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Vážení čtenáři,
do konce prázdnin zbývají
pouhé dva týdny. V červnu
ukončený školní rok byl sku-
tečně nezvyklý, děti chodily
do školy v druhém pololetí jen
pár týdnů a potom už se učily
doma s rodiči, na dálku přes
počítač a mnoho z nich tak
1. září usedne do školních
lavi c po půl roce. Užívejte si
tak volno co nejvíc to jde
a i když třeba máte obavy
z hromadných akcí, vydejte
se na nějakou komornější,

kte rá se v Praze 4 koná. Jedna zajímavá je naplánována
na září, možná ji znáte. Jmenuje se Zažít město jinak a je-
jím cílem je propojovat sousedy, prohlubovat přátelství
a vytvářet nová. Během karantény se totiž často ukázalo,
jak jsou si lidé navzájem ochotni pomoci, a to právě ve
svém sousedství. Přinášíme vám také celou řadu aktuál-
ních informací.  Nezapomínáme ani na seniory. I když se
nyní na čtyřce mezi staršími lidmi tolik oblíbené volnoča-
sové akce kvůli šiření koronaviru nekonají, i tak je dobré
vědět, že seniorská linka změnila telefonní číslo nebo že je
možné si jít výhodně zaplavat do Podolí. Užij te si zbytek
léta. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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INZERCE V4-0809

Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.  

Na území bývalého areálu Nuselských mlékáren roste bytový  

komplex se soukromým vnitroblokem.

Rodinné 4+kk / č. 263 / 117,9 m2 / 2. NP 

PENB: B Více informací na www.nova-nuselska.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších  

podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Bibliobus má
zastávku Na Pankráci

Bibliobus, tedy pojízdná knihovna,
má zastávku v Praze 4. Půjčovat
a vracet knihy nebo surfovat na

internetu, je možné každých čtrnáct
dní v blízkosti Café Na půl cesty v parku
Na Pankráci, a to až do konce měsíce.
Bibliobus nabízí stovky knih různých
žánrů pro všechny věkové kategorie.
U kavárny postává vždy od 14.00 do
16.00 hodin, bude tady i 27. srpna.

Vítání občánků
bude opět od září

Od září budou v Praze 4 obnoveny
obřady vítání občánků. Pozasta-
veny byly akce kvůli pandemii

koronaviru. Přednostní právo na výběr
termínu mají rodiče těch dětí, jimž byl
původní termín zrušen. Vyplněné při-
hlášky dětí lze posílat na mailovou
adresu vitaniobcanku@praha4.cz.
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INZERCE V4-0802

NALAĎTE SI

a poslouchejte ty největší hity  
folku, bluegrass, country a folkrocku

Naladíte nás v DAB+  
nebo na www.play.cz

NALAĎTE SI

Nezapomeňte
na poplatek za psa

Splatnost poplatku za psa za druhé po-
loletí letošního roku, je nejpozději do
31. srpna. Poplatek je splatný bez vy-

měření předem a nejsou na něj rozesílány
složenky. Pokud by držitel psa nezaplatil
poplatek včas nebo ve správné výši, může
správce poplatku poplatek vyměřit plateb-

ním výměrem a je oprávněn zvýšit včas
neza placený poplatek až na trojnásobek.
Poplatek lze platit bankovním převodem,
v infor mačních centrech, nebo na poště
slo ženkou typu A, ale také přímo v poklad -
ně radnice. Majitel psa je povinnen sdělit
vždy každou změnu ve vlastnictví zvířete.

Dotace na
památkovou péči

Hlaví měst Praha vyhlásilo dotační
programy v oblasti památkové péče
na příští rok. První program je ur -

čen pro vlastníky památkově významných
objektů, celkem bude rozděleno 60 mil. Kč
a dotace se poskytuje maximálně do výše
65 % celkových uznatelných nákladů. Žá -
dat mohou vlastníci popřípadě spoluvlast-
níci objektu či společenství vlastníků, a to

až do konce října. Do stejného termínu lze
žádat i o příspěvek z programu pro označo-
vání provozoven na území Pražské památ-
kové rezervace. Cílem je podpora redukce
vizuálního smogu prostřednictvím označo-
vání provozoven na objektech. Vyčleněno
je 5 mil. Kč a poskytuje se maximálně 200
tis. Kč. Žadatelem musí být uživatel provo-
zovny.



