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Milí přátelé,

je zvyklostí, že v  předvolební době 
máte schránky plné novin a  letáků 
těch, kteří se ucházejí o  Vaše hlasy. 
Ale naopak v  době mezi volbami Vám  
možná o  jejich činnosti chybí infor-
mace. Já se snažím tuto praxi měnit. 
Krom toho, že si na mém webu můžete 
kdykoli prohlédnout můj aktuální diář, 
Vám můj tým jednou za rok doručuje 
do schránek tyto malé noviny, v  nichž 
shrnuji dění v  našem obvodě a  své 
senátorské aktivity. Ať máte přehled 
o  tom, jaké kauzy momentálně řeším 
a jestli plním to, co jsem Vám slíbil. 

Krom zákonodárné práce v  Senátu 
se Vám hlavně snažím pomáhat s  ka-
ždodenními problémy, se kterými se 
v  našem obvodě setkáváte. Příkladem 
je privatizace domů nebo souboje 
s developery či úřady. Zkrátka jsem na 
Vaší straně ve snaze o spokojený, plno-
hodnotný a  také spravedlivý život na   
Praze 5, 13 a Řeporyjích. 

A moji největší odměnou by bylo, 
kdybych na konci svého mandátu ob-
čas v  ulicích zaslechl „Náš senátor je 
Václav Láska. Je to fajn člověk, a když 
potřebujeme, pomůže nám.“

monstrózní projekt  
oc lužiny
Na Praze  13 se nadále snažím zabránit 
projektu na výstavbu polyfunkčních domů 
u  Obchodního centra Lužiny. Stavba tří 
až dvaceti šesti patrových domů by měla 
zásadní dopad na kvalitu života v lokalitě, 
ať už co se týče soukromí obyvatel ve stá-
vajících domech, zvýšení dopravní zátěže 
a s ní spojené komplikace při hledání par-
kovacího stání nebo zvýšení hluku a zne-
čištění v  oblasti. Na webových stránkách 
www.vaclavlaska.cz stále běží petice proti 
tomuto projektu, kterou plánuji využít 
při přesvědčování zastupitelstva městské  
části Prahy 13 i hlavního města Prahy o ne-
potřebnosti a neužitečnosti této výstavby.

Boj o záchranu zámečku 
cibulka
Ve spolupráci s  občanskými spolky a  ak-
tivisty nadále usiluji o  záchranu zámeč-
ku Cibulka v  Košířích. Vytrvale se snažím 
působit na úřad městské části, památká-
ře a  ministerstvo kultury, aby se ve věci 
záchrany této kulturní památky více an-
gažovali. Zastávám stanovisko, že pokud 
současný majitel usedlosti nehodlá spolu-
pracovat na jejím zachování a nedodá pro-
jekt rekonstrukce ani následného využití 
stavby a pozemku, je na místě sáhnout po 
možnosti vyvlastnění. 

Úprava parkovaní v ulici 
lumiérů
Obyvatelé ulice Lumiérů a celá oblast Fil-
mových ateliérů má dlouhodobý problém 
se zaměstnanci studií, kteří v místě parkují.  
Navzdory častým stížnostem místních 
občanů se situace ani po několika letech 
nezměnila, proto se snažím jejich po-
žadavky u  městské části podpořit. Jako 
vhodné řešení se jeví zavedení parkova-
cích zón pouze pro rezidenty, díky němuž 
by byli neoprávněně parkující řidiči nuceni 
oblast opustit. Toto řešení se v  současné 
době pokouším společně s obyvateli ulice  
Lumiérů prosadit.

kvalita služeb pošty na 
tilleho náměstí
Často se na mě obraceli občané ze sídliš-
tě Barrandov, kteří měli negativní zkuše-
nosti s kvalitou služeb na poště na Tilleho 
náměstí. Sešel jsem se proto nejen s  ve-
doucí této poštovní pobočky, ale i  s  ředi-
telkou pražské pobočkové sítě a  dalšími 
zaměstnanci České pošty, s  nimiž jsem 
připomínky občanů k poskytovaným služ-
bám probral. Ukázalo se, že nejvážnější 
příčinou nedostatečných služeb je perso-
nální podstav této pobočky, proto jsem 
zveřejnil pracovní nabídku České pošty na 
svých webových stránkách, abych zvýšil 
šance na obsazení pracovních míst a  tím 
se pokusil o zlepšení situace na pobočce.  
S vedením pošty nadále komunikuji.

