
Můžeme vás vidět 
v  Divadle na  Fidlo-
vačce, ve Viole, kde 

máte již šestnáct let před-
stavení o  životě Betty Mac 
Donaldové s  vaší Terezkou, 
v  Ungeltu v  inscenaci Pardál, 
v  divadle U  Valšů, ale také 
v krásné hře Oscar pro Emily, 
v  níž tvoříte pár se svým 
mužem Petrem Kostkou. Vy se 

spolu na jevišti jinak moc 
často nepotkáváte?

Máte pravdu, je to po dlouhé 
době. Kdysi v Městských divadlech 
pražských jsme spolu hráli v Bílých 
nocích, nádherném příběhu od 
Dostojevského. Za to, že mám v sou-
časné době tolik krásných příleži-
tostí, jsem osudu vděčná. Víte, já 
jsem byla vždycky na jevišti šťastná 
a prožívám to tak do dneška.

Blank a kovaříková / www.bkovarikova.cz / Foto: autorka a archiv Carmen Mayerové

Herečka Carmen Mayerová:
Na jevišti jsem šťastná

Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
právě prožíváme krásné období 
adventu, což je doba duchovní 
přípravy na  Vánoce, doba rozjí-
mání a  dobročinnosti. O  to více 
bych ráda poděkovala vám všem, 
kteří jste navštívili náš vánoční 
koncert spojený s oslavou osmých 
narozenin našeho spolku a náku-
pem dětské spolkové ozdoby při-
spěli na opravu varhanní skříně 
v kostele sv. Petra Na Poříčí.
Pokud jste adventní kon-
cert minuli, můžete si s  členy 
našeho spolku opět zazpívat 
koledy v  rámci Adventního zpí-
vání ve  čtvrtek 19. prosince od 
17  hodin na  Petrském náměstí, 
tradičně ochutnat vánoční dob-
roty napečené členkami našeho 
spolku a přiťuknout si vynikajícím 
svařeným vínem. Letos je hudební 
program jako každý rok žánrově 

velmi pestrý! Především si můžete 
odnést krásné dárky, které vyrá-
běly ženy v tísni z chráněné dílny 
Metráž v Soukenické ulici a děti se 
mohou těšit na vlastnoruční zdo-
bení perníčků.
Milí sousedé, přeji vám Vánoce 
plné klidu, šťastný nový rok 
a  těším se na  shledání s  vámi 
v roce 2020.
lInDa klEČková, předsedkyně spolku

Možná i  proto, že jste měla 
údobí, kdy jste nehrála?

V  roce 1991 jsem musela ode-
jít z Městských divadel pražských, 
kde jsem byla v angažmá od svých 
třiadvaceti let, protože jsem se sta-
rala o nemocnou maminku. Pět let 
jsem plnila jiné povinnosti, tak to 
prostě život někdy zařídí.

O  Městských divadlech se 
vyprávějí legendy. Byl tam 

skutečně tak výjimečný sou-
bor?

To byli tak úžasní kolegové 
a kolegyně, že na ně stále vzpomí-
nám. A  víte, co je zajímavé? Že se 
můj obdiv k  nim nezměnil ani po 
tolika letech, kdy už tady s  námi 
většina z nich dávno není.

Kdy jste se ocitla v  Petrské 
čtvrti?

Ve  stejném roce, kdy jsem se 
vdala za Petra, tedy v  roce 1971. 
Petr žil se svými  dvěma dcerami 
Zuzankou a Helenkou na Těšnově. 
Já měla se svou Kateřinkou byt 
ve Vysočanech. Dali jsme si inze-

Carmen Mayerová působí energickým dojmem a málokdo by věřil, že je ve skutečnosti 
poměrně plachá. V rozhodujících životních okamžicích se ale dokázala rozhodnout 
a jít za svým snem. A tím bylo divadlo. Hraje ho už od šestnácti let a v posledních 
letech dokonce čím dál víc.

