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Vážení čtenáři,
trápí vás hustá automobi-
lová doprava ve čtvrté měst-
ské části? Jaké by bylo podle
vás nejlepší řešení, jak
množ ství aut omezit? V ulici
5. května vyrostla nová pro-
tihluková stěna, která má
místním obyvatelům ulevit.
Co na no vin ku říkají ko-
aliční a opoziční zastupitelé
z Prahy 4? Přečtěte si jejich
názory na toto téma a na-
pište nám své připomínky
na e-mailovou adresu zuza -

na.pu ro va@a11.cz. Přečtěte si také rozhovor se známým
operním zpěvákem Štefanem Margitou. Co má rád na
čtyřce, co ho čeká v nejbližší době a na co se těší? Přinášíme
vám také novinky ze základních škol ve čtvrté městské
části. Co zajímavého žáci připravili, u čeho strávili hod ně
času a co se jim povedlo? Za pár týdnů začíná advent. Pro
někoho nejkrásnější období v roce, kdy se intenzivně při-
pravuje na vánoční svátky, pro někoho doba, které moc ne-
holduje a neužívá si ji. Najděte si jinou, nevánoční akci
a vyrazte ven. Při nášíme vám tipy na to, co se kde v Praze 4
děje. 

Vaše Zuzana
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Vstup zdarma

5. patro OC DBK Budějovická

5. 11. od 14.00 s Janem Smetanou
  11. 11. od 13.00 se Zuzanou Hejnovou
15. 11. od 17.00 s Jakubem Kohákem

22. 11. od 17.00 SHOW NA HRAZDĚ

ZACVIČTE SI SPOLU...

www.dbkpraha.cz
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Další ročník už tradičního Charitativ-
ního adventního bazaru se bude konat
v zrekonstruovaných prostorách sálu

u farnosti sv. Františka v Krči na Habrovce,
a to první adventní neděli 3. prosince od 9.00
do 15.00 hodin. Pokud chcete do bazaru při-
spět, můžete nepotřebné věci, jako jsou kni -

hy, domácí potřeby, ale i malý nábytek, malá
elektroni ka, hračky, keramika nebo čisté
a za chovalé oblečení pro děti i dospělé, při-
nést v sobotu 2. prosince od 13.00 hodin do
prostor sálu/kavárny Habrovka. Příchozí bu -
dou moci nakupovat adventní věnce, svíč ky
a ozdoby, ale také dár ky z bazarového zboží.

Adventní bazar
na Habrovce

S dalším přerušením provozu tramvají
v úseku Otakarova – Albertov musejí
počítat obyvatelé Prahy 4. Důvodem je

pokračující rekonstrukce inženýrských sítí,
vozovek a tramvajových tratí. Linka čís -
lo 4 je proto zrušena, sedmička je v úseku Pa-
lackého náměstí – Koh-i-noor odkloněna
přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova,
Náměstí Míru a Vršovické náměstí. Linka
číslo 13 je ve směru od Černokostelecké ze
zastávky Čechovo náměstí prodloužena přes
zastávky Bohemians a Otakarova do obra-
tiště Vozovna Pankrác, kde je ukončena

a spoj 14 je v úseku Karlovo náměstí – Bratří
Synků odkloněn přes zastávky I. P. Pav lova
a Nuselské schody. Dále tramvaj 23 je odklo-
něna do zastávky Bílá labuť, kde je ukončena
a 93 je v úseku Karlovo náměstí – Otakarova
odkloněna přes zastávky I. P. Pavlova a Nu-
selské schody. V noci je zavedena tramvaj
číslo 90 v trase Ústřední dílny DP – Černo-
kostelecká – Strašnická – Koh-i-noor – Ná-
městí Bratří Synků / Otakarova (výstupní
za stávka v ulici Na Zámecké, nástupní v za-
stávce Otakarova). Spoje 18 a 95 jsou odklo-
něny do obratiště Podolská vodárna. 

Pozor na výluku tramvají

Lampionová dílna
s průvodem Dobeškou

Na neděli 5. listopadu od 16.00
hodin je naplánována lampionová
dílna s průvodem v Divadle Dobe-

ška. Děti si nejdříve lampiony ve vý-
tvarné dílně nazdobí, pomalují či polepí,
poté se průvod vydá na cestu po okolí di-
vadla. Kdo zapomene lampion doma,
bude mít šanci pořídit ho přímo v divadle. 

Kurzy
trénování paměti

Na kurzy trénování paměti se mo -
hou hlásit senioři ve čtvrté měst-
ské části, a to od začátku listo-

padu. Kurzy se budou konat pravidelně
v pondělí od 10.00 do 11.30 hodin pro
skupinu začátečníků a od 13.30 do 15.00
hodin pro „trochu pokročilejší“, a to ve
2. patře Nuselské radnice. Na kurz je
mož né se přihlásit pouze jednou. Na tré-
nování paměti je nutné se přihlašovat na
bezplatné telefonické lince 800 100 128.



veřejný prostor

5www.vase4.cz

causa

INZERCE V4-1115

Protihluková bariéra je
dlou há téměř sedm stovek
metrů a vysoká osm me -

trů. Končí před mostním objek-
tem Estakáda Kačerov. Stěna je
založena na železobetonovém
základovém pasu na vrtaných pi-
lotách. Spodní, třímetrová část,
je z pohltivých prefabrikovaných
prvků. Horní pětimetrová pak
obsahuje transparentní mate-
riál, mající akusticky odrazný
účinek. Jejím úkolem je snížit

do pravou způsobený hluk. Pů-
vodně mezi ulicemi Vyskočilova
a Michelská byla v 90. letech po-
stavena třímetrová betonová
pro tihluková stěna.

„Šlo vlastně o zbourání a ná-
hradu stěny z 90. let, která už
nevyhovovala akusticky, výškou
ani délkou a v neposlední řadě
ani vzhledem. Konkrétně v úse -
ku mezi křížením s ulicemi Vy-
skočilova a Michelská, kde stojí
vícepodlažní domy. Osmimetro -

Lidi chrání
protihluková zeď

Obyvatele Prahy 4 má ochránit protihluková

zeď. Vyrostla u ulice 5. května podél ulic

Jihlavská a Bítovská. Místním má ulevit

zejména od hluku z automobilové dopravy.

