
ČERVEN
Vychází 1. 6. 2020 / Zdarma

Novinky
z Prahy 10

Aktuality

Kam s odpadem
na desítce

Servis

Nezávislý měsíčník pro Prahu 10

Doprava

Prodej prověřených vozidel
Výhodné financování vozidel
Sleva z ceny vozu při nákupu na splátky
Výkup vozidel hotově i protiúčtem

tel.: 420 724 802 499, 420 602 149 931, e-mail: info@vip-car.cz, web: www.vip-car.cz

Autobazar Praha – VIP CAR s.r.o., Dřevčická 8, Praha 10 – Malešice
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Natálie
Řehořová:
Hraní mě naplňuje tak, že chci
tohle povolání dělat pořád

Najdete nás na
www.vase10.cz

V desáté městské části
nejedou tramvaje
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Vážení čtenáři,
jak jste prožili poslední tři
měsíce? Pro většinu z nás to
bude navždy doba, na kterou
nezapomeneme. Jste rádi, že
jsou omezení, nebo alespoň
drtivá většina z nich, u konce
a díváte se do budoucna
s nadě jí a optimismem nebo
s oba vami z toho, jak se udá-
losti minulých týdnů promít-
nou do života Čechů? Přečte -
te si, co je na desítce nového.
Konečně se nemusíte dočítat
jen informace spojené s koro-

navirem, ale jiné, zajímavé a aktuální informace. Nevyne-
chejte ani rozhovor s mladou herečkou Natálií Řehořovou.
Na čem pracuje, respektive na čem začala pracovat před
koronavirovou epidemií, čím chtěla být jako malá holka,
jak se vůbec dostala k herectví, jakému se věnovala sportu
a jak těžké to podle ní mají mladé herečky? Složité může
být nyní cestování pro ty, kteří využívají hromadnou do-
pravu po desáté městské části. Která trať se momentálně
opravuje, jak dlouho výluka potrvá a jaká omezení se do-
týkají motoristů? Přejeme vám klidné léto, hodně zdraví
a samé příjemné zážitky.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 26. 6. 2020
Časopis vychází 6. 7. 2020
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Aktuality: Novinky z desítky
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Doprava: Omezení
v Praze 10
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Servis: Kam s odpadem
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Luštění
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Rozhovor s Natálií
Řehořovou

NALAĎTE SI

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

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

NALAĎTE SI
INZERCE V10-0609
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aktuality z Prahy 10 na www.nasregion.cz
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Praha 10 upravila
rozpočet na letošní rok

Praha 10 v souvislosti s epidemií
koronaviru upravila svůj rozpo-
čet na letošní rok. Změnu už

schválilo tamní zastupitelstvo. Z dů-
vodů zavedených opatření totiž došlo
k výpadku příjmů a zvýšení investič-
ních výdajů, a tudíž k navýšení schod -
ku rozpočtu o 72 milionů.

Oprava dětských
hřišť na desítce

Dětská hřiště v Praze 10 čeká vy-
lepšení. Tři místa určená dětské
zábavě už zrekonstruována

jsou, další opravy se připravují.  Hřiště
v ulici Na Třebešíně mají nové hou-
pačky, v Obloukové a Nosické jsou pí-
skoviště s plachtou, domeček s kreslící
tabulí, herní sestava se skluzavkou
a různé druhy houpaček. Ještě letos
ma jí být upravena další hřiště.

INZERCE V10-0612

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz

Adoptivním rodičem ne dítěte ani zví-
řete v zoologické zahradě, ale stro -
mu, se nohou stát lidé z desáté měst-

ské části. Projekt má za cíl podpořit
ochra nu zelených ploch. Zájemci o adopci
mohou využít mail stro my@praha10.cz, na
němž získají všechny potřebné informace.
Vybírat lze jak mladou výsadbu i vzrost lou

dřevinu, adopce však neznamená přebírání
odpovědnosti za dřevinu, ale dává možnost
dohlížet na její kondici, třeba ji zalévat nebo
hlídat a upozorňo vat na poškození. Praha
10 chce mož ností adoptovat dřeviny na
svém území nabídnout veřejnosti šanci po-
dílet se na ochra ně zeleně a zušlechťování
veřejného prostoru.

Staňte se
adoptivním rodičem stromu

Po dlouhých týdnech je možné opět
navštěvovat příbuzné v zařízeních
pro seniory v Praze 10. Je to však

umožněno jen za splnění několika podmí-
nek, mezi ně patří povinnost domluvit si
návštěvu předem telefonicky s vedoucí do-
mova, vyplnit prohlášení, že návštěva nevy -
kazuje žád né příznaky onemocnění, nechat

si změřit teplotu a vstoupit do prostoru jen
se zakrytými ústy a nosem. Návštěvy bu-
dou umožněny maximálně dvěma osobám,
a to vždy jen od 13.00 do 16.00 hodin na
30 minut. Pokud bude příznivé počasí a do-
volí to zdravotní stav navštěvovaných osob,
bude možné, aby se návštěvy odehrávaly
na zahradě.

