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editorial
Vážení čtenáři,
i když se situace vyvíjí dobře,
pořád asi nemůžeme říct, že
máme vyhráno. Přesto se život v Česku pomalu vrací do
starých kolejí. Přinášíme
vám řadu aktuálních zpráv,
které to dokládají, například
o provozu radnice nebo znovuzavedení parkovacích zón
v Praze. Třeba i fanoušci Národního technického muzea
se dočkali a muzeum se minulý týden otevřelo. A nestandardní situaci připomene koncert, který muzeum připravilo ve spolupráci
s Pražským jarem. Vidět ho může každý, kdo si najde webové stránky Pražského jara. Jaké další kulturní tipy pro
vás máme? Přečtěte si také v rubrice Veřejný prostor informaci o tom, jak byl upraven výdech nedaleko Stromovky,
který výtvarník Federico Díaz a jeho tým proměnili v umělecké díloJaké další kulturní tipy pro vás máme?. Výdech
pokrylo celkem 176 dílů, z nichž každý je unikátní. Z titulní
strany magazínu Vaše 7 se na vás usmívá oblíbená zpěvačka Leona Machálková. Jak prožívala karanténu, proč má
ráda sedmou městskou část a jaký vztah k ní má její syn?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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NALAĎTE SI
a poslouchejte ty největší hity
folku, bluegrass, country a folkrocku
Naladíte nás v DAB+
nebo na www.play.cz
www.vase7.cz
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz

Poradny pomohou
lidem ze sedmičky
oradny, které pomáhají obyvatelům
sedmé městské části, začaly po přestávce související s koronavirem fungovat v běžném režimu a vypsaly termíny,
v nichž mohou díky nim obyvatelé sedmé
městské části dostat odbornou radu. Například poradna pro bydlení pomáhá v pří-

P

padě, že lidé dostali výpověď z nájmu a neví, zda je oprávněná, anebo je trápí jiný
problém spojený s otázkou bydlení. Radu
obdrží 25. června mezi 14.00 a 17.00 hodinou na radnici v místnosti 2.10. Konzultace v právní poradně je potom možná od
15.00 do 18.00 hodin 10. a 24. června.

PŘIPRAVILA RED

Radnice funguje
v běžném režimu
řad Prahy 7 se vrátil ke standardní
otevírací době, a to od minulého
týdne. Stejně jako před zavedením
omezení, která souvisela s pandemií koro-

Ú

naviru, je možné přijít do Informačního
centra Milady Horákové 2. Některá pracoviště však mají odlišné úřední hodiny, u některých je potom třeba objednat se předem.

Za parkování
se opět platí
lavní město Praha obnovilo zóny
placeného stání. Za parkování se
tak ve všech městských částech
opět platí a ponechat své vozidlo zde mohou buď majitelé parkovacích oprávnění
nebo ti motoristé, kteří využijí možnost placeného stání ve vyhrazených zónách.
K omezení zón bylo přistoupeno kvůli pan-

H

demii koronaviru. Všichni řidiči mohou počítat s tím, že pokud měli řádně zaplacené
parkování v zónách, oprávnění se jim prodlužuje o dobu, kdy byly zóny zrušeny, a to
i v případech, kdy jim během nouzového
stavu platnost vypršela. Nové oprávnění
potřebují jen ti, kteří si pořídili nové vozidlo
nebo ti, kteří si oprávnění ukončili.

Vyměňte si
neplatné doklady
yužívat neplatné doklady mohli
lidé po dobu platnosti nouzového stavu. Ten ale skončil a je třeba si proto opatřit doklady nové. Z toho
důvodu oddělení dokladů a evidence
obyvatel od 11. května 2020 rozšířilo
své úřední hodiny. V pondělí a ve středu
je otevřeno od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin a v úterý a ve čtvrtek
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00
hodin.

V

Knihovny jsou
opět otevřeny
pět v provozu jsou pobočky pražské knihovny v sedmé městské
části. Uzavřeny byly z důvodu šířícího se onemocnění koronavirem.
Otevřeno je však v mimořádném režimu. Do knihovny je možné vstoupit
pouze se zakrytým nosem a ústy, platí
povinné dodržování dvoumetrových
rozestupů, anebo maximálního počtu
osob na 1 m2. Knihovníci dále doporučují používat rukavice a platit kartou.
Co se týče vrácených knih, ty poputují
na dva dny do karanténa, teprve potom
zamíří zpět do nabídky knihovny. Do
konce května jsou prodlouženy výpůjčky a rezervace, čtenářům tak nenabíhá
ani poplatek za pozdní vrácení vypůjčených knih.

