
SRPEN
Vychází 24. 8. 2020 / Zdarma

Nezávislý měsíčník pro Prahu 7

Doprava

Zažijte město
jinak

Volný čas

Novinky
na Výstavišti

Veřejný prostor

Kam s odpadem
v Praze 7

Servis

Najdete nás na
www.vase7.cz

Most přes
Rohanský ostrov

Kristýna
Frejová:

Snažím se být
užitečná

a žít přítomně



IN
ZE

RC
E 

V
7-

08
17



3www.vase7.cz

editorial

Vaše 7
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 7
Vydává A 11, s. r. o.,
Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 23038
Ročník II, vychází měsíčně
Datum vydání srpnového čísla 24. 8. 2020
www.vasepraha.eu

Adresa redakce:
Ortenovo náměstí 36
170 00 Praha 7
tel.: 603 239 737,
e-mail: zuzana.purova@a11.cz
www.a11.cz

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737.
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 7 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný
obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016
Marketing:
Jan Kulich
jan.kulich@a11.cz
Grafika:
Bohumil Havránek
zlom7@a11.cz

Příjem inzerce:
Hana Kvapilová
hana.kvapilova@a11.cz
tel.: 774 488 910
Lukáš Zíta
lukas.zita@a11.cz
tel.: 605 949 177

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou skoro u konce
a pro řadu z nás byly letos
jiné. Jednak u spousty dětí
navázaly na řadu měsíců do-
mácí výuky, jednak je většina
strávila doma v Česku. I tak
si je ale šlo užít a poznat
místa, na která se jinak kvůli
nedostatku času jednoduše
nevydáme. Na sedmičce se
navíc koná celá řada zajíma-
vých akcí a zbývající volné
dny si lze zpříjemnit návště-
vou něčeho zajímavého. A tře -

ba v Národním technickém muzeu se rozhodli, že po léka-
řích, sestřičkách, hasičích, policistech, prodavačích či
učitelích si poděkování zaslouží i další odborníci. Proto se
zde koná výstava poijemnovaná jednoduše Děkujeme če-
ským technikům – připomíná, že bez nápadů řady vyso-
kých škol anebo i různých technologických společností by
byl boj s Covidem náročnější. Řada z nás napjatě vyhlíží
podzim, nikdo teď neví, co nás v souvislosti s onemocněním
čeká. Užijte si volnost, dokud je to možné. Vydejte se třeba
na pouliční festival Zažít město jinak. Máte možnost potkat
lidi z okolí svého bydliště a ještě se pobavit doprovodným
programem. Pěkný zbytek léta. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Nové pítko
v Tusarově ulici

Nové pítko najdou obyvatelé i náv-
štěvníci sedmičky v Tusarově
ulici. Pítko je navrženo tak, aby

bylo snadno rozpoznatelné od ostat-
ního městského mobiliáře. Na sedmi-
čce jsou k dispozici i další pítka, a to na-
příklad na Ortenově náměstí, na hřišti
Sedmikráska v Jateční ulici či na Řezá-
čově náměstí.

Dětské hřiště 
je opět v provozu

Dětské dopravní hřiště v ulici Na
Výšinách je opět plně v provozu.
Místo bylo od začátku června

vždy dopoledne vyhrazeno k dispozici
přilehlé školce, nyní je zcela přístupno
veřejnosti.

U metra Vltavská
je nový přechod

Kpropojení pěší vazby na Hlávko-
vův most a ostrov Štvanici došlo
v souvislosti s modernizací svě-

telné signalizace na Bubenském ná-
břeží u metra Vltavská. Nový přechod
umožňuje průchod bez nutnosti po-
užití schodů v přilehlých podchodech.

INZERCE V7-0802

Oslavte svůj
jubilejní sňatek

Obyvatelé sedmičky, kteří letos oslaví
50, 55, 60 nebo i více let od uzavření
manželství, mohou oslavit jubilejní

sňatek doma nebo v obřadní síni slavno-
stním obřadem. Kdo by o takovou formu
připomenutí manželského slibu měl zájem,
může kontaktovat radnici prostřednictvím

mailové adresy PhilippovaK@pra ha7.cz
ne bo na korespondenční adrese úřadu
U Prů honu 38, kdy je třeba se obrátit na
Odbor kultury a sportu. Přijít lze na radnici
také osobně, a to do 7. patra budovy, kan-
celář číslo 7.02. Zavolat je možné na tele-
fonní číslo 220 144 014.

