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Vážení čtenáři,
na letošní jaro asi nikdo z nás
jen tak nezapomene. Náročné
byly uplynulé měsíce pro nás
všechny – kromě obav o zdra -
ví řadu z nás trápil i strach
z budoucnosti. Jaké přesně
budou následky koronaviro-
vých opatření se ukáže v ná-
sledujících měsících. Pochva -
lu a poděkování si určitě
zaslouží řada těch, kteří po-
máhali jak mohli. Zapome-
nout bychom určitě neměli
ani na učitele, rodiče a děti.

Všechny tyto tři skupiny se potýkaly s úplně novou zkuše-
ností, děti se učily na dálku, učitelé se často za pochodu
seznamovali s novými technologiemi a rodiče si na mnoho
týdnů přibrali práci učitelů. Teď už na všechny čekají letos
opravdu velmi zasloužené prázdniny. Školství se týká
i další téma červnového vydání magazínu Vaše 7. Jde o po-
kračující problémy v Základní škole Fr. Plamínkové. Co je
zde nového? Protože se opatření čím dál více uvolňují, mů-
žeme vám po dlouhé době přinést řadu kulturních tipů.
Zpříjemněte si pěkné dny návštěvou zajímavé akce. Užijte
si pěkné léto, buďte však i nadále opatrní.

Vaše Zuzana

Z obsahu:
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz
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Podjezd pod
Negrelliho viaduktem

Znám je rozhodnutím pražských
radních dodavatel projektové
a inženýrské činnosti k podjezdu

u stanice Praha-Bubny. Vzniknout zde
má do budoucna nová zástavba, kon-
certní síň i tramvajová trať, kvůli ní je
však potřeba upravit i podjezd pod Ne-
grelliho viaduktem. Vzniknout má pod
vlakovou tratí v prostoru mezi zastáv-
kou Bubny a viaduktem v návaznosti
na předpokládanou úpravu vedení trati.

U zastávky
je světelná závora

U tramvajové zastávky Čechův
most směrem do centra byla in-
stalována takzvaná světelná zá-

vora, a to v místě, kde cestující z tram-
vaje vystupují přímo do frekventované
vozovky. V minulosti zde došlo k nebez-
pečným situacím.

INZERCE V7-0603

Poradnu pro rodiče školáků má Pra -
ha 7. Obracet se na ni mohou ti, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci v sou-

vislosti s pandemií onemocnění Covid 19,
ale i dalšími potížemi. Poradenství probíhá
osobně i anonymně. Poradna je bezpatná
a rodiče dostanou třeba i radu s tím, jakou
mohou dostat podporu nebo jaké lze využít
služby. Obracet se lze na odborníky i pro-

střednictvím mailové adresy poraden-
ství@praha7.cz. Na poradnu se však rodiče
mohou obrátit i s jinými problémy, které
s koronavirem nesouvisí. Odborníci jim po-
mohou řešit i potíže s šikanou, drogami
a dalšími situacemi, které jsou pro rodiny
zatěžující. Do budoucna Praha 7 zvažuje
zřídit poradnu ve všech svých základních
školách.

Poradna
pro rodiče školáků

Veřejnou sbírku určenou na pomoc
lidem, na něž dopadla opatření sou-
visející s koronavirovou pandemií,

má sedmá městská část. Využít mohou lidé
také pomoc z Humanitního fondu. Co se
sbír  ky týče, prostřednictvím transparent-
ního účtu se může zapojit každý zájemce.

Peníze budou použity na pomoc lidem, na
které krize nejvíce dopadla a kteří potřebu -
jí podporu k zajištění základních životních
potřeb. V rámci humanitárního fondu mo -
hou o pomoc požádat ti obyvatelé sedmé
městské části, kteří jsou ohroženi ztrátou
bydlení.