O

INZERCE V7-0507

)'-$"'$-#$#0###
"/(.-)#'# -) #. -)##
# .

0/.-,)('&-$#.)
)'-$"'$-#!# #-0#
    
0 $##)##&. #)'-$"'$-#"#'$'$-$#'# $'/'$-  '
"# -'&' # ,$$-$#-$'-# '# ,)#)'.-)#-$(')0)

4

www.vase7.cz

kultura

Kultura je zpět, poslechněte si
koncert nebo navštivte festival
ultižánrový drive-in festival Art
Parking začal koncem dubna a potrvá až do konce června. V sedmé
městské části našel domov v Pražské tržnici. Nabídne desítky divadelních představení, koncertů i ﬁlmových projekcí. Art
Parking je festival bezpečný, který ale
umožňuje užít si živou kulturu. Vše, včetně
nákupu vstupenek, se uskuteční bez nutnosti vystoupit z vozu a jakéhokoli fyzického kontaktu. Bezpečnost je zaručena,
rozestupy mezi vozidly jsou větší než u parkovišť při nákupních centrech.

M

Pro veřejnost otevřelo v květnu po dlouhé
pauze Národní technické muzeum. A oslaví
to ve velkém stylu. Ve spolupráci s Pražským jarem totiž připravilo koncert Lukáše
Sommera. Koncert bude živě přenášen prostřednictvím webových stránek Pražského
jara. Sommerův autorský večer se odehraje
31. května a jako host vystoupí kontratenorista Jan Mikušek.
„Představit svou autorskou tvorbu na
Pražském jaru v ucelené podobě je jednou
z největších uměleckých výzev, před kterou jsem kdy stál. Idea dramaturgie stojí

na kytarách, mé lásce k nim a na nemožnosti vydržet u jedné jediné. Je to právě
ručně vyráběný nástroj, jeho osobitý zvuk,
který mě inspiruje při tvorbě,” uvedl Lukáš
Sommer.
Pokud i přes ustupující riziko nákazy
chcete prozatím z nejrůznějších důvodů
zůstávat doma, ale přitom vám chybí výstavy, koncerty, kina, prostě kultura obecně,
můžete využít alespoň možnost prohlédnou si něco zajímavého virtuálně. Právě
technické muzeum virtuálních prohlídek
nabízí celou řadu, a to na svém webu.

INZERCE V7-0513
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Dlouhé týdny museli Češi oželet všechny kulturní akce.
A i když do normálu se budeme vracet ještě nějaký čas
a řada oblíbených akcí se letos bohužel vůbec
neuskuteční, stýskat si po kultuře už nemusíte. A na
sedmičce se toho koná hodně zajímavého. Něco lze
i nadále absolvovat z bezpečí domova.

veřejný prostor

PŘIPRAVILA RED, FOTO COMMUNICATIONS & RESEARCH

Výdech z Blanky
se proměnil v umělecké dílo
Nové umělecké dílo ve veřejném prostoru
má sedmá městská část. Změnil se v něj
betonový výdech z tunelu Blanka poblíž
Stromovky. Výtvarník Federico Díaz a jeho
tým ho proměnili v dílo opláštěné deskami
s plastickými heraldickými motivy.
ýdech pokrylo celkem
176 umělecky opracovaných dílů o rozměrech
130 na 235 centimetrů, přičemž každý je unikátní. Úplně
hotovo bude koncem měsíce, až
bude dokolorován reliéf. Proměnou prošlo i okolí výdechu, vznikla zde například zóna oddechu
s cvičebními prvky a lavičkami.

V

„Projekt Heraldic byl pro náš
tým výzva. S roboty pracuji od
roku 2008, ale pro reliéf na výdechu jsme vyvinuli novou techniku, která umožnila dílo tak
velkého rozsahu. S pomocí robota ABB jsme vytvořili 176
unikátních dílů a ve spolupráci
s mnoha dalšími partnery jsme
revitalizovali přehlížené zákou-

tí Letné,“ řekl autor Federico
Díaz.