Návštěvy v domovech
pro seniory obnoveny
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doprava
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Do 4. června je přerušen
provoz tramvají v části
křižovatky u vozovny

Straš nice. Linky číslo číslo
7 a 95 jsou ve směru z centra
zkráceny do zastávky Vozovna
Strašnice, spoj číslo 13 je zru-
šen, tramvaj číslo 26 je ve
směru z centra ze zastávky Vo-
zovna Strašnice odkloněna přes
zastávky Solidarita a Nové
Strašnice do zastávky Černo-

kostelecká a linka číslo 91 je ve
směru z centra ze zastávky Vo-
zovna Strašnice odkloněna přes
zastávky Solidarita, Nové Straš -
nice a Černokostelecká do za-
stávky Ústřední dílny DP. Druhá
etapa začne hned ve stejný den,
kdy první skončí a potrvá až do
konce letních prázdnin. 

Další omezení se dotknou na
desítce motoristů, konkrétně
jde třeba o opravu ulice 

Na desítce nejedou
tramvaje, omezení platí i pro auta
Rekonstrukce v části křižovatky u vozovny

Strašnice omezuje cestování hromadnou

dopravou v desáté městské části. První

etapa končí tento týden, hned ale naváže

etapa druhá.

Hradešínská, která začne
v půl ce června a potrvá do kon -
ce srpna. Pracuje se zde na
inže nýrských sítích. V ulici
U Vo dárny v úseku Dykova –
Hradešínská zůstane v platnos -
ti obousměrný provoz, objízdná
trasa povede z ulice Dyko va do
ulice U Vodárny smě rem k ulici
Korunní a dále přes ulici Ko-
runní vpravo do ulice Chorvat-
ská, vpravo Na Šafránce, vpra -
vo Estonská, odkud bude
za jištěna obslužnost zaslepe-
ného úseku Hradešínské ulice
od křižovatky s ulicí Estonská.

Od 11. června dokonce až do
prosince je třeba počítat s tím,
že v ulici Bartoškova probíhají
opravy mostu. Od 6. června od
6.00 hodin do 7. června do

22.00 hodin a poté 11. června
od 6.00 do 16.00 hodin dojde
k úplné uzavírce, v ostatních
dnech bude provoz veden jed-
ním jízdním pruhem obous-
měrně. 

■ Do 4. června je přerušen
provoz tramvají v části křižo-
vatky u vozovny Strašnice.
Druhá etapa začne hned ve
stejný den, kdy první skončí
a potrvá až do konce letních
prázdnin. 
■Od 11. června  do prosince
je třeba počítat s tím, že
v ulici Bartoškova probíhají
opravy mostu. V některé dny
bude most uzavřen, jindy bu -
de k dispozici jeden pruh.
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Barvy – Laky
Černokostelecká 10, Praha 10, tel 274 772 713
mail: vladimir.uhlir@barvyherbol.cz, www.barvyherbol.cz
Poradenství a prodej po–pá 8–18, so 8–12

Jen s „Herbolem“ vše žena zmůže
i když muž jí nepomůže

Vysoká kvalita a trvanlivost nátěrů
SPECIÁLNÍ NÁTĚRY NA:

OMÍTKY

OKNA

INTERIÉRY

DŘEVO

TOPENÍ

KOVY
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servis
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Radiová 1442/4a, Štěrboholy | pondělí-pátek 6:30 – 16:00
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Volejte 732 169 612

Rychlá a férová půjčka
od 4 000 Kč do 20 000 Kč

v hotovosti na cokoliv.

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejnery jsou na kaž-

dém stanovišti přistave -
ny pouze ve vymezeném

časovém úseku.
Do velkoobjemového kon-

tejnerů patří pouze domovní
odpad objemného charakteru,
například nábytek, podlahové

krytiny, kovové odpady, sanitár -
ní keramika, autoskla, zrcadla,
sportovní náčiní a podobně.

Do kontejnerů nepatří ne-
bezpečné odpady, elektrospo-
třebiče (včetně ledniček, moni-
torů, televizorů a po dobně),
pneumatiky, a stavební odpad. 

