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AERO
Biskupcova 31, tel. 271 771 349
Největší z Čechů 18.00
Projekt Frankenstein 20.30
ATLAS
Sokolovská 371/1, tel. 222 312 737
Scott Pilgrim proti zbytku světa 18.00
Argippo znovuzrozený 20.30
BIO OKO
Františka Křížka 15, tel. 233 382 606
Toyen 18.00
Čtyři lvi 20.30

CINEMA CITY FLORA
Vinohradská 149, tel. 255 742 021-2
Habermannův mlýn 11.20, 13.30, 18.40
Občanský průkaz 16.20, 19.00, 21.40
Jíst, meditovat, milovat 16.30, 19.10, 21.50
Román pro muže 16.00, 18.00, 20.00
Red 14.40, 17.00, 19.20, 21.30
Wall Street: Peníze nikdy nespí 20.50
Legenda o létajícím Cyprianovi 21.10
Scott Pilgrim proti zbytku světa 22.00
Piraňa 3D 22.10
CINEMA CITY GALAXIE
Arkalycká 1/877, tel. 267 900 567
Já, padouch 14.00, 16.00, 18.00
Občanský průkaz 16.40, 19.20, 22.00
Román pro muže 16.40, 18.40, 20.50
Já, padouch 3D 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Red 15.10, 17.20, 19.40, 21.50
Habermannův mlýn 16.40, 18.50, 21.00
Jíst, meditovat, milovat 18.30, 21.10
Scott Pilgrim proti zbytku světa 22.10
Piraňa 3D 21.30
CINEMA CITY ZLIČÍN
Řevnická 1, tel. 257 950 966
Já, padouch 14.00, 16.40, 19.20, 22.00
Red 12.50, 15.10, 17.20, 19.40, 21.50
Wall Street: Peníze nikdy nespí 18.40
Já, padouch 3D 14.10, 16.10, 18.10, 20.10
Legenda o sovích strážcích 3D 19.30
Jíst, meditovat, milovat 15.50, 18.30, 21.10
Resident Evil: Afterlife 3D 16.40, 21.20
Scott Pilgrim proti zbytku světa 19.40
CINESTAR ANDĚL
Radlická 3179, tel. 251 115 111
Bastardi 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Red 13.15, 15.30, 22.15
Občanský průkaz 19.00, 20.10, 21.50
Já, padouch 3D 15.50, 18.10, 20.20, 22.30

Machete 13.30, 22.30
Já, padouch 14.15, 18.50
Habermannův mlýn 17.15, 19.30, 21.45
Jíst, meditovat, milovat 15.40, 18.30, 21.20
Román pro muže 15.45, 18.00, 20.15
Legenda o sovích strážcích 3D 18.00
Scott Pilgrim proti zbytku světa 16.15
Wall Street: Peníze nikdy nespí 16.30,

19.10, 21.50
Počátek 17.40, 20.30
Piraňa 3D 20.10, 22.10
Království zvěrstev 21.00
CINESTAR ČERNÝ MOST
Chlumecká 8, tel. 266 790 999
Román pro muže 14.45, 17.00, 19.15
Já, padouch 13.40, 15.50, 18.00, 20.10
Já, padouch 3D 14.20, 18.40
Jíst, meditovat, milovat 14.30, 17.20, 20.10
Občanský průkaz 14.50, 17.40, 20.30
Red 15.00, 17.15, 19.30, 21.40
Habermannův mlýn 18.00, 20.15
Piraňa 3D 21.00
Machete 21.30
Kajínek 21.30
DIVADLO ALFRED VE DVOŘE
Františka Křížka 36, tel. 233 376 997
Animované bžundy Durdila Zdendy

