
Parky, ulice, náměstí - příležitost pro setkávání, sdílení 
i seberealizaci...

Živý nebo neživý? 
Prostor kolem nás vnímáme trochu jako 
samozřejmost, chodíme po ulicích, na nákup, vyz-
vednout balík na poštu. Pro některé je možná po-
hyb a pobyt venku úkolem, který je třeba prostě 
splnit.  Někdo přebíhá z  jednoho místa na druhé. 

Někdo vysedává v parku a někdo se prochází po ulicích a oddává se svým 
myšlenkám. Co vše nám vlastně naše okolí tedy nabízí? 

Prostor okolo nás nejsou jen samotné budovy, ulice, pěší zóny a tramvajové 
zastávky. Tyto a jim podobné objekty tvoří jen materiální a viditelnou část 
veřejného prostoru. Kromě ní ale existuje i složka nemateriální, sociální, výz-
namová, která je tím, co dělá veřejný prostor živým a dynamickým. Venku 

Téma veřejného prostoru je populární. Hodně se  
o něm mluví, stalo se tématem politiků i voleb. Dis-
kutují o něm architekti, pražský Institut se snaží  
o něco, co nazývá participací ve veřejném prostoru. 
Ale zcela zřejmě je to téma ještě příliš mladé, aby-
chom jej jakkoli mohli považovat za zvládnuté. Jako 
architekt žijící na Praze 2 od roku 1997 jsem dokázal 
bez nápovědy přijít pouze na jedno místo, které je ne-

nápadné a povedené, ač jej nepoužívám, a to dětské hřiště V Bezručových 
sadech. Schované sice za džunglí nechutných křovisek a neupravených 
přístupových cest, ale funkční a oblíbené. 

Čistě z profesního důvodu znám revitalizaci Bastionu u Božích muk, vítěze 
Grand Prix architektů za realizaci z  roku 2011, vzešlou z  architektonické 
soutěže, špičkových architektonických kvalit. Mluvilo se o zázraku na 
Praze 2. O novém veřejném prostoru, atraktivním cíli obyvatel, místem pro 
odpočinek, přemýšlení, ideálním pro piknik na trávě. Vlastní budova měla 
nabídnout kavárnu – předpokládalo se, že půjde o literární, multifunkční 
prostor, také o divadlo či koncerty. Na výjimečném místě měli posedávat 
Pražané a popíjet kávu. V „kavárničce“ však káva stojí 80 Kč a menu od 990 
do 1790 Kč a místo se tak profiluje spíše jako poloveřejné. I přes další pove-
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Úvodník

vážení čtenáři, milí spoluobčané, 

dostáváte do ruky nepravidelné noviny TOP09 v  Praze 2. Jsme strana, 
která od nemalé části z  vás dostala podporu v  komunálních volbách,  
a jsme tomu rádi a vážíme si toho. Díky vaší podpoře jsme součástí Rady 
MČ, kde se snažíme prosazovat program, se kterým jsme šli do voleb, a to 
s vědomím, že politika je především umění možného.

Noviny, které dostáváte do ruky, se zabývají tématy, které považujeme 
za podstatné pro Prahu 2 a jejich společným tématem je problematika 
veřejného prostoru. Veřejný prostor se stal v poslední době jistým fetišem, 
kterým se zaštiťuje kdekdo, my si ale uvědomuje rozdílnost jednotlivých 
částí Prahy 2, daných historickým vývojem, a je nám jasné, že problemati-
ka veřejného prostoru na Vinohradech, v Podskalí a v části Nuslí je odlišná 
stejně, jako je odlišný charakter těchto míst.

Pomozte nám najít místa a problémy, které vás trápí a které byste chtěli 
změnit. Ať je Praha 2 místem, kde se dobře žije všem, těm co autem jezdí  
i těm co vozí kočárek nebo běhají za psem. Trvale udržitelný rozvoj kra-
jiny (i ve městě) není otázkou diktátu, ale shody. Málokdy jsou spokojeni 
všichni, ale zkusme najít řešení, kdy nespokojených bude co nejméně.

A aby nezůstalo jen u slov, přijměte pozvání na setkání se členy Regio- 
nální organizace TOP 09 na Praze 2 u sklenky vína na Náplavce u Výtoně. 
Pozvánku naleznete na konci čísla.

Redakce

Téma veřejného prostoru se začalo probírat před 

několika lety, v  kruzích odborníků samozřejmě 

mnohem dříve. Přemýšlet o veřejném prostoru  

se postupně učíme. Už samo určení veřejného prostoru 

není jednoduché, liší se z pohledu architekta, právníka, 

úředníka, sociologa…

Pro architekta, urbanistu je definice jasná – jedná se 

o ulice, náměstí, nábřeží, parky, hřiště… Právník na to jde podle omezení 

– jedná se o prostor, kam má veřejnost více méně přístup bez omezení – 

to je jednoduchá definice, která ale v sobě nese další dělení, ale včas jsme 

našeho právníka umlčeli :-) Sociolog na to jde přes lidi – jedná se o prostor, 

kde se lidé scházejí, komunikují, naplňují své potřeby, prostor, který je nutný 

k přesunu z místa A do místa B. Pokud není určující „vlastník“ prostoru, tak se 

už počet míst rozšiřuje i na divadelní prostory, obchodní centra, knihovny, 

otázkou jsou i zdravotnická zařízení, částečně i kostely a bohoslužebné pro-

story. Z pohledu úředníka jsou to prostory, o které pečuje státní či obecní 

správa a tady se jedná o některé knihovny, divadla, nemocniční zařízení…

Protože je redakce našeho „Novoměstského kurýra“ složená z  lidí 

různých profesí, museli jsme se s určením veřejného prostoru 

trošku popasovat a nakonec jsme se rozhodli, že pro nás bude v tuto chvíli 

určen tím, kam vstupuje naše Městská část spolu s ostatními městskými 

či státními orgány. Pro naše účely za veřejný prostor považujeme již 

zmíněné ulice, náměstí, nábřeží, parky, hřiště, pak také Vinohradskou 

knihovnu či Novoměstskou radnici.

