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Na vlastní nohy se po rozvodu musí postavit  
Hana igonda ševčíková alias klára Pešková. 

Ulice začíná svou osmou sezonu!
Miriam Hejlová
(Hana Maciuchová)
Miriam jsme poznali jako přísnou profesorku, sdí-
lející domácnost se svým dospělým synem. když se 
jarda konečně odstěhoval, odhodlala se žít i ona. 
Přátelství s vlastimilem Peškem jí otevřelo oči, ná-
vrat manžela Cyrila pak srdce. Nyní se Miriam zvolna 
vyrovnává s velkou životní ztrátou a znovu nachází 
smysl života ve své pedagogické praxi – konkrétně  
v pomoci studentovi, který utekl z domova. Přitom jde  
o někoho, kdo jí před časem hodně ublížil. 

vlastimil Pešek  
a amálie seidlová
(rudolf Hrušínský  
a dana syslová)
vlastimil se léta marně pokoušel 
vychovat svou vnučku, aby nako-
nec zůstal sám, zraněný a smutný. 
až vztah s Miriam ho postavil na 
nohy. i ona od něj ale odešla. Nako-
nec potkal amálii, partnerku do ne-
pohody. Teď se vlastimil po vzoru 
Cyrila Hejla opět pokouší narovnat 
vztahy se svou rodinou. s dcerou  
a vnučkou, které mu po letech zno-
vu vstoupí do života, to ale bude mít 
pořádně těžké. jejich úmysly totiž 
nejsou zdaleka tak čisté jako jeho. 
velkou zkouškou kvůli tomu projde  
i jeho dosud idylický vztah s amálií. 

libuška Neumannová
(Zuzana vejvodová)
když libuška v sedmnácti otěhotněla, nebyla ještě na 
mateřství připravena. Postupně si se synem Borisem 
vypracovala krásný vztah. Bývalý přítel a otec Borise 
- eliáš se k ní po letech vrátil, ovšem neustál rodinný 
život a začal libušku týrat. libušku po prázdninách 
nacházíme v protialkoholní léčebně, kde se snaží za-
pomenout na soužití s tyranským eliášem. Naštěstí 
má rodinu, která se o ni stará a usnadňuje její návrat 
do normálního života – libuška mění práci a začíná 
znovu. stíny minulosti ovšem jen tak nezmizí…

anička a Bedřich liškovi  
(ljuba krbová a adrian jastraban)
anna už v moc nedoufala. vše změnilo setkání s Bedřichem liškou. vzali 
se a za své přijali dvě opuštěné děti – Františka a emu. anička byla 
šťastná až do doby, než ji Bedřich podvedl. Na podzim Bedřich způsobí 
požár, při kterém v jediném okamžiku přichází o víc než jen o svou dílnu. 
Tragické důsledky požáru však paradoxně dopomohou k velkému obratu 
v Bedřichově životě.

Tereza a Matěj jordánovi 
(Patricie solaříková a jakub štáfek)
dvojčata Tereza a Matěj mají za sebou gymnázium, vyrovnala se 
s rozvodem rodičů a úspěšně vstoupila do dospělého života stu-
diem na vysoké škole. Tereza se dala znovu dohromady s vojtou, 
který i díky ní překonal následky vážného zranění. jejich vztah 
však čeká další těžká zkouška... U Matěje to vypadá, že konečně 
našel tu pravou. otázka je, zda jeho zamilovanost přežije první 
setkání s realitou - Bětčiným nevyzpytatelným otcem.

lastimil Pešek 

Nové postavy v Ulici

Pavel „admirál“ klimeš, 42 let  
(roman Zach)
Bývalý horolezec, který je zvyklý vyhrávat. Muž překvapivých gest 
- kam přijde, tam je ho plno, ale má skutečný šarm, takže ho všu-
de s radostí přijímají. Coby majitel firmy na outdoorové oblečení 
má sebejistotu člověka, který si peníze vydělal sám. Plní si dětská 
přání, žije život, jaký by mu někteří z nás záviděli: v létě plachtí,  
v zimě lyžuje, auta střídá jako ženy (a obráceně). jedinou konstan-
tou jeho života je dcera Bětka, s níž má úžasný vztah – sám ji 
vychoval a navzájem jsou si nejlepšími kamarády. Teď je otáz-
ka, jak Pavel, kterému nikdo neřekne jinak než admirál, přijme 
dceřina nového přítele Matěje… 

adriana Pešková, 22 let  
(šárka vaculíková)
adriana je typická představitelka zlaté mládeže. Na vysokou 
školu nechodí, ale pracovat se jí ještě nechce. Přivydělává si 
jako tanečnice v klubech, je členkou streetdancové skupiny. Po-
trpí si na svůj atraktivní vzhled, který neváhá využít k prosa-
zení svých cílů – chce se v životě hlavně dobře bavit a moc se 
přitom nenadřít. Přestože má tvář neviňátka, skvěle ovlá-
dá umění manipulace. a umí to dobře nejen s matkou klárou  
a dědou Peškem…

i jeho dosud idylický vztah s amálií. 

anička a Bedřich liškovi 
Tereza a Matěj jordánovi 

roman Zach se na podzim divákům Ulice představí v roli horolezce Pavla, otce Bětky.

Znovunalezenou vnučku vlastimila Peška ztvární šárka vaculíková.

vu vstoupí do života, to ale bude mít 
ejich úmysly totiž 

nejsou zdaleka tak čisté jako jeho. 
elkou zkouškou kvůli tomu projde 

klára Pešková, 37 let
(Hana igonda ševčíková)
Bývalou tanečnici kláru život naučil, že nejdůležitější je po-
starat se o sebe. a že nejlépe to jde prostřednictvím jiných. 
Po rozvodu s bohatým manželem náhle čelí nové si-
tuaci – zůstává sama s dospělou dcerou adrianou. 
její práce pro kosmetickou firmu obě dvě neuživí, 
navíc jsou zvyklé na jiný standard než rohlíky  
s paštikou. Pragmaticky založená klára hledá 
řešení. a do toho se najednou ozve člověk, 
se kterým klára dlouhodobě nekomunikuje 
– její otec vlastimil Pešek… 
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