Veřejná sbírka
postiženým koronavirem
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Magazín Vaše 7 v únoru
přinesl rozhovor s Jar-
milou Macečkovou. Ob-

jasnila v něm, jakým nestan-
dardním způsobem s ní radnice
komunikovala a připomněla, že
i když jí končilo funkční období,
není pravidlem, že musí být vy-
hlášen konkurz na ředitelku no-
vou. I s ohledem na to, že škola
fungovala naprosto bez prob-

lémů. Macečkovou nicméně ná-
sledují i její dvě zástupkyně,
které podaly výpověď. 

Radnice dosud nevysvětlila,
proč se vlastně rozhodla kon-
kurz vypsat. Neustále opakuje
jen to, že funkční období Maceč-
kové skončilo, a že bylo přihléd-
nuto k názorům členů školské
rady. Jenže ta konkurz nedopo-
ručila, čtyři členové byli pro

Škola stále bez vedení.
Po ředitelce ji opouští i zástupkyně
Už řadu měsíců hledá Praha 7 novou
ředitelku či ředitele oblíbené Základní školy
Fr. Plamínkové. Konkurz na nového šéfa
školy vyhlásila sedmička loni v prosinci
poté, co byla odvolána tehdejší letitá
ředitelka Jarmila Macečková. 

konkurz, pět proti. „Poměr byl
jiný, než u ostatních škol, kde
podobná hlasování dopadají de-
vět k nule či osm k jedné. Navíc
také od paní ředitelky přichá-
zely signály, že již ve funkci ne-
chce pokračovat a zároveň se
ozývalo i větší množ ství hlasů
od rodičů, kteří se na konkurz
ptali a přáli si ho. V takovém pří-
padě je konkurz nejvhodnějším
nástrojem, jak situaci řešit,“
sdělil mluvčí radnice Martin Vo-
kuš. Jenže řada rodičů naopak
stála pevně za Macečkovou,
a dokonce na její podporu pode-
pisovali rodiče dětí petici.

Mluvčí Vokuš zároveň při-
pouští, že nového ředitele škola
dosud nemá, a protože uzávěr -
ka přihlášek je až 31. srpna, bu-

dou učitelský sbor i rodiče v ne-
jistotě celé léto. Prozatím školu
vede zástupce Jaroslav Andrle.
Jak byl vybrán? „Oslovil nás ta -
ké kvůli svému osobnímu vzta -
hu ke škole (jeho maminka tam
delší dobu působila jako vycho-
vatelka),“ doplňuje Vokuš.

A proč hledá radnice šéfa ško -
ly tak dlouho? První konkurz
byl totiž v březnu zrušen. Na
první místě totiž skončil ředitel
malotřídky, jehož práci a vedení
školy Česká školní inspekce
hodnotila s velkými výhradami.
A sedmička se nejspíš zalekla
svého vlastního rozhodnutí
a sdě lila že „Vyvstaly pochyb-
nosti na základě závěrů inspek -
ční zprávy z jeho dosavadního
působiště.“
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I nebožtík Jaroslav Dietl by
nejspíš žárlil na tenhle pří-
šerný příběh, jaký Čižinský

stvořil, protože jako starosta
Prahy 7 prostě může. Ale po -
pořadě. Uznávané ředitelce
Maceč kové končilo šestileté
funk ční období, ale chtěla po-
kračovat, a proto předložila
koncepci na dalších šest let.
Sklidila výborné hodnocení
a ško lu s rozšířenou výukou ja-
zyků pozitivně hodnotila i loň-
ská zpráva České školní inspek -
ce. Její žáci mají na „sed mičce“
jedny z nejlepších výsledků
a rodiče si ji obecně pochvalují.
Nikdo nepochyboval o tom, že
Macečková bude pokračovat
dál. 

Než přišel Čižinský a řekl, že
nebude – nehledě na přání uči-
telů, na petice rodičů a všeobec-
nou podporu ředitelky. Radnice
na její místo vyhlásila konkurz
a za podmínku dala mimo
jiné „progresivní“ vedení školy
známé i kvůli školním unifor-
mám pro děti. Školní rada, slo-
žená ze zástupců radnice, ro-
dičů a učitelů, sice hlasovala
proti vyhlášení konkurzu, jenže
Čižinský řekl, že to bylo těsně
(5:4) a konkurz zkrátka bude.

