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PODZIM 2022

Seriál Ulice vstupuje již do své osmnácté sezony. A rozhodně to nebude opatrné přešlapování  

na pomyslném prahu dospělosti. Ulice do ní naopak skočí rovnýma nohama. Občas pěkně dramaticky,  

jindy docela humorně, hlavně ale s láskou a vším, co k ní patří. 

Spolu s Ulicí dospěli i její hrdinové. Osudy některých z nich 

sledují diváci od samého startu oblíbeného seriálu v září 

2005. Z dětí se stali rodiče, jimž dávají pěkně zabrat ne-

jen jejich ratolesti, ale také láska. Například Gábina (Ane-

ta Krejčíková) a František (Matyáš Valenta) za tu dobu 

vyrostli a vyzráli divákům přímo před očima. Pro oba je 

na prvním místě jejich dítě, oba si kvůli němu nyní projdou 

docela náročným obdobím. Gábinin Šimon (Jakub Krau-

se) se stane terčem drsné šikany ve škole, Františka čeká 

kvůli Chrisovi (Michael Lorenc) nelehké rozhodnutí, jež se 

dotkne celé rodiny včetně Anči Liškové (Ljuba Krbová). 

Marečkovým převrátí život vzhůru nohama scenárista 

Jakub (Jan Mansfeld), který je až patologicky zamilova-

ný do Karly (Markéta Stehlíková). Jeho pokus o sebevraž-

du odstartuje lavinu, která už nepůjde zastavit a semele 

Karlu i všechny její blízké včetně manžela Máry (Kryštof 

Rímský). Magda (Veronika Čermák Macková) a  Prokop 

(Ondřej Studénka) zažijí další vztahové turbulence, jež 

způsobí nejen Prokopovo povýšení, ale také otevření Ma-

gdiny třinácté komnaty. Láska se bude skloňovat snad 

ve všech pádech u Blanky (Linda Rybová) a  její rodiny. 

Zatímco Blance se vrátí do života Evžen (Martin Finger), 

Adam (Vojtěch Machuta) se zamiluje a  Vanda (Kristý-

na Hrušínská) si začne ochočovat Luďka (Vasil Fridrich) 

k obrazu svému. Kristýně (Sára Korbelová) zůstanou po 

nečekaném rozchodu oči pro pláč a  pořádné šrámy 

na duši. City potrápí i Lumíra (Václav Svoboda), jenž se 

kvůli své lásce Kateřině (Martina Randová) ocitne doma 

v nesnázích, a to nejen kvůli své svérázné matce Vilmě 

(Jaroslava Obermaierová). Hodně veselo bude také u Klí-

mových, i když Ivě (Hana Baroňová) a Vítkovi (Filip Čapka) 

do smíchu občas nebude, a to nejen kvůli Ivině bouračce 

a jejím následkům, ale i kvůli dětem v pubertě či Vítkovu 

podnikání s Milošem (Jiří Štrébl). 

Nové lásky, pokus o sebevraždu, šikana, rozchod i velké návraty

Ulici sleduje pravidelně více než milion diváků a v cílové skupině diváků ve věku 15 až 54 let 

se na ni dívá pravidelně každý třetí, kdo má zapnutý televizor.  

Za dosavadní rok je Ulice co do počtu zhlédnutí nejsledovanějším titulem na Voyo.  

S pár výjimkami se pravidelně umisťovala na prvních příčkách i během jednotlivých týdnů.

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, ke dni: 12. 7. 2022

Voyo 8. srpna | TV Nova od 15. srpna
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Evžen (Martin Finger) se na jaře rozhodl pro nový 

začátek u dcery a vnučky v Austrálii, daleko od 

Vandy (Kristýna Hrušínská), která se ho snažila 

sbalit, i Blanky (Linda Rybová), jež mu nechtěně 

zlomila srdce. Těsně před odletem se ale začali 

s Blankou znovu sbližovat. Aniž by si to napřímo 

řekli, stále jim na sobě záleží, pořád jsou do sebe 

zamilovaní. Po pár týdnech odloučení si navzá-

jem začnou natolik chybět, že oba vlastně na-

padne to samé – překvapit toho druhého svým 

příletem. Evžen má těch překvapení ale hned 

několik. Kvůli Blance se do Čech vrací natrvalo, 

i když to je pro něj další krok do nejistoty. Ovšem 

jen co se ti dva spatří, bude to celkem jasné… 

Další Evženovo překvapení se dotkne všech oby-

vatel Adrianina domu, ve kterém dělá správce. 

A  bohužel to nebude nic příjemného. Privilegia 

si neuhájí dokonce ani Vanda. Změněné situa-

ce však rychle využije ve svůj prospěch, k nená-

padnému nátlaku na Luďka (Vasil Fridrich), který 

se přes prázdniny nastěhoval nazpět do svého 

bytu. Vanda samozřejmě očekává, že jí Luděk na-

bídne společné bydlení. Ten se k něčemu tako-

vému nemá, a tak se Vanda rozhodne, že tomu 

trochu napomůže, aby jí ho náhodou nějaká jiná 

nevyfoukla před nosem, protože Luděk je pro ni 

terno po všech stránkách… 

Lásku budou řešit také Adam (Vojtěch Machuta) 

a Kristýna (Sára Korbelová), každý z nich ale v jiné 

podobě. Kristýna dostane nečekaně kopačky od 

Denise (Libor Matouš), jen krátce po návratu z je-

jich společné dovolené, což pro ni bude pořád-

ný šok. Život se jí znovu převrátí vzhůru nohama. 

Bude muset řešit stěhování i drásající náhodná 

setkání s  Denisem, neboť ten pracuje jen pár 

kroků od domu, ve kterém bydlí její máma. Krach 

sestřina vztahu s Denisem se dotkne i Adama, 

a to nejen kvůli Kristýně. Denis je jeho kamarád, 

Adam ke všemu zjistí také pravý důvod rozchodu, 

jenž se bude tak trochu týkat i jeho samotného… 

Zatímco Kristýna si bude léčit zlomené srdce, 

Adam si začne hledat holku. Půjde na to přes 

seznamku, kde narazí na někoho, koho už zná – 

na sestřičku Jarku (Natálie Golovchenko) z má-

miny ordinace. Adam se do ní zakouká, s  čímž 

se celkem pochopitelně nikomu nebude chlubit, 

protože reakce blízkých na takový vztah jsou na-

snadě. Navíc ani nebude dlouho vědět, na čem 

s čerstvě rozvedenou starší Jarkou je. Do nezá-

viděníhodné situace se kvůli tomu ale dostane 

i samotná Jarka… 

Co udělá s Kristýnou rozchod a jak si poradí s no-

vou láskou Adam? Dosáhne manipulativní Vanda 

svého, nebo u Luďka narazí, čehož se obává její 

máma Jolana (Miluše Šplechtová)? A jak to bude 

pokračovat mezi Blankou a Evženem, jimž hodně 

fandí Peškovi (Rudolf Hrušínský a Dana Syslová) 

či Blančina máma Marie (Jitka Smutná)? 

BLANKA

L I N D A  
R Y B O V Á 
B LA N K A

Velký návrat, rozchod, nová láska i dobývání dalších pozic

M A R T I N 
F I N G E R 
E V Ž E N

V A S I L  
F R I D R I C H 

L U D Ě K

K R I S T Ý N A 
H R U Š Í N S K Á 
V A N D A
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V O J T Ě C H  
M A C H U T A 
A D A M

N A T A L I E 
G O L O V C H E N K O 
J A R KA

S Á R A 
K O R B E L O V Á 
K R I S T Ý N A

M I L U Š E 
Š P L E C H T O V Á 
J O LA N A

J I T K A 
S M U T N Á 
M A R I E
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R U D O L F 
H R U Š Í N S K Ý 
V LA S T A

D A N A 
S Y S L O V Á 

A M Á L I E

L I B O R 
M A T O U Š  
D E N I S
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Natalie Golovchenko
Jarka Podolská

Jaké máte prázdniny?

Začátkem prázdnin jsme byli na 

festivalu v  Karlových Varech, kde 

jsme měli možnost prezentovat 

náš film. Už půl roku jsem totiž sou-

částí scenáristického workshopu 

na vývoj celovečerních filmů a pre-

zentace naší práce v  Karlových 

Varech na festivalu byla jedním 

z vrcholů tohoto workshopu a ve-

liká příležitost pro náš film – jme-

nuje se to Works in Development 

Feature Launch 2022. Ještě plánu-

jeme rodinnou holčičí dovolenou 

v  Chorvatsku. A  jinak mě v  létě 

čeká pár menších natáčení a sou-

středění, ale spíš plánuji aktivně 

odpočívat než pracovat.

Pamatujete si začátky Ulice?

Bylo mi jedenáct, když začínala, 

a dlouho jsme neměli televizi. Když 

jsme ji později už měli, vždycky 

byla Ulice zapnutá během večeře, 

takže si ji velmi dobře pamatu-

ji. Kromě toho jsme ji ve škole se 

spolužáky rozebírali docela často.

Jak dlouho už vás diváci Ulice mo-

hou vidět každý všední podvečer? 

Možná už skoro dva a půl roku. Ale 

teď je to teprve třetí sezona, kde 

se budu objevovat o něco víc.

Měla jste zpočátku nějaký výraz-

nější respekt z vaší hlavní herec-

ké kolegyně Lindy Rybové, která 

hraje v Ulici Blanku?

Rozhodně jsem z ní měla respekt. 

Ale já měla respekt ze všeho. Ne-

měla jsem velké zkušenosti s natá-

čením. Lindu jsem znala z televize, 

takže jsem ji vnímala vzdáleně. 

Teď mám pocit, že jsme si mno-

hem blíž. Trávíme spolu spoustu 

času při natáčení a  myslím, že 

jsme našli společnou notu. Je to 

super!

Jak byste popsala vaši postavu 

někomu, kdo Ulici nikdy neviděl?

Jarce je 29 a pracuje jako sestřič-

ka v Blančině zubní ordinaci. Dobře 

jim to spolu funguje. Je velmi pre-

cizní, nemá ráda, když někdo cho-

dí pozdě. Čte dlouhé romány a mi-

luje sladké. Blanka si jí váží mimo 

jiné za to, že dělá i zubní hygienu. 

Jak jsem se dozvěděla, tu sestřič-

ky většinou nedělají. Nedávno se 

rozvedla s mužem, s nímž byla čty-

ři roky, a společně pečovali o jeho 

dvě děti. Nerozešli se ve zlém a vy-

padá to, že s jeho malou dcerkou 

bude nadále v kontaktu…

ROZHOVOR

„Ulici jsme vždy sledovali doma u večeře“
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A  na co se diváci mohou těšit 

v nadcházející sezoně?

Mohou se těšit na milostný příběh, 

jestli bude šťastný, nebo nešťast-

ný, to se uvidí. Na jedné sezna-

movací aplikaci se totiž do Jarky 

zakouká Blančin syn Adam, který 

je o  sedm let mladší než ona. Je 

otázka, jakým směrem se tohle 

bude vyvíjet, jestli pro ně bude vel-

ký věkový rozdíl překážkou. A  ze-

jména jak na potenciální vztah 

zareaguje jejich okolí.

Vaše postava je původem z Ukraji-

ny, ale ani vy nemáte české jméno…

Narodila jsem se na Ukrajině, když 

mi bylo devět měsíců, přestěho-

vali jsme se do USA a  do Česka 

jsme přijeli, když mi bylo pět. Byd-

lela jsem v Českých Budějovicích, 

protože mamce tam nabídli práci 

v  Akademii věd. V  tom je Jarčin 

osud podobný jako ten můj.

Jste původem z  Ukrajiny, takže 

jste se logicky zapojila do pomo-

ci lidem, kteří utíkají před válkou. 

Kde vidíte dnes prostor, v čem by 

se jim mělo pomáhat?

Zpočátku bylo té pomoci opravdu 

hodně. To bylo super! Teď už jsou 

z toho všichni hodně unavení, jen-

že ta válka bude pravděpodobně 

ještě nějakou dobu trvat. Přála 

bych si, aby se lidé k pomoci ob-

čas vrátili, až budou mít chvilku 

prostor nebo trochu víc energie, 

byť jen nárazově. I  malá pomoc 

je lepší, než když už teď nebude 
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jsem dokonce mluvila téměř bez přízvuku. Dnes je to 

trochu horší, jak už tam člověk není, ale pracuji na tom, 

protože mi chodí dost nabídek na natáčení zahra-

ničních projektů. Němčinu jsem měla ve škole devět 

let. Rusky, protože pocházím z  rusky mluvící ukrajin-

ské rodiny. Z  Ukrajiny jsme odjeli ještě před tím, než 

se ukrajinština stala hlavním jazykem a ruština začala 

upadat. Teď už mluvím docela obstojně i  ukrajinsky, 

zejména rozumím a dokážu se naučit ukrajinský text. 

