
ČTVRTEK 15. BŘEZNA 2012
WWW.IDNES.CZ4 B praha

BRANICKÉ DIVADLO
Branická 411/63, tel. 244 462 779
Otevřené manželství
Brilantní tragikomedie o jednom svéráz-
ném manželském páru. dnes, 19.00
DIVADLO MINOR
Vodičkova 674/6, tel. 222 231 351
Hračky
Muzikál pro všechny k nebi vzhlíživé. Máša,
Petřík, Leonard a Rudá bestie si svých rodi-
čů moc neužijí. Ovšem jednoho dne se pro-
budí k životu hračky, možná proto, aby spo-
lu s dětmi přivítaly nenadálou návštěvu z
vesmíru. Následují překvapivé události!

zítra, 18.00
DIVADLO NA JEZERCE
Na Jezerce 1451/2a, tel. 261 224 832
Jeppe z vršku
Příběh dobráckého a ženou peskovaného
sedláka, na jehož účet si krutě zažertují tři
urození páni. Udělají z něj přes noc vládce
panství. Pak se touto kamufláží baví a sle-
dují, jaká proměna se v Jeppem, jenž začí-
ná s pocitem náhle nabyté moci „růst“, ode-
hrává. O to tvrdší je jeho procitnutí a ná-
vrat k realitě. zítra, 19.00

DIVADLO POD PALMOVKOU
Zenklova 566/34, tel. 283 011 127
Edith a Marlene
Edith a Marlene je příběhem dvou slavných
šansoniérek Edith Piaf a Marlene Dietrich.
Autorka hry, maďarská scénáristka, staví
do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu
k životu – na jedné straně chladnou, ukáz-
něnou profesionalitu Marlene Dietrich, na
straně druhé plný, vášnivý a intenzivní ži-
vot Edith Piaf. dnes, 19.00
DIVADLO ROKOKO
Václavské nám. 794/38, tel. 224 217 113
Superčlověk
První pravá a nefalšovaná česká divadelní

reality show, která s velkou mírou nadsáz-
ky prozkoumá charakteristické rysy české
povahy. Nezastupitelnou součástí projektu
jsou sami diváci, kteří se aktivně podílejí na
průběhu večera. zítra, 19.00
GONG
Sokolovská 969/191, tel. 266 311 629
Dobrodružství Toma Sawyera
Dnes již klasické příběhy neposedného klu-
ka, který žije se svou svéráznou tetičkou
Polly a se svým nerozlučným kamarádem
Huckem Finnem prožívá nejrůznější zapekli-
té situace. zítra, 10.00
PALÁC AKROPOLIS – VELKÝ SÁL
Kubelíkova 1548/27, tel. 296 330 911
Milostný trojúhelník
Jemný, herecko-psychologický koncert
třech odlišných klaunů. Milostný trojúhelník
– představení hereckého tria Liška, Zbro-
žek, Polášek – nás zavede do vztahového
propletence tří kolegů a kamarádů a jejich
životů. Díky hlavním protagonistům slibuje
hra mnoho legrace. Ale nejen jí... Dočkáme
se jemného odkrývání složitosti mezilid-
ských vztahů. Možná je to s našimi známý-
mi komediálními herci nějaké nahnuté, kdo
ví? Živá hudba na pódiu, taneční kreace,
pantomima, kontakt s diváky a divačkami...
V Milostném trojúhelníku můžete čekat
všechno, třeba i to, že nakonec půjde o
čtyřúhelník. dnes, 20.00
STAVOVSKÉ DIVADLO
Ovocný trh 540/1, tel. 224 901 448
Richard III.
Mrzák v politice – zmrzačená politika. Posti-
žen touhou po moci, nadán intelektem, šar-
mem a všehoschopnou odvahou je Richard
III. dalším z Shakespearových hrdinů zosob-
ňujících prostředky reálné politiky. Přesto-
že historie tvrdí, že Richard III. nebyl o nic
větší zrůda než většina panovníků své
doby, Shakespeare mu připsal téměř ďábel-
ské vlastnosti. zítra, 19.00

AERO
Biskupcova 1733/31, tel. 271 771 349
Půlnoc v Paříži 18.00
Železná lady 20.30

BIO OKO
Františka Křížka 460/15, tel. 233 382 606
Signál 10.00
The Artist 18.00

CINEMA CITY FLORA
Vinohradská 1612/149, tel. 255 742 021
Čtyři slunce 17.40, 19.50
Ghost Rider 2 22.00
Ghost Rider 2 3D 18.00
Láska je láska 22.00
Probudím se včera 18.20, 20.40
Signál 18.30
The Artist 21.20
Tohle je válka! 21.00
Zkrat 20.00
Železná lady 19.30, 21.40