3. 6. 13.00–17.00
■ Kounická  x Černická

3. 6. 14.00–18.00
■Přetlucká x Vyžlovská (u MŠ)

4. 6. 13.00–17.00
■ Ve Stínu  x Na Výsluní

4. 6. 14.00–18.00
■ Běchovická x Révová

4. 6. 15.00–19.00
■ Vilová x Pod Rapidem

6. 6. 8.00–12.00
■ Ryšánkova x Ve Slatinách

6. 6. 10.00–14.00
■ Popovická (proti Brtnické)

7. 6. 9.00–15.00
■ Mokřanská x Běžná (mobilní
dvůr)

8. 6. 13.00–17.00
■ Omská x Murmanská

8. 6. 13.00–17.00
■Sedmidomky (u dětského hři -
š  tě)

8. 6. 14.00–18.00
■ Vlašimská x Bratří Čapků

8. 6. 14.00–18.00
■ U Trati x Na Spádu

8. 6. 15.00–19.00
■ U Roháčových kasáren x No-
vorossijská

9. 6. 15.00–19.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla

10. 6. 13.00–17.00
■ V Rybníčkách (proti Šibřin-
ské)

10. 6. 14.00–18.00
■ Janderova x Chládkova

11. 6. 13.00–17.00
■ Dobročovická x Slapská

11. 6. 14.00–18.00
■ Chorvatská x Dykova

11. 6. 15.00–19.00
■ Topolová x Jahodová

13. 6. 8.00–12.00
■ Práčská 101 (parkoviště)

13. 6. 10.00–14.00
■ Ruská x Tolstého

15. 6. 13.00–17.00
■ V Korytech x Jesenická

15. 6. 13.00–17.00
■ Šafránová x Chrpová (park)

15. 6. 14.00–18.00
■ Kodaňská x Norská

15. 6. 14.00–18.00
Vrátkovská x Tuklatská

15. 6. 15.00–19.00
■ Přetlucká x Prusická

16. 6. 15.00–19.00
■ Rybalkova x Charkovská

17. 6. 13.00–17.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)

17. 6. 14.00–18.00
■ Hostýnská (u školy)

18. 6. 13.00–17.00
■ Michelangelova (v proluce)

18. 6. 14.00–18.00
■ Mokřanská x Běžná (u třídě-
ného odpadu) 

18. 6. 15.00–19.00
■ Dukelská x Volyňská 

20. 6. 8.00–12.00
■ Tulipánová x Želivecká

20. 6. 10.00–14.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem

ŠVEJKOVO KORYTO S
1 kg masa s přílohami
za cenu 299 Kč.
Akce platí při počtu
3–4 osob od 1. 6. do 30. 6.
☛ Restaurace nabízí ROZVOZ,

obědové menu od 96 Kč
☛ Stálou nabídku jídel ...
☛ DÁLE PEČEME

CELÉ KACHNY
16 knedlíky, červené zelí
a dezert na osobu za 399 Kč.

ČEPUJEME SKVĚLOU PLZNIČKU A GAMBRINUS

Švejk Restaurant Strašnice
Průběžná 1174/28, 100 00 Praha – Strašnice,
www.svejkovokoryto.cz, Telefon : 274 812 027

Na znovuotevření restaurace
Švejk – Švejkovo koryto,

Vás zveme na akcičku:
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zdraví

Ozon však má některé spe-
cifické vlastnosti, pro člo-
věka navíc velmi výhod -

né a užitečné.

Kde ozon
najdeme?

Ozon najdeme v zásadě na
třech místech. Ve vyšších vrst -
vách atmosféry, v nižších vrst -
vách atmosféry a tam, kde si ho
sami vyrobíme. Ozon vysoko
v atmosféře vzniká přirozeně
a je pro nás důležitý proto, že
nás, tedy všechno na Zemi,
chrá ní před škodlivým UV záře-
ním.

Ozon v přízemních vrst vách
ovzduší vzniká přirozeně např.
při bouřkách jako důsledek
elektrických výbojů, tedy ble-
sků, i lidskou činností jako sou-
část průmyslových exhalací.
Zatímco v prvním případě je ho
tak málo, že ho jen cítíme a pří-
jemně nám zavoní, jako exha-
lace je ve větším množství ne -
žádoucí a může být i zdraví
škodlivý.

A za třetí si můžeme ozon
i sami vyrobit pomocí generá-
toru ozonu. 

Přiměřené
pořizovací náklady

Podle množství ozonu, které
potřebujeme, k tomu použi jeme
různé velké a také různě drahé
generátory. Ty pro domácnost
a domácí použití jsou svou ce-
nou srovnatelné s tzv. bílou
technikou nepřesáhnou pořizo-
vací náklady na větší ledničku,
pračku nebo myčku nádobí a ve-
likostí jsou srovnatel né s běž-
ným vysavačem. A stej ně jako

Nepostradatelný ozon
Naše planeta by mohla vyprávět. O tom, co

všechno by tu nebylo, kdyby součástí naší

atmosféry nebyl i ozon, vzácnější podoba

kyslíku v podobě jeho trojité molekuly

(O3). Důležitý a pro život nepostradatelný

je samozřejmě i ten běžný,

dvoumolekulový kyslík (O2). 

všechny domácí spotřebiče se
generátory ozonu zapojují do
běžné elektrické sítě.