A díky tomu teď rozumím i polštině.

Jak se dá naučit tolik jazyků?

Myslím, že je to ideální v dětském věku. Já jsem se na 

mamku jako dítě dost zlobila, že na mě mluví rusky. Ale 

dnes jí jsem za to nadevše vděčná, protože mám díky 

ní jazyk zadarmo.

žádná. Myslím, že je fajn zapojo-

vat uprchlíky do našeho veřejné-

ho dění, tím myslím různé kulturní 

akce, festivaly nebo koncerty. 

A zároveň během toho stále vybí-

rat peníze na pomoc tam.

Jak jste se k herectví dostala?

Šla jsem po stopách ségry do dra-

matického kroužku. Nakonec jsem 

tam zůstala, a  dokonce jsem ho 

pak i  vedla. Psala a  upravovala 

jsem scénáře pro děti a  režírova-

la představení, takže právě tam 

se nejspíš zrodila má touha po 

scenáristice a třeba jednou i režii. 

Později jsem se rozhodla studovat 

činohru na JAMU a pak už ta cesta 

byla taková jasnější. Věděla jsem, 

že chci jít točit, takže jsem musela 

po škole ještě na nějaké další kur-

zy. České školy vás totiž o  filmo-

vém herectví mnoho nenaučí.

Nezvažovala jste někdy i jiné po-

volání? Třeba stát se sestřičkou?

Vzhledem k tomu, že moje mamka 

je vědkyně, přála si, abych se stala 

lékařkou. Herectví se jí zpočátku 

moc nezdálo, ale později pocho-

pila, že mě to hodně baví. Od té 

doby mě v  mém snu maximálně 

podporuje a  samozřejmě je mojí 

první a největší fanynkou. 

Kde kromě Ulice vás diváci ještě 

mohou vidět?

Jsem na volné noze, takže dělám 

pořád něco, zmínila bych před-

stavení Zkáza totálního myšlení 

v Divadle na cucky. Ale nejvíc času 

mi teď zabírá vývoj celovečerního 

filmu. Společně s  přáteli jsme na 

tom začali pracovat spíš z  leg-

race, ale najednou to začalo do-

stávat docela konkrétní obrysy. 

To není jediný projekt, který jako 

tvůrce připravuji, ale zatím jediný, 

který mohu zmínit. 

O čem ten film bude?

Čtyři mileniálové žijící převážně 

online život ve velkém městě se 

náhodou dostanou do magické 

přírody, kde jsou vystaveni různým 

zkouškám. Víc zatím neprozradím. 

Snad jen, že kromě toho, že tomu 

filmu píšu scénář, tak si v něm také 

zahraji jednu z hlavních postav.

Co dalšího ráda děláte?

Kromě herectví a  psaní scéná-

řů? Ráda chodím do sauny. Hod-

ně se v Praze potkáváme s přáteli 

z  JAMU. Baví mě zpěv a  ze všeho 

nejraději zpívám ukrajinské lidovky. 

Taky mám ráda pomalou módu, 

takže často navštěvuji různé se-

káče a  blešáky. Ráda pomáhám 

s  organizací festivalů a  dalších lo-

kálních akcí, nedávno například 

UA Lovefest – festival na podporu 

neziskovky Save Ukraine, která vozí 

humanitární pomoc do potřeb-

ných míst válkou zasažené Ukrajiny. 

A když je možnost nějakého zajíma-

vého workshopu, tak se na něj hned 

přihlásím – naposledy jsem byla na 

workshopu o  castingu a  filmovém 

herectví, který vedla Aňa Gaislero-

vá a  Kateřina Oujezdská, a  nemů-

žu si to vynachválit. Mimo to ráda 

jezdím za rodinou na jih. Dělám tak 

nějak od všeho něco, jak říká moje 

mamka.

Na sociálních sítích máte velké 

množství profesionálních fotek. 

Baví vás fotomodeling?

Je to zejména proto, že můj bývalý 

přítel fotil. Ale i teď fotím s přáteli 

docela často, nemůžu říct, že by 

to byl můj velký koníček, ale v naší 

branži je myslím docela potřeba 

mít aktualizované fotky. A taky to 

vnímám jako workshop, jak se cítit 

pohodlně před objektivem.

Prý dobře hovoříte několika jazy-

ky…

Žila jsem v  Americe, takže mám 

angličtinu na dobré úrovni, dřív 
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Bedřich Liška (Adrian Jastraban) udělal na 

konci června radikální krok. Přestěhoval se 

natrvalo do Opavy, aby byl blíž své dceři 

Ladě. Bedřich svůj byt přenechal synovi 

Františku Hrubému (Matyáš Valenta), jenž 

v něm začne žít s partnerkou Bárou Klímo-

vou (Eliška Bašusová). Soukromí a pohody 

si ti dva ale moc dlouho neužijí. Krátce po 

nastěhování je zaskočí nečekaný příjezd 

vynervované Skyler (Michelle Hansen), 

Františkovy bývalé lásky a matky jeho syna 

Christiana (Michael Lorenc). Ta jim přizná 

docela dramatický rozchod s  partnerem 

Dirkem i to, co ji k němu vedlo. Jakmile se 

František dozví její temné tajemství, uvi-

dí rudě, neboť se hodně týká také života 

malého Chrise. Proto je rád, když Skyler 

zakotví i se synem v České republice díky 

projektu, na který získala grant. To s sebou 

ovšem přinese také spoustu nových sta-

rostí. Skyler bude řešit finance, aby utáhla 

všechny nutné poplatky, výdaje spojené 

s  Chrisem i  jeho hlídání. V  Amsterdamu 

se mohla ve všem spolehnout na rodiče, 

v Čechách na to najednou zůstane sama, 

byť se František bude snažit pomáhat, jak 

jen to půjde. Dokonce jí navrhne, že sám 

zaplatí pro Chrise školku, což není zrovna 

laciná záležitost. Aby na to měl, začne si 

shánět více kšeftů coby zvukař, takže na 

Báru nebude mít tolik času jako dřív. Když 

navíc dojde ke konfliktu mezi Bárou a Chri-

sem, jenž je zvyklý dělat si, co chce, při-

tuhne i  ve vzájemných vztazích. Nebude 

to dlouho trvat a František se ocitne mezi 

Skyler, jež si opět uvědomí všechny jeho 

kvality a začne litovat, že ho opustila, a Bá-

rou. Ke všemu budou se Skyler po čase po-

staveni před obrovské dilema, jehož výsle-

dek se podepíše na jejich životech, dilema, 

které se bude týkat i  Skyleřiných rodičů 

Jean-Clauda (Thomas Zielinski) a  Justine 

(Amy Huck) van Ruyterových… Co ovlivní 

podstatným způsobem vzájemné vztahy 

mezi Bárou, Františkem a Skyler? Jak Fran-

tišek vyřeší nelehkou volbu? 

Skyler najde velké zastání u Anči Liškové 

(Ljuba Krbová), jež je šťastná, že má opět 

na blízku vnuka. Ovšem i ona se bude mu-

set dost uskromnit, byť by Chrisovi ráda 

dopřála, po čem touží. Bohužel začne cel-

kem brzy počítat takřka každou korunu, 

což bude před Františkem samozřejmě 

tajit. Svěří se jen kamarádce Evě Knob-

lochové (Vanda Hybnerová), jež má na 

vše jasný názor a  jíž trochu stoupne do 

hlavy, že se stala paní podnikatelovou. To 

samozřejmě přinese také spoustu humor-

ných momentů. Do jaké prekérní situace 

se Anča dostane? A co udělá pro Chrise, 

Skyler a Františka?  

FRANTIŠEK

E L I Š K A 
B A Š U S O V Á 

B Á R A

M I C H E L L E 
H A N S E N 

S K Y L E R

M A T Y Á Š 
V A L E N T A 

F R A N T I Š E K Temné tajemství v rodině a obrovské dilema  

L J U B A  K R B O V Á 
A N Č A

M I C H A E L 
L O R E N C 
C H R I S
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V A N D A  
H Y B N E R O V Á 
E V A

J I Ř Í 
Š T R É B L 
M I L O Š

J U S T I N E  
V A N  R U Y T E R 
A M Y  H U C K

J E A N - C LA U D E 
V A N  R U Y T E R 

T H O M A S  Z I E L I N S K I
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Matyáš Valenta
František Hrubý

Hrajete od svých čtyř let, vyrostl 

jste na Ulici, pamatujete si na ten 

moment, kdy se stala z  koníčku 

práce?

Těžko říct. Ulice je pro mě od za-

čátku práce a  zároveň koníček. 

Přestože dětské koníčky vypadají 

trošku jinak. Natáčení od dítěte 

vyžaduje přizpůsobení, disciplínu 

a  určitý level profesionality, kte-

rou koníčky nevyžadují. Na druhou 

stranu i teď v dospělosti je pro mě 

natáčení Ulice stále koníčkem. Dě-

lám to už opravdu dlouho a mám 

u toho i určitou míru tvůrčí volnos-

ti. Je to mix obou věcí a  vždycky 

byl. Ale je pravda, že když jsem byl 

v  Ulici na stáži jako asistent pro-

dukce a chodil jsem sem do práce, 

došlo mi, že tu vlastně celou dobu 

pracuji, jen jinak. Takže určitý mo-

ment prozření tam vlastně byl.

Přemýšlel jste někdy nad tím, že 

byste se v Ulici posunul na něja-

kou jinou pozici, která není před 

kamerou vidět?

V  Ulici jsem nad tím nepřemýšlel, 

tady jsem primárně hercem. Nej-

sem si jistý, jestli by mě to zrovna 

tady bavilo víc za kamerou. Ale je 

pravda, že na tyto pozice aktuál-

ně profesně cílím více.

Jaký projekt by vás tedy bavil?

Rád bych byl u  filmu, ale zatím 

jsem v procesu nabírání zkušenos-

tí. Konkrétní být zatím nedovedu. 

Právě jsem dostudoval bakalář-

ské studium, takže mě čeká ještě 

mnoho stáží. Aktuálně mě nejvíc 

zajímá dramaturgická složka, kte-

rá má u  filmu trochu jiný význam 

než v Ulici. Nejvíc zkušeností mám 

aktuálně s tvorbou pro děti a pu-

berťáky. Už dlouho pro ně mode-

ruji pořad, kde jsem spolupracoval 

na námětu. Zaobírá se primárně 

popkulturou, multimédii a  hlavně 

videohrami, kterým jsem se věno-

val ve své bakalářské práci. Navíc 

se dramaturgicky podílím na fes-

tivalu Juniorfest, který je také za-

měřen na tuto tvorbu. To je něco, 

co by mi mohlo dramaturgicky jít 

i v tuhle chvíli. Ale rád bych si vy-

zkoušel jiné projekty, abych zjistil, 

co mě vlastně baví nejvíc.

Umožnil byste na základě vlastní 

zkušenosti svým dětem stát se 

hercem?

Zakazovat jim to nebudu, když bu-

dou stát pevně za svým rozhodnu-

tím, že si to chtějí vyzkoušet, umož-

ním jim to. Samozřejmě je seznámím 

se všemi výhodami a nevýhodami, 

které jsou s tím spojené. Pro mladé-

„Často rozebírám věci, i když to vůbec není potřeba“

ROZHOVOR
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ho člověka je herectví lákavé a děti 

herců často k  této profesi tíhnou. 

Ale ne každému dítěti může sed-

nout již zmíněný nárok na disciplí-

nu a profesionalitu. Je to do velké 

míry povinnost. Dítě se ve velkém 

časovém rozsahu musí přizpůso-

bovat natáčecímu plánu. To může 

být dost náročné a  nelze předem 

odhadnout, jestli to dítěti bude vy-

hovovat. Herecký talent se dá na-

víc objevit i v pozdějším věku, takže 

není kam spěchat. Ani pro budoucí 

kariéru to není velká výhoda, na he-

reckých školách preferují herce bez 

velkých zkušeností. U  svého dítěte 

bych byl raději za jiný koníček.

Proč myslíte, že herectví láká 

mladé lidi?

Převléct se do jiné osobnosti 

a hrát si, že jsem někdo jiný, je do 

jisté míry stále hraní si, proto my-

slím, že k tomu mají mladí blízko. 

U divadelního herectví je to ještě 

lákavější, protože je tam spousta 

exprese a  hlubokého zkoumání 

psychologie. Vždycky mě bavilo 

rozebírat, kdo bude mou posta-

vou a koho budu prezentovat di-

vákům.