5www.vase4.cz

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Plavenky 
jsou v prodeji i v létě

Plavenky si mohou i v průběhu srp -
na pořídt senioři ze čtvrté měst-
ské části, kteří jsou starší 63 let

a mají trvalé bydliště na území městské
části. Pořídit si je je možné v infocen-
trech Prahy 4 Hlavní, Jílovská, nám.
Hrdinů a Antala Staška. Platnost plave -
nek je posunuta až do konce března
příštího roku. Plavenka však nezajiš-
ťuje automatický vstup do areálu v Po-
dolí, pokud je naplněna kapacita.

Nová linka
pro seniory

Nové telefonní číslo musejí použí-
vat senioři ze čtvrté městské
čás ti, kteří se chtějí přihlásit na

některou z pořádaných akcí. Využít je
možné dokonce dvě linky, a to 261 192
571 nebo 261 192 415. Pro obecné in-
formace je určena linka 800 194 237.

INZERCE V4-0818

Léto je sice v plném proudu, Praha
však už přesto začíná hledat svůj vá-
noční strom, který se stane dominan-

tou vánočního Staroměstského náměstí.
Soutěž Hledá se strom je vyhlášena už po
desáté. Tipy na vhodný jehličnan je možné
podávat až do 15. září. „O velikonoční at -
mosféru trhů Pražané i návštěvníci měs ta
přišli, věříme, že o tu vánoční nepřijdou.
A právě k tomu nám mohou pomoci. Opět

totiž hledáme vhodný strom, který by se
stal letošní dominantou adventu v centru
města. Na přípravě trhů začínáme praco-
vat, budeme proto velmi rádi, když nám
lidé začnou posílat svoje tipy,“ říká Petr
Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko,
která trhy pořádá. Navržený strom se mů -
že nacházet na soukromém pozemku i ve-
řejném prostranství. Ideálním stromem je
smrk ztepilý. 

Nabídněte Praze
vánoční strom

Uličník pomáhá
dětem a dospívajícím

V pilotním projektu byl v rámci pre-
vence kriminality spuštěn provoz
unikátního mobilního klubu pro děti

a mládež ve věku od deseti do osmnácti let.
Zájemci ho najdou v upraveném autobuse,
který pod názvem Uličník jezdí po čtyřce.

Provozuje ho spolek R-mosty. Jde o nízko-
prahové zařízení, které mohou děti a mla-
diství navštívit bez udání důvodu, a to ano-
nymně. Pomáhat chce hlavně těm, kteří se
nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo
jsou takovou situací ohroženi.
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INZERCE V4-0806

20% SLEVA
z celkového účtu*

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

Westfield chodov Roztylská 2321/19, Praha 4

20% SLEVA
z celkového účtu*

Najdete nás l Palackého 740/1, Praha 1

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

cafe.graff Café Graff
momento_cafe_praha Momento Café

Po nesnadných měsících,
kdy většina z nás jen se-
děla doma a čekala, co se

bude dít, je akce Zažít město ji-
nak možnost potkat se s lidmi,
kteří seděli doma jen kousek ve-
dle vás. Akce je v režii spolku
AutoMat a místních organizá-
torů. Až na výjimky zaplní sou-
sedé vybraná místa v sobotu
19. září.

Divadlo, muzika, výstavy,
dětské dílny a soutěžení, sou-
sedské dobroty, komentovaná
procházka po sochách na Foli-
mance, workshop skákání přes
švihadlo, společný piknikový
stůl, soutěž o nejlepší štrúdl,
workshopová dílna malého ná-
mořníka, králičí hop nebo třeba
výstava historických fotek. To
a spousta dalšího vás čeká

v rámci 15. ročníku slavností
Zažít město jinak, které pořádá
spolek AutoMat spolu s desít-
kami místních organizátorů.
Akce se uskuteční na 85 mís-
tech v Praze a v dalších 37 měs-
tech.

Pořadatelé se domnívají, že
právě koronavirové jaro při-
neslo na několik týdnů možnost
se zastavit, rozhlédnout se po
své ulici nebo čtvrti a popřemý-
šlet, co by mohlo být jinak. A no -
vý zážitek z města a vlastní
čtvr ti teď chtějí organizátoři
předat i svým sousedům. 

