-
třeba, neměla by výstavba 
probíhat na úkor současných 
obyvatel.

Právě k tomu však na Praze 
13 často dochází. Celé Jiho-
západní město trpí pod tla-
kem developerů masivní vý-
stavbou. Orgány odpovědné 
za novou výstavbu neberou 
v potaz, že Praha 13 nemá 
pro nové obyvatele dostateč-
nou občanskou vybavenost 
(kapacita škol, školek, pošta, 
lékaři…) ani dostatek parko-
vacích míst. Kvalita ovzduší 
je už nyní nevalná a posílení 
dopravy ji ještě zhorší. 

Podle územního plánu se 
jedná o stabilizované úze-
mí, takže by zde neměla být 
rozsáhlá stavební činnost 
vůbec možná. Jenže sídliště 
se zahušťují dál… Smutným 
příkladem necitlivé  a pře-
dimenzované výstavby jsou 
projekty bytových domů 
u OC Paprsek a OC Lužiny.

Víte, že…

DEVELOPEŘI ŠKODÍ SOUČASNÝM 

OC PAPRSEK
Proti výstavbě bytových domů na 
místě OC Paprsek místní obyvatelé 
protestují už dlouhou dobu. Projekt 
bytového domu, jenž má dosahovat 
až do výšky třinácti nadzemních pod-
laží, značně převyšuje současné pa-
nelové domy, ale především mění do-
savadní funkci území, na kterém stojí 
stavba občanské vybavenosti. 

Přestože proběhlo několik veřej-
ných prezentací developerské společ-
nosti Trigema, nebyly na nich námitky 
občanů brány v potaz. Na konci loň-
ského prosince zahájil Stavební odbor 
MČ Prahy 13 územní řízení na bytový 
dům Paprsek. Už samotné zahájení 
územního řízení těsně před Vánoci je 
velmi znepokojivé, protože tím došlo 
ke zkrácení času na zpracování námi-
tek na úplné minimum. Přesto jsme 
stihli odborné námitky ve spolupráci 
s místními občany připravit a podat 
včas.

Další bytová zástavba by měla silně 

negativní dopad na zdraví a každo-
denní život v okolí. Stavba by napří-
klad způsobila úbytek slunečního svi-
tu a zeleně. Vedla by také ke zvýšení 
koncentrace karcinogenního benzo-
(a)pyrenu, který významně zvyšuje 
nemocnost dětí předškolního věku 
a úmrtnost na kardiovaskulární one-
mocnění u dospělých. Příliv nových 
rezidentů by také ztížil už tak kom-
plikovanou situaci, v níž se současní 
obyvatelé nacházejí. Marné hledání 
parkovacích míst, dlouhé fronty na 
poště i v obchodech a boje o umístění 
dětí ve školách a školkách by se staly 
smutnou a nedílnou součástí zdejšího 
života. 

Stále ale ještě existuje naděje, že se 
výstavbě podaří zabránit. Pokud Vám 
tato problematika není lhostejná, 
můžete náš boj podpořit podepsáním 
petice na mých webových stránkách: 
www.vaclavlaska.cz/petice_paprsek. 
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Zdroj: Dokumentace EIA

Ministerstvo pro místní roz-
voj připravuje nový stavební zá-
kon, který má za cíl údajně zjed-
nodušit stavební řízení. Hlavní 
motivací k prosazení návrhu 
zákona je ale ve skutečnosti 
snaha posílit pozici developerů 
a okleštit práva osob i úřadů, 
kterých se to které řízení týká. 

Do správních řízení nebu-
dou nově moci zasahovat kra-
je, obce, veřejnost ani státní 
úřady, které mají za úkol před 
dopady staveb chránit zdraví 
a majetek lidí, životní prostředí 
nebo historické památky. 

Přitom za zdržování staveb 
nenesou odpovědnost obča-
né, ale právě developeři, kteří 
zahajují řízení na nesmyslné 
a nelogické stavby. Ty pak často 
nechávají na „mrtvém bodě”, 
dokud pro něj nenajdou politic-
kou podporu. 

Pod záminkou zrychlení ří-
zení nedělá nový zákon rozdíl 
mezi stavbou rodinného dom-
ku a mrakodrapu. Pod rouškou 
ochrany drobných stavitelů tak 
připravuje pole pro neomezené 
řádění developerů. 

