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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři, 
čelíme těžké době. Restriktiv -
ní opatření zavedená kvůli
pandemii nového typu ko -
ronaviru trvají už déle než
měsíc. Vláda slibuje jejich
postup né uvolňování, ale ná-
zory odborníků i laiků na vý-
voj nemoci covid-19 se mění.
Informace, které máme dnes,
nemusí už zítra platit. Věří -
me, že každý dělá, co je v jeho
silách, aby situaci co nejlépe
zvládl a pomohl ostatním. Ri-

zika související se současným stavem jsou ale veliká. Když
pomineme ekonomickou stránku věci, která je velice vážná,
je tu i znatelné riziko ohrožení naší demokracie. Kroky po-
litických zástupců je třeba hlídat i v těžké době, přestože
jsme všichni ze sledování událostí už poněkud unaveni.
Svoboda a demokracie jsou křehkými pilíři, o které je třeba
pečovat. Je nezbytné je bránit, a to za každou cenu. Na
stránkách dubnového čísla Vaše 1 najdete několik článků
na odreagování. Těšit se můžete na zajímavý rozhovor s he-
rečkou Natálií Řehořovou. Přinášíme Vám také článek o za-
hájení rekonstrukce Václavského náměstí a další novinky.

Hodně zdraví a sil Vám přeje Vaše Eliška

INZERCE V1-0404
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Regulace 
Airbnb

Poslanecká sněmovna na dubno-
vém jednání schválila vládou
předložený návrh zákona, který

reguluje krátkodobé ubytovací služby
a ukládá internetovým platformám,
jako je třeba Airbnb, povinnost posky-
tovat městům informace o pronajíma-
ných bytech. „Uzákonění povinnosti di-
gitálním platformám je jedním ze čtyř
důležitých bodů, které jsem za Prahu
prosazovala. Návrh vznikal ve spolu-
práci s odborem cestovního ruchu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. Schválený
zákon stanovuje, že každý, kdo zpro-
středkuje prostřednictvím online
platfo rem krátkodobé ubytování, je po-
vinen na žádost obecního živnosten-
ského úřadu sdělit relevantní infor-
mace o poskytovateli ubytování
a o adresách míst, na kterých jsou tyto
služby poskytovány. Tyto informace
města nutně potřebují, aby mohla kon-
trolovat dodržování pravidel,“ říká rad -
ní Kordová Marvanová. 

Přihlášky
do školek

Vzhledem k mimořádnému opa-
tření budou zápisy do mateř-
ských škol zřizovaných MČ Pra -

ha 1 probíhat bez osobní účasti dětí a za
minimální účasti jejich rodičů. Zápis
do mateřské školy pro školní rok
2020/2021 se povinně týká všech dětí,
které dovrší do 31. srpna 2020 pěti let
věku. Dále budou přijímány děti, které
dovrší čtyř a tří let do 31. srpna a to až
do naplnění kapacity mateřské školy.
Rodiče mohou své děti zapisovat od
2. do 12. května. Potřebný formulář je
připraven ke stažení na webových
strán kách příslušné školky. Ti, kteří ne-
mají dálkový přístup, si můžou telefo-
nicky nebo e-mailem, domluvit termín
osobního vyzvednutí přihlášky v pro-
storách konkrétní mateřské školy. Ode-
vzdání přihlášky je možné do datové
schránky, e-mailem s uznávaným elekt-
ronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý email), poštou (vše vložit do
obálky s nápisem „Zápis“) nebo ve výji-
mečných případech osobně, po před-
chozí telefonické nebo elektronické do-
mluvě. 

Vrchlického sady, kterým je nelicho-
tivě přezdíváno pražský Sherwood,
dostanou novou podobu včetně

tram vajové trati. Park, který leží vedle
Hlavního nádraží, bude revitalizován a jeho
zpracovatele vybere Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy (IPR
Praha) v tzv. soutěžním dialogu. Ten bude
spoluzadáván s městskou částí Praha 1
a Dopravním podnikem hlavního města
Pra hy. Vrch lic kého sady, které jsou parkem
v samém centru Prahy, dlouhodobě trpí
svou špatnou pověstí. „Lokalita Vrchlic-
kých sadů je v současnosti pouze místem,
kterým lidé rychle procházejí, když směřují
na Hlavní nádraží. Naším cílem je vytvořit

ze současného stavu park, kde se Pražané
nejenom nebudou bát, ale budou zde chtít
trávit i volný čas. Nové řešené by tak mělo
přispět i k dalšímu propojení města přes
Hlavní nádraží,“ komentuje plánovanou re-
vitalizaci Petr Hlaváček, první náměstek
primátora pro oblast územního rozvoje.
Magistrát také plánuje novou tramvajovou
trať mezi zastávkami Muzeum a Bolza-
nova. Měla by vést ulicemi Wilsonovou, Po-
litických vězňů a Washingtonovou, dále
předprostorem Nové odbavovací haly Hlav-
ního nádraží ve Vrchlického sadech a ulicí
Opletalovou, tam by se měla připojit do stá-
vající tramvajové trati v křižovatce Opleta-
lova a Bolzanova.