Co je důležité jak pro zastupitele a úředníky, ale samozřejmě i pro 

občany, je jakým způsobem o veřejném prostoru přemýšlíme. Občané 

často berou veřejný prostor jako místo, který jim nepatří a nenesou za 

něj odpovědnost. Berou ho jako prostor, ve kterém se pohybují, ale 

nemohou se v  něm aktivně angažovat. Zároveň očekávají, že bude 

zajištěna jeho údržba a zvelebování. Jak je ale vidět na mnoha akcích, 

toto vnímání se čím dál více přesouvá k  tomu, že veřejný prostor 

umožňuje aktivní přístup i občanům a že zde mohou realizovat mnohé, 

co je těší a zároveň přináší něco pozitivního i ostatním – ať už jsou to 

akce Zažít město jinak, různé sousedské akce či festivaly. Je jasné, že 

to s sebou občas nese střety, musí se za pochodu řešit pravidla užívání 

veřejného prostoru. Přes různá úskalí ale takový přístup k místům kolem 

nás, vede k  vzájemnému sbližování lidí, větší spoluodpovědnosti za 

správu místa a v neposlední řadě se tak vytváří dobrý vztah k místům, 

kde žijeme.

Bedřiška Kotmelová

a čo vy si PRedsTavujeTe  Pod Takovým Pojmom 
„veRejný PRiesToR“?

co se Povedlo ve veřejném PRosToRu PRahy 2?
dený městský zásah  - propojení z parků Folimanka a Horská, je to prostor 
navíc poměrně nedostupný, tedy nejen cenově. 

Ne nepodobně je na tom další esteticky zdařilý, architektonicky a krajinářsky 
vyvedený veřejný prostor Havlíčkových sadů. Jakoby ale výjimečná místa 
trpěla nutkáním nebýt pro běžného obyvatele přívětivá. To však neplatí 
pro náplavku a její okolí. Ale i ta si vybírá svoji daň a díky „povedenému“ 
umístění veřejných toalet v podstatě segreguje určitou věkovou a sociální 
vrstvu obyvatel. 

Povedeným umístěním záchodků na náplavce, ale moje profesní a občanská 
paměť povedených míst na Praze 2, končí. Zeptal jsem se tedy nejbližšího 
okolí, dalších obyvatel Prahy 2, aby mi pomohli doplnit seznam. Společnými 
silami jsme se shodli na několika dalších místech – trhy na Tylově náměstí, 
šachy a piáno na náměstí Míru, rozšíření chodníku u tramvajové zastávky 
Šumavská v Korunní, a úprava „kulaťáčku“ na spojce Americká/Záhřebská. 
Počítáno na úpravy veřejného prostoru, slovy „tři“ úpravy. Mimo úpravy byla 
kladně vnímána i péče o čistotu ulic. Nemůžeme posoudit ani úspěšnost 
revitalizace Bělehradské ulice, výsledek by měli posoudit především místní. 

Celkově je možno říci, že celý pohled na věc může být profesně deformovaný. 
Já i ostatní tři dotázaní jsme profesí architekti a dali jsme dohromady celkem 

šest povedených úprav. A nutno podotknout, že v rámci průzkumu a studie 
veřejných ploch Prahy 2 z června 2015, jsme Prahu 2 mapovali. 

Jednoznačně jsme se ale shodli, že výraznou většinu příjemných míst na 
Praze 2 však zajišťují kavárníci, restauratéři a trhovci. Praha 2 je naplněna 
neuvěřitelným množstvím útulných, nenápadných, kouzelných i lidsky 
obyčejných úprav předprostor domů a zahrádek ve dvorech, které samy  
o sobě vytvářejí fenomén, genia loci, pro který mnoho z nás Prahu 2 miluje.  

Domnívám se tedy, že by bylo na místě Vás všechny požádat o Vaši zkušenost 
s povedenými místy, prostory, městskými detaily vzniklými za posledních 
řekněme 10 let, které tvoří naše město příjemným a obyvatelným. 

A abychom využili Vašich znalostí a této náhodně vzniklé ankety 
komplexněji, prosíme vás i o identifikaci míst a věcí ve veřejném prostoru, 
které Vás naopak iritují a našemu prostoru škodí. 

Josef Smutný

Prosíme, zasílejte Vaše názory na e-mail: 
anketap2@seznam.cz. 
Vaše odpovědi zpracujeme a zveřejníme v  příštím 
čísle. A pokusíme se s nimi pracovat J

vTiskněme živoT mísTům kolem nás
mohou lidé diskutovat, reflektovat dění okolo a nacházet inspiraci. Stávají  
se tak aktivními aktéry, kteří se podílí na vytváření veřejného prostoru. 

Místa s duší a bez ní
Jako dva protikladné příklady poslouží park na Vyšehradě a krásný Bastion. 
Prvně jmenované místo je v jarních a letních dnech plné lidí různých skupin, 
věku a národnosti. Celé místo je plné života. Nevznikají zde konflikty a lidé 
se sem rádi vrací, tráví zde čas, potkávají se. 
Druhé místo je architektonicky velmi významné, v roce 2012 se stalo ab-
solutním vítězem Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu. Je 
odsud nádherný výhled, klid. Ale možná až moc velký klid. Takový klid, že 
se zde návštěvník cítí až téměř nepatřičně. Není tu totiž nikdo. Já sama toto 
místo navštěvuji zřídka. Popravdě skoro tajně, vždy s pocitem, jako by ke 
mně někdo mohl přijít a vykázat mě z něj. 
Prostor nelze vnímat pouze jako architektonický podklad. Nemateriální 

složka, tedy činnosti, aktivity a sociální interakce, které se v prostoru odeh-
rávají, je nedílnou součástí každého veřejného místa. Z velké části je to 
ona, která rozhoduje, zda si k danému prostoru noví návštěvníci vytvoří 
vztah či nikoli. A právě vztah nás vede k tomu se na místo vrátit či na něj 
raději zapomenout.
„Prostor je důsledkem činnosti, aktivity – je to „používané místo“. Ulice 
(jako místo) se mění v prostor díky chodcům, kteří ji užívají.“ (de Cer-
teau;1996). 

