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Vážení čtenáři,
prázdniny jsou v polovině,
odpočívat budou děti a někte -
ří dospělí, kteří si ještě nevy-
brali zaslouženou dovolenou,
ještě další měsíc. Po vyčerpá-
vajících minulých měsících si
volno všichni zasloužíme, ne
každý má ale s ohledem na
nejistou situaci odvahu vyra-
zit na dovolenou do zahraničí
a ne každý má to štěstí, že
mů že odjet na chatu či cha-
lupu. Pokud musíte většinu
léta trávit v Praze, nezoufejte.

I tady se dají strávit příjemné chvíle. Metropoli ještě pořád
nezaplavili zahraniční turisté, a tak máte jedinečnou mož-
nost toulat se pořád ještě relativně prázdnou Prahou a užít
si místa, kam se normálně kvůli zástupům návštěvníků
nedostanete. Přinášíme vám také tipy na zajímavé akce,
které se na jedničce v následujících týdnech konají. Vyberte
si nějakou a třeba se dozvíte nebo si prohlédnete něco no-
vého. Ne každý ale má možnost vydat peníze na vstupné
do kina, divadla nebo vzít děti k bazénu. Přečtěte si o pro-
jektu Fandi mámám a třeba se i vy stanete fanouškem ma-
minek, které se sice obětavě starají o své děti, ale nějaká ta
pomoc by jim rozhodně přišla vhod. Vaše Zuzana
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aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz

Knihovna má
otevřeno přes celé léto

Během celého léta je možné nav-
štěvovat pobočky městské kni-
hovny. Otevírací doba poboček

zůstává stejná až na výjimky, otevřeno
však není přes prázdniny v sobotu.
Podle letního jízdního řádu jezdí i bib-
lobusy. Výpůjční doba byla rozšířena na
pět týdnů s možností prodloužení na
dvojnásobek. Aktuální stav výpůjček
lze zjistit na webu knihovny.

Pohotovost ní 
úklid Prahy 1

Linku pohotovostního úklidu mo-
hou využívat obyvatelé první
městské části. Cílem je udržovat

centrum Prahy co možná nejvíc čisté.
Pohotovost funguje každý den, a to od
6.30 do 17.00 hodin, využít lze tele-
fonní číslo 601 101 001. Hlásit lze na
speciální úklidovou linku veškeré prob-
lémy, které se týkají čistoty ulic, nebo
poškození uličního mobiliáře. „Pokud
o problému v ulicích Prahy 1 víme, mů-
žeme ho okamžitě řešit. Stačí jen vyto-
čit číslo, nahlásit adresu a popsat prob-
lém. Do hodiny se na místo dostaví
pohotovostní úklidová četa, která ne-
dostatky v čistotě ulic ihned odstraní
a v případě poškození uličního mobili-
áře začne s jeho nápravou,“ popsal Ri-
chard Bureš, radní pro oblast čistoty.
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20% SLEVA
z celkového účtu*

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

Westfield chodov Roztylská 2321/19, Praha 4

20% SLEVA
z celkového účtu*

Najdete nás l Palackého 740/1, Praha 1

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

cafe.graff Café Graff
momento_cafe_praha Momento Café

Praha 1 se zapojila do projektu Seni-
orská obálka. Cílem je pomoci star-
ším a zejména osaměle žijícím oby-

vatelům města. „Praha 1 se zapojuje do
ce lorepublikového projektu Seniorská
obálka, který má být pomocníkem v krizo-
vých situacích. Obálka je určena především
starším osobám, které žijí osamoceně“, po-
tvrdil 1. místostarosta Petr Burgr. Jde o tis-
kopis, do kterého si senioři vyplní podle dů-
ležitosti údaje o svém zdravotním stavu.
Obálka poslouží ve chvíli, kdy by senior po-
třeboval rychlou pomoc zdravotníků, poli-

cistů nebo hasičů. Důležité je vyvěsit obál -
ku na viditelné místě, třeba vstupních dve-
řích nebo například ledničce. Údaje se vy-
plňují formou semaforu podle toho, jak jsou
důležité. „Pokud máte o obálku zájem, tis-
kopis je od 1. července k dispozici na
www.socialnisluzby-praha1.cz nebo na
www.praha1.cz. Pokud k vyzvednutí zvolí -
te Oddělení sociální péče a služeb ve Vodič -
kově 18 (3. patro) nebo Středisko sociál -
ních služeb v Dlouhé 23, dostanete i vhod ný
obal s klipem na zavěšení,“ doplnil 1. místo-
starosta Petr Burgr.

