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Vážení čtenáři,
prázdniny jsou v polovině,
školákům a studentům zbý -
vá ještě měsíc volna, před
vámi je možná vidina dovo-
lené. Ať už ji strávíte na cha -
tě, u moře nebo zůstanete
do ma, užijte si ji na maxi-
mum. Pro ty, kteří z Prahy
ven letos nevyrazí, máme
tipy, kam se vydat za kultu-
rou. Navštivte třeba letní
kino na střeše Veletržního
paláce. Promítat tady budou
v srpnu zajímavé snímky,

navíc jsou všechny filmy promítány z původních filmo-
vých kopií z 16mm a 35mm pásu. Nebo se vydejte do ne-
dalekého technického muzea, kde se koná celá řada zají-
mavých výstav v rámci cyklu Made in Czechoslovakia
aneb průmysl, který dobyl svět. Děti mají v létě rozhodně
co na práci, občas jim ale možná dovolíte strávit chvíli na
počítači, s telefonem nebo tabletem v ruce. Jste si však
jistí, že se na internetu váš potomek chová zodpovědně
a zbytečně ve virtuálním světě neriskuje? Pokud chcete být
bez obav, zapojte se spolu s dítětem do projektu Kraje pro
bezpečný internet a ověřte si společně své znalosti a do-
vednosti. Vaše Zuzana

Z obsahu:
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Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
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prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes
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aktuality

Před radnicí
nejde zaparkovat

Do konce srpna nemohou ná -
vštěv níci radnice Prahy 7 zapar-
kovat z důvodu výkopových pra -

cí na části parkoviště před budovou
úřa du městské části. Využít lze parko-
vací místa na nábřeží Kpt. Jaroše
z druhé strany budovy.

Zacvičte si
jógu na Letné

Pod širým nebem se v sedmé měst-
ské části cvičí jóga. Zájemci se
scházejí každou středu od 17.50

hodin vedle tramvajové zastávky Spar -
ta, u výjezdu z podzemních garáží.
Akce je určena pro obyvatele sedmičky,
a to v józe začátečníky i mírně pokro-
čilé. Cvičí se hatha-jóga a lekce jsou
zdarma.
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Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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www.stako.cz  |  stako@stako.cz

Vyzkoušejte 
 

VÝHODNÁ
SLEVA

33%

Chová se váš potomek na internetu
bezpečně? Neriskuje zbytečně třeba
tím, že má špatné heslo, zveřejňuje

své fotky nebo citlivé údaje? Kyberprostor
je plný nástrah pro dospělého, natož pro
děti. Držte se hesla: „Důvěřuj, ale prově-
řuj!“ a nechte dítě projít testem vědomostí.
Umožňuje to další ročník projektu Kraje

pro bezpečný internet. Díky e-learningo-
vým kurzům mohou žáci a studenti praž-
ských základních a středních škol prověřit
své znalosti a také zhlédnout videa na stále
aktuálnější téma bezpečného chování na
internetu. Své znalosti potom mohou zúro-
čit v soutěžním kvízu a vyhrát zajímavé ce -
ny.

Dítě na internetu?
Zjistěte, zda se chová bezpečně

Oprava chodníků
v ulicích Heřmanova a U Smaltovny

Škola uspěla
ve sběrové soutěži

Oprava povrchu chodníků v ulicích
Heřmanova a U Smaltovny v sedmé
městské části potrvá několik týdnů.

Práce se týkají ulic U Smaltovny mezi uli-
cemi Strojnická a Šimáčkova, kde budou

opravy probíhat až do počátku měsíce říj -
na, a chodníků v ulici Heřmano va v úseku
mezi ulicemi Dukelských hrdi nů a Janov-
ského. Ta dy budou opravy chodníků hotovy
na začátku září.

V doprovodných ekologických soutě-
žích uspěly děti ze Základní školy
Strossmayerovo náměstí 4, celkem

nasbíraly 789 kg hliníkových obalů. Šlo již
o 24. ročník sběrových ekologických sou-
těží pro pražské mateřské a základní školy.

Soutěž škol ve sběru druhotných surovin
probíhá již od roku 1994, kdy se sbíral
papír a do soutěže se zapojilo dvacet praž-
ských základních škol. Postupně však při-
bývalo soutěžících škol i sbíraných druhot-
ných surovin.
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volný čas

■ Výstavu Introducing Patri-
cia Dauder: Povrch je možné
zhlédnout do 9. září v Národní
galerii. Pořadatelé představují
autorku takto: „K vnímání, in-
terpretaci a prezentaci myšle-
nek a pocitů, které se vztahují
k času a prostoru, Patricii Dau-
der slouží studium for my,
hmoty a struktury a experi-
mentování s nimi. Obrazy
a formy z jejích kreseb, filmů,
látek, skulptur a fotografií jsou
výsledkem dlouhého pracov-
ního procesu podněcujícího di-
alog mezi pozorováním světa
a abstrakcí, jenž rozhoduje
o tom, co chápeme jako přítom -
né či nepřítomné, jako celek či
fragment, jako ztrátu či stopu

v přírodních i uměle vytvoře-
ných prvcích.“

■ Před Planetáriem je možné
až do 26. srpna zhlédnout vý-
stavu, jež je věnována Stro-
movce. Seznámit se s parkem
lze prostřednictvím reprodukcí
fotografií, ale i dobových map,
kreseb. Návštěvníci tak poznají
vývoj parku od 16. století do
dnešní doby. Výstavu připravilo
Muzeum hlavního města Prahy
a to připomíná, že do historie
Královské obory se nejvýznam-
něji zapsali Ferdinand II. Tyrol-
ský a Rudolf II. Z iniciativy Ru-
dolfa II. byly totiž v oboře
realizovány stavby Císařského
mlýna, Rudolfova rybníka a Ru-