Jsme ve městě sami?
Ve velkých městech vzniká dojem, že lidé pohybující se po ulicích 
jsou neidentifikovatelní, začleněni v davu, existují sami za sebe. Není 
proto podstatné, jak se chovají a jak působí na své okolí. Ale je tento 
dojem pravdivý? Čím častěji chodíme na stejná místa a procházíme
stejné trasy, tím více také poznáváme ostatní, kteří se zde pohybují. 
Začneme si všímat „obyvatel“ veřejného prostoru, např. prodejců 
Nového prostoru, pejskařů, prodavačů. Zkrátka jakmile začneme 

pokračování na str. 2 



Prahu 2 si volí za svůj domov i mnoho cizinců, 
vdechují jí nového ducha a otiskují v ní svoje 
tradice a kulturu. Pochází doslova z celého 
světa a na Prahu 2 nedají dopustit. Zajímalo 
nás, jak se jim v naší městské části žije, jak 
vnímají okolní veřejný prostor, a proto jsme jim 
položili několik otázek.

Jen, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi 
vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi 
egyptské.  (Leviticus 19; 34)

Otázky PrO nAše hOsty:
A)   Odkud pocházíte a co Vás přivedlo do Prahy?
B)   Proč jste si vybral/a Prahu 2?
C)   kde ve veřejném prostoru Prahy 2 trávíte nejvíce času?
D)   Co byste v Praze 2 změnil/a?

Liliia revak 
Povolání: Localization Quality Manager at 
Expedia, inc.

1. Jsem Ukrajinka a poprvé jsem přišla do Prahy na stáž do nevládní orga-
nizace. Později jsem si našla práci a rozhodla se v Praze zůstat.

2. Dle mého názoru je Praha 2 nejpříjemnější a nejupravenější část Prahy. 
Vždycky je zde mnoho možností, kam zajít po práci, ale zároveň Praha 2 
netrpí náporem davů turistů. 
3. Nejvíce času trávím v Riegrových sadech, ráda sedávám jen tak na 
trávě nebo chodím do místní zahrádky na pivo. Tenhle park má podle 
mě nejlepší výhledy v Praze, zvlášť po setmění, kdy je všechno nasvíceno  
a vypadá jako koláž. Také se zde příjemně běhá nebo jen tak prochází.

4. Obecně jsem zde spokojená. Nevadilo by mi, kdyby se v Riegrových 
sadech pořádalo více akcí, jako jsou např. Filmové večery. Také bych 
zmínila přechody na Vinohradské ulici, ty nejsou příliš bezpečné vzhl-
edem k šířce silnice. 

Gigi Bokeria 
Povolání: Konzulární úředník 

1. Nerad o sobě příliš hovořím, ale prozradím vám, že pocházím z Tbili-
si v Gruzii. Do Prahy jsem přijel v roce 2004 studovat MBA program.  
Ve druhém roce studia jsem dostal nabídku práce v Praze a v té době jsem 
si také našel byt na Praze 2. 

2. Žiju tady od roku 2007. V té době bydlel můj kamarád v Londýnské 
ulici,a já chtěl bydlet blízko něj. Nejdříve jsem bydlel v ulici Na Kozačce  
a od té doby jsem se několikrát stěhoval, ale vždycky v okolí náměstí Míru. 
Tahle čtvrť se mi velmi líbí zejména kvůli její poloze blízko centra města, 
ale zároveň není příliš turistická. Taky Grébovka je příjemné místo, kde 
travíme s rodinou a s naším psem čas o víkendu. 

3. Můj život je spojený s Prahou 2 a zejména s oblastí kolem náměstí Míru. 
Trávím tady prakticky veškerý svůj čas. Když něco potřebuji zařídit, nemu-
sím opouštět svo čtvrť op. Jsou tu posilovny, plavecký bazén, dobré bary 
a restaurace, obchody s potravinami atd. Ale abych odpověděl na Vaši 
otázku - nejvíce času trávím v parcích Prahy 2. 

4. Nejlépe by bylo, kdyby se Praha 2 příliš neměnila... Už se změnila 
poměrně dost od roku 2007. 

kensey Burdick
Povolání: Učitelka angličtiny, Marketingový 
konzultant na volné noze

1. Pocházím z USA. Do Prahy jsem přijela z několika důvodů, ale tím 
hlavním byla výuka angličtiny. 

2. Líbí se mi umístění Prahy 2, blízko centra města a zároveň daleko od 

Věřím, že snad každý občan žijící na území Prahy 2 

se již setkal s dopravní značkou, která jej upozorňuje 

na zákaz zastavení s  dodatkovou cedulkou „Film“. 

V  loňském roce byl zájem o natáčení filmů, seriálů, 

klipů a reklam na našem území, oproti minulým 

letům, o poznání vyšší a dotkl se snad všech částí 

našeho území. Zájem filmařů o zvěčnění ulic  

a exteriérů našeho okolí v jejich snímcích nás samozřejmě těší. Rozumíme 

však také tomu, že představuje určité omezení komfortu života občanů 

žijících v přiléhajících ulicích. 

Zábor veřejného prostranství není poskytován zdarma, ale podléhá 

poplatku. Příjem z  těchto záboru plyne do příjmu Technické správy ko-

munikací, která jej dále přerozděluje mezi jednotlivé městské části. Klíč 

přerozdělení těchto prostředků není zcela jednoznačný a nelze tvrdit, 

že Praha 2 získává od TSK zpět veškeré prostředky, které filmaři za zábor 

uhradili. Přesto se jedná o částku, která se vrací do rozpočtu městské části 

a lze mít za to, že zde existuje i určitý smysl solidarity vůči jiným městskými 

částmi, které nejsou pro umělce tolik atraktivní.

K  záborům ulic pro účely filmařů, což znamená takřka vždy zásah do 

veřejného prostoru, se vyjadřuje především dopravní komise jakožto po-

radní orgán Rady. Dopravní komise má přehled o žadatelích a usiluje o to, 

aby souhlas se záborem byl vydán především na dny, kdy ulice bude méně 

zatížena dopravou, kdy není plánována žádná rekonstrukce a podobně. 

Komise se také vyjadřuje k podmínkám záborů a případně navrhuje prav-

idla, jaká by měli filmaři při záboru dodržovat. Tak jako v  každé profesi 

lze ale najít filmaře slušné a ty méně slušné. V uplynulém roce byl zjištěn 

případ, kdy nebyla dodržována stanovená pravidla k využití záboru a do-

konce i situace, kdy veřejný prostor byl zabrán bez příslušného povolení. 

