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V minulých volbách se spojili nezávislí oby-
vatelé Prahy 1 v čele s Kateřinou Klasnovou 
a Strana zelených. Splnilo toto spojení vaše 
očekávání – a hlavně, splnilo očekávání těch, 
kteří vám dali hlas?

KK: Považuji lidi okolo SZ za  nejpracovitější 
a nejpoctivější kolegy. Pevně věřím, že jsme 
nezklamali ani naše voliče. Změnit radnici 
jsme bohužel nemohli, protože opět vznikla 
koalice TOP 09, ČSSD a  ODS, ale byli jsme 
nejaktivnější a nejpracovitější opozice.
PK: Upozornili jsme na  nejzávažnější chyby 
radnice a mnohdy je i napravili.

Co považujete za největší úspěch – ZELENÉ 
PRO JEDNIČKU i svůj osobně?

PK: Povedlo se toho dost, i když se bohužel 
spíše snažíme zvrátit zmíněná špatná rozhod-
nutí vedení radnice. Možnost prosadit vlastní 

cíle v  opozici zkrátka příliš nemáte. Velikým 
úspěchem bylo rozhodně zastavení privatiza-
ce Nemocnice Na Františku. 
KK: Za svůj osobní úspěch považuji to, že rad-
nice neprodala dům na Václavském náměstí. 
Byl to výsledek společného úsilí s  obyvate-
li domu. Podobně považuji za  úspěch, že se 
mi s  lidmi z domů Na Poříčí 36 a 38 podaři-
lo změnit podmínky smlouvy se správcovskou 
firmou, i když dodnes celá smlouva není pro 
Prahu 1 výhodná. Ale jsou to dva z vícero na-
šich případů, které dokazují, jak silné může 
být spojení zastupitelů a obyvatel. Proto pro-
sím, obracejte se na nás s čímkoli!

Co považujete za neúspěch, k čemu se chce-
te v příštím volebním období vrátit?

KK: Marně jsem se snažila v bezpečnostní ko-
misi přesvědčit šéfy městské i státní policie 
v Praze 1, aby zaměřili svou pozornost na al-

Mgr. Petr Kučera
zastupitel, výzkumník

Je mi 37 let, v Praze 1 
žiju 15 let, mám 3 děti.

Moje nejmilejší místo: 
Petřín, protože je to 
pořádný kus přírody 
přímo v centru.

Nejoblíbenější hospoda 
a obchod: U Černého 
vola nebo u Roesla, 
za oblíbenými obchody 
jezdím bohužel spíš 
do Břevnova nebo 
na Letnou.

Podnik, kam bych 
nikdy nevstoupil(a): 
Na Královské cestě 
je jich pár, jsou to 
pasti na turisty 
a na Tripadvisoru 
nemají snad ani jednu 
hvězdičku.

Mít kouzelný prsten, co 
bych okamžitě v Praze 1 
změnil: Nechal bych 
staroměstské uličky 
i novoměstské třídy 
zazelenit a obrůst psím 
vínem, třeba bychom 
začali příjemněji dýchat.

Silná dvojka pro Prahu 1
Po čtyřech letech pilné práce, kdy byli nejvýraznější a nejaktivnější 
opozicí vůči současnému vedení radnice, se o vaše hlasy opět budou 
ucházet Petr Kučera a Kateřina Klasnová. „Víme, jak spravovat Prahu 1 
lépe, abychom tu mohli spokojeně žít a vychovávat děti,“ shodují se. 
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koholové průvody, pivní kola apod. I se stávají-
cím počtem policistů by šlo dělat cílené záta-
hy, důsledně pokutovat rušení nočního klidu, 
požívání alkoholu na veřejnosti a znečišťová-
ní veřejného prostranství… A mrzí mě, že ne-
vznikla bytová koncepce. Koalice pod vedením 
TOP 09 mimo privatizaci nevýhodně rozprodá-
vá všechny zbývající byty a nemyslí na mladé 
rodiny nebo lidi, kteří sice nespadají do soci-
ální kategorie, ale vyhání je z centra vysoký 
nájem… 
PK: Mě mrzí, že se nepodařilo prosadit fo-
renzní audit hospodaření Prahy 1 s  nemovi-
tostmi, a to ani poté, co byl zatčen zastupitel  
a  předseda finančního výboru z  ODS, pode-
zřelý z manipulací s veřejnými zakázkami. Dal-
ší krok, který je potřeba dotáhnout, je donutit 
úředníky Prahy 1 k takové samozřejmosti, aby 
občanům včas a ochotně odpovídali na dotazy.

