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Vážení čtenáři,
Česko se velmi pomalu vra -
cí k normálu. Po zavedení
přís ných opatření dochází
k postupnému rozvolňování
a nej spíš všichni teď budou
s napětím sledovat, co to udě -
lá s počty nakažených. Držme
si palce, aby nemocných ne-
přibývalo. Co vám v době ka-
rantény scházelo nejvíc? Bez
které služby si život vlastně
představit dovedete, ale co si
odepřít nedokážete? A jak se
vám v uply nulých týdnech

žilo na pětce? Napište nám o tom, zajímají nás vaše zkuše-
nosti a názory. Přinášíme vám celou řadu novinek. Třeba
o dopravním opatření, které se připravuje ve stanici metra
Anděl – Na Knížecí. O co jde a co se změní pro cestující?
Zatímco v minulých vydáních magazínu Vaše 5 jsme vás
vesměs informovali o tom, co se v souvislosti s koronavirem
uzavírá a omezuje, teď vám můžeme přinést lepší zprávy
v tom smyslu, co se otevírá a obnovuje. A pokud vás zajímá
participativní rozpočet, kdy se přímo obyvatelé mohou po-
dílet na rozhodování o tom, za co budou „pětkové“ peníze
utraceny, zaujme vás asi informace, že lhůta pro sběr ná-
vrhů byla prodloužena. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
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Provoz v ulici
Vltavská obnoven

Obnoven byl provoz obou pruhů
v ulici Vltavská. Technická sprá -
va komunikací však nadále po-

kračuje v opravách chodníků. Pěší pro -
to mohou využít koridor, který vznikl
záborem pruhu pro cyklisty.

Vyzvedněte si
dezinfekci v galerii

Dezinfekci Anti-COVID mohou
obyvatelé páté městské části zís -
kat na nové adrese, a to ve vý-

stavní síni Galerie G v budově radnice
v ulici Štefánikova vedle bočního vcho -
du do OC Nový Smíchov. K dispozici je
v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 15.00
hodin, vydávána je zdarma.

Děti mohou na
Okrouhlík a Dětský ostrov

Vzhledem k příznivější epidemi-
ologické situaci jsou znovu ote-
vřena dětská hřiště Okrouhlík

v ulici Třístoličná x Podbělohorská
a Dět ský ostrov na Janáčkově nábřeží.
Radnice však upozorňuje, že i nadále
platí povinnost mít zakryté dýchací ces -
ty nebo odstup dva metry.

INZERCE V5-0510

Do konce května byla s ohledem na
opatření související s hrozbou náka -
zy koronavirem prodloužena lhů ta

pro sběr návrhů v rámci participativního
rozpočtu páté městské části. V rámci této
akce mohou lidé jednak podávat návrhy na
vylepšení či změny na území Prahy 5, jed-
nak poté sami z návrhů vybrat, za co budou

vyčleněné peníze utraceny. Podávány mo -
hou být nápady na zvelebení či vybudování
dětského hřiště, sportovní plochy nebo ko-
munitní zahrady, doplnění prvků zelené in-
frastruktury a další podobné. V letošním
roce bylo na participativní rozpočet Prahy
5 vyčleněno 15 milionů korun. Návrh lze
podat prostřednictvím on-line formuláře.

Participativní rozpočet
byl prodloužen

Opět v provozu jsou pobočky pražské
knihovny v páté městské části. Uza-
vřeny byly z důvodu šířícího se one-

mocnění koronavirem. Otevřeno je však
v mimořádném režimu. Do knihovny je
mož  né vstoupit pouze se zakrytým nosem

a ústy, platí povinné dodržování dvoume-
trových rozestupů, anebo maximálního
počtu osob na 1 m2. Knihovníci dále dopo-
ručují používat rukavice a platit kartou. Co
se týče vrácených knih, ty poputují na dva
dny do karantény.

