Nezávislý měsíčník pro Prahu 4

Causa

ŘÍJEN

Vychází 19. 10. 2020 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase4.cz

Oprava terasy
na Budějovické

Aktuality
Novinky
ze čtyřky

Jiří Žáček:
Kam s odpadem
v Praze 4

Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme
INZERCE V4-1006A

Servis

INZERCE V4-1017

editorial
Vážení čtenáři,
co se vleče, neuteče. To beze
zbytku platí o rekonstrukci
terasy na Budějovické, která
si ji za víc než čtyřicet let
služby určitě zaslouží. Po několika odkladech se snad dočká příští rok na jaře. Takže je
před vámi ještě jedna zima
s vodou kapající skrze poškozenou terasu, která v ponurém podchodu zmrzne na ledovku. Ale co, jsou přece ještě
horší věci! A jak se to může
na základě mediální reality
jevit, za chvilku třeba budeme rádi, že ještě pořád žijeme
a že máme co jíst. A nějaká nekonečná (ne)rekonstrukce
bude tváří v tvář existenciální krizi bezvýznamná. Přesto
se člověku nechce zabývat se pořád tím jedním tématem,
a alespoň na chvíli ho pustit z hlavy. Čeho je totiž moc,
toho je zkrátka příliš. Aniž bych se chtěla proměnit v tetu
Kateřinu ze Saturnina, nemůžu si pomoct. Když už se člověk bojí otevřít ledničku, aby tam na něj nevykoukl ten
zpropadený virus, musí někde upustit páru. A nenechat
se zničit ani rostoucí panikou z druhé vlny. A tak mi dovolte
ještě do třetice jednu moudrost – byli jsme před koronavirem a budem i po něm!
Jitka Kačánová
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PRODÁNO PŘES 80 % BYTŮ

Rodinné byty chytře...
Nová „Nuselská“ je rezidenční komplex se soukromým vnitroblokem,
který roste na území bývalého areálu Nuselských mlékáren.
Dokončení: Konec roku 2020

www.nova-nuselska.cz
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Tramvaj až na Budějovické náměstí

zřejmě nepovede
ůvodní plán, že se tramvajová trať
protáhne až přímo na Budějovické
náměstí, jak tomu bylo například
v 60. letech, padá. Vedení Prahy 4 s tím nesouhlasí, a proto koleje asi skončí už na začátku Budějovické ulice před poštou. Magistrát, který měl v úmyslu prodloužit
tramvajovou cestu z Pražského povstání
přes Pankác na Budějovické náměstí, nejspíš vyhoví námitkám místního zastupitelstva, které s tím zásadně nesouhlasí. „Za
městskou část mohu říct, že od hlavní pošty
tramvajovou trať dál v žádném případě.
Máme tam 450 parkovacích míst, což je samozřejmě nemožné nahradit. Pro to prodloužení ani není dopravní důvod,“ řekl
k tomu místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS). O prodloužení se teď hodně
mluví v souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí a prodloužením trati mezi křižovatkami Na veselí a Hvězdova, které by
měly trvat do listopadu. Před poštou by
měla být v budoucnu zastávka s jedním ostrůvkem, takzvaná úvrať, kde tramvaje za-

ospodaření radnice Prahy 4
skončilo v prvním pololetí přebytkem zhruba 43,6 milionu korun. Výsledek ovlivnily vyšší příjmy
a nižší výdaje, než radnice očekávala.
Příjmy byly 434,5 milionu a výdaje
390,8 milionu. Zatímco z plánovaných
příjmů už je v městské pokladně téměř
polovina, výdaje byly vyčerpány pouze
z necelých 30 procent. Na letošní rok
si čtvrtá městská část schválila rozpočet s celkovými příjmy 761,76 milionu
a výdaji 1,09 miliardy. Rozdíl hodlá pokrýt z vlastních zdrojů nebo penězi od
města či státu. Proinvestovat plánuje
342 milionů. Většina vynaložených
peněz šla na běžné výdaje, a to asi
347,9 milionu. Z této částky se největší
část – zhruba 140 milionů – zaplatila
na fungování radnice a městské části.
Druhá nejvyšší částka se vydala na školství a vzdělávání, a to přes 77 milionů.
Na ochranu životního prostředí použila
Praha 4 přes 46 milionů korun a v sociální oblasti utratila přes 44 milionů.
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Radnice Prahy 4
v plusu 44 milionů