Ne všichni ji ale vnímají jako přínos.

vá stěna přitom brání i exhala-
cím,“ uvedl pražský náměstek
pro dopravu Petr Dolínek s tím
že stavba vedle jedné z nejzatíže-
nějších komunikací v hlavní
měs tě má i svá úskalí, ale před-
stavuje řešení.

Jako řešení, které některým
uleví, vidí stěnu i starosta Prahy
4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Ze-
lení). Nejde však o řešení kom-
plexní. „Severojižní magistrála
se musí zklidnit jako celek, s pre-
ferencí městské hromadné do-
pravy a vozidel integrovaného
záchranného systému. Dnes je
to v podstatě dálnice, která pro-
chází zalidněnými rezidenčními
oblastmi a dokonce i samotným
centrem města,“ míní Štepánek.
Jeho stranický kolega Matěj
Strop nický zeď už dříve označil
za zbytečnou.

Další stěna a protihlukový val
roste na Spořilovském plácku,
hotovo bude příští rok v dubnu.
Začíná v ulici Jižní XV a končí
v Jihozápadní III. Měří 412 me -
trů, část bude vysoká 2,5 metru
a v severní části šest metrů. Na-
vazující protihlukový val je dlou -
hý zhruba 200 m a vysoký šest
metrů na zářezu Jižní spojky
a podél ulice 5. květ na. Před hlu-
kem z dopravy tak budou víc
ochráněny lidé, žijící v domech
v ulici Jižní XVII a Čtyř dílná. 

„Projekt, zahrnující také pře-
ložky sítí, počítá s tím, že valem
bude přes betonový propustek
odtékat voda z přívalových deš -
ťů,“ uvedl Ing. Richard Franc,
oblastní ředitel  firmy SWIETEL-
SKY stavební, jejíž závod Do-
pravní stavby Střed zakázky re-
alizuje.

■Protihluková zeď vyrostla u ulice 5. května podél ulic Jihlavská
a Bítovská.
■ Je dlou há téměř sedm stovek metrů vysoká osm metrů
■ Jejím úkolem je snížit do pravou způsobený hluk.
■ Další stěna a protihlukový val roste na Spořilovském plácku,
hotovo bude příští rok v dubnu. 
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Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák, předseda klubu zastupitelů

Protihluková stěna na ulici 5. května nevy-
padá příliš vzhledně, ale svému účelu bude slou-
žit lépe než dřívější nízká zeď. Určitě by bylo
lepším řešením dobudovat městský okruh
a pro voz na ulici omezit. Nicméně jako dočasné
opatření stěnu akceptuji. Osobně mne velmi
těší, že stěna je vybudována tak, aby byla mož -
ná výstavba nájezdové rampy z ulice Vyskočilova směrem z města.
Tento neexistují nájezd dlouhodobě chybí a zhoršuje dopravu a hluk
ve velké části Prahy 4. Doufám, že nová protihluková stěna jeho stav -
bu jenom urychlí.

Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ, starosta MČ Praha 4

Je to řešení, které určitě uleví některým oby-
vatelům v některých domech podél ulice 5. květ -
na od hluku, ale není to komplexní řešení. Seve-
rojižní magistrála se musí zklidnit jako celek,
s preferencí městské hromadné dopravy a vozi-
del integrovaného záchranného systému. Dnes
je to v podstatě dálnice, která prochází zalidně-

Prutihluková stěna
nými rezidenčními oblastmi a dokonce i samotným centrem města.
To se musí změnit. Prahu 4 dělí jako neprostupná zeď, kterou musí
lidé složitě obcházet nebo objíždět, ačkoli si téměř vidí z oken do
oken. Musí se změnit na bulvár, který bude město a lidi spojovat a ni-
koli rozdělovat.

Jiří Bodenlos,
ČSSD, zastupitel MČ Praha 4

Budeme požadovat protihluková opatření na
magistrále. Tuhle větu jsem si přečetl ve voleb-
ním programu Trojkoalice pro Prahu 4. A ejhle,
když hlavní město Praha pomůže občanům
v Krči a postaví osm metrů vysokou prosklenou
bariéru, tak se to Zeleným zase nelíbí. Výstavbu
této zdi rozhodně považuji užitečnou pro ob-
čany. Stručně řečeno: Povedlo se. Ochráníme tak především děti v ZŠ
Bítovská i obyvatele okolních domů před hlukem i výfukovými zplo-
dinami.

Není to dokonalé, ale částečně to pomůže. Do budoucna si dokážu
představit obdobnou zeď na druhé straně ulice 5. května, pokud tam
vznikne souvislá zástavba. Pozitivně hodnotím výstavbu nájezdů
z/do Vyskočilovy ulice. Vzhledem k položení tichého asfaltu je podle
mě také v pořádku loňské zvýšení maximálně povolené rychlosti z 50
km/h. I když já bych osobně podpořil 70 km/h, a ne současných 80
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km/h. Bohužel musím prohlásit, že co se týče dopravních opatření
na magistrále, s bývalým koaličním partnerem Stranou zelených
jsme nedokázali najít společnou řeč. Respektuji, že se mnou každý
nemusí souhlasit. Své názory jsem ale ochoten kdykoliv veřejně ob-
hájit jako politik.

Nebudu se „schovávat“ jako paní Alžběta Rejchrtová, která se
v České televizi v lednu 2016 v reportáži o magistrále prezentovala
jako místní obyvatelka z Jihlavské ulice a zamlčela svou funkci radní
Prahy 4 pro dopravu i stranickou příslušnost k Zeleným.

Ale je pravda, že když jsem se před pár měsíci na zastupitelstvu
ptal, kdo z členů rady odpovídá za dopravu, dostalo se mi od pana sta-
rosty odpovědi, že si to rozdělují podle okolností. Uznejte, není to ša-
škárna?