Knihovny
jsou opět otevřeny

Obyvatelé a návštěvníci Prahy musejí
počítat s tím, že od 11. května opět
platí parkovací zóny. Zrušena byla

jejich platnost v souvislosti s koronavirovou
nákazou. O navrácení platnosti rozhodla

vláda, a to s platností od 28. dubna, pražský
magistrát však termín posunul právě na
11. května. S tím souvisí i znovuotevření
výdejny parkovacích oprávnění v Preslově
ulici. 

Parkovací zóny
začnou znovu platit



doprava
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Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám okamžitě  
k dispozici. Stačí jen nastoupit.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6

Tel.: 224 395 123, www.nhcar.cz

NH Car, s.r.o.
Broumarská 1503, 198 00 Praha 9

Tel.: 281 021 611, www.nhcar.cz

KDYŽ
CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví vašim 

potřebám. Pořiďte si například kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, které 

poskytuje dostatek prostoru pro vás, vaši rodinu i vaše volnočasové aktivity.  

V testování bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP získal vůz 

maximální možné hodnocení v podobě pěti hvězd. Model ŠKODA KAROQ 
je dostupný již od 384 900 Kč se zvýhodněním až 117 000 Kč. Zastavte 

se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA nebo nás kontaktujte 

telefonicky.

Ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

ŠKODA KAROQ od

Kč384 900

Práce na Smíchově v me -
tru potrvají devět měsíců,
stát budou asi 249 mili-

onů. „Revitalizací vestibulu sta-
nice metra Anděl – Na Knížecí
navážeme na rekonstrukční
práce v Nádražní ulici, které bu-
dou probíhat do konce letošního
října. Předpokládáme, že na
vestibulu začneme pracovat od
listopadu a do provozu jej plá-
nujeme znovu otevřít v červenci
příštího roku. Pokud se nám po-
daří významně zkrátit práce
v Nádražní ulici, zahájíme
i opra vu vestibulu v dřívějším
termínu,“ uvedl generální ředi-
tel dopravního podniku Petr Wi-
towski. 

Spolu s opravou v Nádražní
ulici tak na pětku míří do mo-
dernizace dopravní infrastruk-
tury velká část investic doprav-

ního podniku. „Ostatně tato
dlou ho přehlížená oblast Prahy
si to zasloužila. Veškeré sta-
vební činnosti jsme zde ve spo-
lupráci s MHMP a TSK napláno -
vali tak, aby na sebe smy sluplně
navazovaly a co nejmíň kompli-
kovaly život místním obyvate-
lům či návštěvníkům,“ doplnil.
Kromě různých technických
oprav, které cestující nezazna-
menají, bude důležitá výměna
eskalátorů.

Opravou projdou
obklady i dlažby

Staré sovětské tříramenné
eskalátory Petrohrad budou vy-
měněny za nové, moderní znač -
ky Thyssen s dopravním zdvi-
hem 30 680 mm, sklonem 30°
a dopravní rychlostí 0,75 m/s.
Opravou a vyčištěním projdou

také kamenné obklady či dlažby
vestibulu. Přístřešky výstupů
zase dostanou nové nátěry
a střeš ní krytinu či svítidla.

Výstup bude
možný na Andělu

Výstup Na Knížecí ze stanice
metra Anděl bude po celou dobu
modernizace vestibulu uza-
vřen, využívat bude třeba vý-
stup na straně stanice Anděl,
která byla zrekonstruována
před dvěma lety. Rekonstrukce
tramvajové trati v Nádražní
ulici a opravy tramvajové trati
v úseku Hlubočepy – Sídliště
Barrandov potrvají několik mě-
síců, počítat je třeba nejen se
změnou v tramvajovém, ale
i autobusovém pro vozu.