Pokračování na straně 2
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rát na výměnu dvou bytů za jeden 
velký a  přišlo mnoho nabídek. Už 
kvůli Zuzance, která tady chodila 
do  školy, jsme zvolili byt, v  němž 
jsme dodnes. A  jsme za to stále 
rádi. Je tady klid, přitom blízko 
centra i parků…

Jste pověstná svými pro-
cházkami. Učíte se při nich 
role?

Mám svůj oblíbený okruh, který 
vede přes park na  Letné k  Belve-
deru až na  Pražský hrad a  z  něj 
dolů po Starých zámeckých scho-
dech a  po Malé Straně a  zpátky 

přes Karlův most. Samozřejmě čas-
těji dělám jen kratší procházky po 
nábřeží a při nich si skutečně opa-
kuju nebo promýšlím roli. Jsem 
vysloveně městský člověk a nevadí 
mi ani ruch, ani turisté, říkám si, 
že je dobře, když město žije. Pro mě 

je ale radost jít třeba jen na  oby-
čejný nákup, i  obtěžkaná taškami 
se dokážu kochat.

Jak budete slavit Vánoce?
Se všemi čtyřmi dcerami, vnou-

čaty a  pravnoučaty se scházíme 
v našem bytě tradičně 25. prosince. 
Sváteční oběd pojímám formou 
švédského stolu. Napeču různá 
masa, kuřecí nebo vepřovou roládu 
a  několik druhů ryb, pro nejmenší 
děti usmažím řízečky, k tomu dám 
saláty a  každý si bere, na  co má 
chuť. Něco přinesou také děvčata, 
například cukroví, které na  nich 

ráda ponechávám. Zatímco dcery 
dlouho dopředu vše organizují, Petr 
to zase všechno ruší se slovy „Vůbec 
sem nechoďte, už jsem vyčerpaný“, 
nakonec ale vše dobře dopadne.

Co byste ve svém okolí ráda 
vylepšila?

Nedávno jsme se s  mužem byli 
projít na Štvanici. Z určité nostal-
gie, protože se nám tam v  porod-
nici kdysi narodila Terezka, jsme 
se chtěli podívat, jak to v těch mís-
tech vypadá teď. A byli jsme z toho 
smutní. Kdysi jsme tam chodili 
na plovárnu, na Zimní stadion, teď 

je to tam velmi neutěšené. A  při-
tom by ostrov mohl být tak krásný. 
Vadí mi také tolik let nevyužívaná 
budova polikliniky v  Klimentské 
ulici, která by mohla sloužit veřej-
nosti, ale zájmy jsou zřejmě jiné.

Za  rozhovor děkuje a  krásné 
svátky přeje Blanka Kovaříková.

Veselé Vánoce s nejmladší dcerou Terezkou – konec 70. let 
Foto: Zuzana Kostiuková

Carmen s Josefem Vinklářem v Hříšných lidech města pražského

Carmen se svým mužem Petrem Kostkou a Terezkou v časopise Kino 
v roce 1979

Herečka Carmen Mayerová:
Na jevišti jsem šťastná
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V  únoru 1924 lidové 
noviny napsaly: „O  starou 
Prahu a  její památky vede 

se stálý, ač tichý boj. Tak na  místě 
domu č.p. 1231 a 1235 v Novomlýn-
ské ulici hodlalo Družstvo okresní 
nemocenské pokladny v Praze posta-
viti blok obytných domů, zažádavší 
za zboření domů starých. Při pro-
jednávání věci se ukázalo, regulační 
plán pro tyto končiny Prahy není 
dosud schválen, a že je tudíž možno 
dosíci takových změn, které by oba 

domy, cenné to památky z  údobí 
renaissančního, zachránily. V  navr-
hované regulaci těchto míst má tu 
býti postaven velký blok v souvislosti 
s  podobným blokem ministerských 
budov na  Svatopetrském nábřeží, 
a  to bez ohledu na  charakteristický 
půdorys ulic, bezohledně takto regu-
lovaných, a  zejména bez ohledu 
na  zajímavé budovy, jež se v  tomto 
malebném zákoutí města nacházejí“.

