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Vysloužilý politik
Před zvolením do Sená-
tu v roce 2014 jsem byl 
politikou prakticky ne-
políben. Věnoval jsem 
se občanským aktivitám 
v protikorupční organi-
zaci Transparency Inter-
national a tahle práce mě 
k politice přivedla.

Politický turista
Do Senátu jsem byl zvo-
len jako nestraník. Po 
zvolení jsem vstoupil 
do Strany zelených a po 
dvou letech zase vystou-
pil. Zjistil jsem totiž, že 
stranická politika není 
tak úplně pro mě, pro-
tože mi víc vyhovuje 
nezávislost. Teď vedu 

VÁCLAV LÁSKA:

KDO NEJSEM
politické hnutí Senátor 
21, které pomáhá dostat 
do Senátu další nezávislé 
osobnosti, které se chtějí 
stranické politice co nej-
více vyhnout.
Exhibicionista
Rád se potkávám s lidmi 
a rád si s nimi povídám. 
Ale být za každou cenu 
středem pozornosti není 
můj cíl. Nade všechno 
pak miluju víkendy, kdy 
se svou rodinou uteču 
na hausbót a za celý ví-
kend jen pokynem ruky 

pozdravím pár kolegů 
rybářů.
Egoista
Je pravdou, že jsem rád, 
když nesu odpovědnost 
za své (leckdy trochu di-
voké) skutky já a neohro-
žuju jimi nikoho jiného. 
Momentálně mi však 
dělá profesně největší 
radost pomáhat k úspě-
chu dalším talentovaným 
lidem. 
Neřízená střela
Hmm, vlastně asi trochu 
jsem.

Koronavirová krize 
mnohé z nás velmi 
těžce zasáhla. Spo-
lečně s maminkami na 
Praze 13 jsme zorgani-
zovali výrobu a rozvoz 
roušek do zařízení pro 
seniory, ale i přímo ke 
dveřím těch, kteří ne-
mohli opustit své do-
movy. Chtěli jsme, aby 
všichni ohrožení lidé 
byli v bezpečí. S mým 
týmem jsme nakoupili 
dezinfekci a ochranné 
prostředky a rozváželi 

je všude, kde jich bylo 
třeba. 

Také jsem vám pět dní 
v týdnu poskytoval 
právní pomoc se všemi 
nesnázemi, které vám 
krize přinesla. A přes-
tože následky budeme 
ještě nějakou dobu na-
pravovat a s virem se 
dále potýkat, jsem vel-
mi hrdý na to, jak jsme 
společně to nejhorší 
překonali a nezapomí-
nali u toho na ostatní.

Láska v době koronyTÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ

S Václavem jsme spolu 
od sedmnácti let. První 
lásce dvou teenagerů 
nikdo nedával moc šan-
cí, přesto se proměnila 
v takřka třicetileté sou-
žití a tři potomky.

Život s ním je někdy 
složitý. Je třeba scho-
pen vzít našeho potom-
ka do mateřské školy 
v bačkůrkách. Když se 
rozhodl jít 

do politiky, měla jsem 
obavy. Ale ať už to roz-
hodnutí přineslo cokoli, 
on se nezměnil. Ačko-
li je senátorem, stále 
s námi žije normální 
život se všemi radostmi 
i strastmi. 

Rád experimentuje 
při vaření. Jeho uzené 
houby nebo štičí kroke-
ty jsou vyhlášené. Taky 

vozí děti do školy 
nebo nakupuje, 
když nestíhám. 
Jen musím počí-
tat s tím, že ne-
nakoupí přesně, 
co chci, protože 
si svobodu roz-
hodování za-

Vážení obyvatelé 
Prahy 5, Prahy 13 
a Řeporyjí,
v životě jsem dělal 
spoustu věcí. Vedl 
jsem policejní vyšet-
řovací týmy, vybudo-
val advokátní kance-
lář nebo předsedal 
správní radě Trans-
parency Internatio-
nal. Pro můj úspěch 
ve všech těchto rolích 
bylo a je naprosto klí-

čové vybrat si takové 
spolupracovníky, 
o které se můžu opřít.

Chtěl bych vám 
představit svůj se-
nátní tým — kole-
gy a přátele, kteří 
mi pomáhají dělat 
mou práci dobře 
a s láskou. 

První se v týmu obje-
vila Monika. V roce 

Kdo stojí za Láskou?

ODHALENO

Manželka Dáša s Václavem a dětmi u mořeA CO NA TO MANŽELKA?

HRDINA VŠEDNÍHO DNE: 
DAVID SVATOŠ

S Václavem Láskou 
jsme se seznámili 
v době koronakrize, 
když jsme jako sou-
kromníci sháněli 
a rozváželi zdravot-
ní pomůcky lidem 

v nouzi. Radnice 
úplně nezafungova-
la, zato pan senátor 
nám dodal dezin-
fekci a nedostatko-
vé filtry. On a jeho 
tým nás ale podpo-
rovali i psychicky.  David Svatoš bydlí celý život 

na Praze 13

ZNÁTE HO Z FACEBOOKU

Je fajn, že tu máme 
politika, na kterého 
se můžeme obrátit.

Václav Láska nás 
vždy podpoří a na-
motivuje!

2014 naskočila měsíc 
před volbami do mé 
první kampaně a dala 
tak řád dosavadnímu 
chaosu. Práci asis-
tentky jsem jí nabídl 
asi patnáct minut po 
vyhlášení výsledků 
voleb. Aby ne. S ohle-
dem na její zkušenos-
ti volební manažerky 
a asistentky euro-
poslance ve Velké 
Británii toho věděla 
o práci zákono-

Doručili jsme nanofiltry i do dětského oddělení 
FN Motol

dárce víc než já.
V roce 2016 náš tým 
obohatil Lukáš. 
Tenhle šikovný a bys-
trý právník perfektně 
zvládá jak přípravu 
legislativy pro jedná-
ní pléna Senátu, tak 
řešení různých práv-
ních problémů lidí 
v obvodě. A k tomu 
všemu má drtivou 
většinu pracovní 

doby na tváři 

široký úsměv.
Loni se k nám na-
konec přidala také 
Míša. S obdivem 
sleduji, jak tahle pre-
cizní organizátorka 
zvládá při přípravě 
dětského dne na Ci-
bulce levou rukou 
prostírat stoly s ob-
čerstvením, pravou 
upravovat masky 
účastníků a přitom 
do telefonu, který si 
k uchu tiskne pravým 
ramenem, diktovat, 
v kolik a kam se mají 
dovézt stany pro pří-
pad deště. A ještě 
u toho zachovává 
zcela klidnou tvář, 
jako by si právě jen 
vařila kávu. 
Tak to je můj tým. 
A vše, o čem si 
přečtete v těchto 
novinách, je naše 
společná práce.

chovává, i když ho 
vybavím přesným 
nákupním sezna-
mem.