Dokázali byste za něco pochválit starostu či 
další radní? A co je „Černým Petrem“, který 
současnému vedení obce zůstává?

PK: Vedení Prahy 1 se pomalu učí naslouchat 
občanům, hlavně přes Facebook a email. Do-
kázalo tak několikrát včas zareagovat a  ře-
šit třeba opravy chodníků nebo neoprávněné 
parkování. Naopak radnice pokračuje v neprů-

hledném hospodaření, které využívají různé 
kmotrovské struktury.
KK: Asi jsem zaujatá, ale já opravdu nevím. 
„Úspěchy“, kdy pan starosta přestřihává 
v  záři reflektorů pásky, jsou většinou dra-
ze vykoupeny a jako zastupitelka vím, co ko-
lik z veřejného rozpočtu stálo. Nemohu tedy 
tleskat např. startovacím bytům v Samcově/
Lodecké za půl miliardy, ani rekonstrukci Stře-
leckého ostrova za 100 milionů apod. 

Co podle vás nynějším obyvatelům Prahy 1 
vadí nejvíc? Víte to? 

KK: Každému vadí to, co se ho bezprostředně 
dotýká. Málokdo vnímá například, že radnice 
vyhazuje peníze nás všech. Ale 99 % obyva-
tel centra se týká zvyšující se počet turistů 
a  naprostá nepřipravenost radnice to řešit. 
Versus naprostá připravenost nejrůznějších 
podnikatelů udělat byznys z čehokoli.  
PK: Turistický ruch vytlačuje podniky pro 
místní, hlukem ruší místním lidem spánek, 
byty jsou pronajímány v  režimu airbnb... 
O kýči v historickém centru ani nemluvě. 

A co vadí nejvíc vám osobně?

KK: Jako maminka vnímám život centrum pře-
ce jen jinak. K  neposednému batoleti mám  
dva zestárlé pejsky, takže mi o  to víc vadí 
hluk, nepořádek, šílená doprava, neupravená 
zeleň a v ní existence různých individuí pod 
vlivem alkoholu či drog.
PK: Štve mě ignorance. Když se starosta 
a  spol. rozhodli šikanovat cyklisty, nebylo 
s nimi rozumné slovo. Takže i na základě na-
šeho podnětu musel zasáhnout soud. 

Čemu by se jednička mohla přiučit od jiných 
městských částí?

PK: Šlo to na  sedmičce, tak proč ne u  nás. 
Radnici otevřít občanům, zajímat se o  jejich 
potřeby, mluvit s  nimi, začít hospodařit ro-
zumně a nevyvádět peníze nás všech do ka-
pes spřátelených firem. Vyjednávat s develo-
pery, aby stavěli město pro lidi, nejen pro svůj 
zisk. A hlavně hledat cesty, jak problém řešit, 
ne kupit důvody, proč nic nejde.

Proč by vám měli dát voliči hlas letos znovu?
KK: Protože za  námi už je velký kus práce, 
takže jen neslibujeme změnu, ale máme zku-
šenosti a výsledky. Osobně jsem v zastupitel-
stvu 12 let a myslím, že moje práce byla za ty 
roky dost vidět. Bydlím v Praze 1, chci, aby se 
tu dalo normálně žít a udělám pro to maximum.
PK: Myslím, že po těch pár letech v zastupi-
telstvu jsem načerpal množství zkušeností 
a  vidím mnohem ostřeji, co současné vede-
ní dělá špatně a jak by mohla vypadat dobře 
spravovaná Praha 1. Letos máme ambice vět-
ší, chtěli bychom přerušit 25 let vlády sou-
časného vedení a ukázat, že to umíme lépe.

ThDr.
Kateřina Klasnová
zastupitelka, redaktorka 
a ředitelka nadačního 
fondu

Je mi 40 let, v  Praze 1 
žiju 16 let, mám 1 dítě 
a dva pejsky.