Proč mít doma
vlastní ozon?

Jednoduše proto, že ho mů-
žete použít doslova 100x jinak.
Možná i víckrát. Jednou z hlav-

Víte, že…
●Ozon je plyn, jehož molekuly tvoří třemi atomy kyslíku. Má tedy chemickou značku
O3. Objevil ho v roce 1839 německý chemik Christian Friedrich Schöbein a považoval
ho nejprve za nový prvek.

●Ozon samovolně vzniká ve stratosféře, tj. ve výšce 25–35 km nad zemí, a to působe-
ním UV záření ze Slunce. 

● Je ho relativně velmi málo, v atmosféře je ho průměrně jen 5 ppm (miliontin ob-
jemu). Kdyby se všechen ozon na Zemi stlačil k zemskému povrchu, vytvořil by vrstvičku
silnou pouhé tři milimetry.

● Poprvé se ozon objevil v zemské atmosféře před dvěma miliardami let, když živé
organismy, zatím jen vodní (řasy, sinice) začaly poprvé získávat energii fotosyntézou
a tím produkovat a do ovzduší uvolňovat kyslík

● Ozon částečně pohlcuje a zeslabuje škodlivé UV záření a tím asi před půl miliardou
let, na počátku prvohor, umožnil živým organismům opustit moře, kde je před ním
chránila voda, a vydat se na souš. 

● Pokud se vrstva ozonu v atmosféře na některém místě nad Zemi ztenčí, vznikne tzv.
ozonová díra, kterou prochází větší množství škodlivého UV záření. To může mít ne-
gativní dopad na zdraví lidí, zvířat a vůbec všech organismů, které takto zasáhne.

● Tloušťka ozonové vrstvy v atmosféře se udává v Dobsonových jednotkách (Dobson
Unit, DU). Platí, že vrstva ozonu o 100 DU je silná jeden milimetr. Dlouhodobý průměr
množství ozonu nad Českou republikou je zhruba 400 DU.

● Ke vzniku ozonových děr přispívají tzv. freonové plyny (chlor–fluorované uhlovo-
díky) užívané v průmyslových výrobcích (ledničky, spreje). Freony rozkládají ozon na
běžný kyslík a jejich jediná molekula dokáže rozložit mnoho tisíc molekul ozonu.

● Používání freonů v průmyslu proto v roce 1987 bylo zakázáno mezinárodní smlou-
vou, tzv. Montrealským protokolem. Československo se k němu připojilo na konci roku
1990.

● Za škodlivý považujeme tzv. přízemní ozon vznikající průmyslovou výrobou a exha-
lacemi oxidů dusíku, který může způsobovat zdravotní problémy. 

ních vlastností ozonu je totiž to,
že působí jako dezinfekční pro-
středek. Během několika mi  nut
zabíjí všechny mikroorganismy,
tedy i škodlivé viry, baktérie,
plísně a roztoče, a to aniž by po-
škodil cokoliv jiného. 

Ozonové generátory jsou při-
tom už dnes snadno dostupné
i pro domácnosti, zvláště když
jde o produkci ryze českého vý-
robce, firmy Bioozon, které své
výrobky i sama vyvíjí. A když
bu dete mít s ozonem nějaké vět -
ší plány, třeba vydezinfikovat
nějaké rozsáhlejší prostory, mů-
žete si výkonnější generátor jed-
noduše vypůjčit.

Anebo si příslušnou službu
objednat, stejně jako kterouko-
liv jinou.

O3
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binet vůbec nepromyslel, jak bude záchranný program financovat. Ministerstvo financí přišlo s tím, že se kom
penzační bonus bude vyplácet v podobě vratky daně z příjmu fyzických osob. Proč takový způsob? Protože
tak se přenese náklad na obce a kraje. Vláda tak udělala na místní samosprávy podraz.
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zdraví

A to hned alespoň 100x ji-
nak. Jak konkrétně?
Pojďme se společně podí-

vat alespoň na některé způsoby,
které už vyzkoušela a do praxe
uvedla ryze česká firma Bio-
ozon.

Dezinfekce
uzavřených prostor

Problém aktuální nejen v do -
bě hrozící infekce COVID-19,
ale třeba i v době chřipkových
epidemií nebo podzimních vi-
róz. A také všude tam, kde se
potkává větší množství lidí,
v domácnostech osob, které ma -
jí z jakéhokoliv důvodu sníže-
nou imunitu, třeba jen dočasně,
nebo trpí alergiemi a podobně.

Ozonem lze během 1–3 ho-
diny vydezinfikovat jakýkoliv
uzavřený prostor, tedy např.
místnost, byt, garáž, chatu či
chalupu po zimě nebo vnitřek
automobilu. A to tak, že dočas -
ně z daného prostoru odstra-
níte vše živé (domácí mazlíčky,
pokojové rostliny), vpu stíte do
místnosti ozon z generátoru,
počkáte danou dobu, což se od-
víjí od výkonnosti generátoru
a velikosti dezinfikovaného pro-
storu, a pak takto ošetřený pro-
stor vyvětráte. Zbytky ozonu se
potom rozpadnou samovolně.