CINEMA CITY LETŇANY
Veselská 663, tel. 255 742 021
Ďábel v těle 21.10
Ghost Rider 2 21.20
Tohle je válka! 19.00
Železná lady 14.20, 18.40, 20.50

CINEMA CITY NOVÝ SMÍCHOV
Plzeňská 233/8, tel. 255 742 021
Ghost Rider 2 22.10
Ghost Rider 2 3D 20.10
John Carter: Mezi dvěma světy 21.10
Můj týden s Marilyn 22.20
Probudím se včera 19.50, 20.40, 22.15
Sherlock Holmes: Hra stínů 18.00
Signál 20.40
Zkrat 21.00
Žena v černém 21.50

CINEMA CITY PARK HOSTIVAŘ
Švehlova 1391/32, tel. 255 742 021
Kontraband 19.00, 21.30

Lorax 15.00, 17.20, 19.20, 21.20
Modrý tygr 16.10, 18.10, 20.10
Signál 15.50, 18.10, 20.30
Tohle je válka! 15.10, 17.10, 19.10, 21.10

CINEMA CITY SLOVANSKÝ DŮM
Na Příkopě 859/22, tel. 255 742 021
Čtyři slunce 18.20, 20.30
Ďábel v těle 17.30, 21.30
Mezi vlky 16.40, 21.20
Modrý tygr 13.30, 15.30
Můj týden s Marilyn 14.20, 21.10
Probudím se včera 18.00, 20.20

CINEMA CITY ZLIČÍN
Řevnická 121/1, tel. 257 950 966
Probudím se včera 19.10, 20.50, 21.30
Signál 17.20, 21.40
Železná lady 14.50, 17.10, 19.30
Žena v černém 21.40

CINESTAR PRAHA – ANDĚL
Radlická 3179/1e, tel. 251 115 111
Mezi vlky 14.50, 17.30, 20.00, 22.30
Poupata 20.40
Probudím se včera 19.40, 21.00, 22.10
Žena v černém 13.40, 15.50, 18.15, 20.30

CINESTAR PRAHA – ČERNÝ MOST
Chlumecká 712/8, tel. 266 790 999
Čtyři slunce 15.30, 17.45, 20.00
Ďábel v těle 21.00
Ghost Rider 2 3D 20.40
John Carter: Mezi dvěma světy 19.50
Probudím se včera 19.00, 20.10, 21.30
Železná lady 18.00, 20.15

INSTITUT CERVANTES
Na Rybníčku 536/6, tel. 221 595 212
On the line 19.00

MULTIKINO LÁDVÍ
Burešova 1662/4, tel. 286 587 027
Probudím se včera 16.00, 20.15
Tohle je válka! 15.00, 17.30, 20.00
Železná lady 18.15

Lidé od nás
„K neslyšícím
je radnice Prahy 8
vstřícná“

Krátce
LIBEŇ

Praha 8 plánuje zateplit
další školy
Osmá městská část plánuje zatep-
lit další školní budovy. Podala si žá-
dost o dotaci z operačního progra-
mu Životní prostředí Státního fon-
du životního prostředí. Pokud do-
taci 89 milionů korun získá, zatep-
lí ZŠ Burešova, ZŠ Libčická
a ZŠ Ústavní. (roj)

BOHNICE

Na jaře začne rozsáhlá
rekonstrukce Krakova
Obchodní centrum Krakov se za-
čne na jaře rekonstruovat. Nové
centrum by mělo nabídnout dvě
podzemní a tři nadzemní podlaží,
supermarket, obchody, kavárny či
restaurace. (roj)

HOLEŠOVICE

Radnice pořádá
Jarní květinový ples
V Kulturním centru Vltavská pořá-
dá Praha 7 v sobotu 17. března Jar-
ní květinový ples. Večer s bohatým
programem a květinovou výzdo-
bou začíná ve 20 hodin. Vstupenky
stojí 290 a 490 korun, v ceně je
i veškeré občerstvení. (roj)

M arie Horáková je ředitel-
kou obecně prospěšné
společnosti 365, která v

Ládví provozuje jedinou pražskou
kavárnu, ve které obsluhují neslyší-
cí. V Praze 8, nedaleko Palmovky
sídlí i Agentura pro neslyšící, kte-
rou Horáková vede.
„Prahu 8 jsme si vybrali proto,