Jan Schneider,
Klub Čtyřka, předseda klubu zastupitelů

Protihlukové stěně k dokonalosti chybí jen
nájezd od Vyskočilovy. Stěna je pěkná, oku laho-
dící. Za ní se určitě sníží hluková zátěž. Až sem
dobře. Mrzí mě ale, že je v ní slepá díra. Tedy jen
zářez. Tím měla na ulici 5. května mířit ven
z Prahy 4 auta z oblasti Budějovické. Nájezdová
rampa od Vyskočilovy, roky uvažovaná, dota-
žená až do územního rozhodnutí, byla obstrukcemi chronických stě-
žovatelů bohužel opět sestřelená.

A to ji chtěl letos magistrát postavit. Auta tedy budou dále hlučet
a kouřit ve zbytečných zajížďkách, jen aby mohla pryč. Nepochopi-
telné! Jen věřím, že to duchovním otcům a matkám obstrukcí lidé za
rok připomenou ve volbách.

Tomáš Hrdinka,
ANO 2011, zastupitel MČ Praha 4

Podle mého názoru je výstavba protihlukové
stěny v uvedeném úseku přínosným řešením
a te dy zcela na místě. Než totiž začne jakákoliv
humanizace magistrály, reálně to potrvá dalších
5 až 10 let a do té doby si místní občané zaslouží
snížení hlukové zátěže, byť to magistrát bude
stát nemalé peníze. Navíc stěna v tomto moder-
ním pojetí, tj. propustná pro světlo a nepůsobící těžkopádně jako jiné
podobné na Praze 4, může zůstat na místě i po humanizaci magistrá -
ly a dále snižovat zbytkový hluk i imise v jejím okolí.

Filip Vácha, Zdeněk Kovařík,
TOP 09, ODS,
předseda klubu zastupitelů předseda klubu zastupitelů

Příspěvek nedodali v termínu.
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● Původně jste vystudoval obor fotogra-
fie, dokonce jste jako fotograf krátce pra-
coval. Bavilo vás to a fotografujete i dnes?

Musím přiznat, že dnes mě fotografování
baví mnohem víc než tehdy. Dostat se totiž
tenkrát na uměleckou vysokou školu, která
existovala jen v Praze, bylo téměř nemožné.
Ze Slovenska brali maximálně dva, tři ucha-
zeče a hlásila se spousta lidí, tak jsem to ani
nezkoušel. Nastoupil jsem do komunálních
služeb a dělal tak padesátkrát denně fo to -
grafie na občanský průkaz nebo na pas. Při -
zná vám, že když už přišel ten padesátý člo -
vě k, opravdu jsem myslel, že ho zabiju.
Mu seli jsme vždy toho dotyčného posadit na
točící židli, jaká bývá u klavíru, naklonit mu
hlavu do přesné pózy a tak. Všichni se tvářili
naprosto nepřirozeně a samozřejmě ty fotky
byly pokaždé hrozné. Nedávno jsme s Han-
kou oba někam letěli, a když jsme museli
předložit občanský průkaz, dostali jsme oba
záchvat smíchu, protože máme na občance
příšerné fotky. Divím se, že nás vůbec pouští
někam dál cestovat, protože opravdu jsme
na těch fotkách k nepoznání. Pořád je běžné,
že člověk vlastně úplně ty nejhorší fotky, kde
je k nerozeznání, má právě na dokladech.  
● Fotografování jste ale záhy zanechal
a nastoupil na košickou konzervatoř…

Ano, nastoupil jsem na košickou konzerva-
toř, která měla obrovskou výhodu, že stu-
dium trvalo ne čtyři, ale šest let. Dělala se
tehdy ještě dva roky nástavba. Pro mě to byla
výhoda, protože právě nástavba konzerva-
toře mi strašně pomohla tím, že jsem už po
čtvrtém ročníku mohl nastoupit do divadla.
Dostával jsem zpívat malé role, ale myslím,
že člověk se nejvíc může naučit a osvědčit se
právě na jevišti. To je ta nejlepší škola, žádná
jiná lepší praxe neexistuje. Nemůžete si totiž
předem říct, jak budete večer zpívat, to
oprav du nejde. Nastupuje tréma, nervy, do-

stáváte kostým, líčení, působí na vás světla
na jevišti, nevnímáte vlastně lidi v hledišti…
Je to všechno jiné, ale krásné.  
● Měl jste nějakou představu, čím byste

byl, co byste dělal, kdybyste nezpíval? 
Chtěl jsem být pilotem. Přiznávám ale, že

čím víc lítám, tím méně bych se chtěl tím pi-
lotem stát. Obdivuji je a klaním se před nimi.
Musí to být určitě strašně stresové zaměst-
nání. Jakákoli nepředvídaná okolnost, která
se v tom letadle vždycky může stát, musí být
pro posádku, která má v té chvíli za sebou
i tři stovky lidí, asi obrovský stres. Pokaždé,
když někam letím, a letadlo se s námi začne
klepat nebo jsou turbulence a podobně, tak
se vždycky dívám, jak se tváří letušky. V té
chvíli je také strašně důležité, když se z pi-
lotní kabiny ozve pilot takovým klidným hla-
sem. To cestující určitě umí zklidnit. Pilot je
zaměstnání, které jsem sice chtěl dělat, ale
nejsem si tak jistý, jestli bych to zvládnul. 
● Hostujete v nejslavnějších operních do-
mech. Kde jste ještě nezpíval a rád bys te
se tam dostal?

