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Vážení čtenáři,
co vám v době karantény
a týdnů, kdy bylo bezpečnější
zůstávat doma, chybělo nej-
víc? Možnost koupit si něco
na sebe, potkat se s přáteli,
posedět v restauraci nebo si
zajít do divadla či jinam za
kulturou? Vypadá to, že náš
starý život je zpátky. Využijte
vše, co nám uvolnění pravidel
nabízí, ale buďte opatrní. By -
la to nová doba pro nás
všechny a řada lidí ji využila
k tomu, aby stvořili něco no-

vého. V domácnostech se opravovalo, vylepšovalo a uklí-
zelo, v divadlech ale také nezaháleli. Třeba unikátní projekt
vznikl v Divadle Na Fidlovačce. Jmenuje se Dekameron
2020 a spojilo se v něm deset autorů, kteří pro divadlo při-
pravili scénické povídky reagující na témata, která přinesla
koronavirová pandemie. Napsané příběhy museli nazkou-
šet, filmaři je natočili a díky tomu vznikl unikátní filmovo-
divadelní tvar. Někdo už využil možnost a podíval se pro-
střednictvím sociálních sítí, divadlo však projekt představí
znovu v září. Má navíc charitativní záměr, pomůže potřeb-
ným prostřednictvím organizace Člověk v tísni. 

Vaše Zuzana

Z obsahu:
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KUPTE ON-LINE!

Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Na území bývalého  

areálu Nuselských mlékáren roste bytový komplex se soukromým vnitroblokem.

Rodinné 3+kk č. 163 / 102,1 m2 / 1. NP / 9 919 501 Kč 
PENB: B Více informací na www.nova-nuselska.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších  

podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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Procházka Prahou
pro seniory

Z důvodu uvolnění pravidel přija-
tých v rámci šířící se epidemie
onemocnění Covid 19 byly od

břez na zrušeny všechny aktivity pro se-
niory v Praze 4. Výjimkou je napláno-
vaná procházka po Praze, která se jme-
nuje Na Cibulce a konat se bude v úterý
23. června. Sraz účastníků, kteří se mo-
hou hlásit na lince 800 100 128, je na
zastávce Poštovka v 11.00 hodin.

Kolaudace
koupaliště Lhotka

Kolaudace revitalizovaných částí
biotopu, například umýváren
a toalet, ale také plotu a komu-

nikací, začala na koupališti Lhotka. Bio-
top Lhotka je jedním ze dvou přírodních
koupališť v Praze. Voda se v něm čistí
pomocí oddělených jezírek se speciál-
ními rostlinami.
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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

Poradnu při finanční tísni mohou vy-
užívt obyvatelé čtvrté městské části.
Sídlí v Hvězdově ulici 19, naproti Ar-

kádám Pankrác a náplní práce je pomoci li-
dem, kteří mají dluhy. Zpracovává však
také například návrhy na oddlužení, poradí
s insolvencí, exekucemi a nejrůznějšími
smlouvami. Odborníci jsou k dispozici od

pondělí do čtvrtka od 8.00 do 18.00 hodin,
v pátek do 17.00 hodin. Každý měsíc vy-
užije rady poradny bezmála čtyři sta lidí.
„Máme vlastního právní ka. Nicméně všich -
ni naši poradci jsou velmi zkušení v oboru
správy dluhů, takže vědí, jak se věci dají
na pravit,“ uvedl ředitel poradny David
Šmejkal.

Využijte bezplatnou
finanční poradnu

Opravené schodiště, přilehlé zdi a ta -
ké altán má nově park Na Jezerce.
Altán spolu se zídkami sloužil jako

podpora pro strmý svah, bylo proto nutné
tuto část parku opravit co nejdříve. Spodní
část konstrukce altánu byla narušená
a vlhká, proto bylo třeba přistoupit k opravě
rychle. Tím ale práce Na Jezerce nekončí,

v plánu je revitalizace celého parku. Zre-
konstruovaný altán nově využívá Spolek
Probuďme Nusle, jenž v něm otevřel čtecí
a odpočinkový kout. Konat se zde budou
pravidelně nejrůznější společenské a kul-
turní akce. Rekonstrukce schodiště, přile-
hlých opěrných kemenných zdí a altánu
stála necelé 4 milio ny korun.