Poradna pro seniory
a pečující osoby

Několik poraden mohou využít po-
třební ze sedmé městské části. Až
do odvolání však fungují pouze tele-

fonicky. Poradnu pro seniory je možné vy-
užít po telefonu vždy v úterý a ve čtvrtek
mezi 9.00 a 12.00 hodinu na čísle 777 482

466. Poradna pro pečující je potom k dispo-
zici ve středu mezi 9.00 a 11.00 hodinu na
lince 730 195 346. Využít však lze také
chatovou komunikaci v rámci poradny Sta-
rám se a pracuji. Ta je určena pro ty osoby,
které se starají o blízkého a pracují.

Autobusová linka 112
jede nově jinudy

Od začátku srpna jede ve zkušebním
provozu autobusová linka 112, kte -
rá spojuje stanici metra Nádraží Ho-

lešovice a Zoologickou zahradu v Troji, ji-
nudy, a to přes Trojský most i ve směru do
ZOO. Cílem je, aby linka jezdila rychleji

a spolehlivější trasou. Vedení linky 112
obou směrně po Trojském mostě bylo nap-
lánováno již v době stavby mostu, avšak ve
směru z centra nebylo realizováno, pro-
tože nedošlo ke stavební úpravě výjezdu
z jižního terminálu autobusů.
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Záchranáři mohou
do muzea zdarma

Zdarma si mohou přijít členové
složek záchranného integrované -
ho systému prohlídnout Národní

technické muzeum. Od muzea je tato
nabídka, které platí do konce srp na,
gestem, které má vyjádřit poděkování
všem, bez kterých by boj proti korona-
viru nebyl možný.

Přerušení dodávky
pitné vody

Plánované opravy, udržovací a re-
vizní práce omezí v některých
ulicích v sedmé městské části do-

dávky pitné vody, a to od úterý 25. srp -
na od 7.30 hodin do středy 26. srpna do
5.00 hodin. Je třeba počítat s tím, že
v průběhu prací může dojít ke zkušeb-
nímu napuštění vodovodního řadu,
a tím k dočasnému obnovení dodávky
vody. Seznam ulic je na webu radnice.

INZERCE V7-0801

NALAĎTE SI

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

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

NALAĎTE SI

Rekonstrukce
plynovodu v Jankovcově

Začátkem srpna začaly práce na vý-
měně plynovodu v místě křižovatky
Jankovcova x Dělnická x Libeňský

most. Je proto třeba počítat s dopravním
omezením, v průběhu prací bude však na
každém rameni křižovatky zachován obou -

směrný provoz v samostatném jízdním pru -
hu včetně tramvají. V následné etapě budou
práce pokračovat v ulici Jankovcova do ulice
Varhulíkové. Jde o omezení na Libeňském
mostě, uzavřen je odbočovací pruh do ulice
Jankovcova a zábor jednoho jízdního.

Dotace na
památkovou péči

Hlaví měst Praha vyhlásilo dotační
programy v oblasti památkové péče
na příští rok. První program je ur -

čen pro vlastníky památkově významných
objektů, celkem bude rozděleno 60 mil. Kč
a dotace se poskytuje maximálně do výše
65 % celkových uznatelných nákladů. Žá -
dat mohou vlastníci popřípadě spoluvlast-
níci objektu či společenství vlastníků, a to
až do konce října. Do stejného termínu lze

žádat i o příspěvek z programu pro označo-
vání provozoven na území Pražské památ-
kové rezervace. Cílem je podpora redukce
vizuálního smogu prostřednictvím označo-
vání provozoven na objektech. Vyčleněno
je 5 mil. Kč a poskytuje se maximálně 200
tis. Kč. Žadatelem o dotaci musí být uživa-
tel provozovny v objektu, který je vlastní-
kem, vypůjčitelem nebo nájemcem provo-
zovny.
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volný čas

Výstava pojmenovaná jed-
noduše Děkujeme čes -
kým technikům potrvá

v technické m muzeu do konce
září. „Na Českém vysokém uče -
ní technickém v Praze se do to-
hoto úsilí zapojilo několik týmů
na různých fakultách. V NTM
mají návštěvníci možnost vidět
prototyp plicního ventilátoru
CoroVent, který byl připraven
na základě výzkumu profesora
Karla Roubíka na Fakultě bio-
medicínského inženýrství a kte -
rý nyní vyrábí česká firma MICO

z Třebíče,” láká muzeum náv-
štěvníky.