řadí zpětný chod a pokračují v jízdě. Cestující by odtud mohli přestupovat na budoucí metro D.
INZERCE V4-1016

Harmony

Vaše realitní kancelář

Prodat nebo pronajmout?
Otázka, kterou v realitní kanceláři řešíme velmi
často. Odpověď ale záleží na typu nemovitosti,
době, kdy na tuto otázku odpovídáme, a
lokalitě, o kterou se jedná.
Během letošního roku se hodně změnilo a
pokud se podíváme na vývoj cen nemovitostí
z doby před 10-12 lety, můžeme trochu
předpovídat.
V Praze v letošním roce trend zvyšování cen
u prodeje nemovitosti stále trvá, otázka je, jak
bude tento trend pokračovat. U pronájmů
naopak ceny poklesly znatelně.

Praha 1
Štěpánská
prodej bytu
1+kk, balkon,
2.NP, zařízený.
Cena:
5.600.000,- Kč

harmony@re-max.cz

Prodej bytu
Pronájem
3+kk
byt/kancelář
3+kk,
3.NP , po
suterén,zahrada
rekonstrukci,
klidné ulice.
klidná
místo
Cena: 18.300,6.990.000,-Kč
Kč/měs
harmony@re-max.cz

Pokud se nad vývojem cen také zamýšlíte a
řešíte konkrétní případ, jsme zde připraveni
Vám poradit a pomoci.

Také chcete prodat byt?
Rádi Vám pomůžeme. Hezké podzimní dny Vám přeje tým
Kontakt: 605 721 944 RE/MAX Harmony,
harmony@re-max.cz již 15 let Vaším poradcem na trhu s nemovitostmi.

Na Pankráci 20, Praha 4

4

www.vase4.cz

www.remaxharmony.cz

605 558 165

Praha
P4
- Podolí
2
V rovinách
Oldřichova

731 400
618 438
464
737
603
171
626

Praha
P4
- Záběhice
4
Nad
Nuslemi
Postupická
kprodej
pronájmu
bytu byt
4+1
v3 rod.
domě,
+1/Lodžie,
parkování,
klidné místo,
zahrada.
nezaříz.
Cena:14.900,9.990.000,- Kč
Kč/měs
harmony@re-max.cz

605 721 944
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Čtyřka opraví
cyklotrialové hřiště
adnice Prahy 4 nechá zrekonstruovat cyklotrialové hřiště Na
Chodovci. Důvodem je špatný
stav vybavení i samotných tras. Práci
ve výši zhruba 1,7 milionu korun provede společnost Bau trade. „Nájezdová
rampa byla v rámci roční odborně technické kontroly kvaliﬁkována jako provozně nebezpečná. Traťové vlny jsou
rozpadlé, zpevněné plochy kolem nich
nevyhovující. Poničen je též současný
mobiliář a ostatní vybavení areálu,“
uvedl mluvčí radnice čtvrté městské
části Jiří Bigas. Při rekonstrukci se
úprav dočká celý prostor hřiště. Nově
budou vymodelovány zábavné a bezpečné trasy pro jízdy na kole, budou odvodněny a vytvořeny v několika úrovních obtížnosti, aby si na hřišti mohli
zajezdit začátečníci i pokročilí. Nová
bude rovněž zmíněná nájezdová rampa. Na hřišti se objeví také nové lavičky
i travnaté plochy a plot areálu dostane
zbrusu nový nátěr. Termín dokončení
zatím není znám.