Mnoho lidí má možná pocit, že 

vás dobře zná, protože František 

jim sedmnáct let vyrůstal přímo 

před očima. Předpokládám, že re-

alita je trochu někde jinde. Jaký 

je Maty doopravdy?

Na to se těžko odpovídá. Myslím, 

že si lidé nemyslí, že mě znají, jen 

si nás spolu zaměňují, což je lo-

gické. Je mnoho lidí, pro které je 

nepřirozené dělat, že mě neznají. 
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Ale abych odpověděl, dřív jsme si 

s Frantou bývali bližší, protože když 

je dítěti deset, řeší podle mě větši-

nou dost podobné věci. Například 

se mi stalo, že jsem se začínal učit 

hrát na kytaru o měsíc dřív, než jsem 

to dostal napsané ve scénáři. A po-

dobných náhod bylo víc. Ale čím je 

člověk starší, tím širší škálu problé-

mů a  životních situací řeší a  tam 

už jsme se začali rozcházet. Franta 

je daleko usedlejší než já. Na rozdíl 

ode mě vyrůstal v problematickém 

rodinném prostředí, takže víc inkli-

nuje k rodinnému životu, stabilnímu 

vztahu i práci. To aktuálně má a je 

s tím spokojený. Dětství ho v tomto 

determinovalo. Má velkou tendenci 

vytvářet domácnost. A to je něco, 

co nesdílíme, já mám na hnízdění 

a zakládání rodiny ještě dost času.

Když někam přijdete, lidé vás ur-

čitě poznávají.

Určitě mě poznávají lidé, kteří kou-

kají na Ulici.

Ale vy jste nehrál jen v Ulici…

To je pravda, ale mám pocit, že z té 

podoby, kdy jsem byl nejznámější, 

už jsem trochu vyrostl. Takže teď 

už je to spíš o Ulici a dalších projek-

tech, kterým se věnuji. Nezastavují 

mě na ulici tolik jako dřív, což je fajn.

Ale to mluvíme primárně o  fa-

noušcích, kteří si přijdou popoví-

dat. Zřejmě vás spousta lidí třeba 

jen pozoruje.

To je pravda. Nevědomky jsem se 

to naučil nevnímat. Například mi 

došlo, že se podvědomě bráním 

očnímu kontaktu s cizími lidmi, pro-

tože mám pocit, že pak spíš přijdou 

pro podpis nebo selfie. Je to zvlášt-

ní, když jsem s kamarády a někdo 

přijde a  já musím zaujmout masku 

profíka, který si bude povídat s lid-

mi, které jsem v životě neviděl. Dě-

lám to pro fanoušky rád, ale přizná-

vám se, že to není moje přirozenost 

a jsou chvíle, kdy to může být nepří-

jemné. Takže jak říkám, naučil jsem 

se vytěsňovat, že na mě někdo cizí 

kouká nebo že si o mně cizí povídají, 

i když jsem na doslech. Daleko víc si 

toho všímají právě ti kamarádi, kteří 

mě na to pak upozorňují, protože na 

to nejsou zvyklí.

Vyrůstat v takovém světě asi ne-

bylo úplně jednoduché. V podsta-

tě jste byl pořád pod dohledem… 

Nebylo, no. A právě v tom je herec-

tví nevděčné. Buď jste neúspěšný 

herec, který má problém uživit ro-

dinu. Nebo jste neustále v jednom 

kole a pak nesmyjete svůj obličej 

z veřejného prostoru a máte tohle 

celý život. Ani jedno není z mého 

pohledu velká výhra. Proto to mů-

žete dělat, opravdu jen pokud 

máte pro herectví velkou vášeň 

nebo pokud vám nevadí žít s veřej-

nou identitou. Když někdo hraje od 

dětství nebo útlého mládí, může 

ta vášeň brzy vyprchat, ale těžko 

už se z toho utíká. Už jsem to viděl 

mnohokrát během své kariéry a je 

to jeden z  hlavních důvodů, proč 

jsem se rozhodl profesně věnovat 

i něčemu jinému.

Asi jste musel být docela bezpro-

blémový puberťák, když se nikdy 

nepsalo o  žádných vašich skan-

dálech.

To je pravda, ale není to, proto-

že bych nechtěl. Vždycky jsem si 

to ze strachu podvědomě hlídal, 

myslím si, že to není dobře. Pro-

tože od čeho je puberta? Když si 

ty zážitky vyblokujete, musíte se 

ventilovat nějak jinak. Je to složi-

té a  je to jedna z věcí, proč bych 

nechtěl, aby se moje děti věnovaly 

herectví.

Události posledních dvou let nám 

daly příležitost přemýšlet o  na-

šich životních plánech. Jaké jsou 

vaše životní sny?

Nechci být příliš konkrétní, ale 

obecně se mi zatím vyplácí fun-
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govat bez vytyčeného životního 

cíle. Dlouho jsem přemýšlel jinak, 

například jsem chtěl být režisér. 

Ale nebylo to kvůli té profesi, líbilo 

se mi mít jasno v  tom, co ze mě 

jednou bude. Teprve když jsem 

měl příležitost na tom začít oprav-

du pracovat, uvědomil jsem si, že 

to není úplně to, co bych chtěl. Co 

dělám dnes a baví mě to, mi přišlo 

do cesty spíš omylem. Proto jsem 

si řekl, že už si nebudu vytyčovat 

konkrétní cíle. Mám pocit, že ty 

správné poznám až ve chvíli, když 

se k nim přiblížím. A líbí se mi mož-

nost rozhodnout se v aktuální oka-

mžik, zda do něčeho vložím svoji 

energii. Nehledě na životní plány.

V  seriálu hrajete mladého tatín-

ka, ale zatím sám nemáte otcov-

skou zkušenost. Je pro vás složi-

té vžít se do role otce?

Určitě je to pro mě složité. Máme 

to s Eliškou Bašusovou alias Bárou, 

mojí seriálovou partnerkou, přesně 

naopak. Ona je matka a hraje be-

zdětnou a já, bezdětný, hraji otce. 

Takže je to od nás obou čistě „he-

recké“.

Na place se potkáváte s Majkým, 

představitelem svého seriálové-

ho syna. Myslíte, že s  ním máte 

více trpělivosti díky své vlastní 

zkušenosti?

Na to je složitější odpověď. Mám 

pocit, že to vyžaduje kombinaci 

dvou věcí: jednak dostatek trpěli-

vosti a pak také schopnost s ním 

pracovat. Majký je dost nepozor-

ný, rozlítaný a má spoustu energie. 

Samozřejmě není nepravděpo-

dobné, že z toho vyroste. Ale teď 

mám pocit, že mě osobně pomá-

há moje vlastní zkušenost s natá-

čením v  dětském věku. A  možná 

ještě trochu důležitější je moje 

vlastní zkušenost s  ADHD. Čas-

to se v jeho chování vidím. A díky 

tomu, že vím, jaký je to pocit a co 

se mu asi děje v hlavě, když napří-

klad odejde v půlce věty, zatímco 

mu někdo něco říká. Nebo když 

má náhlé výkyvy nálad. Ale vždyc-

ky má na place jednu ze dvou he-

reckých kouček, které to s ním obě 

velmi dobře umí. Takže to je super. 

Díky tomu ve výsledku nepotře-

bujeme tolik trpělivosti, protože 

mám pocit, že s ním dokážeme na 

place velmi dobře pracovat.

Když jste začínal v  Ulici vy, asi 

nebylo zcela běžné mít hereckou 

koučku.

Ne, v  tomhle věku a  ještě dlouho 

po tom se mnou chodili na natá-

čení rodiče. Naši byli ti, kdo se se 

mnou učili texty a starali se o to, 

abych na place fungoval.

Váš vztah s  Majkým je opravdu 

hodně specifický na place i mimo 

něj.

Je specifický, protože my jsme s ním 

v  nejužším kontaktu. Když vidí mě 

nebo Michelle (pozn. představitelka 

Skyler), říká nám mami a tati. Jsme 

mu oporou, když se po něm vyža-

duje disciplína. Když si musí pama-

tovat, kam přijít, co tam říct a  jak 

se tvářit. Když mu to nejde kombi-

novat a vracíme se kvůli němu, cítí, 

že udělal chybu, kvůli které se musí 

vše opakovat, a pak je jednoduché 

se cítit provinile, i když fakticky nic 

neprovedl. Sám jsem to jako dítě za-

žíval. A my jsme tam od toho, aby-

chom ho v tu chvíli podpořili. Kromě 

toho mi přijde, že s ním asi dokážu 

líp komunikovat díky svým zkuše-

nostem. Mám pocit, že ví, že je se 

mnou v bezpečí. Ostatní profese na 

place logicky nemají tolik prostoru 

se mu absolutně přizpůsobit, my 

ten prostor máme, a tak se snaží-
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me naše herecké akce přizpůsobo-

vat jeho potřebám.

Jaké to vlastně je dnes už z po-

hledu dospělého točit s dítětem?

Určitě je to náročnější a  vyžadu-

je to víc práce. Majký je skvělej, 

vždycky když přijde, umí všechno, 

co je napsané ve scénářích. To je 

neuvěřitelné s ohledem na to, kolik 

mu je. Když točíme s ním, logicky 

musíme počítat s  tím, že když je 

obraz dlouhý, může to být někdy 

problém, protože on tak dlouho 

pozornost neudrží. 

Má to i  nějaké výhody natáčet 

s dítětem?

Je to úplně nová energie. Ulice 

stojí na dialozích a  každý prvek, 

který tam dokáže vnést novou dy-

namiku, je velmi zajímavý jak pro 

nás na place, tak ve finále pro di-

váky. Rozhodně se ta nutnost při-

způsobení vyplácí.

Vypadá to, že se v  Ulici schyluje 

k souboji o Frantovo srdce. Jak to 

má vlastně herec jako vy s fanyn-

kami? Vnímáte svou slávu jako ně-

jakou nevýhodu při seznamování? 

Naučil jsem se, že k člověku, který 

mě zná z Ulice, přistupuji jinak, pro-

tože zná Frantu a mě nepoznává 

„od nuly“, takže o mně má předpři-

pravenou mylnou představu, která 

se mě osobně moc netýká. Z mojí 

zkušenosti je tam od počátku au-

tomaticky přednastavený vztah 

jinak, než když poznám člověka, 

který o Frantovi moc neví.

To musí být docela těžké najít ně-

koho, kdo nezná Frantu.

V mojí sociální bublině je takových 

lidí naštěstí dost. Často vědí, že 

existuje Ulice a že tam hraji, ale ne-

znají celý příběh a podrobnosti. Pak 

je pro mě jednodušší se seznamo-

vat, protože vytvářím svůj obraz od 

nuly, nemusím překonávat to, že už 

automaticky předpokládají Frantu.

Koncem roku jste úspěšně slo-

žil bakalářské státnice. Jaké to 

bylo?

Bylo to super. Nikdy jsem nezažil 

takový stres jako před státnice-

mi. Už týden dopředu jsem proží-

val neuvěřitelné psychosomatické 

potíže. Jelikož jsem před tím u nás 

na škole zažil dost těžké zkoušky 

z povinných předmětů u pedago-

gů, kteří byli tak zbytečně přísní 

a  represivní, že jim později byly 

vedením katedry důležité předmě-

ty odebrány, byl jsem zvyklý být 

ze zkoušek totálně vystresovaný. 

Státnice nakonec nebyly tak drs-

né. Ale ta příprava pro mě byla ná-

ročná a popostrčila mě k takové-

mu výkonu, že místo toho, aby mě 

po jejich úspěšném složení zalila 

vlna euforie a šel jsem slavit, spa-

dl mi jen ohromný kámen ze srdce 

a přemohla mě šílená únava. Tak-

že jsem si musel před oslavou nej-

prve několik dnů odpočinout. 

Děláte s ohledem na vaše studi-

um filmové vědy také něco jiného, 

než že koukáte na filmy?

Já o  filmech před zkouškami da-

leko víc čtu, než že bych na ně 

koukal. Ono totiž nestačí jen je vi-

dět, protože pak bych musel spo-

léhat na to, že si dokážu vyvodit 

veškerý celospolečenský kontext 

dané doby. Nejprve si toho musím 

spoustu přečíst a pak se na to mu-

sím ještě podívat.

Píše se o  vás, že jste krotitelem 

draků, co to vlastně znamená?

Nejsem krotitel draků, ale jsem 

součástí projektu, který se jmenu-

je Krotitelé draků. Hrajeme Dun-

geons and Dragons – parta lidí si 

sedne kolem jednoho stolu a spo-

lečně improvizovaně vypráví pří-

běh pomocí postav, za které hrají. 