Propojování umění
s technologiemi
Uměleckou tvorbu Čechoargentince Federica Díaze charakterizuje propojování umění
s technologiemi dlouhodobě.
Experimentovat s nejnovějšími
technologickými postupy začal
již během studií na pražské
Akademii výtvarného umění
v 90. letech.
Přímo s roboty začal tvořit
v roce 2008, a to jako jeden
z prvních umělců globálně. Svá
díla vystavoval po celém světě,
mimo jiné v Londýně, Tokiu,
Benátkách či Massachussets.
„Když jsme s přáteli, kteří bydlí

poblíž betonového výdechu, viděli, že povrch obřího válce, dosahujícího výšky říms okolních
domů, je bez jakéhokoli výtvarného ztvárnění, snažili jsme se
přesvědčit investora tunelu,
aby tento stav změnil, neboť
nám bylo jasné, že bude nakonec válec pokryt nahodilými výtvory sprejerů. Doporučili nám
tehdy založit občanské sdružení a vypsat soutěž na výtvarné
řešení, což se stalo. Federicův
vítězný návrh byl ale realizován
s mnohaletým odstupem až teď,
naštěstí včetně úpravy okolí výdechu. Dobrá věc se tedy nakonec podařila,“ poznamenal
historik architektury Zdeněk
Lukeš, který byl u zrodu projektu.

INZERCE V7-0510

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

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz
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zdraví

Nepostradatelný ozon
Naše planeta by mohla vyprávět. O tom, co
všechno by tu nebylo, kdyby součástí naší
atmosféry nebyl i ozon, vzácnější podoba
kyslíku v podobě jeho trojité molekuly
(O3). Důležitý a pro život nepostradatelný
je samozřejmě i ten běžný,
dvoumolekulový kyslík (O2).
zon však má některé speciﬁcké vlastnosti, pro člověka navíc velmi výhodné a užitečné.

O

Kde ozon
najdeme?
Ozon najdeme v zásadě na
třech místech. Ve vyšších vrstvách atmosféry, v nižších vrstvách atmosféry a tam, kde si ho
sami vyrobíme. Ozon vysoko
v atmosféře vzniká přirozeně
a je pro nás důležitý proto, že
nás, tedy všechno na Zemi,
chrání před škodlivým UV zářením.
Ozon v přízemních vrstvách
ovzduší vzniká přirozeně např.
při bouřkách jako důsledek
elektrických výbojů, tedy blesků, i lidskou činností jako součást průmyslových exhalací.
Zatímco v prvním případě je ho
tak málo, že ho jen cítíme a příjemně nám zavoní, jako exhalace je ve větším množství nežádoucí a může být i zdraví
škodlivý.
A za třetí si můžeme ozon
i sami vyrobit pomocí generátoru ozonu.

Přiměřené
pořizovací náklady
Podle množství ozonu, které
potřebujeme, k tomu použijeme
různé velké a také různě drahé
generátory. Ty pro domácnost
a domácí použití jsou svou cenou srovnatelné s tzv. bílou
technikou nepřesáhnou pořizovací náklady na větší ledničku,
pračku nebo myčku nádobí a velikostí jsou srovnatelné s běžným vysavačem. A stejně jako

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

Proč mít doma
vlastní ozon?
Jednoduše proto, že ho můžete použít doslova 100x jinak.
Možná i víckrát. Jednou z hlav-

ních vlastností ozonu je totiž to,
že působí jako dezinfekční prostředek. Během několika minut
zabíjí všechny mikroorganismy,
tedy i škodlivé viry, baktérie,
plísně a roztoče, a to aniž by poškodil cokoliv jiného.
Ozonové generátory jsou přitom už dnes snadno dostupné
i pro domácnosti, zvláště když
jde o produkci ryze českého výrobce, ﬁrmy Bioozon, které své
výrobky i sama vyvíjí. A když
budete mít s ozonem nějaké větší plány, třeba vydezinﬁkovat
nějaké rozsáhlejší prostory, můžete si výkonnější generátor jednoduše vypůjčit.
Anebo si příslušnou službu
objednat, stejně jako kteroukoliv jinou.