„A třeba je namotivovat, aby
kromě návštěvy jednodenních
slavností zapojili i do komunit-
ního dění během roku nebo se
rozhodli pomáhat ‚na vlastní
pěst’ – třeba tím, že budou za-

Zažijte čtyřku jinak,
sousedské setkání po patnácté
Adamovská, Jílovská, Na Nivách, Nová
cesta, Mečislavova – to jsou ulice a místa,
která na Praze 4 v sobotu 19. září oživí
sousedské slavnosti Zažít město jinak.
V dalších termínech pak ožijí Krč (24. 9.)
a ulice U družstva Ideál (26. 9.). 

lévat stromy v ulici, občas se-
sbírají odpadky, pohlídají souse -
dům psa nebo vyrobí pískoviště
pro děti z domu,” láká hlavní
koor dinátor akce Zažít město
jina k Martin Šotola ze spolku
AutoMat. V odpoledních hodi-
nách během samotných slav-
ností se uskuteční Minuta spo-
lečného „dý chání pro město“.
„Doufá me, že tato chví le bude
natolik silná, že nám dá energii
uvést věci skutečně do pohybu,”

doplňuje za pořadatele Martin
Šotola.

I když má akce rok co rok jiné
téma, myšlenka zůstává ne -
měn  ná – je nekomerční, nepo-
litická a založená na dobrovol-
nickém nasazení organi zátorů.
AutoMat sice zajistí zá bory ve-
řejných prostranství, připojí
know-how a pomůže s propa-
gací. Program a produk ci už ale
musejí zajistit samotní místní
pořadatelé. 

Zažít město jinak na čtyřce
Adamovská ■ Jílovská ■ Krč (koná se až 24. 9.) ■ Mečislavova
Na Nivách ■ Nová cesta ■ U družstva Ideál (koná se až 26. 9.)
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Dostupné na  
audioteka.cz  

nebo v knihkupectvích.
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osobnost Prahy 4
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●Na jaká vystavená fotografická díla se
mohou návštěvníci výstavy Tři dekády
těšit? Část expozice jste stihli připravit
velmi aktuálně, takže jsou do ní zařa-
zeny i fotografie, které vznikly během
koronavirové pandemie. Co všechno ex-
pozice divákům nabídne?

Výstava představí především výběr prací
současných studentů a nedávných absol-
ventů, ale jeden panel a jedna ozvučená
projekce připomenou i díla některých dří-
vějších studentů, kteří už mnohdy získali
i mezinárodní renomé. Patří k nim třeba
výrazná představitelka invenční reklamní
fotografie a dvojnásobná držitelka titulu
Hasselblad Masters Bára Prášilová, vítěz
1. ceny z World Press Photo a nominova -
ný člen proslulé agentury Magnum Rafał
Milac h nebo autorka inscenovaných auto-
portrétů s různými ženami, muži i celými
rodi na mi Dita Pepe. S kolegy Michałem Sza -
lastem a Ondřejem Durczakem jsme na vý-
stavu vybrali i ukázky nejnovějších prací,
v nichž studenti zachytili různé aspekty
této mimořádné doby, která na několik mě-
síců radikálně změnila životy většiny z nás. 
● Jak ovlivnila opatření zavedená kvůli
koronavirové pandemii váš běžný život?

Nejhorší byla nemožnost se setkávat
s přáteli, s kolegy a se studenty. Univerzita
byla zavřená a veškeré konzultace jsme
museli dělat on line, přes e-maily, telefon

nebo skype. A to opravdu nemůže nahradit
osobní kontakt. Hodně mi vadila i nemož-
nost cestování. Musel jsem zrušit nebo po-
sunout několik zahraničních výstav, přes
dva měsíce jsem neopustil Prahu. Na za-
čátku karantény jsem si ale představoval,
že najednou budu mít spoustu času na
filmy, které jsem chtěl dávno vidět, nebo
na knížky, které jsem chtěl přečíst. Ale to
vydrželo jenom prvních pár dnů, potom
mne zase naplno pohltila práce pro školu
nebo na různých knihách a výstavách. 
● Působil jste jako pedagog na pražské
FAMU, od roku 1990 vedete Institut
tvůr čí fotografie Slezské univerzity
v Opa vě. Jak vlastně Institut tvůrčí foto-
grafie vznikl a proč právě v Opavě?

