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Vážení čtenáři,
i když se situace vyvíjí dobře,
pořád asi nemůžeme říct, že
máme vyhráno. Přesto se ži-
vot v Česku pomalu vrací do
starých kolejí. Přinášíme
vám řadu aktuálních zpráv,
které to dokládají, například
o provozu radnice nebo zno-
vuzavedení parkovacích zón
v Praze. Třeba i fanoušci Ná-
rodního technického muzea
se dočkali a muzeum se mi-
nulý týden otevře lo. A ne-
standardní situaci připo-

mene koncert, který muzeum připravilo ve spolupráci
s Pražským jarem.  Vidět ho může každý, kdo si najde we-
bové stránky Pražského jara. Jaké další kulturní tipy pro
vás máme? Přečtěte si také v rubrice Veřejný prostor infor -
maci o tom, jak byl upraven výdech nedaleko Stromovky,
který výtvarník Federico Díaz a jeho tým proměnili v umě-
lecké 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 usmí vá oblíbená zpěvač -
ka Leona Machálková. Jak prožívala karanténu, proč má
ráda sedmou městskou část a jaký vztah k ní má její syn?

Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

NALAĎTE SI
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aktuality z Prahy 7 na www.nasregion.cz
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opět otevřeny

Opět v provozu jsou pobočky praž-
ské knihovny v sedmé městské
části. Uzavřeny byly z důvodu ší-

řícího se onemocnění koronavirem.
Otevřeno je však v mimořádném re-
žimu. Do knihovny je možné vstoupit
pouze se zakrytým nosem a ústy, platí
povinné dodržování dvoumetrových
roze stupů, anebo maximálního počtu
osob na 1 m2. Knihovníci dále doporu-
čují 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 výpůj č -
ky a rezervace, čtenářům tak nenabí há
ani poplatek za pozdní vrácení vypůjče-
ných knih.

Vyměňte si
neplatné doklady

Využívat neplatné doklady mohli
lidé po dobu platnosti nouzové -
ho stavu. Ten ale skončil a je tře -

ba 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.

INZERCE V7-0507

Hlavní město Praha obnovilo zóny
placeného stání. Za parkování se
tak ve všech městských částech

opět platí a ponechat své vozidlo zde mo-
hou buď majitelé parkovacích oprávnění
nebo ti motoristé, kteří využijí možnost pla-
ceného stání ve vyhrazených zónách.
K omezení zón bylo přistoupeno kvůli pan-

demii koronaviru. Všichni řidiči mohou po-
čítat s tím, že pokud měli řádně zaplacené
parkování v zónách, oprávnění se jim pro-
dlužuje 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.

Za parkování
se opět platí

Poradny, které pomáhají obyvatelům
sedmé městské části, začaly po pře-
stávce související s koronavirem fun-

govat v běžném režimu a vypsaly termíny,
v nichž mohou díky nim obyvatelé sedmé
městské části dostat odbornou ra du. Napří-
klad poradna pro bydlení pomáhá v pří-

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

Úřad Prahy 7 se vrátil ke standardní
otevírací době, a to od minulého
týdne.  Stejně jako před zavedením

omezení, která souvisela s pandemií koro-

naviru, je možné přijít do Informačního
centra Milady Horákové 2. Některá praco-
viště však mají odlišné úřední hodiny, u ně-
kterých je potom třeba objednat se předem.

Poradny pomohou
lidem ze sedmičky

Radnice funguje
v běžném režimu
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kultura

INZERCE V7-0513

Multižánrový drive-in festival Art
Parking začal koncem dubna a po-
trvá až do konce června. V sedmé

městské části našel domov v Pražské trž-
nici. Nabídne desítky divadelních před -
stavení, koncertů i filmových projekcí. Art
Parkin g je festival bezpečný, který ale
umožňuje užít si živou kulturu. Vše, včetně
nákupu vstupenek, se uskuteční bez nut-
nosti vystoupit z vozu a jakéhokoli fyzic-
kého kontaktu. Bezpečnost je zaručena,
roze stupy mezi vozidly jsou větší než u par -
kovišť při nákupních centrech.