V takovém případě byla pokaždé kontaktována městská policie a Policie 

ČR, která se vzniklou situací zabývala.

Dopravní komise se v rámci své příslušnosti také zabývá podněty občanů  

a případnými stížnostmi na jednání při provádění záborů. Požádá-li  

o zábor skupina filmařů, na které byly podány důvodné stížnosti, snaží 

se komise s  těmito „černými ovcemi“ dohodnout na řešení situace tak, 

aby jejich činnost nedávala podněty k  další nespokojenosti obyvatel. 

V hraničních situacích komise odsouhlasení záboru prostě nedoporučí.

Největším důsledkem záborů je dočasné snížení počtu parkovacích míst 

pro rezidenty. V tomto směru, jedná-li se o zabrání rozsáhlejšího území, je 

snahou všech, aby byla nabídnuta občanům alternativa parkování v jiných 

ulicích. Bohužel však městská část není nafukovací, a proto se spoléháme 

také na shovívavost a pochopení občanů. Cílem vašich politiků je skutečně 

najít kompromisní a citlivé řešení pro všechny dotčené osoby s vědomím, 

že Praha 2 nejsou filmové ateliery, ale její prezentace na filmovém plátně 

nepřímo pomáhá k její propagaci. Pevně věříme, že se spolu s námi těšíte 

například na film Anthropoid, který zachytil významnou událost, jež se na 

současném území Prahy 2 odehrála v roce 1942.

Bohuslav Matuška

Filmaři čas nemaří

pokračování ze str. 1
na místech trávit více času,tak si zde také dříve či později začneme 
tvořit vazby. Začneme působit na své okolí a ono začne působit na nás. 

Co se děje v Praze 2
Výraznou postavou Prahy 2, která ovlivňuje dění na veřejných prostranst-
vích, je Ondřej Kobza. Právě on nejprve umístil do ulic a na náměstí piána, 
poté šachové stoly a nejnověji  poeziomat. Poeziomat je jakýsi jubox na 
poezii, spojuje poezii s technikou a přenáší ji z knih a kaváren pod širé 
nebe. Všechny tyto počiny mají společné prvky – jsou zdarma dostupné 
všem, navádí lidi k tomu, aby ve veřejném prostoru trávili čas a setkávali 
se, pomáhají utvářet vztah lidí k místům a vůbec přináší inovativní způsob 
aktivního využití veřejného prostoru. 
Mnoho inspirace o místech Prahy 2, která by stála za povšimnutí, ale jsou 
bohužel často opomíjena, je k nalezení také na internetových stránkách 
Praha neznámá – průvodce po pražských čtvrtích (www.prahaneznama.
cz). Posuďte sami – už jste někdy slyšeli o  Pražské La Défense, Kolonii Svo-
boda či znáte všechny uličky a průchody Nového města, které byly dříve 
hojně využívány pro zkrácení cesty a dodnes uchovávají vzácně zachovalá 
zákoutí? Je stále co objevovat - i místa známá se s ohledem na účel jejich 
využívání mění a žijí svým vlastním životem.

Veřejný prostor – místo pro život
Je krásné, když je veřejný prostor aktivním a dynamickým místem. Pojďte 
ho tak také využívat a vnést do míst připravených architekty život, dnešní 
otázky, diskuze a názory. Zkuste se třeba dnes jen tak projít a sledovat dění 
okolo. Lidi, kteří se kolem pohybují, místa, která berete jako samozřejmá. 
Třeba je najednou začnete mít rádi. Lidi i místa, odlišnost, kterou disponují 
a kterou nás mohou obohatit. Třeba v nich i Vy najdete něco, kam se bu-
dete chtít vracet a čeho se účastnit. Třeba i Vy v nich najdete důvod, proč 
se vracet…

Olga Pekárková

cizinci na PRaze 2 – jak se jim Tu žije?
turisticky exponovaných míst. Jsou tady klidné čtvrti, veřejná prostranství 
a vhodně umístěné zástavky MHD. 

3. Ráda trávím svůj čas v některé z mnoha kaváren a restaurací v Praze 
Rozmanitost a kvalita restaurací v této části města je nejlepší v Praze. Pro 
setkání s přáteli či klienty si téměř vždy volíme Prahu 2, protože víme, že 
se netrefíme vedle. Mimo návštěvy restaurací chodím také ráda do parků 
a na sobotní farmařské trhy na Náplavku. 

4. Zbavte se PM Clubu. ;) Jinak mne mnoho změn nenapadá. Možná více 
veřejných a sousedských akcí. Vím, že zde žije mnoho cizinců a bylo by 
příjemné se s nimi setkávat. 

Marco van der Veen
Povolání: Konzulární úředník 

1. Původem pocházím z Nizozemska, z Rotterdamu, abych byl přesný. 
Pracuji pro nizozemskou státní správu u Regional Service Organization 
tady v Praze. Přesněji řečeno na konzulárním oddělení. 

2. Před tím, než jsem přišel do Prahy, jsem pracoval čtyři roky na ambasádě 
v Moskvě. Po uplynutí této doby jsem byl  přesunut do Prahy. Místní ko-
lega (a mezitím můj dobrý přítel) mi poradil, abych si našel bydlení v Praze 
2. Za tuto radu jsme mu stále velmi vděční! 

3. Praha 2 je pro mě a mou rodinu úžasná. Je tady spoustu možností, 
a to zejména v létě! Na vynikající steaky můžu doporučit restauraci  
U Zvonařky! (Jana Masaryka). 

4. Upřímně doufám, že se v Praze 2 nezmění vůbec nic! Je to skvělá, 
bezpečná a příjemná čtvrť. Nyní po více než dvou letech strávených  
v Praze je pro mě Praha 2 stále jedničkou! 

hannah kučera
Povolání: Účetní 

1. Na tuto otázku je pro mne těžké odpovědět, ale narodila jsem se 
v Kanadě a jsem napůl Češka a napůl Indonésanka. Můj otec se narodil  
v Československu, ale odešel v roce 1968.