Moje nejmilejší 
místo: Zahrada a okolí 
Anežského kláštera 
a Vojanovy sady

Místo, kterému se vždy 
radši vyhnu: Václaváku, 
hlavně večer to je 
ostuda Prahy 1. A dnes 
už i Královské cestě.

Nejoblíbenější hospoda 
a obchod: Do hospod 
kvůli malému dítěti 
teď moc nechodím. 
Obchůdky hned 
dva – květinářství 
U Červeného lva 
v Saské a knihkupectví 
ve Vězeňské.

Podnik, kam bych 
nikdy nevstoupil(a): 
Restaurace, která vznikla 
místo legendárního 
knihkupectví Fišer 
v Kaprovce.

Mít kouzelný prsten, 
co bych okamžitě 
v Praze 1 změnila: 
Odčarovala bych všechny 
podnikatele s pubcrawl, 
elektrokoloběžkami, 
beer bike či 
pseudohistorickými 
vozy, všechny děsné 
obchody na Královské 
cestě a přičarovala bych 
víc upravené zeleně, 
kouzelných obchůdků 
a kaváren.
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Je za námi kus práce
aneb Řešíme s vámi pro vás
Společně jsme zachránili
Nemocnici Na Františku

Díky akci Zachraňme Nemocnici Na Františku, kterou spolu- 
inicioval zastupitel Petr Kučera, se za pomoci občanů poda-
řilo zastavit plíživou privatizaci nemocnice, ve které je po-
skytována lékařská péče nepřetržitě už od 14. století. Petici 
proti svěření nemocnice do  soukromých rukou podepsalo 
přes 3000 občanů Prahy 1. Na zastupitelstvo Prahy 1 jsme 
podali bod na  zrušení koncese, návrh nakonec stáhl sám 
radní Daniel Hodek.
Věděli jste, že: Do soutěže o nemocnici se přihlásily 
dvě firmy a že horký favorit, společnost Penta, nabídla 
za nájem 1 korunu ročně?

I díky nám zůstane „zahrádka paní sochařové“ 
zachována

Dům na Újezdě skrývá malebný koutek - bývalý ateliér so-
chařky Hany Wichterlové s kouzelnou zahradou, 

kterou obdivoval už fotograf Josef Sudek. 
Starosta Lomecký ale na místě nic magic-

kého nespatřoval, v médiích se o ateli-
éru vyjadřoval jako o kůlně bez valné 
historické hodnoty. Údajně se měst-
ská část chystala zahradu odprodat 

sousednímu domu. Po vlně mediální kritiky starosta obrátil 
a kývl na bod, který jsme předložili. Praha 1 tak jedná s Ga-
lerií hl. m. Prahy o převzetí tohoto místa.
Věděli jste, že: Fotograf Josef Sudek věnoval místu 
cyklus fotografií s názvem Zahrádka paní sochařové?

Oprava Juditiny věže bude pod kontrolou

Juditinu věž na Karlově mostu získal do nájmu už v 90. le-
tech spolek Klub Za  starou Prahu. Někdo na  radnici si ale 
usmyslel, že prostory je škoda komerčně nevyužít, a tak vzni-
kl návrh na nesmyslně velkolepou rekonstrukci. Starosta Lo-
mecký věc hájil s tím, že Juditina věž je něco jako šikmá věž 
v Pise a bez opravy spadne. Předložili jsme návrh na to, aby 

se o osudu Juditiny věže jednalo veřejně na zastupitelstvu, 
a nikoli tajně přes radu. To koalice zamítla, ale slíbila alespoň 
o dalších plánech na citlivější rekonstrukci včas informovat.
Věděli jste, že: Přímo na zdi Juditiny věže se nachází 
vzácný reliéf pravděpodobně ze 12. století?