Introducing Patricia
Dauder: Povrch

5. srpna O Stromovce
ve Stromovce

10. srpna

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

dolfovy štoly, vodního díla, kte -
ré až do současnosti přivádí do
rybníků ve Stromovce vodu
z Vl tavy. Výstava před Plane -
táriem neopomíjí ani další vý-
znamné stavby, tedy Místodr -
žitelský letohrádek nebo
Krá lovskou dvoranu (Šlech-
tovu restauraci).

■ Výstavu Horizonty poznání
připravil Spolek sochařů
České republiky v Národním
technickém muzeu. Expozice
představuje soutěžní sochařské
portréty prof. Vladimíra Kočan-

drleho, vědkyně Marie-Curie
Sklodowské, nositelky dvou
No belových cen, a dvojportréty
legendárních cestovatelů inže-
nýrů Jiřího Hanzelky a Miro-
slava Zikmunda. Výstava je vý-
sledkem 6. ročníku soutěže
o sochařské portréty, k vidění
jsou exponáty do konce srp na.
„Soutěže jsme začali vypisovat
v roce 2013 proto, abychom po-
zvedli úroveň tradiční sochař-
ské disciplíny, která je v součas-
nosti neprávem opomíjená,
a vzbudili tak o ni zájem u nej-
širší veřejnosti. Domnívám se,
že se nám to postupně daří,“
uvedl jeden z organizátorů sou-
těže, akad. soch. Jiří Středa.

Horizonty poznání
15. srpna

České i světové snímky
mo hou vidět obyvatelé
Pra hy 7 na neobvyklém

mís tě. Národní galerie totiž
zprovoznila letní kino na funk-
cionalistické střeše Veletržního
paláce. Jde o několikátý ročník
venkovního promítání.

Všechny filmy jsou na střeše
promítá ny z původních filmo-

vých ko pií z 16mm a 35mm pá -
su díky spolupráci s projektem
Biograf 16 občanského sdruže -
ní Pos třeh, které dlouhodobě
spravuje filmové sbírky Barran-
dov Studia, Ateliérů Zlín, Aso-
ciace českých filmových klubů
a Goethe Institutu. Celkem jde
o asi čtyři tisíce filmových titu -
lů.

Letní kino
v sedmé městské části

1. 8. 21.00
Tři barvy: Červená

2. 8. 21.00
Dvojí život Veroniky

8. 8. 21.00
Vlasy

9. 8. 21.00
Rocky Horror Picture Show

10. 8. 20.00
Tajnosti

+ koncert představitele
hlavní role, Miloslava Königa

14. 8. 20.30 
Půlnoc v Paříži

15. 8. 20:30
Nell

16. 8. 20:30 
Amélie z Montmartru

21. 8.20.30 
Nebeští jezdci

22. 8. 20.30 
Krátký film o zabíjení

23. 8. 20.30 
Velká žranice
28. 8. 20.00 

Ivanovo dětství
29. 8. 20.00 

Zrcadlo
30. 8. 20.00 

Andrej Rublev
Zdroj:

Národní galerie

Letní kino na střeše 

Dominantou v historii, do-
minantou dnes. Tím je
pro Prahu 7 Veletržní

pa lác. Veletržní palác vnikl po -
dle návrhu architektů Josefa
Fuchse a Oldřicha Tyla, a to v le-
tech 1925 až 1928. Budova jed-
nak byla toho času největší
stav bou svého druhu na světě,
jednak byla pozoruhodná svým
železobetonovým skeletem.

Konat se zde původně, jak
ostat ně název napovídá, měly
ve le trhy. Vždyť také byla inves-
torem a provozovatelem spo-
lečnost Pražské vzorkové ve -

letrhy. A odpovídalo tomu i čle -
nění paláce, uzpůsobené pláno-
vanému pořádání veletr hů.
V okolí paláce měl dokon ce
vzniknout projekt veletržního
města. Na výstav bu dalšího pa-
láce a hotelu však kvůli finanční
krizi ve 30. letech už nikdy ne-
došlo.

V srpnu 1974 palác vyhořel,
šlo tehdy dokonce o největší
pražský požár vůbec. Nakonec
i přes značné škody bylo roz-
hodnuto, že palác bude opraven
a domov tady najde moderní
umění Národní galerie.