Smutný příběh ulice  
Pod ateliéry
Kontroverzní výstavba „Bytového domu 
Pod Ateliéry“ na starém Barrandově mi 
leží v  žaludku již delší dobu. Jedním 
z  hlavních důvodů je pochybné stavební 
povolení, které bylo získáno na základě 
lživé informace o  přístupové cestě, jež 
byla uvedena jako majetek města. Ve sku-
tečnosti je cesta vlastněna soukromníkem 
a  je vedena jen jako místní cesta, nikoli 
jako komunikace. Jedná se totiž o úzkou, 
slepou cestu, která vede po okraji hlubo-
ké rokle, a není tedy vůbec přizpůsobená 
na těžkou techniku. Cesta kvůli tomu ztrá-
cí stabilitu, a  stává se tak nebezpečnou 
na životě a  zdraví pro okolní obyvatele.  
Nemluvě o  tom, že se pozemek nachází 
v památkově chráněné oblasti Barrandov. 
Absurdní je v  tomto případě také fakt, že 
Městský soud uznal neoprávněnost vydání 
stavebního povolení, to však už bylo napl-
něno a nelze ho v tom případě zrušit. Na 
místě se tak pokračuje ve výstavbě a  boj 
s větrnými mlýny trvá dál.

zachování linky 123
Autobusová linka propojující přímým spo-
jem Šmukýřku a  Anděl je důležitým do-
pravním spojením pro stovky lidí z oblasti 
Cibulka a  Šmukýřka. Přesto byl provoz 
této linky před několika lety organizáto-
rem dopravy zrušen. Městská část Praha 5 
v současné době sice zachování dopravní-
ho spojení dotuje ze svého rozpočtu, jed-
ná se ale o značně nesystematické řešení. 
Proto budu usilovat o  to, aby od příštího 
roku nemusela provoz linky hradit měst-
ská část ze svého, ale aby její financování 
opět přešlo pod hlavní město.

Central Group 15. Investiční, jejímž je-
diným akcionářem je Central Group a.s, 
začala na Praze 5 na Farkáně stavět tzv. 
viladomy. Místním se stavba nelíbila, pro-
tože je nepřiměřeně velká a  vedla by ke 
zničení další zeleně v okolí, a tak se začali 
bránit. Dosáhli zrušení jednoho z povole-
ní a  svých práv se začali domáhat u  sou-
du. Jenže ouha. Zjistilo se, že developer 
všechna svá práva postoupil na maltskou 
společnost a  stavebníkem se tak stává 
maltská společnost. Zdá se, že tím šance 
místních na obranu výrazně klesají. Sta-
vební firma zde staví jako o  život, byť by 
neměla. A místní samospráva či soud mají 
omezené možnosti, jak zasáhnout. Když 
se o  to naposledy pokusil Městský soud 
v  Praze a  maltskou společnost obeslal, 
odmítla firma zásilku převzít, neboť prý 
je v  češtině a  té ve společnosti nikdo ne-
rozumí. Takový postup u nás bohužel není 
nezákonný, ačkoli je silně obstrukční. 

Osobně už k  takovému developerovi 
nemám nejmenší důvěru a samospráva by 
dle mého názoru měla o  jeho postupech 
vědět. Proto jsem o  tomto případu vyro-
zuměl všechny starosty a starostky v Pra-
ze. Nechci je nabádat či poučovat, jak se 
mají zachovat, ale mají zkrátka právo ta-
kovou informaci mít. Stejně tak, jako na ni 
máte právo Vy, občané Prahy 5, Prahy 13  
a Řeporyjí.

Špinavé praktiky 
developerů: 
kauza Farkáň

konec zahrádek na 
Barrandově
Barrandovští zahrádkáři v současné době 
zápasí o budoucnost svých zahrádek, které 
Státní pozemkový úřad prohrál v soudním 
sporu a musí je vydat jako náhradu restitu-
ce soukromníkovi. Budoucnost celé osady 
se tak stává velmi nejistou. Verdikt soudu 
je bohužel již pravomocný a jedinou šancí 
na zvrácení rozsudku je dovolání k  Nej-
vyššímu soudu. Podařilo se nám však od 
Státního pozemkového úřadu získat roz-
sudky, které již byly v  této věci vyneseny 
a které by mohly pomoci, jelikož pozemky 
nelze vydat v případě, že je na nich zřízena  
zahrádkářská nebo chatová osada.