20.00
EVALD
Národní 28, tel. 221 105 225
Projekt Frankenstein 19.00, 21.00
LUCERNA - KINO
Vodičkova 36, tel. 224 216 972
Poznáš muže svých snů 18.45, 20.45
MAT
Karlovo nám. 19, tel. 224 915 765
Habermannův mlýn 18.45, 20.45
MĚSTSKÁ KNIHOVNA – FILMOVÝ KLUB
Mariánské náměstí 1, tel. 222 113 425
Muž ve stínu 16.00, 19.00
MULTIKINO LÁDVÍ
Burešova 4, tel. 286 587 027
Jíst, meditovat, milovat 14.10, 17.00, 19.15
Román pro muže 16.10, 18.10, 20.10
Bastardi 14.15, 16.00, 17.45, 19.30, 21.10
Občanský průkaz 14.30, 17.30, 20.00
Red 17.30, 19.00, 21.00
PALACE CINEMAS LETŇANY
Veselská 663, tel. 840 200 240

Román pro muže 16.55, 19.05, 21.25
Machete 12.45, 15.05, 17.20, 19.35, 21.50
Red 13.00, 15.20, 17.45, 20.10
Habermannův mlýn 15.25, 17.40, 20.00
Občanský průkaz 13.40, 16.30, 19.20
Jíst, meditovat, milovat 17.40, 20.30
Bastardi 18.40, 20.35
Resident Evil: Afterlife 3D 21.15
PALACE CINEMAS NOVÝ SMÍCHOV
Plzeňská 8, tel. 840 200 240
Román pro muže 16.50, 19.00, 21.10
Red 10.25, 12.55, 15.20, 17.45, 20.10, 22.35
Já, padouch 12.50, 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
Machete 13.00, 15.15, 17.30, 19.50, 22.05
Habermannův mlýn 17.45, 20.00, 22.15
Já, padouch 3D 16.00, 18.10, 20.20, 22.30
Občanský průkaz 19.10, 20.30, 22.00
Wall Street: Peníze nikdy nespí 20.40
Bastardi 13.45, 15.35, 17.25, 19.30, 21.25
Jíst, meditovat, milovat 19.40, 22.40
PALACE CINEMAS PARK HOSTIVAŘ
Švehlova 32, tel. 840 200 240
Red 15.00, 17.30, 20.00
Habermannův mlýn 15.15, 20.20
Román pro muže 17.25, 19.40, 21.40
Já, padouch 15.50, 18.00
Machete 16.00, 18.10, 20.30
Legenda o sovích strážcích 3D 17.10
Wall Street: Peníze nikdy nespí 17.35
PALACE CINEMAS SLOVANSKÝ DŮM
Na Příkopě 22, tel. 840 200 240
Jíst, meditovat, milovat 19.00, 22.00
Machete 13.15, 15.35, 17.50, 20.10, 22.30
Román pro muže 17.40, 19.50, 22.00
Habermannův mlýn 18.05, 20.20, 22.35
Já, padouch 3D 15.45, 17.55, 20.00, 22.05
Občanský průkaz 16.30, 19.20, 22.10
Wall Street: Peníze nikdy nespí 22.20
Piraňa 3D 21.50
PONREPO
Bartolomějská 11, tel. 224 233 281
Socialismus 20.00
SVĚTOZOR
Vodičkova 41, tel. 224 946 824
Nepříjemná pravda 10.00
Království zvěrstev 13.00
Na cestě 14.00
Bílá stuha 15.15
Machete 16.00, 20.30
Herečky 18.00
Evoluce 4 z revoluce 18.30

LIBEŇ Ani dva týdny po komunál-
ních volbách není jasné, které stra-
ny vytvoří vládnoucí koalici.

Stejně tak zatím „spí“ téma
nové radnice, kterou by chtělo stá-
vající zastupitelstvo s výraznou
převahou ODS postavit u metra
Palmovka. Projekt prošel jen těs-
ně o jeden hlas na posledním jed-
nání zastupitelstva 22. září. Teď se
plánovaná stavba dostává na pře-
třes při vyjednávání o nové koali-
ci.

„Se svými potenciálními koalič-
ními partnery se o projektu radni-
ce samozřejmě bavíme,“ uvedl ve
stručné odpovědi dosavadní sta-
rosta Josef Nosek.

Jedním z možných partnerů je
TOP 09, která ale ještě před volba-
mi byla zcela proti novostavbě za
více než miliardu korun, kterou by
měla stavět firma Metrostav Deve-
lopment.