Jednička se připojila
k seniorské obálce

Program COVID-nájemné umožní ná-
jemců nebytových prostorů a dalších
nemovitostí ve správě první městské

části po dobu tří měsíců platit pouze 20 %
nájemného, Praha 1 sleví 30 % a 50 % ná-
jemného zadotuje stát. Účastnit se dotač-
ního programu COVID NÁJEMNÉ může
každý nájemce, který získal slevu na ná-
jemném za duben 2020, neboť v součtu za
rozhodné období duben–červen městská
část udělila slevu více jak 30 %, což je pod-
mínka programu. Při registraci do pro-
gramu systému Ministerstva průmyslu
a obchodu vygeneruje čestné prohlášení,

které městská část Praha 1 těmto žadate-
lům potvrdí. Nájemci (pachtýři), kteří ne-
spadali do skupiny, které městská část
Praha 1 poskytla slevu, a přesto mají na
zá kladě dotačního programu právo o dotaci
COVID NÁJEMNÉ požádat, musí vyplnit
žádost o poskytnutí 30 % slevy za rozhodné
období. Žádosti těch, kteří splní podmínky
vypsané v již dříve zveřejněném záměru,
budou předkládány Radě městské části
Praha 1 k rozhodnutí. Žádosti mohou zá-
jemci podávat do 31. července. Další po-
drobnosti jsou na webových stránkách
první městské části.

Slevy na nájemném
v první městské části
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aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz

Rekonstrukce
Karlova náměstí

Od druhé poloviny července se
v prví etapě pracuje na rekon-
strukci komunikace a chodníků

po obvodu Karlova náměstí. Konec
etapy je naplánován na 31. srpna, ná-
sledovat budou další etapy. V plánu jsou
úpravy nároží křižovatek, bezbariérové
přechody pro chodce a šířkové uspořá-
dání dopravního prostoru. Vozovka
bude s asfaltovým krytem a chodníky
budou mozaikové. Dojde k úpravě od-
vodnění. Uliční vpusti budou posunuty,
případně umístěny nové, počítá se
i s dosadbou stro mů. „Křižovatka Kar-
lovo náměstí x Res slova nebude nikdy
zcela uzavřena. V každé etapě je však
nutné počítat s redukcí jízdních pruhů,
výjimečně pak k úplnému zamezení
vjezdu do vybraných ulic po nezbytně
nutnou dobu. Jelikož je zřejmé, že se
v tomto konkrétním případě jedná
o velmi vytížené komunikační křížení,
doporučujeme řidičům, využívat alter-
nativních tras.“ uvedla Barbora Liško -
vá, tisková mluvčí TSK.

INZERCE V1-0713

NALAĎTE SI

a poslouchejte ty největší hity  
folku, bluegrass, country a folkrocku

Naladíte nás v DAB+  
nebo na www.play.cz

NALAĎTE SI

Unikátním projektem, kterým je do-
tyková hipoterapie, se může poch-
lubit nemocnice Milosrdných sester

sv. Karla Boromejského v Praze ve spolu-
práci se sdružením Caballinus Hipoterapie.
Jde o fyzioterapeutickou metodu, která vy-
užívá jako pomůcku speciálně připrave-
ného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu

v kroku. Dotyková hipoterapie pak pomáhá
nemocným především po psychické strán -
ce. V Nemocnici Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského v Praze je tato terapie
dopřávána především pacientům na oddě-
lení paliativní péče a na oddělení ošetřova-
telské péče. Na službu je možné přispět
prostřednictvím veřejné sbírky.

Nemocnice
využívá hypoterapii

Praha 1 chce snížit počet kasin a tím
i počet hracích automatů. Zatímco
zákon umožňuje, aby kasino mělo na

jednu živou hru deset technických her
(tedy i hracích automatů), v Praze 1 už ně-
kolik let v průměru platí poměr jedna ku
čtyřem. Dlouhodobým cílem Prahy 1 je od-
stranění všech hracích automatů, radnice

se ale musí držet platné legislativy, a ta to
neumožňuje. Nyní je v první městské části
z minulých let 21 povolených adres kasin.
Plán jedničkové radnice do budoucna je ta-
kový, aby kasina zůstala pouze v místech,
která jsou pod přísným dohledem a jsou
urče na v drtivé většině movité zahraniční
klientele.

Omezení hazardu
na jedničce
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volný čas

„Letos máme v soutěži
97 autorů, kteří při-
hlásili 1089 fotogra-

fií. Jsem moc ráda, že nám do
soutěže přicházejí stále foto-

grafie nikoliv digitální data. Dí -
ky tomu můžeme uspořádat
vždy zajímavou výstavu, která
letos otevřela sice s jistým
zpožděním, ale i tak je zde mož -

■ Výstava Poklady numisma-
tických sbírek je k vidění v Ná -
rod ním muzeu. Představu je
nu mis matiku jako vědu i sběra-
telský obor. První část výstavy
je věnována významným sou-
kromým sbírkám, kte ré se
v prů běhu dějin staly součástí
fondů Národního mu zea. Od-
bornou, ale i laickou veřej nost
bezesporu zaujme Chaurova
sbírka, která představu je nej-
větší existující kolekci bohemi-
kálních mincí a medailí od 10.
do 19. století. Zvláštní pozor-
nost zasluhuje také kolekce
Novák, která se do Národního
muzea dostala v letošním roce
a jde o nejvýznamnější akvizici
posledních desetiletí – s ní se
mohou návštěvníci seznámit
úplně poprvé. Další část je vě-
nována numismatickým uniká-
tům od antiky po 20. století ilu-
strující mimořádnou kvalitu
sbírek Národního muzea. Cel-
kově je na výstavě k vidění
zhruba 1 500 exponátů ze sbír-
kových fondů Národního mu -
zea doplněných o zápůjčky
spolu pracujících muzeí. Jde
o dlou hodobou výstavu, která
potrvá do léta příštího roku.