Plyšáci
v pohodě

Když potřebujete vydezinfi-
kovat nějakou věc, např. knížku
nebo plyšovou hračku nebo
vlast ně cokoliv podobné veli-
kosti, i části oblečení nebo ak-
tuálně třeba roušky, vložíte
tako vý předmět do vaku, do ně -
hož napustíte ozon z generá-
toru.

Asi půl hodiny počkáte, vak
otevřete a nyní již vydezinfiko-
vanou věc z něj zase vyjmete
a normálně používáte. Celý pro-
ces můžete opakovat dle libosti,
protože při dezinfekci ozonem
nehrozí poškoze ní nebo do-
konce zničení dezin fikovaného
předmětu. A všich ni víme, jak
jsou některé věci, třeba právě

plyšové hračky, na čištění a pra -
ní choulostivé.

Ušetříte
na potravinách

Pokud takto ošetříte potra-
viny, typicky např. ovoce a zele-
ninu, prodloužíte tak jejich tr-
vanlivost až o dva dny. Aniž se
samozřejmě nějak změní jejich
vůně a chuť.

Ne vždycky dokážeme přesně
odhadnout, kolik potravin sku-
tečně spotřebujeme a občas se
neubráníme to mu, že musíme
něco vyhodit. Ozon by nám po-
mohl tento okamžik oddálit, což
by znamenalo také okamžitou
a jistou úsporu. Navíc jasně pa-
trnou.

Uleví
chronicky nemocným

Ale lepší péči ano. Kromě to -
ho, že ozon jako silné dezin-
fekční činidlo dokáže vyléčit
i počínající zubní kaz, což asi
doma zkoušet nebudeme, os -
věd čil se také všude tam, kde
lidský organismus bojuje s po-
vrchovými infekcemi způsobe-
nými mikroorganismy. Typicky
to jsou např. různé druhy plísní,
ekzémy a vyrážky, ale také
chronické a vleklé problémy
známé jako tzv. diabetická noha

a bércové vředy. Část těla, kte-
rou chceme ošetřit ozonem,
v takovém případě vsuneme do
vaku příslušného tvaru a opět
do něj na chvíli napustíme ozon
z generátoru. Jednoduchá a na-
konec i cenově nenáročná pro-
cedura představuje v takových -
to případech kvalitativní skok.
Ozon významným způsobem
a klinicky prokazatelně přispívá
k zmírňuje tyto obtíže tak, jak
se to jiným způsobem zatím ne-
podařilo.

Zdravější
kopýtka

A stejným způsobem mů-
žeme léčit podobné problémy
i u zvířat. Zatím jen u koní, kteří
jsou náchylní k různým mikro -
by způsobeným chorobám ko-
pyt. V těch nejhorších přípa-
dech může takové onemocnění
postižené zvíře i život, protože
nezbyde, než ho nakonec ne-
chat utratit. Ozon může pomoci
tak tragickému konci předejít.
Princip je stejný jako u lidí, ko-
ník dá nožičku do vaku a chvíli
tak postojí. Nebude s tím mít
problém, protože nic neucítí,
nic ho nebude pálit nebo svědit.
Pochopitelně tvar daného vaku
bude trochu jiný a ve výrobě
jsou už dokonce dvě varianty –

jedna na přední a druhá na zad -
ní nohu.

Sbohem,
ošklivé řasy

Bazén probublaný ozonem
není nic pro vás ani jiné mikro-
organismy, kvůli kterým má člo-
věk někdy s bazénem víc sta-
rostí než radostí. A opět, celá
procedura není nic složitého,
zase jen stačí spustit generátor,
poslat ozon tam, kde ho potře-
bujeme mít, a chvíli počkat. 

Bez chemie
a pro naše zdraví

A to je na ozonu asi vůbec to
nejlepší. Ať už používáme ozon
na cokoliv, pracujeme s látkou,
která v přírodě běžně vzniká
a tvoří její součást. Ozon není
pro ni ani pro nás žádnou cizo-
rodou sloučeninou, navíc se sa-
movolně v krátké době rozpadá
a nenechává po sobě žádné sto -
py. Zaručeně nic nepoškodí, nic
nezničí a ještě je pro většinu do-
mácností cenově dostupný. Na-
víc se tato drobná investice
i rychle vrátí.

Ať už přímo v penězích uše-
třených za jiné způsoby dezin-
fekce či při nákupu potravin,
nebo nepřímo – v našem lepším
zdravotním stavu. 