„Jako noví zastupitelé nemáme
dostatek informací o projektu, tak-
že se je snažíme získat. Při jednání
o koalici se o nové radnici na Pal-
movce samozřejmě bavíme. Po-
kud bychom s ODS utvořili koali-
ci, chtěli bychom důkladnou revi-
zi celého projektu. Pokud by vše
bylo v pořádku, byli bychom pro

stavbu nové radnice,“ řekl kandi-
dát TOP 09 na starostu Prahy 8 Mi-
chal Šustr. Jeho straničtí kolegové
přitom na zatím posledním zářijo-
vém jednání zastupitelstva „pro-
testovali“ proti projektu, když se
dostavili s transparentem, na kte-

rém byl nápis „Stavební dobro-
družství radnice za všechny pra-
chy. Rychleji, než si myslíte“.

TOP 09 je nejspíš ochotná ná-
zor na stavbu radnice změnit, Stra-
na zelených zůstává ve svém názo-
ru pevná. „Zelení projekt Cent-
rum Palmovka od samého počát-
ku nepodporují. Uznáváme, že po-
třebujeme novou radnici, ale ne-
dávno schválený návrh je uspěcha-
ný a předražený,“ uvedl Petr Vil-
gus, který je poslední čtyři roky
opozičním zastupitelem Prahy 8.

Zatímco na radnici osmé měst-
ské části je nové zastupitelstvo
teprve v zárodku, Metrostav Deve-
lopment plní zadání smlouvy a při-
pravuje koncept projektu, který
by měl být mnohem detailnější
než návrh, se kterým společnost
vyhrála soutěž.

„Koncept bychom měli ode-
vzdat zhruba v lednu. Radnice se
k němu bude moci vyjádřit,“ řekla
mluvčí firmy Martina Huclová
s tím, že zpracování konceptu vy-
jde zhruba na 13,5 milionu korun.

Pokud by se tedy nové vedení
Prahy 8 rozhodlo od smlouvy od-
stoupit, bude muset tuto částku
zaplatit.

Kateřina Kolářová

D o Prahy 8 se přistěhoval
před sedmi roky, když se
usadil v Čechách. „Ten-

krát jsme se ženou žili v Holand-
sku, hledali jsme něco v Praze a
švagrová objevila byt na osmič-
ce,“ říká výbornou češtinou rodi-
lý Holanďan Filip Kavka Smi-
ggels. Za tu dobu tu zapustil koře-
ny. „Když jsme nedávno hledali s
manželkou větší byt, měli jsme je-
dinou podmínku – aby byl na Pra-
ze 8.“

Provozuje vegetariánskou re-
stauraci Mlsná kavka v Sokolov-
ské ulici. Dělá tu i šéfkuchaře.
„Sám jsem vegetarián. Nelíbilo se
mi, jaké poměry panují ve velko-
chovech, a začal jsem vařit bez
masa. Časem jsem přišel na to,
jaké má taková kuchyně kouzlo.
Je náročnější na přípravu, ale jíd-
lo je vždy lehké a chutě jsou čistší
a barevnější.“

Podle Smiggelse je osmička ide-
ální čtvrť na život, zábavu i výcho-
vu dětí. Sám má malého syna. „Je
to tu městské, do centra blízko,
spousta civilizačních vymoženos-
tí. Zároveň tu najdete zeleň na
každém rohu. Podél Vltavy jsou
krásné procházky. Jen možná v
okolí Florence je špína a nepříjem-
ně. Ale to se lepší. Poslední do-
bou tam vidím hodně lidí s košťa-
ty,“ uzavírá Smiggels. (ask)

Zrušení smlouvy na novou radnici by už teď stálo městskou část 13 a půl milionu
korun. Noví představitelé Prahy 8 jednají o koalici a Metrostav chystá detailní
studii nové radnice.

Lidé od nás
Narodil se
v Holandsku,
domov má v Libni

DOLNÍ CHABRY (kat) Zhruba 140
dětí z městské části a nejbližšího
okolí chodí od podzimu do zrekon-
struovaných mateřských škol.