Není se čemu divit. Znění 
zákona si nechal napsat je-
den z nich: nechvalně proslulý 
developer Central Group. Ten 
k jeho přijetí také dlouhodobě 
financuje nepravdivou mediál-
ní kampaň. Pokud nechceme, 
aby nelogická a nekoordinova-
ná výstavba v Praze dále pokra-
čovala, musí se celý zákon pře-
pracovat. To bude jedna z mých 
priorit v Senátu pro tento rok.

MOJE PRIORITA 
V SENÁTU:  
Změna stavebního záko-
na z pera developerů

OBYVATELŮM PRAHY 13

OC LUŽINY
S obdobnou situací se potýkají 

také obyvatelé v okolí OC Lužiny. Ko-
lem obchodního centra má vyrůst 
komplex Polyfunkční domy Lužiny. 
Projektu, o který se s developerem 
přeme od roku 2013, vytýkají místní 
obyvatelé především bezohlednost 
vůči okolí. Realizace projektu by vedla 
ke zhoršení kvality života a problé-
mům s infrastrukturou. Prioritou by v 
současné době měla být revitalizace 
a regenerace sídlišť, a ne nová byto-
vá zástavba. Věnovat bychom se měli 
zejména budování služeb a kultivaci 
i údržbě veřejných a odpočinkových 
ploch, aby byla sídliště do budoucna 
udržitelná.

Nešťastnost výstavby Polyfunkč-
ních domů Lužiny potvrdil i architekt 
projektu Jihozápadní Město Praha 
z roku 1968 Ivo Oberstein. V roce 2015 
jsem s ním osobně situaci konzultoval 
a shodli jsme se, že tato výstavba by 
pro Lužiny představovala velmi necit-

livý zásah do prostoru sídliště, které 
není dostatečně vybaveno dopravní 
a parkovací kapacitou.  

Na začátku října loňského roku 
vydal Stavební odbor ÚMČ Prahy 13 
kladné rozhodnutí o umístění stavby, 
a to pouhé tři dny po volbách a necelé  
ctyři měsíce po lhůtě dané stavebním 
zákonem. Tento postup a stanovisko 
Stavebního odboru jsou přinejmen-
ším zarážející. Ve spolupráci se Zele-
nými a Piráty na Praze 13 a expertkou 
na stavební právo jsme proto proti 
tomuto rozhodnutí okamžitě vypra-
covali odvolání. 

Chcete dostávat novinky o vý-
stavbě? Podepište petici na 
www.vaclavlaska.cz/luziny_novinky

„Prioritou by v současné 
době měla být spíše revita-
lizace a regenerace sídlišť, 
ne nová bytová zástavba.“
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Jste senátorem již více než čtyři roky, co vidíte, když se za 
tímto obdobím ohlédnete?

Čtyři roky, kdy jsem mohl dělat práci, která mě baví a dává 
mi smysl. Šel jsem do politiky s obrovským respektem. A ne-
měl žádná velká očekávání. Spíš jsem se bál, aby se neukáza-
lo, že se ženu do něčeho, pro co nejsem stavěný. Ale senátoro-
vání mě hodně baví. Jsem vděčný za to, že mi lidé před čtyřmi 
lety dali možnost tuhle práci dělat.

Co je vaším hlavním motorem, který vás v senátorské ak-
tivitě pohání?

Asi právě to, že mě ta práce baví. Kdysi před asi patnácti 
lety jsem měl být jako policista povýšen do důstojnické hod-
nosti. A předtím mě prohnali obsáhlými psychotesty. Mimo 
jiné z nich vypadlo, že práci, která mi nedává smysl, nebudu 
plnit ani na přímý rozkaz. Naopak práci a úkolům, které mě 
naplňují, jsem ochoten obětovat opravdu hodně. A tak nějak 
to se mnou asi bude pořád.

Jaké jsou kvality českého politického prostředí a na čem 
se naopak ještě musí zapracovat?