R

Pirát neuspěl.
Policie nákupy dezinfekce
v Praze 4 prověřovat nebude
olicie se nebude zabývat trestním
oznámením, které podal na jaře opoziční zastupitel Prahy 4 a bývalý místostarosta Tibor Vansa (Piráti) kvůli tomu,
jak radnice při jarní pandemii covid-19 nakupovala dezinfekci. Podle policistů nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k trestnému
činu. Médiím to sdělil mluvčí pražského
městského státního zastupitelství Aleš
Cimbala. Vansovi vadily obchody městské
části s ﬁrmou Rychle uklidit. Radnice měla
údajně nakoupit půllitrové láhve dezinfekce
po téměř šesti stech korunách, jejich cena
od jiných dodavateků je však běžně zhruba
třetinová. „Věc byla policejním orgánem uložena ad acta, neboť nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl
spáchán trestný čin,“ uvedl Cimbala. Bývalý místostarosta podal trestní oznámení
kvůli podezření z porušení povinnosti při
správě cizího majetku z nedbalosti. Tibor
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Vansa v květnu kvůli obchodům se společností Rychle uklidit kritizoval vedení radnice. Prohlásil, že ﬁrma od Prahy 4 získala
v minulých letech zakázky za celkem devět
milionů korun. „Z toho pouze jen tři miliony najdeme v registru smluv. Zbylých šest
milionů tak asi bylo poskytnuto bez právního důvodu,“ uvedl Vansa. S výjimkou té poslední zakázky jsou prý všechny do výše
200 000 korun, které je možné zadat bez
výběrového řízení a schválení radou. Majitelem ﬁrmy je podle bývalého místostarosty
Vansy člen ODS Martin Rezek, který byl
v minulosti zastupitelem Prahy 15, a ﬁrma
sídlí na stejné adrese jako jeho advokátní
kancelář. Firmu označil jako takzvaně
schránkovou s jedinými zakázkami, a to od
čtvrté městské části. Vansa uvedl, že městské části byla dvěma obchody z doby nouzového stavu způsobena škoda přesahující
milion korun.
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Terasa na Budějovické
se konečně dočká opravy!
Po nekonečných majetkových tahanicích a věčných odkladech by
se příští rok na jaře už snad mělo opravdu začít s rekonstrukcí
terasy nad stanicí metra Budějovická. Ta je už dlouhé roky
v havarijním stavu a místní obchodníci i kolemjdoucí změnu
k lepšímu jen uvítají.
erasa přitom měla být
opravená již koncem letošního srpna. To ale padlo. „Rekonstrukce nezačala kvůli novému výběrovému řízení,
které muselo byt vypsáno
s ohledem na změny technického řešení opravy stávající
konstrukce a snížení výše investice. Původní dodavatel nebyl
vybrán, byl pouze zahájen proces výběrového řízení,“ vysvětlil Vaší 4 tiskový mluvčí magistrátu hlavního města Vít
Hofman důvody odkladu. Podle
jeho informací se s opravou začne v jarních měsících roku
2021 a hotovo by mělo být za
devět měsíců.
Terasa si o rekonstrukci koleduje již dlouho. Od jejího postavení v roce 1977 se nikdy neopravovala, tedy více než 40 let.
Dlouho ale nebylo jasné, komu
terasa vlastně patří. Proto ji nikdo neudržoval a na její havarijní stav upozornil až v roce
2011 stavební odbor Prahy 4.
O dva roky později úředníci této
městské části rozhodli, že terasa patří hlavnímu městu.
Opravu však komplikovaly spory mezi pěti spoluvlastníky přilehlých prostorů – Dopravním
podnikem, hlavním městem,
Domem bytové kultury, Českou
spořitelnou a provozovatelem
stánku s občerstvením pod terasou.
Stavba však chátrala dál,
a proto byl v lednu 2018 prostor
mezi obchodním domem a výstupem z metra směrem k poliklinice zcela uzavřen a lidé museli chodit okolo. V jednu chvíli
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se dokonce uvažovalo o demolici terasy. Kvůli protestům radnice Prahy 4 i DBK nakonec po
deseti měsících nechalo město
terasu podepřít vzpruhami
a pro chodce nechal udělat úzký
oplocený průchod. DBK to ale
samozřejmě nestačí.
„Rekonstrukce terasy na Budějovické ovlivňuje tvář obchodního centra DBK především
z estetického hlediska, má to ale
samozřejmě vliv i na návštěvnost centra. Zákazníci se domnívají, že se jedná o náš pozemek, který jsme naší nedbalostí
nechali zchátrat až do dnešního
stavu,“ popsala Vaší 4 marketingová manažerka DBK Monika
Kasanová. „Pokud někdo nesleduje celou kauzu, těžko se mu
vysvětluje, že na zoufalém
vzhledu okolí obchodního centra nenese DBK žádnou vinu.“
Stížnosti na odpudivý vchod
z metra, na zdevastované nepřístupné schody a zničenou ohrazenou terasu se často objevují
i při hodnocení DBK na internetu. „Velkým problémem je