„Měli jsme tu dvě školky, ale ne-
stačilo to. Rozhodli jsme se proto
postavit jednu detašovanou třídu
v Chaberském dvoře, kam teď cho-
dí 25 dětí. Další dvě mateřinky se
podařilo zrekonstruovat,“ řekla sta-
rostka Dolních Chaber Jaroslava
Plevová s tím, že opravy a stavba

nové třídy vyšly celkem na šest a
půl milionu korun. Nejnákladnější
investici, stavbu třídy v Chaber-
ském dvoře, pomáhal financovat
pražský magistrát.

„Díky nové třídě se nám podaři-
lo umístit všechny předškolní
děti,“ dodala Plevová.

Do mateřinky v Protilehlé ulici a
na Bílineckém náměstí se dokonce
dostalo i pět dětí, kterým ještě ne-
byly tři roky.

Tipy MF DNES
KONCERT

Kapela Dva pokřtí v
Akropoli dnes nové CD
Žižkovský klub Palác Akropolis se
dnes od 19.30 hod. rozezní „hud-
bou neexistujících národů“ – vy-
stoupí tam kapela Dva, která po-
křtí své nové CD s názvem HU.
Hosty bude elektronická kapela,
držitelé českých hudebních cen
Anděl – Midi Lidi.

FESTIVAL

Video art v Bio Ponrepo
a další netradiční akce
Do kulturního programu v metropo-
li zasáhne také nový festival video
artu, digitální tvorby a dalších umě-
leckých směrů Anemic Festival.
Uskuteční se v Bio Ponrepo a jeho
blízském okolí od 4. do 7. listopadu.
Více na www.anemicfestival.cz.

KONCERT

Hudební mág Jóhan
Jóhannsson v Rudolfinu
V Rudolfinu dnes od 19.30 hodin
vystoupí islandský skladatel a in-
strumentalista Jóhann Jóhanns-
son. Tento ojedinělý koncertní záži-
tek okoření třicetičlenný Pražský
komorní orchestr. Vstupenky poří-
díte v předprodejní síti Ticketpro.

Už od dětství na alkohol narážíme
ve filmech, knížkách, dokonce i
v pohádkách. V dospívání chceme
někam patřit. Zapadnout. Snaží-
me se ujasnit si, kdo vlastně jsme.
Rveme se s tím a tápeme. Ale svět
kolem nás nám to neulehčuje. Prá-
vě naopak! Náctiletý se dostane do
situace, kdy mu někdo nabízí alko-
hol a je těžké ho odmítnout, tak
jednou za dva týdny. Znám až pří-
liš lidí, kteří to prostě nedokážou.
Většinou kvůli malému sebevědo-
mí, mají strach, že by je jinak ostat-
ní zavrhli. Nebo kvůli problémům
v rodině. Myslím si, že je to věc vý-
chovy. Rodiče nesou odpovědnost
za to, že jejich nezletilé dítě začalo
pít alkohol. Dříve než jim vynadají
a dají domácí vězení, by se měli za-
myslet nad tím, kde se stala chyba.
Proč jejich dítě hledá pomoc v al-
koholu, když jiní se bez něj obe-
jdou.

Hranici 18 let pro pití bychom
měli jako dospívající respektovat,
dokud si to nesrovnáme v hlavě a
neobjevíme správnou rovnováhu.

Ovšem alkohol není ani zdaleka
problémem jen mladých lidí. Do-
spělí se k němu uchylují mnohem
častěji, a i když pro ně žádná hrani-
ce stanovena není, možná by ně-

kdy měla být. Myslím, že tak řeší
řadu svých problémů, které neu-
mějí vyřešit sami. Což je důsledek
špatné mezilidské komunikace. Po-
stupem času se z „pár skleniček na
zlepšení nálady“ stává zvyk, který
může velice snadno přejít v závis-
lost. Následkem toho jsou dospělí
podráždění, vztek ventilují na dě-
tech. A ty problém řeší obdobně.
Nakonec to vypadá, že jsme skonči-
li jako ten opilec z Malého prince:
„Proč piješ?“ „Abych zapomněl.“
„Zapomněl na co?“ „Zapomněl, že
se stydím.“ „A proč se stydíš?“ „Sty-
dím se, že piju.“