Ozon – přítel člověka
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Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V10 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát Lucie Bílé

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

Kriminálka bude vyšetřovat smrt
ředitele Finančního úřadu pro Prahu 10

www.nasregion.cz

Na začátku pandemie řediteli finančáku pro Prahu 10 J. M.
zakázali nadřízení zavřít úřad kvůli koronaviru. Sám ředitel
pak nákaze COVID 19 podlehl 7. dubna. Ačkoliv se o nákaze
jeho úřednic vědělo minimálně od neděle 8. března, ještě
ve středu 11. března byl otevřen pro veřejnost. Na případ
upozornil novinář Jan Tuna. V souvislosti s úmrtím ředitele
podal trestní oznámení kvůli šíření nového typu coronaviru

Čtěte na…

Třídění odpadu přímo v domech.
Praha 10 šíří osvětu
Mít popelnice na papír, plast, nápojové kartony a sklo
třeba ve dvoře bytových domů je pohodlné. Jen málo
vlastníků bytů ale ví, že je to možné za běžný poplatek.
Zájem občanů o službu chce vršovická radnice zvýšit
pomocí informačních seminářů. V Praze 2 a v Praze 3
vznikly desítky stanovišť na tříděný odpad uvnitř nebo na
pozemku vlastníka domu. „Mělo by to pomoci zabránit

Čtěte na…
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● V nové inscenaci Švandova divadla
ztvárňujete titulní roli v příběhu s mi -
lostnou a kriminální zápletkou z doby
první ch pokusů o ženskou emancipaci
v 19. století Lady Macbeth z Újezdu. Co
můžete o své roli prozradit?

Lady Macbeth z Újezdu je příběh o ženě
Kateřině Hildebrantové, která touží po
štěs tí, ale strašně se to zvrtne, protože se
najednou ocitne v takové zlaté kleci bohat-
ství a postavení. Cítí se tam podle mne
strašně osamělá a do toho přijde láska, za-
miluje se do příručího z domu, kde žijí. V tu
chvíli nastane zlom v tom, že poprvé pozná
lásku, a na základě toho se začnou dít ne-
šťastné věci, které Kateřina pod touhou
udržet si lásku a být šťastná dělá. Ty věci
začnou jít do extrému, až se to celé sesype
a ona zase zůstane sama. Celé to skončí
špatně.
● Jak jste se na roli Kateřiny Hildebran-
tové připravovala?

S režisérem inscenace Davidem Jařabem
pracuji v divadle už potřetí. Když jsem se
dozvěděla, že budu Kateřinu v Lady Mac-
beth z Újezdu hrát právě v režii Davida Ja-
řaba, byla jsem nadšená, strašně jsem se
začala těšit. Pak jsem si přečetla ten ro -
mán, který je pro mě trošičku popisný.
David ale udělal dramatizaci, takže některé
situace se trošku změnily. Nijak konkrétně
jsem se na tu roli nepřipravovala, jenom

jsem poslouchala režiséra a společně jsme
postavu Kateřiny rozvíjeli.
●Co je pro vás obecně při zkoušení nové
inscenace důležité? Text hry, role, nebo
spíše porozumění s režisérem či kolegy?

Je to vlastně taková společná symbióza.
Samozřejmě je pro mě hodně důležitý reži-
sér, protože je to člověk udávající vyznění
celé té inscenace. Potom je to text a obsa-
zení kolegů, aby došlo k tomu, že všichni
budeme naladěni na společnou notu. Po-
každé jde o souhru okolností, které někdy
jsou a někdy také nejsou. Při zkoušení Lady
Macbeth jsem cítila, že všechno šlo dobrým
směrem, že se to sešlo v dobrém čase, kdy
nám všechny složky hrály do karet. 
● Inscenace Lady Macbeth z Újezdu na-
bízí pohled na dobové postavení žen,
kte ré se promítá i do dnešní společnosti.
Jaký je váš názor obecně na emancipaci,
dnes možná až přehnanou? 

Myslím si, že slovo emancipace nebo fe-
minismus je hodně zneužívané slovo. Co já
si pod tím představím, tak nejsou úplně po-
zitivní věci. Vnímám to tak a myslím si, že
je úplně v pořádku, když se žena dokáže
sama o sebe postarat. Uznávám v tomhle
smyslu postavení muže a ženy tak, že by
podle mne měla být žena prostě ženou.
Měla by si umět nechat pomoct od muže,
který by měl být pevný jako skála, taková
jistota, a to by se mělo vzájemně doplňovat.

Je jasné, že v dnešní době se to trochu pro-
hazuje. Ženy jsou samostatné, dokážou žít
třeba i s dětmi samy, a muži se pak mohou
cítit trochu na okraji. Otázka je, do jaké
míry si to způsobujeme my ženy samy. 
● Je podle vás pro mladou herečku těž -
ké obstát v dnešní silné konkurenci?

