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NA SLOVÍČKO s …

NA SLOVÍČKO s …

Hankou FRANCOVOU
předsedkyní občanského sdružení Nad
Drahaňským údolím

Janou a Tomášem SAMKOVÝMI
majiteli Cukrárničky a Vinárničky Na Pěšině

V jaké fázi je nyní spor varianty „J“
a „Ss“ okruhu?
Dle usnesení Vlády ČR z podzimu 2007
má Ministerstvo dopravy společně
s Ministerstvem životního prostředí
jmenovat odbornou komisi, která tyto
varianty vyhodnotí.
Posouzením obou variant se zabývají
i odborníci evropské iniciativy Jaspers.
Výsledky by měli být k dispozici zhruba
v polovině letošního roku. Přesto
stavební odbor pražského magistrátu, bez ohledu na vládní usnesení,
počátkem února zahájil územní řízení na stavby 518 a 519 v jižní variantě.
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Už víte, že Cukrárnička Na Pěšině má mladší a neméně krásnou „sestru“?
Jmenuje se „Vinárnička Na Pěšině“ a je velmi sympatická a moderní. Bydlí
ve stejné budově jako Cukrárnička a bude jistě osvěžením chaberského
života. Mimochodem Cukrárnička byla vyhlášena mezi 10 nejlepšími
cukrárnami v Praze (Časopis Apetit 04/2008). Jakpak ne, vždyť k nám
chodí na zákusky i samotná paní prezidentová! Tak jsem zvědavá, která
z těch dvou sester-krasavic bude mít u Vás větší úspěch.

Co aktuálního se bude dít v příštích dnech k tomuto tématu?
Stavební odbor MHMP by měl na základě procesních nedostatků
i věcných námitek stavební řízení zastavit. Pokud tak neudělá, podáme
spolu s dalšími účastníky řízení odvolání, případně se budeme práva
domáhat i u soudu. Důležité budou výsledky porovnání variant.
Mají smysl protesty občanů Chaber proti variantě „J“ a jakou formou?
Samozřejmě mají. Ukazují, že problém se týká tisíců obyvatel na
severozápadě Prahy. Během veřejného ústního jednání bylo podáno
velké množství námitek, občané se zúčastnili demonstrace „Chceme
okruh OKOLO Prahy“, celkem 1968 občanů během týdne podepsalo
dopis adresovaný premiérovi M. Topolánkovi, v nejbližších dnech se
připravuje petice určená Vládě, Senátu i Poslanecké sněmovně.
Proč se tak výrazně, Hanko, angažujete Vy jako fyzická osoba?
Neangažuji se sama, jen vystupuji za sdružení, které má přes 300 členů
či příznivců z Chaber, Čimic, Bohnic, Ďáblic i Suchdola, snažím se
o problému shromažďovat informace, vysvětlovat a koordinovat další
aktivity. A činnost sdružení je zase jen zlomkem celkového odporu proti
tomuto řešení. Vadí mi ničení životního prostředí, pokud se podaří
prosadit šetrnější severní variantu, budu ráda, že jsem k tomu malinko
přispěla, pokud ne, tak že jsem se aspoň snažila...
Lidé s Chaber se vždy zeptají: Bude okruh („J“) nebo ne? Co byste jim
jako člověk znalý věci odpověděla?
Věřím, že zdravý rozum zvítězí a že společným úsilím obcí, občanských
sdružení i jednotlivců je možné prosadit řešení šetrnější k životnímu
prostředí a k ochraně zdraví náš všech.
Jaké konkrétní dopady předpokládáte na Chabry, pokud se prosadí
varianta „J“?
Hluk, exhalace, prach z provozu až 100.000 vozidel denně včetně těžké
kamionové dopravy, světelný smog z mimoúrovňových křižovatek,
pokles ceny nemovitostí. Dopady by se projevily už během stavby, např.
provoz těžké stavební techniky, odvoz zeminy. A o tom, jak by budování
mostů a tunelů přežila Drahaňská rokle, radši ani nemluvím. Zkuste si to
představit sami.
Děkuji za rozhovor Alena Nigrinová

Jano, je vidět, že návrh interiéru vinárničky vzal do rukou profesionál...
Ano, oslovili jsme našeho milého známého Zdeňka Flemminga,
který přestože je spíše umělecký architekt (scény Super Star,
X-faktor, pracuje pro F. Renče),tak vyprojektoval naši vinárničku.
S jakým záměrem jste do takového projetku šli?
Myslíme si, že v Chabrech něco takového chybí. Jsou tu příjemné
hospody, ale NEKUŘÁCKÁ vinárna modernějšího typu tu není. Tak
jsme to zkusili. Můžete k nám přijít na pozdní snídaně (na desátou),
pracovní schůzky, teplé obědy, saláty,samozřejmě večeře, jen tak na
vínko. Nabízíme mořské fajnovůstky, máme tu i specialistu barmana
a skvělého kuchaře (manžel). Domníváme se, že i maminky s dětmi
sem najdou přes den cestu, aby probraly svůj „ženský svět“. Dveře
jsou otevřené všem skupinám obyvatel, ať tu hledají cokoliv.
Otevřeno budeme mít od desíti do čtyřiadvaceti hodin.
Jaké máte heslo pro začátek, Tomáši, a co Vás teď nejvíc těší?
Každé podnikání je risk, tak snad to výjde. A největší radost? Kladné
odezvy lidí, které máme rádi. Mimochodem pozvání k nám přijali už
i známí hosté jako např. Jiří Bartoška, Ondřej Soukup s přítelkyní,
Láďa Vízek s Jirkou Šmicrem a další. Ale potěší nás samozřejmě
přízeň všech Chaberáků všech věkových skupin.
Na oslavě zrození Vinárničky Na Pěšině nemohla chybět skromná, milá
a pracovitá maminka Jany Samkové, znamenitá cukrářka. Stejně tak
jako další dvě duše spojené se „sladkými Chabry“: paní prodavačka
z cukrárny paní Bohumila Brátová a Martina Pecháčková. Všem těmto
lidičkám přejeme úspěšný rozjezd vinárničky. Ať se jí daří jako její sestře.
Za redakci Zpravodaje Alena Nigrinová
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