udržování čistoty v provizorní
pasáži. Přestože hrazení kolem
metra nechalo postavit město,
nejsou zodpovědné instituce
schopny zajistit úklid za ohradami, kde se hromadí odpadky,“
řekla Kasanová. Po řadě žádostí nakonec průchod na straně
pasáže podél DBK vyčistili sami. „Ale je to boj s větrnými mlýny. Jeden den to vyčistíme
a druhý můžeme začít znovu,“
povzdechla si manažerka.
V DBK jsou podle jejích slov
rádi, že je pasáž otevřená a lidé
mají přístup ke všem vchodům
do obchodního domu, nicméně
od města požadují pravidelný
úklid. „My se můžeme uvnitř
obchodního centra snažit sebevíce, ale když první, co zákazník vidí, je hrazení, vlnitý plech
a nepořádek, tak to jeho dojem
z nakupování určitě negativně
ovlivní. Zvláště když už to trvá
dva roky,“ uvedla Kasanová.
Většina nájemců si podle ní zakládá na tom, že mají provozovny v moderních reprezentativních prostorách, a proto je

jen obtížně přesvědčují, ať ještě
vydrží, než se něco konečně
změní.
Klíčem k oné kýžené změně
se stala až dohoda mezi výše
jmenovanými subjekty z konce
minulého roku. Za město ji
tehdy podepsal radní Prahy pro
majetek Jan Chabr (TOP 09
a STAN – Spojené síly pro Prahu). Základem dohody podle
něj byl souhlas všech stran, že
terasa patří městu Praze a že
nikdo tento fakt nebude zpochybňovat u soudu. Po dosažení
shody se zpracoval projekt
opravy terasy, který měl být dokončen do 30. srpna 2020. Podle radního se ale ukázalo, že
daný projekt obsahoval různé
právní kličky, a proto se přistoupilo zatím k poslednímu projektu, který slibuje zahájení
opravy již po letošní zimě.
„Velice mě mrzí, že terasa není již dávno opravená, nicméně
došlo k několika složitostem,“
sdělil Vaší 4 Chabr. Problematická byla jak dohoda mezi původními vlastníky, tak se musel
změnit projekt opravy. Dle nových stavebních technologií lze
totiž nyní přistoupit k opravě
bez bourání stávající a výstavbě
nové konstrukce. „Je mi líto, že
se daná záležitost protahuje,
protože současný stav vnímám
jako ostudu, nicméně mnohé je
bohužel dáno složitostí a svázaností samosprávy všemi veřejnoprávními předpisy. Je nepochybné, že soukromý vlastník
by postupoval zákonitě rychleji,“ dodal.
Radnice čtvrté městské části
teď tedy víceméně čeká na kroky magistráty, „Praha 4 už řadu
let usiluje a žádá hlavní město
o opravu terasy nad jižním vestibulem stanice metra C Budějovická a rovněž průchodu mezi
severním a jižním vestibulem.
Ze stropu terasy kape po dešti
voda a dlažba v průchodu je
uvolněná. Pokud hlavní město
zajistí nápravu, uvítáme to,“
řekl Vaší 4 tiskový mluvčí radnice Prahy 4 Jiří Bigas.
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Anketa: Co říkáte dlouhotrvající
(ne)rekonstrukci terasy na Budějovické?
oučasný žalostný stav je bohužel ukázka nekompetentnosti vedení městské části Praha 4
v čele s místostarostou za majetek Michalem
Hrozou a jeho neschopnosti spolupracovat s vedením Prahy. Od podzimu 2018, kdy se povedlo
starostovi Petru Štěpánkovi a náměstkovi primátorky Dolínkovi otevřít vstup do metra a přizvat k jednání všechny vlastníky, se oprava nikam neposunula a vedení
městské části v čele s ANO, ODS a TOP 09 s Prahou stále jen slibuje, že už to bude. Opravu a revitalizaci si Budějovická opravdu zaslouží.
Verona Ballay (Praha 4 sobě – Zelení a NK)

S

tav okolí metra Budějovická je dlouhodobě
otřesný, to vidí každý. Jsem ráda, že se po
mnoha letech nečinnosti a divokých eskapádách
v minulém volebním období podařilo radnímu
hlavního města Prahy Janu Chabrovi uzavřít dohodu mezi všemi vlastníky o opravě, nikoli zbourání terasy. Mrzuté je, že se samotnou opravou se
ještě nezačalo, údajně kvůli dvakrát zrušené veřejné zakázce.
Věřím, že magistrát dostojí svému slibu a opravu dotáhne do
konce a spolu s tím zvelebí i okolní prostor, který to tolik potřebuje.
Jitka Zykánová (TOP 09)