O3

Víte, že…
● Ozon je plyn, jehož molekuly tvoří třemi atomy kyslíku. Má tedy chemickou značku
O3. Objevil ho v roce 1839 německý chemik Christian Friedrich Schöbein a považoval
ho nejprve za nový prvek.
● Ozon samovolně vzniká ve stratosféře, tj. ve výšce 25–35 km nad zemí, a to působením UV záření ze Slunce.
● Je ho relativně velmi málo, v atmosféře je ho průměrně jen 5 ppm (miliontin objemu). Kdyby se všechen ozon na Zemi stlačil k zemskému povrchu, vytvořil by vrstvičku
silnou pouhé tři milimetry.
● Poprvé se ozon objevil v zemské atmosféře před dvěma miliardami let, když živé
organismy, zatím jen vodní (řasy, sinice) začaly poprvé získávat energii fotosyntézou
a tím produkovat a do ovzduší uvolňovat kyslík
● Ozon částečně pohlcuje a zeslabuje škodlivé UV záření a tím asi před půl miliardou
let, na počátku prvohor, umožnil živým organismům opustit moře, kde je před ním
chránila voda, a vydat se na souš.
● Pokud se vrstva ozonu v atmosféře na některém místě nad Zemi ztenčí, vznikne tzv.
ozonová díra, kterou prochází větší množství škodlivého UV záření. To může mít negativní dopad na zdraví lidí, zvířat a vůbec všech organismů, které takto zasáhne.
● Tloušťka ozonové vrstvy v atmosféře se udává v Dobsonových jednotkách (Dobson
Unit, DU). Platí, že vrstva ozonu o 100 DU je silná jeden milimetr. Dlouhodobý průměr
množství ozonu nad Českou republikou je zhruba 400 DU.
● Ke vzniku ozonových děr přispívají tzv. freonové plyny (chlor–fluorované uhlovodíky) užívané v průmyslových výrobcích (ledničky, spreje). Freony rozkládají ozon na
běžný kyslík a jejich jediná molekula dokáže rozložit mnoho tisíc molekul ozonu.
● Používání freonů v průmyslu proto v roce 1987 bylo zakázáno mezinárodní smlouvou, tzv. Montrealským protokolem. Československo se k němu připojilo na konci roku
1990.
● Za škodlivý považujeme tzv. přízemní ozon vznikající průmyslovou výrobou a exhalacemi oxidů dusíku, který může způsobovat zdravotní problémy.

www.vase7.cz
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Ozon – přítel člověka
to hned alespoň 100x jinak. Jak konkrétně?
Pojďme se společně podívat alespoň na některé způsoby,
které už vyzkoušela a do praxe
uvedla ryze česká ﬁrma Bioozon.

A

FOTO DEPOSITPHOTOS

Dezinfekce
uzavřených prostor
Problém aktuální nejen v době hrozící infekce COVID-19,
ale třeba i v době chřipkových
epidemií nebo podzimních viróz. A také všude tam, kde se
potkává větší množství lidí,
v domácnostech osob, které mají z jakéhokoliv důvodu sníženou imunitu, třeba jen dočasně,
nebo trpí alergiemi a podobně.
Ozonem lze během 1–3 hodiny vydezinﬁkovat jakýkoliv
uzavřený prostor, tedy např.
místnost, byt, garáž, chatu či
chalupu po zimě nebo vnitřek
automobilu. A to tak, že dočasně z daného prostoru odstraníte vše živé (domácí mazlíčky,
pokojové rostliny), vpustíte do
místnosti ozon z generátoru,
počkáte danou dobu, což se odvíjí od výkonnosti generátoru
a velikosti dezinﬁkovaného prostoru, a pak takto ošetřený prostor vyvětráte. Zbytky ozonu se
potom rozpadnou samovolně.

Plyšáci
v pohodě
Když potřebujete vydezinﬁkovat nějakou věc, např. knížku
nebo plyšovou hračku nebo
vlastně cokoliv podobné velikosti, i části oblečení nebo aktuálně třeba roušky, vložíte
takový předmět do vaku, do něhož napustíte ozon z generátoru.
Asi půl hodiny počkáte, vak
otevřete a nyní již vydezinﬁkovanou věc z něj zase vyjmete
a normálně používáte. Celý proces můžete opakovat dle libosti,
protože při dezinfekci ozonem
nehrozí poškození nebo dokonce zničení dezinﬁkovaného
předmětu. A všichni víme, jak
jsou některé věci, třeba právě

10
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plyšové hračky, na čištění a praní choulostivé.