Nikdy jsem nezpíval v Austrálii a rád bych
se tam podíval. Dokonce dvakrát jsem tam
měl hostovat a dvakrát to nevyšlo. Poprvé
jsem angažmá zrušil já. Důvodem bylo, že
jsem se vrátil po dvou měsících z Japonska,
měl jsem být jen dva dny doma a hned zase
letět do Austrálie. Byl jsem tak strašně uta-
haný, že jsem to angažmá musel zrušit. Mys-
lím, že osud si s námi pohrává, a když jsem
tam jednou nechtěl, bylo mi to podruhé vrá-
ceno tím, že zrušili inscenaci, která se tam
měla hrát. Věřím, že teď, už napotřetí, přijde
nabídka a konečně se to povede. Tam bych se
tedy moc rád podíval, do Opery v Sydney.
●Může si operní zpěvák vůbec dovolit od-
říct důležité představení? 

Právě si myslím, že si to člověk musí dovo-
lit, je to důležité. Ne proto, abych na sebe

upozornil, ale abych neublížil. Byly takové
nabídky, kdy mě přemlouvali, ale já se na tu
roli necítil, nebo na ni bylo velice brzo a řekl
jsem, ne. Stalo se to mnohokrát a myslím, že
právě díky tomu tady ještě dneska stojím.
V mladším věku člověk sice zazpívá všechno,
ale je otázka, jak to zazpívá, a jak dlouho pak
vydrží. Hlas je totiž strašně náchylný na
všechno. Špatná technika nebo dramatické
role, na které člověk ještě v tom věku nemá,
to pak může strašně uškodit.
●Musíte dodržovat zvláštní životosprávu
nebo máte nějaká omezení, co si nemů-
žete dovolit? 

Omezení ani ne, je to spíš o disciplíně. Ur-
čitě, když jsem před těžkým představením,
nemůžu jít den předtím na nějakou zábavu,
kde budu do rána mluvit, popíjet a tancovat,
protože to pak opravdu člověk druhý den ne-
odzpívá. Takže disciplína je důležitá a stále
říkám – nepokoušet osud. Zákony schvál-
nosti prostě existují. Například jednou se mi
to vymstilo, když jsem začínal v divadle v Ko-
šicích. Kolegové tenkrát říkali, že si nemo-
hou dát před premiérou zmrzlinu, aby ne-
onemocněli. Já si tehdy říkal: „bože co, to
jsou takový manýry“. Tak jsem si tu zmrzlinu
dal a druhý den jsem měl angínu. Zmrzlinu
sníte stokrát a nic se vám nestane, pak to jed-
nou nesedne a je to…
● Zpíváte v mnoha světových jazycích,
kolik jich skutečně umíte? 

Umím italsky, německy, anglicky, maďar-
sky, česky, slovensky, rusky. Domluvím se
skoro všude, protože když třeba umíte ital-
sky, domluvíte se i španělsky, jsou to hodně
podobné jazyky. Jediná řeč, kterou jsem se
nenaučil, je francouzština, která je krásná,
ale hodně těžká. Učit se francouzsky, to je
opravdu biflování. Právě teď se učím anglic-
kou roli v opeře Billy Budd od Brittna do Ná-
rodního divadla. Je to obrovská role, strašně

Štefan Margita:
Prahu bych za nic nevyměnil

Operní zpěvák Štefan Margita, český tenorista narozený

v Košicích, zpívá v nejvýznamnějších operních domech po

celém světě a na prestižních mezinárodních hudebních

festivalech. Nezapomíná ani na domácí publikum. V současné

době Štefan Margita připravuje vánoční koncert ve

Smetanově síni a zkouší inscenaci opery Billy Budd

v Národním divadle.
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moc zpívání, a najednou si uvědomuji, kolik
slov v té angličtině vlastně neumím. Nechal
jsem si to nahrát od Angličana i Američana,
protože strašně důležitý je i přízvuk, který
má úplně jiný britská a americká angličtina.
Mám tedy dvě nahrávky a na každé zpívají
jinak. Musím si asi vybrat něco mezi tím. 
● A zpívá se vám v některém jazyce líp?

Nemůžu říct, že bych některou řeč upřed-
nostňoval. Dobře se ale zpívá třeba v ital-
štině, která krásně zní. Zajímavé je, že vý-
tečně se zpívá v ruštině. Ruština je velmi
zpěvný jazyk, taková měkká řeč.    
● Hostujete v nejvýznamnějších světo-
vých operních domech. Jak těžké je se tam
dostat, jak si vybírají sólisty? 

Musíte na sebe upozornit nějakou rolí v ci-
zině. Hodně to závisí na disciplíně, musí vám
také sednout role. Hlavně si vás musí oblíbit
kritici a napsat dobrou kritiku. To je strašně
důležité. Super operní domy zbystří, když
máte dobré ohlasy a výtečné kritiky. V té
chvíli se o vás začnou zajímat. Nejdřív se
ozvou agentuře, a pokud je to opravdu velice
výjimečné, pozvou si vás na představení bez
předzpívání. Někdy ale předzpívání chtějí.
Třeba Metropolitní opera je operní dům, kde
se vejde tři a půl tisíce diváků, je to obrovský
barák. Tam opravdu předzpívání dělají na je-
višti, protože chtějí slyšet, jestli je váš hlas
nosný, aby vás dobře slyšeli lidi i úplně vzadu
a nahoře. 
● Zažil jste někdy to v opeře proslulé bu-
čení?…  

Zažil, naštěstí ne na mou osobu. Zažil
jsem bučení na kolegy, ale hlavně na režiséry,
to se bučí často. Dokonce jsem zažil režiséra,
který si bučení vysloveně užíval a stále říkal,
že to je úspěch. Dnes totiž chce spousta reži-
séru na sebe upoutat pozornost tím, že udě-
lají inscenaci, která není publikem moc při-
jatelná, tak bučí. A ti režiséři jsou šťastní,
pro tože tím vlastně na sebe upoutají větší po-
zornost. No a pak jsou operní intendanti, kte -
ří na základě opravdu neúspěšné inscenace
takového režiséra pozvou, protože chtějí mít
podobný úspěch ve svém divadle. To je bohu-
žel dnes běžná praxe, vlastně to jsou jen ta-
kové naschvály.   
● Jak se pak slavné operní domy chovají
ke svým sólistům, jsou mezi nimi nějaké
rozdíly?