Hodně spolu 
cestujeme, Čes-
kou republiku 
máme projetou 
celou. A ob-
čas ho s dětmi 
vytáhneme i za hrani-
ce, protože milujeme 
moře. Akorát se nám 
stále rozšiřuje seznam 
zemí, kam Václav už ne-
smí pro svou nutkavou 
potřebu kritizovat jejich 
vládce kvůli porušová-
ní lidských práv. Takže 
na dovolenou v Číně, 
Turecku nebo Saúdské 

Ará-
bii musím s Václavem 
zapomenout.  

Nemá rád slovo worko-
holik, protože tvrdí, že 
je workoholismus ne-
moc. Nicméně pracuje 
pořád a všude. I na do-
volené je těžké donutit 
ho vypnout. Ale co na-
plat, jako zkušená man-

želka 
vím, že když má chlap 
něco, co ho baví a dává 
mu smysl, je pak spo-
kojený i doma. A navíc 
je ta jeho práce opravdu 
užitečná. Tak já s ním 
dalších třicet let dám.

Dagmar 
Lásková
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OHLASY ZE SOUSEDSTVÍ

Michaela Badinková

Herečka a obyvatelka 
Košíř

„Václav Láska je 
pracovitý člověk, který 
vždy s láskou myslí na 
občany Prahy 5 a 13, na 
jejich důstojné bydlení 
a zdravé životní prostře-
dí. Senát je pro hlavní 
město důležitým part-
nerem, takže potřebu-
jeme lidi, kteří pro naše 

„Václava Lásku podpo-
ruji především proto, 
že je to slušný člověk. 
Slušnost, respektive fé-
rovost je prvořadý před-
poklad pro dobrý výkon 
politického mandátu 
a věru není v politic-
kém provozu samozřej-
mostí. Stejně tak jí není 
ani usilování o naleze-
ní a podporu pravdy 

„Václava Lásku mám 
v zorném poli snad dva-
cet let. Sleduji jeho osu-
dy a jsem přesvědčen, 
že je to odvážný chlapík 
a že se nebojí ani čerta. 
Má za sebou zkušenost 
policisty, advokáta — 
to je skvělá kombinace. 
Prostě mu věřím a přeji 
si, aby zvítězil.“

doc. JUDr. Petr Pithart, 
dr. h. c. 

Disident, bývalý předse-
da vlády a Senátu

„Václav Láska advokát, 
bývalý policejní vyšetřo-
vatel a otec tří dětí je muž 
činu. Má odvahu a odhod-
lání dotáhnout své vize 
a cíle ve jménu pravdy 
a spravedlnosti do kon-
ce. Nerad prohrává! Pev-

ně věřím, že v letošních 
volbách 2. a 3. 10. svou 
pozici senátora za Pra-
hu 5 a 13 obhájí a jeho 
dveře pro nás zůsta-

nou pořád otevřené.“

„Václava Lásku si 
pamatuji jako bo-
jovníka proti 
korupci, hlavně 
proti pražským 
kmotrům. Dnes 
patří mezi jedny 

z nejaktivnějších se-

„Mrzí mě, že nebyd-
lím v obvodu Prahy 5, 
kde kandiduje do Se-
nátu ČR Václav Láska, 
protože bych ho volil. 
V uplynulém volebním 
období své kvality plně 
prokázal, a proto mu vě-
řím. Vážím si ho, pro-
tože jeho slova se neliší 
od jeho činů. Přesvěd-
čil jsem se, že Václav 
Láska je politik, kte-
rý pravdu považuje 

za základní životní 
hodnotu, neslibuje 
nesplnitelné a poctivost 
a slušnost je nedílnou 
součástí jeho života. 
A pak – s LÁSKOU jde 
všechno líp! Vzpomeňte 
si na to 2. a 3. října.“

Jan Hrušínský

Herec a ředitel Divadla 
Na Jezerce

„Václav Láska je dobrý 
senátor a doufám, že 
bude pro nás praco-
vat ještě jedno vo-
lební období. Já ho 
podporuji, protože 
je pracovitý, sta-
tečný a nezávislý.“

Mgr. Michal 
Horáček, Ph.D.

občany budou pracovat. 
Proto si Václav Láska 
váš hlas rozhodně za-
slouží.“

MUDr. Zdeněk Hřib

Primátor hl. města Pra-
hy

a spravedlnosti. Proto-
že však věřím, že pravda 
a láska musí zvítězit nad 
lží a nenávistí, volila 
bych, kdybych mohla, 
právě Václava. Má totiž 
tah na tuto branku.“

JUDr. Eliška 
Wagnerová, Ph.D.

Bývalá ústavní 
soudkyně a senátorka

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI,

nátorů. Je špatně, že se 
ho chtějí některé strany 
zbavit, a proto ho pod-
poruji v jeho obhajobě.“

MUDr. Bc. Marek 
Hilšer, Ph.D.

Senátor

„Pan senátor Lás-
ka se zajímá ne-

jen o vysokou 
politiku, ale 
i o potřeby 
obyčejných 

lidí. Našemu 
spolku třeba 

„Když někde promluví pan se-
nátor Láska, tak já jeho řeči na 
rozdíl od jiných politiků rozu-
mím. Vážím si také jeho apelu 
na dodržování lidských práv. 
Oba nás také spojuje snaha o za-
chování zeleně a přírody místo 
megalomanské výstavby. Za mě 
je to velmi slušný člověk.“

„My jsme podporovali pana se-
nátora už před šesti lety. Ne-

zklamal nás a po celou dobu 
s námi spolupracoval na 

ochraně životního pro-
středí zelené brány Pro-
kopského údolí. Proto 
ho doporučujeme volit 

i letos.“

„Na pana senátora se občané 
Lužin obrátili kvůli plánované 
výstavbě věžáků kolem obchod-
ního centra Lužiny. Pan sená-
tor nám pomohl zformulovat 
věcné a relevantní připomínky. 
Díky nim se zatím podařilo pro-
jekt odsunout, oddálit a mož-

„Budu podporovat pana Lásku, 
protože jako jeden z mála poli-
tiků chápe, že se zlata nenajíme 
a potřebujeme především čis-
tou vodu, půdu a vzduch. Ni-
kdy jsem se také nesetkal s tak 
vstřícným přístupem.“

„Za pět minut dva-
náct se obyvate-

lé sídliště Luka 
d o z v ě d ě l i , 
že nám chce 
developer za-

stavět jedinou 
zelenou plochu 

nad tubusem me-
tra. Pan senátor Láska 

nám se svým týmem obrov-

„Já hodnotím práci pana sená-
tora jen v superlativech. A to 
z jednoho prostého důvodu. 
Hned po svém zvolení navázal 
kontakt se všemi spolky na Pra-
ze 5. Protože spolky jsou stud-
nicí všech možných informací 
a nápadů, tak byl vždy informo-
ván o výstavbě, dopravě a ži-

„Na Stodůlkách se 
měl začít stavět 

obrovský kom-
plex budov. 
Na radnici 
nám nebyli 
ochotni po-

moci, tak jsme 

„Pracujeme s dětmi kolem 
vody přes 50 let. V sou-

časné době se přes naši 
loděnici chystá výstav-
ba nového mostu. Ne-
věděli jsme, co bude 

dál a jak budeme moci 
dále fungovat. První, kdo 

se nám snažil pomoci, je pan 
senátor Láska, za což mu moc 

pomáhá s vyřešením dlouho-
dobého nedostatku poštovních 
služeb. Proto mu dám svůj 
hlas.“