■Na výletní plavbu lodí po Vl-
tavě s živým výkladem kapi-
tána na palubě se mohou vydat
senioři z první městské části,
a to 6. srpna od 10.00 hodin.
Kromě plavby samotné je zajiš-
těn i vstup do Muzea Karlova
mostu. Vstupenku zdarma je
mož né si vyzvednout od čtvrt -
ka 30. července Informačním
centru MČ Praha 1.

■Poznat svět těch, pro něž je
Sibiř domovem je možné na
výstavě v Náprstkově muzeu.
Jmenuje se Doma na Sibiři
a představuje Sibiř jako životní
prostředí mnoha národů, které
se dokázaly přizpůsobit nároč-
ným přírodním podmínkám. Si -
biř je však domovem nejen lidí,
ale také zvířat a rostlin, a právě
u nich se návštěvníci začnou
s touto rozlehlou a odlehlou
částí světa seznamovat. V části
venku budou představeny tři
největší sibřiské biomy – tun -
dra, tajga a step – a jejich pří-
roda, ale také pastevectví a lov
jako nejrozšířenější způsoby
obživy lidí. Do jurty, domova ko-
čovných pastevců, můžete na-

Poklady
numismatických

sbírek
5. srpna

Plavba po Vltavě
6. srpna

Doma na Sibiři
7. srpna

Pořádáte akci v Praze 1?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

hlédnout v následující části
uvnitř. Zde se dozvíte více
o prá ci i zábavě jihosibiřských
Tuvinců. Předměty Náprstkova
muzea jsou doplněny o výpůj -
čky z Moravského zemského
muzea v Brně a od soukromých
sběratelů. Velká část předmětů
je v Náprstkově muzeu vystave -
na vůbec poprvé.

■ Objevte svět obyvatel staro-
věkého Egypta a starověké Nú -
bie! Umožní vám to výstava Ná-
prstkova muzea Na březích
Nilu, a to prostřednictvím více
než 500 sbírkových předmětů
z českých i zahraničních sbírek
představuje obyvatele starově-
kého nilského údolí a životní
prostředí, které je obklopovalo
a které dalo vzniknout jedněm
z nejstarších civilizací. První
část výstavy představuje roz-
manitost zvířecího světa fara-
onského Egypta a jeho jižního
souseda, starověké Núbie, další
část potom na nejrůznějších
předmětech – košících starých
tisíce let, cihle z pyramidy nebo

autentických nástrojích – před-
stavuje zpracování přírodních
materiálů, jakož i zvířecí a rost-
linné produkty. Třetí část pak
zavádí návštěvníky do staro-
egyptské zahrady, která stejně
jako dnes byla místem odpo-
činku, ale také zdrojem ovoce,
zeleniny, bylin a květin. Posled -
ní část výstavy představuje kra-
jiny zádušního světa, které
v mnohém napodobovaly kra-
jinu úrodného nilského údolí.
Blíže seznamuje s vírou starých
Egypťanů v posmrtný život
a uměním mumifikace, přede-
vším mumifikace posvátných
zvířat.

■Krátkodobou výstavu Miloň
Novotný – Fotograf a hudba
a Hu debníci očima fotografa
představuje České muzeum
hud by. Připomíná nedožité de-
vadesátiny klasika české doku-
mentární fotografie. K vidění
jsou nejen jeho ikonické repor-
tážní fotografie, ale i mnohdy
dosud neznámé portréty slav-
ných hudebníků ze 70. let.

Na březích Nilu
11. srpna

Fotograf a hudba 
12. srpna

Praha fotografická
je k vidění do půlky sprna
Do poloviny druhého prázdninového měsíce

je k vidění výstava, za kterou stojí

Společnost Praha fotografická a hlavně Svaz

českých fotografů, a to v Brožíkůvě sále

historické budovy Staroměstské radnice.

né vidět téměř dvě stovky zají-
mavých a originálních sním ků
Prahy a jejího života,“ uvedla
Vě ra Matějů, předsedkyně Sva -
zu českých fotografů a organi-
zátorka akce.