Tramvaje číslo 4, 5, 12, 20
a 94 jsou ve směru z centra

Chystá se oprava
vestibulu metra na Andělu

Modernizace se dočká vestibul metra stanice Anděl – Na Knížecí
na Smíchově. Pracovat se má začít na podzim poté, co skončí
rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici. Modernizace
vestibulu zahrnuje opravu výstupů do uliční úrovně, výměnu
podhledů, osvětlení i eskalátorů za nové. 

ukončeny v obratišti Smíchov-
ské nádraží, využít je možné ná-
hradní autobusovou linku X12
v trase Smíchovské nádraží –
Sídliště Barrandov, která je
v ranní špičce posílena spoji ze
zastávky Štěpařská ve směru
na Smíchovské nádraží a v od-
polední špičce ze Smíchovského
nádraží do zastávky Štěpařská.

Změny v autobusové
dopravě

Co se týče změnách v autobu-
sové dopravě, tak zastávka Li -
ho var ve směru Smíchovské
nádr. byla přemístěna do Stra -
konické před křižovatku s uli cí
Císařská louka. Pro spoje číslo
120 a 128 se zřídila zastávka Li-
hovar, a to ve směru Na Knížecí
v Křížové ulici, a ve směru Zlí-
chov v ulici Na Zlícho vě.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 D
PP



6 www.vase5.cz

servis
ZD

R
O

J:
 M

Č
 P

R
A

H
A

 5
, F

O
TO

: P
R

A
ŽS

K
É 

SL
U

ŽB
Y,

 A
.S

.

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
16

IN
ZE

RC
E 

V
5-

05
15

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz

http:// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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Školka?
Máme pro vás alternativu: www.centrumkulisek.cz

Určeno dětem od dvou let do čtyř let
Dětská skupina, malý kolektiv

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 do 15. 6. 2020
Podání přihlášek elektronicky nebo individuálně

Ostatní zápisy během celého roku dle volné kapacity
Prázdninový provoz

Kontakt: info@centrumkulisek.cz, tel.: 603 318 099
Dětská skupina Kulíšek, provoz ve FZŠ a MŠ Barrandov II

Záhorského 887, Praha 5 – Hlubočepy

11. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ U Nesypky x U Plátenice

12. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Třístoličná x Pod Lipkami

13. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská

14. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště

15. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
■ Plzeňská x U Zámečnice

18. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Kotlářkou (u hřiště)
■ V Břízkách (proti č. 11)

19. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

20. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)

21. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

22. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Butovická x Mezi Lány

25. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
■ Musílkova x Schodová

26. 5. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky (č. 24)

27. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova

28. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Kroupova x Kutvirtova

29. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)

1. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)
■ Baldové x Vejražkova

2. 6.16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

3. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

4. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)

5. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Jinonická (proti č. 78)

15. 5.–16. 5. 2020
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Pod Hybšmankou (proti č.
12)

22. 5.–23. 5. 2020
■V Botanice (za Komerční ban -
kou
■ Nad Turbovou x Na Stárce

29. 5.–30. 5. 2020
■ Urbanova (parkoviště pod č.
20
■ Holyňská x Na Srpečku

5. 6.–6. 6. 2020
■ Pechlátova (u č. 16)
■ U Mrázovky x Na Cihlářce

12. 6.–13. 6. 2020
■ Ke Smíchovu
■ Na Pomezí (u č. 4)

19. 6.–20. 6. 2020
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

26. 6–27. 6. 2020
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

Velkoobjemové
kontejnery Regios

Velkoobjemové
kontejnery MHMP

Kontejnery jsou přistavo-
vány vždy v pátek nej-
později do 10.00 ho din

a následně dle potřeby měně -
ny. Poslední od voz bude probí-
hat vždy v sobotu v odpoledních
hodinách – nejpozději v 15.00
hodin.

