
Městská část Praha 6 

Pan starosta Mgr. Tomáš Chalupa 

Čs. armády 23 

160 52, Praha 6 

Zasláno e-mailem a poštou doporučeně 

 

Vážený pane starosto, 

Přečetl jsem si zápis ze zasedání zastupitelstva Prahy 6 ze dne 13. Listopadu 
09, dovoluji si Vám zaslat moje vyjádření a návrh. 

Vyjádření : začátkem srpna 2009 po telefonické dohodě, přijel na jeho 
žádost, do sídla mojí společnosti pan radní Bc. Jan Záruba, prohlédl si dvě 
zahrady v japonském stylu Zahradu nad řekou a Zahradu tří bran, vyjádřil 
se pochvalně. Sdělil mi, že Praha 6 chce realizovat zahradu v japonském 
stylu a vyzval mě ke spolupráci na  této zahradě, to jsem neodmítl spíš jsem 
to přivítal, ten den jsem se prvně dozvěděl o záměru postavit v Praze 6 
japonskou zahradu.  

Pan radní mě pozval na jednání do úřadu Prahy 6 Pod Marjánkou na den 
19.8.09. Jednání na úřadě jsem bral velmi vážně a proto jsem vzal sebou 
japanologa ředitele kulturních projektů Česko-japonské společnosti Mgr. 
Robina Š. Heřmana. Jednání probíhalo u Ing. arch. Beránka přítomen byl 
radní Záruba a Dr. Svoboda, Ing. Fischerová z nadnárodní Nizozemské 
společnosti DHV CR, spol. s r.o. Byli jsme seznámeni s projektem 
k územnímu rozhodnutí  na park Ve Struhách který vypracovala Ing. Lenka 
Fischerová. Eishin Harada který realizoval v roce 2004 zahradu v Plzni na 
projektu vůbec nepracoval, bylo nám řečeno, že ho zkouknul nějaký pro nás 
neznámý Japonec. Už v kanceláři pana Beránka jsme se s R. Heřmanem 
vyjádřili, že projekt není dobrý. V názoru jsme se utvrdili, když jsme si týž 
den prohlédli místo plánované realizace. Rozloučili jsme se velmi rozpačitě, 
pan radní Záruba nezaujal žádné stanovisko. 

V září jsem se zúčastnil vernisáže výstavy v Písecké bráně-nejkrásnější 
stavby v Praze 6. Oslovil jsem přítomného pana radního Zárubu a ptal jsem 
se ho na japonskou zahradu, řekl mi, že o tom nic neví, že je to v kompetenci 
pana architekta Beránka. Zeptal jsem se tedy pana Beránka a ten mi sdělil, 
že není o čem se bavit, je rozhodnuto pro projekt od DHV  čeká se jen na 
vydání stavebního povolení a začne se stavět. 

5. listopadu 09 se konala mimořádná schůze výboru Česko-japonské 
společnosti v paláci Lucerna, kde jsem dostal za úkol vypracovat písemnou 
zprávu k japonské zahradě v Praze 6. Obratem jsem zprávu zaslal panu 
předsedovi a členům výboru kteří byli přítomni na schůzi 5.11. Tato zpráva 
byla určena jen pro členy výboru ČJS, v úvodu se jasně praví, že je to interní 
zpráva pro členy výboru ČJS. Moje zpráva není v žádném případě oficiální 



stanovisko ČJS, je to můj osobní subjektivní názor. Je mi jasné pane 
starosto, že se Vám tato moje zpráva dostala do počítače. Myslím, že pan 
předseda ČJS Vám zatím nestačil poslat oficielní stanovisko ČJS. 

Na večer 12.11.09 jsem byl pozván na schůzi strany zelených Prahy 6 do 
klubu V Jelení. Nevím přesně kdo mě tam pozval, já sám jsem nic 
neinicioval. Přednesl jsem stručně moje stanovisko k zahradě. Později jsem 
našel v počítači odkaz na zápis z Vaší schůze zastupitelstva 13.11.09 na 
který tímto reaguji. 

Pokud neberete v úvahu názor můj a ČJS doporučuji Vám si vyžádat 
stanovisko Národní galerie Praha, paní ředitelka sbírky asijského umění 
PhDr. Helena Honcoopová, ona sama nebo další kurátor japonského umění 
může posoudit projekt od DHV. Tato firma je určitě výborná pro velké 
megalomanské projekty které investují zahraniční developeři, ale nikdy 
neprojektovala, nepostavila a neprovozuje žádnou japonskou zahradu 
v Evropě. 

 

Návrh : Vážený pane starosto dovoluji si Vám navrhnout, aby  Praha 6 
objednala u mojí společnosti studii na Japonskou zahradu Ve Struhách. 
Radní, zastupitelé, občané Prahy 6, ČJS, NG, Velvyslanectví Japonska a 
další příslušné instituce, životní prostředí atd. budou moci posoudit který 
projekt je lepší. Mluvíte o mě jako o neúspěšném uchazeči ale vždyť jsem nic 
nepředložil, žádné výběrové řízení nebylo. Dovolil jsem si jen podat kritiku na 
Váš jediný projekt který jste přímo zadali jedné firmě. V daném oboru se 
pohybuji 30 let tak o tom něco vím. Srdečně Vás zvu na prohlídku zahrad 
v japonském stylu na Olešku. 

 

Děkuji Vám za odpověď 

S pozdravem 

Václav Wiesner, předseda představenstva 

Bonsai-Zahrada a.s. 

 

Na vědomí : 

Radní a zastupitelé Prahy 6 

Václav Kučera, předseda ČJS 

 