Pražský minimalismus
získal ocenění

K vidění je na výstavě také
snímek Pavola Kmeťa s názvem
„Pražský minimalismus“, který
získal Cenu starosty Městské
části Praha 1. Ta se od 20. roč-

níku soutěže uděluje na zákla -
dě ankety návštěvníků výstavy
v uplynulém roce. Autor pře-
vzal ocenění z rukou 1. místo-
starosty MČ Praha 1 Pe tra Bur -
gra. „Je mi ctí, že jsem mohl
předat cenu za fotografii, kte-
rou vybrala ta nejpřísnější po-
rota, tedy zástupci veřejnosti
a návštěvníci minulé výstavy,“
doplnil Petr Burgr. Soutěž pod-
poruje Ministerstvo kultury,
magistrát a právě i první měst-
ská část.
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veřejný prostor
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space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

A nemusejí to být jen sa-
moživitelky. Najít si to, co
potřebují, mohou třeba

i senioři, rodiny, organizace jako
jsou dětské domovy, domovy se-
niorů, charitativní organizace,
spolky a podobně. „Měl bych
manželskou postel, je tři měsíce
nová, s matrací a je moc hezká.
Koupil jsem ji do bytu, který
pronajímáme, ale nakonec ná-

jemníkům nevyhovuje. Kdybys -
te znali někoho, kdo by měl zá-
jem, dejte mi prosím vědět.
S pozdravem, Petr D., Praha.“

„Ráda bych věnovala nějaké
mamince oblečení pro holčičku,
velikost 6–12 měsíců a dětskou
jídelní židličku. Jsem z Prahy
10, mohu vše někam dovézt po
Praze, nebo i do okolí. Jana K.“
Tyto a podobné nabídky teď mo-

hou dárci zadat přímo do aplika -
ce, která se jmenuje FandiMat. 

„Zjistili jsme, že lidé chtějí po-
máhat a chtějí vědět komu kon-
krétně pomoc dávají. A nejra-
ději by pomáhali ve svém okolí.
Mnoho dárců se nám navíc svě-
řilo se spoustou negativních
zkušeností, kdy jejich pomoc
někdo odmítl – například když
přivezli do dětského domova

Aplikace FandiMat
pomáhá potřebným 
Že je v lidech hodně dobrého dokládají příběhy samoživitelek,
kterým se už čtyři roky snaží všemožně pomáhat organizace Fandi
mámám. Denně chodí jejím zakladatelkám nabídky konkrétní
pomoci. Proto přichází organizace s novinkou, platformou, kde
nabízí materiální pomoc aplikací, která propojuje dárce
a obdarované. 

hračky, ale dětský domov je
zrov na nepotřeboval. Pak bývají
zklamané obě strany. A právě
aplikace by podobným situacím
měla předcházet – propojí
konkrét ní nabídku pomoci
s konkrétním požadavkem po-
třebných,” vysvětluje záměr ap-
likace jedna ze zakladatelek
Fandi mámám Žaneta Slámová. 

Ideu, jak by FandiMat měl
ideál ně fungovat, přibližuje
druhá ze zakladatelek Petra
Květová Pšeničná. „V praxi bu -
de opravdu snadné materiální
pomoc nabídnout nebo o ni po-
žádat. Pokud například charita-
tivní organizace pomáhající se-
niorům bude potřebovat zajistit
pro svého klienta zdravotní po-
můcky, nebo pro svůj domov de-
zinfekci, přidá na FandiMatu
pod profilem domova seniorů
příspěvek, ve kterém zmíní, co
potřebuje.“
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●Koronavirová karanténa změnila živo -
ty téměř nás všech. U vás doma, ve Švan-
dově i dalších divadlech vznikly „manu-
faktury“, které se snaží pomáhat, kde je
potřeba. Jak vznikl prvotní nápad šít
roušky, kam všude je dodáváte a jaká je
„výkonnost“ vašeho týmu?

Nápad jsem zachytila na facebooku mezi
kolegyní Natálkou Řehořovou a maskérkou
Kačí Houskovou. Během druhého dne od
„nápadu“ jsme ke mně domů svezli pět ši-
cích strojů a začali. Píšu začali s měkkým
i, protože naše úderná jednotka čítala i dva
muže. Šili jsme měsíc, v podstatě nepřetr-
žitě a za tu dobu jsme zvládli cca 2.500 rou-
šek. Zapojili jsme se do Sousedské pomoci
a dostávali tipy i zakázky od lidí, kteří vě-
děli, že šijem, tam kde zrovna nejvíc hořelo.
Někdy to byl slušný adrenalin. Velká spous -
ta kamarádů nám pomáhala, rozváželi rou-
šky, nosili materiál, stroje, buchty, jídlo,
víno…, ani je nemůžu všechny vyjmenovat.
Dále se ještě vařilo a rozváželo jídlo pro zá-
chranáře a na ČVUT… Člověk měl zkrátka
pocit, že nesedí doma, jak pako.
●Herci bývají zdatnými kutily, pamatuji
si, třeba Boris Rössner mi kdysi říkal, že
si sám ušil sako. Baví i vás ruční práce,
věnovala jste se někdy šití nebo podob-
ným činnostem?

Jednou v životě jsem si ušila tričko. Když
jsem si ho vzala poprvé na sebe, tak se mě
ten večer někdo pokusil uškrtit v průjezdu.
Takže ne, můj vztah k šití poté ochladl. Až
teď ty roušky.
● V jednom rozhovoru jste řekla, že
v krizi automaticky přepínáte do módu
„terminátor“. Jak si to mám vysvětlit?
Nacházíte na současné situaci něco po-
zitivního, co vás dokáže motivovat?