Veletržní palác,
dominanta sedmičky
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doprava
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V Praze je přihlášeno více než 80 tisíc 
psů. Nejčastějšími jmény jsou Ben,  
Max a Bety
Pražané mají ve svých domovech téměř 83 tisíc psů, 
za letošní první pololetí jich v evidenci Magistrátu hl. m. 
Prahy přibyly téměř tři tisícovky. Nejvíce se jich nachází 
v Praze 4. Podle magistrátních údajů mají lidé většinou 
pouze jednoho psa, nejčastěji jde o křížence a Yorkšírské 
teriéry. Mezi nejoblíbenější jména pak patří například Ben 
a Max, obvyklý je ale také Rocky nebo Rex.Asi čtvrtinu z 

Praha si od dopravních kolon neodpočine 
ani v srpnu, víme kudy neprojedete

Až do podzimu bude dopravu v Praze komplikovat řada 
uzavírek, včetně omezení na frekventovaných trasách 
jako Nuselský most, Vinohradská ulice či ulice  
K Barrandovu. Vyplývá to z informací magistrátu  
a pražské Technické správy komunikací (TSK). Na začátku 
minulého týdne zkolabovala v Praze doprava poté, co za-
čalo najednou několik uzavírek. TSK v reakci na problémy Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

Důvod je ten, že k záměru
byla vznesena jednak řa -
da připomínek, jednak

se nevyjádřili všichni, kteří k té-
matu mají co říct. „ČSSD pro-
jekt opravy podporuje, vadí
nám však dvě věci. Jednak to,
že některé navržené úpravy ne-
jsou přívětivé k osobám se sní-
ženou mobilitou, jednak fakt,
že navržená rekonstrukce ne-
počítá s úpravou okolí Výsta-
viště v Ho lešovicích. Tamní
prost or rozhodně potřebuje zá-
sadní proměnu,“ poznamenává
kandidát na starostu v nadchá-
zejících komunálních volbách
To máš Petříček (ČSSD), podle
něhož by po provedení úprav
mohl být záměr schválen ještě
do voleb.

Problematické je to, že ne
všechny dotčené instituce byly

dostatečně zapojeny do při -
pomínkového řízení. Třeba za
praž skou Technickou správu
komunikací se vyjádřilo pouze
jedno oddělení, přitom bylo po-
čítáno s tím, že studie rekon-
strukce bude postoupena do
Svodné komise, kde se vyjádří
všechny dotčené složky TSK.

I toto jedno oddělení však
vzneslo připomínku, a to k ře-
šení tramvajové zastávky
Stros smayerovo náměstí do
cen tra, která je koncipována
jako Vídeňská, které pro osoby
s omezenou schopností pohybu
a orientace představuje poten-
ciální ohrožení.

Studie rekonstrukce Leten-
ského kříže vznikala v Institutu
plánování a rozvoje hlavního
města Prahy (IPR) a náklady
byly odhadnuty na 762 milionů

korun. „Technický stav tramva-
jové trati bude vyžadovat v nej-
bližších letech kompletní re-
konstrukci. Takto rozsáhlý
sta vební záměr je jedinečnou

příležitostí pro rehabilitaci pro-
storu ulice Dukelských hrdinů
a zkvalitnění veřejných pro-
stranství,“ uvedla náměstkyně
primátorky Petra Kolínská.

Rekonstrukce
Letenského kříže

Rekonstrukce se měl dočkat takzvaný Letenský kříž, tedy čtyři
ulice na Letné. Opravena měla být tramvajová trať, inženýrské
sítě i vozovky, to vše v rámci studie rekonstrukce ulic Veletržní,
Dukelských hrdinů, části ulice Strojnická a U Výstaviště. Radní
hlavního města Prahy však prozatím záměr neschválili.
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historie

Hlavní výstava cyklu
Mad e in Czechoslovakia
aneb průmysl, který do -

byl svět, bude v muzeu na Let -
né zahájena v říjnu. Návštěv-
níci se seznámí s technickým
a průmyslovým vývojem samo-
statného československého stá -
tu, a to po celou dobu jeho exis-
tence, tedy od roku 1918 do
ro ku 1992.

Pořadatelé plánují, že budou
„prostřednictvím vybraných
sbírkových předmětů živou for-
mou vyprávěny příběhy vý-
znamných československých
firem i předních osobností čes -
koslovenské techniky a průmy -
slu“. Prezentovány budou ne -
jen úspěchy československého
průmyslu, ale také jeho neúspě-
chy. Vystaveny budou špičkové
výrobky, které byly exporto-
vány do zahraničí, ale také pro-
dukty, které technicky zaostá-
valy, ale přesto byly vyráběny
a mnohdy se staly každodenní
součástí života. Většina expo-
nátů budou originální předmě -
ty ze sbírek muzea. 

Jednotlivé výstavy, jež jsou
součástí projektu Made in Cze-
choslovakia aneb průmysl, kte -
rý dobyl svět, je možné v mu -
zeu navštívit už nyní. Je to
tře ba výstava Kouzlo/Čaro ba-
kelitu, která vznikla ve spolu-
práci se Slovenským technic-
kým múzeem. Představuje
pe s tré a bohaté využití bakeli -
tu, kdysi nejrozšířenějšího pla -
s tu, především v elektrotech-
nice, strojírenství, fotografické

technice i spotřebním průmy -
slu. K vidění jsou zhruba tři
stovky exponátů, třeba radio-
přijímače, telefony, fotoaparáty,
spotřebiče pro domácnost,
hrač ky a další výrobky.

„Jsme rádi, že cyklus výstav
a akcí, který Národní technické
muzeum připravilo k letošnímu
výročí vzniku československé -
ho státu, můžeme symbolicky
zahájit výstavou, která byla
převzata ze sousední Slovenské
republiky,“ uvedl k zahájení vý-
stavy generální ředitel muzea
Karel Ksandr.

