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Peklo v Zenklovce! Každodenní
dopravní zácpa ztrpčuje lidem život

Odpolední cesta z Palmovky na Bulovku znamená pro řidiče
i cestující v MHD zbytečně ztracené desítky minut života. Tráví je
v nekonečných kolonách, kdy se auta i tramvaje navzájem blokují
v plynulé jízdě. Už komplikovanou situaci po něšťastné
rekonstrukci Zenklovy ulice u zastávky U Kříže teď ještě vyhrotila
úplná uzavírka Prosecké ulice.

„J

e to hrůza! Lidé jedou po práci domů
a přitom ještě musí trávit další hodinu v tramvaji, která se téměř nehýbe z místa,“ postěžovala si Našemu REGIONU obyvatelka Libně Anna M., která
vystupuje na zastávce tramvaje Vosmíkových. „Samozřejmě, když je člověk mladý,
může jít pěšky. Ale když už je starší a navíc
unavený, nezbývá mu nic jiného než to vydržet. A do toho se celou dobu paří v roušce.

Lidé jsou nervózní a naštvaní. Je to utrpení!“
zlobí se čtyřiatřicetiletá Libeňačka.

Dopravní špunt!
Kromě momentálně probíhající opravy
Prosecké ulice, kdy je objízdnou trasou právě
Zenklovka, se na každodenní dopravní zácpě
podílí i stavební rekonstrukce této ulice
z roku 2018. „Rekonstrukce spočívala v jejím
'zklidnění' neboli snížení kapacity. Došlo

k přesunutí vozidel na tramvajový pás
v úseku U Kříže-Vosmíkových. Dříve tu měla
auta samostatný pruh, dnes musí jezdit po
kolejích. Také byla přebudována zastávka
U Kříže tak, že stojící tramvaje nejde objet,
dříve to bylo možné. Takže tramvaje a automobily se blokují navzájem,“ vysvětlil Našemu REGIONU Martin Jedlička, předseda
komise pro dopravu Rady MČ Praha 8. „Už
tak špatný stav na ulici Zenklova zhoršil souběh mnoha uzavírek v celém hlavním městě,
k nimž došlo během podzimu. Současně
v ulici V Holešovičkách probíhá testování
změny řazení, které také provoz v této lokalitě zdržuje,“ dodal Jedlička. Problém stavebního stavu ulice Zenklova řeší podle jeho
slov Osmička s magistrátem, Dopravním
podnikem i policií a v nejbližší době místní
pokračování na straně 3
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Dobrovolní hasiči
dostali novou cisternu

Bezpečnostní akce
v okolí Florence

K

Foto MČ Praha 8

Velkokapacitní cisterna – dar dobrovolným hasičům Prahy 8.
a Libeňském zámečku převzala jednotka sboru dobrovolných hasičů
z Prahy 8 velkokapacitní cisternu
Tatra 815, kterou v minulosti používal Hasičský záchranný sbor hlavního města. Bývalý profesionální hasič a nyní místostarosta
osmé městské části Jiří Vítek dobrovolným
hasičům Prahy 8 poděkoval a popřál co nejméně výjezdů a hlavně, pokud už bude výjezd potřeba, návrat posádky v plné sestavě.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha 8 má již 28 členů a velkokapacitní hasící
cisterna Tatra rozšířila její vozový park. Ten

N

dosud čítal výjezdní vůz Dennis, který pojme
šestičlennou posádku a také dokáže převážet
vodu, a dále Transit, dvě Avie a osobní automobil.
Pražský hasičský profesionální sbor ﬁnančně podporuje hlavní město. Nákupem nové
techniky tak nyní mohou profesionálové na
oplátku podpořit dobrovolné sbory v Praze
sice starší, ale funkční technikou pro zásah
proti plamenům. V postupné obměně starší
techniky za novou chtějí pražští profesionální hasiči pokračovat a i nadále podporored
vat dobrovolné jednotky v Praze.