Proměna
pražského „Sherwoodu“

Sjednocování prvků
ve veřejném prostoru

Kultura online na webu

Sloupy, dlažba nebo lampy. Praha po-
kračuje ve sjednocování prvků ve ve-
řejném prostoru, a to v návaznosti na

postupné sjednocování pražského mobili-
áře, kterým byl v roce 2017 odpadkový koš,
lavička a stojan na kola. V roce 2018 k nim
přibyla také zastávka. Dnes je mnoho typů
sloupů, veřejného osvětlení nebo dlažby.
Institut plánování a rozvoje (IPR) proto při-
chystá nový Katalog doporučených prvků
veřejných prostranství, který má za úkol
veškeré tyto druhy městského vybavení
shromáždit, vyhodnotit a systematizovat.
Katalog bude vedle Manuálu tvorby veřej-
ných prostranství, který se věnuje městu
ze širšího hlediska, více specifický a bude

zahrnovat již konkrétní výrobky a řešení.
První verzi katalogu vydá IPR do konce to-
hoto roku. Hlavní motivací pro Prahu je prý
zkvalitnění a zkrášlení veřejných prostor,
tedy parků, náměstí i ulic. „Inspirujeme se
podobnými dokumenty, které mají zahra-
niční města jako Drážďany nebo Berlín.
Praha však bude hledat svoji cestu, která
jí bude nejvíce vyhovovat a přinášet užitek.
Za důležitý přínos považujeme komunikaci
napříč městskými složkami, vzájemné chá-
pání potřeb a problémů, které v dnešním
nastavení pokulhává,“ vysvětluje ředitel
IPR Ondřej Boháč.Zveřejněný katalog bude
sloužit především projektantům běžných
úprav ulic jako podklad pro jejich práci.

Praha 1 zprovoznila na svém webu
sekci „Kultura v Praze 1 ONLINE“.
Chce tak podpořit umělce, galerie či

divadla a zároveň lidem domů přinést kul-
turní zážitek. „Kvůli šíření koronaviru platí
pro všechny omezení pohybu, pro některé
dokonce i karanténa. Zavřená jsou samo-
zřejmě i místa, kde by docházelo ke shro-
mažďování lidí, tedy i oblíbené galerie,
kluby nebo divadla, kterým bychom určitě
všichni chtěli pomoci a vyjádřit jim pod-
poru. Jednou z možností je, že se do nich

vydáme online,“ popsal první místosta-
rosta Prahy 1 pro kulturu Petr Burgr. Na
webu městské části Praha 1 jsou k prohléd-
nutí třeba výstavy Marka Čermáka z Gale-
rie 1, Romana Fran ty z Vltavínu, dětských
výkresů s názvem „Po stopách totalitní mi-
nulosti“ v sedmém patře radnice Prahy 1,
skladba „Song for You“ v podání Rudyho
Linky, výstava obrazů Dlátem barvou kostí
od Františka Hodon ského a v neposlední
řadě Pozapomenutá legenda Zdenko Feyfar
z galerie Artin box. PŘ
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Nemocnice
přijala seniory

První seniory s diagnostikovaným
onemocněním COVID-19 přijala
Nemocnice Na Františku (NNF)

začátkem dubna. „Provedli jsme s pa -
nem ředitelem Davidem Erhartem dů-
kladnou analýzu, zda můžeme přij -
mout nemocné seniory, protože
mož nosti NNF jsou limitované, a poté
jsme se rozhodli v této obtížné situaci
pomoci,“ zdůraznil starosta Prahy 1
Petr Hejma. NNF pro ně zřídila nové
oddělení KOVES. Je vybaveno vstup-
ním filtrem, který navazuje na výtah
speciál ně vyčleněný pro pacienty s CO-
VID-19 a příslušný personál. Pro paci-
enty je vyčleněno devět lůžek. Nemoc-
nice má v současnosti kapacitu 113
lůžek intenzivní péče a 46 lůžek ná-
sledné péče. Oddělení KOVES je zcela
izolováno od ostatních pracovišť, a to
nejen umístěním, ale ani jeho personál
se nemůže setkat s ostatními. Má vy-
hrazen samostatný vstup i stravovací
prostor. Nemocnice má i zařízení na de-
kontaminaci a termorám. 

