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a,  zažila pády ● Ztratila práci, rozvedla se, nemohla mít dítě, ale...

splnila adopcí!

atřiceti, a to se mi tenkrát zdálo 
ještě brzo,“ svěřuje se Simona. 

Jak »přičichla« k právu
Než přišla do Prahy, prošla si di-
vadly v  Českých Budějovicích 
a  v  Kolíně. A  pak přišla nabídka 
z Hudebního divadla Karlín. Kýv-
la na ni, a díky tomu se objevila 
v řadě operet, muzikálů a hudeb-
ních komedií. Hostovala i  v  Ná-
rodním divadle. „V té době jsem 
měla složitý osobní život. Cho-
dila jsem s mladým studentem 
práv, který původně chtěl být 
herec, a vůbec jsem časově kvůli 
každodennímu hraní nějak nic 
nestíhala,“ vzpomíná Simona. 
S  přítelem se několikrát rozešli 
a zase se dali dohromady. Jednou 
ale pohár přece jenom přetekl… 
„Zablokovala jsem se a už jsem 
do vztahu zpět nechtěla,“ vzpo-
míná herečka. Tato zkušenost se 
jí ale hodila později – znala část 
právnické terminologie, kterou 
pak použila i v seriálu Soudkyně 
Barbara. Právníkem byl navíc kdy-
si i její dědeček!

Vztah z lítosti 
Simona měla v  sedmadvace-
ti slibně našlápnutou kariéru, 

jenže pak zasáhl osud – či spíše 
muž. „Šla jsem s kolegy oslavo-
vat na Palackého lávku v Praze 
a potkala jsem Angličana, kte-
rý si se mnou chtěl zatancovat. 
Dala jsem mu telefon a mys-
lela, že to tím skončí. On ale 
zavolal a pozval mě na večeři. 
Dozvěděla jsem se, že Ralph je 
obchodník, momentálně před 
krachem, a že ho všichni v Če-
chách okradli. Každý pátek 
mi nosil kytici květin a vylíval 
si srdce. A tak jsem s ním na-
konec v podstatě z lítosti za-
čala chodit,“ vypráví herečka. 
Firma, která se zabývala proti-
špínovými nástřiky na  látkové 
čalounění a  koberce, skutečně 
krachovala a Simona se snažila 
příteli pomoct. „A pak mě na-
padlo, že by se ty impregnace 
měly aplikovat na nové nebo 
vyčištěné materiály, a tak jsme 
koupili mašinu z Velké Britá-
nie. Tohle mi zabralo mnoho 
času a já viděla, jak mi hraní 
utíká před očima,“ vzpomí-
ná Simona. Postupně ztrácela 
kontakty, protože neustále pen-
dlovali mezi Anglií a  Českem. 
Tehdy se mnozí domnívali, jak 
je bohatá, avšak ona neměla ani 
mobil a jako jedna z mála stále 
telefonovala z budek.

V zajetí tchyně 
Nejenže Simona tak po-
stupně přišla o  hereckou 
práci, kterou tolik milo-
vala, ale své si užila i s pří-
buznými přítele. „Ralph 
měl matku, původem 
Rakušanku, která byla 
z velmi bohaté rodiny. 
Měli v Rakousku země-
dělské usedlosti. Ale ona 
se vdala za anglického 
řidiče kamionu, takže ji 
vydědila a ona tím celý 
život tímto trpěla,“ svě-
řuje se Simona Prasková. 
A  protože její přítel teh-
dy svůj byt prodal, ocitli 
se »v  zajetí« 150kilové 
nastávající tchyně-ge-
nerála. Přesto se po  de-
setileté známosti vzali. 
„Hostinu jsme měli 
v restauraci na Konopi-
šti. Bylo tam asi 50 lidí, 
celé to zaplatili moji 
rodiče. Přijela spousta 
Angličanů, kteří byli 
během večera namol 
a do rukávů od saka 
si do autobusu, který 
je vezl zpátky do Pra-
hy, strkali zbylé lah-
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Takhle ji znáte z tele  vize!
 Simona Prasková na sebe 
upoutala pozornost na 
TV Barrandov v hlavní roli 
seriálu z prostředí justice 
Soudkyně Barbara. Natočila 
kolem 15 dílů. V současnosti 
talár soudkyně střídavě 
oblékají Pavlína Kafková a 
Alena Sasínová-Polarzcyk. 
Díly se ale neustále reprízují, 
Simonu tedy můžete vídat 
na obrazovkách i dnes. 
Díky této roli získala velkou 
základnu fanoušků, někteří 

jí píšou na Facebook a 
žádají právní radu! „Nejsem 
právnička, jsem herečka,“ 
usmívá se Simona, která 
hraje opět v seriálech i 
fi lmech a vrací se po čase 
na divadelní prkna. Můžete 
ji vidět i v divadle U stolu 
Jana Kačera a Vlastimila 
Venclíka v Malostranské 
besedě a chystá se zkoušet 
v nově otevřeném Branickém 
divadle. Čekají ji také role ve 
třech celovečerních fi lmech.

Dnes už je z Natalky 
osmiletá slečna, která 
chodí do školy. 

Natalka 
jako 

dvouletá, 
tehdy ji 
Simona 

viděla 
poprvé.

Simona 
si zahrála 
soudkyni 
Barbaru v 
15 dílech.
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