Bojujeme za opravu malostranské náplavky

Náplavka mezi Mánesovým mostem a Hergetovou cihelnou 
baví turisty i místní. Projít parkem je ale zážitek pro otrlé – 
zdevastované povrchy, výmoly, kaluže, rozpadající se lavičky 
a  koše, vydupaná zeleň, nepořádek a  posprejovaná zbroj-
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nice. Pozemky veřejné zeleně přitom patří Praze 1. Zastu-
pitelka Klasnová vytrvale podává na  zastupitelstvu body 
a interpelace za rekultivaci tohoto místa, včetně obnovení 
dětského hřiště a sportoviště. Situaci vzal do rukou i ma-
lostranský občan Filip Lachmann (kandidát ZELENÉ PRO 
JEDNIČKU), přezdívaný lavičkový fantom. Poté, co marně ur-
goval radní, začal lavičky opravovat sám.
Věděli jste, že: Jedno prkno na opravu lavičky stojí 
pouhých 150 korun?

Usilujeme o zrušení záměru
výstavby hotelu na Staromáku

Téměř čtvrt století usiluje investor s nejasnou majetkovou 
strukturou o  výstavbu hotelu na Staroměstském náměstí 
propojením několika historicky významných (a neustále chá-
trajících) měšťanských domů. Část budov přitom patří ma-
gistrátu, který na jejich dlouhodobém pronájmu tratí desít-
ky milionů korun. Proti výstavbě hotelu bojuje zastupitelka 
Klasnová, v čele obyvatel domů stojí Barbora Půtová (kandi-
dátka ZELENÉ PRO JEDNIČKU). 
Věděli jste, že: Kdyby magistrát pronajímal své domy jako 
dřív, dostal by za ně o 60 milionů korun víc?

Bojujeme proti výstavbě
u Intercontinentalu

Prostranství před hotelem InterContinental v Pařížské ulici 
se investor rozhodl zastavět sedmipatrovou budovou. Me-
diální hvězdou se nakrátko stal starosta Lomecký v tričku 
Stop stavbě. Záchvat aktivismu ho však opustil během mě-
síce. Nakonec zvedl ruku pro zastavění piazzety. Zastupitel 
Kučera podal protinávrh, aby Praha 1 trvala na využití místa 
jako náměstí, ale starosta a jeho lidé jej nepřijali.
Věděli jste, že: Návrh Metropolitního plánu navyšuje 
na mnoha místech Prahy 1 výškovou hladinu staveb 
o 2–4 podlaží? 

Dali jsme návrh na omezení dopravy 

Zprovoznění tunelu Blanka sice částečně pomohlo snížit do-
pravní zátěž Malé Strany, ale „bémovští“ politici slibovali, že 
průjezd Malou Stranou omezí po dostavbě tunelu docela. Po-
dali jsme návrh, aby na Malou Stranu mohli jezdit jen obyvatelé 
a dopravní obsluha a aby se podobným způsobem omezil prů-
jezd po Smetanově nábřeží, které je možné objíždět tunelem 
Blanka či po magistrále. Nakonec ze slibů mnoho nezůstalo 
a přes Malou Stranu se jezdí dál.
Věděli jste, že: Je prokázáno, že nová silnice nikdy 
provozu neuleví, protože vždy přiláká ještě více vozidel?

Oživili jsme radniční domy
a dům v Hybernské

Bojujeme proti chátrání domů, aktivně se snažíme dávat 
objektům nový život. Díky tomu vás můžeme pozvat mj. 
do  všem otevřené kavárny Pražského kreativního centra/
Skautského institutu v  komplexu Staroměstské radnice 
a  radničních domů nebo na  akce pořádané pod hlavičkou 
FF UK v nově oživeném budoucím kampusu Studentská Hy-
bernská v Hybernské 4. 
Věděli jste, že:  V centru Prahy jsou desítky prázdných 
domů, soukromníků i města?

Pomohli jsme zachovat
kamenotiskařskou dílnu v Říční

Kamenotiskařská dílna v  Říční, kde se tiskne nepřetržitě 
už od roku 1935 a je nejstarší v Česku, dostala znenadání 
od Prahy 1 výpověď z nájmu. Spojili jsme se s provozovate-
lem dílny, který narychlo sháněl podporu pro její zachování. 
Podařilo se vzbudit zájem novinářů a následně jsme spolu 
s ostatními opozičními kluby vyzvali vedení radnice, aby vza-
lo výpověď zpět. Podařilo se.
Věděli jste, že: Přestěhovat kamenotiskařskou dílnu 
by znamenalo doslova z budovy vybourat pětitunové 
tiskařské stroje?