Já na každé situaci nacházím něco, co
mě dokáže motivovat. Je to koneckonců
smysl mojí práce. Takže ano, ušít roušku,
říkat si: „Ty ses mi ale povedla.“ A poslat jí
do světa, to mi přijde pozitivní až až.
● Před několika lety jste se rozhodla
podstoupit týdenní terapii v absolutní
tmě. Jak jste se k tomu dostala, hodí se
vám nějak zkušenost z této terapie?

Zážitky ze tmy nejsou tak úplně publi-
kovatelné a já jsem se k tomu „nedostala“,
ale „dožila“. Záblesky tmy se mi promítají
do života neustále a hlavně ta rozhodnutí,
tmou podepřená, bývají pak nebývale pev -
ná. A navíc jsem s tmou ještě neskončila,
až se dožiju k další, bude další. Myslím, že
to bude brzo.
● Vyrostla jste v umělecké rodině, jaký
to na vás mělo vliv? Vedli vás rodiče
k hudbě, divadlu, umění?

My jsme byli v tomto směru s bratrem
dost guerillová dvojice. Naši nás nechávali
věci svobodně objevovat, ale vždycky bylo
jasné, že jsou tady s námi.
●Oba vaši rodiče byli v době vašeho dět-
ství oblíbení herci. Jak moc vás jejich po-
pularita dotýkala, ovlivnila vás?

Vyrůstali jsme s bráchou v tom, že naši
rodiče nikdy nepodlehli tomu, aby se, díky
popularitě, chovali jako nadutí blbci, tudíž
jsme jejich popularitu brali jako samozřej-
mou, nicméně lehkou komplikaci našeho
rodinného života.
● Spíš než herectví jste se prý kdysi
vážně zabývala myšlenkou studovat no-
vinařinu. Co vás na ní lákalo?

Dobrý novinář má velkou zodpovědnost,
ale i velkou moc, tvořit obecný náhled ve-
řejnosti na určitý problém nebo kauzu…
Jedna z mála věcí, které mě ještě dokáží
vytočit, je, když se novinář ptá politika blbě,
loajálně nebo vlezdoprdelisticky. Dobrý no-
vinář by měl asi být tři kroky napřed a mít
promyšleno vícero variant, kudy se bude
rozhovor ubírat, ale já nevím. Já nejsem
dobrý novinář. A ty, kteří to umí, velmi ob-
divuju, za tu jejich rychlost myšlení!
● Napadá vás, na co by se zeptala novi-
nářka Kristýna Frejová herečky Kristýny
Frejové?

Kristýna Frejová:
Snažím se být užitečná a žít přítomně

Herečka Kristýna Frejová kráčí na prknech, která
znamenají svět, ve stopách svých rodičů, hereckých legend
Věry Galatíkové a Ladislava Freje. V roli doktorky Vlčkové
zachraňuje v oblíbeném televizním seriálu Modrý kód
životy svým pacientům. Populární seriál televize Prima
spustil koncem března ve spolupráci s organizací Červený
kříž osvětovou kampaň, během níž se diváci s Kristýnou
Frejovou a jejím kolegou Davidem Gránským mohou
setkávat při sledování instruktážních spotů, kde názorně
vysvětlují, jak si správně mýt ruce, proč nosit roušku, jak
správně kašlat nebo kam volat v případě příznaků
nakažení. V nelehké době boje s epidemií koronaviru se
herečka proměnila také ve švadlenu a spolu s kolegy ze
Švandova divadla i dalšími šili a distribuovali roušky
potřebným.
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Ano napadá: „Už máš umytou tu ledni -
ci?“
● Kdy vám došlo, že opravdu chcete být
herečkou, a co na vaše rozhodnutí říkali
rodiče?

Napadlo mě to na gymplu v divadle v Řez-
nické na představení Hodiny mezi psem
a vlkem od Daniely Fischerové. Taková pa-
rafráze na totalitu zasazená do doby
Françoise Villona. Došlo mi tehdy, že bol-
ševikovi lze škodit i mluveným slovem, což
mě nadchlo. Naši o mojí touze dlouho ne-
věděli a ve finále mě samozřejmě podrželi.
● Vzpomenete si, kdy jste poprvé vstou-
pila na divadelní prkna? Pamatujete si
na svou první roli?

Byli to Křupani v divadle Labyrint v režii
Jiřího Fréhára a byla to strašná mrcha,
která se z lůzy „vypracovala” do šlechtic-
kého stavu. Při premiéře jsem si na jevišti
rozsekla patu o dřevěný špalek a zůstávaly
za mnou krvavé šlápoty. Jsem v podstatě
taková Malá mořská víla českého divadla…
● Některé z velkých hereckých osob-
ností jste později zažila i na jevišti. Může
se od nich herec inspirovat, poučit?

Samozřejmě. Dodnes, když zkouším,
mám v té roli nějaký konkrétní předobraz,
ale nebývá to, většinou, herec.
● Nelitovala jste někdy, že jste zvolila
herectví? Co si myslíte, že byste dělala,
kdybyste se nestala herečkou?