S

le mých informací se magistrátu povedlo dosáhnout dohody se všemi vlastníky okolních
objektů a nalézt technické řešení, které zkrátí
omezení pohybu během samotné opravy terasy
na minimální dobu. V tuto chvíli běží výběrové řízení na dodavatele stavby. Současně hlavní město
vytvořilo komisi, která by měla navrhnout plán na
celkovou změnu podoby okolí stanice metra, které nyní místy vypadá zanedbaně. Doufám, že koaliční radní na hlavním městě brzy
ukážou výsledky.
Tibor Vansa (Piráti a nezávislí)

D

o se týče rekonstrukce, jedná se v zásadě o jeden z problémů dělené působnosti ve správě
veřejných prostranství, kdy část prostranství
spravuje hlavní město Praha a část městská
část, přičemž nikde není stanoveno, kdo by se
měl starat o co. V praxi tak dochází k situacím,
kdy se k některým prostranstvím nemá nikdo. Patrně
jedním z takových případů je také zmíněná terasa na Budějovické,
neboť části, které nejsou vlastněny DBK či ČS, nebyly dlouhá léta
udržovány. Problém proto vidím v obecně nízké pozornosti veřejné správy na udržování existující infrastruktury a dále v poněkud chaotické dělbě správy v Praze.
Viktor Derka (Piráti a nezávislí)

C

si se shodneme, že stav terasy je tristní a že
tato skutečnost nedělá zrovna pěknou vizitku naší městské části. Za mě jen krátká reakce. Oprava je více než potřebná už jen proto,
že před časem magistrát na terasu vyhlásil havarijní stav a provizorní zabezpečení nemůže vyhovovat dlouhodobě. Ujišťuji vás, že já i další kolegové
z naší koalice využíváme kontakty a vazby na magistrátu ve prospěch této věci.
Tomáš Chaloupka (ANO)

A

ěším se, až pražský magistrát dotáhne slibovanou opravu terasy a nejbližšího okolí do
konce.
Petr Kučera (TOP 09)

T

Osloveni byli vždy dva zástupci všech politických stran v zastupitelstvu Prahy 4, reagovali však pouze někteří z nich.

INZERCE V4-1008

20% SLEVA
z celkového účtu*

20% SLEVA

z celkového účtu*
* Nabídka se nevztahuje na polední menu

Najdete nás l Palackého 740/1, Praha 1
Westﬁeld chodov Roztylská 2321/19, Praha 4
cafe.graff

Café Graff
momento_cafe_praha

Momento Café

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

www.vase4.cz
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Poetického tvůrce dětských básniček a říkadel Jiřího Žáčka
zná v Čechách nejspíš každý. Každý, kdo tu chodil zhruba
v posledních padesáti letech do školy. Básník z dětského
slabikáře oslaví sedmdesáté páté narozeniny.

Jiří Žáček:

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV AUTORA

Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme
● Na čem právě teď pracujete?
Zrovna dělám korekturu sbírky básní
Kdo učí ptáky zpívat. Vyjde patrně v říjnu.
Namlouvám si, že to bude moje poslední
básnická kniha, ale pokud mi vydrží inspirace, bránit se nebudu.
● I když jste se narodil v Chomutově,
před pár lety jste se stal čestným občanem Prahy 4, kde bydlíte přes čtyřicet
let. Jak si tohoto ocenění považujete?
Člověka potěší, že na radnici sedí lidé,
kteří berou literaturu vážně. Kteří vědí, že
nejen ekonomika, ale i kultura je důležitá.
● Co pro vás Praha znamená a jaká
místa v ní máte nejraději?

V Jizerkách rostou

8
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Přišel jsem do Prahy jako student stavební fakulty začátkem šedesátých let a byl
to pro mě zázrak – divadla, koncertní síně,
galerie, studentské kluby, takže jsem léta
studií spíš proﬂámoval a prodebatoval na
kolejích, než prostudoval. Od té doby mám
z pražských lokalit nejraději Petřín, kam
jsem chodil na rande se svou budoucí ženou
Evou. Všude mám někoho známého nebo
kamaráda, po jednačtyřiceti letech v Praze
není divu.
● Jste na volné noze. Jak se v dnešní době uživí básník v Čechách?
Jestli se nepletu, na volné noze jsem od
roku 1992. Básničkami bych se rozhodně