Díky nám se neprodal dům
na Václaváku

Už v minulém volebním období došlu k pokusu nevýhodně 
prodat dům na Václavském náměstí 39. Proti prodeji domu 
se zasadila zastupitelka Klasnová společně s  obyvateli 
domu. Věc postoupili magistrátu, který jako nadřízený or-
gán zasáhl a prodej zrušil. Zájem měla především firma Vác-
lavské náměstí 39 napojená na Ivo Rittiga. Bitva ale není do-
bojována. Ve vší tichosti vedení radnice svěřilo 11 bytů této 
firmě a  ta je podpronajímá jako Airbnb. Podali jsme proto 
na zastupitelstvo bod, aby byla smlouva vypovězena. 
Věděli jste, že: Dům na Václavském náměstí 39 chtěla 
radnice Prahy 1 podle posudku magistrátu prodat o 150 
milionů korun pod cenou?

Díky nám zmizela
šmejdská směnárna 

Nechvalně proslulá směnárna na Staroměstském náměstí už  
neexistuje. Po upozorňování v průvodcích pro turisty a po pro-
testech Víta Masare (kandidát ZELENÉ PRO JEDNIČKU) a dal-
ších Zelených přímo před směnárnou si nakonec 
na celou firmu Chequepoint došlápla Česká ná-
rodní banka a zrušila jí licenci. 
Věděli jste, že: V centru najdeme 
další směnárny, kde jsou turisté 
systematicky okrádáni eury  
za 16–18 korun?

Zastupitelé 
ZELENÉ PRO JEDNIČKU 

podali celkem 
92 interpelací a 20 bodů 
na jednání zastupitelstva 

(pro srovnání celý zbytek opozice 
30 interpelací a 3 body)
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Roky trvalo, než radním v Praze 1 došlo, že hluk a nepořádek 
nejde přehlížet. Koalice se rozhodla jít cestou pořízení ka-
merového systému za cca 300 milionů korun. Bohužel tato 
masivní investice (z peněz nás všech) nic neřeší – chybí ti, 
kteří by kamery sledovali, a hlavně chybí strážníci, kteří by 
v nočních ulicích zasahovali. V jiných případech zase údajně 
chybí legislativa, která by umožnila proti nežádoucím jevům 
bojovat.

Výmluva č. 1 – nejsou strážníci 
• je třeba setrvale tlačit na magistrát (který zřizuje  
 Městskou policii), aby vzhledem ke zvyšujícímu se  
 počtu návštěvníků historického centra navýšil počet  
 strážníků v Praze 1 
• musí se důsledně kontrolovat činnost strážníků  
 a policistů (obyvatelé si často stěžují na jejich cílenou  
 „slepotu“ vůči rušení nočního klidu) 

Výmluva č. 2 – nejde řešit alkoholové průvody (pubcrawl) 
• je nutné dělat cílené zátahy (kterými ulicemi průvody  
 chodí, je všem známo) a důsledně pokutovat, a to  
 v nejvyšší možné sazbě, aby si návštěvníci centra  
 uvědomili, že se mohou bavit, ale nesmí při tom  
 porušovat zákony a vyhlášky 

Výmluva č. 3 – nejde řešit pivní kola 
• to, že turisté konzumují alkohol v místech, kde to  
 vyhláška zakazuje, lze pokutovat už nyní. Navíc si  
 turisté často ulevují na veřejném prostranství (např.  
 na Kozím plácku), a to je také postižitelný přestupek

Výmluva č. 4 – s hlučnými provozovnami nejde nic dělat 
• i když nejsou v nájmu města (jako Bar Fano, M1  
 a další), lze provádět časté kontroly – stavebního  
 a živnostenského odboru, hasičů, hygieny; málokdy  
 mají tyto problematické provozovny vše v pořádku

Výmluva č. 5 – restaurační zahrádky neruší 
• povolování zahrádek má plně v rukou radnice Prahy 1. 
 Může tedy nepovolit zahrádku problematickému  
 podniku, stejně tak jako nepovolovat je v takové míře,  
 kdy lidé ani nemohou projít po chodníku

Kolo ANO, turistická elektrokoloběžka NE
Když si radnice Prahy 1 nevěděla rady s  elektrickými ko-
loběžkami a mopedy pro turisty, napadlo ji plošně zakázat 
všem cyklistům průjezd pěšími zónami. Museli jsme se spolu 
s občany a spolkem Auto*Mat obrátit na soud, aby nesmy-
slné opatření, postihující více obyvatele, než turisty, zrušil. 
Mnohem vhodnější je omezit rychlost na místech s velkým 
počtem pěších, zakázat vjezd vozítkům na motor či vymezit 
koridory pro bezpečný průjezd městem.