Chce se mi doufat, že bych se stala dob-
rou novinářkou. Možná je to message do
dal šího života.
●O svém budoucím povolání se bude za-
nedlouho rozhodovat vaše dcera Ráchel.
Podědila umělecké geny? Snažíte se jí
s výběrem nějak pomoci, nasměrovat ji?

Podědila oboustranně. Jadernou fyzičku
z ní asi mít nebudeme. Teď je pro ni pri-

oritní dostat se na ten svůj vysněný gympl,
kde bude moct studovat vše v angličtině,
kterou miluje. A pro mě je prioritní, aby vě-
děla, že jsem pořád tady, i když se blíží ta
doba, kdy jí pekelně polezu na nervy a budu
ta nejhorší osoba ve Vesmíru… „Směřuje“
se, myslím, zatím dost suverénně sama.
●Váš tatínek Ladislav Frej hrál mladého
doktora Sovu v Nemocnici na kraji
města. Vy ztvárňujete v oblíbením tele-
vizním seriálu Modrý kód lékařku Vlčko-
vou. Natočila jste spolu s kolegy ze seri-
álu instruktážní spoty o poskytování
první pomoci a nedávno také o tom, jak
se chránit před nakažením koronavi-
rem. Jaký je váš vztah ke zdravotníkům,
lékařům?

Já nevím, proč to tak je, ale herci a dok-
toři k sobě mají takovou odvěkou náklon-
nost a vzájemnou úctu. Takové nevyřčené

spiklenectví. Možná proto, že oni jako jedni
z mála vědí, co všechno vydržíme, protože
nás pak z těch přechozenin, menisků, vy-
kloubenin, vyčerpání atd. dostávají. No
a jací jsou doktoři „pankáči”, to se zase líbí
nám a teď to, koneckonců, vidíme v přímém
přenosu všichni. To že hraju v Kódu, beru
jako skvělou příležitost být o malý krok
před ostatníma, kdyby bylo třeba, než do-
razí již zmíněný a milovaný doktor…
● Uměla byste díky roli lékařky a nato-
čeným spotům o první pomoci poskyt-
nout někomu první pomoc i v reálném
životě?

Ano uměla. Mám za sebou dva intenzivní
osmihodinové kurzy první pomoci. Díky po-
tápění a otužování i případnou pomoc ve
vodě a z vody a to třeba i v lednu.
● Na herce ze seriálu Nemocnice na
kraji města se prý lidé obraceli se svými
zdravotními problémy. Stalo se vám to
také?

Když jsem čekala s dcerkou asi před
dvěma lety s horečkou v narvaný čekárně
na pediatrii. Vyběhla sestřička a povídá:
„Ale co vy tady? Že si jí radši nevyšetříte
sama! Hahaha.” Tak asi tak…
● Hrajete v seriálech i filmech, samo-
zřejmě v divadle, věnujete se dabingu.
Co vás nejvíce baví a co je vám nejbližší?
Jak se vám přepíná mezi natáčením a di-
vadlem?

Baví mě všechno. Nevím, jak přepínám,
neřeším to. Prostě jenom teď žiju tohle
v ateliéru a večer žiju něco jiného na jevišti.
Snažím se být „přítomná“.
● Jako herečka na „volné no ze“ půso-
bíte na několika divadelních scénách.
Podle če ho si vybíráte nabídky, čím vás
musí hra zaujmout, abyste roli vzala?

V pořadí? Tak je to hra, ko lego vé, reži-
sér… Strašně se omlou vám režisérům, že

Kristýna Frejová hraje v Divadle Verze

Vídat ji mohou diváci v seriálu Modrý kód
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Kristýna Frejová
■Narodila se v Praze, v herecké rodině (maminka herečka Vě -
ra Galatíková, tatínek herec Ladislav Frej)
■ Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umě ní
v Praze
■Po škole nastoupila do Divadla Labyrint, dnešního Švandova
divadla, kde byla 13 let v angažmá
■Nyní je herečkou na volné noze a hraje například ve Švandově
divadle, A studiu Rubín, Divadle Ungelt, Divadle Kalich, Divadle
v Rytířské), MeetFactory, Divadle Verze, Divadle Titans a Ko-
lonie, z.s.
■ Zahrála si například ve filmech Modelář, Abstinent, Příběh
kmotra, Chyťte doktora, V erbu lvice a dalších.

jsou až na posledním místě, ale
tak znáte to… Režisér si myslí,
že nám tu roli postavil a my si
myslíme, že jsme si to udělali
sami…
● Stalo se vám někdy, že jste
nějakou roli odmítla?

Jednou jsem odmítla krásnou
roli v krás né hře. Režiséra se to
dotklo. Ale já chtěla být doma
s maličkou Ráchelkou a toho
nikdy litovat nebudu.
● A existuje téma nebo hra,
které vás zajímají, nebo role,
kterou byste si chtě la zahrát?