Ušetříte
na potravinách
Pokud takto ošetříte potraviny, typicky např. ovoce a zeleninu, prodloužíte tak jejich trvanlivost až o dva dny. Aniž se
samozřejmě nějak změní jejich
vůně a chuť.
Ne vždycky dokážeme přesně
odhadnout, kolik potravin skutečně spotřebujeme a občas se
neubráníme tomu, že musíme
něco vyhodit. Ozon by nám pomohl tento okamžik oddálit, což
by znamenalo také okamžitou
a jistou úsporu. Navíc jasně patrnou.

Uleví
chronicky nemocným
Ale lepší péči ano. Kromě toho, že ozon jako silné dezinfekční činidlo dokáže vyléčit
i počínající zubní kaz, což asi
doma zkoušet nebudeme, osvědčil se také všude tam, kde
lidský organismus bojuje s povrchovými infekcemi způsobenými mikroorganismy. Typicky
to jsou např. různé druhy plísní,
ekzémy a vyrážky, ale také
chronické a vleklé problémy
známé jako tzv. diabetická noha

a bércové vředy. Část těla, kterou chceme ošetřit ozonem,
v takovém případě vsuneme do
vaku příslušného tvaru a opět
do něj na chvíli napustíme ozon
z generátoru. Jednoduchá a nakonec i cenově nenáročná procedura představuje v takovýchto případech kvalitativní skok.
Ozon významným způsobem
a klinicky prokazatelně přispívá
k zmírňuje tyto obtíže tak, jak
se to jiným způsobem zatím nepodařilo.

jedna na přední a druhá na zadní nohu.

Sbohem,
ošklivé řasy
Bazén probublaný ozonem
není nic pro vás ani jiné mikroorganismy, kvůli kterým má člověk někdy s bazénem víc starostí než radostí. A opět, celá
procedura není nic složitého,
zase jen stačí spustit generátor,
poslat ozon tam, kde ho potřebujeme mít, a chvíli počkat.

Zdravější
kopýtka

Bez chemie
a pro naše zdraví

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

A to je na ozonu asi vůbec to
nejlepší. Ať už používáme ozon
na cokoliv, pracujeme s látkou,
která v přírodě běžně vzniká
a tvoří její součást. Ozon není
pro ni ani pro nás žádnou cizorodou sloučeninou, navíc se samovolně v krátké době rozpadá
a nenechává po sobě žádné stopy. Zaručeně nic nepoškodí, nic
nezničí a ještě je pro většinu domácností cenově dostupný. Navíc se tato drobná investice
i rychle vrátí.
Ať už přímo v penězích ušetřených za jiné způsoby dezinfekce či při nákupu potravin,
nebo nepřímo – v našem lepším
zdravotním stavu.
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Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

TERMÍNY
-

BASIC GOLF




3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.


 

 

 

 

 
 
 
 

PLAYER GOLF
 

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

INZERCE V7-0514

29.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.

INZERCE V7-0512

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

K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz
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osobnost Prahy 7
V českém showbyznysu působí známá zpěvačka
a muzikálová hvězda Leona Machálková už řadu let. Svoji
pěveckou kariéru odstartovala na prknech legendárního
divadla Semafor, kde několik let vystupovala. Hrála
v nejslavnějších českých i světových muzikálech, jako
například Jesus Christ Superstar, Dracula, Monte Cristo,
Bídnici, Angelika nebo Mamma Mia!. Na svém kontě má
osm sólových alb a stovky koncertů. Leona Machálková
účinkovala také v prestižní taneční soutěži StarDance nebo
v zábavné televizní show Tvoje tvář má známý hlas.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO LEONY MACHÁLKOVÉ