Než začnu lamentovat nad kvalitou českého politického 

prostředí, tak raději něco nejdříve připomenu. Žijeme v zemi, 
kde má smysl se za dobré věci prát. Kde lze dělat politiku se 
zvednutým hledím a přímočaře. I když to občas bolí. Ale po-
řád nám většina populace téhle planety může závidět. A teď 
ta kritika. České politické scéně by prospěly dvě věci. Jednak 
aby politici byli víc mezi lidmi. Diskutovali s nimi, dávali jim 
po celé volební období (nejen před volbami) najevo, že o ně 
mají zájem. A pak si také dlouhodobě myslím, že by celkově 
politické kultuře prospělo víc žen v politice.

Často se nyní mluví o rozdělené společnosti. Jak bychom 
se k takové situaci měli postavit, abychom přispěli k její-
mu zlepšení?

Asi to bude hodně o tom, naučit se spolu znovu diskutovat. 
Vést diskusi nikoli s cílem druhého porazit, ale s cílem vymě-
nit si své názory, naslouchat si a zkusit se pochopit. I když ta 
diskuse může skončit shodou, že se na svět prostě díváme ji-
nak a neshodneme se. Ale my už často neumíme v klidu deba-
tovat ani s lidmi s hodně podobnými názory. Diskuse a schop-
nost ji vést je nejlepší prevence proti rozdělování společnosti.

 V rámci senátorské práce se hodně setkáváte s lidmi a po-

„SNAŽÍM SE NEZTRATIT KONTAKT 
S TÍM, CO LIDI TRÁPÍ.“
ŘÍKÁ VÁCLAV LÁSKA V ROZHOVORU
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Volit je právo, nikoli povinnost. Úkolem každého politika, 
včetně mě, je především svým vlastním chováním a svými 
činy přesvědčit lidi, že volby mají smysl. Dát jim chuť k vol-
bám chodit. A ne jen mentorovat, že prostě „k těmhle volbám 
musíte“. Já k evropským volbám půjdu. Chodím ke každým 
volbám, protože si svého volebního práva vážím. I když někdy 
je to rozhodování opravdu těžké. Někdy svého hlasu dokon-
ce zpětně lituju. Ale je to moje právo a věřím tomu, že chodit 
k volbám má smysl. A budu dělat všechno proto, aby si to my-
slelo co nejvíc lidí.

Podle čeho by se lidé měli při volbě rozhodovat?

To je v každých volbách jiné. V komunálních či senátních se 
můžete řídit tím, že konkrétní kandidáty často znáte. A roz-
hodovat se podle osobností. Ve sněmovních zase je to dale-
ko více o stranách, kterým dáváte hlas. Práce ve sněmovně 
je míň o individualitách a víc o plnění stranických programů 
a slibů. No a v evropských volbách je to takový mix. Volíte 

konkrétní osobnosti, které ale často neznáte osobně. Proto 
musíte také trochu věřit straně, která kandidátku sestavila. 

Po jaké knize nejraději sáhnete, když si chcete odpočinout 
od politiky?

No, upřímně mi se třemi dětmi mnoho času na čtení nezbý-
vá. Poslední tři knihy, které jsem přečetl, byla Tlapková pat-
rola, Káťa a Škubánek a Ferda Mravenec. A to vše v souvislosti 
s uspáváním našeho nejmladšího syna.

máháte jim řešit jejich problémy. Proč jsou tato setkání 
pro vás důležitá?

Protože mě drží nohama na zemi. Dovolují mi neztratit kon-
takt s tím, co lidi trápí. Co oni považují za důležité. A pak to 
vzít v potaz při schvalování legislativy. Být zavřený v senát-
ních komnatách by vedlo jen k naprostému odtržení od reali-
ty. A to je ta nejhorší věc, co se zákonodárci může stát.

S čím lidem například pomáháte?

Tím, že jsem profesí advokát, tak zejména radami, kde 
a jakým způsobem se můžou domáhat svých práv. Někdy je 
přímo před úřady zastupuji nebo chodím na úřady vyřizovat 
věci jejich jménem. Byť by správně měl být přístup úředníka 
naprosto stejný k občanovi jako k senátorovi, ne vždy tomu 
tak je. Navíc mi právnické vzdělání umožňuje účinnější obra-
nu proti častému „to nejde“. No a obsahově se drtivá většina 
rad a zastupování týká developerů a často velmi divoké až ne-
smyslné výstavby v Praze 5 a 13. 