Jan Michal

Spolek za lepší Barrandov

ná i úplně zastavit. 
Děkujeme.“

Markéta 
Klocová

Obyvatelka 
Lužin

Petr Baubín a Vladimír 
Pilát

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Pod 
Majerovic

Svatopluk 
Bartoň 

Společnost 
proti 
developerské 
výstavbě 
v Prokopském 
údolí

Josef Matoušek

Společnost 
pro ochranu 
Prokopského 
a Dalejského 
údolí

ským způsobem pomohl. Bě-
hem tří dnů se nám podařilo 
vypracovat námitky proti vý-
stavbě, což bychom bez něj ni-
kdy nemohli zvládnout. Dou-
fáme, že se nám to společně 
podaří dotáhnout do konce!“

Vladim Podroužek

Obyvatel sídliště Luka

se obrátili na pana senátora 
Lásku. Ten nám dokázal sehnat 
právní pomoc a celou věc začal 
se svým týmem řešit. Jsme mu 
moc vděční.“

Ondřej Stehlík

Obyvatel Stodůlek

votním prostředí 
ve svém obvodě. 
A vždy se s tím 
snažil něco 
dělat.“

Jiří 
Šmucler

Spolek Radlice

děkuji a určitě ho budu volit 
i v nadcházejících 
volbách.“

Vojtěch 
Hübner

Dětská 
vodácká 
skupina ŠÁN

KTERÁ VĚŘÍ V LÁSKU
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Víc na straně 13.

BOJ ZA SPRAVEDLNOST A DEMOKRACII NEKONČÍ
Už 6 let jsem součástí senátního zápasu o demokracii

PROČ JSEM PŘIPRAVIL ÚSTAVNÍ 
ŽALOBU NA PREZIDENTA

Protože Senát nedo-
volí nikomu bez sou-
hlasu měnit Ústavu 
ani volební zákony. 

Protože nedovolí 
tomu, kdo aktuálně 
vládne, bez hlavě 
a nekontrolovatelně 
obsadit základní de-
mokratické instituce 
(například Ústavní 
soud) svými lidmi. 

Protože dává široké 
i odborné veřejnosti 

prostor napravit chy-
by v zákonech vznik-
lých ve smršti pozmě-
ňovacích návrhů ve 
Sněmovně. 

Když v naší zemi 
všechno běží, jak 
má, není Senát moc 
vidět. A ani nemusí. 
Když ale někdo začne 
prahnout po autori-
tativním vládnutí… 
Když se rozhodne 
napadat a drobit de-
mokratické základy 

naší země… Tak Se-
nát povstane a začne 
demokratické princi-
py bránit. A když to 
dělá dobře, přichází 
od těch, kteří chtěli 
demokracii podrý-
vat, volání po jeho 
zrušení. 

Senát dělá svoji práci 
dobře a já si velmi vá-
žím toho, že jsem šest 
let součástí senátního 
boje za demokracii.

Ústavní žaloba na 
prezidenta pro hru-
bé porušování Ústa-
vy byl jeden z mých 
nejviditelnějších 
počinů v Senátu. 
A proč jsem ji připra-
vil? Protože jediná 
instituce, která může 
rozhodnout o tom, 
zda prezident poru-
šil Ústavu, je Ústavní 
soud. A může to udělat 
jedině tehdy, pokud je-
diný možný žalobce mu 
takovou žalobu pošle. 
A tím jediným možným 
žalobcem je Senát. Ni-
kdo jiný. 

Proč nerušit 

Senát? Některé kroky pana 
prezidenta byly mini-
málně sporné. působilo 
by to dojmem, že jsou 
v pořádku. Jenže my 
jsme s kolegy usoudili, 
že v pořádku nejsou. 
A že by je v budoucnu 
nikdo, ani příští prezi-
denti, neměli opakovat. 
Proto jsem žalobu se-
psal a Senát ji schválil

.Vytvořili jsme tak pro-
stor pro to, aby Ústavní 
soud určil, co po právu 
je a co ne. S následky 
pro pana prezidenta, 
pokud by soud shledal, 

že Ústavu porušil. Ale 
i s následky pro mě, 
pokud by soud rozhodl, 
že žaloba byla neopráv-
něná. Veřejně jsem de-
klaroval, že v takovém 
případě bych skončil 
v politice.

A to je celý příběh 
ústavní žaloby. Jen 
jeho konec neznáme, 
protože Sněmovna ne-
dovolila, aby Ústavní 
soud žalobu projednal.

Moje cesta Senátem
Po zvolení jsem se stal členem za-
hraničního a bezpečnostního výbo-
ru. Tam jsem se hlasitě začal zasazovat 
o obranu spravedlnosti a lidských práv.

Záhy jsem zabrousil i do mezinárodní po-
litiky a jako zpravodaj jsem stál za usne-
sením Senátu, že považuje Krym za inte-
grální součást Ukrajiny a odsuzuje agresi 
na východě Ukrajiny. 

Další přišlo na řadu Turecko a jeho dlou-
hodobá násilná agrese vůči Kurdům. Pro-
sadil jsem usnesení odsuzující vojenské 
operace Turecka proti této své národnost-
ní menšině. Rozhovor otiskly kurdské 
noviny vycházející po celé Evropě. A tak 
musela moje rodina zapomenout i na do-
volenou v Turecku

Jindy jsem naopak nalezl v návrhu novely 
trestního zákona kličku, která by umožni-
la některým významným firmám vyvléci 
se z trestního stíhání. Upozornil jsem na 
ni kolegy a přesvědčil je, že je potřeba tuto 
novelu zamítnout. 

V roce 2019 jsem inicioval a řídil přípravy 
ústavní žaloby pro hrubé porušení Ústavy 
proti prezidentu republiky Miloši Zema-
novi.

Opakovaně jsem byl oceněn za boj 
proti korupci a podporu protiko-
rupčních zákonů.

Jako první jsem se postavil pokusu o reformu 
státního zastupitelství, která měla zamést pod 
stůl trestní kauzy některých vysoce postave-
ných stíhaných osob. Snažení bylo úspěšné 
a novela byla smetena ze stolu. 

Nezůstalo to však jen u Ruska. Vzápětí jsem 
prosadil odmítnutí mezinárodní smlou-
vy se Saúdskou Arábií z důvodu poru-
šování lidských práv a nepřátelského jed-
nání vůči Evropě. Následně jsem zpracoval 
oceňovanou podrobnou analýzu o roli Saúd-
ské Arábie v nárůstu radikalismu na západě 
Evropy a podrobně analyzoval nepřátelské 
kroky této země vůči evropským státům. Sa-
údskoarabský velvyslanec se rozzlobil a stal 
jsem se nežádoucím v další zemi.

Díky svým argumentačním schopnostem ad-
vokáta jsem několikrát přesvědčil váhající ko-
legy, aby podpořili správné zákony: například 
zakazující provozování kožešinových farem 
nebo zvyšující tresty za týrání zvířat.

