EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
INTERVIEW
Téhle patnáctileté holky
je všude plno:
bloguje, zpívá, točí...
Momentálně ji můžeš
vidět na plátnech kin
v komedii Špunti
na vodě.
Nelly je vycházející
hvězda české herecké
i pěvecké scény...

Oblíbená/ý...
Postava z filmu:
Honey – Jessica Alba
Postava ze seriálu:
Gossip girl – Serena van
der Woodsen – Blake Lively
Hudební interpret:
Selena Gomez
Písnička: Million Reasons
Země: Česko
Jídlo: rajská polévka
Zvíře: kůň
Číslo: 10
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Vyber si...
PIZZA nebo ČOKOLÁDA
YOUTUBE nebo INSTAGRAM
TENISKY nebo PODPATKY
FILM nebo SERIÁL
HOROR nebo KOMEDIE
ZIMA nebo LÉTO

NELLY NA INSTA:

horova
Checkuj www.instagram.com/nentillre
na vodě“ měla
12

Komedie „Špu
premiéru 13. dubna... Už jsi
tenhle veselý letní film viděl/a?

„O pauzách jsme dospělým hercům a lidem
ze štábu nedali moc klidu,“ vzpomíná se
smíchem Nell

Připravila: Tery. Foto: Aneta Kupcová, Lucie Robinson, Bioscop ( Vojtěch Resler)

PRO POPCORN

„OD MALIČKA
SE RÁDA
PŘEDVÁDÍM!“
Co je u Nelly nového, jaká je
a co umí, můžeš sledovat
na všech sociálních sítích
– Instagramu, Facebooku,
Snapchatu, Twitteru či
Musical.ly. Kromě toho je
bloggerkou časopisu Top
dívky a na jejím YouTube
kanálu „Nelly Řehořová
Channel“ najdeš jak její klipy
a písničky, tak i vlogy nebo
video ze zákulisí natáčení
Špuntů na vodě. Právě
tento film, ve kterém Nelly
hraje, šel nedávno do kin
a naladil nás na přicházející
prázdniny. Co Nelly v létě
chystá, koho sama ráda
sleduje a jak si natáčení
Špuntů užila?
POPCORN všechno
zjistil!

„Sešla se nás veselá parta
dětí, a tak jsme si to hodně
užívali...“

Nedávno šel do kin film
„Špunti na vodě“, kde hraješ...
Jak vzpomínáš na natáčení?

Nelly: Bylo to moje jedno
z nejhezčích natáčení, vzpomínám
na to moc ráda. Možná i díky tomu,
že jsem opravdu takhle na vodu
jezdila a zažívala podobné situace,
ale hlavně se na natáčení sešla
výborná parta dětí a dospělých.
Mohla jsem poznat při práci nejlepší
herce a herečky, kteří jsou pro mě
vzory. Hlavně filmoví tatínkové byli
pro mě velkou oporou a kamarády.

S Michalem Hrůzou jsi
nazpívala také titulní písničku
k filmu – baví tě víc zpívání
nebo hraní?
Nelly: Mám to tak napůl, baví mě
oboje a nedokážu říct, co přesně víc,
protože každé má to svoje kouzlo
a to něco, proč mě to baví.
Od malička se ráda předvádím a to
můžu u zpívání i hraní. U zpívání
jsem víc za sebe, baví mě
hrát s kapelou,
pracovat

s hlasem. U herectví mě baví
ta možnost proměny a být na chvíli
třeba jako ve filmu Strašidla
za malou čarodějku nebo pak
v 15 letech se vrátit zpátky, když mi
bylo 12, jako ve filmu Špunti na vodě.

Ve svém klipu „Země zázraků“,
který má na YT už přes 320
tisíc zhlédnutí, jezdíš
na koni... Umíš to
i ve skutečnosti? Jak se ti
na hřbetě těchto zvířat líbí?
Nelly: Zvířata miluju a koně úplně
nejvíc. Sama jezdím, ale spíš jen
rekreačně, občas, když mi to čas
dovolí.

Na svém YouTube kanálu máš
také vlogy – nepřemýšlela jsi
o tom, že bys je točila
častěji?

Kromě hraní
také ráda zpívá,
její klipy můžeš
zkouknout na
YT na kanálu
„Nelly Řehořová
Channel“

Koho ráda sleduješ
na sociálních sítích?

Nelly: Momentálně mě nejvíc
zajímají herci ze seriálu Once upon
a time, Lana Parrilla, Jennifer
Morrison, Bexmader, nebo ze seriálu
Gossip girl Blake Lively, Ed Westwick,
Leighton Meester. Ze zpěvaček jsem
ráda, že se na sociální sítě vrátila
Selena Gomez a líbí se mi i Zendaya.

Máš už nějaké plány na léto?

Nelly: Letošní léto budu mít plné
koncertů a vystupování na různých
akcích a do toho se rýsuje jedno
natáčení, o kterém ale zatím
nemůžu víc prozradit.

Nelly: Ano, určitě jsem o tom
přemýšlela a často mi to i lidi píšou,
ať je začnu točit. Baví mě to, ale
nemám pak moc čas a trpělivost to
sestříhat, takže občas točím krátké
vlogy na Instastories, nebo
Snapchat, ale kdo ví, třeba se
k tomu ještě dopracuju.

“
S Michalem Hrůzou nazpívala ke „Špuntům
š
najde
ý
kter
,
ava“
„Sáz
song
titulní vodácký
také na YT

Pokud chceš o téhle
ké tmavovlásce
patic
sym
vědět víc, mrkni na její
ofiko webovky www.
nellyrehorova.cz
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