Airbnb: Byty nejsou hotel
Krátkodobé pronajímání bytů formou „airbnb“ zastihlo Pra-
hu nepřipravenou. Magistrát i ministerstvo financí řeší, aby 
z pronájmů byly odváděné daně a ubytovací poplatky. My 
ale jdeme dál. Prosazujeme taková pravidla, aby nebylo mož-
no bez licence pronajímat byt na více než 30 dní za rok.

Nechceme být skanzenem pro turisty
Pivní šlapací kola (beer bike), noční alkoholové průvody (pubcrawl), elektrokoloběžky, 
pseudohistorická auta a další atrakce pro turisty pomalu vyhánějí z centra poslední 
obyvatele. Ale nemuselo by se to dít!

1) Staré Město je považováno 
za prestižní adresu a bydliště 
snů. Vnímáte to tak?

2) Napadlo vás někdy 
odstěhovat se odsud?

3) Má podle vás radnice Prahy 1 
šanci s děním kolem Dlouhé 
cokoli udělat? Pokud ano, 
proč to nedělá?

4) Co si slibujete od ZELENÉ 
PRO JEDNIČKU, pomohli vám 

už někdy nějak její 
zastupitelé?

ŠTEFAN KABÁTEK:
1) Zatím ano, ale všichni známe potíže  

a aspekty, které prestižní adresu mění 
v noční můru. 

2) Už mě to napadlo několikrát, ale na-
štěstí mám kolem sebe lidi, kteří si 
také nechtějí nechat ukrást „svou“ 
obec.

3) Přiznám se, že nevím, proč je to tak 
složité, když problémy známe již ně-
kolik let. Celá řada řešení ani nevy-
žaduje změnu legislativy, jen důsled-
né vymáhání. Další věcí je organizace 
úklidu v Praze 1. 

4) Vnímám Zelenou Pro Jedničku jako 
lidi a  osobnosti, kterým na  Praze 1 
záleží a  jsou ve  svých názorech 
upřímní. Petr a  Katka navíc v  řadě 
případů prokázali, že umí předložit 
věcné argumenty, které se těžko vy-
vrací. A není to jen případ záchrany 

Nemocnice Na  Františku, ale třeba 
i upozorňování na nedostatky v Me-
tropolitním plánu, který v  současné 
podobě může vést k další nežádoucí 
redukci zeleně.

GÁBINA SETNIČKOVÁ:
1) Staré Město je pořád prestižní adre-

sa, ale za posledních pět let se tady 
žije hůř. V  noci je Dlouhá adresou 
za trest. 

2) Napadlo, ale centrum má patřit rezi-
dentům, NE turistům.

3) Radnice by obecně měla vyvíjet více 
činností ke spokojenosti rezidentů. Ale 
bojím se, že je pro ně přednější výnos 
z turistického ruchu, barů a hospod.

4) ZELENÁ PRO JEDNIČKU jsou pro mě 
lidi, kteří mají Prahu 1 rádi, a vše, co 
dělají, má smysl – například záchrana 
Nemocnice Na Františku.



Jste mužem mnoha talentů a také povolání. 
Které pro vás v životě znamenalo nejvíc?
Farářem, kastelánem i mnoha dalšími profese-
mi jsem vždy byl rád. I mytí oken bylo dobrý. 

V roce 1980 jste po mnoha perzekucích emi-
groval. Jak se díváte na  dnešní posilování 
vlivu komunistů? 
Byl jsem proti komunismu za  totality. Dnes 
mě komunisti už nese*ou, protože už nema-
jí vůdčí roli. Zeman a  Babiš jsou dnes větší 
přítěž. 