Aktivně jsem vystupoval proti návrhu 
na zdanění církevních restitucí a násled-
ně se stal jedním ze senátorů, kteří podávali 
ústavní stížnost s návrhem na zrušení tohoto 
zákona. Úspěšně.

Za šest let svého působení v Senátu 
jsem stál za devíti senátními návrhy 
zákonů a jako zpravodaj působil u 27 
senátních tisků.

V roce 2108 se mi podařilo spojit několik 
nezávislých senátorů do společného se-
nátního klubu, jehož jsem se stal předse-
dou.Tento klub pak byl v Senátu strůjcem 
hned několika odvážných počinů.
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jsem zavedl i tradici 
„Kávy s Láskou“. Dis-
kuzní dvě až tři hodin-
ky u kávy vždy pro šest 
až osm lidí. Abyste i vy 
měli možnost říct mi své 
názory, postřehy nebo 
cokoliv, co považujete 
za důležité.

 Do Senátu jsem 
na prohlídku či 
besedu přivedl 
přes 1000 lidí.

Mimo to jsem jezdil 
na besedy za lidmi po 
celé zemi. Po školách, 
spolcích nebo hospo-
dách jsem uspořádal 
na 60 besed. 

Potkávat se s vámi mě 
baví. Realizuji tím jeden 
ze svých osobních cílů 
v politice. Přesvědčit 
vás, že politika se dá 
dělat férově, otevřeně 
a slušně.

1 SPRAVEDLNOST 
PRO VŠECHNY

4 SEBEVĚDOMÝ 
STÁT

2 DŮSTOJNÉ BYDLENÍ 
NA PRAZE 5, 13 
A V ŘEPORYJÍCH

5 DŮVODŮ, PROČ VOLIT LÁSKU

Český soudní sys-
tém si stále nezískal 
důvěru lidí. Zákony 
jsou nepřehledné 
a komplikované. 
Soudní spory nesro-
zumitelné a dlouho 
trvající. Vymahatel-
nost práva je nízká.

Mimo podpory jen sro-
zumitelných a spraved-
livých zákonů na půdě 
Senátu se po celou 
dobu mandátu věnuji 
přímé pomoci lidem 
ve svém obvodě. Vedu 
bezplatnou právní po-
radnu pro občany Pra-
hy 5 a 13 zejména v je-
jich sporech se státem, 
úřady či samosprávou.

Za šest let při-
šlo do mé práv-
n í  p o r a d n y 
přes 620 lidí.

Nejvíce nás trápí me-
galomanská výstavba 
bez jakéhokoli ohledu 
na místní obyvatele. 
Kritický nedostatek 
veřejné vybavenosti 
nikdo neřeší. Ubývá 
zeleně a míst k aktiv-
nímu odpočinku.

Proto jsem 
p o s k y tova l 
i n t e n z i v n í 
právní pomoc 
i jinou pod-
poru místním 
lidem a spolkům 
brojícím proti nesmy-

Jako člen zahranič-
ního a bezpečnostní-
ho výboru jsem vždy 
hájil naše za kot
vení v EU a NATO. 
Patříme na Západ 
a nemáme zapotře-
bí poklonkovat ani 
Rusku, ani Číně. 
Nebál jsem se ale kriti-
zovat ani kohokoli jiné-
ho, pokud podle mého 
názoru škodil České 
republice či porušoval 
lidská práva. Hlasitě 
jsem se vymezil proti 
tomu, jak Saúdská Ará-
bie systematicky škodí 

Od rozdělané práce se neutíká

slným projektům. Do-
sud se nám společně 
daří bránit hned ně-
kolika z nich, jako jsou 
Polyfunkční domy 
Lužiny, Bytové domy 
Paprsek či Výhledy 
Luka na Praze 13. Ale 

také jsme zachránili 
dětské hřiště 

na Habrové, 
v y j e d n a -
li otevření 
nové poš-

tovní pobočky 
na Barrandově 

a úspěšně vyvinuli tlak 
na majitele zámečku 

 Těm všem jsem posky-
tl právní radu a pomoc. 
Přes 60 z nich jsem 
zdarma zastupoval 
před soudem či úřa-
dem.   

V šesti přípa-
dech korupční-
ho jednání jsem 
podal trestní 
oznámení. Ve 
čtyřech z nich 
byli pachatelé 
postaveni před 
soud.

V okamžiku, kdy záko-
ny (Ústavu) nerespek-
toval ani prezident re-
publiky, jsem připravil 
ústavní žalobu i proti 
němu.

v Evropě, jak Turecko 
likviduje Kurdy, nebo 
i proti některým pro-
tievropským krokům 
amerického prezidenta 
Donalda Trumpa.

B y l  j s e m 
zpravoda-
jem 27 zá-
konů, které 
se zejména 
z a b ý v a -
ly bezpeč-
n o s t n í m i 
složkami či 
zpravodajskými 
službami a navrhl 

Cibulka, aby nemovi-
tost nabídl k prodeji, 
když se o ni nechce 
řádně starat. Věnoval 
jsem se však i tomu, 
aby měli mladí florba-
listé z Radlic kde tré-
novat, dětská vodácká 
skupina neztratila své 
kotviště na Smíchově, 
a podpořil jsem též re-
vitalizaci zahrádkářské 
kolonie Pod Majerovic 
v Jinonicích.

Těmto činnostem se 
chci věnovat i dalších 
6 let.

ne obráce-
ně.

Po celou 
dobu jsem 
na svém 
webu vedl 
otevřený ka-
lendář a osob-
ně jsem odpovídal 
na všechny e-maily či 

Udržení vody v kra-
jině, zachování půdy 
a oživení lesů musí 
být jedna z na-
šich hlav-
ních prio
rit. Proto 
j s e m 
v Senátu 
pokaždé 
podpořil 
r o z u m -
ná opat-
ření, která 
se o to snaží a po-
mohl založit odbor-

3 SENÁT ZPĚT 
LIDEM

5 OCHRANA 
PŘÍRODY 
A ZVÍŘAT

Od začátku svého 
zvolení jsem chtěl 
Senát a práci sená-
tora přiblížit lidem. 
Abyste věděli, co 
kaž dý den dělám, 
kde mě najdete a ne-
báli se na mě kdyko-
liv obrátit. My politi-
ci jsme tady pro vás, 

SENÁTOR VE VAŠICH SLUŽBÁCH:

2157
PODPISŮ
POD PETICEMI 
PROTI VÝSTAVBĚ

69
STRAN 
ODVOLÁNÍ
NA MAGISTRÁT

57
STRAN 
DŮVODNÝCH 

NÁMITEK

127 000 KČ 
JSEM INVESTOVAL 
DO EXPERTŮ 
NA STAVEBNÍ 
PRÁVO

ODVOLÁNÍ

zprávy na Facebooku. 
A každý rok do vašich 
schránek putovaly tiš-
těné noviny, ve kterých 
jsem shrnul své akti-

vity za minulý rok 
a aktuální kau-

zy, které jsem 
řešil.