V Opavě v roce 1990 vznikala nová uni-
verzita a my jsme se rozhodli, že jejímu pří-
pravnému výboru nabídneme, že tam pře-
vedeme dosavadní Institut výtvarné
fo  tografie Svazu českých fotografů coby no-
vou katedru. Na první pohled to vypadalo
jako zcela bláznivý nápad. Vždyť v té době
bylo možno vysokoškolsky studovat foto-
grafii v celém bývalém sovětském bloku je-
nom na pražské FAMU a na Vysoké škole
pro knižní umění a grafiku v Lipsku. Ale
rozhodli jsme se, že to zkusíme. Napsal
jsem jakýsi zárodek akreditačních materi-
álů pro bakalářské studium fotografie, cho-
dil jsem na různá jednání na ministerstvo

školství a i na různé úřady a každého tam
přesvědčoval, že kombinované studium fo-
tografie je přesně to, co by se v Opavě mělo
učit. A přemluvil jsem několik skvělých fo-
tografů, abych je mohl uvést mezi budou-
cími pedagogy vedle těch, kteří už na Insti-
tutu výtvarné fotografie učili. A ono se to
podařilo. Mezi prvními obory, které bylo
možno už od podzimu 1990 studovat na
nové opavské fakultě, jež byla zpočátku
součástí Masarykovy univerzity v Brně (sa-
motná Slezská univerzita vznikla až o rok
později), byla i fotografie. Přihlásilo se nám
mnoho zájemců o studium, ale zpočátku
jsme jim kromě dobrých učitelů a jedné
kanceláře nemohli nabídnout téměř nic.
Ovšem postupně se nám podařilo vybudo-
vat fotoateliér, odbornou knihovnu, počí-
tačovou učebnu nebo depozitář, jaký by
nám mohlo závidět leckteré muzeum. Zá-
sadní však bylo, že škola rychle získala dob-
rou pověst a začala přitahovat kvalitní stu-
denty nejenom od nás, ale i ze Slovenska,
Polska a dalších zemí.  
● Ke studiu na Institutu tvůrčí fotogra-
fie láká studenty z celého světa výtečné
renomé školy, v jejímž čele již 30 let sto-
jíte. Jakým způsobem se vám podařilo
tak úspěšnou školu vybudovat?

Nejdůležitější bylo, že na Institutu po-
stupně vznikl skvělý tým pedagogů, který
zahrnoval výrazné fotografy různých ge-

Významný český fotograf, ale i neúnavný propagátor
české fotografie v zahraničí, autor řady výstav, historik
fotografie a vysokoškolský profesor Vladimír Birgus vede
již třicet let Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity
v Opavě, ze kterého se pod jeho vedením stala největší
česká fotografická katedra s komplexním programem
a inspirativními pedagogy. Ke svým třicátým narozeninám
připravil Institut tvůrčí fotografie výstavu Tři dekády.
K vidění je na ní výběr nejlepších snímků studentů
i čerstvých absolventů školy, mapujících období let
1990–2020. Pořadatelem výstavy je Uměleckoprůmyslové
muzeum v Praze, které ji od 19. června do 27. září
představí v prostorách kubistického Domu U Černé Matky
Boží v Praze. 

Vladimír Birgus: Jsem rád, že mohu
propojovat různé oblasti fotografie
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nerací a různého tvůrčího zaměření zku-
šených klasiků, k jakým patří třeba Jin-
dřich Štreit, Pavel Mára, Václav Podestát
či Josef Moucha, přes výrazné reprezen-
tanty střední generace Ditu Pepe, Tomáše
Pospěcha a Štěpánku Stein až k mladým
autorům jakými jsou Peter Korček, Michał
Szalast či Ondřej Durczak. Ale vedle nich
i odborníky na jiné obory jako jsou sociolo-
gie, typografie nebo dějiny umění. Je až ne-
uvěřitelné, jak většina pedagogů se vzá-
jemně respektuje a mnohdy i přátelí. Potom
je přirozené, že se taková přátelská a ne-
formální atmosféra přenáší i mezi studenty. 
● Čeho chtějí vaši studenti dosáhnout
v tomto oboru, jaké mají cíle?

Mnozí studenti samozřejmě chtějí být
úspěšnými umělci, mít výstavy, vydávat
knihy, prodávat svá díla. My se jim snažíme
pomáhat v tom, aby se jejich práce dostaly
na veřejnost. Často pořádáme výstavy v Do -
mě umění a v galerii KUPE v Opavě nebo
v galerii Opera v Ostravě, pravidelně před-
stavujeme výstavy našich studentů na Pra-
gue Photo nebo na fotografických festiva-
lech v Bratislavě nebo v Lodži, ale také jsme
připravili studentské expozice ve Varšavě,
Budapešti, Moskvě, Vídni, Berlíně, Kolíně
nad Rýnem, Frankfurtu, Paříži, Oxfordu
a dalších městech. S pomocí různých gran -
tů vydáváme řadu katalogů a knih, v rámci
přednášek z fotografického managementu
učíme studenty pravidla trhu s fotografiemi
či možnosti propagování publikací vyda-
ných vlastním nákladem, zveme si hosty
z řad významných fotografů, kurátorů či
teoretiků fotografie. Současně dbáme na
to, aby studenti vedle volné tvorby věnovali
pozornost různým formám zakázkové fo-
tografie, která zpravidla bude tvořit hlavní
zdroj jejich příjmů. A aby také dovedli o fo-
tografii přemýšlet, mluvit a psát.
●Existují rozdíly mezi věkově odlišnými
studenty?