Uffff… Existuje…, neřeknu…
Snad jen… Teď jsem dokoukala
vynikající švédský seriál „Kali-
fat“… A říkám si, kéž by bylo
víc e podobné tvůrčí odvahy
u nás.
●Pokud si najdete v „normál-
ních“ dnech volný čas, čemu
se ráda věnujete, máte nějaké
zájmy, záliby, koníčky?

Spoustu. Že ani na některé
nezbude čas. Cvičím pilates, do -
ma 5Tibeťanů, 13 forem tai-chi.
Letos jsem se hodně věnovala
otužování, kvůli koleni šlo tro-

chu do pozadí lezení. Paddlebo-
arding. Jak to bude letos s po-
tápěním, Čert a Prymula ví...
A taky se pak strašně ráda, když
celý den prší, válím u kníž ky ne -
bo u dobrého filmu.
● Narodila jste se v Praze,
znáte ji tedy určitě dobře. Má -
te tu nějaká oblíbená místa,
kam ráda zajdete?

Já chodím po Praze hodně pě-
šky a miluju jí tak nějak celo-
plošně. Nedávno jsme šly s ka-
marádkou „na pivo” do Lokálu
a cestou jsme zabloudily do kos-
tela, kde jsem nikdy předtím ne-
byla... Furt něco nového. Jinak
miluju naší ulici na Vinohra-
dech. To trojhospodí tady na
rohu, Irčani, muzika ven ku, za-
hrádky…, v tom ohledu jsem asi
spíš jižanských typ. Kéž by byl
ten šraml pod oknama do půl-
noci co nejdříve zpátky, stejská
se mi po něm.
● Jako rodilá Pražačka jistě
znáte centrum města, Prahu
1. Co se vám líbí na jedničce
a naopak, co byste změnila,
zlepšila?

Asi bych se, kdybych měla tu
moc, pokusila změnit „ksicht“
Václaváku, který je atmosférou
v naprosto žalostném stavu.
Pak bych vypráskala matrjošky
z Kar lovky, trdelníky ze Staro-
máku, pozavírala zlodějský
směnárny a zkusila vymyslet
něco smysluplnýho na Malo-
stranském náměstí, protože za
to, co tam teď je, teda spíš není,
by měl jít někdo do pekla zalej-
vat chmel. Jinak jedničku mi-
luju a hraju tam vlastně v pěti

divadlech. Kalich, Rytířská, Ce-
letná, Ungelt a Rubín.
● Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna, co připravujete, na
co se těšíte v blízké či vzdále-
nější době?

Do 9. března jsem měla plány,
spoustu práce, bezva program
na léto… Ze dne na den se to se-
sypalo a nezbylo z toho nic.
Takže ne, nemám plány, ale to
neznamená, že jsem deprimo-
vaná. Snažím se být užitečná
a žít přítomně. 
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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

INZERCE V1-0711

Co se týče holandského
vzoru, tamní radnice
k zá kazu, s kterým sou-

visí pokuta 20 750 eur, přistou-
pila proto, že turisté nepřija-
telně znepříjemňují místním
obyvatelům život. „Vedení Am-
sterdamu jedná ve prospěch ob-
čanů a budoucnosti města,
a i v Praze bychom se touto
mož ností měli vážně zabývat,“
uvedla k novince zastupitelka
jedničky a předsedkyně zastu-

pitelského Výboru proti vylid-
ňování centra a pro podporu
komu nitního života Bronislava
Sitá r Baboráková s tím, že ob-
dobné opatření v Praze 1 by vý-
razně zkvalitnilo bydlení stá-
lých obyvatel a zastavilo by
je jich odliv. „Krátkodobé pronáj -
my ničí atmosféru v domech na
jedné straně a na straně druhé
neúměrně zdražují pronájmy
bytů, a to nejen v hlavním měs -
tě,“ dodala.

Také vyčíslila, že zatímco
před pár lety, než v Praze začaly
krátkodobé pronájmy, v Praze
1 žilo přes 30 tisíc osob s trva-
lým pobytem, dnes jich je lehce
přes 24 tisíc. „Vraťme se proto
na začátek, do bodu nula, a řek-
něme si nejdřív, jakou Prahu 1
chceme a jestli si přejeme, aby
se bydlení v Praze 1 stalo ceno -
vě dostupnějším a aby také lidi
tady rádi zůstávali a stěhovali
se sem.“ 

Jedničku v boji s krátkodobým bydlením
inspiruje Amsterdam
Prahu 1 zaujal krok amsterdamské radnice v boji proti

krátkodobým pronájmům. Ta totiž rozhodla, že v historickém

centru města není možné krátkodobě pronajímat byty. S pronájmy

souvisí i další zajímavá událost, pražský Městský soud se totiž

před několika týdny postavil na stranu vlastníků bytů v jedné ulic.

Důležitý je pro obyvatele
první městské části zatím ne-
pravomocný rozsudek pražské -
ho městského soudu. Ten před
časem rozhodl v tom smy slu, že
se zastal Společenství vlastníků
jednotek (SVJ) v Soukenické
ulici. Soud řekl, že byty v domě
jsou kolaudované k bydlení a ni-
koli ke krátkodobým pronáj-
mům.