INZERCE V1-0406

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

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

Na podobě výloh nebo ulic
v Praze 1 se budou podílet
místní obyvatelé
i podnikatelé. Vedení
Prahy 1 chce vytvořit
dokument, který by určil
budoucí podobu ulic. 

Cílem je omezit tzv. vizuální smog,
tedy zamoření veřejného prostoru
agresivní reklamou. Na dokumentu

bude radnice spolupracovat s magistrátem
a městskou společnosti Trade centre Praha
(TSP). Kdy bude dokument hotov, není jas -
né.

„Je to téma, kterému v uvozovkách kaž -
dý rozumí a každý má svoji představu, jak
by centrum mělo vypadat. Nechceme jít
cestou populistických zákazů a nařízení.
Prolíná se zde mnoho zájmů a rád bych,
aby existovala jasná pravidla, která v maxi -

mální možné míře budou respektovat záj -
my všech zúčastněných,“ uvedl starosta
Pe   tr Hejma (STAN).

Tým, který se bude manuálem kultivace
historického centra metropole zabývat, se
zaměří mimo jiné na úpravu výloh, rekla -
my, jazykové mutace nabídek provozoven,
graffiti i na pořádek a čistotu ulic. Doku-
ment připraví radnice společně s pravidly
pro umisťování a podobu restauračních
předzahrádek. Jejich současnou podobu
a umístění se rozhodla městská část po-
drobně zmapovat.

Podobou obchodů, reklamy, restaurač-
ních zahrádek nebo pouličního umění se
zabývá také magistrát, který vytvořil pra-
vidla označování provozoven v památkové
rezervaci závazná pro všechny domy ve
vlastnictví města. Pravidla třeba určují, že
polep na výloze obchodu nemá být větší
než 20 procent prosklené plochy nebo že
nesmí být používány reflexní barvy, sériové
nápisy a rotující a blikající poutače. Jednat
o podobě obchodů chce magistrát i se sou-
kromými vlastníky domů.

Vizuální smog
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Podle mluvčího festivalu
Pavla Trojana budou po-
řadatelé peníze za vstu-

penky vracet a přibližně deset
koncertů zveřejní organizátoři
živě na svém webu zdarma. Po-
stup vracení vstupného oznámí
zástupci festivalu v druhé polo-
vině dubna. Největší prostor bu-
dou mít čeští umělci, všechna
jejich vystoupení budou plně
honorovaná. „Po ekonomické
stránce je to zásah veliký, měli
jsme letos rekordní prodeje,
které teď musíme vrátit,“ říká
ředitel festivalu Roman Bělor.

Stejně jako jiné kulturní sub-
jekty závislé na prodeji vstupe-
nek nechává Pražské jaro na
zvážení posluchačů možnost
darovat část vráceného vstup-
ného jako podporu alternativ-
ního programu a na budoucí
festivalové projekty. Loňský
roč ník Pražského jara nabídl
přes 35 tisíc vstupenek, tržby
za jejich prodej dosáhly 23,1
milionu korun. Předloni to bylo
39 tisíc vstupenek, za jejichž
prodej dosáhly tržby 25,3 mili-
onu korun. 

Sedmdesátý pátý
ročník

Jubilejní 75. ročník měl divá-
kům nabídnout 53 koncertů
a začít měl 7. května. „Je ob-
tížné předvídat, která restrik-

Pražské jaro online.
Organizátoři připravují
deset živě přenášených koncertů
Pandemie koronaviru radikálně zasáhla do
mnoha kulturních událostí. Oblíbený
festival Pražské jaro, na který organizátoři
letos prodali vstupenky za 25 milionů
korun, proto poběží online na webu.
Koncerty zařadí do programu Český rozhlas
a Česká televize. 

živo. Pražské jaro ale jedná
s Českou televizí, aby byl do vy-
sílání zařazen záznam někte-
rého z úspěšných provedení
minu lých let. „Rozebrali jsme
fes  tival na součástky, některé
části musíme odložit o mnoho
let, jiné třeba o rok," řekl Bělor
v České televizi. 

Organizátoři zvažují, že by le-
tošní ročník, který má být v po-
řadí 75., nepočítali, a toto číslo
nechali až na příští řádný roč-
ník. „Festival pro rok 2021 je
kompletně připraven, to je také
důvod, proč nemůžeme festival
jako celek překládat na další ob-
dobí,“ dodal Bělor.

Naděje online
V on-line programu se diváci

mohou těšit na pěvecký recitál
basbarytonisty Adama Plachet -
ky, který uvede Zimní cestu
Franze Schuberta. Koncert bu -

de živě přenášen z Dvořákovy
síně Rudolfina, kam byl původ -
ně situován.

