PRAHA 1  AKTUALITY

Směnárnu v kubistickém
kiosku Praha 1 odmítá

D

onedávna sloužil kubistický kiosek,
který desítky let stojí ve Vrchlického sadech při Bolzanově ulici, jako
trafika. Tato kulturní památka na sebe příliš
neupozorňovala. A to až do chvíle, kdy se z
tabáku stala znenadání směnárna nabízející
euro za 16 Kč. O jak nepoctivé podnikání
jde, snad není nutné se rozepisovat. Jak zde
mohla taková směnárna vzniknout, když

má Praha 1 svěřený park a tedy i pozemek
pod kioskem? V roce 1992 byl kiosek zřejmě předmětem privatizace. Stánek je tedy
soukromého vlastníka a Praha 1 má tak
omezené možnosti, jak ovlivnit, co bude
ve stánku prodáváno či nabízeno. Mohu
ale garantovat, že učiníme veškeré možné
kroky k tomu, aby směnárna v této kulturní
památce nebyla.
Tomáš Macháček

Neuvěřitelné! V centru
má být obří hudební klub
S desetiletým zpožděním zasáhl Prahu 1
blesk – respektive zpráva, že v Revoluční ulici
má být brzy otevřen obří hudební klub. Stavební povolení pro tento účel bylo vydáno
v roce 2007, ještě za starostování bývalého,
později odvolaného starosty Petra Hejmy
(dříve ODS, dnes STAN).
„Je to naprosto nepochopitelné a absurdní. Na radnici dlouhodobě bojujeme proti
nadměrnému hluku, pouličním mejdanům
zahraničních turistů a dalším výstřelkům.
Se stále agresivnějším komerčním tlakem
zápolíme, jak se dá – navrhujeme nové
vyhlášky, do ulic posíláme bezpečnostní
agenturu, aby alespoň trochu suplovala
chybějící strážníky a tak dále. A pak přijde
taková zpráva, která člověka prostě dostane
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do kolen!“ zlobí se starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký (TOP 09).
Klub nazvaný Epic v současné době prochází kolaudací. Zřejmě sice padne původní
záměr, který počítal s návštěvní kapacitou
1000 lidí, ale přesto zůstane i tak velmi vysoký
– klub by měl pojmout až 500 návštěvníků.
Radnice má velmi omezené možnosti, jak
v této chvíli konečné rozhodnutí o kolaudaci
ovlivnit. Jakmile klub splní veškeré náležitosti
víceméně administrativního rázu, může začít
fungovat.
„Budeme alespoň bedlivě monitorovat veškerý provoz klubu. Pokud by došlo k jakýmkoli výstřelkům, okamžitě zasáhneme. Že však
nejde o systémový krok, je nad slunce jasné,“
dodává Lomecký.
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