KLUB ZA STAROU PRAHU
Mostecká 1, 118 00 Praha 1
Praha, 16. 6. 2022

Vážení
MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
doc. Ing. Arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora
Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora
Mgr. Jan Chabr, radní
Ing. Milena Johnová, radní
JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní
PhDr. Mgr. Vír Šimral, radní
MgA. Hana Třeštíková, radní
Mgr. Adam Zábranský, radní

Vážený pane primátore,
Vážení páni náměstci,
Vážené dámy a vážení pánové radní,
dovolte nám stručně vyslovit názor na řešení nešťastné kauzy kopie Mánesovy
kalendářní desky Staroměstského orloje.
Očekáváme, že k celé věci zaujmete jednoznačný postoj ve smyslu, že kalendářní
deska s parafrází Mánesovy malby bude upravena do žádoucího stavu kopie identické s
originálem. V médiích jsme zaznamenali švejkovské vyjádření odboru památkové péče
magistrátu interpretované magistrátním mluvčím, že původní koncepce a charakter díla jsou
zachovány (Právo, 10. 6. 2022). Pokud byste ani Vy nepovažovali poškození díla, pro Prahu
tak ikonického, za chybu vyžadující nápravu, byla by to pro nás reference velmi negativní,
silně znehodnocující čtyřleté období Vašeho mandátu.
Ohlas kauzy naznačuje, o jak citlivý problém jde a jak se dotýká emocí Pražanů. Klub
Za starou Prahu v tomto ohledu zaznamenal velkou vlnu aktivity, a to nejen v řadách svých

členů. Očekáváme, že nezbytné kroky, které budou směřovat jednoznačně k opravě
nedokonalé kopie desky, provedete neprodleně. Nejde totiž o to, do jaké míry jsou, či nejsou
detaily obrazu z chodníku vidět, nebo kdy byly svévolné úpravy objeveny, ale o skutečnost,
že dnes již o nich víme všichni. Lhostejnost k tomuto faktu je pro Pražany těžko slučitelná
s vážností Vašeho úřadu.
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