Do velkoobjemových kon-
tejnerů lze odložit například
starý nábytek, koberce a lino-

lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Do kontejnerů na objemné
odpady však není možné od -
kládat živnostenský odpad,
nebez pečný odpad, bioodpady,
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, tele-
vizory, PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.
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Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz

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

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

Více na www.hodkovicky.cz/letni-kempy.
244 460 435, 737 284 377 iveta.nechanicka@hodkovicky.cz      

TERMÍNY

BASIC GOLF PLAYER GOLF      

turnus I.:
turnus II.:
turnus III.:
turnus IV.:
turnus V.:
turnus VI.:
turnus VII.:
turnus VIII.: 

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

3.
10.
17.
24.
31.
7.

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-
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EK ● O šíření nového typu koronaviru, jež
nakonec přerostlo v celosvětovou pan-
demii, se začalo mluvit na přelomu roku
v souvislosti s čínským městem Wu-chan.
Kdy jste vy osobně poprvé informace za-
znamenal? 

Asi někdy v lednu. Ale to jsem je nebral
ni jak extra vážně. Protože podobných
zpráv o možné pandemii bylo za posledních
dvacet let dost. To, že tentokrát opravdu
budeme čelit něčemu výjimečnému, mi do-
šlo až po událostech v Itálii. 

● Jak se díváte na všechna vládní opa-
tření proti šíření koronaviru? Byla dost
rychlá? 

Nerad bych vládu soudil kvůli způsobu,
jakým na šíření koronoviru reagovala. Bylo
to něco neznámého, nového. Nikdo nevě-
děl, a vlastně dodnes neví, jaká reakce je
správná a jaká ne. Podle mě byla většina
opatření na místě, i když já bych třeba ne-
sáhl k uzavření hranic směrem ven. Ale
jestli mi něco na následném chování vlády
vadilo, tak ignorování nabízené pomoci ze
strany českých podnikatelů. Místo rychlé,
kvalitní a docela levné pomoci od českých
podnikatelů jsme se až moc spoléhali na
nekvalitní a často předražené nákupy z Čí -
ny. A ještě jsme za to Čínu adorovali. 

● Jak se podle vás ke koronavirové krizi
Češi postavili?

Skvěle. Nejenomže v drtivé většině
oprav du odpovědně respektovali všechna
omezení vyhlášená vládou, ale i sami při-
ložili ruku k dílu. Šili roušky, starali se o své

starší spoluobčany. Opět ukázali svoji chyt-
rost a vynalézavost, když během několika
týdnů dokázali vymyslet a vyrobit to, co
jsme neměli a potřebovali. 

● Pokud se nemýlím, i vy sám jste se do
zajišťování ochranných prostředků za-
pojil. 

Já jsem se soustředil právě na české pod-
nikatele. S mým týmem jsme od nich naku -
povali dezinfekci či různé ochranné pro-
středky a rozváželi je potřebným. Po
do movech důchodců, do motolské nemoc-
nice nebo i konkrétním seniorům až k nim
domů. 

● Pomáhal jste i jako právník?
Po celou dobu svého mandátu provozuju

bezplatnou právní poradnu pro obyva-
tele mého obvodu, kteří se dostanou do spo -
ru se státem, úřadem nebo samosprávou.
Za pět let jsme pomohli či poradili více než
pětistovce lidí. A teď jsem poradnu rozšířil
na všechny právní problémy, které lidé mají
v souvislosti s koronavirovou krizí. Budu ji
provozovat celý rok, protože s poklesem
zdravotního ohrožení budou na intenzitě
a důležitosti nabývat problémy právní. A že
jich tahle krize přinese opravdu hodně. Do-
teď jsme zodpověděli asi stovku dotazů.

● Jak vnímáte přijatá ekonomická opa-
tření? Mám na mysli například schvále-
nou podporu OSVČ, kurzarbeit pro fir -
my a další?

