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Zprávy str. Slovo starosty
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Projekt bezplatného internetového p#ipojení 
má již p#es osm tisíc uživatel$ 

Železni ní most v Libni
nad cyklostezkou je bezpe n!jší 

Radnice popularizuje Kobyliskou st#elnici, 
byla jí kone n! sv!#ena do vlastnictví 

Geocache#i se rozhodli uklidit
Bohnické údolí

Fórum: Jak by se dal zlepšit život
senior$ v osmé m!stské  ásti?

Program Centra aktiviza ních
program$ pro seniory 

Výstava p#edstavuje prom!ny Karlína
od za átku minulého století  

Osmá m!stská  ást se p#ipojila
k oslavám Dne Zem! 
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Vážení spoluob ané,

vstoupili jsme do m!síce, který se pokládá 

za nejkrásn!jší v roce. S mnohými z Vás jsem 

m!l to pot!šení se osobn! setkat na farmá"-

ských trzích v Karlín! a vyslechnout si spoustu 

Vašich nám!t#, za které d!kuji. P"išla na "adu 

i aktuální otázka týkající se d!ní kolem botanic-

ké zahrady.

V severní  ásti Prahy 8 bydlím skoro celý život, a tak jako "ada z Vás 

jsem si zahradu oblíbil. A "ada z Vás již n!kolik týdn# vyjad"uje sv#j 

nesouhlas s oplocením areálu a zpoplatn!ním vstupu do n!j.

V ur ité rovin! mohu Vaše výtky chápat, ale nejsem odborníkem 

na botaniku. Ti by m!li být ve vedení zahrady a p"ijaté kroky ve"ej-

nosti vysv!tlit, obhájit a ukázat na pozitiva, která z toho ob an#m 

vyplynou. Musejí pochopit, že naprostá v!tšina z nás jsou laikové. 

Všichni víme, že v podstat! jakékoli rozhodnutí nejr#zn!jších institucí 

mající vliv na život obyvatel p"ináší nevoli, pokud lidé mají nedostatek 

informací  i pocit, že jsou mimo hru. 

Ve v!ci botanické zahrady jsem v minulých dnech absolvoval mnoho 

sch#zek jak s ob any, tak se starosty dot ených m!stských  ástí, s "e-

ditelem zahrady  i nám!stkem pražského primátora. Výsledkem je na-

p"íklad možnost pobytu v areálu do 21 hodin a uve"ejn!ní kuponu pro 

bezplatný vstup, takže každý z nás se m#že na vlastní o i p"esv!d it, 

co nám zahrada nabízí a zda tomu p"ijatá opat"ení odpovídají. Kupon 

i podrobn!jší informace naleznete uvnit" tohoto vydání.

Krásné májové dny Vám p"eje

 Ji#í Jank$

 starosta M$ Praha 8