2.  Je to moje oblíbená pražská čtvrť. Je zde mnoho restaurací, barů, parků 
a jsem tu opravdu šťastná! 

3.  Miluji oblast okolo náměstí Míru - kostel, trhy, festivaly a jiné akce. 
Je pražské místo setkávání různých kultur. Líbí se mi piáno na ulici a také 
jsem tady viděla i lidi tančit tango.

4.  Více spontání živé hudby a tance by mne potěšilo! 

François Boccou
Povolání: Business Architect v bankovnictví

1. Pocházím z Bretaně ve Francii a do ČR jsem přijel za prací v roce 1999. 

2. Praha 2 je jako centrum, ale bez turistů. Pro mě i pro moji žęnu je to 
odsud blízko do práce a na metro. Všechno, co potřebujeme, je blízko, 
okolí je upravené, a to dělá Prahu 2 příjemné místo k životu. Můj kamarád 
také žije v okolí.

3. Naplavka & Vysehrad

4. Změnil bych předpisy ohledně psů, jejich výkalů na každém rohu. Při 
procházkách s dětmi je to dost nepříjemné. Také bych odstranil z Náplavky 
lodě, které se nepohybují a vypadají spíše jako vraky. Město by mělo pod-
porovat akce pro rodiny jako je Ratolest Fest.

Připravila Jana Cagašová

InFOBOX:
na Praze 2 žije téměř 50 tisíc registrovaných obyvatel. 
téměř 10 procent tvoří cizinci. zhruba jednu třetinu tvoří 
lidé původem ze západní evropy, UsA a kanady. Přes 2 
tisíce osob pochází z  ruska a Ukrajiny a zhruba tisíc je 
občanů slovenské republiky (údaje za rok 2012, IPr Praha).



V  posledních letech se dříve ospalá ulice Na hrobci (přiléhající k  parku  
na Výtoni) probudila k životu. Postupně tu bylo otevřeno několik nových pro-
vozoven – kavárna, francouzská vinárna a posledně i italská zmrzlinárna. 
Tato část ulice se stala oblíbeným místem pro setkávání místních z Podskalí  
i „přespolních“. 

Park na Výtoni (a vedle dětské hřiště) je však jakoby odříznut silnicí  
a především parkujícími auty na obou stranách. 

Dovolujeme si představit návrh řešení, jak obě místa propojit a zároveň 
zkultivovat i přilehlý park, jehož stav není utěšený a je místem častého 
setkávání lidí bez domova.

Návrh spočívá v  tom, že by se část komunikace z  rohu ulic Na hrobci  
a Podskalské až k zastávce Výtoň stala pěší zónou s omezeným, případně 
žádným místem k parkování. Tím by se oba prostory propojily a mohly by 
být využívány občany pro příjemné trávení volného času.

Pěší zóna v ulici na hRobci u výToně?
Jsme si vědomi kontroverznosti takového návrhu, neboť dojde ke zrušení 
cca 6 (v případě omezení) nebo cca 12-15 (v případě úplné pěší zóny) par-
kovacích míst a místo bude navštěvováno větším množstvím návštěvníků 
či obyvatel Prahy 2. Přesto takový návrh stojí za pozornost a zvážení.  
A především by nás zajímal Váš názor. Proto jsme uspořádali anketu, kterou 
najdete na facebookových stránkách TOP 09 Praha 2. Prosíme, zúčastněte se! 

Jiří Š. Cieslar a Josef Smutný

AnketA:

souhlasili byste se zřízení pěší zóny v části komu-
nikace od rohu ulic na hrobci po zastávku Výtoň?

A)   AnO – bez možnosti parkování 

       (varianta pěší zóna)

B)   AnO – s omezenými možnostmi parkování 
       (varianta parking i zahrádky)

C)   ne (stávající situace)
InFOBOX:
Počet vydaných rezidenčních karet pro parkování 
na Praze 2: 17.557.
Počet parkovacích míst v modré zóně na Praze 2: 10.068 
(údaje za rok 2013). facebook.com/top09praha2

Reálný pohled na ulici Na Hrobci směrem od Výtoně

Vizualizace pěší zóny bez parkovacích stání

Vizualizace částečné pěší zóny - varianta parking i zahrádky

Situace reálného stavu a obou možných variant

Když mě moji kolegové z  TOP 09, kteří se ujali re-
dakce Novoměstského kurýra, oslovili, abych jako 
místostarosta zodpovědný za správu majetku MČ 
Praha 2, napsal příspěvek na téma „veřejný prostor“, 
doufal jsem, že je od tohoto záměru odradím, když 
jim objasním, co je skutečně v mé pravomoci. Že se 
to toho veřejného prostoru, jak ho oni chápou, týká 
jen velmi omezeně. Nemám na starosti ani parky, ani 

ulice, téměř nic, po čem se chodí, jezdí, kde se venku pobývá. Přesto, že znají 
mé „literární schopnosti“, se mi nepodařilo se ze sepsání tohoto příspěvku 
vyvléct…. Proti argumentům - jsi místostarosta, jsi, máš na starosti obecní 
majetek, máš, tak piš, jsem mohl jen těžko oponovat.

Nakonec mne to totiž donutilo zamyslet se nad širšími souvislostmi tématu 
a alespoň trochu se odpoutat od úzkého pohledu na správu majetku, ke 
kterému každodenní rutina při práci nutně vede.

To, jak se cítíme, jak vnímáme prostor, ve kterém se pohybujeme, ovlivňuje 
mnoho faktorů. Některé dokážeme snadno pojmenovat, ale celkový pocit, 
který z  daného místa máme, je složen z mnoha vjemů. Už slovo prostor 
naznačuje, že to nejsou jenom každému přístupné plochy náměstí, parků, 
nebo ulice, po kterých se pohybujeme. Je to také vše, co nás tam obklopuje, 
co vidíme, co vnímáme svými smysly. Součástí veřejného prostoru jsou 
jistě i fasády domů, loubí a průchody, kterými procházíme, někde i veřejně 
přístupné dvorky ve vnitroblocích. To, zda ještě stále připomínají svým 
stavem období reálného socialismu, jsou znečištěné, posprejované graffiti, 
nebo zda jsou citlivě opravené, odpovídající svoji kvalitou lokalitě, kde se 
nacházejí, čisté, bez odpudivých klikyháků na zdech, ovlivňuje to, jak se zde 

cítíme. Je-li nám zde dobře, nebo tudy raději jenom rychle projdeme.  Jeden 
zanedbaný, oprýskaný, „ušmudlaný“ vstup do domu může v očích mnohých 
znehodnotit jinak krásné místo. A pokud jsou cítit zahnilé obsahy popelnic, 
nebo ještě něco horšího, z průjezdů domů až na ulici, tak to už není vůbec 
co řešit, tady se jistě dobře cítit nebudeme.