„Pražské jaro připravuje ce-
lou řadu dalších streamovaných
koncertů - důležitou roli sehrají
mladí čeští umělci a přední čeští
komorní hráči. Usilujeme o to,
aby byl v programu zachován
koncert Brno Contemporary
Orchestra se světovou premi-
érou díla Jana Ryanta Dřízala
objednaného festivalem. Jedná -
me se zahraničními umělci
ohledně možnosti streamovat
pro české publikum zamýšlené
recitály ze zahraničí. Jak s Čes -
kou filharmonií, tak s Praž-
skými symfoniky FOK, Symfo-
nickým orchestrem Českého
rozhlasu, PKF – Prague Phil-
harmonia či Collegiem 1704
usilovně hledáme náhradní pro -
gra m jejich koncertů,“ sdělil
Bělo r.

tivní opatření budou nadále
platná v termínu letošního
Praž ského jara, a závazné sta-
novisko nelze z pochopitelných
důvodů od příslušných orgánů
státní správy očekávat. Pražské
jaro se proto rozhodlo najít al-
ternativní podobu, aby i v této
obtížné situaci hudba přinášela
naději,“ říká Bělor.

Erbovní dílo festivalu Má
vlast od Bedřicha Smetany ne-
bude moci 12. května zaznít na-

Pražské jaro prvně bez diváků v sále.
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Na programu závěrečného
koncertu měla původně zaznít
Devátá symfonie Ludwiga van
Beethovena. Pořadatelé proto
zvažují alternativní závěrečný
program. „Původní myšlenka
ovšem zůstane zachována, kon-
cert by měl být ódou na radost,“
zdůraznil ředitel festivalu Bělor.

Z historie
První ročník se v Praze ode-

hrál v roce 1946. Založení me-
zinárodního festivalu klasické
hudby Pražské jaro inicioval
světoznámý dirigent Rafael Ku-
belík. Záštitu festivalu poskytl
tehdejší československý prezi-
dent Dr. Edvard Beneš.

Významným mezníkem se
stal rok 1990 – první svobodné
Pražské jaro po sametové revo-
luci. Rafael Kubelík, Rudolf Fir-
kušný a Leonard Bernstein spl-
nili svůj slib, že se na festival
vrátí, až bude Československo
opět demokratické. 

Čtyřicátý pátý ročník festi-
valu Pražské jaro se tak stal dě-
jištěm unikátního setkání tří

uměleckých osobností. Počátky
jejich kariér byly spjaty s prv-
ními ročníky Pražského jara
a po více než čtyřiceti letech se
na festival vrátili jako osobnosti

světového renomé. Na více než
osmdesátimilionovém rozpočtu
festivalu Praž ské jaro se podílí
zejména ministerstvo kultury
a město Praha. Přibližně 40

pro cent dostává festival od
sponzorů, 20 procent tvoří příj -
my z prodeje vstupenek a pod-
pora od mecenášů sdružených
v klubu Přátel Pražského jara.

I přes tvrdá opatření má být koncert ódou na radost.
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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.
● Narodila jste se v Praze, určitě znáte
její centrum, Prahu 1. Líbí se vám její
dnešní podoba?

Jednička je hodně zatížená turisty, třeba
procpat se Karlovým mostem je někdy
zkouška nervů. Trošku bych ubrala obcho-
ďáků a nesmyslných podniků, které odírají
cizince, ale jinak je to pro mě jedno z nej-
krásnějších měst, které jsem viděla. Má
pořád kouzlo.
● Od dětství jste dělala sportovní gym-
nastiku. Jak jste se k ní dostala?

Začalo to tak, že v Liboci byl Sokol, kam
jsme se sestrou jako malé chodily dvakrát,
třikrát týdně cvičit. V Sokole jsme později
plynule přešly na sportovní gymnastiku,
které jsem se věnovala trošku víc. Začala
jsem chodit do Euroteamu do Dejvic, kde
už to bylo vrcholovější, větší dril. Jezdili
jsme hodně na závody, tréninky jsme měli
čtyřikrát týdně, o prázdninách jsme jezdili
na soustředění. V patnácti nebo šestnácti
letech jsem skončila, protože jsem nastou-
pila na Pražskou konzervatoř, kde jsme
měli dvakrát týdně do šesti do večera školu,
takže to časově nešlo skloubit. Navíc jsme
na konzervatoři měli pohybu hodně. Byly
tam španělské tance, step, akrobacie, kla-
sický tanec, takže jsem vlastně v nějakém
pohybu furt pokračovala.   
● 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

Pohřeb až zítra (Beáta Kaňoková a Natálie Řehořová)

Lady Macbeth z Újezdu (Natálie Řehořová a Tomáš Petřík)

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

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

INZERCE V1-0408

PRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

www.tokofin.cz

Pociťujete nepříjemný tlak prsou?
Vnímáte zvýšené pnutí prsou?