To na mě bohužel působí jen jako takové
hraní si na pomoc. Faktickou pomoc okolo

sebe moc nevidím. Znám jen několik málo
podnikatelů, kteří na něco dosáhli. Ale zato
znám desítky těch, kterým byly půjčky, zá-
ruka nebo finanční podpora odmítnuty.
Často ze zcela malicherných byrokratic-
kých důvodů nebo pro nesplnění podmínek,
které ani nebyly zveřejněny. Myslím si, že
je to dáno tím, že Česká republika už nemá
žádné rezervy či úspory. Současná vláda
naopak dříve vytvořené rezervy v řádech
desítek až stovek miliard korun v posled-
ních letech rozpustila do státního rozpočtu.
A teď logicky nemá z čeho pomáhat. Proto
na mě působí veškerá deklarovaná pomoc
jenom jako divadýlko. 

● Jak jste vy a vaše rodina zvládali ka-
ranténu? Kde jste ji trávili?

Nás vyhlášení zákazu volného pohybu
zastihlo na našem hausbótu na Orlíku.
A tak jsme tam nakonec zůstali asi deset
dní. Všechno jsem řešil přes telefon, mail
nebo videokonference. Naučil jsem se při-
tom spoustu nových věcí, z nichž některé
určitě budu využívat i ve svém běžném pra-
covním životě. Například videokonference
jsme si oblíbili i v mém senátním týmu.

● Měl jste strach? O sebe, o blízké… 
Člověk se o své blízké bojí vlastně pořád.

Hlavně o děti. Ale tahle pandemie na tom
strachu nijak extra nepřidala. Hodně se bo-
jím jen o jednu velmi blízkou osobu, která
je aktuálně v onkologické léčbě. Ale pomá-
hají všichni v rodině a zatím to zvládá
skvěle. Střeží ji jako princeznu v zakletém
zámku.  

Václav Láska:
Češi opět dokázali, jak
jsou chytří a vynalézaví

Už šestým rokem je Václav Láska aktivním senátorem za
Prahu 5 a 13. Říká, že je přesvědčen o smysluplnosti
Senátu i o tom, že každý jeho člen může ve svém obvodě
udělat mnoho dobrého. Nerad slýchá formulku, že něco
nejde, protože když je vůle, najde se většinou i řešení. Jak
prožívá koronavirovou krizi, co se při ní naučil a jak
druhým pomáhá ji překonat?
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● Letos vám bude končit šestiletý man-
dát. Jak se na své působení v Senátu dí-
váte?

Mělo to svůj vývoj. Přišel jsem do Senátu
jako nepolitik, občanský aktivista, a mys-
lím, že si tenhle pohled na život držím po-
řád. Proto mé názory občas zajiskří ve
střetu s kolegy, kteří se politice věnují dva-
cet nebo více let. Ale s většinou z nich jsem
společnou řeč našel, vzájemně se respek-
tujeme a spolupráce s nimi je vesměs pří-
jemná. Velkou roli hraje to, že jsem jeden
z pouhých čtyř právníků v Senátu, což na
zákonodárný sbor není moc. A tak se na
nás při schvalování zákonů kolegové často
obracejí s tím, že potřebují něco objasnit. 

● Před zvolením jste pracoval jako ad-
vokát. Věnujete se ještě advokacii? 

Věnuji. Asi tak dva dny v týdnu. Kontakt
s právní praxí je pro mě strašně důležitý.
Pomáhá mi udržovat si povědomí o tom,
jak soustava našich zákonů funguje, jak s ní
pracuje justice. Jaká je vymahatelnost
práva. Mou druhou motivací je možnost
okamžité pomoci. Když k vám třeba přijde

maminka samoživitelka, která je bez pro-
středků, unavená a zničená tím, jak ji ex-
partner šikanuje, a vy jí dokážete během
dvou tří měsíců vytáhnout z nejhoršího, je
to strašně fajn. Já nemám moc VIP klientů,
jak se možná někteří domnívají. Spíš za
mnou chodí obyčejní lidé, kteří se přou s vel-
kými protivníky, kteří si často myslí, že pro
své postavení či funkci si můžou dovolit
všechno a vždycky zvítězí. Takovým proti-
vníkům strašně rád dokážu, že se mýlí. 