Rekonstrukce, opravy a správu domů jsem vždy chápal především z eko-
nomického pohledu vlastníka domu a z pohledu zajištění solidního kom-
fortu bydlení pro nájemce bytů. Je tu ale i širší úhel pohledu, pohled všech, 
kteří užívají okolní, veřejný prostor. I ti, nebo spíše zejména ti, by měli být 
zohledněni při plánování a realizaci oprav a při správě a údržbě obecních 
nemovitostí.

Proto budu při právě chystané transformaci správy majetku MČ Praha 2, na 
jejíž přípravě se podílím, usilovat o to, aby se tato transformace kladně pro-
jevila nejenom v hospodaření obce, ale aby zlepšení pocítili vedle nájemců 
obecních domů i všichni, kdo v Praze 2 žijí, nebo ji navštěvují.  Ještě nedávno 
platilo, že dům ve vlastnictví obce poznal kolemjdoucí poměrně snadno. 
A pokud na sebe neupozornil nevábný vzhled fasády domu, případný 
pohled do neestetických vstupních prostor domu už jistě nenechal niko-
ho na pochybách, kdo dům vlastní. Rád bych, aby tomu bylo v budoucnu 
právě naopak, aby více než stovka bytových domů, jedenáct škol, adminis-
trativní budovy, památkové objekty a další nemovitosti ve vlastnictví obce 
přispívaly k celkové kvalitě místa, kde žijeme, prostoru, kde se pohybujeme, 
který užíváme. Praha 2, která je podle mne výjimečným místem pro život, 
si to zaslouží.

Michael Grundler

aby už nebylo PoznaT, že domy vlasTní měsTská čásT záznam z jednání komise 
živoTního PRosTředí aneb jak 
v PRaxi vyPadá vyjednávání

Komise životního prostředí do správy veřejného 
prostoru vstupuje velice razantně, má to ostatně 
v  popisu práce. V  komisi sedí zástupci všech usku-
pení – tedy politických stran i sdružení, které jsou 
zastupitelstvu. Jednání komise jsou někdy svižná, 
poklidná a jindy zas velice bouřlivá. Nejbouřlivější 
setkání se odehrálo – jak jinak kvůli psům. Jedna-
lo se o změnu vyhlášky k  pohybu psů po Praze. 

V podstatě platí, že pes má být na vodítku a případně opatřen náhubkem, 
aby neohrožoval lidi. Pak také existují v několika parcích místa, kde psi mo-
hou pobíhat volně, vyřádit se. A nově se nyní měla v parcích přidat místa, 
kam psi nemohou ani na vodítku.
V komisi najednou vzniklo bez ohledu na stranickou příslušnost několik 
frakcí a tady pro ilustraci přinášíme stručný záznam:

Účastníci: naprostí milovníci psů – (PRoPes), příznivci psů s rozvahou 
(neuTRalPes), nepřátelé psů (anTiPes)

PROPES: Tato vyhláška mi přijde skutečně surová!

ANTIPES: Mně naopak přijde surové, když si ráno cestou do práce musím čistit 
botu od h__na!

PROPES: To dělají špatní páníčkové.

NEUTRALPES: Dal bych jim pořádný pokuty, těm páníčkům, aby je nelibost 
sbírat výkaly přešla. To je tak jediný, co mi na psech vadí.

pokračování na str. 4



Bohuslav Matuška
Bohuslav Matuška je zastupitelem za politickou 
stranu TOP 09 na Praze 2 již druhé volební období. 
Je členem dopravní komise. Povoláním je firem-
ním právníkem nadnárodní společnosti (vystudo-
val Právnickou fakultu na Západočeské univerzitě, 
promoval v roce 2005. Současně má za sebou také 
několik stáží na zahraničních univerzitách). Bo-

huslav je přesvědčen, že zastupitelé by měli znát Prahu 2 perfektně, a pro-
to se sám často vydává do ulic na procházku, aby byl v kontaktu s genius 
loci, které Praha 2 má. Ač svobodný, často se rád oddává oddávání. Mezi 
jeho koníčky patří především literatura a turistika.

pokračování ze str. 3

PROPES: Mně se moc líbí, když jdu ráno Riegrovými sady a vidím, jak se psi
prohánějí, a jejich majitelé si povídají.

ANTIPES: No mně se zase faaakt moooc líbí, když jdu do parku běhat a honí 
mě psi.

PROPES sjede ANTIPSA pohledem a prohlásí: No, ono vám asi vyšší tempo 
neuškodí.

NEUTRALPES: Vraťme se kolegové k předmětu vyhlášky.

PROPES: Mně přijde nehumánní zakázat někde psům pohyb.

NEUTRALPES: Nehumánní je příliš silné slovo, mně to takhle přijde spravedlivé.

ANTIPES, již vytočený: Mně by naopak přišlo dost humánní zakázat psy 
v Praze vůbec!

NEUTRALPES: Kolego, to bychom přišli nejméně o polovinu voličů.

PROPES: A jaká je výhoda, že někam psi nemohou vůbec?

NEUTRALPES: Například se v té vytipované části Riegrových sadů nebudou 
rodiče bát, že jim na dítě skočí pes. Nebo nebude louka u Sokolovny celá 
pročůraná.

PROPES, již také vytočená: Lidi jsou často větší vandalové než psi!

PROTIPES: Kolegyně, lidi ale nejsou dneska předmětem našeho jednání.

NEUTRALPES: Naopak kolego, jednáme o soužití lidí a psů. 
(Komise po této debatě odhlasovala místa, kde bude psům pohyb za-
kázán i na vodítku a ponechala místa pro volný pohyb psů s ohledem na 
to, že parky slouží všem obyvatelům: majitelům psů i těm, kdo psy nemusí 
a rádi by někde pobyli bez jejich přítomnosti.)