Ale takhle to být přeci nemusí.
Můžeme se alespoň snažit spolu
navzájem komunikovat a postavit
se problému čelem, a ne utápět
vzpomínky nebo strach v alkoho-
lu. Je to jako s ohněm: dobrý slu-
ha, špatný pán. Nemusíme zrovna
vyřešit globální problémy, aby-
chom pomohli světu. Stačí si třeba
nikdy nesednout opilý za volant.
Stačí si dřív promluvit, než se jít
opít. Stačí se na party zastat toho,
kdo alkohol odmítne, místo abych
se mu posmíval. Stačí se snažit.
Stačí chtít…

Gabriela Strádalová
Křesťanské gymnázium

Dostihy v Chuchli
Vrchol podzimní
dostihové sezony, 91.
Cena prezidenta
republiky, se v neděli
běžel na závodišti ve
Velké Chuchli.
3x foto: Martin Kozák, rajce.net

FAKTA

Nová radnice Prahy 8
za více než miliardu

Novostavba radnice by měla stát
na křižovatce ulic Zenklova a
Sokolovská. Přestěhovat by se do
ní měli všichni úředníci městské
části. Součástí by měla být i
obchodní galerie. V objektu jsou
plánované i podzemní garáže.
Projekt bude stát více než jednu
miliardu korun.

PRAHA

Policie pátrá po
elegantním zloději
Zloděj, jehož poznávacím zname-
ním je elegantní oblečení, řádí v
Praze 3 a 8. Vybírá si kanceláře a
budovy firem, kde pokaždé neru-
šeně projde vrátnicí, výtahem vy-
jede do vyšších pater a tam krade.
Umí se dostat i přes elektronické
zámky. Hrozí mu až pět let věze-
ní. (ask)

KARLÍN

Klub se bude hemžit
strašidly
Původem americký svátek Hal-
loween můžete se svými nejmenší-
mi oslavit v karlínském klubu Spek-
trum. Chystá se tu rej kostýmů na
halloweenském karnevalu. Organi-

zátoři slibují zábavu pro děti od
čtyř let. Karneval nejrůznějších
strašidel začíná v půl čtvrté odpo-
ledne a vstupné vyjde na dvacet
korun. (ask)

KARLÍN

Dům, který pomáhá HIV
pozitivním, je v ohrožení
Přestože počet nakažených HIV
roste, investice do prevence se sni-
žují. Jen během září přibylo v Čes-
ku 12 HIV pozitivních lidí. Snížená
státní dotace tak ohrožuje 11 let
fungující Dům světla, který nabízí
zdarma testy na HIV, osvětovou
činnost a zázemí pro nakažené. Z
přislíbené letošní státní dotace 2,7
milionu korun dům obdržel zhru-
ba polovinu „Situace je kritická, z
potápějící se lodi nám kouká už
jen komín,“ prohlásil Miroslav Hla-
vatý, ředitel Domu světla. Dům
bude muset omezit činnost, skon-
čit mají třeba debaty se studenty.
Dům světla je jedno z největších
center v republice. (ask)

Kino Přehled filmů na úterý 2. listopadu

Krátce

Filip Kavka
Smiggels
majitel vegetariánské
restaurace

Úterý Karlín, Libeň, Kobylisy, Dolní
Chabry, Ďáblice, Střížkov a další

Středa Vysočany, Prosek,
Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje a další

Čtvrtek Vršovice, Malešice,
Strašnice, Záběhlice, Hostivař

Pátek Dejvice, Střešovice, Břevnov,
Vokovice, Veleslavín

Sobota Jílové, Kamenný Přívoz,
Davle, Mníšek pod Brdy a další

Video podezřelého si prohlédněte na
praha.idnes.cz

Z pražských čtvrtí

Co s radnicí, stavět,
či zrušit smlouvu?

Zastaňte se kamaráda,
který na party odmítne pití
» Studenti píší noviny

praha.idnes.cz

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.

Děti z Dolních Chaber mají
opravené školky a novou třídu

Podzimní kros
O víkendu se běžel

5. ročník závodu mužů
a žen na 6,5 km pod

názvem Podzimní kros
Prokopákem.