neuživil, ale díky tvorbě pro děti, divadelním pohádkám a třeba i učebnicím jsem
žádné existenční trampoty nezažíval.
Vždyť já jsem autorem nejstaršího českého
slabikáře pro prvňáčky, poprvé se objevil
roku 1992 a vychází dodnes. A mám na svědomí i encyklopedii pro děti.
● Já si vás pamatuji z čítanky z osmdesátých let, ale vaše básničky čtou i dnešní děti. Jak se vám daří uchovávat si poetiku dětského básníka? Co je podle vás
tajemstvím dobrého spisovatele?
Jak si uchovat dětskou duši, na to žádný
recept nemám, myslím, že dětsky myslím
jen při psaní. A s tím tajemstvím také nevím, hádám, že spisovatel musí mít rád lidi,
přestože je přesvědčen o opaku.
● Kterou ze svých knih máte nejraději?
Ze svých knížek mám nejraději Aprílovou školu, svou první knihu pro děti, poněvadž mi při jejím psaní pomáhaly moje
dvě děti – ne snad že by mi přímo diktovaly,
co mám psát, ale že mě vtáhly do toho svého fantastického dětského světa. Tam se
žije na plný pecky, my dospělí už jen přežíváme.
● A které spisovatele sám rád čtete?
Z básníků mám rád ty české, Seiferta,
Hrubína, Mikuláška, Kainara, Holuba, ze
světových Villona, Lorku, Préverta, Ferlinghettiho. Nedávno jsem potřetí přelouskal román Sto roků samoty od Garcíi Marquéze, to je famózní kniha. Vracím se rád
i k povídkám Oty Pavla Jak jsem potkal ryby
a Smrt krásných srnců. Ale skvělých knih
jsou tisíce a čtenář jen lituje, že všechny
nepřečte.
● Vaše verše často ilustrují věhlasní
umělci jako například Adolf Born, autor
Krtečka Zdeněk Miler nebo Helena
Zmatlíková. Také jste nedávno vydal
knížku básniček doprovázejících a inspirovaných obrázky Josefa Lady. Jak důle-

osobnost Prahy 4
žitý je podle vás obrazový doprovod u vašich básní a jak se vám se slavnými malíři
– myslím tedy těmi živými – spolupracovalo?
Mám rád ilustrované knížky, to pak člověk chce mít ty nejlepší ilustrátory. Měl
jsem na ně štěstí, třeba s Adolfem Bornem
jsem vydal sedmnáct knížek. Uměli si poradit i tam, kde já bych marně přemýšlel,
co by mělo být na obrázku. Jednoduché
jsem to měl u knížky Čáry máry fuk, ať jsem
zase kluk!

K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.
● Před třemi lety vzbudila vaše báseň
věnovaná maminkám, K čemu jsou holky na světě, kontroverzní ohlasy, protože
v ní prý podporujete genderové stereotypy. Jak zpětně celou tu kauzu hodnotíte dnes?
Rád bych věděl, jak a proč ten furor
vznikl. Někdo si básničku pro malé holčičky, které milují svou maminku a chtěly
by se jí podobat, úplně nesmyslně vyložil
jako genderové prohlášení. Nedokážu to pochopit, na to musí být člověk buď hlupák,
nebo prudič. Nebo obojí. Naštěstí se ukáza-

Poklid na chalupě
lo, že rozumných lidí je u nás víc než nerozumných. Kdybych si myslel, že potřebuju
reklamu, řekl bych, že to byla dobrá reklama.

● V listopadu oslavíte sedmdesáté páté
narozeniny. Jaké je smiřovat se s příchodem stáří a zdravotními problémy, které
jsou s tím spojené?

INZERCE V4-1013

www.vase4.cz
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S manželkou Evou

S „fofr“španělkou

Nic moc. Ale když jsem před
patnácti lety skončil s rakovinou na operačním stole, bylo to
horší. Smutné je, že nám umírají staří kamarádi a kamarádky
– a ty mladší už si hledáme jen
obtížně.
● Co si myslíte, že nám všem
přinesla koronavirová krize
a jak to podle vás ovlivní způsob myšlení současných lidí?

Vyzkoušeli jsme si, co je pro
nás důležité, ale že bychom se
„polepšili“, tomu nevěřím. Lidé empatičtí a laskaví budou
empatičtí a laskaví i nadále,
a egoističtí deprivanti jim to nadále budou kazit.
● Co byste na rozloučenou
popřál čtenářům Vaší 4?
Aby byli mladí, zdraví a veselí. Což bych přál i sobě.