V jednom z domů totiž maji-
tel pronajímal byt přes ubyto-
vávací platformu, členové spo-
lečenství však odsouhlasili
stanovy, podle nichž s krátko-
dobým ubytováním pro turisty
musí souhlasit všichni vlastníci.
Majitel však společenství zaža-
loval. Proti rozsudku se odvolal,
spor tak zamíří před Vrchní
soud.
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luštění

Požár v Muzeu Kampa,
sbírky obrazů naštěstí neshořely

www.nasregion.cz

V technické místnosti Muzea Kampa v pražské ulici U So -
vo vých mlýnů hořely včera elektrické rozvody. Záchranáři
na místě ošetřili jednoho muže. Zplodiny hoření se dosta -
ly do výstavních prostor. Hasičům se prostory podařilo
rychle odvětrat, obrazy tak nebylo nutné vynášet. „Chci
poděkovat všem pražským hasičům, kteří zasahovali
v Mu seum Kampa. Jejich profesionální výkon zabránil to-

Čtěte na…

Do vybraných muzeí a galerií s 50 procentní
slevou. Stačí předložit kartu Lítačka
V rámci podpory kulturních institucí v době po koronavirové
krizi se hlavní město rozhodlo umožnit lidem vstup do vy -
bra ných galerií a muzeí s 50% slevou. Při vstupu do celkem
devíti různých institucí k tomu postačí ukázat kartu Lítačka.
Celková podpora Prahy v podobě dorovnání poloviny vstup-
ného za období červenec a srpen 2020 je více jak 13 mili-
onů korun. Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Prague

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Boženy Němcové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V1 – 07: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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Chcete inzerovat
ve Vaše 1?

Volejte Julia
777 607 861

Více na
www.vase1.cz
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava

oken, žaluzií

Potřebujete vymalovat?

➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.

➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

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

Svátky a víkendy
bez příplatků. 

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

Nebezpečný odpad
Pražané mohou nebezpečné odpady odevzdat ve sběr-

ných dvorech  zdarma. Stačí se prokázat dokladem, ze
kterého je zřejmý trvalý pobyt na území Pra hy.

Do sběrných dvorů patří tento nebezpečný odpad: 
■ baterie a akumulátory
■ barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, pryskyřice
■ kyseliny, zásady, pesticidy, fotochemikálie, detergenty
■ olej (motorový i kuchyňský) a tuk
■ léčiva, výrobky obsahující rtuť (např. rtuťové teploměry)
■ do nebezpečných odpadů patří i takový odpad, který je ne-
bezpečnými složkami znečištěn, například plechovka od ná-
těrové barvy

Do sběrných dvorů nepatří: 
■ nebezpečné složky stavebního odpadu
■ materiály obsahující asfalt nebo azbest
■ zkažené maso a uhynulá zvířata
■ infekční odpad (použitý zdravotnický materiál)

Sběrné dvory
Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání

s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží
k odkládá ní vybraných druhů odpadů. Služby těchto

sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané,
kteří obsluze zařízení prokážou svůj trvalý pobyt na území
hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání a fyzické osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt
na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohle-
dem na naplněnost kontejnerů.

Do sběrných dvorů patří: 
■ objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
■ stavební odpad (vytříděný) do 1 m3 za měsíc zdarma
■ dřevěný odpad, biologicky rozložitelný odpad
■ kovový odpad
■ vybrané nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, barvy,
rozpouštědla atd.)
■ papír, sklo, plasty, nápojové kartony
■ jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
■ tonery (pouze na SD Pod Šancemi a Zakrytá – od občanů
s trvalým bydlištěm v Praze)
■ pneumatiky – za poplatek dle velikosti

Do sběrných dvorů lze odevzdat:
■ chladničky, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mi-
krovlnné trouby
■ zářivky, úsporné žárovky, výbojky

Do sběrných dvorů nepatří: 
■ asfalt, asfaltová lepenka, eternit apod.
■ zkažené potraviny, infekční zdravotnický materiál
■ cytostatika, uhynulá zvířata

Sběr potravinářských
olejů a tuků

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálep-
kou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratel-
ných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech.

Použitý olej lze odevzdávat
ve všech sběrných dvo-
rech. V každém sběrném

dvoře je umístěna nádoba
s nálep kou označující, že jde
o nádo by určené k odkládání
použi tých kuchyňských olejů
z domácností.

Podmínkou je, aby oleje zba -
vené zbytků jídla byly v uzaví-
ratelných obalech, avšak v žád-
ném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech:
PET láhvích, uzavřených kbelí-
cích nebo kanystrech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením.

Současná pra xe při jeho zba-
vování vedla k dvě ma nežádou-
cím jevům. Jednak vyhazová-
ním PET láhví s olejem do
ko munálního odpadu dochází
často k otevření či narušení
láhve a jejímu vylití.

Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.
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