Každý si najde svoji cestu. Musím říct, že
já jsem měla od začátku štěstí. Ještě na
škole jsem dostala angažmá do Divadla Na
Zábradlí, takže jsem měla hodně dobrý
start, ale zároveň hodně vysokou metu. Na
hereckých školách je to totiž tak, že stu-
denti si samozřejmě většinou přejí zůstat
v divadle v Praze. Já jsem si ale myslela, že
půjdu na oblast, tam se několik let takzva -
ně vyhraju a pak, dá-li Pán Bůh, se vrátím
do Prahy. Měla jsem to ale vlastně naopak,
stalo se mi, že jsem byla na Zábradlí a až
pak jsem šla do Klicperova divadla v Hradci
Králové. Samozřejmě ta konkurence je ur-
čitě hodně velká, ale zase jsem měla hodně
velké štěstí potkávat lidi, kteří si mě brali
opakovaně na spolupráci, což pro mě zna-
mená poctu nebo pocit, že se jim se mnou
dobře dělá. Neumím si třeba dělat moc
promo. Vím, že by to chtělo o so bě dávat víc
vědět, kontaktovat třeba nějaké režiséry
a hlásit se jim, že bych chtěla točit, ale
tohle moc neumím. Věřím, že to, co mi má
přijít do cesty bez mého přičinění, je prostě
správně, že po tom nemusím nějak strašně

Natálie Řehořová:
Hraní mě naplňuje tak,
že chci tohle povolání dělat pořád

Talentovaná herečka a zpěvačka Natálie Řehořová
vystudovala hudebně dramatický obor na Pražské
konzervatoři a již během studia hostovala ve Švandově
divadle, kde je od roku 2017 v angažmá. Kromě divadla ji
diváci mohli vidět i ve filmech, televizních inscenacích
a seriálech. Svou první velkou příležitost získala
v osmnácti letech ve snímku francouzského režiséra
Philippa Grandrieuxe Jezero, v němž ztvárnila hlavní
ženskou roli. Natálie Řehořová se věnuje také zpěvu
s hudebním uskupením Alo Trio Band a každým rokem
pořádá dobročinný Bazárek pro Lékaře bez hranic.
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tvrdě jít. Myslím, že věci přicházejí ve
správ  ný čas.
● Jako dítě jste chodila i do pěveckého
sboru a dramatického kroužku. Kdy
vám došlo, že chcete být herečkou, měla
jste v rodině nějaké umělce?

Ne, žádné umělce v rodině nemáme, ale
odmalička jsem chtěla být herečka. Když se
mě někdo zeptal, co budu dělat, až budu
velká, tak jsem říkala, že budu herečka
a zpěvačka. Prostě mě strašně bavilo před-
vádět se a blbnout. Nějak jsem odmalička
věděla, že chci být středem pozornosti.
Potom, když jsem byla o něco starší, přišla
varianta, že bych chtěla zkusit hereckou
školu, což jsem udělala a ta škola vyšla. 
● Na konzervatoři jste vystudovala hu-
debně dramatický obor, pohybovou prů-
pravu máte i z gymnastiky, zpívání se
věnu jete s Alo Triem. Neuvažovala jste
ně  kdy o tom, věnovat se více hudebnímu
divadlu, případně přímo muzikálovému
herectví?

Lákalo by mě to, ale muzikál je hodně
těž ká disciplína a obávám se, že bych to ne-
udýchala. Víc než muzikál by mě bavilo po-
hybové divadlo, kde by byl třeba scénický
tanec s prvky činohry, něco asi tím smě-
rem, co dělá Miřenka Čechová. Sice také

Lady Macbeth z Újezdu (Natálie Řehořová a Tomáš Petřík)

nevím, jestli bych to udýchala, ale to by mě
hodně bavilo. Nakonec, když o tom tak pře-
mýšlím, tak ony i některé činoherní role
jsou fyzicky dost náročné, takže bych to asi
zvládla. 
●Nelitovala jste někdy, že jste zvolila he-
rectví? 

Vždycky před premiérou nebo v den pre-
miéry. To je největší stres, největší nervy
a člověk si říká, proč to dělá, jestli mu to
stojí za to, když má dvacet čtyři hodin se-
vřený žaludek. Samozřejmě, že nějaké po-
chyby jsou furt a asi budou do konce života.
Není to ale tak silné, abych uvažovala nad
tím, že bych dělala něco jiného. Hraní mě
naplňuje tak, že chci tohle povolání dělat
pořád. Pamatuji se ale, že na škole jsme byli
strašně rozháraní, nevěděli jsme, jestli to
vydržíme psychicky, jestli to dáme v pra xi. 
● Hrajete v divadle, natáčíte filmy i pro
televizi, k tomu zpíváte s Alo Triem. Kde
se cítíte lépe, na divadelním jevišti, před
filmovou či televizní kamerou, nebo jako
zpěvačka?