Noční raubíři na 
Barrandově
Sídliště Barrandov se zejména v  letních 
měsících potýká s  pravidelným narušo-
váním nočního klidu, které výrazně pře-
sahuje tolerovatelnou mez a  dotýká se 
místních občanů. Z  tohoto důvodu jsem 
se sešel s ředitelem městské policie, který 
byl s problémy na barrandovském sídlišti 
již obeznámen a přislíbil mi, že během léta 
posílí v  místě kontrolní hlídky. Také jsme 
se shodli na udělování blokových pokut 
problematickým skupinám, které narušují 
noční klid opakovaně.

http://www.vaclavlaska.cz/
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Stát není agrofert
senátor Václav Láska

Václav Láska je od podzimu 2014 senátorem za Prahu 5,  
13 a Řeporyje. Jako politik se věnuje zejména tématu 
spravedlnosti a protikorupčním zákonům. Hospodářskou 
kriminalitou a korupcí se Václav Láska zabýval již jako 
elitní kriminalista, i během svého působení v organizaci 
Transparency International. Pracoval mimo jiné na kauze 
krachu IPB a vytunelování Harvardských fondů Viktora 
Koženého. Jako advokát prováděl prověrku smluvních 
vztahů pražského Dopravního podniku, na jejímž základě 
bylo obviněno bývalé vedení podniku a někteří pražští 
politici. Jeho zážitky z policejní a advokátní praxe 
inspirovaly také dvě knihy, které v průběhu let napsal: 
jmenují se Advokát a Jak se zavírají tuneláři. Václav Láska 
je členem senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu 
a bezpečnost.

RozHoVoR

Letos v říjnu budete senátorem už dva roky. Vnímáte na sobě 
nějaké změny?
Nevnímám, a to z jednoduchého důvodu. Svému okolí a svým nej-
bližším jsem slíbil, že mě mandát senátora ani politika nezmění. 
Snažím se přizpůsobit výkon profese senátora svému životnímu 
stylu a svým prioritám, které ctím a mám. Protože asi právě pro 
tyto vlastnosti mě lidé do této profese poslali. 

Letos proběhnou volby do Senátu na Praze 6, 10 a 11. Podle 
jakých kritérií byste se rozhodoval koho volit? 
Jednoznačně podle osobnosti. Asi by mi bylo jedno, za jakou stra-
nu můj favorit či favoritka kandiduje. Volil bych člověka, kterému 
věřím buď díky osobní znalosti, nebo prokazatelné práci, která za 
ním je. 

Co by voliči měli po svém senátorovi chtít?
Aby byl opravdu jejich. Aby se zajímal o jejich problémy. Aby se 
s nimi scházel, naslouchal jim, pomáhal jim řešit jejich problémy.  
Aby jim radil, ptal se za ně, domáhal se za ně jejich práv. Aby 
využíval svoji autoritu v jejich prospěch. Právě to tvoří asi 75 % 
mé pracovní náplně senátora. A také by měli voliči chtít, aby je 
senátor reprezentoval v Senátu při tvorbě zákonů.

Jak jako člen zahraničního výboru hodnotíte současnou 
zahraniční politiku ČR? 
Jako rozpačitou. Zejména mi vadí nevyvážený vztah k EU. Na 
jedné straně jsme poměrně lačni po všem, co EU dává. Hlavně po 
dotacích. Na druhou stranu jsme velmi odtažití, když máme pro-
kazovat nějakou míru solidarity nebo na sebe aplikovat společná 
pravidla. 

Co by mělo být cílem naší zahraniční politiky?
Abychom byli chápáni jako nedílná a spolehlivá součást zápa-
doevropského společenství. A navíc bych strašně rád navázal na 
dobu, kdy byla Česká republika vnímána jako nositel a obhájce 
lidských práv, které nikdy nezaprodá. Ani za sliby rozsáhlých 
investic. 

Co podle Vás pro Českou republiku znamená členství v EU? 
Budoucnost. Spolupráci. Ochranu. Pomoc. Ano, je pravda, že 
aparát EU se rozrostl v dost neuvěřitelný byrokratický moloch. Ale 
myšlenka evropské spolupráce je správná a vždy ji budu podporo-
vat. Jen by to občas chtělo víc zdravého selského rozumu a méně 
byrokracie.