Určitě. Nejvíc dává najevo, ať si uvědo-
míte, kde jste, milánská La Scala. Soubor
v La Scale se chová velice namyšleně, neuc-
tivě k režisérům, na zkouškách nezpívají
plným hlasem. Zpíval jsem tam třikrát a po-
každé byla opravdu divná atmosféra. Byla to
strašně zvláštní, až nehezká práce. Na rozdíl
od Metropolitní opery v New Yorku, kde si
vás váží, jsou šťastní, že tam jste, starají se
o vás, po premiéře třeba zavolají, ať se sta-
víte na kafe. To je obrovský rozdíl. Krásná
atmosféra byla i v další spoustě operních do -

mů, jako například Teatro Real v Madridu,
které mám strašně rád. Hlavně ale v americ-
kých operních domech, jestli je to Chicago,
San Francisco nebo New York, tam se všude
snaží udělat vždy takovou domáckou atmo-
sféru. To je pro zpěváka velice příjemné, rád
se pak do toho divadla vrací, a každý den se
těší i na zkoušky. 
● Na kterou z těch slavných scén se vra-
cíte nejraději, která je vám nejbližší?

Pro mne je určitě na prvním místě Metro-
politní opera v New Yorku.   
● Procestoval jste skoro celý svět. Doká-
zal byste někde žít natrvalo?

Když jsem začínal a začal jsem jezdit, tak
byla samozřejmě města, kde se mi strašně lí-
bilo. Jedním z nich byl Londýn, ze kterého
jsem byl opravdu nadšený. Čím jsem ale
starší, tím víc si uvědomuji, že Prahu bych za
nic nevyměnil. Po každém přistání v Praze si
říkám, že člověk by se měl zachovat jako pa -
pež a políbit tu zem, kde vystoupí. Když pak
jedu z letiště taxíkem, a blížíme se ke Kar lo -
vu mostu nebo jedeme kolem Národního di-
vadla, to je taková krása, že se nedivím cizin-
cům, jak jsou nadšení. Kdekoli v cizině se mě
zeptají, odkud jsem, když řeknu, že z Pra hy,
každý se úplně rozzáří a říká, jak je to krásné,
nádherné město. A je to pravda.
● Bydlíte na Praze 4, kde jste i čestným
občanem. Co pro vás toto ocenění zna-
mená?

Určitě mě to moc potěšilo, protože tolik
lidí zase takové ocenění nedostává. Když
jsme se s Han kou seznámili, bydlela na Vino-
hradech a nechtěla z nich odejít. Nakonec
jsem ji přemluvil, koupili jsme byt tady na
čtyřce a jsme tu moc spokojení. Bydlíme
v podstatě v centru, blíz ko je metro, i pěš ky
dojdeme a za chvíli můžeme být kdekoli.
Když jsem zkoušel v Ná rodním divadle, cho-
dil jsem rád domů vždy pěšky po nábřeží.
Prostě čtyřku bych už neměnil.

Štefan Margita 
český operní pěvec – tenorista slovenského původu, žijící v Praze.

■ narodil se 3. srpna 1956 v Košicích, 
■ vystudoval obor fotografie na Umělecko-průmyslové škole v Košicích, a jako fotograf
krátce i pracoval. Poté nastoupil na košickou konzervatoř, 
■ v roce 1981 se stal členem souboru zpěvohry divadla v Prešově, odkud přešel na
operní scénu v Košicích,
■ v roce 1986 zvítězil na Pražském jaru a v srpnu téhož roku získal angažmá v opeře
Národního divadla v Praze, současně byl sólistou Vídeňské Volksoper. V roce 1992 přešel
do stálého angažmá ve Státní opeře Praha, 
■ od roku 1998 působí jako svobodný umělec světového renomé bez stálého pracovního
poměru. Vystupuje na scénách nejslavnějších operních domů např. v milánské La Scale,
londýnské Královské opeře Covent Garden, newyorské Metropolitní opeře, Bavorské
státní opeře v Mnichově a v řadě dalších. Zpívá na pres tižních zahraničních festivalech. 
■ vydal několik úspěšných desek, objevuje se i v televizních pořadech. Čtyři roky uváděl
se svojí manželkou Hanou Zagorovu úspěšný televizní pořad Hogo Fogo, ve kterém zpo-
vídali a nachytávali slavné osobnosti.
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● Co se vám tedy na čtyřce líbí
a je něco, co byste vylepšil?

Slyšel jsem spoustu lidí kriti-
zovat, proč se tu staví to véčko
a vůbec, že je tu obrovská nová
výstavba. Přiznávám se, mně se
to líbí a vůbec mi to nevadí. Mys-
lím, že to bude krásná domi-
nanta Prahy. Zatím koukáme
z okna a bylo hezké vidět, jak
véč ko rostlo a rostlo, už jsem
tam viděl i nějaká světýlka. Mys-
lím, že právě ta nová výstavba
čtyřce pomůže a bude to určitě
hezké. Ale ono vždyc ky, když se
něco nového staví, jsou ko lem
toho řeči, jako tomu bylo třeba
u Tančícího domu. Stejné je to
ale i ve světě. Pamatuji se, že
jsem zrovna účinkoval v Paříži,
když se stavěla pyramida u Lou-
vru. To bylo řečí, proč to dělají,
a že tu krásnou dominantu vlast -
ně zničí. No a dnes pyramidu
všichni obdivují. 
● Činoherní herci si s oblibou
dělávají na jevišti nejrůznější
žertíky a naschvály. Je něco ta-
kového možné i v ope ře, která
je považována za vážné umě -
ní? 