Jak pořadatelé připomínají,
název bakelit je odvozen od
jmé na Lea Hendrika Baekelan -
da, chemika belgického půvo -
du, jemuž se v USA podařilo
syntetizovat fenolformaldehy-
dový polykondenzát. V roce
1909 si Baekeland nový mate-
riál nechal patentovat. Byl to
první průmyslově vyráběný
syntetický polymer, který od-
startoval vstup plastů do prů-
myslu i běžného života. 

Další zajímavou výstavou je
Fenomén Favorit. Pořadatelé jí
mapují fenomén jízdních kol
stejnojmenné značky s pouka-
zem na to, že od 50. do 90. let
se v rokycanském závodě vyrá-
běla kola určená běžným cyklis-
tům i speciální závodní kola pro
sportovce všech cyklistických
disciplín. 

Výstava tak ukáže Favorit
tandemu trojnásobných mistrů
světa Kučírka s Martínkem, bi-
cyclebalové kolo dvacetinásob-

Made in Czechoslovakia
aneb průmy sl, který dobyl svět
Národní technické muzeum slaví, stejně
jako celé Česko a Slovensko, 100. výročí
založení Československa. Tento historický
mezník si připomíná výstavním projektem
Made in Czechoslovakia aneb průmysl,
který dobyl svět.

Made in Czechoslovakia
aneb průmysl, který dobyl svět
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VÝSTAVA
„Kouzlo / Čaro bakelitu“

14. března – 2. září

VÝSTAVA
„Splněné sny.

Odvěká touha létat.“
30. března – 31. října

VÝSTAVA
„Fenomén Favorit“
25. dubna – 30. září

VÝSTAVA
„Made in Czechoslovakia

aneb průmysl,
který dobyl svět“

19. října – 30. června 2019

VÝSTAVA
„Pražské

vzorkové veletrhy“
19. října – 30. června 2019

Zdroj: Národní technické muzeum

ných mistrů světa bratrů Pospí-
šilových i dráhovky Jiřího Da-
lera, který v roce 1964 v Tokiu
získal jako náš první cyklista
zlatou olympijskou medaili.
A jako bonbonek – tuto zlatou
olympijskou medaili návštěv-
níci uvidí v trezorové vitríně ve
vstupní hale muzea. 

Pořadatelé upozorňují, že vy-
stavená kola jsou v původním
stavu. Zapůjčilo je celkem dva-
cet sběratelů, muzeí a firem.
Součástí výstavy jsou dále do-
bové dresy a také kopie čtyřiceti
plakátů, které dokumentují Zá -
vod míru. Jeho pořádání z velké
míry iniciovalo výrobu závodní
kol v Rokycanech. Z tehdejšího
ideologického hlediska bylo vy-

loučené, aby domácí jezdci re-
prezentovali na kolech zápa-
doevropských značek. Výstavu
uzavírají součas né modely zno -
vu oživené znač ky.

Představeny však nejsou jen
příběhy kol, ale i lidí. Proto vý-
stava přibližuje asi nejdrama-
tičtější příběh reprezentanta
Róberta Hutyra. Když mu ko-
munisté zabavili pas, rozhodl
se emigrovat způsobem, který
dodnes bere dech.

S manželkou ušili horkovz-
dušný balon, jímž spolu se dvě -
ma dětmi odletěli z „tábora mí -
ru a socialismu“ do svobodného
světa. S sebou vza li jedinou
věc, Hutyrovo závodní kolo Fa-
vorit. 
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Čísla jsou neúprosná. Přestože
to v současnosti nevypadá,
populační boom dorazil do
základních škol. Už dnes se
některé školy potýkají s tím,
že mají nedostatek kmenových
tříd a děti se běžně učí
v odborných učebnách, jako
jsou například učebny biologie
nebo informatiky.

A to dnes, kdy kapacity
všech sedmi škol na Pra -
ze 7 ještě stačí a průměr -

ný počet žáků na třídu je při-
bližně 20. Přibližně za deset let
se ale ocitneme ve velkém prob-
lému a je nezbytné se na něj při-
pravit. Počet žáků by se v zá-
kladních školách v roce 2030
mohl vyšplhat až na číslo okolo
5000 žáků. 

„V Praze 7 potřebujeme mo-
derní školství, které poskytne
žákům kvalitní prostorové a od-
borné kapacity. Jako učitel a ře-
ditel školy jsem také pro vytvá-
ření dobrých a konstruktivních
vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči
žáků a zřizovatelem,“ vysvět-
luje důležitost dobrého zázemí
Mgr. Martin Šmíd (ČSSD).

S počtem žáků pak bude ne-
zbytné zvýšit i počet tříd a k to -

mu potřebné školské infra-
struktury jako školních družin,
školních klubů, jídelen a ku -
chyní. Počet tříd v základních
školách je nutné navýšit při-
bližně o 60 až 70. 

„Podle demografické studie je
jasné, že se musí zvýšit počet
kmenových tříd až přibližně na
190. To musí být v příštích čty-
řech letech pro radnici to hlavní
v oblasti základních škol. Bez
odpovídajícího navýšení počtu
tříd by hrozilo zásadní zhoršení
kvality výuky i materiálního za-
jištění,” potvrzuje to nejdůleži-
tější v oblasti základního škol-
ství Mgr. Martin Šmíd.