Navíc je tam vypravěč, který hrá-

čům, v  našem případě i  divákům, 

popisuje prostředí, hraje za vedlejší 

postavy a klade skupině do cesty 

překážky. Fakticky tak „režíruje“ 

improvizaci hráčů. Má to svá pra-

vidla, například pokud se hráč se 

svou postavou pokusí udělat něco, 

u  čeho není jasné, jestli uspěje, 

jeho úspěch determinuje hod kost-

kou. Je to kombinace improvizova-

ného divadla a deskové hry.

Tedy se sejde parta, která si jde 

zahrát a  během toho streamuje 

na internet?

Naopak, na internet to dává jen 

hrstka skupin. Hra je postavená 

tak, aby se hrála za zavřenými 

dveřmi. Každý tvoří charakter své 

postavy podle svého, takže někdy 

ta hra umí být dokonce trochu 

jako Cimrmanovo terapeutické 

divadlo. Spousta hráčů to třeba 

hraje dost mechanicky, víc jako 

deskovku než jako divadlo. Jenže 

my jsme to začali hrát v partě lidí, 

kde byl scenárista, režisérka, dra-

maturgové a  herci. Pravidla jsme 

moc neznali, tak jsme na to trochu 

kašlali a udělali jsme si z toho tro-

chu telenovelu. Na základě toho 

vznikl nápad, co kdybychom to 

dělali jako improvizované vyprá-

vění pro diváky. Dnes máme kanál, 

díky kterému náš příběh sledují ti-

síce lidí. Po třech letech produkč-

ní a dramaturgické práce projekt 

narostl, stojí za ním už docela vel-

ký tým lidí a vybudovali jsme si ko-

lem velmi zajímavou komunitu. 

Když si někdo pustí poslední vi-

deo, bude se v tom orientovat? 

Celé kampaně, které hrajeme 

hodně seriálovým způsobem, mů-

žou být pro člověka, který Dun-

geons and Dragons nezná, asi 

dost náročné, ale máme spoustu 

příběhů, které vystačí na jeden díl. 

A  pokud by se kdokoliv chtěl hru 

naučit, máme na našem kanálu 

i videa pro úplné začátečníky, kde 

vše vysvětlujeme krok po kroku.
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Lumír (Václav Svoboda) a Kateřina (Mar-

tina Randová) kolem sebe kroužili téměř 

celé jaro, než se dali dohromady. Od sa-

mého začátku je na jejich straně Lumíro-

va kamarádka a spolubydlící Ingrid (Jana 

Sováková), která by Lumírovi novou lásku 

hodně přála. Zato jeho matka Vilma (Ja-

roslava Obermaierová) nemůže Kateřině 

přijít na jméno. Pro ni je to jen další zlo 

z Děčína, jež celé jejich rodině nepřinese 

nic dobrého. Zamilovaný Lumír si je ale 

jistý, že Kateřina je ta pravá. Odloučení 

během léta jejich vztah jen posílí. Není 

divu, že se na sebe ti dva hodně těší 

a  že by rádi své chození posunuli zase 

o úroveň výš. Bohužel pro ně si Lumír při-

veze z  dovolené hodně nepříjemný živý 

suvenýr, který jemu i jeho blízkým docela 

zkomplikuje život. O co déle budou s Ka-

teřinou čekat na intimní sblížení, o to více 

si pak hezké chvíle užijí. Lumír věří, že se 

s  jejich vztahem nakonec smíří i máma, 

jíž trvalo docela dlouho, než si zvykla 

třeba i na jeho osudovou, před necelými 

dvěma lety zesnulou ženu Světlanu. To 

ovšem netuší, že se proti jeho nové lás-

ce s Kateřinou překvapivě postaví i  syn 

Lexík (Filip Hornyak), který si ji coby Krabi-

ci z oddílu Drozdů hodně oblíbil. Jakmile 

se provalí, že pro Lumíra to není jen ka-

marádka, bude zle. To samozřejmě přiže-

ne vodu na Vilmin mlýn. Ingrid se bude 

snažit Lumírovi a Kateřině pomoci, aby je 

Lexík i Nyklová přijali jako pár. Tím se ale 

sama dostane do situace, kdy se bude 

muset popasovat s docela velkými změ-

nami, jež se týkají právě jejího spolubyd-

lení s Lumírem. Kateřina ji bere od začát-

ku jako kamarádku. Ovšem nebude to 

dlouho trvat a začne ji vnímat i jako svou 

sokyni. Aniž by to Ingrid sama iniciovala, 

pořád bude tou, již Lexík preferuje, která 

s Lumírem žije i sdílí každodenní život. Co 

to udělá se vzájemnými vztahy? A jakou 

roli v tom sehrají Lexík a Nyklová? 

Lumír nebude řešit jen srdeční záležitosti. 

Na podzim proběhnou komunální volby, 

ve kterých proti sobě naprosto překvapi-

vě stanou otec a syn Hložánkovi, Tonda 

(Miroslav Hanuš) a  Jirka (Ondřej Havel). 

Jejich vyhrocený souboj se samozřejmě 

dotkne také Lumírova působení v politi-

ce… K drobným změnám dojde i v bistru, 

do něhož se vrátí Vendula (Anežka Ruse-

vová). Díky babičkám, které jí s chutí po-

mohou s hlídáním dcery Elišky, se bude 

moci začít opět věnovat svému pod-

nikání. To ovšem přinese docela velké 

komplikace Anče, jež přijde o  příplatek 

za vedení provozovny, ke všemu v době 

všeobecného zdražování…

NYKLOVI 

A N E Ž K A 
R U S E V O V Á 

V E N D U LA

M A R T I N A 
R A N D O V Á 
K A T E Ř I N A

V Á C LA V 
S V O B O D A 

L U M Í R

F I L I P  
H O R N Y A K 

L E X Í K

Trable s láskou aneb balancování mezi synem a třemi ženami
J A R O S LA V A 

O B E R M A I E R O V Á  
V I L M A

J I Ř Í  
K N I H A 
M Á R I O
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O N D Ř E J  H A V E L 
J I R K A  H L O Ž Á N E K

J A N A  S O V Á K O V Á 
I N G R I D

J A N 
Ř E Z N Í Č E K 
P A V E L

M I R O S LA V  H A N U Š 
T O N D A  H L O Ž Á N E K



ULICE 2022 | 37ULICE 2022 | 36

Ondřej Havel
Jiří Hložánek

Ondro, vracíte se do Ulice po 

třech letech. Překvapila vás na-

bídka nové dějové linky? 

Ano, příjemně mě překvapila. Dou-

fal jsem v nějaký nový příběh ko-

lem Jirky Hložánka. Těším se na 

to, protože tentokrát bude linka 

zaměřená na politiku očima mla-

dého člověka. To je super téma. 

Navíc se budu častěji potkávat se 

svým seriálovým otcem Mirosla-

vem Hanušem a s Lumírem, které-

ho hraje Václav Svoboda. A tahle 

kombinace funguje opravdu moc 

hezky a  diváky dlouhodobě baví. 

Takže přicházím do skvělé společ-

nosti a věřím, že o zábavu nebude 

nouze.

Připomněl byste nám, co všechno 

už o vaší postavě diváci vědí?

Jirka je synem starosty. Ve škole 

býval velký sígr, a  dokonce ji ani 

nedokončil. Paní profesorka Hejlo-

vá, kterou hrála Hana Maciuchová, 

mu dokonce jednou dala facku. Až 

tak zlé to s ním bylo. Nicméně za 

nějaký čas se víc poodkryl jeho 

příběh. V důsledku sporů s otcem 

ho zmíněná paní učitelka nakonec 

nechala u sebe na nějaký čas by-

dlet. Jirka také chodil se Šárkou, 

ztvárněnou Malvínou Pachlovou, 

jenže tu mu přebral Tomáš Dast-

lík v roli Martina. Když jsem se po 

pauze v  Ulici opět objevoval, usi-

lovali jsme společně s Mikim, tedy 

Vaškem Matějovským, o Magdino 

srdce. Tu hraje Veronika Čermák 

Macková. Ale nakonec nevyhrál 

ani jeden z nás.

Vypadá to, že Jirkovi scenáristé 

lásku nepřejí. Myslíte, že vám ten-

tokrát do děje nějakou partnerku 

napíšou?

Já doufám! Sakra, vždyť budu dů-

ležitý politický činitel. Tak to snad 

musí klapnout. 

Co dalšího vás po návratu do Uli-

ce čeká?

Důležitý bude určitě spor s otcem, 

který se bude těžce vyrovná-

vat s  faktem, že se Jirka rozhodl 

vstoupit do komunální politiky, 

a stane se jeho hlavním politickým 

rivalem. Naopak naváže pěkný 

vztah s Lumírem. Víc neprozradím.

Jak to máte vy osobně s  politi-

kou, vyjadřujete se veřejně k po-

litickému dění? Přemýšlel jste ně-

kdy nad nějakou veřejnou funkcí?

Nesdílím s  fanoušky své politické 

názory, protože si myslím, že je to 

každého soukromé rozhodnutí. 

Vstup do politiky jsem nikdy nezva-

„Přicházím do skvělé společnosti a věřím, že o zábavu nebude nouze“

ROZHOVOR
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žoval. Vlastně jsem se o ni začal víc 

zajímat v  souvislosti s  příchodem 

do Snídaně s Novou, kde nás poli-

tici pravidelně navštěvují a  člověk 

musí být trochu v obraze, ale je to 

pro mě nové a učím se to. Snažíme 

se ptát nejen na současné pro-

blémy, ale zajímají nás i  lifestylo-

vější témata a to, jací jsou politici 

v osobním životě. S diváky jsme tře-

ba zjistili, jak vypadala první velká 

pusa pana premiéra Petra Fialy. 

Z minulosti se znáte dobře s Mi-

roslavem Hanušem, ale jinak vám 

mnoho hereckých kolegů nezů-

stalo.

Je to tak. Naposledy jsme hráli 

s  Vaškem Matějovským a  Verčou 

Mackovou, tak uvidíme, jestli ještě 

bude příležitost se v  Ulici potkat. 

Přesto si nemůžu stěžovat, proto-

že potkávat kolegy Hanuše a Svo-

bodu je pro mě skvělá škola. Mirek 

je naprosto senzační a velmi inspi-

rativní osobnost. Věřím, že budu 

mít víc příležitostí je oba poznat 

a mnohému se od nich naučit.

Co jste dělal pracovně během té 

doby, co vás diváci v Ulici neviděli?

Dlouho jsem s  Johanem Mádrem 

moderoval v  rádiu. Od září 2021 

moderujeme společně Snídani 

s Novou. Dabuji. Sem tam si něco 

zahraju. S  Johanem někdy mode-

rujeme i jiné společenské akce. Po-

řád se něco děje.

Johana jste také potkal v  Ulici 

a od té doby jste stabilní mode-

rátorská dvojice. Máte společně 

nějakou další metu nebo vysněný 

projekt, který byste chtěli mode-

rovat?

Chceme moderovat společně, 

protože nás to tak baví. To je na-

ším cílem i do budoucna. Pracovat 

v  tandemu, dokud nás to bude 

bavit. To bych řekl, že je na prvním 

místě, a uvidíme, co přijde.

Máte za sebou mnoho úspěchů, 

mimo jiné jste hrál třeba i  v Ná-

rodním divadle. Čím to je, že jste 

zůstal nohama na zemi? Pokora 

a vstřícnost patří mezi vlastnosti, 

které jsou u vás na první pohled 

velmi výrazné.

Myslím, že mám před sebou ještě 

mnoho práce. Čeká mě dlouhá 

cesta. A  ani pak neznám žádný 

důvod, proč by mi mělo cokoliv 

stoupat do hlavy. Určitě je v životě 

důležité být zdravě sebevědomý, 

ale s pokorou. Je mnoho lidí, kteří 

dělají záslužnější a obdivuhodnější 

věci. Dělám jen, co mě baví.

A  jak jste se vlastně do umělec-

kého světa dostal? 

Mamka je učitelka, taťka byl 

překladatel, který teď také učí. 

Maminka mě od malička vedla 

k tomu, abych si vyzkoušel mnohé. 

Chodil jsem třeba na fotbal, ale 

z tréninků jsem odcházel dřív, pro-

tože jsem pak šel třeba ještě do 

sboru. Tam jsem umělecky začínal 

a časem u mě tento směr zvítězil. 

Kdybyste nemohl být hercem ani 

moderátorem, čím byste byl? Na-

bízí se třeba učitel po vašich ro-

dičích?
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No to vážně nevím, nad tím bych 

musel dlouho přemýšlet, co další-

ho by mě bavilo. Mamka chtěla, 

abych šel na peďák, ale já bych asi 

nebyl dobrý učitel.