Opera není tak vážná, jak si li -
dé myslí. Někteří, kdo v opeře
pracují, by sice rádi tu vážnou
atmosféru udrželi, ale to je pryč.
Hodně si to člověk uvědomí v ci-
zině, kde se naschvály dělají
často. Zažil jsem několik před-
stavení, kde se opravdu kolegové
začnou na jevišti smát a chtějí
rozesmát i kolegy. U mě vědí, že
se jim to povede, protože já
v tako vé chvíli dostávám záchvat
smí chu a přestávám zpívat.
V Me tropolitní opeře jsem napří-
klad za žil kolegu, který na gene-
rálce, když byl otočený zády od
publika, vytáhl z kapsy mobilní
telefon a začal mi na něm pouš-
tět video. Naschvály v opeře
jsou, a jsem rád, že jsou, protože
vlast ně dělají na jevišti takové
obrovské uvolnění.
● Máte svůj oblíbený reper-
toár? Když si můžete vybrat,
co zpíváte nejraději? 

Rád dělám Wagnera a Janáč -
ka. To jsou dva skladatelé, u kte-
rých kdykoli řeknu ano.
● A co vás čeká v blízké době,
uvidíme a uslyšíme vás i v Pra -
ze?

V Praze dělám 17. prosince
vel ký vánoční koncert ve Sme-
tance. V lednu pak chystám
novou premiéru v Národním di-
vadle. Daniel Špinar bude režíro-
vat operu Benjamina Brittena
Billy Budd, která se bude vlastně
v pražském Národním divadle
uvádět úplně po pr vé. V prosinci
začínají zkoušky, je to obrov ská,
těžká role, tak jsem zvědavý.
V Národním divadle jsem napo-
sledy dělal novou inscenaci skoro
před dvěma lety, a to téměř po
deseti letech. Režíroval ji také
Daniel Špinar, byla to Janáčkova
opera Z mrtvého domu. Vlastně
na základě toho teď přišla na-
bídka právě na operu Billy Budd. 
● Na co se v nejbližší době nej-
více těšíte vy sám?

Česká televize bude ještě letos
vysílat hodinový dokument, kte -
rý se mnou tři a půl roku točila.
Jezdili se mnou od Chicaga po
Berlín, byli mi prostě všude v pa-
tách. Dostal jsem také od Supra -
phonu zlatou desku za vánoční
album Xmas.
● Název turné, které jste před
časem uspořádali s Dagmar

Peckovou „Začínáme končit“,
tedy naštěstí neplatí…

Ne, to si vymyslela Dáša a my -
slím, že výborně. Turné ale také
bude, a sice v roce 2018 v pro-
sinci. Bude to vánoční turné
a jmenovat se bude Christmas.
Vystupovat se mnou bude Kate-
řina Kněžíková, Jiří Brückler,
a asi na dvou koncertech i Adam
Plachetka. 
● Zmínil Kateřinu Kněžíkovu
a Adama Plachetku, ti se podílí
na akcích k připomenutí jmé -
na slavné české pěvkyně Jar-
mily Novotné. Vy jste na něja-
kých koncertech k její poctě
také vystupoval… 

Ano, byl jsem na prvním gala-
koncertu k poctě Jarmily No-
votné v Litni. Koncert dirigoval
ještě pan dirigent Bělohlávek.
Vystupovali jsme tam spolu prá -
vě s Dášou Peckovou, Martinou
Jankovou a Adamem Plachet-
kou. Byl to krásný koncert na ná-
dvoří zámku Liteň a dokonce
nám přálo i počasí, protože den
předem byly bouřky a zima.
V den toho koncertu naštěstí sví-
tilo celý den sluníčko.
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Od šestého do devátého
roč níku nabízí škola stu-
dium ve výtvarných tří-

dách, do kterých jsou přijímáni
uchazeči, kteří úspěšně složí ta-
lentové zkoušky. „Studium v ta-
kové třídě nabízí vyšší hodino-
vou dotaci výtvarné výchovy
v po době předmětu výtvarné
a digitální technologie. Projekto-
vým vyučováním, vedeným Ja -
nou Jirouškovou, se žáci učí na-
příklad výtvarným technikám,
dějinám umění a sebereflexi,“
vysvětlila Martina Kratochvílo -

vá, učitelka školy Na Líše. Kaž-
doročním zpestřením bývá pro
žáky výtvarných tříd výjezd do
přírody. 

Žáci školy se také aktivně za-
pojují do kulturního dění a podílí
se tak na podobě veřejných pro-
stranství. Jejich práci můžete
zhlédnout například u stanice
metra Pražského povstání. Ná-
stěnná malba oslavující sport
a po hyb tu vznikla na objednáv -
ku T. J. Sokol Pankrác. Vytvořili
ji těsně před prázdninami žáci
devátého ročníku. 

Další nedílnou součástí studia
na této základní škole je pravi-
delná školní výstava, na které
žáci prezentují své práce veřej-
nosti. Vystavují se tu především
fotografie oceněné na prestiž-
ních celostátních soutěžích.

„Výtvarná díla, ocenění v sou-
těžích a vysoká úspěšnost absol-
ventů naší školy v přijímacích ří-
zeních na umělecky zaměřené
střední školy dokládají, jak mno-
hostranně jsou žáci připraveni
do života. Z žáka výtvarné třídy
se formuje komplexní osobnost

S nápadem, využít balkon
školy Mendíků pro venkov -
ní výuku, přišly samy děti

v rámci soutěže Lepší místo ve
škole. „Na rekonstrukci balkonu
jsme pracovali přes prázdniny.
Od začátku školního roku se na
vybavení balkonu a přípravách
na jeho otevření podílely děti
i pa ní učitelky. Máme všichni vel-
kou radost, že se to povedlo,“ po -
chvaluje si ředitelka školy Jit ka
Poková.

Děti budou během školního ro -
ku v rámci pracovního vyučování

ještě pokračovat ve zvelebování
balkonu. Nábytek z paletového
dřeva natřou a starat se budou
také o květiny v truhlících, kte-
rými zrekonstruovaný a účelně
vybavený balkon vyzdobily.

Už od loňského října děti ve
čty řech základních školách
v Pra ze 4 diskutovaly o tom, jak
mohou zlepšovat prostor, ve kte-
rém žijí, a přemýšlely, co by
mohly ve své škole zlepšit. „Své
nápady děti rozpracovaly do pre-
zentací a procházely vlastně
celým projektovým procesem.