Trápí vás zvýšená citlivost prsou?

TOKOFIN (doplněk stravy)  
jako jediný kombinuje unikátní  
vlastnosti vitamínu E,  
vitamínu B6 a Indol-3-karbinolu.

Neobsahuje žádné hormony  
a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

Vyzkoušejte TOKOFIN pro opětovný komfort Vašich prsou.

INZERCE V1-0407

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.

● Když jsme u Alo Tria, jste
tři zpěvačky, které zpívají
texty Vlasty Třešňáka. Jak
často vystupujete, kde vás
mo hou pražští fanoušci vidět
a slyšet? 

Původně jsme jako Alo Trio
fungovali čtyři roky a pak jsme
měli pauzu. Prostě jsme se roz-
padli. V posledních měsících ale
naši kapelu obnovujeme, pro-
tože jsme si řekli, že je to hroz -
ná škoda, a vlastně nás mrzí, že
už spolu nehrajeme. Naše ta-
ková hlavní místa v Praze, kde
jsme hodně hráli, byl Jazz
Dock, hospoda U Prince Miro-
slava v Jinonicích nebo Blues
Sklep. Jezdili jsme občas také
festivaly jako třeba Trutnov
nebo nás milovníci Třešňáka
zvali někam mimo Prahu. Vy-
dali jsme i CD Eponym. 
● Jakou hudbu ráda poslou-
cháte?

Poslední dobou zjišťuji, že
mě fascinují ženské hlasy, ta k -
že si pouštím vlastně jenom
zpěvačky. Různě objevuji nové
zpěvačky, v poslední době mě

hodně nadchla třeba Bára Zme-
ková, 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 do-
kola. 
●Máte nějaký herecký sen, je
nějaká postava, kterou byste
si ráda na divadle nebo ve fil -
mu zahrála? Co vás právě na
herectví nejvíc přitahuje?

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
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.
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Rekonstrukční práce za-
čali v pondělí a potrvají
přibližně do roku 2025.

Magistrát plánuje rozšíření pro-
storu pro pěší na úkor automo-
bilů. Přibydou stromy a pítka.
Celková rekonstrukce náměstí
bude stát necelých 327 milionů
korun. 

Budoucí vzhled
Revitalizace spodní částí ná -

měs tí je jen první fází. „Předpo-
kládáme, že v tomto roce prove -
deme opravu prostoru zhru ba
do půlky,“ řekl předseda před-
stavenstva společnosti Hochtief
CZ Tomáš Koranda. 

Každou polovinu spodní části
stavbaři rozdělí na dvě části.
Dělníci následně začnou s vý-
měnou povrchů dlažeb. „Upro-
střed budou jakési rekreační
prostory včetně fontány. Ná-
městí bude určené převážně
pro pěší. Praha tím získá naz -
pá tek své nejvýznamnější ná-
městí,“ řekl náměstek primá-
tora hl. m. Prahy pro oblast
územního rozvoje Petr Hlavá-
ček (TOP 09). 

Obnoveno bude 45 stromů,
protože ty současné jsou ve
špat ném stavu. Postupně bu-
dou nahrazeny novými. K sou-
časnému stromořadí v budouc -
nu přibydou ještě další. Na
ná městí budou pouze lípy ma-
lolisté. Smyslem změny je na-
vázat na historickou tradici, kdy
právě lípy byly na Václavském
náměstí už od konce 19. století.
Podle někdejších plánů měly být

na Václavském náměstí umís-
těny rampy, po kterých by auta
jezdila do podzemních garáží.
Proti tomu se postavili obyva-
telé i odborníci. Kritici upozor-
ňovali na to, že výstavba ramp
je v rozporu se zájmy stát ní pa-
mátkové péče a přivede do cen-
tra další dopravu, hluk, prach
a imise.

Rampy měly zajistit dopravní
obslužnost garáží plánovaného
developerského projektu. „Po-
dařilo se nám vyměnit vjezd do
garáží za nový vstup do metra.
Nájezdové rampy tak nebudou
vyčnívat do prostoru nejcenněj-
šího náměstí České republiky
a zároveň tím docílíme zklid-
nění oblasti Prahy 1 od automo-
bilové dopravy. Zvýšíme také
dostupnost MHD a komfort ces-
tujících, kteří budou moci pasá-
žemi developerského projektu
Savarin vstupovat přímo do
ves tibulu stanice metra Můs-
tek. Zároveň zůstává místo pro
tramvaj a i ve spodní části Vác-
lavského náměstí vznikne kom-
fortní a široká zóna pro pěší
a cyklisty,“ upřesnil náměstek
primátora hl. m. Prahy pro ob-
last dopravy Adam Scheinherr
(Praha sobě).