tyto výše zmíněné významné 
a malebné původní budovy zvěč-

nilo před jejich zbouráním vedle 
fotografů (např. František Drti-
kol, Augustin Škarda, Jindřich 
eckert) mnoho významných 
malířů. Uvádím jen ty, jejichž 
obrazy z  této části prahy mám 
zdokumentované – Josef Jam-
bor (1887 – 1964), Jaroslav 
Krepčík (1880 – 1959), Fran-
tišek Chalupa (1829 – 1897), 
Jan Honsa (1876 – 1937), Vác-
lav Jansa (1859 – 1913), Jan 
Konůpek (1883 – 1950), Jin-

dřich Bubeníček (1856 – 1935), 
eduard Hnilička (1887 – 1967), 
Václav rytíř (1889 – 1943), Jan 
Bedřich Minařík (1862 – 1937), 
oldřich Blažíček (1887 – 1953), 
Jindřich Hlavín (1877 – 1858), 
Antonín Häusler (1869 – 1938) 
a leo Horst (1864 – ?).

o  jaké památné stavby s  č.p. 
1231, 1233 a 1235 byla svatope-
trská čtvrť ochuzena výstavbou 
současné polikliniky lannova, 
vypovídají následující obrázky.

Výřez z plánu Prahy 1884 (Novomlýnská ulice na východě původně ústila do ulice Klimentské)

Jaroslav Panuška (1872 – 1958), olej z roku 1910 na dobové 
pohlednici. Pohled do ulice Novomlýnské od jihu (z ulice 
Klimentské). Vlevo dům č.p. 1235 a uprostřed dům č.p. 1231, 
vpravo č.p. 1230 jako součást objektu továrny August Röders

Václav Jansa (1859 – 1913), Klimentská ulice od jihovýchodu 
z roku 1895. Vpravo objekt č.p. 1235, vlevo vjezd do objektu 
„U doktorů“ č.p. 1212, v pozadí kostel sv. Klimenta

Příspěvek k bývalé poliklinice 
Klimentská / lannova 2

PavEl novotný / Foto: archív autora
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pohledy od  severu z  nábřeží, 
kde v  současné vozovce ulice 
lannova tekl náhon Vltavy 
a  v  místě současného parku byl 
primátorský ostrov, můžete 
vidět na třech obrázcích vlevo.

okresní nemocenská pojiš-
ťovna v praze  ii  (okresní nemo-
censká pokladna, resp. nemo-
censká pojišťovna) nicméně byla 
v  letech 1924 – 1926 postavena. 
podle návrhu architektů Bohu-
mila Hübschmanna (1878 – 1961) 
a  Františka roitha (1876 – 1942) 
tuto neoklasicistní budovu 
postavila stavební firma Dr. ing. 
Karel skorkovský jako nemocen-
ské zařízení s klinikami, operač-
ními sály, nemocnicí, porodnicí, 

lázněmi a kancelářemi. Budova je 
z ulice lannova zdobena sochami 
ladislava Beneše (1883 – 1956) 
a v  interiéru mj. vitrážemi podle 
návrhu grafika Vratislava Hugo 
Brunnera (1886 – 1928).

toto nemocenské zařízení bylo 
v  provozu až do  povodní v  roce 
2002. nevýhodnou transakcí 
přišel stát o  tuto budovu a  nový 
majitel se snaží o přeměnu tohoto 
zdravotnického zařízení na „Vital 
Centrum, zdravotnické zařízení 
hotelového typu“. to kopíruje 
de facto deset let starý původní 
záměr nového majitele vybudovat 
z polikliniky hotel, což budí mezi 
obyvateli petrské čtvrti určité 
obavy.

Srovnávací fotografie od neurčeného autora pravděpodobně 
z roku 1911

František Vavřina (1879 – 1935), olej z roku 1922

Sál pro léčení přístroji podle Zandera (Zdravotnická ročenka Čsl. 1930)

Karel Votlučka (1896 – 1963), pohlednice ze Svatopetrské čtvrti 
z roku 1924
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