Děti mají
venkovní učebnu
Děti si ji přály, tak ji dostaly. Tak by se dala

popsat novinka, kterou se pyšní Základní

škola Mendíků. Nepoužívaný prostor se tady

proměnil ve venkovní učebnu. 

Obyčejná škola
v neobyčejném kabátě PŘ
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Základní škola Na Líše v Praze 4 působí jako tradiční vzdělávací
instituce s kvalifikovaným pedagogickým sborem a nadstandardním
technickým zázemím. Jako jedna z mála základních škol si však
pěstuje specialitu, kterou je rozšířená výuka výtvarné výchovy. 
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

Od nápadu, přes zpracování
rám cového rozpočtu, argumen-
taci, proč je právě jejich nápad
nejlepší, až po prezentaci před
porotou,“ vysvětluje Kamila Dr-
tilová z Lepšího místa.

Do projektu Lepší místo ve
škole se zapojily čtyři základní
školy v Praze 4 – ZŠ Bítovská,
ZŠ Mendíků, ZŠ Na Líše a ZŠ
Ohrad ní. Děti pak poslaly přes
aplikaci Lepší místo téměř sto
nápadů na zlepšení svých škol
nebo bezprostředního okolí.
Škol ní týmy nejlepších vybra-

ných projektů nejprve získávaly
podporu při ve řejném hlasování,
poté si musely získat hlasy po-
roty při prezentaci svých pro-
jektů a celé jejich úsilí vyvr -
cholilo otevřením vysněného
bal konu. Uspěla i Základní škola
Ohradní se svým projektem no-
vého venkovního amfiteátru.
Projekt Lepší škola organizuje
a zastřešuje platfor ma Lepší
místo. Jde o originální systém,
který umožňuje nejen městům
a obcím dát možnost veřejnosti
sdělit své potřeby a názory. 

se smyslovou senzitivitou, zdra-
vým sebevědomím, s dobrými
ko munikačními schopnostmi.
Osobnost s vynikajícím tvůrčím
myšlením, které pomáhá při ře-
šení různorodých problémů
a chrá ní před vlivem stresů,“ do-
plnila Martina Kratochvílová. 

INZERCE V4-1111
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www.nasregion.cz

Navštivte nový zpravodajský  
portál z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší městské části

INZERCE V4-1101

V tajence naleznete citát Boženy Němcové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V4 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb Hon ba za časem
od Francoise Lelor da.
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ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá  
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu 
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

NO
VÁ

CEN
A

INZERCE V4-1108

Účastnilo se skoro dvacet
vinařů z celé republiky
a bylo možno vyzkoušet

vína i z Portugalska a dalších ci-
zích zemí. Každý si tedy našel to
„své“ víno nebo burčák, který
mu chutnal nejvíce.   

Letos přibylo ještě více zábavy
a atrakcí nejen pro děti. V sobotu
se konal v krytém stanu vůbec
poprvé malý trh, kde si návštěv-
níci mohli nakoupit koření, vý-
robky z medu, kosmetické pro-
dukty nebo si nechat namalovat
obrázek dočasným jagua gelem.

Zatímco rodiče nakupovali, o dě -
ti se postarali Dobrotety nebo
pracovníci ze školky Play Wisely,
kde si děti mohly pod dohledem
hrát nebo si něco vyrobit na pa-
mátku. 

Tradiční bojový
tanec Haka

Vinobraní letos uváděl mode-
rátor Pavel Anděl, který svým
milým humorem přispěl k dobré
náladě návštěvníků. 

V pátek zavítala na vinobraní
cimbálová muzika Alexandra

Vrábela a večer ukončila novozé-
landská skupinaWhakaari Roto-
rua se svými tradičními tanci
a slavným bojovným tancem Ha -
ka.

Pohádky, soutěže
a harmonikář

V sobotu se během dne ode-
hrálo mnoho pohádek a soutěží
pro děti, zazpíval harmonikář
Jindra Kelíšek a večer to rozpa-
rádily holky z rockové skupiny
The Apples. Neděle patřila talen-
tům přímo z Kunratic.

INZERCE V4-1102

Ohlédnutí za
Kunratickým vinobraním
Jako každý rok se i letos konalo třetí zářijový víkend tradiční,
a v pořadí sedmé, Kunratické vinobraní. Letos bylo opět třídenní
a trvalo od pátku 22. 9. do neděle 24. 9. a přivítalo přes čtyři tisíce
návštěvníků. 

Maso uzeniny
Miloš Křeček KK

Na Sádce 659/24, Praha 4
(zastávka Chodovská tvrz),
tel.: 724 861 443

Akční nabídka platná
od 6. 11. do 16. 11. 2017

Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč

Hovězí přední kližka 159,90 149,90 Kč

Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč

Sedlácká klobása 119,90 99,90 Kč

Čajový salám 119,90 99,90 Kč

Šunka výběrová 179,90 159,90 Kč 

Játrový mandlový salám 99,90 79,90 Kč

Široká nabídka uzenin

a masných výrobků z vlastní výrobny.

Každých 14 dnů nová akční nabídka! 
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Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
● Každý den pro Vás připravujeme
speciální menu z čerstvých surovin.
● Přijďte k nám ochutnat italské
speciality, zajistíme Vám raut
pro Vaše přátele a obchodní partnery.
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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
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Věru
775 677 099

Více na www.vase4.cz
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PŘIJMEME MAKLÉŘE
RE/MAX Home přijme realitního
makléře/ku pro Prahu 4 a okolí.
Pro nováčky i zkušené máme
připraveno příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí naší
kanceláře. Výjimečný a velmi
zajímavý provizní systém.

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu

Těšíme se na Vás!!!