Vedení Prahy plánuje také re-
konstrukci v horní části náměs -
tí, kam se mají vrátit tramvajo -
vé koleje. Jezdit by měly v trase
dnešních vozovek pro auta.
V mi nulosti byly koleje ve stře -
du náměstí. Střed náměstí bude
ponechán jako pěší zóna s roz-
šířenými chodníky a vyčleně-

Byla zahájena
Rekonstrukce Václavského náměstí
Zástupci Prahy minulý týden slavnostně

zahájili opravu spodní částí Václavského

náměstí. Poklepání základního kamene

provázel přímý dohled policie, která

kontrolovala dodržování koronavirových

opatření. 

ným pruhem pro cyklisty. I tady
přibyde stromořadí, ubyde par-
kovacích míst a rozšířen bude
proti původnímu plánu střední
prostor.

Pod dohledem
Slavnostní poklepání kamene

na Václavském náměstí přeru-
šila policie, která na shromáž-
dění z blízka dohlížela. I když
byla akce předem ohlášena
a účastnit se smělo jen omezené
množství lidí, policie dav vyzva -
la k rozestupům. V rámci opa-
tření proti novému typu koro-
naviru museli následně všich ni
politici i novináři, na výzvu po-
licie, udržovat dvoumetrové ro-
zestupy. Žádný další incident
ale policie na místě neřešila. 

Václavské náměstí je dlouhé
682 metrů a přibližně 60 metrů
široké. Původně se jmenovalo
Koňský trh a bylo zřízeno de-
kretem Karla IV. V 19. století
bylo nejprve přejmenováno na
Svatováclavské náměstí, poslé -
ze na Václavské.

„Často myslím na to, že v do -
bě Karla IV. bylo vystavěno celé
Nové Město za devět roků
a v dnešní době trvalo celých
patnáct roků připravit do reali-
zace rekonstrukci tohoto ná-
městí, jenž je jeho pouhou částí.
Nicméně mám obrovskou ra-
dost z toho, že se můžu podílet
na obnově nejdůležitějšího ve-
řejného prostoru naší země,“
uzavírá architekt návrhu Jakub
Cígler.

Budoucí podoba Václavského náměstí.

Poklepání na kámen. Vlevo primátor Prahy Zdeněk Hřib,
uprostřed starosta Prahy 1 Petr Hejma, vpravo předseda
představenstva Tomáš Koranda. 
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luštění

Pražská knihovna zpřístupní knihy
i pro neregistrované čtenáře

www.nasregion.cz

„E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využí-
vání není vázáno na členství v knihovně,“ uvedla Hanzlíková
a dodala, že každý měsíc přibývá až 20 nových titulů.
V těch to dnech knihovna zpřístupní odborné a historické
titu ly, a to i ty, které jsou stále vázány autorskými právy.
Knihy jsou dostupné v digitální knihovně Kramerius. S plat-
ným čtenářským průkazem budou podle Hanzlíkové zájem-

Čtěte na…

V Praze začíná čištění ulic,
tentokrát nebude potřeba přeparkovávat
V Praze začíná tradiční jarní čištění ulic, které potrvá do
konce června. Vzhledem k současné koronavirové epidemii
nemusí lidé tentokrát přeparkovávat, pod zaparkovanými
vozy budou pracovníci Technické správy komunikaci (TSK)
uklízet ručně. V běžném režimu jsou řidiči v dotčených uli-
cích značkami vyzváni k přeparkování auta a úklid poté za-
jistí stroje. Nyní se podle informací firmy značky rozmisťovat

Čtěte na…

V tajence naleznete české přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V1 – 04: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V1-0409
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servis

■Ostrovní ulice (naproti č. 12)

■ Široká (naproti FF UK)

■ Haštalská (u č. 2)
■ Barvířská (křižovatka Petr-
ské nám. x Lodecká)

■ Pohořelec (horní parkoviště)

■ U Dobřenských (před křižo-
vatkou s Betlémskou)
■ Dlouhá ulice č. 46

■ Široká (naproti FF UK)
■ Masná x Malá Štupartská

■ Haštalská (u č. 2)
■ Barvířská (křižovatka Petr-
ské nám. x Lodecká)

■ Cihelná č. 2
■ Jeruzalémská (za kostelem
sv. Jindřicha)

■ Hellichova ul.
■ Ostrovní ulice (u ZŠ naproti
č. 12)

Úterý 21. dubna

Pátek 24. dubna 

Úterý 28. dubna

Úterý 12. května

Pátek 15. května

Úterý 19. května 

Pátek 22. května 

Úterý 26. května

Pátek 29. května

Nebezpečný odpad
Pražané mohou nebezpečné odpady odevzdat ve sběr-

ných dvorech  zdarma. Stačí se prokázat dokladem, ze
kterého je zřejmý trvalý pobyt na území Pra hy.