Nejlíp se cítím určitě na jevišti. Musím
říct, že někdy, když zpívám na koncertech,
jsou to tak opojné momenty, vteřiny, kdy
člověk zapomene na prostor a čas a najed-
nou je v nějaké úplně jiné dimenzi. To se mi
při zpěvu občas stalo.
●Když jsme u Alo Tria, jste tři zpěvačky,
které zpívají texty Vlasty Třešňáka. Jak
často vystupujete, kde vás mo hou praž-
ští fanoušci vidět a slyšet? 

Původně jsme jako Alo Trio fungovali
čtyři roky a pak jsme měli pauzu. Prostě

Pohřeb až zítra (Beáta Kaňoková a Natálie Řehořová)
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jsme se rozpadli. V posledních
měsících ale naši kapelu obno-
vujeme, protože jsme si řekli,
že je to hroz ná škoda, a vlastně
nás mrzí, že už spolu nehraje -
me. Naše taková hlavní místa
v Pra ze, kde jsme hodně hráli,
byl Jazz Dock, hospoda U Prin -
ce Miroslava v Jinonicích nebo
Blues Sklep. Jezdili jsme občas
také festivaly jako třeba Trut-
nov nebo nás milovníci Třeš-
ňáka zvali někam mimo Prahu.
Vydali jsme i CD Eponym. 
● Jakou hudbu ráda poslou-
cháte?

Poslední dobou zjišťuji, že mě
fascinují ženské hlasy, ta k že si
pouštím vlastně jenom zpěvač -
ky. Různě objevuji nové zpěvač -
ky, v poslední době mě hodně
nadchla třeba Bára Zmeková,
taková obyčejná holčina, která
má nádherné autorské texty
a krásný hlas. Taky teď jedu
Beth Hart. To je nářez. Mám
vždycky období jedné až dvou
kapel a ty jedu pořád dokola. 
●Máte nějaký herecký sen, je
nějaká postava, kterou byste

si ráda na divadle nebo ve fil -
mu zahrála? 

Na divadle ani u filmu úplně
nějakou vysněnou, konkrétní
hru nebo postavu ne mám. Můj
herecký sen ale je neustále se
herecky posouvat, rozvíjet se,
pracovat s dobrými režiséry, se
kterými je radost pracovat,
a potkávat kolegy, kteří mě bu -
dou inspirovat. Jde mi hlavně
o lidi okolo a také o mě, abych
nestagnovala, ale posouvala se
dál a hledala nové možnosti,
abych neustrnula v nějaké své
poloze, kterou bu du v inscena-
cích používat.
● Pokud by po vás někdo
chtěl, abyste si kvůli roli tře -
ba oholila hlavu, šla byste do
toho? Co všechno byste byla
ochotná pro nějakou dobrou
roli udělat?

Ve chvíli, kdyby přišel režisér
s námětem na hru nebo na film,
záleží na tom, abych opravdu
cítila, že je to příležitost. Mys-
lím, že bych byla ochotná se
ostří hat, zhubnout, chodit na
box. Byla bych ochotná udě lat

Natálie Řehořová
■ Herečka, zpěvačka se narodila v Praze. 
■Při základní škole navštěvovala dramatický a hudební krou-
žek, byla také členkou dětských pěveckých sborů Prážata
a Re sonance. Do svých 15 let se intenzivně věnovala sportov -
ní gymnastice.
■ Vystudovala Pražskou konzervatoř, obor hudebně drama-
tický. Během studia hostovala ve Strašnickém divadle, po
první m angažmá v Divadle Na Zábradlí přesídlila do Divadla
Komedie a poté do Klicperova divadla v Hradci Králové. Hos-
tovala také v Divadle Letí, Divadle X10, Národním divadle
v Praze, Divadle Na Prádle a na dalších scénách. 
■ Od roku 2017 je členkou hereckého souboru Švandova di-
vadla.

hodně věcí, ale fakt záleží na
tom, o co by se jednalo. Musela
by to být kombinace silného pří-
běhu a uhrančivého režiséra.
Baví mě výzvy, baví mě, když mi
ně kdo dá roli, pro kterou se
musím naučit něco nového. Sa-
mozřejmě, co se třeba týče na-
hoty, mám pocit, že skoro ve
všech filmech, ve kterých jsem
hrála, tak jsem do toho šla
a svlékla se. Myslím ale, že ně -
kde to absolutně nebylo potře -

ba, jen jsem nedokázala říct ne.
Snad se to naučím. 
● Působila jste mimo jiné i ve
Strašnickém divadle. Jak do -
bře znáte desátou městskou
část?

Prahu 10 mám spojenou se
Strašnickým divadlem, kde
jsem začala hostovat už na ško -
le. Později jsem na desítce spo-
lupracovala s divadlem X10,
kte rá působilo v budově Straš-
nického divadla.
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