Hodně rád 
jsem orga-

nizoval pro-
hlídky Senátu 

a besedy pro školy, 
domovy seniorů a různé 
spolky. A poslední rok 

nou komisi k pro-
blematice sucha.  
Také jsem byl jedním 

z hlavních obhájců 
zvýšení tres-

tů za týrání 
zvířat, ak-
tivně jsem 
v Senátu 
loboval za 
zákaz ko-

žešinových 
farem a brojil 

proti hromad-
nému používání jedu 

Stutox II na polích.

jsem také několik 
usnesení. Například 
k problematice Turec-
ka, Ruska či Saúdské 
Arábie. Všechny byly 
výborem přijaty.

Do Senátu jsem na prohlídku či besedu přivedl přes 1000 lidí
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Jako senátor už ně-
kolik let bráním ne-
smyslným develo-
perským projektům 
na Praze 5 a 13.

Není to odpor proti vý-
stavbě jako takové, pro-
tože Praha nové byty 
potřebuje. Stavím se 
proti nesmyslným pro-

jektům, které výrazně 
snižují životní úroveň 
obyvatel dotčených 
míst. A to i těch, kteří 
by se do nových bytů te-
prve nastěhovali. Právo 
na bydlení neznamená 
jen pár metrů čtvereč-
ních obezděného pro-
storu k přespávání. 
Jde o mnohem víc. Je 

to právo na životní pro-
stor, dostupnou lékař-
skou péči, dostatek škol 
a školek nebo místa 
k odpočinku a relaxa-
ci. Zkrátka nemůžeme 
nacpat nové věžáky do 
prostoru, kam se neve-
jdou.

Proto po celých šest let 

poskytuji právní, ale 
i finanční podporu těm, 
kteří se takovým hlou-
pým projektům brání. 
Silou svého senátního 
mandátu se snažím 
přesvědčit develope-
ry, že když chtějí ně-
kde něco stavět, musí 
se nejdřív přijít zeptat 
místních, co si o tom 

Budu velmi rád, 
když přijdete.

Více informací na 
zadní straně.

V rámci své senát
ní kampaně jsem 
připravil digitální 
venkovní hru pro
ti megalomanské 
výstavbě. Jejím 
prostřednic
tvím máme 
m o ž n o s t 
s p o l e č n ě 
ukázat de
veloperům, 
že s námi 
musí počítat. 

V Senátu bojuji pro
ti připravovanému 
stavebnímu zákonu, 
který jde na ruku 
developerům. Ten

CIVILIZOVANÝ SVĚT STAVÍ JINAK.

POJĎME SE TO NAUČIT!

„MÁME PRÁVO BYDLET 
DŮSTOJNĚ A SPOKOJENĚ“

myslí. Co bude třeba 
s novou výstavbou udě-
lat, změnit, zlepšit. Tak, 
jak je to ve vyspělém 
světě normální.

to zákon má nově 
například ze staveb
ních řízení vyřazo
vat obce, veřejnost 
a státní úřady, je
jichž úkolem je před 

dopady staveb 
chránit zdra

ví, majetek, 
z e l e ň 
a památ

ky. Pod 

SI NAPSALI DEVELOPEŘI
záminkou rychlej
šího řízení (což 
by opravdu bylo 
žádoucí) by se tak 
připravil prostor pro 
ničím neomezenou 
a  n e k o n t r o l o 
vatelnou výstav
bu v Praze. Nový 
zákon totiž nedělá 
rozdíl mezi stavbou 
rodinného domku 
a mrakodrapu. 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Výstavba tří věžáků 
u obchodního cen-
tra Lužiny o pat-
nácti podlažích by 
pro své okolí byla 
katastrofou. Vedla 
by k obrovskému 
zhoršení kvality 
života a přetížení 
infrastruktury. 

I přes desítky na-
šich námitek vydal 
stavební odbor MČ 
Praha 13 územní 
rozhodnutí, vůči 
kterému jsem po-

V říjnu stavební 
odbor MČ Praha 
13 schválil záměr 
výstavby čtyř by-
tových domů na 
místě dosavadní 
zelené plochy pří-
mo nad tubusem 
metra Luka. Proti 
projektu jsme spo-
lečně s obyvateli 
okolních domů 
podali přes 108 
námitek včetně 
nezákonného po-

Košíře: 

AALTO Cibulka byla 
projektovaná pů
vodně na 170 bytů. 
Těsně před do
končením požádal 
finský developer 
YIT o tzv. změnu 
stavby před jejím 
dokončením a nyní 
má již hotový dům 

dal odvolání na 
Magistrát hl. města 
Prahy. Teď je řada 
na Ministerstvu 
pro místní rozvoj, 
aby na základě 
našich stížností 
posoudilo, jestli se 
má ve stabilizova-
né lokalitě Lužin 
opravdu postavit 
něco, co by tak 
výrazně negativ-
ně ovlivnilo životy 
zdejších obyvatel.

souzení dopadů na 
životní prostředí, 
nedostatku parko-
vacích míst či vy-
kácení 70 stromů. 
Stavební odbor 
Prahy 13 však opět 
všechny námit-
ky posoudil jako 
nedůvodné. Proti 
tomuto rozhodnu-
tí jsme podali od-
volání na pražský 
magistrát.

POLYFUNKČNÍ DOMY LUŽINY

Tyto třináctipod-
lažní věžáky by 
převyšovaly okol-
ní panelové domy. 
Z místa, které má 
být centrem ob-
čanské vybavenos-
ti, služeb a mož-
ností relaxace, by 
se stal jen další 
prostor k přespá-
vání stovek nových 
obyvatel. Vyslyšel 
jsem hlasy míst-
ních, kteří se s ta-

kovým zásahem ve 
svém sousedství 
nechtějí smířit, 
a zpracoval námit-
ky k tomuto územ-
nímu řízení. V sou-
časnosti čekáme 
na výsledek od-
volání proti klad-
nému rozhodnutí 
o umístění stavby, 
který byl bohužel 
vydán v červenci 
minulého roku.

BYTOVÉ DOMY PAPRSEK VÝHLEDY LUKA

To nemůžou myslet vážně!
Prý „revitalizace“ náměstí... Další mrakodrapy na Praze 13

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ NAJDETE NA WWW.VACLAVLASKA.CZ

250 bytů v rozpo
ru s územním roz
hodnutím. Jelikož 
tento krok místní 
nečekali a na ná
mitky bylo pouze 
15 dnů, nedalo se 
už nic dělat. Na vině 
je Stavební úřad 
Prahy 5, který tak 
obrovskou změnu 
beze všeho povolil!

Dívčí 
hrady:
V ulici Na Konvářce 
se připravovala ná
stavba prvorepubli
kové vily, se kterou 
místní neměli žád
ný problém. Jenže 
developer chce 
najednou oproti 

ZÁKEŘNÉ

PRAKTIKY
DEVELOPERŮ

původnímu zá
měru zvýšit horní 
štít střechy budo
vy a z rodinného 
domu udělat luxus
ní bytový komplex. 
V tuto chvíli máme 
podanou kasační 
stížnost. 