Prohlédnout si je ale v muzeu
na Letné možné také třeba
celoobli če jovou mas ku, která
byla sesta vena z potápěčské
masky, i ochran né polomasky
CIIRC RP95, které během týdne
vyvinuli na Čes kém institutu in-
formatiky, robotiky a kyberne-
tiky. Výroba masek se rozšířila
v České republice díky společ-
nosti 3Dees Industries, která
koordinovala výrobce s 3D ti-
skárnami HP. 

Masky se vyrábí i v zahraničí,
data k tisku této ochranné po-
můcky si již stáhly desítky or-
ganizací z mnoha zemí světa.
Metoda výroby byla dále upra-
vena na formu vstřikování plas -
tů.

Na Technické univerzitě v Li-
berci zase spustili po vypuknutí
koronakrize výrobu roušek a
filtrů z nanovláken a textilie
meltblown. Do pomoci zapojila
TUL také 3D tiskárny a navá-
zala spolupráci s kolegy z ČVUT.
Úsilí na TUL finančně podpořili

účastníci virtuálního závodu Ji-
zerská 50, kteří na startovném
vybrali milion korun. Na výsta -
vě tak jsou k vidění ukázky růz-
ných roušek a filtrů a ochranné
masky s filtry od české firmy
Nanologix, která získala od
TUL licenci.

Představeny jsou v muzeu na
Letné také výrobky české spo-
lečnosti Prusa Research, která
zdarma vyrobila a poskytla ti-
síce ochranných štítů pro zdra-
votníky, policisty a domovy dů-
chodců.

■ Lenka Černota se představí
v holešovické BoldGallery svojí
výstavou pojmenovanou Vlčina.
Pětatřicetiletá vizuální uměl-
kyně je celoživotně fascinována
vlky, návštěvníkům nabízí mož-
nost prohlédnout si průřez svou
tvorbou s akcentem na poslední
velkoformátová plátna. Výstavu
Vlčina je možné navštívit do
26. září. 

■ Vodárenská věž na Letné je
místem pořádání výstavy poje-
novanou Cesty vody. K vidění je
však už jen do konce měsíce.
Jde o umělecké ztvárnění cest

vody formou malby, fotografie
a plastiky. Výstavu pořádají
Centrum volného času Leonar -
do a Societa Dante Alighieri.

■ Jan (Johann) Böhm — che-
mik a fotograf je výstava Národ-
ního technického muzea, které
je věnována německo-českému
chemikovi a fotografovi Janu
(Johannu) Böhmovi (1895–
1952). Ten se zabýval výzku-
mem struktury krystalů rent-
genovými paprsky a přispěl
k rozvoji československé krys-
talografie. Byl nadšeným ama-
térským fotografem. Jeho první
snímky pocházejí z roku 1912,
zprvu byly spojené s chemic-
kými pokusy a zachycením fy-
zikálních nebo astronomických

Ta, která maluje
s vlky

26. srpna

Chemik a fotograf
2. září

Cesty vody
31. srpna

Pořádáte akci v Praze 7?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

jevů. V průběhu dvacátých a tři-
cátých let 20. století hodně ces-
toval, především v Německu
a Švýcarsku a své cesty doku-
mentoval. Pořizoval nejen foto-
grafie krajiny, především hor,
protože byl nadšený lyžař a ski-
alpinista, ale portrétoval členy
rodiny a přátele. 

■ Den hrdinů se bude konat
v první polovině září na Výsta-
višti. Je to forma poděkování
složkám záchranného integro-
vaného systému. Po celý den
bu de navíc probíhat memoriál

JUDr. Františka Kohouta ve vy-
prošťování osob z havarova-
ných vozidel a konat se bude
další doprovodný program.

■ Festival Evolution, tedy fes-
tival pro všechny, kteří to vidí
#prostejinak, je naplánován na
18. až 20. září, a to na Výsta-
višti. Zaměřen je na vše, co sou-
visí se zdravým životním stylem
a osobním rozvojem, připra-
veny budou programové pódia
s přednáškami, workshopy, lek-
cemi vaření a ukázkami kreativ-
ních a pohybových aktivit.