Vychází nová publikace
o dějinách Ďáblického hřbitova
lavní město společně s Ústavem pro
studium totalitních režimů vydává
novou publikaci „Ďáblický hřbitov.
Místo paměti druhého a třetího odboje.“ Publikace poprvé přehledně předkládá dějiny
druhého největšího pražského hřbitova,
který je zároveň nejvýznamnějším pohřebištěm obětí nacistické okupace a komunistické
diktatury v Česku. Kniha zpřesňuje dosavadní poznatky zejména o pohřbívání politických vězňů komunistického režimu nebo
o tak zvavém dětském hřbitově.
Ďáblický hřbitov byl vystavěn v letech
1912–1914 v kubistickém slohu. Za druhé
světové války na něm byly tajně pohřbívány
ostatky obětí a odpůrců nacismu, včetně
řady příslušníků paradesantních výsadků.
Mezi ostatky osob, k nimž se nikdo nehlásil,
patřila i těla z patologických ústavů, sebevrahů nebo dětí zemřelých při porodech. Po
skončení války byli do společných hrobů
ukládáni mrtví němečtí vojáci, kolaboranti

H

a dalších osoby německé národnosti. Mimo
jiné konﬁdent gestapa Karel Čurda nebo protektorátní ministr Emanuel Moravec. Po roce
1948 bylo do šachet na tomto hřbitově tajně
pohřbeno množství odpůrců a obětí komunistického režimu. Kniha uvádí seznam
250 osob pochovaných do společných hrobů,
zejména retribučních, kriminálnícha nebo
politických vězňů a dále dětí. Prameny dokládají 108 politických vězňů a vězeňkyň,
nejčastěji popravených v první polovině
50.let či zemřelých v Pankrácké věznici.
Mezi nimi lze najít například faráře Josefa
Toufara, jehož ostatky byly v červenci 2015
převezeny zpět do Číhoště a slavnostně uloženy do hrobu, a matku bratří Mašínů Zdenu. Na pohřebišti jsou však uloženy i ostatky
kriminálních vězňů či strůjců komunistických represí. Pohřbívání do společných
hrobů na hřbitově skončilo v roce 1961. Široká veřejnost se o existenci pohřebiště dored
zvěděla až po roce 1989.

oncem října proběhla v oblasti
Florence preventivní bezpečnostní akce, kterou iniciovali
starosta Prahy 8 Ondřej Gros s místostarostou Jiřím Vítkem a radním a předsedou komise pro bezpečnost Liborem
Paulusem. Policisté od letošního října
zdvojnásobili počet svých pravidelných
kontrol, například právě v okolí Florence. Policisté z protidrogového oddělení zkontrolovali několik desítek osob.
U mnohých se ukázalo, že mají pestrou
kriminální minulost, v několika případech byly zadrženy osoby pro podezření
z distribuce drog. Potvrdilo se, že právě
viditelná přítomnost policistů v ulicích
dává naději na snížení nežádoucích jevů
v problémových lokalitách, proto se vedení Osmičky s policií dohodlo, že bezpečnostní akce se budou pravidelně opakovat. „Jsme rádi, že nám Policie ČR
vyšla vstříc a ve zvýšené frekvenci provádí bezpečnostní akce v problémových
lokalitách Prahy 8, především u velkých
dopravních uzlů metra jako Florenc, Ládví, Kobylisy a Palmovka,“ řekl starosta
red
Ondřej Gros (ODS).

Do Psychiatrické
nemocnice
pojede nová linka
ro lepší dostupnost areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice vyjede od soboty 6. listopadu nová
midibusová linka 235 z Troje do areálu
Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
Midibus zároveň posílí stávající linku
236 z Podhoří, Zoologické a Botanické
zahrady v Troji na bohnické sídliště.
Nová linka pojede v trase Podhoří – Zoologická zahrada – Krakov – Odra – Řepínská – Nemocnice Bohnice. V areálu
Psychiatrické nemocnice Bohnice bude
zřízeno celkem šest zastávek. Midibusová linka 235 bude jezdit každý den od
6.30 do 20.00 hodin v půlhodinovém intervalu. Ve společném úseku s linkou
236 mezi zastávkami Podhoří a Zhořelecká bude zajištěn souhrnný interval
15 minut. Zejména v ranním a dopoledním období tak bude zkrácen souhrnný
interval oproti dnešnímu dni na polovinu. V hlavní dopravní sezoně od dubna
do října se počítá s nasazením autobusů
s větší přepravní kapacitou o délce
red
10,5 metru.
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Peklo v Zenklovce! Každodenní
dopravní zácpa ztrpčuje lidem život