Farkáň: 

Když společnost 
Central Group zjis
tila, že své staveb
ní povolení získala 
neoprávněně a má 
být zrušeno, po
stoupila práva ze 
stavebního povo
lení na kyperskou 
firmu. Ta s český

mi úřady odmíta
la komunikovat. 
Poté, co jsem věc 
medializoval a dal 
jsem vlastníkovi 
najevo, že tohle 
mu procházet ne
bude, z této praxe 
odstoupil.  



12 Láskoviny - volby do Senátu 2. a 3. října Láskoviny - volby do Senátu 2. a 3. října 13

Daniel Pitek vypráví:
LÍNI, SLUKY A SÍLA LÁSKY K PŘÍRODĚ

S Václavem Láskou se 
znám roky. Často spo-
lu řešíme lidskoprávní 
otázky, občas se s ním 
radím i ve věcech práv-
ních. Vždycky jsem se 
ho snažil uvést zase do 
svého oboru. Seznámil 
jsem ho s problemati-
kou zemědělského či 
lesnického hospoda-
ření a životního pro-

středí. Je ke krásám 
přírody velmi vnímavý 
a pokaždé je vděčným 
posluchačem.
Při různých příleži-
tostech jsem ho zval 
přímo do terénu. Byli 
jsme společně třeba na 
představení nejlepších 
českých farem v rámci 
akce Farma roku nebo 
na statku u kolegy 

z naší sedlácké profesní 
a stavovské organizace. 
Chtěl jsem, aby i práv-
ník viděl, jak široká je 
škála profesí v českém 
zemědělství.
Samozřejmě nemohl 
chybět ani společný 
výlet k nám na Mile-
šovku. A protože vím, 
že je Václav vášnivý ry-
bář, doporučil jsem mu 

vzít si s sebou rybář-
ský prut. Nevzal si ho, 
neboť brát si rybářské 
náčiní do suchých kop-
ců Českého středohoří 
považoval za nejapný 
vtip. Když jsme pak 
došli s mým prutem 
k malému rybníčku na 
náhorní pláni, tak se 
rybář z Orlické přehra-
dy smál, co že mu chci 
u té louže předvést.
No, předvedl jsem. Na 
žížalu jsme během pár 
chvil chytili (a zase vy-
pustili) tři pěkné líny. 
A z přezíravého úsmě-
vu přehradního rybáře 
byla nefalšovaná ra-
dost rybáře nadšeného 
pro vzácný úlovek. Lín 
je totiž ušlechtilá ryba 
a jen tak někde se s ním 
nepotkáte.
Odpoledne se nám po-
vedlo nad očekávání, 
tak jsem se mu rozhodl 
dát zajímavou tečku. 

Za soumraku jsem ce-
lou Václavovu rodinu 
vzal sledovat slučí tah 
k okraji starého listna-
tého lesa. Tvrdil jsem, 
že nic tak mystického 
a zvláštně krásného 
ještě nikdy neviděli. 
Netušil jsem však, že 
bude foukat vítr, ve 
kterém sluky nerady lé-
tají, takže jsme neviděli 
nic. Už jsem se nenapa-
roval a byl jsem rád, že 
se návštěvě stmívání na 
kopcích přesto líbilo.
Z toho plynou dvě věci. 
Že pýcha předchází 
pád. A že láska Lásky 
k přírodě je bezpod-
mínečná. Doufám, že 
jim ty sluky ještě někdy 
ukážu. 

Daniel Pitek

sedlák pod Milešovkou

Práce senátora Václava 
Lásky si velmi vážím. 
Jako jeden z mála se ne-
bojí postavit se na stra-
nu těch, co se nemohou 
bránit — ať už se jedná 
o znevýhodněné skupi-
ny lidí, nebo zvířata. 

Osobně se mě velmi do-
týká, že jsou současné 
zákony stále ještě hodně 
benevolentní k lidem, 

kteří ubližují zvířatům. 
Tresty za týrání nejsou 
moc přísné a praktiky 
některých zeměděl-
ských provozů za týrání 
ani považované nejsou. 
Václav Láska o těchto 
problémech nahlas mlu-
ví a zasazuje se o změnu. 
I díky němu se mohou 
věci změnit k lepšímu. 
Mít více politiků, jako je 
on nebo primátor Hřib, 
byla by už naše republika 
možná jinde. 

Zuzana Pokorná
ošetřovatelka zvířat 
v záchranné stanici 
v Jinonicích

1. Ve prospěch cíle zaká-
zat kožešinové farmy 
jsem nasadil své argu-
mentační schopnosti 
advokáta. Zabralo to. 
Zákaz na plénu prošel 
o pár hlasů. 

3 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
POČINY 
PRO NAŠE 
NĚMÉ 
KAMARÁDY

ZVÍŘATA POTŘEBUJÍ ZASTÁNÍ

2. Připojil jsem svůj pod-
pis, který byl potřebný 
pro podání ústavní stíž-
nosti proti plošnému 
používání jedu Stutox 
II na hubení hrabošů. Ta 
byla iniciována Petrem 
Orlem, kolegou ze se-
nátního klubu SEN 21.

3. Znalost trestního zá-
kona jsem použil při 
projednávání zákona 
o zvýšení trestů za tý-
rání zvířat. Moje analý-
za přesvědčila váhající 
kolegy, že změny trest-
ního zákona není třeba 
se bát. Teď nechť se bojí 
ti, kteří zvířata týrají.   

Hájovna na Cibulce
už tři roky pulzuje životem!

NADĚJE PRO ZÁMEČEK CIBULKA

Byl jsem král. Byl 
jsem zbojník. A byl 
jsem i vrchní trpas-
lík. Všechno díky dět-
skému dnu, který se 
svým týmem každý rok 
pořádám v Košířích. 

Třeba si někdo pomy-

Senátor by se měl starat 
o svůj obvod, zajímat 
se o jeho problémy, žít 
jeho radostmi a tohle 
všechno Václav Láska 
s láskou dělá. Spo-
lupracuje s námi 
dlouhodobě, nena-
bízí jen předvoleb-
ní buřty a koblihy. 
Je to aktivní člověk, ze 
kterého je cítit upřím-
nost.

Ačkoli jsme malé ko-
munitní sdružení, od 
první chvíle jsme od 

Se svou rodinou žiji v Ko-
šířích. A mám je velmi 
ráda. Je to pestrá čtvrť 
plná zeleně, vilek, čin-
žovních domů a ope-
čovávaných zahrádek. 
A hlavně je obývaná 
aktivní komunitou lidí, 
kteří se o ni starají. S 
Václavem Láskou se od 
začátku jeho mandátu 
snažíme pomáhat za-
chovávat jejího ducha, 
prostor ke hře dětí i uni-
kátní památky, na které 
politici i úředníci dlouho 
zapomínali. 
Tak třeba usedlost Cibul-
ka. Empírový zámeček 
uprostřed romantického 
lesoparku několik dese-
tiletí chátrá. Ve spolu-
práci s místními spolky 
už roky usilujeme o jeho 
záchranu. Vytrvale ko-
munikujeme s Úřadem 
městské části Praha 5, 
památkáři a Minister-
stvem kultury, aby se 

slí, že chce od svého 
senátora jiné věci, než 
převlékání se za trpas-
líka. Ale buďte v poho-
dě. Vždycky tomu vě-
nuji víkend, má práce 
zákonodárce tím oši-
zena není. Jako každá 
profese má i práce po-