●Může mít práce senátora nějaký přímý
dopad na jeho volební obvod?

Samozřejmě. Záleží na přístupu úřadů
k problémům, které v daném obvodu jsou.
Senátor pak může pomáhat jako mediátor,
nebo i jako beranidlo. Já se ve prospěch
obyva tel svého obvodu snažím využívat
skutečnosti, že jsem senátor i právník. Se -
náto ra je trochu těžší vyhodit ze dveří kan-
celáře, když jde s občanem něco vyřizovat.
Právníka je zase těžší odbýt nesmyslnými
odkazy na často neexistující nebo špatně
aplikované zákony či normy, pro které údaj -
ně něco nejde.

● S čím se na vás nejvíce obrací lidé
na Praze 5 a 13?

Nejčastěji jsou to problémy s developery,
kteří plánují výstavbu tam, kam nepatří
nebo kde už pro ni není dostatek prostoru.
Některým nesmyslným projektům na Pra -
ze 13 bráníme už několik let. Ale jinak je
škála problémů, se kterými se na mě lidé
obracejí, hodně široká a pestrá. Pomáhali
jsme stařence, kterou v zimě vyhodili z by -
tu. Řešili jsme neexistující chodníky, špatný
stav komunikací, parkování, chátrající pa-
mátky nebo úmysl kácet zdravé stromy.
Podporujeme místní spolky, když potřebují
něco zařídit na magistrátu či minister-
stvech. 

● Nedávno vám vyšel třetí román Sená-
tor. O čem je?

Je to detektivka. Fiktivní příběh o tom,
jak cizí tajné služby s pomocí svých figurek
na Pražském hradě zorganizují vraždu vý-
znamného českého politika. A zamaskují
to jako sebevraždu. Hlavní hrdina – mladý
senátor – chce zjistit pravdu a málem ho
to stojí život. Ta kniha je pokračováním mé -
ho předchozího titulu s názvem Advokát,
podle kterého pan režisér Svoboda natočil
film Vysoká hra. 

● To zní divoce! Myslíte si, že se u nás
ně co takového může reálně stát?

Knížku jsem napsal loni v létě. A napadlo
mě, jestli jsem uzdu své fantazii nepopustil
příliš. Ale po událostech okolo úmrtí před-
sedy Senátu Jaroslava Kubery si myslím,
že současná realita je někdy divočejší než
mé spisovatelské fantazie. Z toho všeho mi
trochu běhá mráz po zádech. 

Kdo je
Václav Láska

■ Advokát, bývalý policejní vyšetřova-
tel a od roku 2014 senátor za Prahu 5,
13 a Řeporyje. Jako policejní vyšetřova-
tel pracoval mimo jiné na kauze krachu
IPB a tunelování Harvardských fondů
Viktora Koženého. I po odcho du do ad-
vokacie se věnoval odhalování zločinu.

■ Pracoval jako advokát například na
kauzách PROMOPRO, korupce expos-
lanců nebo podvodů v pražském Do-
pravním podniku. 

■Své právnické vzdělání využívá i jako
senátor při práci ve volebním obvodě.
Ať už při poskytování právní pomoci
lidem šikanovaným státem či úřady,
nebo v boji s developery za práva míst-
ních na důstojný život.

Václav Láska je od roku 2014 senátorem za Prahu 5 a 13 a je předsedou senátorské -
ho Klubu pro liberální demokracii – SENÁTOR 21
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Na facebookových strán-
kách souboru najdou
divá ci nově Scénické roz-

hovory. Jde o pravidelné mě-
síční povídání, která se na Smí-
chov vracejí v průběhu celé
divadelní sezóny. „Nyní však
musely být, podobně jako zbylá
produkce, dočasně zrušeny.
A právě proto jsme se rozhodli
Vám alespoň zčásti zajímavá se-

tkání nahradit. Zalovili jsme
v rozsáhlém archívu a vybrali
pro Vás ty nejzajímavější hos -
ty,“ slibuje divadelní soubor
s tím, že představeny jsou jak
rozhovory archivní, tak i ne-
dávno uskutečněné.