Den hrdinů
12. září

Festival Evolution
18. září

V Národním technickém muzeu
děkují českým technikům
Záchranářům, policistům, armádě
a zejména lékařům a sestrám, ale i dalším
profesím se děkuje už řadu měsíců za
nasazení při boji s pandmii koronaviru.
V Národním technickém muzeu na Letné se
rozhodli poděkovat i dalším specialistům –
českým technikům, jejiž přínost je
nesporný. 
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INZERCE V7-0803

Říct svůj názor na plánovaný nový
most mohou obyvatelé sedmé měst-
ské části. Rohanský most by měl spo -

jit Karlín a Holešovice. Nový most nemá
jen zastánce, ale i odpůrce. Stovky lidí proti
výstavbě dokonce podepsaly petici.

Veřejné setkání k Rohanskému mostu se
bude konat 8. září a jeho součástí bude i ko-
mentovaná procházka po lokalitách zvažo-
vaného umístění stavby. Potom budou od-
prezentovány zpracované studie a nakonec
začne debata v KZ Domovina.

Nový most souvisí s přeměnou Rohan-
ského ostrova na novou městskou čtvrť.
V tu bývalý přístav a skladiště promění
velký developerský projekt, jehož součástí
jsou bytové i kancelářské budovy. Po mostě
by podle plánů měla vést tramvajová trať.

Radní pražského magistrátu před bez -
má la dvěma lety schválili urbanistickou
stu dii na Rohanský ostrov. Ta stanovila pra-
vidla zástavby pro jednotlivé bloky do mů
a vymezila nové ulice a náměstí. Počítá
i s novým parkem u řeky.

Trojská lávka bude
v provozu od října

Na konci září má být hotova, v říj -
nu otevřena. Trojská lávka je
v poslední fázi výstavby, v čer -

vnu byla mezi Trojou a Císařským os-
trovem usazena hlavní část nové lávky,
75 metrů dlouhé a 90 tun vážící pro-
střední pole mostu. Původní pěší lávka
v Tróji se v roce 2017 zřítila, čtyři lidé
byli zranění, z toho dva vážně. Zřícenou
lávku vystřídá nová ocelově vyztužená
konstrukce, konstrukce lávky bude kva-
litnější a snadnější na kontrolu, život-
nost má být 100 let a oproti původní
lávce nebude nová zevnitř korodovat.
Myšleno bylo při plánování nové lávky
i na situaci z roku 2002, kdy zřícenou
lávku poškodily povodně. Nová stavba
byla vystavěna tak, aby se při povodni
u jejích pilířů nedělaly víry a má navíc
sklopitelné zábradlí, aby voda mohla
lépe přetékat. Lávka bude určena bude
pro pěší, cyklisty, projede po ní v pří-
padě potřeby záchranka a hasiči. Po-
vrch mostu je ze speciálního tvrdého
dřeva z tropického stromu azobé.

Rohanský most
propojí Holešovice s Karlínem
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osobnost Prahy 7

● 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 hud bě, 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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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.
● Jaký máte vztah k Praze 7,
co se vám na sedmičce líbí, na
která místa se ráda vracíte?

Bejvaj tam nahoře na Letný
bezva koncerty, když je hezky.
A tatínek Ráchel tam má moc
příjemnou restauraci…, teda
měl. 

● 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.

INZERCE V7-0809 INZERCE V7-0805

◗ široká nabídka čerstvého 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

◗ každých 14 dnů pro vás
připravujeme novou akční
nabídku

Masna Letná, s.r.o.
Centrum Stromovka

Veletržní 1623/24, Praha 7

www.krecekkk.cz

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.
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volný čas

Sousedský blešák, hudba,
divadla, stoupání na sva-
toantonínské věže, opéká -

ní buřtů a grilování, promítání
dokumentu o povodních, ale
i herna zaměřená na osmibitové
počítače a herní konzole, oblí-
beném marathonu s jablkem
neboli holešovický jabkothon,
box pro začátečníky a pod ve čer -
ní kvíz. To a spousta dalšího vás
čeká v rámci 15. ročníku slav-
ností Zažít město jinak, které
pořádá spolek AutoMat spolu
s desítkami místních organizá-
torů. Akce se uskuteč ní na 85

mís tech v Praze a v dalších 37
městech. 

