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Sklípkan vyděsil děti,
skončil v útulku

Kachnu, pavouka i papouška strážníci odchytili o víkendu. Nejprve
v útulku skončila kachna nalezená
v papírové krabici v karlínské Hybešově ulici. V sobotu večer služba
zasahovala v žižkovské Cimburkově ulici, do útulku vezla korelu chocholatou. Posledním úlovkem strážníků byl sklípkan. Ten vyděsil děti
na hřišti na Černém Mostě.
(fr)
PRAHA

Přehlídky o architektuře
potrvají do neděle
Na zelenou architekturu a urbanismus se zaměřuje letošní, čtvrtý ročník Týdne architektury. Festival o
současné architektuře nabízí přednášky, výstavy, semináře, dny otevřených dveří i procházky za zajímavými stavbami. Akce trvá do neděle. Program s místy konání je na
www.architectureweek.cz. (ČTK)
KARLÍN

Sprejeři pomalovali
most i hřiště
Hned sedm sprejerů od páteční
půlnoci do neděle zadrželi pražští
strážníci. Dva cizinci v Karlínském
tunelu namalovali na zeď nápis o
velikosti zhruba šedesát krát dva
metry. V Praze 4 zas sprejeři pomalovali zastávku MHD, lavičky a reklamní poutač. Potřetí sprejeři řádili na Černém Mostě, pomalovali
tu zeď dětského hřiště.
(fr)
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Pražanům se daří.
Zbankrotoval jen
každý desetitisící

Vaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na www.rajce.net

Ačkoliv bankrotářů obecně přibývá, od začátku roku v Praze zbankrotovala
pouhá stovka lidí. Na druhou stranu se s finančními problémy potýká mnohem
více Pražanů. Nejčastěji mají výuční list a je jim nad třicet.
PRAHA Stejně jako příběh Zdeňka
Mikeše z Prahy začínají příběhy
většiny lidí, kteří se dostali do tak
velkých finančních problémů, že
museli vyhlásit osobní bankrot.
Mikeš měl docela dobře placenou práci, a tak se nebál vzít si
půjčku na cokoliv – na opravu
bytu, auto... „Prostě na řadu nesmyslů, vlastně nic z toho nebylo
důležité. Ale myslel jsem, že splácení půjček zvládneme,“ vzpomíná
Mikeš, jenž se do finanční propasti
začal řítit v roce 2007.
Zpočátku to tak opravdu vypadalo, jenže pak se nahromadily
různé problémy a Mikeš neměl na
splácení, nakonec se jeho dluh vyšplhal na l 1,8 milionu korun.
Vyhlášení osobního bankrotu
tak pro něj bylo jedinou záchranou. Soud vypočítal rodině se čtyřmi dětmi životní minimum – na
měsíc jim nechává 10 tisíc korun.
Zbytek Mikešovy výplaty, ať vydělá cokoliv, jde na pohledávky, za
pět let musí splatit minimálně třetinu dluhu. Rodina tak funguje už
přes rok, čtyři roky tedy má ještě
před sebou. Pak má šanci, že jí
soud zbytek částky promine.
„Když se na to podívám zpětně,
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Osobní bankroty
kraj
2009
Moravskoslezský 667
Ústecký
435
Královéhradecký 140
Středočeský
151
Pardubický
123
Praha
107
Plzeňský
80
Karlovarský
56
Vysočina
48
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869
602
353
279
221
101
143
112
77

Pozn.: Jde o výběr krajů
Zdroj: CCB – Czech Credit Bureau, CRIBIS.cz

všechno bych udělal jinak, a hlavně bych si už v životě nepůjčil,“ bilancuje Mikeš.