Leona Machálková:
Láska je klíč k našemu životu
● Od dětství jste se věnovala zpěvu, hře
na housle a recitaci. Vzpomenete si, kdy
jste poprvé vstoupila na jeviště?
Víte, že si vzpomínám? Bylo to v šesti letech v Přerově v Městském domě. Vystoupení bylo pro rodiče, „vidím se“ s červenou
aktovkou na zádech jak zpívám “Á, BÉ, CÉ,
DÉ, kočka přede, kocour motá, pes počítá,
kolik nití do desíti…” Je to až neuvěřitelné,
ale je to nejspíš kvůli úžasné paní učitelce
Jarmile Kubáčové, která mě učila v 1. třídě,
nádherně kreslila, hrála na tahací harmoniku, zpívala a vyprávěla také pohádky,
když jsme byli ve vyučování bystří a ušetřil
se na vyprávění čas. Všichni jsme ji milovali, prostě poklad. Prezident Husák ji ocenil jako „Učitelku roku“. Tohle se mu teda
povedlo.
● O jakém povolání jste snila jako dítě?
Jako malá jsem snila o tom, že budu zpěvačka nebo baletka. Pořád jsem doma poskakovala před zrcadlem často se švihadlem v ruce a hrála si na zpěvačku. Dnes se
tomu musím smát, stále chodím na hodiny
zpěvu, poslední dva roky k profesorce Elišce Hrubé Topercerové, a ta mě kolikrát nutí, abych zpívala před zrcadlem. Kladu odpor a slibuji, že až doma. Se svou sestřenicí
Světlankou jsme zase pořád baletily, v teplákách, žádné sukýnky, ale trénovaly jsme
spolu i zvedačky, což nás obě bavilo. Zvedala teda ona mě… Součástí našeho baletění
byl nácvik skoků, ty končily v babiččiných
načechraných duchnách, pro Pražáky převádím do češtiny - do peřin. Když jsem dostala ve škole v rámci výtvarné výchovy
úkol namalovat sebe samu, čím bych chtěla
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být, namalovala jsem se jako seriózní paní
s brýlemi v taláru, na stole kniha a za sebou
na zdi obraz se státním znakem. Jako že
budu soudkyně. No, sama nevím, proč jsem
se tak zobrazila.
● Měla jste nebo máte nějaké pěvecké
vzory, idoly?
Měla jsem a mám spoustu vzorů, inspirací, ať již ženských, tak mužských. Z těch
našich československých mohu jmenovat
třeba Marii Rottrovou, Helenu Vondráčkovou, Hanu Hegerovou, Martu Kubišovou,
Evu Pilarovou nebo Věru Špinarovou, z mužů musím samozřejmě zmínit Karla Gotta,
Václava Neckáře nebo Waldemara Matušku. Jako děti jsme vzhlíželi k dospělým
ikonám, neměli jsme tehdy tolik mladistvých idolů, jako jsou dnes. I tak mi svým
uměním, často i lidskostí byli blízcí a troufám si tvrdit, že jsem jim rozuměla a dokázala se do nich vcítit už jako malá. Kdybych
jen tušila, že se s nimi budu znát osobně,
vůbec nevím, co bych dělala. Nejspíš by se
mi rozklapala kolena. Všech jsem si nesmírně vážila a dodnes je obdivuji, ty, co
odešli i ty, kteří nás ještě mohou potěšit
svými písněmi.
● Dnes už máte na kontě celou řadu muzikálových rolí. Dala by se některá z nich
označit jako vaše naprosto nejoblíbenější a proč?
Moje role v muzikálech byly většinou
osudové, charakterově silné ženy. Bavily
mě všechny, ale mám-li jmenovat jednu,
tak to bude rozhodně Mercedes, kterou
jsem ztvárňovala v muzikálu Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese

Monte Cristo. Tato role mi dávala velkorysý
prostor emoční, i co se týče vývoje postavy
jako takové. Zpívala jsem Mercedes mladičkou, optimistickou a dychtivou a během
představení jsem se proměňovala ve zralou, osudem zklamanou a frustrovanou
ženu, která ovšem stále žije nadějí a doufá… Byla to překrásná role, hudba byla z pera mistra Svobody vskutku královská a básně – písňové texty pana Borovce, to byl
vždy zážitek pro mě jako interpretku, ale
pevně věřím, že i pro muzikálové fanoušky
i fajnšmekry. Přála bych tomuto dílu comeback, aby znovu ožil a stejně jako doposud
Svobodův a Borovcův Dracula přitáhnul
další generace do divadla.
● Co podle vás potřebuje muzikálový
herec, aby svou práci vždy zvládl profesionálně?
Netřeba určitě připomínat, že muzikálový herec by měl zvládat pověstnou trojkombinaci: zpěv, herectví a tanec… Muzikál
je od slova muzika, tak tato stránka jeho
výbavy by měla podle mě být nejsilnější,
ale samozřejmě, že ideál je, aby zvládal
všechno. S touto výbavou by měl mít hlavně svou práci rád, měl by být dobrý vypravěč příběhů, protože na jevišti není sám za
sebe, ale pro diváka žije roli své postavy.
Divadlo je o partneřině, je fajn, když zvládá
své ego a ví, kdy je v prvním plánu a kdy
zase slouží dalším postavám. Mám ráda
vášnivé herce, lidi, kteří do svého projevu
investují emoce.
● Máte vysněnou nějakou muzikálovou
roli? Je nějaký muzikál, který vás opravdu láká, a chtěla byste v něm hrát?