Park Na Jezerce
má opravený altán
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Rekonstrukce
Branické ulice pokračuje

Oprava Branické ulici pokračuje
v úseku ulic Ke Krči – Mezivrší.
Práce jsou naplánovány až do říj -

na. Dojde k výměně nynějšího povrchu
vozovky z velké žulové dlažby na po-
vrch z hutněné asfaltové směsi. V úse-
cích dotčených dopravně bezpečnost-
ními stavebními úpravami bude povrch
dlážděný. Dosavadní povrch chodníků
z litého asfaltu bude nahrazen kamen-
nou mozaikou. Dále dojde k nové vý-
sadbě stromů a úpravě odvodnění. Platí
proto uzavírka místní komunikace Bra-
nická v úseku od Ke Krči k Mezivrší –
Jiskrova, a to po etapách. První se týká
čás  ti od ulice Ke Krči k domu čp.
103/25 a platí do 28. června, druhá
bude do 7. srpna v úseku Branická od
domu čp. 103/25  k domu čp. 1689/14,
třetí od domu čp. 1689/14 k domu čp.
1719/40, a to od 8. srpna do 11. září.
Poslední etapa počítá s opravami od do -
mu čp. 1719/40 k ulici Jiskrova, Me -
zivrší a ta celou rekonstrukci uzavře
16. říj na.

INZERCE V4-0615

Možnost zacvičit si v parku Na Pan-
kráci Tai chi zdarma mají obyvatelé
čtvrté městské části. Kurzy se ko-

nají pod vedením lektorky. Cvičební prostor
je označen vlajkou, nezáleží na vaší fyzic -
ké zdatnosti a připojit se je možné kdykoli
během lekce. Cvičí se vždy v pondě lí od
18.00 do 19.30, kdy se scházejí mladší roč-
níky a střední generace, úterky od 9.00 do
10.30 jsou potom určeny seniorům a méně

tělesně zdatným. Cvičit se v parku bude až
do konce září. V parku se ale cvičí také jóga.
Cvičí se každé pondělí kromě dnů, kdy je
deštivo, a to od 17.30 do cca 19.00 hodin,
na západní straně parku Na Pankráci. Jóga
je vhodná pro začátečníky, mírně pokročilé
i pro pokročilé. Příchozí si na lekci musejí
přinést vlastní karimatku a pořadatelé do-
poručují vhodné oblečení na jógu. Kapacita
je 30 lidí.

Zacvičte si
venku Tai chi

Senioři ze čtvrté městské části opět
mo hou získat oblíbené plavenky.
K dostání jsou ve všech infocentrech

městské části. Distribuce byla pozastavena
kvůli pandemii nemoci Covid 19, proto bu -
de platnost plavenek prodloužena až do 31.

března příštího roku, původní ukonče ní
prodeje bylo přitom plánováno na konec ro -
ku. Plavenky jsou určeny obyvatelům čtyř -
ky starším 63 let a držitelům průkazu ZTP.
Letos se plavenky budou mimořádně vydá-
vat i o prázdninách.