Problémy s penězi začínají mít i
lidé pod dvacet let
Loni na tom bylo v metropoli podobně jako on 107 lidí, za prvních
osm měsíců letošního roku jen o
šest méně. „Je to téměř o tři procenta méně než za stejné období
loni, kdy vyhlásilo osobní bankrot
sto čtyři lidí,“ říká Věra Kameníčková z CCB. Bankrotářů však obecně

přibývá. Jejich nízký počet v Praze
souvisí s nízkou nezaměstnaností.
Přitom lidí, kteří mají finanční
problémy, je mnohem víc. Jen na
Poradnu při finanční tísni se během posledních tří let obrátily tři
tisíce Pražanů.
Nejčastěji to jsou ti s výučním
listem nebo základním vzděláním
a je jim mezi třiceti a čtyřiceti. „Poslední dobou přibývá i těch nad
pětašedesát a pod dvacet,“ varuje
David Šmejkal z poradny s tím, že
nejmladší skupina by si měla dát
pozor na úvěry na pořízení mobilního telefonu.
Seniorům se zase stává, že s odchodem do důchodu už na splátky
nedosáhnou. „Mnoho zadlužených také vytlouká klín klínem,
kdy si na splácení berou nový, navíc méně výhodný úvěr. A to je chyba,“ říká Šmejkal.
I když počet osobních bankrotů
roste, podle Davida Marka, ekonoma společnosti Patria Finance,
bude lépe. „Situace v české ekonomice se zlepšuje, a to se projevuje i
klesající nezaměstnaností. Lze
tedy očekávat i postupné opětovné snížení počtu osobních bankrotů,“ říká.
Eva Fryšarová

tože bydlí v Nučicích, rozhodl se,
že hřiště bude sídlit právě v této
obci. „Myslím si, že je to velmi zajímavá hra. Například v Americe se
rychle rozvíjí a hraje ji čím dál více
lidí. Věřím, že se i tady tento sport
může uchytit,“ říká Hejl.
Podle něj je hřiště v Nučicích
první v Praze s pevně instalovanými koši. Ale má i další přednosti.
„Výhodou je, že hřiště nemá otevírací dobu. Lidé sem mohou přijít,
kdy chtějí, a je zdarma. Navíc ho
do terénu lesoparku zasadil architekt z USA, který má zkušenosti s
obdobnými hřišti právě za oceánem,“ popisuje výhody Martin
Hejl.
Do budoucna chce v areálu pořádat i různé akce a turnaje ve frisbee golfu. Kdo má vlastní disky na
frisbee, může si přinést své. Kdo
nemá, může využít nabídky zdejší
radnice, která hřiště spolufinancovala a nabízí disky k zapůjčení.

PRAHA (ČTK) Dobrou příležitostí
ke změně současného neutěšeného stavu v Praze jsou podle někdejšího českého a československého
prezidenta Václava Havla blížící se
komunální volby.
Exprezident svůj názor na politiku v metropoli vyjádřil také prostřednictvím velkoformátové reklamy umístěné na viditelném místě
nedaleko magistrály v pražských
Holešovicích.
„Nevolím tunely a tuneláře, mafiány a šejdíře, kasina a nevěstince!“ nechal na billboard napsat Havel, který v tyto dny pracuje na střihu filmové verze své divadelní hry
s názvem Odcházení. Reklama visí
na někdejší Ústřední budově Elektrických podniků hlavního města
Prahy od poloviny září.
Exprezidentova tajemnice Sabina Tančevová včera připomněla,
že Havla už delší dobu velmi zneklidňuje způsob rozhodování, nekoncepčnost, špatný územní plán
a budování některých děl na úkor

INZERCE

NEODOLATELNÁ PODZIMNÍ NABÍDKA!!!
Fiat Punto Actual 1,2 (s klimatizací)

199.900,- Kč

při platbě v hotovosti

139.900,-Kč při leasingu

dálkové ovládání centrálního zamykání, výškově a osově nastavitelný volant,
manuálně ovládaná klimatizace s protipylovým filtrem, elektricky ovládáná
přední okna, příprava pro autorádio + reproduktory,
elektrický posilovač řízení Dualdrive™, zadní opěrky hlavy, uzamykatelné
víčko nádrže, Kit Fix & Go - sada na rychlou opravu pneumatik,
airbag řidiče, airbag spolujezdce, nárazníky v barvě karosérie,
vnější zpětná zrcátka v barvě karosérie

