
KAVÁRNA MALUJ KONČÍ SVŮJ PROVOZ 

 

Koncept malování na keramiku jsme dovezli do ČR už v roce 2005. Byli jsme průkopníky „čisté volnočasové 
dílny“.  První Kavárnu Maluj jsme otevřeli na Korunní ulici v Praze na Vinohradech. Byla ve sníženém 
přízemí a my záhy zjistili, že to není to pravé ořechové. Protože jsme ale začínali a učili se, na  stěhování 
přišla řada až po 5 letech. Zůstali jsme věrni Korunní ulici, byť pamětníci vědí, že Korunní žije poměrně 
krátkou dobu. Prostor byl bezbariérový a majitelé domu starší skvělí manželé. Rozšířili jsme nabídku 
keramiky, přidali oslavy, kurzy a letní příměstské tábory.  Po pěti letech se majitelé rozhodli dům prodat. 
Převzal ho nový majitel, a přesto, že smlouvu jsme měli do roku 2020, bylo jasné, že nemůžeme fungovat 
s lidmi, kterým dílna v jejich prostorách nepřijde dostatečně reprezentativní. 

Vše zlé je přeci pro něco dobré, říkali jsme si, když jsme viděli, že Správa služeb hlavního města Prahy 
vypsala veřejnou soutěž na prostor na Korunní ulici. Jít do toho byla jasná volba! Potřebovali jsme stabilní 
zázemí a v Magistrátu (pod který SSHMP spadá) solidního partnera. Vypracovali jsme projekt, nabídli tržní 
nájemné a drželi si pěsti. Prostor jsme získali. Smlouva byla na dobu neurčitou a v únoru 2017 jsme 
slavnostně zahájili provoz v naší nové dílně. Do renovace prostoru jsme investovali veškeré naše firemní i 
soukromé úspory,  abychom ho uvedli do vyhovujícího stavu (repase podlah, opravy vzduchotechniky, 
klimatizace, osvětlení, rekonstrukce sociálního zázemí, veškerý nábytek na míru). Prostor byl léta prázdný, 
nikým nevyužíván, Magistrát byl seriózním partnerem. Ve snu by nás nenapadlo, co přijde. A přišlo. 

V létě 2019 jsme dostali výpověď bez udání důvodu. Velmi nás to zaskočilo, protože všechny naše závazky 
řádně plníme. Obrátili jsme se proto na Správu služeb hlavního města Prahy a začali pátrat po důvodu 
výpovědi.  

Dozvěděli jsme se, že v prostoru chce Městská policie otevřít dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců. 
Svitla nám naděje, že budeme s Kavárnou Maluj pokračovat, byť třeba  v omezeném provozu. S vedením 
dětských táborů a skupin máme zkušenosti a skvělé reference, nebyl by pro nás sebemenší problém na 
projektu dětské skupiny spolupracovat. 

Napsali jsme radním, snažili jsme se spojit s ředitelem Městské policie Eduardem Šustrem, bohužel 
bezvýsledně. Ředitel Šustr nám prostřednictvím sekretariátu vzkázal, že se s námi nemá o čem bavit.  

Výpověď je pro nás likvidační. Ředitel Šustr a radní nepřistoupili ani na prodloužení nájmu o  šest měsíců, 
abychom měli šanci s poslední zimní sezónou splácet pohledávky spojené se zařízením dílny.  
 
Uvidíme, zda koncept Maluj bude pokračovat, protože jsme nečekali, že nás Magistrát hl. m. Prahy položí 
bez mrknutí oka. Hodili nás přes palubu bez diskusí, byť jsme mohli fungovat v symbióze.  

Nebudeme vytvářet žádné konspirační teorie. Stalo se a to je život. Ale je to fér? To si nemyslíme.  
 