Co rád děláte, když zrovna nepra-

cujete?

Moc rád cestuji. Trávím čas s rodi-

nou, přítelkyní a kamarády. Na to 

se snažím nezapomínat. Taky se 

snažím myslet trochu víc na sebe 

a  učím se odpočívat. A  to je pro 

mě vlastně docela velká práce, 

moc to neumím.

Jak odpočíváte?

Asi jako nejideálnější  se mi zatím 

jeví aktivní odpočinek, takže se 

snažím sportovat. Pracuji hlavně 

hlavou, takže je podle mě potřeba 

ji pravidelně pročišťovat a k tomu 

je sport ideální.

Často se vídáte s rodinou. Na va-

šem instagramu pravidelně sdílí-

te fotografie s malou neteří. 

No ona strašně rychle roste, tak 

se snažím ji vídat, co to jde. Jsou jí 

čtyři roky a už je to fakt super ká-

moška. Baví mě, jak neustále něco 

zkouší, když se nedaří, zkouší to 

pořád dokolečka, dokud se to ne-

povede. Já jsem hodně netrpělivý, 

když mi něco nejde, tak se na to 

vykašlu, i když toho následně lituji. 

Neteř je pro mě v mnohém velkou 

inspirací. Nikdy se nenechá odra-

dit, i když něco je třeba i dost složi-

té a naučit se to trvá dost dlouho.

Sám jste zatím nepřemýšlel nad 

založením rodiny?

Kdyby to náhodou přišlo, tak bych 

byl určitě moc rád. V mém věku už 

by nebylo nic zvláštního, kdybych 

se stal otcem. Navíc se na tuhle ži-

votní etapu moc těším. Ale tohle se 

podle mě nemá moc plánovat, tak-

že tomu nechávám volný průběh.

Zmiňoval jste, že rád cestujete. 

Jste spíš městský typ, nebo vás 

víc baví příroda?

Dlouhodobě inklinuji víc k přírodě. 

Ani v Praze nebydlím úplně v cen-

tru, abych měl přírodu v pěší vzdá-

lenosti. Ale co se týká cestování, 

nevadí mi ani návštěvy měst. Když 

mám chvíli volno, rád vyrazím zažít 

atmosféru jiného města. Trochu 

mi chybí, že jsem na rozdíl od mých 

vrstevníků nikdy v  zahraničí nežil 

dlouhodobě, vždycky jsem byl jen 

turistou. To bych rád někdy zažil.

Máte nějaké místo, které vás 

nadchlo natolik, že byste si tam 

dokázal představit žít?

Problém je v tom, že já se nadch-

nu velmi snadno. V podstatě kam-

koliv jedu, tam se mi líbí. Podobně 

to mám i s jídlem, co mi dáš, to mi 

chutná. Takže já bych byl schopen 

vyhodnotit, kde chci zakotvit, asi 

až po delší době.
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Gábina (Aneta Krejčíková) začala 

před prázdninami chodit na ozařo-

vání a  chemoterapie, aby porazila 

rakovinu. Velkou oporou jí byl hlav-

ně partner Jirka Herman (Jan Holík) 

a  spolu s  ním také dospívající syn 

Šimon (Jakub Krause) nebo rodiče 

Milena Pumrová (Alena Štréblová) 

a Radek Mastný (Pavel Novotný). Těm 

byl od začátku Herman trnem v oku, 

neboť kvůli němu skončil Mastný ve 

vězení. Gábinina máma ale na Jirku 

postupně změní názor. Když zjistí, 

že exmanžel to za mřížemi psychic-

ky nezvládá, je to právě Herman, se 

kterým to začne řešit. Vzápětí se do-

zví, že Mastnému byl změněn trest 

na domácí vězení. Jenže být zavřený 

s Pumrovou v jednom bytě a vydán jí 

na milost a nemilost, to je pro Radka 

Mastného možná horší trest než vě-

zeňská cela…

Pro Jirku je na prvním místě samozřej-

mě stále Gábina. V  rámci její rekon-

valescence s ní vyrazí na prodloužený 

víkend do wellness, což by za jiných 

okolností tento policejní drsňák zřej-

mě neudělal. A  jak se záhy ukáže, 

právě lázeňské procedury jsou jeho 

velkou slabinou. Další společný vý-

let, tentokrát do starých vojenských 

bunkrů, si užijí i se Šimonem, jenž bere 

Jirku jako parťáka a tak trochu i jako 

svůj vzor. Na začátku školního roku se 

proto zdá, že je u  Gábiny vše zalité 

sluncem. Gábina najede na zdravý 

životní styl, snaží se minimalizovat 

stresy, zvolnit pracovní tempo, změ-

nit jídelníček. Po dlouhých měsících 

nejistot a  boje se zákeřnou nemocí 

si může konečně trochu oddechnout. 

To se bohužel nedá říct o  Šimonovi, 

jenž v září nastoupí na svou starono-

vou školu. I když zde získá nového ka-

maráda v Michalu Klímovi (Karel Kle-

ment), stane se celkem brzy terčem 

šikany starších spolužáků Romana 

(Stanislav Havrda) a  Viktora (Martin 

Chmelík). To, co zpočátku vypadá 

jako nejapné studentské žertíky, se 

postupně zvrtne v  drsné psychic-

ké i  fyzické násilí, které bude Šimon 

dlouho tajit, aby mámě nepřidělával 

starosti. Jenže jak dlouho se dá vydr-

žet takřka každodenní teror starších 

kluků, kteří jsou v přesile a pro něž je 

ponižování Šimona největší zábavou? 

Čeho všeho jsou takoví patnáctiletí 

gauneři schopni? Jaký malér se nako-

nec stane ve škole a kdo to odnese? 

GÁBINA

J A N  H O L Í K 
J I R K A  H E R M A N

Kam až může zajít krutá šikana ve škole? 

J A K U B 
K R A U S E 
Š I M O N

A N E T A 
K R E J Č Í K O V Á 
G Á B I N A
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P A V E L 
N O V O T N Ý 
M A S T N Ý

A L E N A 
Š T R É B L O V Á 
P U M R O V Á
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Karla (Markéta Stehlíková) byla před 

prázdninami tak moc zamilovaná 

do scenáristy Jakuba Štěpánka 

(Jan Mansfeld), že byla ochotná 

odejít spolu se svými dětmi, syny 

Vojtou (Felix Šrámek) a Karlíkem (Vi-

lém Schön), od Máry a s Jakubem 

začít nový život. Jenže ten chtěl jen 

ji, bez dalších závazků. Pro Karlu to 

byla obrovská podpásovka i hodně 

bolestivé procitnutí. Zhroutila se, 

skončila v nemocnici, s Jakubem se 

okamžitě rozešla. Přes léto se snaži-

la na vše zapomenout, být s rodinou 

i manželem Márou (Kryštof Rímský), 

vůči kterému má obrovské výčit-

ky svědomí. Jakuba už nechce ani 

vidět, má to s ním vyřešené a uza-

vřené. Jakub ji však až patologicky 

miluje, nedokáže bez ní být. Chce ji 

nazpět za jakoukoliv cenu. Začne ji 

pronásledovat, kontaktovat, zkou-

šet vše, co na ni dosud zabíralo, jen 

aby se k  němu vrátila. Nátlak na 

Karlu bude stupňovat úměrně tomu, 

jak ona bude odolávat. Až nyní se 

naplno projeví jeho temná stránka. 

Ve snaze zvrátit Karlino rozhodnutí 

a znovu si ji získat začne plánovat 

dokonce i  sebevraždu. Zároveň dá 

Karle na vědomí, že jediný člověk, 

který by mu v tom mohl zabránit, je 

právě ona. Ovšem to je jen začátek 

utrpení, kterým si Karla kvůli Jaku-

bovi projde a jež ohrozí celou její ro-

dinu. Je totiž jen otázkou času, kdy 

Jakubovo chování začne být pode-

zřelé i ostatním, zejména jejím blíz-

kým – Márovi, jeho rodičům Věrce 

(Milena Steinmasslová) a  Lubošovi 

(Rostislav Novák st.), bratru Brunovi 

(Jaroslav Blažek), nejlepším kamará-

dům Tonymu (Ondřej Volejník) a Do-

minice (Barbora Vyskočilová) nebo 

dětem… 

Márovi rodiče začnou mít navíc pl-

nou hlavu i svých vlastních starostí, 

jimiž nechtějí mladé zatěžovat. Brzy 

však budou muset s  pravdou ven. 

Přestože se snaží uskromnit, jak jen 

to jde, dolehne na ně nedostatek 

financí. Věrka najednou nebude mít 

na zaplacení zubařského zákroku, 

později se k  tomu přidají i  problé-

my s  obrovským zdražením nájmu. 

V čem uvidí východisko a za jakou 

to bude cenu? A jaký dopad bude 

mít dění kolem Jakuba na Karlinu 

psychiku, manželství i práci, kde kvůli 

ní bude hodně riskovat její parťák 

Jirka Herman (Jan Holík)?  

MAREČKOVI
Stalking, pokus o sebevraždu a boj o rodinu
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B A R B O R A 
V Y S K O Č I L O V Á 
D O M I N I K A

J A N 
M A N S F E L D 
J A K U B  Š T Ě P Á N E K

R O S Ť A 
N O V Á K  S T. 

L U B O Š

M I L E N A 
S T E I N M A S S L O V Á 
V Ě R K A

F E L I X 
Š R Á M E K 
V O J T A

M A R K É T A 
S T E H L Í K O V Á 
K A R LA

K R Y Š T O F  R Í M S K Ý 
M Á R A
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O N D Ř E J  V O L E J N Í K 
T O N Y

J A R O S LA V  B LA Ž E K 
B R U N O
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Před prázdninami to mezi Magdou 

(Veronika Čermák Macková) a  Pro-

kopem (Ondřej Studénka) nečekaně 

kříslo natolik, že to vypadalo na je-

jich rozchod. Prokop odjel bez Mag-

dy na celé léto do Portugalska, kde 

strávil prázdniny na cestách se svou 

bývalkou. Osamělá Magda si tak 

trochu zbyla s Irenou Landovou (Ka-

teřina Holánová), jež se rozešla s Ra-

dovanem (Jaroslav Slánský). Ty dvě 

se hodně skamarádí, dokonce spo-

lu vyrazí i k Balatonu. Na ocet však 

dlouho nezůstanou. Jak Prokop, tak 

Radovan o ně znovu zabojují. Padne 

žádost o  ruku, navrch přijde také 

nabídka, která se neodmítá.

Ovšem právě tato nabídka přine-

se velké změny, i co se chodu školy 

týče. Prokop povýší, což bude zna-

menat spoustu nových povinností, 

a  tedy méně času na Magdu. Ke 

všemu začne řešit i zraněného tátu, 

o  něhož bude zapotřebí se posta-

rat. Magda mu samozřejmě bude 

velkou oporou, ovšem neustálé pen-

dlování mezi Voticemi a  Prahou se 

ukáže být náročnější, než oba zpo-

čátku tušili. Prokopovo povýšení se 

ke všemu dotkne jeho vztahu s Ma-

gdou i ostatními v osobní rovině. Pro-

kop už prostě nebude jedním z nich. 

Na spoustu školních záležitostí se 

začne dívat jinýma očima. Najed-

nou bude muset řešit docela velké 

kauzy, na něž bude mít jiný názor 

než třeba Magda nebo Ota (Filip Ra-

jmont). Nakolik to ovlivní vzájemné 

vztahy ve škole i  soukromí Magdy, 

Prokopa, Oty, Kaliny (Pavel Nový) či 

Ireny Landové? 

Magdu čeká i  jedno obrovské pře-

kvapení takřka ze záhrobí. Znovu 

se jí tím otevře třináctá komnata 

spojená s mámou (Yvetta Blanaro-

vičová), její nemocí a  asistovanou 

sebevraždou, k níž se rozhodla, aby 

nad Alzheimerovou chorobou zvítě-

zila. Souhrou náhod se Magda od-

hodlá přijmout výzvu, která ji donutí 

vystoupit z  její komfortní zóny, vý-

zvu, jejímž prostřednictvím se bude 

snažit sehnat finance na podporu 

mobilních hospiců. Díky tomu se do-

stane znovu do kontaktu i  s  Jirkou 

Hložánkem (Ondřej Havel), jenž ji na 

základě sázky před pár lety balil. 

K  čemu se Magda odhodlá a  s  ja-

kým výsledkem? A  co ji hodně za-

sáhne?