něj dostávali neuvěři-
telnou zpětnou vazbu 
a také právní pomoc. 
Před třemi lety nám 
pomohl urychlit ote-
vření romantické bu-
dovy Hájovny, která se 
stala oblíbeným komu-
nitním centrem Košíř. 
Nyní s ním a dalšími 
místními spolky řešíme 
masivní výstavbu v are-
álu Tellus, která má za-
sahovat do ochranného 
pásma lesa, přírodního 
parku Košíře-Motol 
a ohrozit pramen Cibu-

v této věci angažovali. 
Protože jsme chtěli vzbu-
dit větší zájem o záchra-
nu Cibulky i u veřejnosti, 
rozhodli jsme se k ní při-
vést lidi a oživit okolní 
lesopark zábavním pro-
gramem. Přímo před 
budovou zámečku jsme 
uspořádali piknik nebo 
už čtyři ročníky pohád-
kového lesa.
Letos se konečně po-
vedlo přinutit vlastníka, 
aby objekt nabídl měst-
ské části k prodeji a byly 
zpracovány návrhy jeho 
obnovy. Jsme proto rádi, 
že se za našeho přispění 
podařila dobrá věc. Teď 
to jen dotáhnout do kon-
ce!

Monika Shaw Salajová

Košířská maminka
a volební manažerka 
Václava Lásky

litika negativní strán-
ky. Jsem v neustálém 
napětí, čelím nedůvěře, 
někdy i nepřátelství. 
A pořád musím být ve 
střehu. 

Je proto velmi osvěžu-
jící narazit si na obličej 

leckého potoka.

Zkrátka nám pomohl 
vždycky, když jsme se 
na něj s čímkoli obrá-
tily. Postupně se z nás 
stali přátelé. A člověk 
se se senátory z vlast-
ního obvodu obvykle 
nepřátelí. 

Dagmar Šormová 
a Markéta Fléglová

Spolek Hájovna

trpasličí vousy a celý 
den se společně s kole-
gy věnovat dětem: vy-
světlovat jim pravidla 
hry, rozdávat drobné 
dárky za splněné úko-
ly a chválit je za to, jak 
jsou šikovné. Taky rád 
pozoruju maminky 

a tatínky, jak si 
ve chvilce kli-
du (když jsou 
děti na stezce) 
vychutnávají 
kávu a povídají 
si o dospělác-
kých věcech.

Věřím, že i pro-
s t ř e d n i c t v í m 
takových akcí 
dělám dobrou 
věc. Potěším děti 

i rodiče a ještě si u toho 
odpočinu. Takže příští 
rok v červnu zase v le-
soparku na Cibulce. Už 
dlouho sním o kostý-
mu Tarzana.

MOŽNÁ PŘIJDE I TARZAN
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Příběhy z právní poradny

BITVA O DÍVČÍ HRADY

A CO BARRANDOVSKÉ DĚTI? 

Marie Dontová byd-
lí celý život v klidné, 
malebné části Prahy 
5. Obývá byt ve vilce, 
kterou kdysi dávno 
postavil její strýc. 
Pro své sousedství 
žije a každý jeho 
problém řeší s pří-
slušnými instituce-
mi. Před dvěma lety 
ale narazila, když se 
začala zajímat, co 
se děje s pozemkem 
přes ulici. 

Zjistila totiž, že develo-
peři plánují realizovat 
nástavbu na dům přes 
ulici. Přitom místním 
se nikdo neobtěžoval 
nic sdělit. Ani ze sta-
vebního úřadu. Nikdo 
ani neřešil, zda dům 
takové rozšíření vydrží 
a zda příjezdová ulice 

v příkrém svahu zvlád-
ne nápor těžké techniky 
a nesesype se. Prý tím 
chtěli řešit bytovou 
krizi, ale plánovali jen 
tři obří mezonetové 
byty za desítky mili-
onů. Navíc potichu 
změnili dokumentaci, 
aby mohli celou stav-
bu navýšit. Protože by 
taková stavba narušila 
ráz čtvrti a výstavba 
mohla ohrozit bezpeč-
nost místních, podala 
paní Dontová společně 
se sousedy oprávněné 
námitky ve stavebním 
řízení. 

K ničemu to ale neved-
lo. Do jejich schránek 
navíc začaly chodit vý-
hružné dopisy. Prý je 
čekají nepříjemnosti, 
pokud se budou dál 

V roce 2017 se Spolek 
na ochranu Barrando-
va pustil do boje proti 
rozhodnutí Rady MČ 
Praha 5, kterým rad-
nice chtěla dosáhnout 
zrušení dětského hřiště 
Na Habrové a pozemek 
zastavět. Bylo až k neví-
ře, že se radní rozhodli 
připravit barrandovské 
děti o jediné hřiště širo-
ko daleko. 

Nejbližší takové bylo 
totiž až v Pražského 
ulici, tedy o tři stani-
ce autobusem (navíc 
s přestupem) dále. Ten 
nápad radnice nám 
přišel jako politická se-
bevražda. Věřili jsme, 
že radnici rychle pře-
svědčíme k odvolání 

bránit. Statečná obrán-
kyně Dívčích hradů se 
ale nezalekla a kon-
taktovala nás. Do věci 
jsme se vložili právě 
včas. Úřady námitky 
obyvatel Dívčích hradů 
nadále neposlouchaly 
a některé kroky v říze-
ní před nimi zpočátku 
doslova zatajovaly. 
A nakonec přes opráv-
něný odpor povolení 
stavby potvrdily. S tím 
se však místní nechtěli 
smířit a věc jsme proto 
vzali k soudu. Teď nás 
čeká Nejvyšší správní 
soud, ke kterému míří-
me s kasační stížností. 
Držte nám palce!

Václav Láska
Paní Dontová mimo jiné peče 
úžasné dorty a bábovky

záměru, který u míst-
ních vyvolal velkou 
vlnu odporu. Nevůle 
radnice s námi komu-
nikovat spolu s trváním 
na svém záměru nás 
nemile překvapila. Ani 
po interpelaci v zastu-
pitelstvu nebyla znát 
ochota vedení radnice 
ustoupit. 

Kampaň jsme vedli 
několik měsíců, bez 
dosažení uspokojivého 
pokroku. Proto jsme 
oslovili pana senátora 
Václava Lásku, který 
s námi spolupracoval 
již o rok dříve v jiném 
podobném problému 
s výstavbou v památ-
kové zóně Barrandov. 
Nezklamal nás a zapojil 

se okamžitě a intenziv-
ně. Napsal na naši pod-
poru a svým jménem 
několik dopisů na rad-
nici i Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech 
majetkových. Ten po-
slední dopis byl klíčem 
k zastavení převodu 

pozemku a k záchraně 
hřiště. Místo pro dět-
skou hru i pět nádher-
ných vzrostlých stromů 
tak nadále zpříjemňují 
barrandovský život. 

Spolupráce našeho 
spolku s panem sená-

torem trvá už déle než 
čtyři roky a věříme, že 
bude pokračovat i po 
volbách.