Do sběrných dvorů patří tento nebezpečný odpad: 
■ baterie a akumulátory
■ barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, pryskyřice
■ kyseliny, zásady, pesticidy, fotochemikálie, detergenty
■ olej (motorový i kuchyňský) a tuk
■ léčiva, výrobky obsahující rtuť (např. rtuťové teploměry)
■ do nebezpečných odpadů patří i takový odpad, který je ne-
bezpečnými složkami znečištěn, například plechovka od ná-
těrové barvy

Do sběrných dvorů nepatří: 
■ nebezpečné složky stavebního odpadu
■ materiály obsahující asfalt nebo azbest
■ zkažené maso a uhynulá zvířata
■ infekční odpad (použitý zdravotnický materiál)

Velkoobjemové

kontejnery 

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

časovém úseku dle harmono-
gramu. Zpravidla odpoledne od
14 do 18 hodin. 

Do velkoobjemového kontej-
neru je možné odložit napří-
klad starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty. 

Kontejner není určen pro od-
kládání živnostenského odpa -

du, nebezpečného odpadu (jako
jsou třeba autobaterie, zářivky,
barvy, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektro-
spotřebičů, televizorů a PC mo-
nitorů, počítačů, chladniček,
mrazáků a sporáků. 

Objemné domácí odpady je
možné předávat ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
měs ta bezplatné.   

Sběrné dvory
Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání

s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží
k odkládá ní vybraných druhů odpadů. Služby těchto

sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané,
kteří obsluze zařízení prokážou svůj trvalý pobyt na území
hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání a fyzické osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt
na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohle-
dem na naplněnost kontejnerů.

Do sběrných dvorů patří: 
■ objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
■ stavební odpad (vytříděný) do 1 m3 za měsíc zdarma
■ dřevěný odpad, biologicky rozložitelný odpad
■ kovový odpad
■ vybrané nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, barvy,
rozpouštědla atd.)
■ papír, sklo, plasty, nápojové kartony
■ jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
■ tonery (pouze na SD Pod Šancemi a Zakrytá – od občanů
s trvalým bydlištěm v Praze)
■ pneumatiky – za poplatek dle velikosti

Do sběrných dvorů lze odevzdat:
■ chladničky, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mi-
krovlnné trouby
■ zářivky, úsporné žárovky, výbojky

Do sběrných dvorů nepatří: 
■ asfalt, asfaltová lepenka, eternit apod.
■ zkažené potraviny, infekční zdravotnický materiál
■ cytostatika, uhynulá zvířata

ZD
R

O
J 

M
Č

 P
R

A
H

A
 1

, F
O

TO
 P

R
A

ŽS
K

É 
SL

U
ŽB

Y



14 www.vase1.cz

historie

Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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„Dlouhá léta zanedbá-
vaný historický dům
musel tak jako tak

projít kompletní rekonstrukcí
a jeho plánované využívání
dětmi a mládeží mu vdechne
nový život a energii,“ popsala
místostarostka Prahy 1 Eva
Špač ková a zároveň navrhuje,
aby byl dům využit i pro aktivity
seniorů a rodin s malými dětmi. 

Na podobě programové
náplně domu dětí a mládeže se
podle jejích slov budou podílet
i odborné skupiny Místního akč-
ního plánu vzdělávání Praha 1.
„Určitě ale nechceme suplovat
kroužky a činnost základních
uměleckých škol. Chceme je
spíš doplňovat a rozvíjet, když

se kromě jiného zaměříme pře-
vážně na kroužky s polytechnic-
kou výchovou, IT, robotizací
a podobně. Současně zapojíme
technicky zaměřené střední
ško ly,“ vysvětlila Špačková. 

V nových prostorách domku
v Truhlářské by pro tyto účely
měly sloužit víceúčelový sál
a výukové prostory. Bude si ale
také možné posedět v kavárně.
Ke zrekonstruovanému domu
přibudou tři nové objekty včet -
ně třeba schodišťové věže. Náv-
štěvníci budou navíc moci obdi-
vovat restaurátory odkrytou
nástěnnou malbu, překládané
záklopové stropy, barokní krov
nebo původní valounkovou
dlaž bu. 