Bedřiška Kotmelová

V  očích veřejnosti patří k  nejrespektovanějším povoláním lékaři, vědci a 
obecně učitelé. Naopak profese, které mají nejnižší společenskou prestiž, jsou 
funkce ministra, uklízečky a poslance. Někde uprostřed žebříčku se pak nach-
ází funkce starosty. Většina společnosti se také domnívá, že politické strany se 
zajímají o své voliče jen v době voleb, jinak jim jsou voliči v podstatě ukradení 
a jsou skrz naskrz prolezlé korupcí.Především jim jde o zájmy svých členů a ve-
doucích představitelů. Přestože se vyhraňují jedna vůči druhé, nakonec spolu 
spolupracují a vlastně jen hrají hru na voliče. Tyto pravidelně publikované so-
ciologické výzkumy se v čase příliš nemění.  

Co je ale možná nejzajímavější, pouhá třetina společnosti se domnívá, 
že vstupem do politické strany lze něco změnit či ovlivňovat (a názory se 
překvapivě příliš neliší ani podle vzdělání a společenského statusu). Ten, 
kdo se rozhodne politicky angažovat vstupem do některé z  politických 
stran, je v očích českých občanů obvykle zařazen do škatulky prospěcháře. 
Takový člověk totiž baží po funkcích, kontaktech a budoucímu finančnímu 
zisku. Jinými slovy, aspirant na členství v politické straně chce především 
prosazovat své vlastní zájmy, než nějaké obecné blaho. Ba co hůře, v čase 
se tato představa v očích veřejnosti ještě upevňuje! 

Podívejme se ale na důvody, které veřejnost očekává od těch, co se chtějí 
angažovat v  politických stranách. Takový člen politické strany by totiž 
především měl mít vůli změnit situaci ve společnosti k  lepšímu a podí-
let se na plnění programu dané politické strany. Výhody, které by mohly 
z členství ve straně plynout (kontakty, či pozice) by pak měly stát až někde 
na pomyslném okraji motivace, proč se stranicky angažovat. 

Počet členů politických stran trvale klesá. Pokud už lidé věří, že mohou něco 
ovlivnit, tak většinou jen na místní úrovni ve své obci či ve městě. Celostátní 
politika je pak už zcela mimo jejich představitelný vliv. Zájem nových poten-
ciálních členů o vstup do politické strany se v čase také snižuje.

Proti sobě tedy stojí dvě zcela opačné představy co do hlavních motivací 
stranické angažovanosti. Co s tím? Proč by měl někdo, kdo má zájem a chuť 
utvářet veřejné dění a podílet se na kultivaci veřejného prostoru, uvažovat 
o vstupu do nějaké politické strany, když a) politická strana o občany nemá 
zájem, b) prestiž politických funkcí je mizivá, c) stejně jde většině straníků  
o vlastní zájmy a zájmy strany?

Právě z výše uvedených důvodů! Po rozkladu polistopadového stranického 
systému v posledních letech a drtivému nástupu „těch, co nepolitikaří, ale 
makají“ je třeba se začít politicky i stranicky angažovat. Vrátit slovu politik 
původní význam a přestat se za takové označení stydět. Zvednout se od 
pomyslného hospodského/kavárenského stolku a nespokojenost verbál-
ní přetavit v konkrétní kroky. Proto jsem se nedávno rozhodl vstoupit do 
strany a začít se alespoň v malém stranicky angažovat tam, kde celý život 
žiji – na Praze 2 v Podskalí (chcete-li na „Dolních Vinohradech“). Proto jsem 
požádal o členství v regionální organizaci TOP 09 Praha 2 a před několika 
týdny se stal jejím řadovým členem. 

Jiří Š. Cieslar

Za statistická data děkuji Danielu Kunštátovi z Centra pro výzkum veřejného 
mínění.

Martin Víšek
Zástupce starostky na Praze 2, v jehož gesci jsou 
oblasti informatiky, bezpečnosti a prevence krimi-
nality. Členem TOP09 je od roku 2010 a předsedou 
regionální organizace TOP 09 na Praze 2 je od 
roku 2015. Profesí je Martin Víšek ekonom a infor-
matik (vystudoval VŠE a Fakultu informatiky na 
Univerzitě v Hradci Králové). Zabývá se veřejnými 

zakázkami v oblasti ICT. Mimo politiku je ochotníkem v divadelním spolku 
OKKO. V současné době jej můžete vidět v představení „Něco zatajit“ ve 
Vršovickém divadle Mana. Věnuje se zahradničení a pěstování kaktusů  
a sukulentů. Pokud mu ještě zbývá čas, rád cestuje. 

PředsTavení našich zasTuPiTelů:

leTem svěTem z hisToRie Regionální oRganizace ToP 09 na PRaze 2

Každá celostátní politická strana se musí dříve 
nebo později opřít o komunální politiky. Velkou 
základnou pro TOP 09 jsou od jejího vzniku právě 
pražští politici, a to nejen na úrovni zastupitelstva 
hlavního města Prahy, ale také městských částí. 
TOP 09 v Praze patří k těm nejúspěšnějším stranám. 
Máme své starosty na Praze 1, 3, 5, 6 nebo 14, ale 
také mnoho zastoupení ve vedení radnic, jako na 

Praze 2. Práce pro občany je sice prací náročnou, ale dělá-li se s chutí, je 
také naplňující. A občané to dovedou ocenit. Osobně mám k Praze 2 ci-
tový vztah. Před dvaceti lety jsem zde studoval, dva a půl roku bydlel a 
čtyři roky pracoval. Ačkoliv již mnoho let žiji na okraji Prahy, studentská 
láska k Vinohradům a Novému Městu nerezaví, a proto rád se na Prahu 2 
vracím. Každoročně si nenechám ujít adventní trh u kostela sv. Ludmily, 
který mi připadá pro rodinu a děti vlídnější než jiné masovější trhy. Stejně 
jako tisíce jiných Pražanů rád navštěvuji farmářské trhy na náplavce či se 
s potěšením zatoulám do místních kaváren. Prahu 2 považuji za určitou 
výkladní skříň pro Pražany. Utváří náš celkový pohled na Prahu možná 
více než Praha 1, kterou vnímám jako více turistickou. Jako předseda 
pražské organizace TOP 09 jsem hrdý na to, jaké zástupce moje strana ve 