že byla velmi vstřícná, co se týká
našeho sídla,“ říká Horáková. S ná-
vrhem na umístění kavárny přímo
na „osmičku“ přišla i radnice. „Cí-
tím tu velkou podporu a vstřícný
přístup k neslyšícím. Radnice s
námi hodně komunikují ohledně
různých zlepšení v této oblasti,“ po-
chvaluje si Horáková. Je ráda i za
to, že v kostele Terezie od Dítěte Je-
žíše na Kobyliském náměstí občas
může díky Centru zprostředkování
tlumočníků pro neslyšící tlumočit
mše do znakového jazyka.
Hlavním plusem Prahy 8 a hlav-

ně Palmovky a Ládví je podle ní
dobrá dostupnost. „Zvlášť Palmov-
ka je výborný dopravní uzel. Je tu
vše, metro, tramvaje i autobusy,“
říká Horáková. Je ráda, že zvlášť
okolí kavárny nabízí hodně zele-
ně. „Možná bych ale zvýšila počet
dětských hřišť,“ podotýká.
V Praze 8 je celkově spokojená,

pochvaluje si hlavně snahu udržo-
vat pořádek na veřejných místech.
„Příjemné je, že když bylo hodně
sněhu, dokázala se o něj městská
část rychle postarat. Nenechali
ho, jako ostatní části Prahy, aby se
sám rozpustil, a nespoléhali na to,
že když se někdo zraní, zaplatí to
pojišťovna,“ dodává. (roj)

Konec Rudého práva Budova,
kde noviny sídlily, se bourá.
Demolice teď probíhá u hotelu
AXA, kde nelze nasadit těžkou
techniku. Foto: Pavel Tůma

HOLEŠOVICE Plány na opravu
Šlechtovy restaurace známé jako
Šlechtovka se opět odsouvají na
neurčito. Podle radního pro kultu-
ru Václava Novotného (TOP 09) je
projekt na rekonstrukci výrazně
předražený. „A tomožná až o dvoj-
násobek,“ soudí Novotný s tím, že
dodavatel, společnost Metrostav,
výběrové řízení vyhrál s částkou
250 milionů korun.
„Za tu samou částku se zrekon-

struoval celý zámecký areál Ctěni-
ce, ve kterém je kromě zámku dal-
ších devět památkově chráněných
budov a čtyřhektarový park,“ po-
rovnává radní. Budova Šlechtovy
restaurace je navíc mnohemmen-
ší než zámek Ctěnice. „Ta cena mi
proto přijde naprosto nemravná,“
tvrdí radní.

Když se shodnou, najde radní
na opravu až 50 milionů
Rekonstrukce proto nezačne do té
doby, než seměsto dohodne s pro-
jektanty a dodavatelem. Další ko-
lečko jednání proběhne v pondělí.
V rozpočtu města na tento rok

je na rekonstrukci vyčleněno pět
milionů korun. „Pět milionů je
symbolická částka, protože je-li
tam byť jen jedna koruna, zname-
ná to, že investiční akce žije,“ říká
Novotný. Pokud se město s Met-

rostavem dohodne, je prý radní
schopný ještě letos najít z rezerv a
dalších zdrojů na opravu až pade-
sát milionů korun.
Metrostav je na jednu stranu

ochotný s městem diskutovat, ale
na druhou tvrdí, že vysoutěžená
cena odpovídá nákladům. „Nemys-
líme, že by jednotlivé práce byly
předražené. Cena se ale dá snížit
tím, jaké práce provedeme a v ja-
kém standardu,“ uvádímluvčíMet-
rostavu František Polák.
V úvahu vedle vyjednávání

o ceně připadá i rozdělení rekon-
strukce na etapy. „Jsme připraveni

k diskusi a rozhodně se dohodne-
me,“ slibuje radní i Metrostav.
Barokní stavba by měla po re-

konstrukci fungovat jako kulturní
stánek Stromovky podle odhadů
radního nejpozději v létě 2014.
Vminulosti se už ale objevilo ně-

kolik „definitivních“ termínů zahá-
jení a dokončení rekonstrukce.
Oprava byla schválená už v roce
2001, ale plány zmařila povodeň.
Naposledměla skončit rekonstruk-
ce v polovině tohoto roku. Jenže
připravené penízemagistrát nako-
nec přesunul na dostavbu bazénu
Šutka. Hana Rojková

Projekt na opravu
Šlechtovy restaurace je
podle radního Václava
Novotného předražený,
možná až dvojnásobně.
Obnova se zatím odkládá.