Plavenky pro seniory
jsou opět k dispozici
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Pro odvolání hlasovalo cel-
kem 22 zastupitelů, po dle
opozičního zastupitele

Lu káše Zichy (SPOLEČNĚ PRO
PRAHU 4/STAN) je však důvo -
dů víc. „Důvodem bylo ne jen to,
že starostka podvodně užívala
na kandidátních listinách vyso-
koškolský titul, ale i fakt, že sta-
rostka ani místostarosta Zde-
něk Kovářík neby dlí v Praze 4.
Navíc je hospodaření městské
části v ka tastrofálním stavu,
uvolnění místostarostové pře-
běhlík Josef Svoboda i Zdeněk
Kovářík z ODS se pro výkon své
funkce neuvolnili a dále dochá-
zejí do svého původního za-
městnání a svou funkci za plný
plat (náklad Prahy 4 je 2 miliony
ročně) berou pouze jako bri-
gádu,“ vyjmenoval důvody, pro
něž chtěla opozice starostku od-
volat s tím, že byla navíc zneuži -
ta korona krize.

„Radnice nakoupila předraže-
nou dezinfekci za cenu 1200 Kč
za litr. Celkově tak promrhala
700.000 Kč! Přitom ve večerce
za radnicí byla stejná dezinfek -
ce po celou dobu stavu nouze za
150Kč/0,5l. Další aférou je ne-
uvěřitelná objednávka na dezin -
fekci úřadu také za 700.000 Kč,
přičemž se jedná pouze o spo-
lečné prostory, tedy chodby. Sa-
mozřejmě vše od firem bývalých
zastupitelů za ODS. Pro srov-
nání, ministerstvo pro míst ní
rozvoj to pro všechny budovy
zvládlo za 150.000 Kč,“ uvedl
Zicha a jako další důvody zmínil
nákupy v oblasti IT, kdy radní za
ODS nakupuje od firem, kde

jsou majitelé členové ODS,
spon zoři ODS nebo exmístosta-
rostové ODS.

Starostka čtyřky Irena Mi-
chalcová (ANO) bere pokus
o své odvolání jako „nezada -
telné právo každé opozice“
a o tom, že by rezignovala ne-
přemýšlí. „V době mimořádných
opatření je velmi těžké určit
„skutečnou cenu dezinfekce“.
Z tohoto důvodu jsem požádala
o audit, s jehož výsledky zas -
tupitele ráda seznámím,“ oko-
mentovala kritizované „korona
nákupy.“

Podle Lukáše Zichy jsou však
tlak a důvody k odvolání sta-
rostky již tak velké, že bude mu-
set podle jeho názoru odstoupit
sama. „Ale ODS hledá elegantní
řešení, aby vše nevypadalo jako
naprosté selhání všech členů
vedení. Bohužel celé vedení je
složeno ze státních zaměst-
nanců a chybí zde praktik, tak
uvidíme, co nám přinese další
zastupitelstvo,“ uvedl.

Opoziční zastupitel za Piráty
Tibor Vansa dokonce podal
trest ní oznámení na nezná-
mého pachatele, a to kvůli po-
dezření ze spáchání trestného
činu porušení péče řádného
hospodáře z nedbalosti. To se
týká právě zakázek na dodání
dezinfekce na ruce za 700 tisíc
korun, které v březnu a dubnu
získala firma Rychle uklidit, je-
jímž majitelem a jednatelem je
Martin Rezek, bývalý zastupitel
za ODS v Praze 15. Stejná spo-
lečnost také dezinfikovala bu -
do vu úřadu za 517 tisíc ko run.

Opozice zkusila odvolat starostku.
Kvůli korona nákupům
Jeden hlas scházel koncem května

opozičním zastupitelům k tomu, aby

odvolali starostku čtvrté městské části

Irenu Michalcovou (ANO). Vytýkají jí celou

řadu kroků, třeba i nákup dezinfekce

během koronavirové pandemie.

„Zakázky byly poskytnuty
s cílem obohacení dotyčné fir -
my. Z tohoto důvodu se jedná
ze strany úřadu MČ Praha 4 mi-
nimálně o trestný čin porušení

péče řádného hospodáře z ne-
dbalosti. Mohli si ověřit i jiné
subjekty. Například v Praze 15
podobný nákup zvládli o 30 pro-
cent levněji,“ uvedl Vansa.