Jako poslanec jste měl v gesci sociální poli-
tiku, zdravotnictví, ale byl jste také členem 
výboru pro obranu a bezpečnost, následně 
i vládním zmocněncem pro lidská práva. Kte-
rá z těchto oblastí je vám nejbližší teď, jako 
zastupiteli Prahy 1?
Lidská práva, občanská společnost a ekologie. 

Rozhodl jste se svůj zastupitelský mandát ob-
hajovat. Pokud by se ZELENÁ PRO JEDNIČKU 
stala součástí koalice, jaké oblasti byste se 
chtěl jako radní věnovat? 
Chtěl bych být veřejným ombudsmanem pro 
občany Prahy 1. Ostatně mi to slibovala i sou-

časná koalice na Praze 1, ale zůstalo zase jen 
u těch slibů.  

Když srovnáte život v centru Prahy a ve Švý-
carsku, kam jste emigroval, co vás zde těší 
a co vám naopak chybí?
Ve  Švýcarsku je standardem, že když jde-
te po  městě, po  parku, je všude dost lavi-
ček na  posezení, občerstvení dostupného 
pro místní a  čistých veřejných záchodků. 
V tom máme v centru Prahy rezervy.  V Česku 
jsme na tom naopak lépe v tom, že tady ješ-
tě nejsou takové sociální rozdíly mezi chudý-
mi a bohatými. V Česku máme taky řadu lidí 
s čistým nadšením pro věc a toho si vážím. 

Proč jste své jméno spojil právě se ZELENOU 
PRO JEDNIČKU? Jaké myšlenky, principy 
máte společné s dalšími kolegy z kandidátky?
Zelené podporuju už deset let, ačkoliv nejsem 
straník. Vždycky jsem jako zastupitel hlaso-
val svobodně podle svého přesvědčení. A za-
stupitelé ZELENÉ PRO JEDNIČKU Petr Kuče-
ra, Kateřina Klasnová a Filip Pospíšil hlasovali 
shodně, často jsme byli v zastupitelstvu s na-
ším názorem jediní. Máme společný pohled 
na estetiku, etiku a ekologii.

Sváťa Karásek: Chci se dál zastávat 
práv obyvatel Prahy 1
Známý člověk s pevnými názory a jasně čitelnými postoji, který 
je mimochodem také čestným občanem Prahy 1, obhajuje svůj 
zastupitelský mandát na kandidátce ZELENÉ PRO JEDNIČKU.
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Svatopluk Karásek

Vystudoval Komenského 
evangelickou 
bohosloveckou fakultu 
v Praze a působil jako 
evangelický duchovní, 
v letech 2002-6 byl 
poslancem a v letech 
2004-6 Zmocněncem 
vlády ČR pro lidská 
práva.

Karásek se proslavil také 
jako písničkář – od roku 
1973 se začal angažovat 
v české undergroundové 
hudbě. Od roku 1975 byl 
svazky StB veden jako 
„nepřátelská osoba“, byl 
odsouzen na 8 měsíců 
odnětí svobody.

V roce 1977 podepsal 
Chartu 77 a do roku 
1980, než byl donucen 
na nátlak StB emigrovat, 
se živil manuálně. 
V Curychu opět působil 
jako evangelický farář 
a po roce 1990 kázal 
opět i v ČR – v Praze 1 
mimo jiné v Betlémské 
kapli nebo v kostele 
U Salvátora.

V roce 2014 byl zvolen 
do zastupitelstva 
Prahy 1 a působí zde 
jako předseda komise 
pro čestné občanství. 
Jemu samotnému 
bylo na návrh starosty 
uděleno čestné 
občanství Prahy 1 
v tomto roce.
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Na  městě je nejlepší, že se 
místní i přespolní mohou potká-
vat při různých příležitostech 
a slavnostech jen tak na ulici. 
Akce Zažít město jinak, která 
se koná v sobotu 15. září, je 
už legendární. I přes neochotu  
naší radnice se letos na Praze 1 
koná hned na sedmi místech: 
v  Opatovické a  ve  Vojtěšské, 
na  Kampě, na  Petrském ná-
městí, v  Mostecké, v  Souke-
nické a na Náměstí Jana Pala-
cha. Vše je souhrnně uvedeno 
na  www.zazitmestojinak.cz 
i s odkazy na související face-
bookové události. Už ve čtvr-
tek 6. září se koná Betlémská kulturní noc, na  kterou si 
místní obyvatelé, podniky a  instituce na  Betlémském ná-
městí a v okolí nachystají bohatý program pod širým nebem 
i  v  jindy nepřístupných prostorech. V Donuterii v Náprst-