Byl a Macečková se ho na přá -
ní rodičů na poslední chvíli
zúčastnila, i když všichni tušili,
že stejně nemá šanci. Nepletli
se. Svůj truckonkurz ovšem na-
konec projel i Čižinský, když ho

Holec: Čižinský sobě! Odstranil ředitelku,
rozvrátil školu a od chaosu dal ruce pryč
Starosta Prahy 7, poslanec a šéf Prahy sobě
Jan Čižinský všem rád připomíná, jak se
dělají věci u něj na „sedmičce“. Takže když
to podle něj nedělali na místní základce
Fr. Plamínkové, vyhnal odsud oblíbenou
a úspěšnou ředitelku Jarmilu Macečkovou.
Vyvolal krizi trvající dodnes, což je vizitka
hodná vrchního kazisvěta. Rodiče dětí
nevěří svým očím.

musel zrušit. Sami rodiče, což
je asi nejvýmluvnější, totiž upo-
zornili na to, že dva první kan-
didáti na ředitele školy jsou tak
„toxičtí“, že se jich nakonec lekl
i Čižinský.

Škola tak kvůli němu zůstala
bez plnohodnotného ředitele
(shodou okolností i během ko-
ronakrize, což je dvojnásob ne-
šťastné). A proč vlastně? Pro-
tože není alternativní: děti se tu
normálně známkují a dostávají
úkoly. Kantoři tu – obrazně ře-
čeno – nechodí v batice a nemají
duši zalitou samým sluncem,
což je mimochodem důvod,
proč mnozí rodiče dali své po-
tomky právě sem. Na Praze 7,
kterou Čižinský považuje za
svůj osob ní „rajón“, to byla
v pod statě poslední nealterna-
tivní škola, a prá vě proto se sta-
rosta rozhodl, že je potřeba tu
zavést „správ né“ způsoby, jak
se na „sedmičku“ sluší. Výsled-
kem jeho tažení je rozvrat a od-
chod části pedagogického sboru.

Na místo Macečkové byl ne-
dávno dočasně jmenován Jaro-
slav Andrle, trutnovský zastu-
pitel za hnutí Žít v Trutnově
a bývalý koordinátor vědy a vý-
zkumu KRNAPu. Andrle teď ro-
diče uklidňuje, že se nic neděje.

Jenže ti nejsou slepí. Dobře vidí,
co se děje, a tím spíš je děsí, kdo
jejich děti bude učit od září. Pří-
značné navíc je, že sám Čižin-
ský, pachatel toho všeho, dal od
školy ruce radši pryč, protože
jeho vlastní dílo začalo politicky
páchnout. 

Celé to má ještě jeden roz-
měr. Ukazuje to, proč se Praha
sobě chová podobně i na praž-
ském magistrátu, jehož zcela
nefunkční koalice připomíná
právě holešovickou základku.
I tady chce Čižinský dělat věci
jako ve své čtvrti, což naposledy
nejlíp – nebo spíš nejhůř – uká-
zala akce se zavřenou půlkou
jednoho úseku Smetanova ná-
břeží. Proti byly koaliční Spo-
jené síly pro Prahu i Praha 1,
na jejímž území se vše odehrá -
vá, primátorský náměstek pro
dopravu za Prahu sobě Adam
Scheinherr to ale stejně na do-
poručení svého partajního šéfa
udělal, protože stejně jako Či-
žinský prostě může. Ostatně
jak to šéf Prahy Sobě zdůvodnil
na Facebooku: „Řekl jsem si, že
to takhle dál nejde. Musíme se
do něčeho pustit...“ Ano, do če-
hokoli a pěkně přes mrtvoly!