Přestože se ekonomice daří
a příjmy ve společnosti obecně
rostou, existuje velmi vysoká
skupina dětí v sociálně slabších
rodinách, kde se kvůli financím
nedostane na dětské kroužky,
nebo kulturu.

To chce změnit ČSSD Pra -
ha 7, která razí heslo, že
je potřeba rodinám po-

máhat podstatně více. „Stejně
jako jsme zřídili už před lety
obědové konto, které zaplatí ve
školách obědy dětem ze sociál -
ně slabších rodin, hodláme zří-
dit speciální fond pro sociál ně
slabší rodiny, aby děti z těchto
rodin mohly navštěvovat krouž -
ky na školách, jezdit na školní
výlety a školy v přírodě, mohly
zaplatit vstupy do knihoven,
kin a divadel. Žádné dítě nesmí
být kvůli penězům vyčleněno
z kolektivu,“ říká lídr ČSSD do
voleb na radnici Prahy 7 Tomáš
Petříček.

Odhaduje se, že na Praze 7
má nedostatečné příjmy asi 12
procent rodin, většinou neúpl -
ných nebo těch, kde má příjem
jen jeden z rodičů. Do dluhové
pasti se na Praze 7 do stane roč -
ně asi 8 procent dospělých, stá -

le stoupá počet mladých lidí,
kteří padnou do exekuce. 

„Věříme, že jednou z možnos -
tí je zapojit děti do sportovních
a dalších volnočasových aktivit,
protože to obecně pomáhá na-
stavení hodnot a star tu do ži-
vota. Námi navrhovaný sociální
fond není příliš finan čně ná-
ročný, ale jeho přínos pro zdra -
vý vývoj společnosti je obrov-
ský,“ uzavírá Tomáš Petříček.

Podle jeho plánu bude admi-
nistrativa spojená se získáním
příspěvků jednoduchá a časem
by se měla podpora týkat i seni-
orů. Studentům i seniorům
chce ČSSD na Praze 7 zavést
radniční bus, který by fungoval
ráno jako školní autobus, pak
by odvezl seniory k lékaři a na
nákup a odpoledne by opět sve -
zl všechny domů.

Praha 7 musí investovat
do základních škol!

Nedostatek peněz nesmí
znamenat pro děti stopku

Mgr. Martin Šmíd

Kdy: Pondělí 13. 8. 2018 v 17:00 hod., Kde: HOLEŠOVICKÁ SEDMA, Dukelských hrdinů 43

Setkejte se 
s lídry ČSSD

◗ Přijďte probrat, co vás trápí v Praze 7 a v hlav-
ním městě vů bec, s lídry ČSSD.

◗ Setkejte se s kandidátem na starostu Prahy 7
Tomá šem Petříčkem a kandidátem na primá-
tora Pra hy Jakubem Landovským.

◗ Hlavními tématy v debatě budou problémy
ohled ně bydlení, Letenský kříž a možná vý-
stavba v oblasti Bubny.

Tomáš Petříček
kandidát 
na starostu Prahy 7

Jakub Landovský
kandidát 
na pražského primátora



Přestavba území Holešovice - Bubny - Zátory musí 
být užitečná pro normální lidi, ne jen pro developery.

BUBNY MUSÍ 
BÝT PRO LIDI 
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● Odbornou porotu váš výkon v muzi-
kálu Ples upírů zaujal natolik, že jste se
dostala do užší nominace na Cenu Thá-
lie. Co pro vás role Sáry a nominace na
Cenu Thálie znamená?

Role Sáry byla vlastně moje první do-
spělá, a tak jsem ze začátku měla i trošku
obavy, jestli to vůbec zvládnu… Je pravda,
že František Janeček mi od začátku věřil,
a tak jsem na té roli začala pracovat a vě -
řím, že jsem Františka a hlavně všechny di-
váky nezklamala! Mám teď před sebou
další výzvu v podobě krásné role v nově při-
pravovaném muzikálu Fantom opery, na
který se těším!
● A Cena Thálie?

Tak to jsem obrečela hned, jak jsem se to
dozvěděla. A opravdu moc si toho vážím, je
to úžasné! Beru to také jako velkou výzvu
pořád na sobě pracovat, abych mohla být
stále lepší.
● Jak reagovala vaše rodina, kamarádi
a okolí na to, že jste se mohla stát nej-
mladší držitelkou této prestižní diva-
delní ceny?

Nejdříve jsem to prožívala s rodinou.
S maminkou, která je se mnou úplně všu -
de, a se ségrou, která měla také velkou ra-
dost. A samozřejmě s Františkem, který
byl nadšený spolu s námi. A já jsem vděčná,
že mi věřil!
● Zajímá vás, jaké vyjdou na inscenaci,
ve které účinkujete, ohlasy v tisku? Sle-
dujete recenze nebo kritiky?

No, já když jdu do nějakého muzikálu,
tak už o něm něco vím. Věděla jsem, že Ples
upírů se hrál téměř po celém světě, byla

jsem nadšená hudbou, a tak jsem byla
šťast ná, že jsem dostala tu roli… Jinak kri-
tiky moc nečtu, jen když vyjde nějaký člá-
nek na internetu, tak se podívám.
● Ples upírů má za sebou derniéru.
Bude se vám po něm a Sáře stýskat? 