osobnost Prahy 7
Odjakživa mám ráda kabaret jako žánr,
jazz a swing, moc by mě potěšilo, kdyby mi
nějakou hezkou příležitost osud dopřál.
● Jak těžké je pro muzikálovou herečku
obstát v dnešní silné konkurenci? Co
byste doporučila adeptce na muzikálovou hvězdu?
Určitě ano. Dnes už je na našem „muzikálovém trhu“ spousta dobrých herců
a zpěváků a každý rok přicházejí z mnoha
konzervatoří desítky absolventů, kteří by
se rádi uplatnili v muzikálu. Chodí na konkursy, ale jen na pár se usměje štěstí. Recept na vítězství nemám, ale každému bych
doporučila, aby vsadil na pracovitost, zůstal sám sebou, šel si za svým vysněným
cílem a nehroutil se po první prohře, když
něco nevyjde.
● Kromě muzikálů vystupujete často
jako sólová zpěvačka se svojí kapelou
a spolupracujete také s mnoha špičkovými hudebními tělesy. Co je vám milejší?
Co mi dá víc zabrat? Těžko říct, snad jen,
že cítím, když táhnu jako sólová zpěvačka
koncert, který je na mě postaven, kdy zpívám, moderuji a snažím se o kontakt s divákem, cítím větší osobní zodpovědnost,
tlak, jak se říká. Milá jsou mi obě prostředí
a pestrost mého hudebního života mi vyhovuje. Těším se na jedno i druhé, změnu
mám ráda a také se těším na kolegy, přátele.
● Kdy se cítíte na jevišti nejvíc šťastná?
Šťastná jsem v okamžicích, když prožiji
na jevišti krásné souznění, takovou lehkost
bytí. Když vše přirozeně plyne a naše hraní
má energii. Dnes, když jsem k pokoře přilezla, jak se říká po kolenou, si toho moc
vážím.
● Na repertoáru máte hodně písniček.
Podle čeho si je vybíráte a máte mezi
nimi nějakou svou nejoblíbenější?

Záleží na tom, jaký program chceme odehrát. Koncertuju s kapelou s poprockovým
programem, který hrajeme v kulturních domech nebo bavíme lidi na náměstích na
městských slavnostech a podobně, v adventním čase hrajeme divákům koncertní
program, který je ladí do pohody, aby se těšili na Vánoce, a již druhou sezónu koncertuji zejména v divadlech s ryze muzikálovým programem Muzikál – moje láska
s hosty Marianem Vojtko nebo s Radimem
Schwabem. Baví mě také koncerty - recitály
v kostele nebo spolupráce s pěveckými
sbory, vzhledem k tomu, že mě velmi baví
také swing, koncertuji také s bigbandy se
swingovým repertoárem. Můj repertoár je
tedy poměrně rozmanitý, ale jsem ve znamení Blížence, tak je to asi v pořádku.
● Co považujete za svůj zatím největší
úspěch?
To je určitě těžká otázka, ale asi bych
řekla, že to, že mi ze syna vyrostl milý
mladý gentleman, který má srdce na pravém místě.
● Náš rozhovor vzniká na dálku, v nelehké době boje s epidemií koronaviru,
která omezuje život nejen v celém Česku. Jak prožíváte období karantény?
Tento mimořádný stav prožívám velmi
intenzivně. Přišlo to a všichni jsme se s tím
museli nějak vyrovnat. Vštípila jsem si několik zásad: přijmout to tak, jak to je a smířit se s tím, chovat se zodpovědně, poslouchat a fungovat, abychom to společně
zvládli, co nejdříve, jak to jen bude možné,
a uvědomila jsem si, že musím být aktivní
a zároveň, že karanténa je pro mě jako člověka příležitost udělat si takovou velkou
inventuru sebe sama. Vzhledem k tomu,
jak sleduji to úsilí zdravotníků a mnoha dalších složek, nedá mi to a pomáhám aspoň