MAGDA
Velké životní výzvy, žádost o ruku i zatěžkávací zkoušky vztahu V E R O N I K A 

Č E R M Á K 
M A C K O V Á 
M A G D A

O N D Ř E J 
S T U D É N K A 
P R O K O P

F I L I P 
R A J M O N T 

O T Í K
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K A T E Ř I N A 
H O LÁ N O V Á 
LA N D O V Á

J A R O S LA V 
S LÁ N S K Ý 
R A D O V A N

K A R O L Í N A 
L I P O W S K Á 
A N E Ž K A

P A V E L  N O V Ý 
K A L I N A

K A T E Ř I N A  
U J FA L U Š I 
Ž O F K A  D U Š K O V Á

K R I S T Ý N A 
H O C K O V Á 
S V A T K A

P E T R  V A C E K 
T O M Á Š
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Filip Rajmont
Ota Puklický

Proč vám v Ulici říkají pilíř?

To vzniklo samozřejmě jako vtip. 

Toto mírně afektované oslovení 

se v  dávných dobách používalo 

jako oslovení největších hereckých 

hvězd Národního divadla. Takže 

jsem to jednou z legrace použil, aby 

se ke mně kolegové v Ulici chovali 

dostatečně vážně, protože jsem 

přece pilíř Národního divadla. Jen-

že ono se to chytlo a od té doby mi 

to zůstalo. Takže už když přicházím, 

tak přátelé z Ulice volají, že přichází 

pilíř, no… A takhle to tu mám už de-

set let. Na druhou stranu to vlastně 

není až tak špatná přezdívka.

S  trochou nadsázky – jak byste 

porovnal práci na Ulici a v Národ-

ním divadle?

Já bych to neporovnával, protože 

je to úplně jiný obor. Divadelní a te-

levizní herectví je absolutní rozdíl. 

Já jsem vystudoval DAMU, takže 

bych si dovolil říct, že mám více 

zkušeností s divadlem. A v Ulici je 

beztak všechno ještě úplně jinak. 

V  Ulici máme na zkoušku často 

méně než deset minut a v divadle 

zkoušíme inscenaci dva měsíce. 

Ulice je skvěle vymyšlená komerč-

ní věc, kterou mají diváci rádi. Na 

divadle děláme umění. Očekávání 

publika je jiné a  každá z  variant 

vyžaduje jiné schopnosti a zkuše-

nosti.

Není to zvláštní kombinace?

Mně by asi vadilo, kdybych jednu 

z  těch věcí nedělal. Dopoledne 

natáčím nekonečný seriál a večer 

hraji vážný klasický titul v divadle 

pro živé diváky. Právě ta pestrost 

je na herectví zábavná.

Panuje mezi kolegy v  Národním 

divadle nějaký despekt k natáče-

ní televizních seriálů?

Ta doba už je pryč. Myslím, že ne-

znám herce Národního divadla, 

který by někdy v  televizi nehrál. 

A není to jen o finanční motivaci, 

která je samozřejmě nepopiratel-

ná. Mimochodem nedávno jsem 

zjistil, že průměrný plat herce Ná-

rodního divadla je pod úrovní ná-

stupního platu do supermarketu. 

Takže čistě z praktického hlediska 

je nutné dělat i komerční věci. Ale 

já za tím vidím i další důvody. Tře-

ba příležitost neustále zlepšovat 

práci před kamerou nebo potká-

vat nové lidi.

Co rád děláte, když máte volno?

Už dva roky se snažím chodit den-

ně plavat do Podolí. Většinou mi to 

„Po smrti nebudu nikoho strašit, protože jsem línej. A budu línej i jako duch“

ROZHOVOR
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vyjde tak čtyřikrát týdně. Alespoň 

tam z Vinohrad vždy dojdu pěšky, 

to je součástí toho mého tréninku.

Rozjel jste vlastní fotoseriál ze 

svých bazénových setkání. Už 

jste se tam měl příležitost potkat 

i s někým z Ulice?

Potkal jsem se náhodou třeba 

s  Járou Blažkem, nedávno s  Mar-

tinem Hofmannem, ale na další 

kolegy z Ulice teprve čekám. Jinak 

už mám docela slušnou sbírku růz-

norodých osobností. Podívejte se 

na moje sociální sítě.

Co vás čeká v nové sezoně Ulice?

Je to neuvěřitelné, ale měl bych 

v práci povýšit a časem bych měl 

dokonce dostat takovou zajíma-

vou úlohu v  rámci školy. Ale po-

drobnější být nemůžu. Kromě toho 

Otík podpoří Magdinu iniciativu na 

podporu mobilních hospiců. To nás 

čeká ještě před Vánoci.

Zmínil jste mobilní hospic. Vy se 

stanete jednou tváří této spolu-

práce, proč je podle vás důležité 

o této službě mluvit?

Mám přímou zkušenost s tím, když 

někdo z blízkých těžce onemocní. 

A vím, že je důležité o  těchto té-

matech mluvit, dokud je čas. Běž-

nou praxí dnešního zdravotnictví 

je „uléčit k smrti“. Přitom je tak dů-

ležité, aby doktor sdělil diagnózu 

včetně možných vyhlídek, někdy 

už zkrátka nelze léčit. Můžete ne-
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nebezpečný sobě a svému okolí, je 

potřeba jít do nějakého zařízení.

Mnoho lidí také na sklonku živo-

ta nechce mluvit o svých přáních 

ohledně smrti. Pravděpodobně 

je potřeba si tyto věci promyslet 

ještě před tím, než pro vás téma 

začne být aktuální… 

Je to těžké. Člověk o  tom nechce 

mluvit, protože má pocit, že si tím 

konec přivolá. Smrt je součást živo-

ta přece. Smrt není trest. Není to 

nic špatného nebo nekalého. Člo-

věk musí vždycky nakonec uvolnit 

místo někomu novému. Když smrt 

přijmeme jako fakt a  umírání jako 

další životní fázi, pak se dají věci ře-

šit lehčeji a možná i zábavněji. Snad 

může být konec nakonec pozitivní? 

Dovedete si představit, jak byste 

jednou vy sám chtěl zemřít?

Když to bude možné, tak doma, 

ale určitě ne za každou cenu. Když 

mi odejde mozek, budu muset 

z domova odejít i já. Já bych chtěl 

zemřít smířený a  s  pocitem, že 

můžu být hrdý na to, že jsem ten 

život úplně nepokazil. Že jsem bě-

hem života potkal lidi, které jsem 

pozitivním způsobem ovlivnil ane-

bo jsem jim byl ku prospěchu. S tím 

když budu umírat a nebude mě to 

bolet, tak budu šťastný.

Máte nějaká další přání, jako roz-

prášení do oceánu nebo stát se 

diamantem?

Takhle: já už tu stejně nebudu, tak-

že ať si se mnou dělají, co chtějí. 

Ale jestli si ze mě někdo bude po-

třebovat udělat diamant, tak by si 

měl podle mě nejdřív zajít k  lékaři. 

Já to vnímám tak, že tělo je jenom 

schránka a  po smrti už to prostě 

nejsi ty. Takže já předpokládám, že 

si jen hupsnu k tátovi do hrobu. Ale 

je mi to jedno, na ničem netrvám.

Nebudete nikoho strašit?

Nebudu nikoho strašit, protože jsem 

línej. A budu línej i jako duch.

moc zpomalit nebo tlumit projevy, 

ale víte, že konec je nevyhnutelný. 

A  když nechcete trávit poslední 

měsíce v  nemocnici, je potřeba 

spojit se s mobilním hospicem co 

nejdřív. Přeji si, aby více lidí vědě-

lo, že tato možnost existuje, pla-

tí ji stát a má na to nárok každý. 

Leckomu to může docela podstat-

ně ulehčit závěr života. Tak proto 

jsem se rozhodl pomoci.

Máte osobní zkušenost i se služ-

bou mobilního hospice?

Ano, mám. Mnoho lidí řekne, že se 

o  svého blízkého samozřejmě po-

stará. Jenže nikdo nevíme předem, 

jak dlouho to bude trvat, v těch lep-

ších případech to může být i něko-

lik měsíců, možná dokonce pár let. 

A tak si nakonec skoro všichni sáh-

nou na dno. Nebudeme si nic nal-

hávat, vždycky je to velmi vyčerpá-

vající. Proto je důležité dbát o svou 

vlastní psychohygienu a  snažit se 

rozložit péči mezi všechny, kdo jsou 

schopní pomoct. Když necháte lé-

kařskou a další péči na odbornících, 

můžete volný čas a psychickou sílu 

využít mnohem lépe. Třeba na to, 

že budete držet svou mámu za ruku 

a řeknete si všechno, co jste si za-

tím nestihli říct. 

Říká se, že 98 % procent lidí si 

přeje zemřít v domácím prostře-

dí. A také že největší bariérou je 

strach z  bolesti. Tu ovšem umějí 

služby mobilního hospice velmi 

efektivně řešit. Jak vnímáte oba-

vy z umírání doma?

Každý má strach z  bolesti. A  je 

báječné, že mobilní hospic dokáže 

doma vyřešit opravdu úplně všech-

no. Mohou pomoct se speciálním 

vybavením, doktor u vás může být 

klidně celý den, poslední chvíle ne-

mocného určitě nenechají prožít 

v  bolestech. Jedinou bariérou je 

nefunkční mozek, když začnete být 
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K A R O L Í N A 
L I P O W S K Á 
A N E Ž K A

K A R E L  
K L E M E N T 
M I C H A L

Iva (Hana Baroňová) a Vítek (Filip Čap-

ka) by si mohli konečně oddechnout. 

Vítek rozjíždí spolu s  Milošem Knoblo-

chem (Jiří Štrébl) stavební firmu, díky 

bývalé kolegyni Ditě (Vendula Fialová) 

získali i první větší zakázku – přestavbu 

bytu její mámy. Další zakázky na sebe 

nenechají dlouho čekat, což jim para-

doxně způsobí docela velké komplika-

ce. S  těmi se bude muset vypořádat 

také Iva. Měla by si totiž vyzvednout 

objednané zboží do salonu ve chvíli, 

kdy jejich auto skončí v  servisu. Vítek 

nabídne Ivě firemní dodávku, jenže tu 

ona nikdy neřídila. Ani respekt, jež Iva 

z většího auta má, tak nezabrání bou-

račce, kterou si odskáče hlavně agilní 

Petr Kaštan (Antonín Procházka). Klí-

movým to následně přinese docela 

dost problémů. Iva si bude chtít vykou-

pit černé svědomí péčí o  zraněného 

Kaštana, jenž své zdravotní potíže zve-

ličí, aby z ní vytřískal co nejvíc, a to ne-

jen co se bolestného týče. Najednou se 

stane součástí její rodiny, což se neobe-

jde bez humorných okamžiků, neboť ho 

bude celkem záhy až moc… 

Smích Ivu a Vítka rychle přejde ve chvíli, 

kdy začnou řešit výstřelky svých puber-

tálních dětí. Hlavně Anežka (Karolína 

Lipowská) jim docela zabrnká na ner-

vy, přestože se bude snažit spoustu 

průšvihů ututlat. Ke všemu nebude ani 

jejich iniciátorkou, na rozdíl od spoluža-

ček Svatky (Kristýna Hocková) a Žofky 

(Kateřina Ujfaluši). Do té se navrch za-

kouká Anežčin mladší bratr Michal (Ka-

rel Klement). Stačí jedna tajná pařba 

holek u Klímových, aby v  tom začal lí-

tat až po uši. Další kousek holek bohu-

žel přeroste v obrovskou kauzu, jež se 

bude řešit nejen u nich doma, ale také 

ve škole. Dotkne se rovněž jejich ekoak-

tivit, a aby toho nebylo málo, bude kvůli 

ní opět vyšilovat Žofčina máma (Marce-

la Rojíčková). 

Do života Klímových patří samozřejmě 

i nadále nejstarší dcera Bára (Eliška Ba-

šusová), která sice začne žít s Františ-

kem (Matyáš Valenta), kontakt se svými 

blízkými ale neztratí. 

Díky společné firmě Vítek naplno zjis-

tí, jakého parťáka má v  Milošovi. Ten 

dostojí své pověsti a opět bude mag-

netem pro nejrůznější trapasy i vtipné 

situace. K velké nelibosti Ivy a Evy Kno-

blochové (Vanda Hybnerová) se v blíz-

kosti jejich mužů bude i  nadále pohy-

bovat Dita, a to ne pouze jako klientka. 

