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Moie, .iakáina I poMÁnÁME
Fond §id 2___'',|,_ Y ) Y; *VRACIME'DĚTEM ÚsnnĚVY,

KaŽdý z nás vÍ, Že známé,,,o§O§nosti se ČÍm dál. častěí!,aapojují do fungováni a propagace nejrůznějších dobročin_
ných akci, nadačních.foaa&ájiné,,podpor9 potřebnýi}il,Ýěiťtnou jde-o opuštano aeii, nemócné náuo ji,r"p .n._
výhodněné skuPing ti*Í,,k'Í nn sé tgió spol,ečnostisnaží pomocí nejen iinančně. o těch nejznámějši.h, 1"t o 1"napfiklad kapka naděje venddg §vobodové, nebo třeba nadaceTerezg Maxové dětem, dnes vime z médii všichni.

Existuje ale spousta menších nadací,
o kterých ví mnohem méně tidí;,cá*]§a-
mozřejmě neznamená, že bg jejich čin-
nost bgta méně významná a nán§lil&i
ležitá. Jedna z nich zauiata hereřtiu:j*i&:
Bernáškovou, kterou ii§tě :nárá,],'ar:ťťíÍ.:.::
vadla, ale hlavně z tet§ui1.e,, protoř{§á.l,1'
objevi la hned v něko tika:óbti,benúihlii;l::],:
levizních seriálech - sta§ .lrťnínit iáiiih:'
názvg - Utice, která ji pro§!$!a aikÚ.Xti'':
kadeřnice Betg, nebo §ariáLi
Horákovi či obtíbený sar,iáll:l
Vgprávěj. Mimo toho j§te ii r
mohti vidět v někotikáliieieall
vizních pohádkách a ve filmu
Bestiář. Věnuje se také diva-
dl,u. Vo[n! čas tráví.§á]"'svúr::],,
mi dvěma malými dětmi, ete,'l::'

snaží se pomáhat i dětem
cizím prostřednictvím Fondu
Sidus, kde je herečka čten- ":.,r,,:,,,,:,," .'
kou správni radg. Fond Sidus ú.l:.prld-
titul ,,vracíme dětem úsměvg.'. §&řŤ se
pomáhat hlavně nemocným dětem, kte-
ré potřebují speciátní péči a jejich rodiče
si ji nemohou dovolit hradit tak, jak b9
potřebovali. Podporuje také nemocnice.
Těrn pomáhá získat peníze na speciátni
přistroje, kteró pak zachraňuji, nebo ale-
spoň zlepšují životg malých děti.

Rozhovor s Janou Bernáškovou
o herectvi a Fondu §idus
Setkali jsme se v příjemné kavárně přímo
u Vltavg, svítilo slunce a ve vzduchu bglo
cítit babí [éto. Přestože je maminkou dvou
malých děti, přišta ]ana Bernášková na
setkání včas a ve velmi příjemné nál"adě.
Objednal"a si espresso se sojovým ml"ékem
a jablečný štrúdl". Je příjemné vidět hereč-
kr-r mLsat.

Jano, máte dvě děti a mnoho
aktivit k tomu, co Vás ngní za-
městnává nejvíce?
Momentá[ně jsem na mateřské dovolené
s ročním sgnem Theodorem, ale abg ta do-

volená nebgla příliš jednoduchá,'natáčím
novg seriál a zkouším zároveí na divad|e.

Momentálně natáčíte seriál '',, '

z lékárenského prostředí -
!še9hn9 moje láskg. Můžete jej
i Vaši roli trošku přiblížit?
Hraji Lékárnici Anežku, která rozjiždi no-
vou Lékárnu. Navíc má starosti se svou
mi[ou paní šéfovou. Je to nový seriáL
Všechng moje [áskg, ale zatím se natáčí
v přísném utajení.

Kdgž natáčite, iak stíháte péči
o děti?
Naštěstí se natáčí velmi jntenzivně. Přes-
to'že mám ve|kou ro[i, zabere to jen pár
dní v měsíci. Stejně tak divadlo. Díkg
tomu mi zbývá trochu času věnovat se
i charitativní činnosti. s Fondem sjdus
spolupracuji již 7 Let a nedám na něj do-
pustit. Pracují tam velmi činorodí Lidé a já
s n,imi ráda spolupracuji. Za dobu, co se
známe, se již vgbralo tolik peněz, že jsme
moh|i zakoupit přístroje partnerskqm ne-
mocnicím v praze a olomouci.
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Vzpomenete si na nějaké i.,.l,

konkrétni přístroje? "

]edním z: prvních přístrojů, kterg mi-
mochodem do té dobg v naší republice ,.:l]l

vůbec nebgl, bgLo zařizení pro vgšet-
ření funkce plic u novoro zeneči,,ktli€§.,,.:,.] 

],,;,..

ců a nespolupracujících m,+]§ifil,..:1. l,:.llll,..
]eho uvedením do provo211,,6jr.,'pádiatiii ,. 

,:,,' ;;.,'.,

v Motolské nemocnic.i sq:ýúíázně zLep - :':,'.' :,,:,|,.'::

ši[a možnost diagnostikg dětí především
v nejmladších věkových skupinách. Jed- ,,

ním z posledních darů nemocnicím bg[o
nové EKG pro Pediatrické odděl"ení Ne-
mocnice Na Bulovce.

V posledních dvou letech jsme se začali
zaměřovat více na konkrétní dětské pa-
cientg, často ze sociáLně stabších rodin.
Zakoupením přístroje či l"éčebné pomůckg
jim u|ehčíme jejich situaci, Konkrétní pří-
běhg si můžete přečíst na našich webo,
vých stránkách. Mgslím si, že pokud je
čLověk v situacj, kdg má síLu a možnost
pomoci, měL bg to děLat. Nikdg nevíte,
kdg sami budete potřebovat pomoc od
druh9ch,
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