Letošní ročník Zažít město ji-
nak nese podtitul „Nadechni se
pro město“ a kromě k nádechu
nabádá hlavně k další aktivitě.
Koronavirové jaro přineslo na
několik týdnů možnost zastavit
se, rozhlédnout se po své ulici
nebo čtvrti a popřemýšlet, co by
mohlo být jinak. Město se vylid-
nilo, známý prostor dostal nový
kontext. Nový zážitek z města
a vlastní čtvrti teď chtějí orga-
nizátoři předat i svým souse-
dům. „A třeba je namotivovat,

Zažít Prahu 7 jinak:
Nádech pro sousedy
Alfred ve dvoře, Park Tusarova, Smyčka

Špejchar, Strossmayerovo náměstí,

Šternberkova, Troja, U Akademie, Veletržní

palác, Veverkova u Heřmanovy

a u Vinařské. To jsou místa, která na Praze

7 v sobotu 19. září oživí sousedské

slavnosti Zažít město jinak.

aby kromě návštěvy jednoden-
ních slavností zapojili i do ko-
munitního dění během roku ne -
bo se rozhodli pomáhat ,na
vlast ní pěst‘ – třeba tím, že bu-
dou zalévat stromy v ulici, ob-
čas sesbírají odpadky, pohlídají
sousedům psa nebo vyrobí pís -
koviště pro děti z domu,“ popi -
su je hlavní koordinátor akce
Mar tin Šotola ze spolku Auto-
Mat.

Minuta společného „nádechu
pro město“ se pak uskuteční
v odpoledních hodinách během
samotných slavností Zažít měs -

to jinak. „Doufáme, že tato chví -
le bude natolik silná, že nám dá
energii uvést věci skutečně do
pohybu,“ říká Martin Šotola.

Témata sousedských slavnos -
tí se každý rok mění, ale princip
zůstává stejný. Akce je neko-
merční, založená na dobrovol-
nickém nasazení organizátorů
a apolitická. Spolek AutoMat
zajišťuje pražským lokalitám
zábory veřejných prostranství,
předává know-how a pomáhá
s propagací. Jednotliví organi-
zátoři pak připravují program
a produkci akce přímo na místě.

Zažít město jinak na sedmičce
Alfred ve dvoře ■ Park Tusarova

Smyčka Špejchar („Kolonka“) ■ Strossmayerovo náměstí
Šternberkova 19 ■ Troja ■ U Akademie ■ Veletržní palác

Veverkova u Heřmanovy ■ Veverkova u Vinařské
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Potřebujete vymalovat?

➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.

➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

Tel.: 775 631 233
www.malovaninatirani.cz

IN
ZE

RC
E 

V
7-

08
06

STĚHOVÁNÍ
VRÁNA

Svátky a víkendy
bez příplatků. 

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

AIKIDÓ
bojové umění pro Vás

Korunovační 29, Praha 7
www.aikidocentrum.cz
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luštění

Stromovka získala nový parter
před Šlechtovou restaurací

www.nasregion.cz

V návaznosti na celkovou rekonstrukci bývalého rybníka ve
Stromovce se uskutečnila také oprava prostoru před
Šlechtovou restaurací, tzv. parteru s květinovými záhony.
Zahrnuje obnovu záhonů a intenzivně udržovaného tráv -
níku, stavbu nového automatického závlahového systému,
rekonstrukci zpevněných mlatových a asfaltových ploch
a nové odvodnění. Na parteru přibyl nový mobiliář a veřejné

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-
braných 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…

INZERCE V7-0811

V tajence naleznete citát Josefa Poláčka

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 08: ‚‚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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veřejný prostor

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 V7-0812 INZERCE V7-0804

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

Rekonstrukce Křižíkových
pavilonů B, C a E a diva -
dla Spirála má začít do

kon ce roku, stát bude celkem
více než 450 milionů korun.
Křižíkovy pavilony jsou ve špat-
ném technickém stavu a umož-
ňují jen omezený provoz, Spirá -
la chátrá bezmála dvacet let. 