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE
vyšel na serveru info.cz
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To totiž vyhlásilo další ročník soutěže
Máte doma muzejní kousek? Jejím
smyslem je nabídnout do sbírek mu-

zea vysloužilý spotřebič. Soutěží se po eta-
pách, první skončí už za pár dnů, další po-
trvá do konce září a poslední do konce
prosince.

V každé etapě vybere kurátor pět spotře-
bičů s nejvýznamnějším přínosem pro
sbírky muzea a majitelé obdrží od partnera
soutěže společnosti ELEKTROWIN pou-

kázku na nákup spotřebního zboží v hod-
notě 500 korun. 

Za každý spotřebič
odměna

Za každý spotřebič přijatý do sbírek mu-
zea potom získá jeho majitel na základě
uzavřené darovací smlouvy dvě čestné
vstupenky do muzea pro dvě osoby s půl-
roční platností a na konci roku kurátor vy-
bere nejpřínosnější spotřebič, který byl za-

Muzeum hledá
novinky do svých sbírek
Měli jste v době karantény dost času na úklid
nejrůznějších kumbálů, garáží, nakoukli jste do sklepa
nebo na půdu a zahlédli tam nějaký zajímavý spotřebič,
který se už roky chystáte odvézt na sběrný dvůr, ale nikdy
vám na to nevyšel čas? Možná můžete přispět do sbírek
Národního technického muzea.

řazen do sbírek, a jeho majitel získá pou-
kázku na nákup za pět tisíc. 

Fotka, popis
i prodejní doklad

Ne každý spotřebič se pochopitelně do
sbírek muzea hodí, proto je dobré přečíst
si podmínky klání. Svůj potenciální příspě-
vek vyfoťte, doplňte jeho popis jako je odha -
dované stáří, stav, dochované příslušenství,
případně další informace. Těmi po řadatelé
myslí například manuál, návod, prodejní
doklad a podobně. To vše stačí zaslat na
mailovou adresu muzejni.kou sek@elek -
trowin.cz. Národní technické muzeum bylo
stejně jako ostatní kulturní instituce v po-
sledních měsících uzavřeno, teď ale znovu
láká návštěvníky na své výstavy. A to do-
konce za zvýhodněné vstupné, nabídka
platí do konce června.

Záchranný sbor
má vstup zdarma

Doba koronavirová má své nepopiratelné
hrdiny, ani v muzeu na Letné na to neza-
pomínají, a proto mají příslušníci Integro-
vaného záchranného sboru do konce srpna
vstup zcela zdarma. Je to gesto, kterým
chce muzeum vyjádřit své díky za nasazení
v boji proti zákeřnému viru.
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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.



9www.vase7.cz

osobnost Prahy 7

tvrdě jít. Myslím, že věci přicházejí ve
správ ný čas.
● Jaký máte vztah k Praze 7, co máte rá -
da na sedmičce?

Moji rodiče dřív bydleli v Holešovicích,
ale v mých asi třech letech se odstěhovali,
takže si je vůbec nepamatuji. V současné
době se mi Holešovice hodně líbí, je to ob-
novené, krásné místo, které hodně vzkvétá
a žije.
● 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
mě někdo zeptal, co budu dělat, až budu
velká, tak jsem říkala, že budu herečka

Pohřeb až zítra (Beáta Kaňoková a Natálie Řehořová)

Lady Macbeth z Újezdu (Natálie Řehořová a Tomáš Petřík)

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.
●Když jsme u Alo Tria, jste tři zpěvačky,
které zpívají texty Vlasty Třešňáka. Jak
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INZERCE V7-0601

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

TERMÍNY

BASIC GOLF PLAYER GOLF      

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

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

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

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-

INZERCE V7-0613

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. Teď bu-
deme hrát 11. března na Kam -
pě v domečku Salla Terrena
a pak nás čeká  v květ nu koncert
v Jazz Docku. 
● 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? 

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
někde to absolutně nebylo po-
třeba, jen jsem nedokázala říct
ne. Snad se to naučím. 

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.