F I L I P  Č A P K A 
V Í T E K

H A N A  
B A R O Ň O V Á 
I V A

KLÍMOVI
Bouračka, nový člen rodiny i výstřelky pubertálních dětí

E L I Š K A 
B A Š U S O V Á 
B Á R A
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V E N D U LA  F I A L O V Á 
D I T A

A N T O N Í N 
P R O C H Á Z K A 
K A Š T A N
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DÁLE HRAJÍ...
M A LV Í N A 

P A C H L O V Á 
Š Á R K A

H A N A  H O L I Š O V Á 
V E R O N I K A  M A L É Ř O V Á

S T A N I S LA V 
H A V R D A 
R O M A N

M A R T I N 
C H M E L Í K 

V I K T O R

I L O N A 
S V O B O D O V Á 
J I T K A  FA R S K Á

D A N  B R O W N 
H E N R Y

E L I Š K A 
LÁ S K O V Á 

K A M I LA

L U K Á Š 
M A S Á R 
M I L O Š E K

K R I S T Ý N A 
H O C K O V Á 
S V A T K A

A L F R É D 
Š R Á M E K 
Š T E FA N

E L I Á Š 
V Y S K O Č I L 
Č E N D A
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Silvia Klasová
Kreativní producentka seriálu Ulice

Ulice je fenomén české televiz-

ní tvorby. Právě vstupuje do své 

18.  sezony, jak si vysvětlujete její 

trvající stabilní oblibu a čím je pro 

vás osobně výjimečná?

Seriáloví hrdinové z  Ulice se stali 

nedílnou součástí nespočtu do-

mácnosti a  lidé je často vnímají 

jako své známé. Mnohé z nich zna-

jí spoustu let, některé dokonce vi-

děli vyrůstat, prožili si spolu s nimi 

jejich životní peripetie a  jsou jim 

hodně nablízko. My jako tvůrci se 

snažíme, aby si každý divák v pes-

trém uličním panoptiku našel tu 

svou postavu a  příběh, který ho 

vtáhne. Zároveň je pro nás důleži-

té vycházet z reality, kterou kolem 

sebe vidíme a  kterou žijeme. Na 

Ulici mi přijde důležité, že reflektu-

je každodenní život, který je kro-

mě velkých dramat a  emocí plný 

i úplně obyčejných situací. A že je 

pořád aktuální i  přes to, v  jakém 

časovém předstihu ji píšeme a jak 

moc rychle se mění svět kolem 

nás.

Diváci Ulice se na svůj seriál dívají 

většinou v podvečer po svém ná-

vratu z práce domů. Přesto v ději 

řešíte i  vážná témata. Kde je ta 

hranice, abyste nebyli v Ulici moc 

vážní a  pro diváky to bylo stále 

zdrojem odpočinku a zábavy?

Hranice je samozřejmě tenká 

a  pořád na ní balancujeme, pro-

tože nechceme být jen úsměvnou 

oddechovkou, která po divákovi 

nic nechce. Zároveň jsme si vědo-

mi, že život je pro lidi náročný, plný 

negativních jevů, že vnímají, že je 

doba takzvaně zlá, a  potřebují si 

i  oddechnout a  načerpat trochu 

toho „pozitivna“ a  naděje, že vše 

se dá zvládnout. Toto je pro nás 

vlastně tou největší výzvou, když 

vymýšlíme další a  další epizody 

– abychom zachovali jistou rov-

nováhu, nedělali z Ulice velký dra-

matický seriál, zároveň abychom 

nesklouzli do fáze, kdy bude Ulice 

o ničem.

Vybavíte si nějaké téma, u které-

ho jste měla jakýsi pocit hrdosti, 

že se díky Ulici veřejnost poučila 

anebo se o něčem vyvolala větší 

společenská diskuze?

V posledních pár letech to byl pří-

běh Blanky v podání Lindy Rybové, 

která absolutně skvěle zahrála po-

zvolný nástup alkoholismu s  pro-

padem na úplné dno a  nakonec 

vyléčení. Tato na pohled křehká 

žena si pak přešla ještě dalším 

„Diváci postavy Ulice vnímají jako své známé“

ROZHOVOR
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peklem domácího násilí, to byly 

díly, u  kterých mrazilo. A  když se 

ponořím trochu hloub do minulos-

ti, tak velice odvážným a zároveň 

potřebným tématem byla eutana-

zie, kde excelovala Yvetta Blana-

rovičová.

Máte vy osobně nějaká témata, 

která byste v Ulici ráda otevřela, 

ale zatím na ně nepřišla řada?

Musím říct, že zatím vše, co jsem 

považovala za podstatné, jsme 

v Ulici v nějaké formě reflektovali 

anebo máme v  plánu v  budouc-

nu reflektovat. A  jsem za to moc 

vděčná.

Předpokládám, že většina po-

stav Ulice vám je svým způsobem 

blízká a v podstatě každou máte 

svým způsobem ráda. Ale kdybys-

te měla říct opravdu jen jednu je-

dinou vaši nejoblíbenější postavu, 

kdo by to byl a proč?

Tak na tuto otázku vám skutečně 

nedokážu odpovědět, je to jako 

ptát se mámy od mnoha dětí, které 

z nich má nejraději. Každá z postav 

– i ty, které diváci vnímají negativně 

– je mi něčím blízká a snažím se mít 

pro ni a  její motivace pochopení. 

Ostatně ani v životě není nic pouze 

černé nebo bílé…

Máte vystudovanou scenáristiku, 

znamená to, že jste přísnější na 

scenáristy, kteří píšou jednotlivé 

linky, příběhy a  dialogy na Ulici. 

Jací musí být, aby u dlouhohrají-

cího seriálu uspěli?

Spíš bych řekla, že jim rozumím nej-

víc, a protože jsem Ulici ve svých 

začátcích i  psala, vím, jak je to 

náročná a  takřka nikdy nekončící 

práce, kdy autor pořád žije se svý-

mi postavami. Takže mám pro ně 

víc pochopení. Ta dlouhodobost je 

v mnohém výhodou, ale i úskalím. 

Každá dějová linka s  jejími posta-

vami má svoje specifika a hlavně 

bohatou minulost. Navíc má Uli-

ce jiné tempo vyprávění a spous-

tu omezení, které autor musí vzít 

v potaz, a i přesto být poctivý a in-

venční ve svém psaní. Takže i když 

to zvenčí může vypadat, že psaní 

Ulice je lehké, není tomu tak. Ulicí 

si prošlo i  mnoho renomovaných 

scenáristů, s kterými jsme se mu-

seli rozloučit.

Zkuste velmi stručně shrnout prá-

vě skončenou 17. sezonu.

Nesla se v duchu silných příběhů, 

kde prim hrála nejen láska, ale 

i pevná vůle a síla překonávat pře-

kážky: Gábina vybojovala úspěšný 

boj se zákeřnou nemocí (a nečeka-

ně našla lásku v majoru Hermano-

vi), Blance se povedlo ustát drsné 

útoky od svého bývalého manžela 

Luďka a  pochopila, že ten, koho 

skutečně miluje, je Evžen. Lumír 

přestal truchlit za svou mrtvou 

manželkou a konečně se znovu za-

miloval – do hospodské Kateřiny. 

Karle se nakonec povedlo zacho-

vat se správně, ukončit svůj ne-

manželský poměr se scenáristou 

Jakubem, i když ji to stálo spoustu 

sil a  zklamání. Bedřich se rozhodl 

přehodnotit svůj život, protože si 

uvědomil, že těmi nejdůležitějšími 

lidmi v jeho životě jsou jeho blízcí – 

bývalá manželka Anča, kamarád 

Miloš a jeho děti, a to hlavně malá 

Lada, která ho teď potřebuje ze 

všech nejvíc. Do Františkova po-

klidného života s Bárou znovu jako 

vichr vtrhla jeho temperament-

ní bývalka Skyler. Klímovi si prošli 

změnami: Vítek se po několikamě-

síčním sebehledání rozhodl založit 

stavební firmu s Milošem Knoblo-

chem, což Iva díky svéráznému Mi-

lošovi nevítá s  úplným nadšením, 

zato syn Michal se tátou nechal 

inspirovat a začal být také hodně 

podnikavý, někdy trochu za hra-

nou. Anežce sice nevyšel vztah 

s Čendou, úspěchy a satisfakce ji 

ale čekaly v  její oblíbené ekologii 

v  podobě vítězství v  ekoolympiá-

dě a získání ekocertifikátu pro její 

školu. Magda se po turbulentním 

jarním vztahovém kolotoči roz-

hodla pro Prokopa, otázkou je ale, 

jestli to byla správná volba. 

V  minulé sezoně bylo mimo jiné 

důležité téma zdravotní prevence 

v příběhu Gábiny Pumrové, kterou 

hraje Aneta Krejčíková. Co si pro 

ni scenáristé přichystali v  nad-

cházející sezoně?

Na začátku školního roku se zdá, 

že je u Gábiny vše zalité sluncem. 

Gábina najede na zdravý životní 

styl, snaží se minimalizovat stre-

sy, zvolnit pracovní tempo, změnit 

jídelníček. Po dlouhých měsících 

nejistot a  boje se zákeřnou ne-

mocí si může konečně trochu od-

dechnout. To se bohužel nedá říct 

o Šimonovi, jenž v září nastoupí na 

svou staronovou školu. I  když zde 

získá nového kamaráda v  Micha-

lu Klímovi, stane se celkem brzy 

terčem šikany starších spolužáků 

Romana a Viktora. To, co zpočát-

ku vypadá jako nejapné student-

ské žertíky, se postupně zvrtne 

v  drsné psychické i  fyzické násilí, 

které bude Šimon dlouho tajit, 

aby mámě nepřidělával starosti. 

Jisté odlehčení do příběhu vne-

sou Mastný s  Pumrovou. Mastný 

nastupuje do domácího vězení, 

otázkou je, jestli to, že bude vydán 

na milost a nemilost své ex-man-

želce, pro něj není horším trestem 

než vězeňská cela…  

Co čeká Františka Hrubého v 18. 

sezoně Ulice? 

Bára s  Františkem se nastěhují 

do Bedřichova bytu, ale soukromí 
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a  pohody si moc dlouho neužijí. 

Zaskočí je totiž nečekaný příjezd 

naštvané Skyler, Františkovy býva-

lé lásky a matky jeho syna Chris-

tiana. Skyler jim přizná dramatic-

ký rozchod s  partnerem, a  když 

se František dozví jeho skutečný 

důvod, začne vidět rudě… Skyler 

s Chrisem navíc přesídlují do Pra-

hy kvůli její práci a  kromě financí 

budou řešit i  následky Skyleřiny 

benevolentní výchovy, což se po-

depíše na vzájemných vztazích 

mezi Bárou a Skyler. Nebude trvat 

dlouho a František se ocitne mezi 

Skyler, jež si naplno uvědomí, co 

v něm ztratila, a Bárou. Skyler na-

víc najde zastání u  Anči Liškové, 

jež je šťastná, že má opět nablízku 

milovaného vnuka, kterému chce 

dopřát, po čem touží. Ovšem i ona 

se bude muset uskromnit, což 

bude před mladými samozřejmě 

tajit. Svěří se jen své kamarádce 

Evě Knoblochové, která pro její si-

tuaci nebude mít moc pochopení, 

protože jí trochu stoupne do hlavy, 

že se stala paní podnikatelovou. 

A to přinese také spoustu humor-

ných momentů. 

Jak to bude dál s  rodinou Ma-

rečkových, kterou před koncem 

předchozí sezony málem rozdělil 

milenecký vztah Karly se scená-

ristou Jakubem?

Karla se s  Jakubem definitivně 

rozešla, nechce ho už vidět a má 

to s ním uzavřené. Jakub ji však až patologicky miluje, 

nedokáže bez ní být a chce ji zpátky za každou cenu. 

Nátlak na Karlu bude stupňovat, až se naplno projeví 

temná stránka jeho osobnosti. Ve snaze zvrátit Kar-

lino rozhodnutí a získat ji zpátky začne dokonce plá-

novat i sebevraždu. Ovšem to je jen začátek utrpení, 

kterým si Karla projde a jež ohrozí celou její rodinu. Je 

totiž jen otázkou času, kdy Jakubovo chování začne 

být podezřelé i ostatním Karliným blízkým, hlavně je-

jímu manželovi Márovi, který začíná něco tušit. Máro-

vi rodiče Luboš a Věrka budou mít navíc plnou hlavu 

svých starostí, kterými nechtějí mladé zatěžovat – do-

lehne na ně nedostatek financí… 

Na co se nejvíc těšíte v Magdině dějové lince? 