Chodíte také diskutovat do škol se studenty. Myslíte si, že 
je důležité mluvit s dětmi o politice?

Spíš si myslím, že je důležité, aby mladí lidé viděli živého 
politika, mohli se ho na cokoli zeptat a on jim odpovídal. Když 
jezdím po školách, snažím se studenty co nejdřív vyprovoko-
vat k diskusi. Na monology politika nejsou zvědaví a ani by jim 
nic nedaly. Ale právě ta diskuse, vyměňování názorů, naslou-
chání je to, co jim může politiku přiblížit nebo i zlidštit. A co je 
třeba pak přivede i k volebním urnám.

V poslední době se velká část politické diskuse přesouvá 
na sociální sítě, vy sám jste na sociálních sítích aktivní. 
Jak by měli lidé k informacím ze sociálních sítí přistupo-
vat?

Sice jsem na sociálních sítích aktivní, ale raději mám přímá 
setkávání. Diskuse na sociálních sítích je křehká věc. Nevidí-
te svému partnerovi do očí. Nevnímáte jeho mimiku. Snadno 
tak můžete špatně pochopit, co vám píše, jak to myslí. A pro-
to tam skoro každý rychle přejde v konfrontační styl. Dneš-
ní doba je dobou informační. Informací je neskutečně moc, 
nejenom na sociálních sítích. Někdy je dost těžké se v nich 
zorientovat. Každá informace je dnes spíš jakési vstupní sdě-
lení „někde se něco stalo“. A vlastně je jen startovní čárou pro 
zahájení zjišťování, co a kde se stalo doopravdy. Na což ale 
bohužel v dnešní době nebývá moc času. V záplavě informací 
je asi nejdůležitější nevzdávat se vlastního rozumu a důsled-
ně si chránit schopnost kritického myšlení.

Blíží se volby do Evropského parlamentu, v roce 2014 
k nim v Česku přišlo pouze 18,2 % voličů. Proč by podle 
vás měli voliči svůj přístup tento rok přehodnotit?

„Žijeme v zemi, kde má smysl se za 
dobré věci prát.“
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Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek ve 
spolupráci s Magistrátem plánuje ne-
otřelý, ale podle mého názoru krásný 
a přínosný projekt. Zoologická zahrada 
se chystá přesunout menší stádo koní 
Převalského na plošinu na okraji Pro-
kopského údolí. Zdejší krajina zvítězila 
v konkurenci mnoha dalších kandidátů, 
neboť připomíná původní domov toho-
to plemena - mongolskou step.

Prospěch z nového výběhu budou 
mít nejen zvířata, ale i životní prostředí. 
Území nově zatravněné louky vytvořené 
z původní erodující zemědělské půdy 
spadá do zóny, ve které je zákaz použití 
zemědělských hnojiv a herbicidů. O tra-
viny tak budou koně pečovat přiroze-
ným vypásáním. Biologové doufají, že 
tento krok přispěje k počínající obnově 
původních přírodních společenstev 
v celé lokalitě.

Nad výběhem, v místě jednoho z nej-

hezčích výhledů na Prahu, kde ve stře-
dověku stával hrad Děvín, vznikne bez-
bariérová vyhlídka, ze které budou moci 
Pražané koně Převalského sledovat.

Někteří obyvatelé Dívčích hradů vyjá-
dřili obavy, jestli se tím neotevřou dveře 
developerské výstavbě. Mohu vás uklid-
nit, že nic takového se rozhodně nechys-
tá. Naopak mám radost, že se Zoo Praha 
brzy významně rozroste i na naší straně 
města a sám se těším, až se tam s dětmi 
vypravíme. Myslím, že příchod divokých 
koní Dívčím hradům prospěje.

PRAŽSKÁ ZOO POSTAVÍ 
NOVÉ VÝBĚHY NA PRAZE 5
DÍVČÍ HRADY SE BRZY STANOU NOVÝM DOMOVEM 
JEDINÉHO DOSUD ŽIJÍCÍHO DRUHU DIVOKÝCH KONÍ - 
KONĚ PŘEVALSKÉHO

Mezi Smíchovským nádražím a Císař-
skou loukou se ukrývá nečekaný poklad 
- vodní nádrž, která v případě nouze 
může po dobu 10 dnů zásobovat vodou 
až 600 tisíc obyvatel Prahy. Na toto vodní 
dílo si ale nyní dělá neoprávněné nároky 
developerská společnost CWJ Smíchov, 
která má v plánu v tomto místě vystavět 
polyfunkční centrum s 451 byty a 23 230 
m2 kanceláří. 