No to je jasný. Úplně strašně moc! Já na
to teď ani nechci myslet nebo budu brečet.
Tuhle roli prostě miluji a věřím, že se do ní
ještě někdy vrátím.
● Goja Music Hall, kde se Ples upírů
hrál, sídlí v Praze 7. Stihla jste poznat
i něco víc ze sedmičky než jen divadlo?

No určitě, když je krásně, tak se předtím,
než jdeme hrát, často procházíme po Stro-
movce. A nejlepší je Matějská pouť, kterou
mám přímo před divadlem, to je super. Kro -
mě toho v Praze 7 také stepuji, chodila
jsem tam na hodiny stepu. Také miluji zoo,
kam jezdím s naší rodinkou moc ráda, tak -
že Prahu 7 znám docela dobře.
● Hrajete a zpíváte také ve hře Kdyby
tisíc klarinetů v legendárním divadle Se-
mafor, kterým prošla celá plejáda zná-
mých osobností. Jaký je to pocit, stát na
jevišti Semaforu, navíc po boku Jiřího
Suchého a Jitky Molavcové?

Ano, je pravda, že jsem v této inscenaci
ještě donedávna hrála. Teď už jsem se mu-
sela s Klarinety rozloučit, protože to byla
role pro malou holčičku a já jsem tak tro-
chu vyrostla.Musím říct, že jsem vděčná,
že jsem mohla hrát vedle takových legend,
jako je Jiří Suchý a Jitka Molavcová! Oprav -
du mě to moc bavilo a jsem za to vděčná.
A snad se mi ještě někdy poštěstí se do Se-
maforu vrátit.

● Před časem měl premiéru nový český
film, komedie Pepa. Jakou roli hrajete
a co se vám na natáčení líbilo?

Tak já mám v tomto filmu opravdu jen
malou roličku. Hraji takovou holku, puber-
ťačku, co je dost drzá na svého tatínka –
Pepu, ale on si ji tak vlastně vychoval.
Všech no měla dovolené a nikdy ji neuměl
říci ne. Natáčení bylo opravdu moc fajn
a bavilo mě. A hlavně jsem se seznámila se
spoustou nových herců. Všichni byli moc
fajn.
● Co pro vás bylo na roli dospívající dce -
ry Zdeničky nejtěžší? Byla vám ta po-
stava něčím, kromě podobného věku,
blíz ká?

Nevím, co bylo nejtěžší, snad že moje po-
vaha je úplně jiná, ale o to víc mě to bavilo!
Snad jen ten styl Emo, nebo jak se tomu
říká, mi byl dost cizí… Ale zase to bylo něco
nového a bylo to fajn.
● Vaše rodiče ve filmu Pepa hrají Petra
Špalková a Michal Suchánek. Hrála jste
i v televizním seriálu Přístav, kde vašimi
rodiči byli Lucie Zedníčková a Bohumil
Klepl. Jak vás starší kolegové brali? Po-
máhali a radili vám?

Michal i Petra byli úžasní a já jsem byla
ráda, že mohu pozorovat, jak hrají, a něco
se přiučit. A Přístav? Ten jsem měla straš -
ně moc ráda! Můžu říct, že to mě bavilo
úplně nejvíc! Byla tam úžasná parta herců
a všichni byli strašně prima. Pokaždé jsem
se na natáčení moc těšila! Bob a Luc ka, ale
i všichni ostatní se ke mně chovali skvěle,
občas poradili a já jsem byla moc ráda, že
se od nich mohu něco naučit. Můj sen je

Mladá, talentovaná herečka a zpěvačka Natálie Grossová
účinkovala jako dětská hvězda v mnoha muzikálech
a stále v několika hraje. Za roli Sáry v muzikálu Ples upírů
byla dokonce letos nominována na prestižní Cenu Thálie.
Vyzkoušela si i herectví v televizním seriálu Přístav. Její
první filmovou rolí je dospívající dívka Zdenička v nové
české komedii Pepa. 

Natálie Grossová:
Už si nedovedu
představit žít bez divadla 
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zase se dostat do nějakého seriálu, kde
budou super lidičky.
● V seriálu Přístav jste stepovala. Vy se
tomuto sportu věnujete odmala, jste do-
konce několikanásobnou mistryní Čes -
ké republiky a mistryní světa. Co vás na
stepování baví, věnujete se mu stále?

Já step miluji. Věnuji se mu odmala a je
to pro mě součást života, i když dnes už
nemám tolik času se mu věnovat vrcho-
lově. Ale stále stepuji a rozhodně nechci
skončit. Kdo se zamiluje do stepu, už mu ta
láska zůstane. A já měla skvělý vzor ve své
sestře. Když jsem začala stepovat, Denda
už byla mistryně světa, a tak jsem se sna-
žila se jí vyrovnat. Teď už mám titul mis try -
ně republiky i světa také, tak jsem šťast ná.
● Cítíte se lépe na jevišti, nebo před ka-
merou? Co vás víc baví či těší?