Co Vám v české politice momentálně působí největší starosti?
Zcela upřímně je to fenomén Andreje Babiše. To je člověk, který 
chce tenhle stát řídit tak, aby z toho měl prospěch on a jeho pod-
nikání. Toho dosahuje účelovým nastavováním pravidel pro  
dotace či přímo tvorbou zákonů. Zákony šité na míru jeho velko-
podnikání likvidují malé a střední podnikatele. Tedy jeho konku-
renci. Nepovažuji to za správné, stát není Agrofert. 

Proč jste vystoupil proti reorganizaci policie v podání 
policejního prezidenta Tuhého?
Protože bylo zřejmé, že se nejedná o promyšlenou a připravenou 
snahu zefektivnit práci policie. Šlo o narychlo vymyšlený krok, 

motivovaný kýmsi z venku. Krok, který ohrozí vyšetřování těch 
nejzávažnějších kauz.

Jak hodnotíte současný stav policie?
Mám obavy z toho, že policie se po relativně krátkém období ne-
závislosti znovu dostává do područí politiků. Navíc uvnitř policie 
pořád nefunguje kontrolní mechanismus. Slušní řadoví policisté 
jsou perzekuováni a dehonestováni za blbosti. A opravdu zkorum-
povaní policejní velitelé si dál v klidu vládnou.

Jak se vám daří v Senátu prosazovat transparenční zákony? 
Až na výjimku, kterou byl zákon o zveřejňování smluv, prochází 
tyhle zákony Senátem poměrně dobře. Vždy s důraznou diskuzí, 
ale prochází.

Co byste vzkázal voličům, když je jim z politiky smutno?
Že je naprosto chápu a že budu dělat všechno proto, aby alespoň 
občas mohli mít z něčeho nebo někoho v politice dobrý pocit. Ale 
hlavně jim přeji, ať jim radost přinášejí jejich nejbližší a přátelé.  
A ať se z toho umějí radovat bez ohledu na politiku.

Která věc v poslední době udělala Vám největší radost?
Že jsem si pořídil koloběžku. S celou rodinou teď pořádáme kolo-
běžkové výpravy za pokémony.

A na závěr, kde nejraději odpočíváte?
Mám malý hausbót v jedné zátoce Orlíku, kde s rodinou trávím tři 
víkendy z měsíce. Včetně těch zimních.

Člověk by se měl umět radovat  
bez ohledu na politiku.
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Po březnové změně koalice, kdy byla Stra-
na zelených s  podporou ČPS poslána do 
opozice, se hned druhý den rozjely čistky 
a  vyhazovy často i  v  rozporu se zákony, 
které destabilizovaly již tak těžce zkouše-
ný Úřad Prahy 5. Ruku v ruce s tím začali 
být do funkcí dosazováni úředníci s  pro-
blematickou minulostí.

Jedním z příkladů je okamžitý vyhazov 
vedoucí stavebního úřadu bez řádného 
odůvodnění. Následné hledání nového 
vedoucího, které zabralo neuvěřitelných 
pět měsíců, skončilo výběrem Josefa  
Gorčíka, „prověřeného“ úředníka býva-
lého vedení Prahy 8. S výsledky jeho roz-
hodnutí se nové vedení Prahy 8 potýká 

dodnes, s řadou z nich dokonce u soudu. 
Problematické je také dosazení nové ve-
doucí Bytového odboru, Marcely Justové, 
která byla za prodeje bytů na Praze 7 pro-
šetřována policií.

Stabilitu úřadu považuje Strana ze-
lených za klíčový prvek dobře fungující 
obce. To však současné vedení Prahy  5 
v  podání TOP  09, ODS, ANO, KDU-ČSL 
a Demokraté Jana Kasla ignoruje a svými 
fatálními zásahy do úřadu zřejmě sleduje 
osobní, a nikoliv veřejné zájmy.

LUKáŠ BUDíN
zastupitel a předseda Strany zelených  
na Praze 5

Ploty přímo od pana 
radního. Smlouvy 
zveřejňovat netřeba?

Za nezveřejnění osmi smluv dostala tento 
rok Praha 13 pokutu od antimonopolního 
úřadu. Všechny problematické smlouvy 
byly uzavřeny na stavební práce za částku 
převyšující půl milionu korun se Zbyňkem 
Pastrňákem, jedním z radních za ODS.