Herci smíchovského divadla
rozhodně ani v době pandemie
a sní spojenými omezeními ne-
zahálejí. S cílem někoho povz-

Divadlo myslí na diváky, je s nimi

na sociálních sítích
Cesty k divákům si různými způsoby hledají
pražská divadla. Hrát mohou pouze pro sto
lidí, někde proto přemýšlejí o tom, že
diváky znovu přivítají až v září. Lahůdky
pro nedočkavé fanoušky si připravilo
i smíchovské Švandovo divadlo.

budit, zlepšit mu náladu, anebo
prostě jen zaměřit pozornost
k dobrým věcem v životě a také
neztratit kontakt s diváky, totiž
natáčejí v době koronavirové vi-
dea, která jsou k vidění facebo-
oku a na youtube kanálu diva -
dla. 

Robert Jašków, Natálie Ře -
hořová, Marie Štípková, Petr
Buch ta, Jacob Erftemeijer, Boh-
dana Pavlíková, Luboš Veselý,
Anna Stropnická, Jan Grund-
man, Andrea Buršová, Tomáš
Červinek, Klára Cibulková a dal -
ší hvězdy smíchovského diva -
dla představují texty režiséra
a uměleckého šéfa Švandova di-
vadla Martina Františáka, spi-
sovatelky Kateřiny Tučkové,
dramatika a dramaturga Davida

Košťáka, spisovatele a soud ce
Josefa Holcmana, básníka Iva -
na Motýla a dalších tvůrců, kte -
ří jsou spjatí se smíchovskou
scénou.

„Krátké povídky, glosy, zamy -
šlení i jeden experimentální po-
vídkový seriál vytvoří přímo pro
náš video kanál zajímaví čeští
básníci, autoři a dramatici;
ztvár ní je herečky a herci na-
šeho souboru. Každý přispěje
podle svých možností, nápadů,
kondice a tak, jak nám situace
dovolí,“ popsal Martin Franti-
šák. Smyslem videí je podle něj
zvednout lidem náladu a obrátit
jejich myšlenky k dobrým
a povzbudivým věcem v životě,
kterých je naštěstí pořád ještě
dost.
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luštění

Základní umělecké školy
se přesunuly do online světa

www.nasregion.cz

Současný stav zásadně ovlivnil i základní umělecké školy,
které svou výuku a komunikaci s žáky musely přesunout
do online prostředí. Důkazem kreativity pedagogů i žáků
jsou skvělá videa, prezentující jednak samotný proces
výuky na dálku i důležitost uměleckého vzdělávání jako
tako vého. Děti, které tráví několik hodin denně domácí
výukou a jsou izolováni od svých vrstevníků, se prostřed-

Čtěte na…

Prodeje před provozovnou budou do konce
roku v Praze zdarma, stačí je jen oznámit
Od 21. dubna mají podnikatelé v Praze možnost urychle-
ného zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek
nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do
konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše
e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady.
Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky na pozem-
cích hl. m. Prahy. U stávajících se upravují smlouvy, u nových

Čtěte na…

INZERCE V5-0517

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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Tomuto aktu předcházejí
3 čtení v Poslanecké sně-
movně, následně hlasuje

Senát, který může návrh záko -
na buď vrátit do Poslanecké sně-
movny nebo ho schválit.

Pokud ho vrátí, opět o ná-
vrhu hlasuje Poslanecká sně-
movna, ale tentokrát potřebuje
101 hlasů, následně musí být
zákon podepsán prezidentem
ČR a teprve po podpisu prezi-
denta ČR a vyhlášením ve
Sbírce zákonů je toto zrušení
platné.