Teda to je opravdu těžká otázka. Je to
totiž něco úplně jiného. Divadlo miluji, pro-
tože to je pokaždé trochu jiné a hlavně na
konci je potlesk lidí, a to je ta odměna! Já
už si nedovedu představit život bez di-
vadla. To u filmování není. Ale zase zkuše-
nosti před kamerou jsou úžasné a musím
říct, že mě to opravdu strašně bavilo!

● Trápí vás tréma? 
Já si myslím, že každý má tak trochu

trému. Mám ji před každým představením
v divadle. Tam není možnost říci „stop“
a jedem ještě jednou…
● Je nějaký muzikál, film, námět, který
vás přitahuje, nebo vysněná role, kterou
byste si někdy v budoucnu chtěla za-
hrát?

Mám mnoho vysněných rolí. Vždycky
jsem si přála hrát v muzikálu Fantom ope -
ry. Pouštěli jsme si ho doma stále dokola,
jako náš večerníček. A sny se plní… Je již po
konkurzu a věřím, že si v tomto muzikálu
zahraji jednu z hlavních rolí. Již se na to in-
tenzivně připravuji a trénuji… Také odmala
toužím po roli Eponiny v Bídnících a miluji
i muzikál Wicked, na který jsem se jela po-
dívat do Londýna. A jak už jsem říkala,
mým velkým snem je natočit i nějaké filmy
a získat více filmových zkušeností.
● A nějaký umělecký sen, čeho byste
chtěla dosáhnout?

Chtěla bych se dostat do muzikálu třeba
v Londýně nebo někde v zahraničí a natočit
tam i film. Vím, že tomu musím věřit
a hlav ně na sobě stále pracovat.



● Máte nějaké herecké nebo
pěvecké vzory, idoly?

Mám jich spoustu... Nerada
je vyjmenovávám, protože pak
na někoho zapomenu, ale as -
poň třeba Sierra Boggess, Ari-
ana Grande, Beyoncé nebo Bar -
bra Streisand...
● Studovala jste jazykové
gymnázium. Kolik řečí umíte
a uvažujete do budouc na
o nějakém studiu nebo praxi
v zahraničí?

Já už odmala studovala an-
gličtinu, kterou miluji a stále
pokračuji ve studiu. Druhý ja -
zyk je španělština, kterou sice
neovládám tak dobře jako an-
gličtinu, ale moc se mi líbí a ta -
ké ji studuji dál. Ještě bych ráda
začala s francouzštinou... Vím,
že jazyky jsou hodně důležité,

abych pak právě mohla praco-
vat nebo studovat v zahraničí.
● Z gymnázia jste přešla na
pražskou konzervatoř. Jaký
je rozdíl mezi studiem na
konzervatoři a na gymnáziu?

Miluji zpěv i tanec a herectví,
a proto mě konzervatoř moc
baví. Zpívám u pana Kle zly.
A jsem ráda, že máme i prima
kolektiv ve třídě!
● Co vás na konzervatoři nej-
víc baví, co se vám na ní líbí?
A jak vás berou spolužáci, ka-
marádi, máte vůbec čas na ta-
kové běžné dívčí kamarád-
ství?

No právě to, že máme fajn
třídu, rozumí me si, protože
máme většinou podobné sny
a cíle. Je pravda, že na kama-
rádky moc času nemám, ale

aspoň občas zajdeme na Bubble
anebo se sejdeme u nás doma
a tře ba u nás přespí. Pravá ka-
marádka, ta prostě zůstane
a jsem ráda, že takovou mám!
● Co vám dokáže udělat dob-
rou náladu? Zbývá vám čas
ještě na nějaké zájmy, záliby?

Já mám radost, že právě po -
řád dělám, co mě baví. Hraji,
tančím, zpívám, k tomu stepuji
a opravdu všechno miluji.
A když mám někdy trochu více
času, zajdu s kámoškou třeba
do kina.
● Hodně vám pomáhá ma-
minka. Pomáháte také nějak
vy jí? Třeba v domácnosti?

No je pravda, že toho moc ne-
stíhám, ale občas něco uvařím,
to mě baví. Anebo upeču mam -
ce muffiny!
● Jaké jsou vaše plány, co vás
čeká v nejbližší době?

Vím, že na sobě musím hod -
ně pracovat. Chtěla bych se
hodně zlepšit ve zpěvu a také
umět skvěle anglicky. Moc bych
si přála, aby si mě všiml nějaký
režisér a dal mi šanci zahrát si
ve filmu. Také bych ráda studo-
vala někde v zahraničí a vy-
zkoušela konkurzy a castingy
tam... I když naše Česká repub-
lika by mi moc chyběla a rodina
ještě víc! 
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Natálie Grossová 
■ Od svých šesti let byla členkou Kühnova dětského sboru, od
devíti se věnovala sólovému zpěvu.
■ Její první rolí byla malá Cosette v Bídnících v GoJa Music
Hall. Do muzikálového světa ji přivedl producent František
Janeček. V roce 2016 dostala hlavní roli ve světovém muzi-
kálu Ples upírů (producent F. Janeček), který se hrál v GoJa
Music Hallu do 10. 6. 2018.
■ V současné době studuje pražskou konzervatoř a exceluje
v roli Sáry v muzikálu Ples upírů, za kterou získala užší no-
minaci na Cenu Thálie.
■ Zahrála si v televizním seriálu Přístav a v novém českém
filmu, komedii Pepa.
■ Je několikanásobnou mistryní České republiky a mistryní
světa ve stepu.