Pochybení radnice jsme zjistili díky vy-
žádání seznamu všech faktur MČ Praha 13, 
kde u radního byla částka okolo 25 milio-
nů korun za deset let. Při procházení faktur 
městské části jsme narazili ještě na jednu 
záležitost spjatou s  radním Pastrňákem. 
Loni dostal pan radní Pastrňák zakázku od 
TJ Sokol Stodůlky na opravu plotu z dota-
ce městské části, ale před schvalováním 
dotace nás nikdo neupozornil na střet zá-
jmů. Dotace byla ve výši 995 tisíc korun.

TOMáŠ MURňáK
zastupitel a předseda Pirátů na Praze 13

Radnice Prahy 5 na konci června odsou-
hlasila projekt stavby šedesátimetrového 
ruského kola, která má stát na Hořejším 
nábřeží. Nejenže to bude výrazný zásah do 
vzhledu lokality a celého panoramatu Pra-
hy, ale celé načasování projektu a  výběr 
firmy, která má posléze ruské kolo provo-
zovat, jsou velmi podezřelé.

Smlouva se společností Timsbury Ca-
pital s.r.o. je další typickou ukázkou toho, 
kdy si vedení městské části postaví hlavu 
a bez jakékoli hlubší diskuze zatíží své ná-
stupce nevypověditelným závazkem na 
dvacet let. Navíc smlouva nepřináší měst-
ské části ničeho pozitivního. Pro městskou 
část je navrhovaná výše nájmu směšně 
nízká, pouhých 56  tisíc korun měsíčně. 

Přitom předpokládaný obrat za ruské kolo 
je kolem 25 milionů korun ročně. 

Naopak smlouva městkou část zatěžuje 
astronomickou sankcí, která v  maximální 
výši může dosáhnout až 500 milionů ko-
run. Upřímně jsem si myslel, že doba takto 
hazardních, nevýhodných a  nevypovědi-
telných smluv už skončila. Smlouva nemá 
nic společného s  péčí řádného hospodá-
ře, dobrými mravy či zdravým rozumem.  
Zkusím učinit právní kroky k  zneplatnění 
této smlouvy.

VáCLAV LáSKA
senátor

Ani dva roky po volbách nebyli zástupci 
opozice zvoleni do výborů zastupitelstva. 
Účast ve výborech je přitom klíčová pro 
konstruktivní opoziční práci.

Ovšem jak ukazují další texty v  tomto 
zpravodaji, rozhodně zde je co řešit a kon-
trolovat. V  minulém roce získala koalice 
ODS, ANO a ČSSD cenu Zavřeno v soutěži 
Otevřeno/Zavřeno za nevpuštění opozič-
ních zastupitelů do výborů. I  letos doká-
zala Praha 13 nelichotivou nominaci na 
„Zavřeno“ obhájit. Tentokrát za obstrukce 
při vydání zvukového záznamu z  jednání 
zastupitelstva.

Na městské části je přitom opravdu 
co řešit. Od ochrany životního prostře-
dí a  lepší údržbu zeleně, po zklidňování 
dopravy ve starých Stodůlkách nebo re-
vitalizace některých zpustošených míst 
v  našem okolí. Byli bychom radši, kdyby 
vedení Prahy 13 sbíralo ceny za svou ote-
vřenost. Tak snad příště.

FRANTIŠEK NEJEDLý
zastupitel a předseda Strany zelených  
na Praze 13Ruské kolo  

na Praze 5 za 56 500 kč?  
Směšné!

získá Praha 13 cenu 
zavřeno i podruhé?

Čistky na Úřadu Prahy 5

NoVINky ze SeNátu 

Otázka rozvoje naší městské části je často 
řešena nekonzistentně a  netransparent-
ně, obvykle na základě rozhodování úzké 
skupiny lokálních aktérů. Lidé se o  změ-
nách dozvídají mnohdy až ve chvíli, kdy 
se začíná stavět vedle jejich domu. To je 
špatně.

Tématem letošního léta byl záměr vybu-
dování širokého areálu volnočasových ak-
tivit, zahrnujících vláček, dráhy, kluziště, 
několik hřišť, restaurace a  další zastavění 
ploch na parcelách uvnitř centrálního par-
ku (oblast tzv. Makču Pikču). Díky aktivitě 
místních občanů a opozičních zastupitelů 
se podařilo rozpoutat širší diskuzi, která, 
doufejme, povede ke smetení tohoto ne-
šetrného projektu ze stolu. Lze však oče-
kávat, že tímto kauza nekončí.