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 V4-0620
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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

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.

v ateliéru a večer žiju něco ji-
ného na jevišti. Snažím se být
„přítomná“.
● Jako herečka na „volné no -
ze“ působíte na několika di-
vadelních scénách. Podle če -
ho si vybíráte nabídky, čím vás
musí hra zaujmout, abyste
roli vzala?

V pořadí? Tak je to hra, ko -
lego vé, režisér… Strašně se
omlou vám režisérům, že jsou
až na posledním místě, ale tak
znáte to… Režisér si myslí, že
nám tu roli postavil a my si mys-
líme, 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
nebo 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.
● Jak vnímáte Prahu 4, máte
ji ráda, líbí se vám?

Kousek od Synkáče jsem byd-
lela mnoho let a taky se tam
naro dila Ráchelka, takže Nusle
fore ver. A taky ve Westce na
Syn káči maj nejlepší medovo-pá-
livý křidýlka a Vranac…, to se ví. 

● 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. Ostatně „impro-
vizace” je synonymum mého ži-
vota.
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Zapojili se Alice Nelis, Bára
Hančilová, Kristýna Čep-
ková, Kateřina Jonášová,

Jiří Havelka, Tomáš Dianiška,
Tomáš Svoboda, Luboš Balák,
David Košťák, Jakub Čermák.
A projekt by nebyl možný ani
bez herců, je jich celkem dvacet.
Divákům se představí třeba
Vanda Hybnerová, Jitka Jež -
ková, Eva Josefíková, Ljuba
Krbo vá nebo Marek Lambora,
Stanislav Majer, ale i Milena
Steinmasslová, Šárka Vaculíko -

vá či Hana Vágnerová. Napsané
příběhy museli nazkoušet, fil-
maři je natočili a díky to mu
vznikl unikátní filmovo-diva-
delní tvar. Diváci ho mohli
shlédnout v premiéře 20. květ -
na na sociálních sítí všech za-
pojených tvůrců a především na
facebooku Divadla Na Fidlovač -
ce. A tím projekt nekončí, v září
bude k vidění během premiéry
v divadle. 

„Představujeme vám nový
projekt, do kterého se zapojilo

deset autorů a napsali pro nás
minihry o lásce, přátelství, svo-
bodě a komunikace v době svě-
tové pandemie,“ slibuje divadlo
s tím, že diváci dostanou odpo-
vědi třeba na to, jak se v době
světové pandemie daří komuni-
kaci, lásce a přátelství, jak se
vede strachu, manipulaci a svo-
bodě, co vyvěrá na povrch a co
je naopak zapomenuto.

Celý projekt má navíc be ne -
fiční cíl. Kdo se rozhodne při-
spět na webových stránkách

www.don io.cz/De kameron po-
může potřebným v rámci SOS
Česko organizace Člověk v tísni.
Výtěžek bude předán právě
v září na zmíněné divadelní pre-
miéře. „Projekt Dekameron
2020 chce ukázat, že se umělci
dokáží spojit, velmi rychle re-
agovat na stávající situaci, na-
bídnout své tvůrčí síly a pokusit
se pomoci. Když už ne finančně,
tak alespoň tím, co umí nejlépe
skrze zážitek, humor, zamyš-
lení.“ 

Divadlo podpoří

Člověka v tísni 

Unikátním projektem podpoří Divadlo Na Fidlovačce organizaci

Člověk v tísni. A to prostřednictvím akce Dekameron 2020, díky

němuž se spojila desítka autorů, kteří pro divadlo připravili scénické

povídky reagující na témata, která přinesla koronavirová pandemie. 

Alice Nellis

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.: 

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

3.
10.
17.
24.
31.
7.