◗ široká nabídka čerstvého masa
a masných výrobků z vlastní
výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně
čerstvé

◗ rádi vám maso zdarma upravíme
dle vašeho přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů,
obložených chlebíčků, pečiva

◗ každých 14 dnů pro vás
připravujeme novou akční
nabídku

Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka

Veletržní 1623/24, Praha 7

www.krecekkk.cz
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volný čas

Pořádáte akci v Praze 7?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

■ Vodárenská věž pořádá vý-
stavu Cesty vody. Prohlédnout
si v Galerie ve věži na Letné mů-
žete do konce srpna expozi ci,
která napoví, kudy teče voda
v Praze. Jde o umělecké ztvár-
nění cest vody formou malby,
fotografie a plastiky.

■ Hurá na prázdniny se jme-
nuje akce, která se koná koncem
června ve Vodárenské věži na
Letné. Jde o zábavné soutěžní
odpoledne pro děti i rodi če. Tě-
šit se mohou příchozí na na tvo-
řivou dílničku, skákací hrad,
ježdění na motokárách, Lego,
šerm a spoustu dalších aktivit.

■ Další z koncertů letní scény
Gauč ve Stromovce se chystá na

25. června. Půjde o vystoupení
kapely Jananas, která shodou
okolností letos slaví deset let od
vydání první desky.

■ Živá Exotika je největší te-
raristická burza v Česku, která
se koná koncem měsíce na hole -
šovickém Výstavišti. Předsta ví
se více než 170 vystavovatelů.
Na veletrhu je možná výměna
a prodej exotických rostlin,
akvarijních a terarijních živoči-
chů, chovného a sbírkového
hmyzu, chovatelských i pěsti-
telských potřeb a odborné lite-
ratury. Přítomni budou i speci-
alisté v oboru teraristiky, kteří
ochotně poradí s chovem zakou-
pených zvířat.

■ Posledních pár dnů mají fa-
noušci Centra současného umě -
ní DOX na návštěvu výstavy,

Cesty vody
23. června

Hurá na prázdniny
24. června

Koncert ve Stromovce
25. června

Živá exotika
27. června

Jsem tady
28. června

která končí 28. června. Jmenuje
se Jsem tady a představuje nej-
novější díla výrazného českého
umělce Jiřího Davida, jako jsou
dosud nevystavené malby, které
vznikly v letech 2018 a 2019. 

■ Do konce září potrvá v Ná-
rodním technickém muzeu vý-
stava pojmenovaná jednoduše

Děkujeme českým technikům.
Uspořádána byla jako reakce
a forma poděkování Národního
technického muzea českým
technikům za jejich snahu po-
moci v době koronavirové pan-
demie. Vidět je možné třeba
pro totyp plicního ventilátoru,
který byl připraven na základě
výzkumu profesora Karla Rou-
bíka na Fakultě biomedicín-
ského inženýrství nebo celoob-
ličejovou masku sestavenou
z po tápěčské masky.

Poděkování
technikům
30. června
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Potřebujete vymalovat?

➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.

➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

Tel.: 775 631 233
www.malovaninatirani.cz
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STĚHOVÁNÍ
VRÁNA

Svátky a víkendy
bez příplatků. 

Km po Praze zdarma. 
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Tel.: 775 631 233
www.stehovanivrana.cz

Autorka je označována ja -
ko mimořádně talento-
vaná a originální a expo-

zici připravila speciálně pro
Bold Gallery. Předlohou jí byla
Danteho Božská komedie, kon-
krétně cesta skrze tři základní
etapy posmrtného bytí – Peklo,
Očistec a Ráj. Tu autorka chápe
jako emotivní nebo psychický
stav a vztahuje ji k dnešní kaž-
dodennosti. 