Před rekonstrukcí v roce 2018 mohla auta tramvajovou zastávku
U Kříže bez problému objet.
dokončení ze strany 1
radnice zadá dopravní studii,
která bude analyzovat problematická místa a navrhne řešení, nestavební i stavební. Toto řešení
představí v první polovině roku
2022.
Opoziční zastupitel Osmičky
Martin Štěrba (Piráti) souhlasí
s koalicí v tom, že za současné
dopravní peklo v Zenklovce může především souběh různých
oprav, na které má Praha 8 minimální vliv. Považuje také za
nutné zmínit to, že Zenklova ulice získala svoji současnou podobu za vlády ANO a ČSSD v minulém volebním období mezi
roky 2014 a 2018. „Po rekonstrukci zmizel vlastní pruh pro
auta. Auta tak stojí v koloně společně s tramvajemi a v částech
od Libeňského zámečku po ,Discoland‘, pak u zastávky U Kříže,
a poté před křižovatkou v ulici
Vosmíkových vzniká dopravní
špunt,“ řekl Našemu REGIONU
Štěrba. Situace se podle něj po
dokončení oprav Bulovky a Davídkovy trošku zlepšila, nicméně
stále čeká na otevření ulice Prosecká. „To by mělo být snad během listopadu. Věřím, že poté se
stav zlepší,“ doufá Štěrba.

Záruka na dílo
Ani po znovuotevření Prosecké ulice ale nemusí mít lidé,
kteří pravidelně trčí v zácpě mezi
Palmovkou a Bulovkou, ještě vy-

hráno. Dopravní špunt U Kříže
totiž zůstává. A bude tam muset
zůstat bez větších zásahů až do
roku 2023, kdy vyprší záruka na
dílo, v tomto případě na rekonstrukci Zenklovy ulice. Zastupitelé ovšem nechtějí do té doby
čekat s rukama v klíně. „Navrhujeme, abychom již nyní a ve spolupráci s občany zahájili práce na
studii, která by následně byla
předlohou projektu nápravy. Je
nutné, abychom byli připraveni,
až přijde čas konat. Není totiž
možné, abychom Zenklovu nechali v tomto invalidním stavu.
Osobně se děsím chvíle, až zácpou včas neprojedou hasiči, záchranáři nebo policisté, až se na
Osmičce stane něco opravdu zlého,“ dodal Štěrba.
Zástupci koalice i opozice Prahy 8 se shodují v tom, že možnosti jejich městské části jsou
omezené a budou muset jednat
především s magistrátem, protože ten může situaci vyřešit
k lepšímu. Podle slov náměstka
primátora pro dopravu Adama
Scheinherra (Praha Sobě) se
snaží vytvořit takové podmínky,
aby vozidla jela Zenklovkou plynule a nesnažila se ji objíždět
a tím blokovat tramvajovou dopravu. „Dopravní situace byla
ovlivněna opravou horkovodu
a s tím spojenou uzavírkou ulice
Davídkova. Zhotovitel provádějící opravu horkovodu ji dokončil
v předstihu 23 dnů oproti plánovanému harmonogramu,“ řekl

Policisté, kteří hlídají, aby auta, která kolonu objela ulicí Františka
Kadlece, neprojížděla teď jednosměrnou ulicí Na Sypkém, toho
s dopravní zácpou moc nezmůžou.
Našemu REGIONU Scheinherr.
Zmínil i rekonstrukci kanalizace
na Bulovce, která skončila koncem září. „V obou případech jsme
komunikovali se zástupci stavby
a usilovali o maximální urychlení

prací,“ dodal Scheinherr. Předpokládá, že po ukončení celkové
rekonstrukce Prosecké ulice,
která skončí 30. listopadu, se dopravní situace v oblasti zlepší.

INZERCE V8-1102

Jitka Kačánová
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Největší kryté pískoviště
vás zve Na Pláž
alé děti si pohrají na největším krytém pískovišti v Praze, vyzkouší plážový volejbal, probudí umělecký talent ve výtvarných dílnách Osmičky pro
rodinu nebo si zaskáčou na nafukovací lodi
v Beachklubu Ládví během akce s názvem
Na Pláž. Slavnostní otevření obrovského pískoviště v zastřešené a vytápěné hale Beachklubu Ládví se bude konat v úterý 9. listopadu od 9.30 hodin. Pro děti bude připraven
skákací hrad, výtvarné dílničky, hry, soutěže
a pohybový a míčový trénink pod dohledem
zkušeného trenéra. V zázemí Beachklubu je
k dispozici restaurace s dětským koutkem
a výbornou kuchyní. Vstup na zábavný den

Foto Beachklubladvi.cz

M

Bruslení
na Osmičce

Obrovské pískoviště v Beachklubu Ládví
přivítá první návštěvníky.
je zdarma. Pískoviště budou následně moci
rodiče s dětmi, školky, školy, dětské kluby
i další zájemci zdarma využívat každé úterý
a čtvrtek až do 31. března 2022 vždy od 9.30
red
do 11.30 hodin.