Důležité také je, že kombinovaná forma
umožnuje studium i starším fotografům,
kteří by nemohli chodit do školy každý den.
A tak se na ITF setkávají čerství maturanti,
odhodlaní objevovat dosud nevyšlapané
cesty, se zkušenými profesionály z médií
nebo z reklamy, kteří už mnohdy pracují
jenom setrvačně a stereotypně. A obě sku-
piny se mohou od sebe lecčemus přiučit.
●Kolik studentů má o studium fotogra-
fie zájem a jak náročné je studium, kolik
studentů školu úspěšně dokončí? 

Každoročně se k nám do bakalářského
studia hlásí čtyřikrát nebo pětkrát více zá-
jemců než jich nakonec můžeme přijmout.
Samotné studium je velmi náročné, ale pro-
tože si můžeme vybírat jenom talentované
uchazeče, naprostá většina studentů ho do-
končí. I když na závěr bakalářského, ma-

Fotografie z letošního dubna nese název Fragmenty metropole. Autorem je Roman
Vondrouš.

Snímek z cyklu Moravské noci Pavla Kopřivy.

gisterského i doktorského studia musí ode-
vzdávat nejenom praktické, ale i obsáhlé
teoretické práce. Což na mnoha jiných umě-
leckých školách nebývá zvykem. Ale napro-
stá většina studentů to respektuje a teore-
tickým pracím věnuje mnoho úsilí. Řada
z nich objevila neznámé či polozapomenuté
fotografy, zpracovala vývoj různých foto-
grafických škol a časopisů, analyzovala díla
současných tvůrců nebo různých trendů.
V situaci, kdy se dějinám fotografie věnuje
jenom minimální pozornost na tradičních
kunsthistorických katedrách, je to mnohdy
velmi významný přínos k historiografii fo-
tografie. Všechny teoretické práce našich
studentů jsou přístupné nejenom v knihov-
nách, ale i na našich webových stránkách
www.itf.cz.

● Je pro fotografa, stejně jako třeba pro
malíře, zpěváka, herce nebo sportovce
důležitý talent?

Talent je nezbytný, ten musí být. Škola
ho může jenom rozvíjet. 
● Kdo nebo co vás nejvíc ovlivnilo? 

V počátcích to byl především tehdejší ve-
doucí Katedry fotografie na FAMU Ján
Šmok, díky němuž byla katedra jakýmsi os-
trůvkem svobody i v dobách normalizace.
Je až neuvěřitelné, že na katedře mo hli stu-
dovat i děti různých disidentů, že se tam
smělo přednášet o autorech, považovaných
tehdejším režimem za ideologicky závadné,
že se často pořá daly výstavy v zahraničí,
že se Šmokovi podařilo uhasit řadu stu-
dentských průšvihů. O tom si většina jiných
kateder mohla jenom snít. Ale také jsem
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Vladimír Birgus
■ český fotograf, kurátor, historik fotografie, vysokoškolský
profesor a vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity
v Opavě
■ po maturitě na gymnáziu v Olomouci vystudoval obor lite-
ratura-divadlo-film na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, paralelně studoval fotografii FAMU v Praze
■ od roku 1978 byl asistentem na katedře fotografie na FAMU.
Roku 1994 se stal docentem a od roku 1999 profesorem. V le-
tech 1998–2002 vedl Kabinet dějin a teorie fotografie při ka-
tedře fotografie na FAMU a od roku 1990 je vedoucím Institutu
tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě

obdivoval Šmokův rozhled
a smy sl pro humor. 
● Máte nějakou svou oblíbe-
nou fotografii, kterou máte vy
sám nejraději, která podle
vás nějakým způsobem převy-
šuje ty ostatní?