Opravou pavilonů mají vznik-
nout prostory určené k pořá-

dání různých akcí, například
kulturních či vzdělávacích, di-
vadlo Spirála má být rekonstru-
ováno na moderní multifunkční
sál pro konání hudebních, diva-
delních představení, ale i konfe -
rencí a dalších společenských
akcí. Zrekonstruován a dosta-
věn má být i Průmyslový palác,
památ kově chráněná budova
v are álu Výstaviště, jde o opra -

Výstaviště v novém, opraví se Křižíkovy
pavilony, divadlo Spirála i Průmyslový palác
Roky odkládané opravy objektů na
pražském Výstavišti by měly být konečně
minulostí. Plánuje se obnova Křižíkových
pavilonů a divadla Spirála, magistrát také
vypsal veřejnou zakázku na stavební firmu,
která zrekonstruuje a dostaví Průmyslový
palác.

vu pravého křídla a střed ní haly.
Levé křídlo, které před dvanácti
lety vyhořelo, má být obnoveno
v původní podobě.  

Magistrát nyní hledá firmu,
která opravu provede a vybráno
by mělo být ještě letos. Jde o ob-
rovskou investici, předpoklá-
daný rozsah zakázky je totiž té-
měř dvě miliardy korun. Práce
potrvají zhruba dva a půl roku.

Protože jde o výjimečnou stav -
bu a památkově chráněnou na-
vrch, bude vybrána firma, která
bude schopna čelit restaurátor-
sky i technologicky náročným
podmínkám.

Levé křídlo Průmyslového
pa láce shořelo před dvanácti
lety a nebylo vždy jasné, jak
bude škoda napravena, mluvilo
se o provizorní stavbě, moderní
dostavbě i historické replice. Vy-
brána byla poslední varianta
a na Výstavišti tak vyroste stav -
ba v původní podobě z roku
1891. Pravá část bude repasí
stávajících interiérů architekta
Pavla Smetany z poloviny mi-
nulého století. Cílem je využít
dostavený objekt jednak pro
o výstavnictví a veletrhy, ale
dále i pro pořádá ní kulturních
a společenských akcí.
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servis

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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Pražané mohou nebezpeč -
né odpady odevzdat ve
sběrných dvorech zdar -

ma. Stačí se prokázat dokla-
dem, ze kterého je zřejmý tr -
valý pobyt na území Prahy.

Odevzdávat je možné ná -
sledující odpad: baterie a aku-
mulátory, barvy, laky, rozpou -
 štědla, lepidla, pryskyřice,
kyseli ny, zásady, pesticidy, foto-
chemikálie, detergenty, olej

a tuk, léčiva, výrobky obsahující
rtuť.

Do nebezpečných odpadů pa-
tří i takový odpad, který je ne-
bezpečnými složkami znečiš-
těn, například plechovka od
nátěrové barvy.

Nejsou přijímány nebezpeč -
né složky stavebního odpadu,
materiály obsahující asfalt nebo
azbest, zkažené maso a uhynu -
lá zvířata, infekční odpad.

■ Šmeralova 137/3
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Schnirchova 1513/12
■ Komunardů 1491/45
■ Na Maninách 1063/26
■ Kostelní 364/28B
■ Jankovcova 864/45

■ Na Výšinách 903/2
■ U Smaltovny 1375/25
■ Tovární 1426/4
■ Nad Králov. oborou 380/1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16

Kontejnery
na kovové obaly 

Kontejnery
na oleje a tuky

Nebezpečný odpad

Nepoužité léky do koše nepatří
Léky jsou platnou legislativou definovány jako nebezpečný
odpad, a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném pří-
padě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnic. Nejjed-
nodušším způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo
v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky od občana
převzít. Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva
odevzdat i na sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobil-
ního svozu nebezpečných odpadů.

Na šesti stanovištích v Pra -
ze 7 jsou umístě ny tří-
dící nádoby na jedlé oleje

a tuky. Cílem je, aby do nich lidé
tuky z domácností odkládali na-
místo toho, aby je vlévali do od-
padu. Tuk totiž v kanalizačním

potrubí ztuhne a blokuje jeho
průchodnost. Do určených kon-
tejnerů je nutné použité oleje
a tuky vhazovat pouze v uzavi-
ratelných plastových nádobách
(např. PET lahvích) – nikdy ne-
vylévat.

■ Čechova 310/1
■ U Letenského sadu 1296/10
■ Šternberkova 1259/5

■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Tusarova 1316/17
■ Přístavní 1079/29
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