Informační zpravodaj senátora Václava Lásky
říjen 2014 / říjen 2015
www.vaclavlaska.cz

u
o
k
s
á
L
s
k
Ro
na Praze 5
Vážení přátelé,
Je tomu rok, co jsem se stal Vaším senátorem. Rok náročný, protože jsem se pustil
do práce, se kterou jsem moc zkušeností
neměl. Stále se hodně učím, přesto se mi
však už během prvního roku mého mandátu podařilo dosáhnout několika pozitivních
věcí.
Před svým zvolením jsem slíbil, že budu senátorem, který bude ve svém jednání maximálně otevřený. Proto mám na své webové
stránce dostupné své majetkové přiznání,
registr lobbistických kontaktů i svůj senátor-

ský kalendář. Na Praze 5 mám také kontaktní
kancelář, která je otevřena všem občanům.
Jsem pravidelně mezi Vámi a podporuji Vaše
občanské aktivity. Koneckonců i tyto informační noviny jsou součástí mé snahy občany
na Praze 5 informovat o své práci.
Najdete v nich rozhovor o mé každodenní
práci v Senátu i obvodě a přehled mých
aktivit.
S přátelským pozdravem,

„Pořád jsem ještě
ve fázi učení se“
říká v rozhovoru senátor
Václav Láska
Jak se Vám líbí v Senátu? Zorientoval jste
se v něm rychle?
Pořád jsem ještě ve fázi učení se, ale myslím,
že už jsem si našel svůj způsob jak tuhle práci dělat užitečně. A baví mě to.

Vyřizování podnětů v kontaktní kanceláři

Kdo patří v Senátu mezi Vaše spojence?
S několika senátory už jsem spojil své síly na
společných projektech a byla to příjemná
spolupráce. Například s Eliškou Wagnerovou, Liborem Michálkem, Václavem Hamplem a řadou dalších.
V médiích jste hodně vystupoval kvůli zákonu o státním zastupitelství, můžete nám
o něm říct něco víc?
Šlo o to odrazit útok na nezávislost státních
zástupců. A zatím se to podařilo. Velmi

špatný návrh byl nahrazen podstatně lepším. Ale ještě to bude boj.
Mezi další zákony, na kterých pracujete je
omezení politické reklamy v době předvolebních kampaní. Jak by to podle Vás mělo
vypadat?
Pro začátek připravuji zákaz volební kampaně na billboardech. Je to drahý a pro voliče
nepřínosný druh předvolební reklamy, který
pouze hyzdí své okolí, zatímco ho občané
platí ze svých daní.
Jako člen senátního výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost řešíte i témata
týkající se bezpečnosti státu. Mohl byste
nám práci výboru trochu přiblížit?
Do kompetence výboru patří posuzování
mezinárodních smluv, plánů české armády,
návrhy týkající se policie a vězeňství, ale
třeba i posuzování pohybu cizích vojsk přes
české území.
Na Vašem webu máte veřejně dostupné své
majetkové přiznání i registr lobbistických
kontaktů. Jak to lze udělat, aby Váš příklad
následovali i další senátoři?
To musí chtít jejich voliči. Nikdo jiný je
k tomu nedovede. Já pouze všem voličům
dávám příklad, že to jde. A oni pak mohou
po svých politicích chtít totéž.

Jak moc času Vám zabírá práce ve Vašem
volebním obvodě?
Určitě více než polovinu úvazku. A myslím,
že je to i ta nejužitečnější část mé práce
senátora. Jsem rád, když mohu občanům
pomoci dosáhnout něčeho prospěšného.

„Chci být senátorem, kterého lidé
ve volebním obvodě znají a mají
k němu důvěru.“
S čím se na Vás občané mohou obracet
a s čím se na Vás už obrátili?
Se svými problémy s místní samosprávou
či úřady. S věcmi, které třeba snižují kvalitu
jejich bydlení či obecně života na Praze 5.

cii a rodinným životem? Není toho na Vás
občas trochu moc?
Je toho hodně, ale když opustíte tezi „že co
má být dobře, musíte udělat vy sami” a namísto toho si začnete budovat kolem sebe
tým schopných lidí, kterým dáte svoji důvěru, tak pak se dá stíhat opravdu hodně věcí.
Jak relaxujete?
Na rybách. Miluju rybařinu ve všech jejích
podobách. Mám maličký hausbót na Orlíku. A tam u nahozených prutů dobíjím své
baterky.

Jak se Vám daří skloubit legislativní činnost s činností v obvodě, prací v advoka-

zachraňme společně zámeček Cibulka!
Zámeček Cibulka už dvacet pět let chátrá a nikdo
zatím nedonutil majitele k tomu, aby se začal o tuto
kulturní památku starat. Je pravděpodobné, že jeho
majitel má s tímto objektem nějaký vlastní záměr, a až
zámeček spadne, na jeho místě možná vyroste luxusní
hotel či kancelářský komplex. Tomu však chci společně
s místními občany a občanskými sdruženími zabránit.
Ve věci jsem kontaktoval vedení městské části Prahy 5
a pražské památkáře s výzvou, aby využili své zákonem
stanovené možnosti k tomu, aby přinutili majitele k nezbytným opravám. Na konci srpna jsem také zorganizoval besedu před zámečkem na podporu rekonstrukce,
abych k této neutěšené situaci přitáhl mediální pozornost.

Václav Láska na pikniku
u zámečku Cibulka

Budu rád, když mě v tomto mém snažení podpoříte,
třeba podpisem mé online petice:

 www.vaclavlaska.cz/petice_za_zachranu_zamecku_cibulka

ov

Oživení rozpadlého areálu Žvah

žíván TaAreál pod Žvahovem, který je vyu
kého, je
nečním centrem Praha a ZŠ Kořens
vzdělávací
dobře uzpůsobený pro využití jako
je ale
středisko. Na jeho opravu a údržbu
ovědodp
potřeba nemalých financí a hlavně
uji
unik
ného správce. O celé záležitosti kom
aby
i,
s vedením obou škol i městské část
komunitní
celý areál mohl být využíván jako
centrum pro občany Prahy 5.

Podpora rekonstrukce
záchranné stanice

Záchranná stanice je jediným zařízením, které
přijímá zraněné volně žijící živočichy v Praze.
Stanice má však dlouhodobý problém s financováním a je v desolátním stavu. Proto
se snažím úsilí záchranářů na rekonstrukci
stanice podpořit .

Běh za Vidouli proti developerům

I letos jsem se zúčastnil každoročn
ího Běhu
za Vidouli. Jeho cílem bylo opět upo
zornit na
trvající nebezpečí zástavby v přír
odním
parku Košíře-Motol, jehož dominan
tou je
právě stolová hora Vidoule. To by
znamenalo
opětovný úbytek zeleně v lokalitě
a o další
místo na Praze 5 méně k relaxaci.

Zlepšení dopravní situace
v městské části

t i dopravNa Praze 5 se aktivně snažím řeši
velmi
tech
mís
ha
mno
na
je
ní situaci, která
ostatek
problematická. Ať už se jedná o ned
jeho přeo
pak
nao
o
neb
í,
čen
dopravního zna
nebo nízký
bytek, špatně umístěné přechody
počet parkovacích míst.

Pokud Vám mohu být v něčem nápomocen nebo máte jakýkoliv
dotaz či podnět, neváhejte mě kontaktovat.
Adresa kontaktní kanceláře: Štefánikova 65, Praha 5, 150 00
Telefon: 776 709 157
Email: vaclav.laska@vaclavlaska.cz