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-

INZERCE V4-0614 INZERCE V4-0611

PŘ
IP

R
A

V
IL

 R
ED

, F
O

TO
 A

R
C

H
IV

 D
IV

A
D

LA



12 www.vase4.cz

luštění

Praha 4 chce nové psí louky
v parku na Jezerce a na Pankráci

www.nasregion.cz

Pes je nejoblíbenějším domácím zvířetem v Česku. Ve své
domácnosti ho má přibližně 40 procent Čechů. Neméně
oblíbeným parťákem je pro své majitele i v Praze 4. Zdejší
radnice se snaží vytvořit odpovídající plochy pro volný po-
hyb psů a možnosti pro jejich vyžití s důrazem na to, aby
přitom neomezovali ostatní obyvatele. Brzy si tak pejskaři
zpestří procházky nejen na nových loučkách, ale na všech

Čtěte na…

Boj s opuštěnými autovraky
bude mít město jednodušší
Díky změně zřizovací listiny příspěvkové organizace
Správa služeb hl. m. Prahy v návaznosti na novelu zákona
o pozemních komunikacích, která koncem dubna vešla
v účinnost, by měl být odtah opuštěných autovraků
z praž ských ulic do budoucna jednodušší. Zákon totiž
v minulosti nejasně definoval výklad pojmu „vrak“, nyní
zákon pracuje i s termíny odstavených silničních vozidel

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Lucie Bílé

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V4-0617
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Koronavirová pandemie
zahýbala trhem s pronájmy
nemovitostí, především
v Praze. A to díky uzavření
hranic České republiky. Tím,
že do Prahy přestali mířit
turisté, byty určené ke
krátkodobým pronájmům,
zejí prázdnotou. Majitelé
těchto bytů se tedy
rozhodli, nabídnout je
k dlouhodobému pronájmu.
Byty v samotném centru
Prahy najdete v nabídce
klidně i za 12.000 Kč/měsíc.

Za podobnou cenu nabízíme byt k pro-
nájmu přímo na metru Strašnická
a vypadá, že pokud budeme chtít byt

skutečně pronajmout, bude třeba jít s ce -
nou ještě níž. V únoru letošního roku by-
chom takovýto byt pronajali obratem.

V Praze se aktuálně k pronájmu nabízí
přes 8 tisíc bytů. Po uzavření hranic došlo
k tomu, že nabídka na trhu s byty k pro-
nájmu vzrostla téměř o 100%, díky volným
bytům využívaným ke krátkodobým pro-
nájmům. Je velký tlak na snižování cen
pronáj mů. Došlo ke snížení cen cca o 15%
s pravděpodobným dalším snižováním cen
(nyní byt o velikosti 60 m2 – sleva na ná-
jemném cca o 2.000 Kč / mě síc). 

Je předpoklad, že ceny pronájmů půjdou
stále dolů. Aktuálně je totiž převis nabídky
nad poptávkou. Majitelé především tzv. „in-
vestičních“ bytů budou chtít pronajmout
i za výrazně nižší cenu, jenom aby tato
cena alespoň pokryla splátku hypoté ky.

Záleží, jak dlouho bude trvat, než se vrá -
tí opět turistický trh k normálu. Myslíme
si, že v brz ké době to nebude, lidé budou
mít obavy cestovat. Je tedy pravděpodob -
né, že někteří majitelé nemovitostí budou
nuceni přistoupit i k jejich prodeji, jelikož
nebudou chtít splácet úvěry z vlastních

Aktuální situace
na trhu s pronájmy

zdro jů. Pokud by tato situace nastala,
pravděpodobně by byl tlak na cenu prodá-
vaných bytů, která by mohla přechodně
klesnout. To ale uká že čas. Někteří maji-
telé pravděpodobně využili možnosti od-
kladu splácení hypotečního úvěru o 3–6
mě síců. 

Cenu nemovitostí též mohou ovlivnit nu-
cené prodeje. Je dost pravděpodobné, že
firmy budou propouštět svoje zaměstnan -
ce (což už se děje nyní). Tito lidé se pak mo -
hou dostat do složité životní situace a bu -
dou přemýšlet, jak danou situaci nejlépe
řešit. Je možné, že budou též prodávat ne-
movitosti za nižší cenu, než je tržní.