tím, že šiju roušky pro Červený kříž, natáčím snad vlídná videa pro seniory v rámci
projektu Život 90, jako zpěvačka a veřejně
známá osoba mám spoustu příležitostí
oslovovat lidi, abych je uklidnila či motivovala, slovem potěšila a pohladila. Víc, než
kdy jindy, jsem v kontaktu s celou svou rodinou i přáteli, což je vlastně velmi pěkné,
i když jsme si to „nevysnili“. Celou tu situaci
cítím jako obrovskou příležitost pro nás lidi
uvědomit si, jak moc se vzájemně potřebujeme, jakou sílu má láska a jak nám všem
pomáhá a prospívá, že právě láska je klíč
k našemu životu teď i v budoucnu.
● Jaké máte plány, co připravujete, na
co se těšíte?
Těším se samozřejmě, až se opět doba
vrátí k normálnímu životu a já budu moct
opět koncertovat a zpívat pro lidi. Společně
budeme obohaceni o zkušenosti s životem
v izolaci, v karanténě, v čase, který nám
dal prostor více přemýšlet o smyslu všeho
dění, o prioritách…
● Jaký máte vztah k Praze 7?
Když se řekne sedmička, okamžitě se mi
vybaví Výstaviště nebo ještě lépe řečeno
pro nás pamětníky Fučíkárna… Tady jsem
toho zažila opravdu hodně: Zpívala jsem
tady zamlada na Tržišti s kapelou Koryto
staropražské písničky a moravské lidové
balady, posléze jsem tady účinkovala v muzikálu Jesus Christ SuperStar, na který
vždy budu vzpomínat s velkou dávkou nostalgie a také jsem zde zpívala v Bídnících.
Ráda sem chodím na Matějskou, stejně tak
ráda i do Zoo či Botanické zahrady. Poslední dva roky jezdím plavat Na Šutku a syn
zde na Praze 7 studuje gymnázium Duhovka, takže toho máme oba poměrně hodně
společného s Prahou 7, kterou máme také
rádi.
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servis

Velkoobjemové

kontejnery
elkoobjemový kontejner
nemůže být přistaven,
pokud jsou na jeho stanovišti předčasně odloženy např.
kusy nábytku nebo jiný nepořádek. VOK jsou přistavovány
v uvedených termínech vždy od
16.00 do 20.00.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
Nelze odkládat živnostenský
odpad, nebezpečný odpad bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice a sporáky.

V

1. 6. 2020
■ Letohradská x U Letenského
sadu
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

2. 6. 2020
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Osadní x Dělnická
8. 6. 2020
■ U Vody x Jankovcova
■ Za Papírnou
9. 6. 2020
■ U Průhonu x Na Maninách
■ U Studánky č. 22 x Malířská
15. 6. 2020
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7
16. 6. 2020
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Měst. domů x Poupětova
22. 6. 2020
■ Tusarova (před č. 52)
■ Pplk. Sochora ( proti č.p. 14)

INZERCE V7-0501

Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka
Veletržní 1623/24, Praha 7
www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka 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
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Jak nakládat
s ochrannými pomůckami
održovat opatrnost by
měli lidé při nakládání
s ochrannými pomůckami v době pandemie COVID19. Jak je třeba postupovat?
● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech v hygienou
nařízené karanténě?
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinﬁkujte. Pokud
použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinﬁkovat vnější. Přesvědčte se, že
pytle jsou skutečně dobře zavázané. Takto zabezpečený odpad
vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální
odpad) standardním způsobem. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle
mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svo-

D

zových společností. Po manipulaci s odpady je vždy nutné
umývat si ruce mýdlem a vodou.
● Jak nakládat s odpady
a rouškami v domácnostech
s potvrzenou nemocí COVID19?
V případě, že onemocnění
osob bylo potvrzeno, nemocná
osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno
v předchozím doporučení. A pokud možno se s žádostí o pomoc
s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve
veřejném prostoru.
Místně příslušný úřad by měl
ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad ukládat.
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NEJSLEDOVANĚJŠÍ TELEVIZE
VAŠEHO REGIONU
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