kově si nenechte ujít 
klasickou indickou hud-
bu; zahraje naše Elena 
Kubičková. Pro obě zá-
řijové akce mám velkou 
slabost, několik let jsem 
se na nich s radostí or-
ganizačně podílel a  na-
dále je podporuji. Speci-
ální tip pak představuje  
Den otevřených dvorů, 
který pořádá 8. září sku-
pina Vontové ve  Stína-
dlech Na Františku. Kdo 
hledá, najde. Jako zele-
nou specialitu vás zve-
me na  netradiční ranní  

piknik na Staroměstském náměstí 22. 9. od 8 hodin ráno. 
Užijme si společně náměstí, než ho zaplní davy turistů. 
Na obou slavnostech můžete potkat naše kandidáty a kan-
didátky, neváhejte je oslovit, budou tam pro vás. 

Vít Masare zve
na sousedské slavnosti

Na Kampě speciálně pro pejsky
Zveme Vás na odpoledne se specialistou na chov a vý-
cvik psů. Ve středu 19. září od 15 hodin. Přijďte si po-
povídat s našimi kandidáty a kandidátkami o chovu a vý-
cviku psů ve městě a o všem, co máte na srdci.

Staroměstské náměstí, jak ho už neznáme – 
prázdné bez davů lidí
Přijďte se pokochat naším nejslavnějším náměstím v ne-
tradiční čas, kdy je ještě prázdné. Zveme Vás na společ-
nou snídani formou pikniku, v sobotu 22. září od 8:00 
do 9:30 přímo uprostřed Staroměstského náměstí.

Na pivu nejen o problémech s turisty
Přijďte si s námi popovídat o problémech, které Vás trá-
pí − od alkoholových průvodů, přes pivní kola, parkování 
apod. Zveme Vás na pivo ZDARMA do epicentra alkotu-
rismu na Starém Městě. V  úterý 2. 10. od 18.00 v re-
stauraci U Benedikta, Benediktská 11.

Zveme Vás do radničních domů 
a kampusu Hybernská
Bojujeme proti chátrání domů a aktivně se snažíme dá-
vat objektům nový život. Díky tomu Vás můžeme pozvat 

mj. do  všem otevřené kavárny Pražského kreativního 
centra/Skautského institutu v komplexu Staroměstské 
radnice a radničních domů (Staroměstské náměstí 4/1) 
nebo na akce pořádané pod hlavičkou FF UK v nově oži-
veném budoucím kampusu Studentská Hybernská v Hy-
bernské 4. Jste kdykoli zváni, stojí za to vidět! 

Jdeme za Vámi - ukažte nám, co Vás ve 
Vaší čtvrti těší nebo pálí
Na níže uvedených místech potkáte stánek označený  
ZELENÁ PRO JEDNIČKU. Vždy od 16 do 18 hodin budou 
naši čelní kandidáti a kandidátky připraveni se nechat pro-
vést Vaší čtvrtí a popovídat si s Vámi a dalšími sousedy, 
co řešit a zlepšovat. Hlaste se, prosím, přímo na stánku.

Betlémské náměstí – 12. 9.
U Jindřišské věže – 13. 9.
Kozí plácek – 17. 9.
Malostranské náměstí – 18. 9. a 4. 10.
Petrské náměstí – 20. 9.
Pohořelec – 24. 9.
Václavské náměstí (u koně) – 26. 9.
Vodičkova, naproti úřadu městské části – 1. 10.
Vojtěšská (u Žabky) – 3. 10.

První ze dvou čísel předvolebního časopisu připravila ZELENÁ PRO JEDNIČKU
Petr Kučera (petrkucera23@gmail.com), Kateřina Klasnová (katerina.klasnova@gmail.com),
Vít Masare (vit.masare@zeleni.cz) a další viz www.zelenaprojednicku.cz
Uzávěrka 24. 8. 2018