INZERCE V4-1002

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
PRŮMYSLOVÝCH
Ů
S O C O
OBJEKTŮ
J
Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL
Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?
Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání.
Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.
NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz
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Jiří Žáček
■ Narozen 6. listopadu 1945 v Chomutově.
■ V roce 1987 získal ocenění zasloužilý umělec, v roce 2011
Cenu Jána Smreka a v roce 2015 medaili Za zásluhy.
■ Vydal například básnické sbírky: Okurková sezóna, Rýmy
pro kočku, Papírové růže, České moře, Vy mě taky! či Kdo se
směje naposled.
■ Pro děti napsal: Aprílová škola, Ahoj moře, Abeceda, Kočkování, Krysáci anebo Chytré pohádky pro malé rozumbrady.
INZERCE V4-1005

inzerce
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PRONÁJEM

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.
Volejte
kdykoliv

SPACE 4U s.r.o.,
Na Úseku 1249/4,
100 00 Praha 10 - Strašnice
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David Mikula
4u .cz
d.mikula@space
606
+420 77 7 850
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INZERCE V4-1001

Kontakt

INZERCE V4-1012

K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

INZERCE V4-1006B

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

www.vase4.cz
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realitní poradna
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.

Prodej nemovitosti

s exekucí
V

12

www.vase4.cz

snažte se co nejdříve domluvit
s příslušným exekutorem na
schůzce, abyste se domluvili na
dalším postupu. Pokud dlužnou
částkou disponujete, je možné
se rovnou domluvit na zaplacení. Pokud ne, musíte počítat
s tím, že Váš majetek bude zabaven a prodán v dražbě.
Spolupráce s exekutorem –
náklady na exekuci se dají minimalizovat, pokud budete
s exekutorem spolupracovat.
Pokud by mělo dojít k zabavení
vašeho majetku v místě bydliště, je potřeba 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 listiny, na základě kterých se vstupu do bytu domáhá.
Pokud odmítne, volejte policii.
V rámci zabavování majetku se
dělá soupis vybavení. Tento protokol si důkladně prostudujte.
Pokud se na protokolu nacházejí věci, které Vám nepatří, do
protokolu tuto skutečnost nechte uvést. U soudu pak podáváte vylučovací žalobu na tyto
věci.
Exekuce nemovitosti – pokud
Vám pošťák doručil rozhodnutí
o nařízení exekuce, máte problém, jelikož s největší pravděpodobností existuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí.
Pokud bydlíte ve vlastním, s velkou pravděpodobností Vaše nemovitost půjde do dražby. Nemovitosti se v dražbě vyvolávají
za dvě třetiny znaleckého odhadu. Pokud Váš byt má tržní hodnotu 5 milionů Kč, znalec exe-

kutora jej může odhadnout i na
4 miliony Kč. To tedy znamená,
že vyvolávací cena v prvním
kole dražby bude 2,6 milionu
Kč. Pokud se neprodá, bude se
v dalších kolech vyvolávací cena
snižovat. Tudíž rozdíly cen tržní versus, za kterou se prodá
v dražbě, může být značný.
Dražba 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 bojkotovat, nevyplatí se to!
Jaké je možné řešení – nejlepší je se do exekuce vůbec nedostat. 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, reﬁnancování půjčky, konsolidace
závazků, atd.).
Jestliže Vám však exekuce reálně hrozí a vlastníte nemovitost, jsme Vám schopni s danou
situací pomoci. Závazky za Vás
zaplatíme a vykoupíme Vaší nemovitost za férovou cenu, která
bude výrazně vyšší, než byste
obdrželi při prodeji Vaší nemovitosti v dražbě. Pokud riziko
exekuce není bezprostřední, ale
víte, že své závazky nejste
schopni splácet, obraťte se na
nás, abychom našli rychle kupce a nemovitost prodali za co
možná nejvyšší cenu. Kontaktujte nás….