Rozsáhlá vodní nádrž vznikla v osm-
desátých letech při výstavbě metra B a 
slouží k jímání a akumulaci vody, kterou 
zásobuje několik stanic metra. Z bez-
pečnostních důvodů byla existence ná-
drže utajovaná, a není proto zakreslená 
ani v katastru. Na pozemcích je však 
kvůli nádrži stavební uzávěra, kterou 
mohou odblokovat jedině radní Magist-
rátu svým hlasováním. 

Právě na ně se ale snaží CWJ Smí-
chov vyvíjet nepříjemný tlak. Vlastnic-
ká struktura této developerské firmy 
je sama o sobě nejasná. Stopy vedou 
k bývalému šéfovi ČEZu Martinu Roma-
novi. Developer v rozporu se smlouvou 
i zákony tvrdí, že vodní dílo, které se 
na pozemcích nachází, je jeho majetek, 
a může s ní proto volně nakládat. 

Tento výklad odmítám a považuji za 
nutné, aby byla vodnímu dílu zajištěna 
ochrana nejen před tímto útokem, ale 
i v budoucnu. Pro město i jeho obyva-
tele je klíčové, aby nádrž sloužila svému 
původnímu účelu. Kauzou se zabývá 
i primátor Zdeněk Hřib, který mi osob-
ně  slíbil, že vodní zdroj i veřejné zájmy 
musí zůstat nadřazeny zájmům develo-
perů. Na dosažení tohoto cíle s ním budu 
ochotně a rád spolupracovat.

KOMU PATŘÍ 
ZÁSOBY VODY 
NA SMÍCHOVĚ?
TAHANICE O VODNÍ DÍLO 
ZA 1,5 MILIARDY 
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Jsme obyvatelé Smíchova, okolí Stra-
konické ulice, a snažíme se zvrátit prá-
vě probíhající tlak na změnu územního 
plánu pro skoro tříhektarové sportoviš-
tě podél Vltavy naproti Vyšehradu – ze 
současného vymezeného využití pro 
sport na funkci všeobecně smíšenou, 
tedy zástavbu. Sportovní areál SK Smí-
chov pravděpodobně neznáte, jedná 
se o fotbalové hřiště fungující od roku 
1957, ale i tenisové kurty, restauraci, 
golfové centrum... Areál od revoluce 
vlastní SK Smíchov, z. s., který nyní pro-
střednictvím developera SEBRE jedná 
s MČ Praha 5 a Magistrátem hl. m. Pra-
hy o změně územního plánu pro záměr 
ŠEMÍKŮV BŘEH neboli cca pětipatrový 
komplex administrativně-obytných bu-
dov s restauracemi a obchody.

Jak se změní pohled z Vyšehradu na 
železniční most? Kde budou obyvatelé 
Smíchova sportovat (stávající, ale pře-
devším ti budoucí)? Kde budou rybáři 
lovit ryby? Jak se zvýší hluk a prašnost 

ve čtyřproudé ulici Strakonická? Které 
další sportoviště bude zlikvidováno? 
Na tyto otázky hledáme odpověď, bo-
hužel je dosud nikdo z MČ Praha 5, IPR 
ani MHMP nedokázal odpovědět tak, 
aby nevyvstaly další pochyby o správ-
nosti zástavby rekreační části jižního 
Smíchova. Demografická ani dopravní 
studie neexistuje, ale již nyní MČ Praha 
5 ví, že ve vzdálenosti několika desítek 
metrů od SK Smíchov vzroste počet 
obyvatel o více než 5 000 + stovky za-
městnanců. Pouze jeden z osmi nyní 
známých developerských projektů po-
čítá se školním hřištěm, ale bude toto 
hřiště a Císařská louka stačit pro více 
než 30 000 obyvatel?