Je moc těžké vybrat jedinou
fotografii, protože jich mám rád
mnoho. Ale kdybych měl proje-
vit trochu patriotismu tak bych
asi vybral Poslední růži od Jo-
sefa Sudka z roku 1956. Dílo,
v němž se propojuje Sudkův
proslulý cyklus Okno mého ate-
liéru s jeho průzračně čistými
jednoduchými zátišími. Křehká
fotografie, která okouzleně uka-
zuje harmonickou krásu obyčej-
ných jednoduchých motivů. Měl
jsem štěstí, že jsem se podrobně
mohl zabývat dílem tohoto vel-
kého tvůrce, když jsme s Ann
Thomas a Ianem Jeffreym před
několika lety připravovali vel-
kou Sudkovu retrospektivu pro
Národní galerii Kanady v Otta -
wě a pro Jeu de Paume v Paříži,
doprovázenou rozsáhlým kata-
logem.

●Fotografujete od třetí třídy
základní školy. Jaké byly vaše
fotografické začát ky? S jakou
tech nikou jste začínal?

Moje fotografické začátky by -
ly zcela prozaické. Když jsem
chodil do základní školy, hrály
se u nás filmy jako Poklad na
Stříbrném jezeře a Vinnetou
a všichni kluci sbírali pohled-
nice s Vinnetouem a Old Shat-
terhandem. Těch však bylo
k má ní velmi má lo. A tak mi
starší bratr poradil, ať si je půj-
čím od kamarádů a oreprodu-
kuju je tátovým Flexaretem.
A tak jsem vlastně začal foto-
grafovat. Brzy na to jsem se při-
hlásil do školního fotokroužku
a od té doby jsem už fotografii
neopustil. První samostatnou
výstavu jsem měl na začátku
studií na gymnáziu v olomouc -
ké Galerii v podloubí.
● Zbývá vám čas na další zá-
jmy? Co rád děláte, pokud si
najdete chvíli volného času?

Moc rád cestuji. Proto i tolik
mých fo tografií vzniklo v cizině,
kde mívám na fotografování

více času než v pracovním ko -
loběhu doma. Ale pro mne není
příliš dů ležité, zda některý sní-
mek vznikl v Londýně nebo
v Moskvě, protože vyhledávám
spíše obecnější motivy. Zají-
mám se také o film, ale bohužel
nemám většinou tolik času na
sledování všech filmů, které
bych chtěl vidět. Každoročně si
to však vynahrazuji na Letní fil-
mové škole v Uherském Hra-
dišti, kde někdy zvládám i pět
filmů za den.

● Jaká je vašima očima čtvrtá
městská část, jsou na čtyřce
nějaká mís ta, která se vám
líbí, kam rád zajdete, kam se
rád vracíte?

Mnoho let chodím plavat do
Plaveckého stadionu v Podolí.
Venkovní bazén je romanticky
umístěný pod skalami, je to
oprav du krásné místo. A moc se
mi líbí nedaleká nádherná stav -
ba vodárny, v níž je dnes umís-
těno Muzeum pražského vodá-
renství.

INZERCE V4-0801

VÝUKA JAZYKŮ
SKUPINOVÁ, INDIVIDUÁLNÍ, FIREMNÍ, PRO DĚTI,

MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ, DOUČOVÁNÍ,
VÍKENDOVÉ A ON-LINE KURZY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. 9. 2020
K Novému dvoru 16, Praha 4

NYNÍ
PROBÍHÁ

ZÁPIS

+420 604 288 483 www.libere.cz skola@libere.cz

<5
MAXIMÁLNĚ 5 STUDENTŮ

VE SKUPINĚ
PÁR KROKŮ OD VÁS

U TEMPA

NÍZKÉ CENY, SLEVY PRO SENIORY

Více informací na

WWW.LIBERE.CZ

ANGLIČTINA

ŠPANĚLŠTINA

NEMČINA

FRANCOUŠTINA

ITALŠTINA

RUŠTINA

ČEŠTINA PRO CIZINCE

INZERCE V4-0811
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space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

Více na www.hodkovicky.cz/letni-kempy.
244 460 435, 737 284 377 iveta.nechanicka@hodkovicky.cz      

TERMÍNY

BASIC GOLF PLAYER GOLF      

turnus I.:
turnus II.:
turnus III.:
turnus IV.:
turnus V.:
turnus VI.:
turnus VII.:
turnus VIII.: 

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

3.
10.
17.
24.
31.
7.