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

Jan Halaška
Partner
Realitní
služby,
jaké si přejete

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

www.prodat-byt-v-praze.cz

INZERCE V4-1021

zhledem k současnému
stavu kvůli šíření koronaviru, kdy vláda zavádí
opět velmi restriktivní opatření, očekáváme, že se do ﬁnančních potíží dostanou další lidé,
kteří neustojí nadcházející ekonomickou situaci. Již nyní je
zřejmé, že roste nezaměstnanost a stále více lidí se registruje na úřadech práce. Nejhůře
postiženými odvětvími je cestovní ruch, pohostinství a ubytování. Očekává se, že díky zavedeným opatřením, jenom
v Praze, zavře více než 1/3 hospod. Podle odhadů ekonomů
nás ale to nejhorší teprve čeká.
Doufejme, že se veškeré tyto
černé scénáře nenaplní a lidí,
kteří se dostanou do situace,
kdy jim bude hrozit exekuce,
nebude moc.
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.
Komunikace s věřiteli – pokud
nebudete komunikovat s věřiteli a budete si myslet, že se na
dluh zapomene, tím horší to
bude. Na dluh se nezapomene!
Čím déle se budete před problémy schovávat, tím vyšší dluh
nakonec bude. Je třeba pravidelně přebírat veškerou poštu,
včetně všech obsílek. Pokud zásilku nepřeberete nic tím nezískáte, odpovědnost za doručení
písemnosti je na straně adresáta. Jakmile se dozvíte, že na
vás byla uvalena exekuce,

inzerce

LED svítidlo 80 W

2799,OBI č. 5709696

LED svítidlo 70 W

2799,OBI č. 5709670

HET Klasik
interiérová bílá barva 18 kg

499,-

699,-

OBI č. 1057504

OBI č. 1320662

INZERCE V4-1018

INZERCE V4-1020

Kovový bezšroubový
regál nosnost 175 kg

www.vase4.cz
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servis

Kontejnery pro svoz Kontejnery pro svoz

22. 10. od 16 do 20 hodin
■ Na Veselí x V Občanském domově
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Pod Jalovým dvorem

9. 11. od 16 do 20 hodin
■ Halasova x U Strže
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zelený pruh x Za pruhy

23. 10. od 16 do 20 hodin
■ Ružinovská x Kukučínova

10. 11. od 16 do 20 hodin
■ Zachova x Nad Svahem
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Nad lesním divadlem x Němčická
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova

24. 10. 9.00 až 12.00 hodin
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ Jižní IX x Jihozápadní V

31. 10. 9.00 až 12.00 hodin
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Branická x K Ryšánce

24. 10. 13.00 až 16.00 hodin
■ U Krčské vodárny x Krčská
■ Rosečská 1736/15

31. 10. 13.00 až 16.00 hodin
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku

11. 11. od 16 do 20 hodin
■ U Habrovky x U Krčské vodárny
■ Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Korandova x Havlovického

25. 10. 9.00 až 12.00 hodin
■ Ve Studeném x Skaláků
(u separu)
■ Klánova x Na Dubině

1. 11. 9.00 až 12.00 hodin
■ U Družstva práce 58
(u separu)
■ Dolnokrčská x Nad Obcí I

25. 10. 13.00 až 16.00 hodin
■ Za Skalkou x Nad Lomem
■ Vlnitá x Nad Křížkem

1. 11. 13.00 až 16.00 hodin
■ Vzdušná x V Zahradní čtvrti
■ Jižní XVII

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

Volejte Pavla
775 940 614

Oprava
oken, žaluzií

26. 10. od 16 do 20 hodin
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Nad Havlem x U Krčského
nádraží
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská)
27. 10. od 16 do 20 hodin
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (parkoviště proti škole)
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
29. 10. od 16 do 20 hodin
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá
2. 11. od 16 do 20 hodin
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova
3. 11. od 16 do 20 hodin
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
4. 11. od 16 do 20 hodin
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Nad Pískovnou x Přechodní
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12. 11. od 16 do 20 hodin
■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Pod Krčským lesem x Ružinovská
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova
16. 11. od 16 do 20 hodin
■ Žilinská
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
18. 11. od 16 do 20 hodin
■ Na Květnici (u stanoviště tříděného odpadu)
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova
19. 11. od 16 do 20 hodin
■ Baarova x Telčská
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku

Více na
www.vase4.cz

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

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.CZ

INZERCE V4-0111

5. 11. od 16 do 20 hodin
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

INZERCE V4-1010

21. 10. od 16 do 20 hodin
■ Branická x K Ryšánce
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Jílovská (u Údolní)

INZERCE V4-1019

ZDROJ MČ PRAHA 4, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY, A. S.

objemného odpadu bioodpadu

INZERCE V4-1004

INZERCE V4-1022