Nyní se bavíme o horizontu
několika měsí ců, což, jak sami
víme, je spous ta času, a mnoho
věcí se může ještě změnit. Po -
kud budeme vycházet z toho,
že se návrh schválí v navrhova-
ném znění, musíme se ještě za-
myslet nad dalšími změnami,
které jsou se zrušením této
daně spojeny, a to je zrušení
možnosti odpočtů zaplacených
úro ků ze základu daně a pro-
dloužení časového testu z 5 na
10 let (o co se jedná zmiňuji ke
konci článku). 

Připravil jsem si pro Vás ta-
bulku, jak se projeví odpočty
úroků vůči zaplacené dani z na-
bytí nemovitosti a v jejich roz-
dílu. Vztaženo na 30letou splat-
nost v různých variantách.
Z přiložené tabulky je patrné,
že ve všech variantách z dlou-
hodobého hlediska člověk, kte -
rý si vezme průměrnou hypo-
téku na koupi nemovitosti,
nevydělá. Nicméně chápu, že
při koupi nemovitosti je příjem-
nější jednorázově ušetřit větší
objem peněz. 

A poslední zmínkou je pro-
dloužení časového testu z 5 na
10 let. Jedná se o prodej nemo-
vitostí, které nejsou určeny pro
vlastní bydlení. Tato lhůta zna-
mená, že pokud jsou v tomto ča-
sovém horizontu nemovitosti
prodány se ziskem, bude se
vztahovat na tyto transakce po-
vinnost odvedení daně z příjmu. 

Doufám, že se mi alespoň čás-
tečně povedlo nastínit a vysvět-
lit problematiku tohoto tématu.
Není v mých silách v tomto
článku vysvětlit vše detailně,
ale jsem připraven s Vámi opět
diskutovat, sejít se a probrat na-
příklad Vaši konkrétní situaci,

Mgr. Milan Vančát
milan.vancat@re-max.cz

tel.: 607 999 479

certifikovaný makléř ISO 17024

Czech Republic

Kupní cena nemovitosti 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Výše hypotéky 2 000 000 Kč 1 800 000 Kč 1 600 000 Kč 1 400 000 Kč

LTV 100 % 90 % 80 % 70 %

Úroková sazba 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

Splatnost 30 let 30 let 30 let 30 let

Celkově zaplacené úroky 844 870 Kč 760 383 Kč 675 896 Kč 591 409 Kč
za dobu splatnosti

Daňová úspora 126 731 Kč 114 057 Kč 101 384 Kč 88 711 Kč
z odpočtu úroků

Daňová úspora 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
z daně z nabytí

Rozdíl 46 731 Kč 34 057 Kč 21 384 Kč 8 711 Kč

Zrušení daně z nabytí
nemovitosti a jeho dopady?
Je zrušení výhodné? Pro koho ano? Pro koho ne?
Dobrý den, vážení návštěvníci či zákazníci,
je 1. května 2020 a od včerejšího dne jsou
média plná informací (kromě koronaviru)
o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Chtěl
bych jen podotknout, že jde o rozhodnutí
vlády, které zatím není upraveno zákonem,
a protože se nebude schvalovat
v legislativní nouzi (což znamená zrychlený
proces), budeme čekat ještě měsíce, než
toto zrušení oficiálně vyjde ve Sbírce
zákonů.

případně ji pomoct vyřešit. Ač
to nevypadá, transakce na pří-
bramském realitní trhu se ne -
zastavily. Mluvím nyní z osob ní
zkušenosti, proto pokud váháte
s prodejem či nákupem, nemu-
síte. 

Mohu Vám vysvětlit, jak se
promítnou tyto změny a sou-
časná situace i do Vašeho zá-
měru prodeje či koupě.

V případě konkrétních deta-
ilů mě určitě kontaktujte, tak
jak to děláte dosud.
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