Regionální organizace na Praze 2 vznikla na podzim roku 2009 následně 
po vzniku samotné strany TOP 09. Základním rysem, kterým se organizace 
vyznačuje od počátku, je podobný pohled na uspořádání společnosti  
a snaha o rozvoj městské části, a to i přesto, že jde o společenství profesně 
odlišných osobností. Pestré společenství na jednu stranu přináší tvůrčí 
elán, nové podněty a pluralitu názorů, ale zároveň to s  sebou nese  
i stinnou stránku věci, neboť se mezi individualitami hůře prosazuje jed-
notné stanovisko.
Politika na Praze 2 ještě před několika lety postrádala výrazné konflikty. 
Což bylo dáno mimo jiné i tím, že území Prahy 2 neobsahuje žádné rozvo-
jové území. S tím, jak obecně poklesla politická kultura, i politika na Praze 
dvě se stává čím dál tím více konfliktní a osobní. 
V  posledních komunálních volbách získala TOP 09 na Praze 2 šest 
mandátů a následně uzavřela koalici s Občanskou demokratickou stranou 
a s Občany za spokojené bydlení. Ani naší organizaci se nevyhnuly vnitřní 
konflikty a rozepře a ze strany vystoupili tři její zastupitelé. I přesto si TOP 
09 udržela pozici v  Radě a v  současné době má dva zástupce starostky  
a celkem tři členy v zastupitelstvu.

co se nám Podařilo?
Za významný počin považujeme, že se nám podařilo dosáhnout vyřazení 
některých domů ve vlastnictví městské části ze seznamu domů určených 
k  prodeji. Jsme přesvědčeni, že pro Prahu 2 je z  ekonomických důvodů 

vedení radnice Prahy 2 má. Jsou to lidé erudovaní, ochotní pracovat pro 
občany, řešit jejich každodenní problémy a naslouchat jejich potřebám a 
požadavkům. Přeji všem obyvatelům Prahy 2, aby byli se svou městskou 
částí a reprezentanty zvolenými za TOP 09 stále spokojeni.

Jiří Koubek, poslanec a předseda pražské organizace TOP 09 

Ro ToP09 na PRaze 2:
Předsedou je martin víšek, místopředsedou albert kubišta. Regionální 
výbor (tvořený předsedou, místopředsedou a členy, celkem sedm osob)  
se schází jednou měsíčně a řeší vnitřní chod organizace. výbor volí členové 
na sněmu každé dva roky. na sněmu se také volí delegáti na krajský sněm, 
kteří pak volí krajské vedení a ti následně volí delegáty na celostátní sněm 
(volí vedení celostátní strany).
členové Ro ToP 09 se schází zhruba jednou za dva měsíce. nominace do 
voleb: dosud nominace probíhala tak, že kandidátní listinu nominoval  
a dával dohromady regionální výbor, ale poslední slovo mělo celostátní ve-
dení. kandidátní listinu pro příští komunální volby v roce 2018 už by měla 
sestavovat celá regionální organizace, neboť se chystají vlastní primárky. 
Ro ToP 09 na Praze 2 má v současnosti 36 členů.

výhodné si tyto domy ve vlastnictví ponechat, neboť do nich městská část 
v  minulosti investovala značné finanční prostředky a z  jejich pronájmu 
každoročně plynou do městské kasy významné finanční částky.
Usilujeme o změnu správy městského majetku (zástupce starostky Mi-
chael Grundler). Snahou je vymanit se z područí správcovských firem. 
Plánem TOP 09 je založení městské akciové společnosti, která by domy 
ve vlastnictví města spravovala, čímž by správa domů byla lepší kontro-
lou (oprava, finanční toky). V budoucnu by tak bylo možné získávat další 
finanční prostředky do pokladny městské části, např. vyvíjením další pod-
nikatelské činnosti.
Důležitým tématem je pro nás bezpečnost. Praha 2 patří mezi 
nejbezpečnější městské části (zástupce starostky Martin Víšek, který má 
na starosti prevenci kriminality a bezpečnost).  
Klademe důraz na rozvoj veřejného prostoru. I proto se první číslo našeho 
občasníku věnuje právě tomuto tématu.
Další členové TOP 09 působí v komisích městské části (jedná se o poradní 
orgány Rady) a ve výborech zastupitelstva městské části. 

vize PRo další volební období?
Strany jsou pro straníky a proto bychom rádi, aby se naše regionální or-
ganizace otevřela aktivním lidem z Prahy 2, kteří by se na jejím fungování 
a tím pádem i na rozvoji Prahy 2 podíleli.

facebook.com/top09praha2

PozdRav z „velké“ PRahy na „malou“ PRahu

Michael Grundler
Od narození je věrný Praze 2, kde celý svůj dosa-
vadní život bydlí. Je absolventem Stavební fakultu 
ČVUT Praha, obor pozemní stavby. V podstatě celý 
svůj profesní život se pohybuje v oblasti stavebnictví  
a nemovitostí. Řadu posledních let se věnoval zej-
ména oceňování nemovitostí, zastupování investorů 
při výstavbě i správě nemovitostí. I když je jeho zájem  

o politické dění dlouhodobý, věnoval se především své profesi a do poli-
tické strany vstoupil až v roce 2010. Vzhledem k jeho pravicovým názorům 
to byla strana TOP 09. V roce 2014 byl v komunálních volbách zvolen do 
zastupitelstva městské části Praha 2 a následně i do rady MČ. V současné 
době působí jako zástupce starostky pro oblast správy majetku MČ Praha 2. 

Pozvání na seTkání u sklenky 
vína s občany PRahy 2 
na náPlavce u výToně
Srdečně zveme nejen obyvatele Prahy 2 na sousedské setkání  
u sklenky svařeného vína se členy a příznivci RO TOP 09 na Praze 2 
aneb Nemusíme se jen potkávat před volbami. Přijďte se seznámit, 
popovídat si o naší čtvrti a snad se i trochu pobavit.

kDy: 21. dubna 2016 v 16 hod
kDe: náplavka rašínova nábřeží (u Výtoně) – hledejte stůl 
s bílým ubrusem a dřevěné židle

Těší se na Vás členové RO TOP 09 na Praze 2