Pro veřejnost otevřelo v květnu po dlouhé
pauze Národní technické muzeum. A oslaví
to ve velkém stylu. Ve spolupráci s Praž-
ským jarem totiž připravilo koncert Lukáše
Sommera. Koncert bude živě přenášen pro-
střednictvím webových stránek Pražského
jara. Sommerův autorský večer se odehraje
31. května a jako host vystoupí kontrate-
norista Jan Mikušek.

„Představit svou autorskou tvorbu na
Pražském jaru v ucelené podobě je jednou
z největších uměleckých výzev, před kte-
rou jsem kdy stál. Idea dramaturgie stojí

na kytarách, mé lásce k nim a na nemož-
nosti 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 výsta -
vy, koncerty, kina, prostě kultura obec ně,
můžete využít alespoň možnost prohléd-
nou si něco zajímavého virtuálně. Právě
technické muzeum virtuálních prohlí dek
nabízí celou řadu, a to na svém webu.

Kultura je zpět, poslechněte si
koncert nebo navštivte festival

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.
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veřejný prostor

INZERCE V7-0510

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

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

Výdech pokrylo celkem
176 umělecky opracova-
ných dílů o rozměrech

130 na 235 centimetrů, při-
čemž každý je unikátní. Úplně
hotovo bude koncem měsíce, až
bude dokolorován reliéf. Promě-
nou prošlo i okolí výdechu, vzni -
kla zde například zóna oddechu
s cvičebními prvky a lavičkami.

„Projekt Heraldic byl pro náš
tým výzva. S roboty pracuji od
roku 2008, ale pro reliéf na vý-
dechu jsme vyvinuli novou tech-
niku, která umožnila dílo tak
velkého rozsahu. S pomocí ro-
bota ABB jsme vytvořili 176
uni kátních dílů a ve spolupráci
s mnoha dalšími partnery jsme
revitalizovali přehlížené zákou -

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. 

tí Letné,“ řekl autor Federico
Díaz.

Propojování umění
s technologiemi

Uměleckou tvorbu Čechoar-
gentince Federica Díaze chara-
kterizuje 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 globál ně. Svá
díla vystavoval po celém světě,
mimo jiné v Londý ně, Toki u,
Benát kách či Massachussets.
„Když jsme s přáteli, kteří bydlí

poblíž betonového výdechu, vi-
děli, že povrch obřího válce, do-
sahujícího výšky říms okolních
domů, je bez jakéhokoli výtvar-
ného ztvárnění, snažili jsme se
přesvědčit investora tunelu,
aby tento stav změnil, neboť
nám bylo jasné, že bude nako-
nec válec pokryt nahodilými vý-
tvory sprejerů. Doporučili nám
tehdy založit občanské sdruže -
ní a vypsat soutěž na výtvar né
řešení, což se stalo. Federicův
vítězný návrh byl ale reali zován
s mnohaletým odstupem až teď,
naštěstí včetně úpravy okolí vý-
dechu. Dobrá věc se tedy na -
konec podařila,“ poznamenal
histo rik architektury Zdeněk
Lu keš, který byl u zrodu pro-
jektu.
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zdraví

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

né a užitečné.

Kde ozon
najdeme?

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

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

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

Přiměřené
pořizovací náklady

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

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

všechno by tu nebylo, kdyby součástí naší

atmosféry nebyl i ozon, vzácnější podoba

kyslíku v podobě jeho trojité molekuly

(O3). Důležitý a pro život nepostradatelný

je samozřejmě i ten běžný,

dvoumolekulový kyslík (O2). 