Fiat PANDA 1,1 Active
s klimatizací

159.900,-Kč
při platbě
v hotovosti

109.900,-Kč
při leasingu

ABS+EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly),
manuální klimatizace s protipylovým filtrem, vyhřívané zadní okno,
mechanicky ovládaná vnější zpětná zrcátka, tachometrr,
ekologické pneu, zadní opěrky hlavy,
Adresy prodejen:
airbag řidiče, reproduktory + anténa,
Vršovická 70, Praha 10, tel.: 272 73 52 33, U Seřadiště 7, Praha 10,tel.: 267 216 315,
imobilizér, dojezdové rezervní kolo

Londýnská 62, Praha 2, tel.: 224 915 412, Kolbenova 31, Praha 9, tel.: 281 867 777
http://fiat.dojacek.cz, e-mail: fiat.vrsovicka@dojacek.cz

Foto: Pavel Tůma, RAJCE.NET

Na bleším trhu
V sobotu se na nábřeží
u Palackého náměstí konaly
bleší trhy.
Foto: František Tůma, RAJCE.NET

Pražská noblesa 2010
O víkendu se Prahou projížděly veteráni.
Výstava vozů se poté uskutečnila před
obchodním domem Arkády Pankrác.
Foto: Ivo Wartalský, RAJCE.NET

Havel nevolí tuneláře a šejdíře

Frisbee golf má nové
unikátní hřiště v lesoparku
RUDNÁ (ap) Kdekdo si zajde jen
tak do parku házet s frisbee. Málokdo však ví, že se tento sport hraje
také závodně a že jsou i místa upravená přímo pro tuto hru. I proto se
tým lidí společně s tajemníkem
Biblické jednoty Martinem Hejlem
rozhodl otevřít nové hřiště pro frisbee golf.
V lesoparku v Nučicích nedaleko Rudné na Praze-západ funguje
několik dní. Vybavené je hracími
koši, do kterých se hráči musí trefit. A to je právě rozdíl mezi klasickým frisbee a frisbee golfem. Zatímco všichni známe klasický hod
talířem v týmech, při frisbee golfu
hraje každý sám za sebe.
„Je to ideální hra pro všechny
členy rodiny. Není potřeba přílišná fyzická zdatnost ani drahé hole
či vybavení,“ popisuje výhody
sportu Hejl.
Sám frisbee hraje, ale jen závodně. Tento sport ho nadchnul, a pro-

Orvis Cup 2010 – Fish Festival
Na Střeleckém ostrově si v sobutu dali
sraz milovníci rybaření. V rámci soutěže
se uskutečnil i muškařský závod.

Havlův billboard se objevil
u magistrály v Holešovicích.
Foto: Michal Kamaryt, ČTK

urbanistické logiky v Praze. „Zároveň se zájmem registruje zprávy o
poměrech na magistrátu, v zastupitelstvu a v radě hlavního města,“
uvedla Tančevová.
Nadcházející komunální volby,
které se budou konat v polovině
měsíce, jsou podle Havla výzvou a
dobrou příležitostí ke změně neutěšeného stavu.
Exprezident prý právě proto vyu-

žil velkoplošné reklamy a projevil
tak svůj názor způsobem, který k
předvolební době patří, uvedla
Tančevová.
Havel tentokrát nedal na billboardu jasně najevo, kterou politickou stranu před blížícími se volbami podporuje. V minulosti však už
několikrát prohlásil, že je voličem
a příznivcem nyní neparlamentní
Strany zelených.
Ta má v Praze nejednoduchou
pozici. Hlavními soupeři v boji o
přízeň voličů v metropoli jsou tradiční lídr voleb ODS a jeho nový
soupeř a zároveň partner ve vládní
koalici TOP 09. Tato strana nasadila do voleb jako kandidáta na primátora výrazného exguvernéra
centrální banky Zdeňka Tůmu.
Občanští demokraté po vnitrostranických průtazích nabídli lékaře Bohuslava Svobodu, za stranu
Věci veřejné se o křeslo primátora
uchází Markéta Reedová. Sociální
demokraty vede do voleb v Praze
Jiří Dienstbier mladší.