Praha 13 by si zasloužila, aby se obec-
nou praxí stalo veřejné projednávání  
s občany podobně jako v jiných městských 
částech, a to u všech takto důležitých  

rozhodnutí. Stejně tak je dobré slyšet ná-
zor veřejnosti i v případě rekultivací drob-
nějších území v rámci městské části. Jinde 
to jde, tak proč ne u nás?

FILIP RyANT
místopředseda Strany zelených  
na Praze 13

Provoz vodních skútrů 
se neměl povolovat

Asi všechny zasáhla tragická smrt mladé 
dívky, která letos v  červenci zemřela při 
srážce skútru s  pramicí na Orlíku. Trávím 
na Orlíku skoro každý víkend a  bohužel 
musím říci, že tato tragická událost nebyla 
pouze nešťastná náhoda, ale vyústění běž-
né praxe, jak se lidé na skútrech chovají. 
Řidiči skútrů nectí obecná pravidla pro 
plavbu a  nikdo jejich dodržování nehlí-
dá. Soužití skútrů, rychlých člunů, rybářů 
a plavců na jedné vodní ploše je za tako-
vých podmínek nepředstavitelné. Jelikož 
nechci jen čekat na další tragédii, napsal 
jsem ministru dopravy Danielu Ťokovi, aby 
byla pro provoz skútrů a  rychlých člunů 
stanovena přísná pravidla, která na pře-
hradě zajistí bezpečné soužití pro všech-
ny. A  především aby byla tato pravidla 
dodržována a vymáhána. 

zákaz politické 
reklamy si velké strany 
nepřejí

Na přelomu roku jsem předložil v Senátu 
návrh zákona, který by zakazoval předvo-
lební politickou reklamu na billboardech. 
Velkoplošná reklama je jednou z nejdraž-
ších položek předvolebních kampaní, při-
tom má pro voliče prakticky nulovou vý-
povědní hodnotu. Jde tedy o  vyhazování 
obrovských peněz. Politika by přitom dle 
mého měla být zejména soubojem ide-
jí, nikoli soupeřením v  množství pokryté 
reklamní plochy. Zákaz politických bill-
boardů měl být první krok, který by omezil 
předvolební reklamu, která je zbytečná, 
drahá a přispívá obecně k znečištění veřej-
ného prostoru. Bohužel se mi nepodařilo 
přesvědčit většinu ostatních kolegů sená-
torů z  řad ČSSD a  ODS, již mají v  Senátu 
většinu. Financováním politických stran 
a  větší transparentností předvolebních 
kampaní se hodlám zabývat i nadále. 

Špatný rozvoj Prahy 13 
pokračuje



Je to i Váš obvod
Spolek rodičů V  Remízku, který působí  
u ZŠ a  MŠ Barrandov II, se dlouhodo-
bě snaží o kultivaci prostor před školou  
a kolem ní. Vlastníkem pozemků je praž-
ský magistrát, ale úklid většinou na naši 
žádost vykonává MČ Praha 5. V  minulých 
letech se nám podařilo dosáhnout odstra-
nění nebezpečných konstrukcí před ško-
lou, nicméně mnoho problémů se zatím 
vyřešit nepodařilo. 

Jedním z  těch největších je průchod 
v  budově Městské knihovny, kterým se 
prochází k  bočnímu vstupu do školy. 
V probíhajícím projektu Bezpečné cesty do 

školy se umístil na „krásném“ pátém mís-
tě v hodnocení nebezpečných míst v okolí 
školy. Sami žáci jej charakterizovali ter-
míny: špína, feťáci, bezdomovci, veřejné  
WC, noclehárna.

 Proto nás moc potěšilo, že se pan 
senátor Láska účastnil prezentace prů-
zkumů nebezpečných míst v  rámci výše 
zmíněného projektu a  na místě přislíbil, 
že se o řešení problému průchodu a jeho  
zkultivování zasadí.

BARBORA TESKOVá
Spolek rodičů V Remízku, z. s.

Pokud i 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

 E-mail: Vaclav.laska@Vaclavlaska.cz 

 Jsem i na Facebooku: @pravoslaskou
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