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

Proč mít doma
vlastní ozon?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O3
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zdraví  

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

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

Dezinfekce
uzavřených prostor

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

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

Plyšáci
v pohodě

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

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

plyšové hračky, na čištění a pra -
ní choulostivé.

Ušetříte
na potravinách

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

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

Uleví
chronicky nemocným

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

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

Zdravější
kopýtka

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

jedna na přední a druhá na zad -
ní nohu.

Sbohem,
ošklivé řasy

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

Bez chemie
a pro naše zdraví

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

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

Ozon – přítel člověka
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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.: 
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K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY
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Leona Machálková:
Láska je klíč k našemu životu

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. 

● 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 le-
tech v Přerově v Městském domě. Vystou-
pení 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 harmo-
niku, zpívala a vyprávěla také pohádky,
když jsme byli ve vyučování bystří a ušetřil
se na vyprávění čas. Všichni jsme ji milo-
vali, prostě poklad. Prezident Husák ji oce-
nil jako „Učitelku roku“. Tohle se mu teda
povedlo.
● O jakém povolání jste snila jako dítě?

Jako malá jsem snila o tom, že budu zpě-
vačka nebo baletka. Pořád jsem doma po-
skakovala před zrcadlem často se švihad-
lem v ruce a hrála si na zpěvačku. Dnes se
tomu musím smát, stále chodím na hodiny
zpěvu, poslední dva roky k profesorce Eliš -
ce Hrubé Topercerové, a ta mě kolikrát nu -
tí, abych zpívala před zrcadlem. Kladu od -
por a slibuji, že až doma. Se svou sestřenicí
Světlankou jsme zase pořád baletily, v tep-
lákách, žádné sukýnky, ale trénovaly jsme
spolu i zvedačky, což nás obě bavilo. Zveda -
la teda ona mě… Součástí našeho baletění
byl nácvik skoků, ty končily v babič činých
načechraných duchnách, pro Pražáky pře-
vádím do češtiny - do peřin. Když jsem do-
stala ve škole v rámci výtvarné výchovy
úkol namalovat sebe samu, čím bych chtěla

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, inspi-
rací, ať již ženských, tak mužských. Z těch
našich československých mohu jmenovat
třeba Marii Rottrovou, Helenu Vondráčko-
vou, Hanu Hegerovou, Martu Kubišovou,
Evu Pilarovou nebo Věru Špinarovou, z mu -
žů musím samozřejmě zmínit Karla Gotta,
Václava Neckáře nebo Waldemara Matu-
šku. Jako děti jsme vzhlíželi k dospělým
ikonám, neměli jsme tehdy tolik mladi-
stvých idolů, jako jsou dnes. I tak mi svým
uměním, často i lidskostí byli blízcí a trou-
fám si tvrdit, že jsem jim rozuměla a doká-
zala 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 ne-
smírně vážila a dodnes je obdivuji, ty, co
odešli i ty, kteří nás ještě mohou potěšit
svými písněmi. 
●Dnes už máte na kontě celou řadu mu-
zikálových rolí. Dala by se některá z nich
označit jako vaše naprosto nejoblíbe-
nější 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 Svo-
body, 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 mladič-
kou, optimistickou a dychtivou a během
představení jsem se proměňovala ve zra-
lou, osudem zklamanou a frustrovanou
ženu, která ovšem stále žije nadějí a dou -
fá… Byla to překrásná role, hudba byla z pe -
ra mistra Svobody vskutku královská a bás -
ně – 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 come-
back, aby znovu ožil a stejně jako doposud
Svobodův a Borovcův Dracula přitáhnul
další generace do divadla. 
● Co podle vás potřebuje muzikálový
here c, aby svou práci vždy zvládl profe-
sionálně?

Netřeba určitě připomínat, že muziká-
lový herec by měl zvládat pověstnou troj-
kombinaci: 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
všech no. S touto výbavou by měl mít hlav -
ně svou práci rád, měl by být dobrý vypra-
věč 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 oprav -
du láká, a chtěla byste v něm hrát?
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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 muzikálo-
vou hvězdu?