„Radka Bodzewicz průběžně
pracuje s překrýváním obrazu,
osovými přetisky, malebnými

zásahy štětcem, ale také sypa-
ným hliněným pigmentem,
jímž vytváří a vymezuje základ -
ní kompoziční pole svých ob-
razů. Každé plátno tak více než
co jiného představuje záznam
živého intuitivního procesu,
rozvíjeného momentálními aso-
ciacemi, ve kterém může být
jedním z podstatných hybatelů
děje i náhoda. Také tím se blíží
běžné životní realitě,“ říká
o tvor bě mladé umělkyně kurá-
tor nové výstavy v Holešovicích
Radek Wohlmuth.

Cílem nové Bold Gallery,
která leží na pomyslné spojnici
mezi Trafo Gallery a DOXem, je
dotvářet obraz Holešovic jako
nejvýznamnějšího pražského
art districtu současnosti. „Pro
připravované výstavní projekty
máme k dispozici větší prostory
v působivém industriálním sty -
lu a několik měsíců jsme inten-
zivně pracovali na kvalitním
a přitažlivém výstavním plánu
i nadstandardní online prezen-
taci galerie,“ popsal galerista
Oldři ch Hejtmánek.

Božská komedie

v Holešovicích

Autorskou výstavu Božská komedie experimentální malířky Radky

Bodzewicz mohou fandové výtvarného umění shlédnout do

4. července. K vidění je ve zbrusu novém výstavním prostoru Bold

Gallery v Holešovicích.

Mapa – Božská komedie

Radka Bodzewicz
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luštění

Radní rozhodli o dodavateli projektové
a inženýrské činnosti k podjezdu u stanice

www.nasregion.cz

Radní hl. m. Prahy schválili výběr dodavatele projektové
a inženýrské činnosti k podjezdu nedaleko železniční sta -
nice Praha-Bubny. Do budoucna zde město v rámci úpravy
celého území Bubny plánuje novou tramvajovou trať, kvůli
které je nutné upravit i podjezd pod Negrelliho viaduktem.
Vítězným uchazečem se stala společnost „MP+PRG – Pod -
jezd Bubny“ (Metroprojekt Praha, a.s. + Pragoprojekt, a.s.) 

Čtěte na…

Národní technické muzeum
je znovu otevřené a nabízí zlevněné vstupné
Provoz muzea v Praze na Letné je přizpůsoben současným
podmínkám a NTM zve návštěvníky do muzea na bezpeč-
nou prohlídku 9 expozic a 6 výstav. Budova Národního tech-
nického muzea na Letné se otevřela pro návštěvníky v úte -
rý. Vstupenku je možné zakoupit na pokladně a zaplatit jak
v hotovosti, tak bezkontaktně. Muzeum je otevřeno v běžné
otevírací době: úterý až neděle a státní svátky od 9.00 do

Čtěte na…

INZERCE V7-0615

V tajence naleznete citát Lucie Bílé

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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servis

INZERCE V7-0610

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 V7-0602

Velkoobjemový kontejner
nemůže být přistaven,
po kud jsou na jeho sta-

novišti předčasně odloženy
např. kusy nábytku nebo jiný
nepořádek. VOK jsou přistavo-
vány v uvedených termínech
vždy od 16.00 do 20.00.

Do kontejneru je možné odlo-
žit starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná -
či ní, autosklo a kovové předmě -
ty. Nelze odkládat živnostenský
odpad, nebezpečný odpad, bio-
odpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospo -
třebiče, televizory a PC moni-
tory, počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.

■ Letohradská x U Let. sadu
■ Čechova x Nad Král. oborou

■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Měst. domů x Poupětova

■ Za Papírnou
■ U Průhonu x Na Maninách

■ Osadní x Dělnická
■ Pplk. Sochora (proti č.p. 14)

■ U Vody x Jankovcova
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

■ Jana Zajíce x U Sparty
■ U Studánky č. 22 x Malířská

■ Ortenovo nám. x U Perga-
menky č. 7
■ Tusarova (před č. 52)

7. 7. 2020

13. 7. 2020

20. 7. 2020

27. 7. 2020

3. 8. 2020

10. 8. 2020

17. 8. 2020

Velkoobjemové
kontejnery

Jak nakládat
s ochrannými pomůckami

Dodržovat opatrnost by
měli lidé při nakládání
s ochrannými pomůc-

kami v době pandemie COVID-
19. Jak je třeba postupovat?
● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech v hygienou
nařízené karanténě?