Z městských částí

Divadlo Pavel Liška v AkropoliKino Filmy na 15. března

FAKTA

Šlechtova restaurace
1689–1691 stavba Šlechtovy

restaurace známé i jako
Dvorana či Dolní letohrádek

1857 přistavěny arkády
1910 budova má současnou

podobu
1950 zemřel majitel

Václav Šlechta
1978 objekt poprvé vyhořel
1980 druhý likvidační požár
2001 rozhodnuto o opravách
2002 budovu poničila povodeň

Marie
Horáková
ředitelka o. p. s. 365

Semafory na pochodu Panáčci umělce Romana Týce alias členové
smíchovského recesistického klubu seskákali ze semaforů a vydali se v
sobotu na prohlídku pankrácké věznice. Foto: Tomáš Doubek

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Prahy 7 posílejte
redaktorce Adéle Paclíkové
(adela.paclikova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 476) a z Prahy 8
redaktorce Kateřině Kolářové
(katerina.kolarova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 134).
» Inzertními poradci pro oblast Prahy
7 a 8 jsou Lenka Špiclová
(lenka.spiclova@mafra.cz,
tel.: 606 653 081)
a Andrea Tarabčáková
(andrea.tarabcakova@mafra.cz,
tel.: 606 653 082).

pondělí: Staré Město, Nové
Město, Vinohrady, Žižkov

úterý: Nusle, Spořilov,
Chodov

středa: Smíchov, Stodůlky,
Dejvice, Motol

čtvrtek: Holešovice,
Bohnice, Karlín, Libeň

pátek: Vysočany, Prosek,
Vršovice, Strašnice

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Černošice, Říčany

Nesahejte na to,
co v Praze funguje
V době, kdy „kdosi“ vyvádí 17 halé-
řů z každé jízdenky a dostává po-
platky za plátno v metru, které hlá-
sí, že se vlak blíží (když jej každý
slyší a ve vteřině i vidí), a nic z
toho není vyšetřeno, v době, kdy
policie obviní toho, kdo na předra-
žené jízdenky upozorní (Sitta),
a v době, kdy se tomuto tunelu ne-
věnuje ani policie, ani státní zastu-
pitelství a vlastně již ani média,

jsou jakékoliv škrty v dopravě
v Praze drzost. Kdyby vše bylo za-
staveno a nečekalo se, až nevýhod-
né smlouvy vyprší, viníci byli ne-
jen obviněni, ale byl jim zabaven
v rámci náhrady škod majetek (po-
čítaje v to jisté příbuzné), nemuse-
lo by se sahat na drastické úpravy
něčeho, co je u nás chvályhodné –
a to je MHD.
Je to jedna z mála věcí, která v Pra-
ze doposud fungovala, byla dokon-
ce předmětem závisti mnoha ná-
vštěvníků a cizinců (mnohde tako-

vou síť dopravy neznají). Asi se ně-
kdo snaží v duchu hesla „co fungu-
je, zničíme“. Jezdím výhradně
MHD a doposud jsem nechápala,
proč se někdo vláčí v kolonách aut
po Praze, kdyžMHD je stejně rych-
lá. Jsem proto proti všem „úspo-
rám“, zkracování linek a změnám.
A co na omezování MHD říkají
ekologičtí aktivisté? Každý, kdo
budemuset někam dojet, přeci vy-
táhne auto.
Ať se primátor a ředitel Dopravního
podniku zasadí o řádné vyšetření

zlodějiny, ať třeba přispívá stát
z předražené nafty, ať to udělají jak-
koliv jinak, jen ne předěláním fun-
gujícího systému. A hlavně, ať pře-
stanou rozčilovat Pražany (a to i ty,
kteří mají pro úspory pochopení).
Je dobře, že se MF DNES dopravě
stále věnuje. Doufejme, že třeba
někdy někdo si řekne, že už je
toho příliš, a najde peníze na
MHD tam, kde jsou. Rozhodně ne
u studentů, maminek s dětmi či
důchodců.
Zdena Prokopová

Fórum čtenářů

Budoucí kulturní stánek Zatím se o kulturní a zábavní program v okolí Šlechtovky stará restaurace
ve vedlejší budově. Plánovanou podobu památky zatím připomíná jen barevná zástěna. Foto: Archiv Ekolo.cz

Rekonstrukci Šlechtovky
oddálil předražený projekt

výběr z dopisů, kráceno

Trhy Oblíbené trhy na náplavce
se opět konají od 8 do 14 hodin
každou sobotu. 2x foto: Pavel Tůma

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net.