Milan Kryl

Spolek na ochranu 
Barrandova

UNIKÁTNÍ KOSTEL SV. GABRIELA 
ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ VĚŘÍCÍM

Kostel sv. Gabriela vé-
vodí na smíchovském 
úpatí Petřína komple-
xu novorománských 
staveb z konce 19. 
století. Po vystěho-
vání benediktinských 
sester v roce 1919 do 
Rakouska se do prázd-
ných budov kláštera na-
stěhovalo Ministerstvo 
pošt a telegrafů. Podle 
Prodejní smlouvy o tzv. 
věcném břemeni měl 
kostel i nadále sloužit 
bohoslužebným úče-
lům, což se plnilo.

Česká pošta, která kláš-
ter používala od roku 

1948, před čtyřmi lety 
objekt vyklidila a se 
souhlasem českého stá-
tu jej nabídla k prodeji. 
Jenže z katastru výše 
uvedená smlouva zmi-
zela. Pražské arcibis-
kupství se proti opome-
nutí věcného břemene 
přirozeně ohradilo. 

V červenci 2017 se do 
věci vložil pan senátor 
Václav Láska. Obrátil se 
na ministra vnitra pana 
Milana Chovance dopi-
sem, ve kterém mimo 
jiné upozornil na své-
volné vypuštění věcné-
ho břemene z katastru 

nemovitostí, a tedy na 
ohrožení dalšího koná-
ní bohoslužeb v kostele 
sv. Gabriela.

Pokud by původní 
smlouva nebyla ob-
novena, jakýkoli nový 
majitel by nemusel po-
nechat kostel k slouže-
ní bohoslužeb. Tím by 
navíc zanikla i unikátní 
a celistvá památka Beu-
ronské umělecké školy, 
která se řadí mezi nej-
význačnější na světě.

Současný majitel plá-
nuje klášter do budouc-
na přestavět na hotel. 
O věcném břemeni se 
stále jedná s pražským 
arcibiskupstvím, ale už 
bezúplatně.  

Děkujeme panu sená-
toru Václavu Láskovi 
za jeho iniciativu a vě-
říme, že už jdou věci 
správným směrem.

Monica Bubna-Litic

Nadační fond Malakim

HALA NA FLORBAL STÁLE STOJÍ, 
DEVELOPERŮM NAVZDORY!

UŽ ŠEST LET POSKYTUJI BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNU PRO OBČANY PRAHY 5, 13 
A ŘEPORYJÍ. VYUŽILO JI PŘES 600 Z VÁS. TADY JE NĚKOLIK VAŠICH PŘÍBĚHŮ.

Před třemi lety hrozi-
lo našim malým flor-
balistům, že nebudou 
mít kde hrát. Pozemek 
vedle nafukovací haly 
Sportcentra Radlice 
koupil developer, který 
plánoval halu sundat. 
Pomohl nám až Václav 
Láska, který jako me-
diátor mezi develope-
rem, námi a TJ Radlice 
zajistil, že hrajeme bez 
přestávky dodnes.

Developerská společ-
nost Lappen Develop-
ment plánovala vedle 
nafukovací haly naše-
ho florbalového klubu 
Panthers výstavbu tří 
obytných domů. Po je-
jich dostavbě by musela 

hala kvůli hluku zmizet.

Naše děti by už neměly 
kde hrát, protože jim 
náhradní halu město 
nedokázalo nabídnout. 
Náš klub by tak skončil. 
V nouzi největší jsme se 
obrátili na pana sená-
tora Lásku, který nám 
okamžitě podal pomoc-
nou ruku. Po řadě jed-
nání nám pomohl do-
sáhnout dohody, díky 
které hala zůstane stát 
alespoň do postavení 
nového sportoviště. 

Štěpán Weber

Florbalový klub 
Panthers Praha

Z ODPUDIVÉHO PRŮCHODU PŘÍJEMNÁ CESTA PRO ŠKOLÁKY
Spolek rodičů V Re-
mízku, který působí 
u ZŠ a MŠ Barrandov 
II, se dlouhodobě 
snaží prostor před 
školou a kolem ško-
ly kultivovat. Ačkoli 
tyto pozemky vlastní 
pražský magistrát, úklid 
většinou na naši žádost 
vykonává MČ Praha 5. 
Za naše působení se nám 
podařila řada užitečných 
věcí. Dosáhli jsme třeba 
odstranění nebezpeč-
ných konstrukcí před 
školou a naopak přibyly 
stojany pro kola.

Jednou z největších vý-
zev byl ovšem průchod 
vedoucí k bočnímu 
vstupu do budovy, kte-
rý byl v rámci projektu 
Bezpečné cesty do  školy 
v roce 2016 vyhodno-
cen jako páté nejne-
bezpečnější místo 
v okolí školy. Sami 
žáci jej charakterizovali 
termíny jako špína, feťá-
ci, bezdomovci, veřejné 
WC, noclehárna.

Obrátili jsme se na pana 
senátora Lásku, který 
byl od prvního okamži-

ku velice vstřícný a milý.  
Po jeho zásahu prakticky 
okamžitě proběhla rea-
lizace studií na kultivaci 
průchodu, které vznikly 
v rámci Bezpečné cesty 
do školy. Toto místo je 
dnes k nepoznání a děti 
už do školky a školy cho-
dí přímo, bez zbytečné-
ho obcházení. 

Barbora Tesková 

Občanské sdružení 
V Remízku na Barran-
dově

Zrušení hřiště radnici neprošlo

V kostele se nadále slouží neděl-
ní bohoslužby

Děti se bály chodit do školy

DÍVČÍ HRADY

BARRANDOV

SÍDLIŠTĚ BARRANDOV

RADLICE
SMÍCHOV



Venkovní digitální hra pro malé i velké

Přijďte si sestřelit mimozemšťany, kteří se rozhodli 

zastavět váš domov!

Cílem hry je zasáhnout míčky co nejvíce digitálních 

mimozemšťanů na ploše 6,5 x 4 m předtím, než zastaví 

celou hrací plochu obludnými budovami.

ZDARMA v rámci kampaně senátora Václava Lásky do Senátu

17. a 18. 9. v 19:30
ŠOSTAKOVIČOVO NÁMĚSTÍ, 
STODŮLKY - PRAHA 13

24. a 25. 9. v 19:00

TRNKOVO NÁMĚSTÍ,
BARRANDOV - PRAHA 5

19. a 20. 9. v 19:30
RONDEL U METRA LUŽINY, 
PRAHA 13

26. a 27. 9. v 19:00
SLUNEČNÍ NÁMĚSTÍ,PRAHA 13

Illustrated by

Peter Shaw

   Adresa senátní kanceláře: 
   Štefánikova 1/65, Praha 5, 150 00

  Telefon: 602 878 740

KONTAKT:

 Email: vaclav.laska@vaclavlaska.cz
  Jsem i na Facebooku: @pravoslaskou

Zadavatel a zpracovatel: Hnutí SENÁTOR 21

Přijďte k volbám 2. a 3. října.
Druhé kolo 9. a 10. října.

DO VOLEB JDU S PODPOROU PĚTI STRAN
LÁSKA SPOJUJE