Aktuálně se jedná o prodeje bytů tzv.
„pod cenou“ pouze o jednotlivé případy,
kte ré zatím na pokles nabízených cen pro-
dávaných bytů vliv nemají.

Pokud potřebujete poradit s prodejem
nebo pronájmem vaší nemovitosti, pří-
padně zjistit aktuální tržní cenu nemovi-
tosti, ozvěte se nám, rádi s vámi vše probe-
reme.

Ing. Jana Mikšánková
certifikovaná realitní makléřka

mobil: +420 776 827 676
e–mail: jana.miksankova@re-max.cz

Jan Halaška
certifikovaný realitní makléř

mobil: +420 602 229 133
e–mail: jan.halaska@re-max.cz

www.prodat-byt-v-praze.cz

Partner

Realitní služby,
jaké si přejete
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase4.cz

anglicky

LETNÍ JAZYKOVÉ KEMPY ANGLICKÉHO JAZYKA

 

www.zkousky-nanecisto.cz/prazdniny 
www.e-jazyky.cz
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Interiérové dveře masivní, foliované a luxusní lakované 
Široký sortiment dřevěných, vinylových a laminátových podlah 
Terasová prkna dřevěná a WPC včetně příslušenství 
Individuální přístup, montáž a zaměření

Na Pankráci 30 A  
140 00 Praha 4
PO-PÁ 9:30–18:00

www.floorfloor.cz 
@floorfloor.cz

www.drevar.cz
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Velkoobjemové kontejnery
Na každém stanovišti bu -

de kontejner přistavený
ve vymezeném ča sovém

úseku dle harmonogramu.
Do velkoobjemového kon-

tejneru je možné odložit na-
příklad starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
va ny a WC mísy, staré sportov -

ní náči ní, autosklo a kovové
předměty.

Kontejner není ur čen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů, počítačů, chladni-
ček, mrazáků a spo ráků.

■ Jivenská x Adamovská 
■ Čestmírova x Mečislavova 
■ Zálesí x Sulická 
■ Vavřenova 

■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední 
■ U Pernštejnských x Druž-
stevní 
■ Nad Pískovnou x Přechodní 

■ Pod Dálnicí č.1 

■ Družstevní ochoz x Zdařilá 
■ V Zálomu x Na Jezerce 

■ Mezivrší x Nad Šálkovnou 
■ Jeremenkova x Sitteho 
■ Pod lysinami 2 (u trafačky č.
TS 5178)
■Pod Děkankou x Nad Spádem 

■ Valtínovská x Hornokrčská 
■ Pod Višňovkou 
■ Murgašova 
■ Zelený pruh x Za pruhy

1. července 16.00–20.00

2. července 16.00–20.00

7. července 16.00–20.00

8. července 16.00–20.00

9. července 16.00–20.00

■ Halasova x U Strže 
■ Zachova x Nad Svahem 
■ Herálecká I. x Pacovská 
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova 

■ Nad L. divadlem x Němčická 
■U Habrovky x U Krč. vodárny 
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou 
■ Korandova x Havlovického 
■ Mikuláše z Husi 

■ Michelská x U Michel. mlýna 
■ Pod Krčským lesem x Ruži-
novská 
■ Vzdušná x Na Rovinách 
■ Zapadlá x Zelený pruh 
■ Psohlavců x Věkova 

■ Žilinská 
■ Kotorská (u jeslí)

■ Boleslavova x Božetěchova 
■ Na Květnici (u stanoviště tří-
děného odpadu)
■ Horáčkova X Bartákova 

■ Na Líše x Na Novině 
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům 

■ Baarova x Telčská 
■ Lukešova x Bohrova 
■ Bítovská 

14. července 16.00–20.00

15. července 16.00–20.00

16. července 16.00–20.00

20. července 16.00–20.00

21. července 16.00–20.00

13. července 16.00–20.00
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