Použité roušky vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte a po-
vrch pytle dezinfikujte. Pokud
použijete tenčí materiál, je po-
třeba dát dva pytle a dezinfiko-
vat vnější. Přesvědčte se, že
pytle jsou skutečně dobře zavá-
zané. Takto zabezpečený odpad
vhoď te pouze a jen do černé po-
pelnice (na směsný komunální
odpad) standardním způso-
bem. V žádném případě neod-
kládejte tyto zavázané pytle
mimo kontejnery, abyste ne-
ohrozili zdraví pracovníků svo-

zových společností. Po manipu-
laci s odpady je vždy nutné
umý vat si ruce mý dlem a vo-
dou.
● Jak nakládat s odpady
a rouškami v domácnostech
s potvrzenou nemocí COVID-
19?

V případě, že onemocnění
osob bylo potvrzeno, nemocná
osoba nakládá se svým odpa-
dem stejně, jako je uvedeno
v předchozím doporučení. A po-
kud možno se s žádostí o pomoc
s odnosem odpadu obrátí na ro-
dinu, sousedy, dobrovolníky ne -
bo přímo na obec, aby se za me -
zilo pohybu nakažených osob ve
veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl
ve spolupráci s odpadovou spo-
lečností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad uklá-
dat.
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Jde o pátý ročník soutěže,
hlásit se je možné do konce
letních prázdnin a vyhlá-

šeni budou vítězové na podzim.
„Každý rok se do soutěže Věda
pro zemi hlásí více autorů a té-
mata jejich odborných prací
jsou opravdu rozmanitá, široké
je i spektrum vysokých škol, na
kterých vznikaly. To potvrzuje
fakt, že zemědělství je stále ne-

dílnou součástí našich životů
a týká se téměř všech vědních
disciplín. Soutěž je přínosem
také pro muzeology, i v našem
oboru je důležité stále sledovat
nové vědecké poznatky,“ podo-
týká generální ředitel Národ-
ního zemědělského muzea Mi-
lan Jan Půček.

Hlásit se je možné ve třech
kategoriích – vybrány budou

vždy tři nejlepší bakalářské, di-
plomové a doktorské práce, při-
čemž jeden autor se může při-
hlásit ve více kategoriích.
Pod mínkou však je, že jde o prá -
ce obhájené, napsané v českém
nebo slovenském jazyce, musí
obsahovat původní výsledky vě-
deckého výzkumu a řešit prob-
lematiku uvedených tematic-
kých okru hů.

Věda pro zemi určí
nejlepší práce vysokoškoláků
Další ročník klání Věda pro zemi vyhlásilo Národní zemědělské
muzeum. Cílem je odměnit nejlepší bakalářské, diplomové
a doktorské práce. Výhra je lákavá: nejlepší vybrané práce budou
vydány v podobě odborné publikace nebo odborného článku
v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny
a studie a navíc vítězům bude příslušet i finanční odměna. 

Tematickými okru hy jsou
venkov, zemědělství, stavby,
rostlinná výroba, živočišná vý-
roba, dále lesnictví, myslivost,
lesní hospodářství, rybářství,
rybníkářství a vodní ekosystém,
zahradnictví (ovocnářství, zeli-
nářství, květinářství), vinařství
a včelařství a mechanizace ze-
mědělství. Dalšími okruhy jsou
zemědělská ekonomika, zpra-
cování zemědělských produktů,
potravinářství, gastronomie,
vývoj a rozvoj venkova, životní
prostředí, kulturní krajina, re-
gionální rozvoj, dále venkov
a zemědělství v umění, tradice,
etnografie, kulinární dědictví
českých zemí, osobnosti země-
dělství, ale i archeologie země-
dělství a muzeologie. 
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