Osamělá Magda, které dal Prokop před prázdninami 

košem, si tak trochu zbyla s  Irenou Landovou, jež se 

rozešla se svým přítelem Radovanem. Na ocet však 

dlouho nezůstanou, protože jak Prokop, tak Radovan 

o ně zabojují. Padne i žádost o ruku, která bude navíc 

vést k velkým změnám ve vedení školy a díky níž Pro-
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kop povýší. Najednou bude muset 

řešit i docela velké školní kauzy, na 

které bude mít jiný názor než Ma-

gda, a pro oba to s jejími výbušný-

mi povahami nebude lehké ustát. 

Magdu čeká i  jedno velké překva-

pení takřka ze záhrobí. Znovu se 

tím otevře třináctá komnata, spo-

jená s  její zesnulou mámou Zde-

nou… Prozradím, že nás při této 

příležitosti v  ateliérech po několi-

ka letech znovu navštívila Zdenina 

představitelka Yvetta Blanarovi-

čová a že to bylo celé hodně silné 

a emotivní…

Evžen se před koncem sezony 

také odstěhoval. Předcházelo 

tomu dojemné loučení s Blankou, 

co s ní bude v příští sezoně? 

Diváky určitě potěším, když pro-

zradím, že to Evžen v Austrálii moc 

dlouho bez Blanky nevydrží. Bohu-

žel se vrátí i s jedním nepříjemným 

překvapením, které se dotkne 

všech obyvatel Adrianina domu. 

Novou situace se bude ke svému 

prospěchu snažit využít Vanda, 

která touží po jediném – nastě-

hovat se k  Luďkovi do jeho bytu. 

Blanku budou v  podzimní sezoně 

zaměstnávat i  obě děti. Kristýna 

dostane nečekaně kopačky od 

svého přítele Denise a bude to pro 

ni pořádný šok. Zatímco Kristýna 

si bude léčit zlomené srdce, Adam 

si začne hledat holku a nečekaně 

narazí na někoho, koho už zná – 

na Blančinu sestřičku Jarku, která 

je od něj ale o dost starší a navíc 

čerstvě rozvedená… 

Zbývají nám dvě rodiny Nyklových 

a Klímových, čím tyto dvě rodiny 

pobaví diváky v podzimní sezoně?

Lumír diváky pobaví nejen svými 

četnými trably, které ho provázejí 

ve vztahu k  hospodské Kateřině, 

ale i  svým spojením se starostou 

Tondou Hložánkem, který se se vší 

vervou snaží obhájit v podzimních 

komunálkách svou pozici. V  jejich 

příběhu nás čeká jeden příjemný 

návrat, do Ulice se po pár letech 

vrátí Ondřej Havel v roli Jirky Hlo-

žánka, který se svému otci postaví 

jako jeho volební sok. Tonda bude 

mít problém to skousnout, což vy-

generuje spoustu humorných situ-

ací, jak už jsme u našeho uličního 

starosty zvyklí. Rodinu Klímových 

čeká hned zkraje sezony jedna vel-

ká nepříjemnost, která jim způsobí 

docela velké komplikace. Ivě se 

Vítkovou firemní dodávkou, kterou 

neumí dobře řídit, povede srazit 

agilního souseda Petra Kaštana. 

Zraněný Kaštan se najednou sta-

ne součástí Klímovic rodiny, což 

se neobejde bez humorných oka-

mžiků, neboť ho bude záhy všude 

až moc… Smích Ivu a Vítka rychle 

přejde, když budou řešit výstřelky 

svých pubertálních dětí Michala 

a  Anežky, která celkem překva-

pí a zavaří si to ve škole. Michala 

čeká první, celkem překvapivé za-

milování. V podnikání se bude da-

řit Vítkovi s Milošem, který dostojí 

své pověsti a  opět bude magne-

tem pro nejrůznější trapasy i vtip-

né situace – k  velké nelibosti své 

manželky Evy a Vítkovy Ivy. 

Kromě role kreativní producentky 

vedete i dětskou odnož filmového 

festivalu 4 živly v Banské Štiavni-

ci. Máte bližší vztah k tvorbě pro 

děti a mládež, anebo je to odre-

agování se od nekonečné práce 

na Ulici?

Spíš bych řekla, že šlo o přirozený 

vývoj. Filmový festival 4 živly jsem 

založila v  roce 1999, a  když jsem 

se stala mámou dnes už třinácti-

letého kluka, přirozeně mě to táhlo 

k rozšíření nabídky festivalu o sekci 

pro dětského diváka. Je to něco, 

co mě naplňuje, na jedné straně 

dětem pomáhat rozvíjet jejich tvo-

řivost prostřednictvím worksho-

pů spojených s  filmem, na druhé 

straně seznamovat dětské publi-

kum rozličných věkových kategorií 

s  kvalitními nemainstreamovými 

filmy, ke kterým míváme i  lektor-

ské úvody. Přijde mi to jako důleži-

tá součást mediální výchovy další 

generace.  

Ulice je dobře fungující továrna, 

při které se asi nelze stoprocent-

ně věnovat jinému projektu. Ale 

když se zasníte, jaký jiný projekt 

byste ráda pro televizi vyvíjela?

Je to tak, Ulice člověka pohltí a na 

pozici kreativního producenta sku-

tečně není moc prostoru na další 

profesní aktivity. Mám pár svých 

námětů – asi jako každý scenáris-

ta – ale ty jsou v úplných plenkách. 

Každopádně mě láká ztvárnění 

osudů silných osobností, které mu-

sely jít proti dějinám, myslím, že je 

to v  dnešní době aktuální. A  pak 

mě láká žánrově spíš komediální 

seriál o  soužití Čechů a  Slováků 

v  jednom vztahu a  jedné domác-

nosti. Ale udělat dobrý komediální 

seriál anebo sitkom je asi ta nej-

těžší disciplína, kterou znám…
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I N I C I A T I V A 
C E L É  Č E S K O 
Č T E  D Ě T E M

Š I K A N A

S B Í R K A 
P R O  
M O B I L N Í 
H O S P I C E

Ulice na podzim bude řešit další společenská témata.
Pandemie a s tím spojená online výuka způsobili nárust rozličných negativních jevů mezi dětma a mládeží. Jedním 

z nich je šikana, která bude důležitým tématem podzimní sezóny v příběhu Gábiny a jejího syna Šímy. Drobně se 

dotkneme i problematiky čtení knih dětem, které začíná ustupovat moderním technologiím, přitom má své důleži-

té místo v jejich rozvoji. Jak na to ukážou divákům Marečkovi, kteří jsou s čtením a knížkami přirozeně spjati. Dále je 

to – opět v příběhu Gábiny – téma očkování proti HPV viru, který způsobuje kromě jiného rakovinu děložního čípku. 

No a v neposlední řade těžké a náročné téma spojené s umíráním: výzva na podporu mobilních hospiců, do které 

se ve svém příběhu v spojitosti se smrtí své mámy Zdeny pustí učitelka Magda. A ve vícero linkách se dotkneme 

i tématu, která je navýsost aktuální a bohužel se s ním potýká mnoho českých domácností – a tím je zdražování.  
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Veronika Riehs
Hlavní maskérka seriálu Ulice

Veroniko, jak dlouho jste hlavní 

maskérkou v Ulici?

Na seriálu Ulice jsem od začátku, 

respektive od druhého měsíce na-

táčení, takže sedmnáct let.

Co obnáší vaše práce?

Každá nová postava v  seriálu má 

svoji charakteristiku, podle té pak 

musím vymyslet vhodné líčení 

a  účes. Čtu všechny scénáře, píšu 

výpisky a poznámky, které následně 

konzultuji s maskérkami obou štábů, 

aby nedošlo k  žádné chybě v  ná-

vaznosti seriálu. Vymýšlím a konzul-

tuji složitější věci, jako jsou jizvy po 

operaci a jiné následky po úrazech, 

tak, aby to na kameře působilo co 

nejreálněji. Dokupuji produkty, pří-

pravky a  materiál do maskéren. 

Také je mým úkolem v  předstihu 

připravit vše, co budou maskérky 

při natáčení potřebovat. Například 

společně s hercem připravit sádrový 

odlitek, pokud má mít jeho postava 

zlomenou končetinu. Při samotném 

natáčení už musí jít všechno rychle 

a hladce. Pak také samozřejmě plá-

nuji personální nasazení maskérek 

na jednotlivé natáčecí dny.

Co je úkolem maskérek během 

natáčení? Kolik jich má jeden 

štáb Ulice k dispozici?

V každém štábu jsou dvě maskér-

ky, a když je víc herců, je potřeba 

i maskérská výpomoc. Práce mas-

kérky je nalíčit a  učesat všechny 

herce toho dne dle návazností da-

ného dílu a  cyklu. Takže jednoho 

herce můžete v průběhu dne klidně 

několikrát přeličovat nebo přeče-

sávat, to je běžné.

Kolik herců maskérka průměrně 

za den nalíčí? 

Každý den je úplně jiný počet her-

ců na place, takže je to různé. Ně-

kdy tři, někdy dvanáct.

Kolik času tráví herečky v  mas-

kérně?

To je individuální, i když je herečka 

přirozeně krásná a mohla by přijít 

do maskérny jen pozdravit, stejně 

musí být nalíčená a učesaná pod-

le charakteru postavy.

V čem je práce na Ulici specifická 

oproti jiným projektům?

Je to dlouhodobý projekt s  prak-

ticky neměnným štábem profesio-

nálů a rodinnou atmosférou.

„Měly to být dva měsíce, je z toho sedmnáct let“

ROZHOVOR
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A práce maskérky tu má také svá 

specifika?

Je to každodenní natáčení s  vel-

kým množstvím obrazů, takže jde 

hlavně o  rychlost a  samozřejmě 

přesnost.

Jsou herci, kteří mají nějaké spe-

ciální požadavky třeba na pro-

dukty, které používají?

Ano, někteří herci si řeknou, jaké 

jim vyhovují produkty a přípravky, 

a  to je v  pořádku. Sama se jich 

vždy ptám při seznámení, co jim 

vyhovuje a na co jsou zvyklí.

Někteří herci a herečky jsou zná-

mí tím, že chtějí za každých okol-

ností vypadat co nejlépe. Jenže 

v Ulici jde především o to vypadat 

přirozeně a tomu musí odpovídat 

i líčení. Řešíte někdy situace, kdy 

má herečka pocit, že by měla být 

hezčí, třeba když její postava 

ráno vstává nebo naopak odlíče-

ná ulehá do postele?

V Ulici jsou jen profesionálové, kte-

ří dobře vědí, že nemůžou vypadat 

jako v civilním životě a že je potře-

ba vzhled přizpůsobit charakteru 

postavy a  denní době v  seriálu. 

Různě se mění jejich vizáž dle po-

stavy, kterou ztvárňují. Ale záleží 

nám i na tom, aby byli herci spo-

kojení. Takže je tam mnoho pro-

měnných, které se snažíme kom-

binovat. 

Někdy je součástí vaší práce i slo-

žitější líčení zejména nějakého 

zranění. Jak vás baví tyhle speci-

ální maskérské efekty?

Každá odlišnost od běžného ma-

ke-upu je pro maskérku příjemnou 

změnou. Takže tetování, jizvy, zra-

nění jsou vždy zpestřením maskér-

ské práce.

Pokud jde o  tetování, někdy ho 

tvoříte, jindy ho skrýváte. Může-

te prozradit, kdo z Ulice tetování 

má, ale diváci o něm nevědí, a na-

opak?

Ano, máme tu postavy, kde je 

kvůli charakteristice nebo podle 

scénáře potřeba nalíčit tetování. 

Stejně tak tu jsou herci, kterým 

to jejich vlastní tetování musíme 

zakrýt, protože se to právě díky 

charakteru postavy nehodí. Třeba 

Tony má s ohledem na jeho cha-

rakteristiku od začátku výrazné 

tetování, jeho představitel žádné 

nemá, takže ho musíme pokaždé 

před natáčením domalovat.

 

Říká se, že maskérna je zpovědni-

cí herců. Je pravda, že víte o her-

cích víc než ostatní kolegové?

Maskérna je taková velká vrba, 

kde můžete říct cokoliv a zůstane 

to pod ní. Každá maskérka při líče-

ní a česání tráví s hercem hodně 

času, oproti ostatním profesím 

ve štábu je to asi nejvíc, a během 

toho je logicky mnoho času na vy-

právění, svěřování a postěžování.

Jak jste se k práci maskérky do-

stala?

Vystudovala jsem školu s oborem 

umělecký maskér a na praxi jsem 

byla v Národním divadle. Do Ulice 

jsem přišla díky kolegyni, mělo to 

být na dva měsíce, a je z toho na-

konec sedmnáct let.

Co děláte, když zrovna nepracu-

jete?

Ráda čtu, ráda se podívám na 

pěkný film a miluji chvíle volna se 

svými dětmi.
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