N

M

Druhý ročník
Srdce Osmičky

Ruka pro život představila
Denní stacionář
ejen obyvatelé Prahy 8 se mohli seznámit s prací Denního stacionáře.
V rámci dne otevřených dveří mohli
zájemci začátkem října nahlédnout do prostor budovy, kterou organizace Ruka pro život využívá od loňského září. Denní stacionář je určený pro autisty a lidi s mentálním
postižením. Ti zde během dne najdou mnoho
vyžití pro volný čas. „Snažíme se je podpo-

ilovníci bruslení se po loňské
pauze způsobené koronavirem
mohou letos opět těšit na fungování tří kluzišť na území osmé městské části. Zabruslit si budou moci od
středy 17. listopadu tradičně u Základní
školy Glowackého. Kluziště v areálu
Koupaliště Ládví přivítá první bruslaře
v pátek 26. listopadu. Nově se letos bude
bruslit také na kluzišti poblíž Löwitova
mlýna u Libeňského zámku, které zahájí provoz od úterý 23. listopadu. red

ěhem předvánoční akce, jejímž
smyslem je nadělit radost druhým, mohou i letos lidé plnit
přání klientů sociálních služeb Prahy 8.
První adventní víkend startuje druhý
ročník dárcovského projektu místostarostky Vladimíry Ludkové (ODS) Srdce
Osmičky, který pomáhá plnit přání dětí,
dospělých a seniorů sociálních služeb
Prahy 8. Přání pro rok 2021 budou zveřejněna 28. listopadu na www.srdceosmicky.cz. „Nádherná reakce veřejnosti
na první ročník byla mým splněným přáním, věřím, že i letos se nám společně
podaří udělat mnohým radost,“ řekla
Ludková. V loňském Srdce Osmičky
tlouklo velmi silně. Bylo splněno 148
přání klientů desíti organizací z oblasti
red
osmičkových sociálních služeb.

B

rovat zejména v soběstačnosti a samostatnosti. To je hlavním cílem našeho stacionáře.
Každý uživatel má u nás smlouvu na určitý
den. Není to jako klasická docházka třeba
jako ve škole, že každý chodí denně. Někdo
chodí třeba v pondělí a ve středu, někdo chodí jenom v úterý. Záleží, jak si nasmlouváme
na začátku docházku,“ řekla ředitelka Denred
ního stacionáře Olga Dvořáková.

V soutěži Stavba roku uspěla
oprava kanalizačního sběrače

Vzpomínka na
Vladislava Merhauta
centru libeňské historie a kultury Libeňský svět se uskuteční
8. listopadu v 18.00 hodin Vzpomínka na Vladislava Merhauta, svědka
doby, kdy Libeň byla na prvním místě ve
výtvarném umění a literatuře. Vladislav
Merhaut nedávno opustil řídnoucí řady
aktérů legendárních událostí z libeňské
periferie v 50. a 60. letech 20. století.
Vzpomínat budou jeho přátelé a spolupracovníci. Patří mezi ně i ti, kteří pořad
z málo známých textů, ﬁlmových a fotograﬁckých dokumentů připravili – Ivo
Krobot, Tomáš Mazal a Václav Špale.
Účinkovat budou také Pepa Čečil a Ctired
rad Götz.

Foto MHPM

V

elorepubliková soutěž Stavba roku je
největší soutěžní přehlídkou architektury a stavitelství v Česku. Ocenění
Stavba roku 2021 získalo celkem deset z nominovaných, z toho čtyři na území hlavního
města. Mezi oceněnými stavbami byla rekonstrukce kanalizačního sběrače v Libni, re-

C

konstrukce objektu Bubenská 1, obnova budovy Hybernská 1 a stavba kostela Krista
Spasitele s komunitním centrem na Barrandově. V kategorii Cena primátora hlavního
města byla oceněna stavba moderní Trojské
lávky, která přes Vltavu spojuje Císařský osred
trov s Trojou.
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Velkoobjemové
kontejnery

Svoz
bioodpadu

vedená místa přistavení
kontejnerů jsou orientační. Skutečné umístění
přistavení kontejneru se může
na základě aktuální situace
v dané ulici, lokalitě lišit až o několik desítek metrů. Přesné informace podá společnost Ipodec
– Čisté město na telefonu 724
240 941 od 7.00 do 18.00 hodin.
Do VOK je možné odložit nábytek, koberce, linolea, zrcadla, va-

ioodpad je organická, v půdě rozložitelná hmota,
která v sobě váže spousty
cenných živin a které můžeme
ve formě kompostu navracet
zpět do půdy.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny

U

Datum Čas
10. 11.
10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
18. 11.
18. 11.
18. 11.
20. 11.
20. 11.
20. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
25. 11.
27. 11.
27. 11.
27. 11.

ny a WC mísy, sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad,bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, počítače, lednice, a sporáky.
Zdroj: MČ Praha 8

Lokalita

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
10.00–14.00

Havlínova x Pohnertova
Kandertova x Lindnerova
U Drahaně 163/9
Zhořelecká (parkoviště Albert)
V Zahradách x Na sypkém
Mlazická
K Mlýnu x Chorušická
Hnězdenská x Olštýnská
Libišská
Gabčíkova
Na Truhlářce
Pekařova x Jestřebická
Klecanská x Na Ládví
Pernerova x Peckova
Třeboradická x Košťálkova
Hlivická
Řešovská x Zelenohorská
Přemyšlenská x Chaberská
Pakoměřická x Březiněveská
Mazurská
Písečná x Na Šutce
Na Pěšinách x Pod Statky
Křivenická x Čimická
Na Přesypu x Pod Přesypem
Kubíkova
Dolákova x Hackerova x Kusého
Fořtova x Do Údolí
Kubišova x Gabčíkova
Ratibořská x Radomská
Drahorádova
K Haltýři x Velká Skála
Tanvaldská 1
Dolejškova x U Slovanky

Katastr
Kobylisy
Libeň
Bohnice
Bohnice
Libeň
Čimice
Čimice
Troja
Kobylisy
Libeň
Libeň
Čimice
Kobylisy
Karlín
Kobylisy
Bohnice
Bohnice
Kobylisy
Kobylisy
Bohnice
Troja
Kobylisy
Čimice
Troja
Kobylisy
Bohnice
Čimice
Libeň
Bohnice
Střížkov
Troja
Kobylisy
Libeň

Sběrné dvory
● Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Tato služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.
● Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je
možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném
Zdroj: MČ Praha 8
dvoře hlavního města Prahy.

B

Datum Čas
9. 11.
9. 11.
14. 11.
19. 11.
19. 11.
19. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.

13.00–17.00
14.00–18.00
9.00–12.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
9.00–12.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–16.00
14.00–18.00
15.00–19.00
14.00–18.00
15.00–19.00

a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad bude zpracován na
kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či
na rekultivaci.
Uvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné umístění přistavení
kontejneru se může na základě
aktuální situace v dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek
metrů.
Přesné informace podá dispečink společnosti Ipodec – Čisté
město na telefonu 724 240 941
od 7.00 do 18.00 hodin.
Zdroj: MČ Praha 8

Lokalita

Katastr

Na Pěšinách x Na Stírce
Přádova x Nad Hercovkou
Kandertova západní konec
U Pekařky
Kubišova x Gabčíkova
Na Bendovce x Nad Pentlovkou
Brandýská x Ke Hřišti
Petra Bezruče x U Pískovny
Modřínová x Javorová
K Mlýnu x Chorušická
Na Hranicích x Kočova
U Drahaně 163/9
Fořtova x Okořská
K Haltýři x Velká skála
Pod Vodár. věží x Nad Mazankou

Kobylisy
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Bohnice
Čimice
Kobylis
Kobylisy
Čimice
Čimice
Čimice
Čimice
Troja
Libeň

Kontejnery
na elektroodpad
o kontejnerů patří baterie
a drobná elektrozařízení,
například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické
hračky, apod.
Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké
domácí spotřebiče jako jsou například ledničky, pračky, chladničky apod.
Objemnější elektroodpad lze
odevzdat ve sběrném dvoře ve
Voctářově ulici Praha-Libeň.
Seznam nádob na elektroodpad:
■ Bedřichovská 1957/10
■ Červenkova 527/2
■ Čimická 769/96

D

■ Chlumčanského 327/10 x Bulovka
■ Křižíkova 238/53 x Karlínské
náměstí
■ Křižíkova 448/123 x Lyčkovo
nám.
■ Kubišova 989/16
■ Kyselova 2
■ Lodžská 13
■ Mazurská 4
■ Na Šutce 440/28
■ Na zámkách 192/55
■ Palmovka x Novákových 59/2
■ Střelničná (metro Ládví)
■ Šimůnkova 1625/1
■ V Mezihoří 2264/2b x U Pošty
■ Vosmíkových 930/12
■ Zhořelecká x Cafourkova
■ Žalovská 781/41
Zdroj: MČ Praha 8
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