Argumenty SEBRE jsou, že areál je ne-
vzhledný, nevyužívaný a vyžaduje mili-
ony na opravu, a proto je nevyhnutelné 
sportoviště zastavět. Od našich souse-
dů i fotbalových klubů nicméně víme, 
že majitel hřiště pro pravidelné aktivi-
ty poskytnout odmítá. Souhlasíme, že 

areál SK Smíchov nepatří mezi nejmo-
dernější, jeho okolí není udržované, ale 
jsou toto dostačující argumenty pro 
zastavění?

Velkou část pražských sportovišť 
vlastní soukromé subjekty (sportovní 
kluby, spolky, akciové společnosti,...), 
žádné se asi nenachází na tak lukrativní 
parcele jako právě SK Smíchov, ale i tak 
je stále nedostatek stavebních parcel 
a hrozí precedent, že další sportoviště 
se stanou zničehonic nevyužívanými 
a po změně územního plánu zastavě-
nými. Starosta Jan Čižinský nás infor-
moval, že toto chce majitel fotbalového 
hřiště v Holešovicích.

MČ Praha 5 nedisponuje pozemkem 
v jižní části Smíchova, proto navrhuje 
jako náhradu Císařskou louku, ta ale 
jako sportoviště již funguje a je též v sou-
kromém vlastnictví! Proto se ptáme, 
je opravdu rozumné nyní rozhodovat 
o změně územního plánu a nenávratně 
se vzdát sportovní plochy, i přesto, že 
je v soukromých rukou? SK Smíchov při 
nabytí pozemku věděl, že získává spor-
toviště, nikoliv stavební parcelu. Nemě-
la by nejdříve vzniknout demografická, 
dopravní studie predikující vývoj čtvrti 
na další desítky let a zjistit, zda nebu-
de sportoviště v budoucnu obyvatelům 
chybět a zda bude z hlediska zhoršení 
životních podmínek únosné dále bydlet 
ve Strakonické ulici? Není zde MČ právě 
od toho, aby zastupovala zájmy většiny 
svých obyvatel, a nikoli jednotlivců?

Změna Územního plánu pro zá-
měr Šemíkův břeh bude Zastupitel-
stvem MHMP projednávána na pře-
lomu jara/léta 2019. Sdělte svým 
zastupitelům svůj názor. Pro aktu-
ální informace sledujte naše webo-
vé stránky www.zalepsismichov.cz 
a facebook @zalepsismichov.

Senátorovi Václavu Láskovi velice dě-
kujeme za jeho podporu a prostor pro 
vyjádření. 

ZÁSTAVBA SPORTOVIŠŤ
NOVÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ BYTOVÉ KRIZE V PRAZE?
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Víte, že do lesa se dá za houbami chodit 
skoro celý rok? Já jsem na houby chodil 
vždycky rád. Ale byl jsem takový ten hříb-
kař, co si myslí, že houby v lese rostou 
jen od srpna do listopadu. Když jsem ale 
před nějakými deseti lety čekal v knihku-
pectví na manželku, z nudy jsem zalisto-
val v knížce Celoroční průvodce houbaře. 
Zjistil jsem, že jedlé houby v lese rostou 
celoročně, a stal se ze mě mykolog-ama-
tér. Postupně jsem se naučil rozeznávat 
více než dvě stovky jedlých hub. A vracel 
jsem se s plným košíkem z lesa od března 
do ledna. 

Můj způsob „samovzdělávání“ ovšem 
nikomu nedoporučuju.  Mohl bych ho 

rozdělit na tři etapy. První etapa: houba 
mi byla v lese povědomá, beru ji domů, 
určuji podle atlasů a vyhazuji. Druhá: stej-
nou houbu nacházím znovu, v duchu si 
říkám, co je asi zač, beru ji domů, identi-
fikuji podle atlasů a znovu vyhazuji. Když 
jsem houbu našel potřetí, přinesl jsem 
ji domů, půlku kloboučku opekl a snědl 
a druhou nechal jako vzorek „kdybych se 
spletl“. 

K poznávaní nových jedlých hub však 
není potřeba přistupovat tak dobrodruž-
ně. Existuje spousta jedlých hub, které 
s jedovatými nezaměníte. V dubnu na-
příklad doporučuji vyrazit na detektivní 
a adrenalinové pátrání po kačenkách 

a smržích, neuvěřitelně aromatických 
houbách, které jsou v zemích, kde neros-
tou lanýže, tím kulinářsky nejhodnotněj-
ším, co můžete v lesích najít. 

