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Veřejné představení OD Kaufland Bohnice dopadlo poněkud 
neslavně.. 

Dle později obdrženého vyjádření vedoucího CAMPu, celá prezentace investora 
ze dne 9.3.2021 proběhla velmi nestandartně, a svým rámcem zcela mimo 
veškeré nastavené parametry, na kterých si velmi zakládají. Konala se bez jeho 
vědomí, i bez obvyklé účasti zástupce IPRu a zástupců hl. města Prahy. Odkaz v 
časopise Osmička pro on-line připojení veřejnosti byl uveden s chybou, takže v 
čase prezentace nefungoval a nebylo možné se přihlásit. Na telefonní číslo na 
obrazovce se nedalo dovolat, bylo vypnuto. Na skutečný on-line odkaz se tak 
přihlásilo pouze 9 účastníků z řad investora a politiků MČ P8. Záznam z 
představení v archivu CAMPu ani nehledejte, není tam. 
  

 
Tendenčně připravená prezentace chvílemi připomínala spíše lacinou show a jediný, kdo si 
udrželi dekorum a odpovídali jasně, byli p.Toman a arch. Vacek sedící vlevo. 
 

Nakonec to bylo asi i dobře, protože by mohla obyvatelům Bohnic v 9hod ráno 
zaskočit i smíchy snídaně..  Zástupce investora JTH vylíčil obyvatele Bohnic v 
prezentaci jako chudáky, kteří žijí v betonové džungli s chaoticky, nahodile a 
divoce bující vegetací, kteří nemají kde nakupovat levné potraviny, podložené 
historickou fotkou nešťastných dětí namačkaných na malém pískovišti před 
paneláky, a vloženým obrázkem krysy z fotobanky. Následně přečetl dlouhé 
slohové cvičení (dle všeho sepsané investorem) vydávající za příspěvek 
„důchodkyně Libuše V.“ podporující výstavbu Kauflandu jako v show Ivana 
Mládka. 
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Dozvěděli jsme se, že v roce 2018 se iniciativa Proti-plotu pustila s obyvateli a 
politiky do obrovské kampaně proti umístění rušného hypermarketu s 
otevřeným zásobovacím dvorem, 56 klimatizačními jednotkami na střeše, 2 
venkovními lisy na odpad pod okny 695 bytů atd..  "z laciné touhy po uznání 
svého okolí za svůj lidský přístup k přírodě", kde to následně investor dotáhnul 
ad absurdum sobě položeným dotazem: „Ptám se, není to trochu málo?" 
  

 
Není to málo. Obyvatelé Troje a Bohnic opakovaně chrání městskou zeleň a přírodu, tedy to 

nejcennější, co mají kolem svých domovů.  

Zástupce JTH rovněž paradoxně uvedl: „Vždy se snažíme o maximální symbiózu 
našich projektů s daným prostředím, a proto jsme přehodnotili původní projekt 
spolu s projektanty, architekty, erudovanými odborníky na ochranu prostředí, a 
uvedli do souladu s uzemním plánem i okolím“. 

 Tím vlastně mimoděk potvrdil, že původní projekt byl navržen bez respektu k 
okolí, nebyl v souladu s Územním plánem, a nebyl ani v souladu s životním 
prostředím. Tedy jinými slovy přiznal, že iniciativa Proti-plotu měla pravdu, když 
se společně s obyvateli proti jejich projektu důrazně postavila.  
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Přes veškerou snahu a nervozitu moderátora to chvílemi spíše připomínalo Otíka 
z Vesničky střediskové při návštěvě sídliště v Praze, nebo satirický pořad Česká 
Soda! Mimochodem, její protagonisté Milan Šteindler popřáli obyvatelům 
Bohnic úspěch, a arch. David Vávra petici proti výstavbě hypermarketu 
Kauflandu naproti vstupu do Botanické rovnou i podepsal. 

 

Předpřipravené vlastní dotazy si sám sobě zodpověděl, a protože nikdo další na 
vypnutý telefon už nezavolal, bylo představení zhruba po 30 min ukončeno. 
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