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz

■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce

■ Halasova x U Strže
■ K Výzkumným ústavům

■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Pod Višňovkou
■ Mikuláše z Husi
■ Pod Dálnicí č. 1

■ Murgašova 
■ Zachova x Nad Svahem
■ Korandova x Havlovického

■ Pekárenská x Prostřední
■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Zapadlá x Zelený pruh

■ Žilinská
■ Kotorská (u jeslí)
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská

■ Boleslavova x Božetěchova
■ Nad Les. divadlem x Němčická

6. listopadu, 16.00–20.00

7. listopadu, 16.00–20.00

8. listopadu, 16.00–20.00

9. listopadu, 16.00–20.00

10. listopadu, 16.00–20.00

13. listopadu, 16.00–20.00

14. listopadu, 16.00–20.00

Kontejnery
na bioodpad

4. 11. 9.00–13.00 
■ Severovýchodní IV x Se -
ver ní IV 
■ Severozápadní VI x Seve-
rozápadní V

4. 11. 9.00–13.00
■ Na Květnici

4. 11. 10.00–14.00 
■ Kamenitá 
■ Vlnitá x Nad Křížkem
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Nad Kostelem

4. 11. 12.00–16.00 
■ Zálesí x U Lesa 
■ V Ondřejově x Nad Kolonií 
■ Klánova x Na Dubině

Kontejnery
na objemný odpad

■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Klánova x U Vodotoku

■ Plamínkové (u garáží)
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály

■U Habrovky x U Krčské vodár -
ny
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

Zdroj:
MČ PRAHA 4

15. listopadu, 16.00–20.00

16. listopadu, 16.00–20.00

20. listopadu, 16.00–20.00

Do kontejnerů lze odkládat
starý nábytek, koberce
a li nolea, zrcadla, umýva -

dla, vany a WC mísy, sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Zakázáno je odkládat živno -
stenský odpad, nebezpečný od -
pa d, bioodpad, stavební od pad,
dále pak pneumatiky, elektro-
spotřebiče, televizory a PC moni-
tory, počítače, lednice, mra záky.

Léky do koše nepatří
■ Léky jsou nebezpečný od -
pad. Nejlepší je odevzdat je
v lékárně. Každá lékárna je
povinna nepoužité léky pře-
vzít.

OTEVÍRÁME 1. 11. 2017
po–čt 10–19, po–pá 10–18

❱❱ nový stroj Montana ❰❰

❱❱ celosezónní půjčovné lyžařského vybavení ❰❰

www.lyzarskyservis.cz
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Kožní ambulance Derma-
link je určená pro dospělé
i dětské pacienty. Nabízí

nejen krátkou objednací dobu,
ale také péči hrazenou ze zdra-
votního pojištění. Pacienty při-
jímá i bez doporučení ošetřují-
cího lékaře. Zkušené lékařky zde
provádí vyšetření a léčbu široké
škály kožních nemocí. K nejčas-
tějším diagnózám patří ekzémy,
infekce kůže, akné, lupénka, der -
matitida nebo růžovka. Obrátit
se na ambulanci můžete ale také
s onemocněním nehtů, vlasů,
s opary, alergiemi nebo akutními

vyrážkami. „Během podzimního
obdo bí nás často navštěvují paci-
enti kvůli kontrole znamének po
létě. Vyšetření provádíme pomo -
cí manuálního i digitálního der-
matoskopu. Nyní je také ideál ní
čas pro odstranění znamének,
která lidem vadí především
z kosmetických důvodů. V chlad-
nějších měsících se vše lépe hojí
a nehro zí nežádoucí pigmentace
způ sobená pobytem na slunci,"
uvedla MUDr. Kristýna Baudy-
šová. K odstranění znamének
a kožních výrůstků odpařováním
používá ambulance například

CO2 frakční laser. Součástí am-
bulance je i lymfologická péče
včet ně ručních a přístrojových
lymfodrenáží pro pacienty trpí-
cími otoky. 
Dermalink nabízí
široké spektrum
estetických zákroků

Chladné počasí je ideální i na
kosmetické zákroky. S ohledem
na přání klientů a možností am-
bulance vyberou lékařky vždy
nejvhodnější a nejúčinnější me-
todu pro omlazení či projasnění
pleti, vyhlazení jemných vrásek,

zjemnění jizev po akné nebo od-
stranění pigmentových skvrn.
Dermalink nabízí i laserové od-
stranění chloupků na těle i v ob-
ličeji. V ambulanci můžete pod-
stoupit například chemický
peeling, mikrojehličky pro pod-
poru tvorby kolagenu, výplně ky-
selinou hyaluronovou pro vy -
hlazení a vyplnění hlubokých
vrá sek, tekutý facelift ke zpev-
nění dolních partií obličeje nebo
karboxyterapii – účinnou léčeb-
nou metodu založenou na míst -
ním působení oxidu uhličitého
v kůži, podkoží a svalech. 

Kožní ambulance v Braníku nabízí
komplexní péči hrazenou ze zdravotního pojištění.
Nechte si zkontrolovat mateřská znaménka po létě!
Potřebujete po letních prázdninách

zkontrolovat kožní znaménka, pihy či

pigmentové skvrny? Navštivte kožní

ambulanci Dermalink v Praze 4. Ta nabízí

vyšetření a léčbu kožních onemocnění včetně

chirurgických zákroků, krátké objednací doby

a zkušené lékaře. Využít můžete i široké

spektrum kosmetických zákroků.

Proč Dermalink?
■ Přijímáme nové pacienty
■ Ošetřujeme dospělé i děti
■ Krátké objednací lhůty
■Péče hrazená ze zdravotní -
ho pojištění

Stačí se jen objednat!
Ordinace Praha 4

Lékařský dům Jílovská
Jílovská 1825/14a

140 00 Praha 4
Telefon pro objednání:

+420 604 120 223

Profesionální
lékařský tým:

■MUDr. Kristýna Baudyšová
■ MUDr. Jana Kellerová
■ MUDr. Renata Dočkálková

www.dermalink.cz
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Volkswagen Golf
nebo 

.

*Uvedená cena platí při fi nancování vozu od společnosti sAutoleasing. Více na autojarov.cz. www.autojarov.cz

NEJVĚTŠÍ OBCHODNÍ DŮM S AUTOMOBILY