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-
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luštění

Do vybraných muzeí a galerií s 50 procentní
slevou. Stačí předložit kartu Lítačka

www.nasregion.cz

V rámci podpory kulturních institucí v době po koronavirové
krizi se hlavní město rozhodlo umožnit lidem vstup do vy-
braných galerií a muzeí s 50% slevou. Při vstupu do celkem
devíti různých institucí k tomu postačí ukázat kartu Lítačka.
Celková podpora Prahy v podobě dorovnání poloviny vstup-
ného za období červenec a srpen 2020 je více jak 13 mili-
onů korun. Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Prague

Čtěte na…

Praha nalepí na stožáry veřejného osvětlení
QR kódy. Ty pomůžou hasičům i turistům
V červnu začala městská společnost Technologie hlav ní -
ho města Prahy (THMP) vypalovat na kovové štítky ozna -
ču jící stožáry veřejného osvětlení (VO) kromě identifi -
kačního čísla i takzvané QR kódy. Ty umožní jednoduše
ohlásit poruchu nebo černou reklamu na veřejném osvět-
lení, do budoucna mohou pomoci Integrovanému zá-
chrannému systému nebo Pražanům a turistům. „Všech

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Josefa Poláčka

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V4-0815
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Komunikace s věřiteli –
pokud nebudete komu-
nikovat s věřiteli a bu-

dete si myslet, že se na dluh za-
pomene, tím horší to bude. Na
dluh se nezapomene! Čím déle
se budete před problémy scho-
vávat, tím vyšší dluh nakonec
bude. Je třeba pravidelně pře-
bírat veškerou poštu, včetně
všech obsílek.

Pokud zásilku nepřeberete
nic tím nezískáte, odpovědnost
za doručení písemnosti je na
straně adresáta. Jakmile se do-
zvíte, že na vás byla uvalena
exekuce, snažte se co nejdříve
domluvit s příslušným exeku-
torem na schůzce, abyste se
dom luvili na dalším postupu.
Pokud dlužnou částkou dispo-
nujete, je možné se rovnou do-
mluvit na zaplacení. Pokud ne,
musíte počítat s tím, že Váš ma-
jetek bude zabaven a prodán
v dražbě.

Spolupráce s exekutorem –
náklady na exekuci se dají mini -
malizovat, pokud budete s exe -
kutorem spolupracovat. Pokud
by mělo dojít k zabavení vašeho
majetku v místě bydliště, je po-
třeba počítat, že exekutor, popř.

lidé jím pověření mají právo do
Vašeho bydliště vstoupit i bez
Vašeho souhlasu. I proto je lepší
s exekutorem spolupracovat.
Samozřejmě si vyžádejte jeho
služební průkaz a veškeré lis-
tiny, na základě kterých se
vstupu do bytu domáhá. Pokud
odmítne, volejte policii. V rámci
zabavování majetku se dělá sou-
pis vybavení. Tento protokol si
důkladně prostudujte. Pokud se
na protokolu nacházejí věci,
které Vám nepatří, do protokolu
tuto skutečnost nechte uvést.
U soudu pak podává te vylučo-
vací žalobu na tyto věci.

Exekuce nemovitosti – po-
kud Vám pošťák doručil rozhod-
nutí o nařízení exekuce, máte
problém, jelikož s největší prav-
děpodobností existuje pravo-
mocné a vykonatelné rozhod-
nutí. Pokud bydlíte ve vlastním,
s velkou pravděpodobností Va -
še nemovitost půjde do dražby.
Nemovitosti se v dražbě vyvo-
lávají za dvě třetiny znaleckého
odhadu. Pokud Váš byt má tržní
hodnotu 5 milionů Kč, znalec
exekutora jej může odhadnout
i na 4 miliony Kč. To tedy zna-
mená, že vyvolávací cena v prv-
ním ko le dražby bude 2,6 milio -

IN
ZE

RC
E 

V
4-

08
14

Prodej nemovitosti

s exekucí

V České republice je v současnosti více než

783.000 fyzických osob, proti kterým je

vedeno cca 4,5 Mil exekucí, tzn. v průměru

téměř 6 exekučních příkazů na osobu.

Důvodů, díky kterým se lidé dostali do

složité životní situace může být více.

Někteří lidé přišli o práci, někteří lidé si

půjčovali peníze, které neměli z čeho

splácet a pro některé lidi je to víceméně

způsob života. Níže jsou důležité zásady,

co v případě, že mi hrozí exekuce dělat.

nu Kč. Pokud se neprodá, bude
se v dal ších kolech vyvolávací
cena snižovat. Tudíž rozdíly cen
trž ní versus, za kterou se prodá
v dražbě, může být značný.
Draž ba s sebou nese také další
náklady s ní spojené, které se
uhradí z výnosu z prodeje, o to
Vám zbyde méně. Rozhodně se
nesnažte prodej v dražbě bojko-
tovat, nevyplatí se to!