Historický domek v Truhlářské

bude sloužit dětem
Zanedbaný domek v Truhlářské ulici 8 bude

zanedlouho dokončen. Radnice Prahy 1 ho

chce využít jako dům dětí a mládeže, který

jako jediná z velkých městských částí nemá. 

Historický průzkum budovy, vypracování

projektu a diskuse s památkáři. Na zásadní

opravu čeká původně gotický dům

přibližně od 18. století. 

Něco z historie
Gotický dům byl během své

dlouhé historie několikrát pře-
stavován. K zásadní přestavbě
pak došlo na konci 18. století,
kdy ho zakoupila evangelická
církev. V tomto století byl dům
zčásti barokně přestavěný. Při
následné novoklasicistní reno-
vaci se z původního tanečního
sálu v prvním patře stala mod-
litebna pro až tři sta osob. Zby-
tek domu byl určen k bydlení.
Žil zde třeba farář nebo kostel-
ník. 

Modlitebna slavnostně ote-
vřela v roce 1784. V letech
1784 až 1791, než byl koupen

kostel sv. Michala v Jirchářích,
zde bylo také sídlo německého
evangelického sboru. 

Na počátku 20. století církev
dům prodala a modlitebna byla
rozdělena na samostatné byty.
V roce 2019 bylo podepsáno
memorandum o budoucnosti
domu v Truhlářské 8 mezi
městskou částí Praha 1 a Česko-
bratrskou církví evangelickou.
Memorandum předpokládá, že
městská část poskytne církvi
prostor pro umístění stálé ex-
pozice dokumentující vznik
a vývoj evangelických církví ve
vztahu k tomuto domu a pro pa-
mětní desku na fasádě.

Vizualizace historického
domku v Truhlářské
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veřejný prostor

Projekt podléhá mimo jiné
schválení majitelů domů
a památkářů. Jednalo by

se především o ulice a náměstí
nesoucí jména historických
osobností a událostí. Praha 1
uvažuje o umístění informač-
ních tabulek pod červené s náz -
vy ulic, a to ve Vodičkově, Ople-
talově, Maiselově, Nerudově
a dalších ulicích v centru města. 

„Spolu s radním pro kultivaci
a oživení památkové rezervace
Michalem Cabanem si myslíme,
že by takový projekt byl pro-
spěšný. Ne každý obyvatel Pra -
hy 1 ví, po kom nese Vodičkova
ulice jméno. Přitom je to jedna
z dopravně nejfrekventovaněj-
ších pražských ulic co do počtu
tramvají za den. Proto asi větši -
nu překvapí, že se tato ulice

jmenuje po řezníku Vodičkovi
a toto jméno nese už od 15. sto-
letí,“ říká člen Zastupitelstva
MČ Praha 1 Karel Ulm (TOP
O9). 

Památkáři celý projekt ještě
musí posoudit, ale podle Ulma
nejsou v zásadě proti. Vysvět-
lující cedulky už existují při-
bližně od roku 2010. K vidění
jsou v Praze 6 nebo v Praze 8.
Historicky první taková cedule
byla představena na rohu ulic
Charlese de Gaulla a Sukova, od
té doby jich přibyly desítky.

V roce 2018 odhalila svoji
první tabulku i Praha 8, a to
v ulici Voctářova. Ta nese název
po posledním starostovi samo-
statného města Libeň, který se
zasloužil o jeho připojení k Pra -
ze v roce 1901. 

Modré tabulky
vysvětlí názvy ulic
Pražské ulice jsou pojmenované i po
významných osobnostech. Málokdo se ale
zamýšlí nad příběhy lidí, kteří si své jméno
na tabulce vysloužili. Praha 1, po vzoru
ostatních městských částí, chce umístit do
svého teritoria tabulky, které právě tyto
slavné příběhy připomenou. 

Mnoho ulic v Praze 8 nese ná-
zev po hrdinech protinacistic-
kého odboje, kteří byli za svou
činnost nacisty popraveni. 

Historickou tabulku má třeba
kotlář František Štíbr, který se
během okupace zapojil do pro-
tinacistického odboje, za což byl
popraven v Berlíně.

Dalším hrdinou protinacistic-
kého odboje byl novinář Franti-

šek Taussig, který byl za svou
činnost popraven v roce 1941
v ruzyňských kasárnách.

Modrou tabulku v Praze 8 si
vysloužil i Alois Bína, který pra-
coval jako opatrovník v tehdej-
ším zemském ústavu pro cho-
romyslné v Bohnicích. Za účast
v odboji za okupace byl v roce
1943 poslán do koncentračního
tábora v Osvětimi, kde zemřel.

Projekt Ulicemi Osmičky inspiruje Prahu 1 k vysvětlení názvů historických ulic 

Ukázka modré tabulky v Libni
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