Určitě ano. Dnes už je na našem „muzi-
kálovém trhu“ spousta dobrých herců
a zpěváků a každý rok přicházejí z mnoha
konzervatoří desítky absolventů, kteří by
se rádi uplatnili v muzikálu. Chodí na kon-
kursy, ale jen na pár se usměje štěstí. Re-
cept na vítězství nemám, ale každému bych
doporučila, aby vsadil na pracovitost, zů-
stal 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 špičko-
vými 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 zpí-
vám, moderuji a snažím se o kontakt s di-
vákem, cítím větší osobní zodpovědnost,
tlak, jak se říká. Milá jsou mi obě prostředí
a pestrost mého hudebního života mi vy-
hovuje. 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 při-
lezla, 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 ode-
hrát. Koncertuju s kapelou s poprockovým
programem, který hrajeme v kulturních do-
mech nebo bavíme lidi na náměstích na
městských slavnostech a podobně, v ad-
ventním čase hrajeme divákům koncertní
program, který je ladí do pohody, aby se tě-
šili na Vánoce, a již druhou sezónu koncer-
tuji zejména v divadlech s ryze muzikálo-
vým programem Muzikál – moje láska
s hos ty 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 zna-
mení 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 pra-
vém místě. 
● Náš rozhovor vzniká na dálku, v ne-
lehké době boje s epidemií koronaviru,
která omezuje život nejen v celém Če-
sku. Jak prožíváte období karantény?

Tento mimořádný stav prožívám velmi
intenzivně. Přišlo to a všichni jsme se s tím
museli nějak vyrovnat. Vštípila jsem si ně-
kolik zásad: přijmout to tak, jak to je a smí-
řit se s tím, chovat se zodpovědně, poslou-
chat 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 člo-
věka příležitost udělat si takovou velkou
inventuru sebe sama. Vzhledem k tomu,
jak sleduji to úsilí zdravotníků a mnoha dal-
ších složek, nedá mi to a pomáhám aspoň

tím, že šiju roušky pro Červený kříž, natá-
čím 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 motivo-
vala, slovem potěšila a pohladila. Víc, než
kdy jindy, jsem v kontaktu s celou svou ro-
dinou 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 potřebu-
jeme, 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 smy slu 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 mu-
zikálu Jesus Christ SuperStar, na který
vždy budu vzpomínat s velkou dávkou nos-
talgie a také jsem zde zpívala v Bídnících.
Ráda sem chodím na Matějskou, stejně tak
ráda i do Zoo či Botanické zahrady. Posled -
ní dva roky jezdím plavat Na Šutku a syn
zde na Praze 7 studuje gymnázium Duhov -
ka, takže toho máme oba poměrně hod ně
společného s Prahou 7, kterou má me také
rádi.
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Velkoobjemový kontejner
nemůže být přistaven,
pokud jsou na jeho stano -

višti předčasně odloženy např.
kusy nábytku nebo jiný nepořá-
dek. VOK jsou přistavovány
v uvedených termínech vždy od
16.00 do 20.00.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Nelze odkládat živnostenský
odpad, nebezpečný odpad  bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počí-
tače, lednice a sporáky.

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

■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Osadní x Dělnická

■ U Vody x Jankovcova
■ Za Papírnou

■ U Průhonu x Na Maninách
■ U Studánky č. 22 x Malířská

■ Jana Zajíce x U Sparty
■Ortenovo nám. x U Pergamen -
ky č. 7

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

■ Tusarova (před č. 52)
■ Pplk. Sochora ( proti č.p. 14)

1. 6. 2020

2. 6. 2020

8. 6. 2020

9. 6. 2020

15. 6. 2020

16. 6. 2020

22. 6. 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.

◗ 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

Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka

Veletržní 1623/24, Praha 7
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