Jaké je možné řešení – nej-
lepší je se do exekuce vůbec ne-
dostat. Jakmile tedy zjistíte, že
nejste schopni svoje splátky
splácet řádně a včas, je dobré se
spojit s věřiteli a tuto situaci
včas řešit (odklad splácení, re-

financování půjčky, konsolidace
závazků, atd.). 

Jestliže Vám však exekuce re-
álně hrozí a vlastníte nemovi-
tost, jsme Vám schopni s danou
situací pomoci. Závazky za Vás
zaplatíme a vykoupíme Vaší ne-
movitost za férovou cenu, která
bude výrazně vyšší, než byste
obdrželi při prodeji Vaší nemo-
vitosti v dražbě. Pokud riziko
exekuce není bezprostřední, ale
víte, že své závazky nejste
schop ni splácet, obraťte se na
nás, abychom našli rychle kup -
ce a nemovitost prodali za co
možná nejvyšší cenu. Kontak-
tujte nás.

Ing. Jana Mikšánková
certifikovaná realitní makléřka
mobil: +420 776 827 676,
e–mail: jana.miksankova@re-max.cz

Jan Halaška
certifikovaný realitní makléř
mobil: +420 602 229 133,
e–mail: jan.halaska@re-max.cz

www.prodat-byt-v-praze.cz

Partner

Realitní
služby,
jaké si přejete
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servis

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat ve Vaše 4?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase4.cz

STĚHOVÁNÍ PRAHA ■ RYCHLE ■ LEVNĚ 
DOMÁCNOSTI  KANCELÁŘE  TĚŽKÁ BŘEMENA  DOPRAVA  SKLAD
BALICÍ MATERIÁL  MONTÁŽNÍ PRÁCE  LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO
M:737 208 508 W:WWW.PLUSIM.CZ E:STEHOVANI@PLUSIM.CZIN
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava

oken, žaluzií

IN
ZE

RC
E 

V
4-

08
22

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Do těchto kontejnerů je
možné odkládat drobná
elektrozařízení jako jsou

např.: kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany,

telefony a další. Do kontejnerů
na elektrozařízení a baterie na-
opak nepatří televizory, počíta-
čové monitory, zářivky nebo
úsporné žárovky. 

Pilotní projekt sběru po -
užitých tonerových a in-
koustových kazet na vy-

braných sběrných dvorech
hlav ního města začala v letoš-
ním roce.

Vkládat lze odpad do 240 l
sběrných nádob červené barvy,
patří sem jak originální, tak
i kompatibilní či renovované to-
nerové a inkoustové kazety.
Ses bírané kazety budou zpra -
co vány společnostmi renovují-
cími tonerové a inkoustové
kaze ty.

Originální a dříve renovované
originální tiskové kaze ty budou
odborně reno vo vá ny a umož-
něno jejich plnohodnotné opě-
tovné využití. Kompatibilní
tisko vé kazety musí být zlikvi-
dovány, z důvodu jejich techno-

logické nemožnosti provést
funkční renovaci.

Každá renovovaná tonerová
kazeta v průměru ušetří
4,49 kg emisí skleníkových
plynů, 9,39 kg primárních pří-
rodních zdrojů a 0,67 kg od-
padu.

Odevzdávat lze tento druh
odpadu v Praze 4 na sběrném
dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spoři -
lov, a také v Praze 9 – Vysoča-
nech a v Praze 12 v Modřanech.

Sběr tonerových
a inkoustových kazet

Sběr vysloužilých
elektrozařízení a baterií
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Sběr potravinářských
olejů a tuků

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálep-
kou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratel-
ných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech.

Použitý olej lze odevzdávat
ve všech sběrných dvo-
rech. V každém sběrném

dvoře je umístěna nádoba
s nálep kou označující, že jde
o nádo by určené k odkládání
použi tých kuchyňských olejů
z domácností.

Podmínkou je, aby oleje zba -
vené zbytků jídla byly v uzaví-
ratelných obalech, avšak v žád-
ném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech:
PET láhvích, uzavřených kbelí-
cích nebo kanystrech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -

xe při jeho zbavování vedla
k dvě ma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do ko munálního od-
padu dochází často k otevření
či narušení láhve a jejímu vylití.

Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.

■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská

■ Mečislavova 3
■ Podolská 17
■ Na Líše (parkoviště)
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