INZERCE V7-0704

Úspěšná aukční síň GALERIE DOLMEN
příjímá do svých aukcí kvalitní 
umělecká díla.

Kamil Lhoták – Dva balvany
vydraženo za 1 500 000 Kč

Ota Janeček – Studie stromů
vydraženo za 198 000 Kč

Josef Jíra – Říčky
vydraženo za 216 000 Kč

jankuj@galerie-dolmen.cz
+420 739 026 116
www.galerie-dolmen.cz
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volný čas

Park Mirakulum se roz-
kládá na více než deseti
hektarech, které jsou na-

bité mnoha herními prvky a la-
novými centry. Je součástí měs -
ta Milovice, které v minulosti
obývali převážně vojáci sovět-
ské armády. Po svém odcho du
v roce 1990 zde za nechali vy-
bydlený prostor. 

Zakladatelem parku je podni-
katel Jiří Antoš, který zpusto-
šený brownfield koupil pro po-
třeby skladu své nábytkářské
firmy TR Antoš. Je nejen jeho
majitelem, ale také tvůrcem
všech atrakcí. Inspiraci ke zbu-
dování parku našel v Německu.
„Navštívil jsem tam firmu,
která také vyrábí dětská hřiště
a k tomu si ze svých prvků po-
stavila menší zábavní park. Ří -

kal jsem si, že je to hezké a mo -
hlo by se to u nás taky líbit.
A Milovice mají pro takový park
takřka ideální polohu. Vedou
kolem nich hned dvě dálnice –
na Liberec a na Hradec Králové
a z Prahy sem dojedete za půl
hodiny.“ Letos v září park oslaví
už své šesté narozeniny a jeho
branami už prošlo více než mi-
lion návštěvníků od nejmenších
dě tí až po pamětníky. Od sa-
mého začátku byl jeho domi-
nantou hrad, který se ostatně
stal i jeho logem a poznávacím
znamením. Kromě toho tu na
ploše zhruba sedmi hektarů
byly houpačky, průlezky a pod-
zemní labyrinty. Postupně se
park rozšiřoval, přibývaly origi-
nální herní prvky, které nikde
jinde nenajdete. 

„Příkladem může být třeba
Lesní město a Lanový park. Je-
jich koncepce jsou v mnohém
podobné, ale zatímco park vzni -
kl tzv. na zelené louce, Lesní
město jsme doslova vestavěli do
vzrostlého lesa. Plánujeme tato
dvě místa propojit 65metrovým
bludištěm, které povede koru-
nami stromů. Vznik ne tak té -
měř nekonečná zábava pro ty,
kteří se nebojí pohlížet na svět
z výšky,“ popisuje Jiří Antoš.
Především v letních měsících
pak návštěvníci ocení možnost
osvěžení ve Vodním světě.

Park však kromě zábavy při-
náší také poučení. Jsou zde na-
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Hanku
774 488 910

Více na
www.vase7.cz

Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta

na administrativní pozici

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.

Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.

Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

CV posílejte na: info@a11.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502Tel.: 774 335 506
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Park Mirakulum
se představuje

učné zahrady, kde se děti mo -
hou seznámit se zemědělskými
plodinami, a naučná lesní stez -
ka. Sezóna v parku trvá od po-
loviny dubna do konce října. 

„Moje vize byla vybudovat
areál, kde budou všichni spoko-
jení. Myslím, že park je skuteč -
ně rodinný a že si v něm každý
najde něco – od batolat přes
teena gery, jejich rodiče až po
dědečky a babičky,“ uzavírá Jiří
Antoš. 

Vstupné pro letošní rok zůs-
tává beze změny.
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Více na www.mirakulum.cz
nebo na www.facebook.com/ParkMirakulum

Poskytujeme základní dodávky
elektromontáží silno i slaboproudých
a veškerých zabezpečovacích systémů.

Rozšiřujeme tým o pozici:
ELEKTRIKÁŘ

● místo výkonu práce Praha + okolí
● doprava na pracoviště zajištěna
● vhodné i pro absolventy

Nabízíme:
● HPP, 30.000–35.000,- Kč/měsíc,
● odborná školení
● nástup možný ihned

Kontakt:.731 146 139, 604 270 527
nebo e-mail: morison-elektro@seznam.cz. 
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luštění
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V tajence naleznete citát Stanislawa Jerzy Lece.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 07: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.
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Nové byty chytře...
CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice

V ulici Na Maninách vyroste šestipodlažní bytový dům, ve kterém se do konce roku 2019 vybuduje 32 moderních bytů. 

Nejzajímavějším prvkem projektu je zejména rozlehlý vnitroblok, který bude sloužit pouze majitelům domu k oddychu a relaxaci. 

Vzkvétající lokalita plná stylových restaurací, kaváren a jiných kulturních a volnočasových míst vhodných pro setkání 

vytváří z této čtvrti atraktivní místo nejen pro spokojené bydlení, ale i společenský život.

NMN@Holešovice patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. 
PENB: B Více informací naleznete na www.na-maninach.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,  
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

STARTOVACÍ
1+kk

PRAKTICKÉ
2+kk

TRADIČNÍ
3+kk

RODINNÉ
4+kk
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