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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Radnice Prahy 2 uspořádala setkání k Zelené zahradě 
Smetanka 
 
Z iniciativy starostky Prahy 2 Jany Černochové se v úterý odpoledne setkali 
zástupci ZŠ Na Smetance, zástupci rodičů zdejších žáků, představitelé radnice 
Prahy 2 a členové komunitní Zelené zahrady Smetanka. Tématem setkání bylo 
využití pozemku na rohu ulic Italská a Na Smetance. Zelené zahradě končí nájem 
pozemku na dobu určitou v dubnu příštího roku, poté by na místě mělo 
vzniknout hřiště nejen pro žáky sousední základní školy, ale obecně pro děti 
z mateřských a základních škol Prahy 2. Pravidelně sportovat by tak na hřiště 
chodilo až 1 200 dětí. 
 
Proti tomu však silně protestují někteří členové komunitní zahrady. „Pevně věřím, že 
díky dnešnímu setkání se mezi všechny členy komunity rozšíří informace o tom, že 
Zelená zahrada měla od počátku nájem na dobu určitou a že ředitelka základní školy 
Na Smetance nabídla ze své dobré vůle zahrádkářům adekvátní náhradní prostory. Já 
osobně je považuji dokonce za lepší, s travnatým povrchem a krásným výhledem na 
Prahu,“ uvedla po odpolední diskusi starostka Jana Černochová. Dodala, že projekt 
komunitní zahrady rozhodně podporuje a že sama v ní také kdysi měla vlastní truhlík. 
„Byli jsme nemile překvapeni, kolik fám se ze strany Zelené zahrady objevilo a jak se 
jasně daná fakta otáčela proti radnici Prahy 2. Ano, já považuji za prioritní, aby na 
tomto stavebním pozemku vyrostlo hřiště pro děti. Ale nikdy jsme nemluvili o zániku 
zahrady,“ řekla Černochová. Záměr vybudovat nové hřiště na setkání podpořili také 
zástupci rodičů žáků. 
Po předchozích vyhrocených výstupech některých zastánců Zelené zahrady se dnešní 
debata vedla v překvapivě klidném duchu. Z úst zástupců Zelené zahrady zaznělo 
například to, že určitě nechtějí zůstat na současném pozemku na úkor hřiště pro děti. 
Adam Švejda sice zdůraznil, že nikdo z přítomných členů nemá mandát hovořit 
jménem celého spolku – na jednání totiž chyběla i předsedkyně Zelené zahrady 
Pavlína Kalousová – ale slíbil, že členy spolkového výboru bude informovat o všem, co 
na dnešním setkání zaznělo. Je pak na rozhodnutí Zelené zahrady, zda přijme 
prostory nabízené ředitelkou školy Na Smetance, nebo zda budou členové uvažovat o 
některé z možností, jež jim nabídla Praha 2 už před třemi roky – přesun do Riegrových 
či Lumírových sadů, nebo na Folimanku.  
Na závěr se starostka a přítomní radní, zástupci spolku Zelená zahrada a zástupci 
rodičů dětí šli v doprovodu zaměstnanců školy podívat na případné náhradní prostory. 
Přítomní se shodli na tom, že se jedná o krásnou zahradu, navíc s možností využít 
přilehlé dětské hřiště, skleník a také klubovnu se sociálním zázemím v budově školy. 
Podle Adama Švejdy je konflikt zažehnán a nikdo nechce vyvolávat další.  
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