Rozšiřte své sběratelské portfolio také 
o holubinky. Ty rostou hojně od dubna 
do listopadu. Je jich několik desítek dru-
hů a žádná není jedovatá. Jsou jen jedlé 
a nejedlé. A ty nejedlé jsou tak hořké, že 
je nepozřete ani omylem. Taková holu-
binka namodralá je jedna z vůbec nej-
chutnějších hub v našich lesích. 

V dobách sucha se naučte na našich 
ovocných stromech rozpoznat nezamě-
nitelného sírovce žlutooranžového. Hou-
bu, kterou někteří chuťově přirovnávají 
k račímu masu. V listopadu se nemůžete 
zmýlit ani při sběru nádherně vybarvené 
čirůvky fialové, výborné houby do omá-
ček. U ní však pozor, musíte ji alespoň 
20 minut důsledně tepelně zpracovávat. 
No a v lednu, i při teplotách lehce pod 
bodem mrazu, najdete na listnatých pa-
řezích úžasnou penízovku sametonohou. 
Sama o sobě chutná úžasně. A k tomu vás 
bude hřát vědomí, že si v lednu nesete 
z lesa košík čerstvých hub.

Takže hurá do lesa. Je tam krásně a ješ-
tě přinesete něco dobrého k snědku. 
O  houbách v kuchyni třeba zase někdy 
příště.

NA HOUBY PO CELÝ ROK
SE SENÁTOREM

Výtečná mochomůrka růžovka
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LUŠTĚTE A VYHRAJTE
Tajenku zasílejte do 30. červ-
na 2019 buď e-mailem na 
vaclav.laska@vaclavlaska.cz, nebo 
písemně na adresu: Václav Láska, Šte-
fánikova 65, 150 00, Praha 5. 

Pět výherců vyhraje román Advokát. 
Kniha je příběhem bývalého policisty 
Tomáše Krásy, který po konfliktu se 
svými nadřízenými odchází od policie 
a stává se advokátem. Poznává nejen 

podvodné praktiky některých advo-
kátů, ale rozkrývá i rozsáhlou korupci 
v řadách policie, kterou si jako policis-
ta nepřipouštěl.



V sobotu 8. června se uskuteční pod 
mou záštitou již 3. ročník Svatoján-
ských slavností s pohádkovým lesem 
pro děti. Park na Cibulce ožije už od 
14 hodin pohádkovými bytostmi, 
hudbou a tancem. Připojte se k nám 
a pomozte nám oživit toto pozoru-
hodné, ale dnes bohužel chátrající 
místo.

Historie zámečku Cibulka sahá až 
do 14. století. Svou nynější empíro-

vou podobu získal v první třetině 19. 
století. Ačkoliv je od roku 1989 na se-
znamu kulturního dědictví, současný 
vlastník nechává objekt dlouhodobě 
v dezolátním stavu. 

Hlavní město má ve vlastnictví při-
lehlý park, který prošel revitalizací 
a nyní je ve správě MČ Praha 5. Poda-
řilo se také zrekonstruovat některé 
stavby, které k usedlosti patřily - vy-
hlídkovou věž se zříceninou, poustev-

nu nebo jezírko se sochou Diany. 
Snahy o získání zámečku a Čínského 
pavilonu do správy města jsou zatím 
marné. 

Já sám se dlouhodobě snažím 
vzbudit větší zájem o záchranu Ci-
bulky ze strany radnice, památkářů i 
Ministerstva kultury ČR. Ukažte, že i 
vám na Cibulce záleží a přijďte si užít 
příjemné odpoledne s dětmi. 

PŘIJĎTE S DĚTMI NA 
SVATOJÁNSKÝ POHÁDKOVÝ LES 
NA CIBULCE

Pohádkový les na Cibulce
divadlo sportovní aktivityhudba

Park Cibulka (start u hájovny)
8. června 2019 od 14 do 18 hod

Akci pořádá senátor Václav Láska na podporu záchrany zámečku Cibulka ve spolupráci se spolkem Hájovna.

17:30 přehlídka pohádkových 
bytostí a závěrečné vystoupení
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