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Marta a Věra 2 

 
Marta a Věra se vrací! Na dvě neohrožené hrdinky čekají další divoká dobrodružství v nevyzpytatelné kancelářské džungli. Vyzbrojeny pouze svým intelektem, vtipem a sešívačkou se Marta s Věrou pokusí zdolat nová úskalí, která je čekají na jejich cestě za lepším životem ve světě slevových serverů. Dokáže Marta konečně z Leeevně.cz udělat moderní firmu s respektem ke svým zaměstnancům navzdory praktikám despotického šéfa Broučka? Je vůbec možné k někomu, kdo bydlí u mámy a má hitlerovský knír, chovat víc než profesionální náklonnost? A kolik sní Věra kremrolí? Druhá řada Marty a Věry na ČT1 od středy 31. srpna v 21.30 hod. 
 
„S tvůrčím týmem Marty a Věry jsme si během první série tu zdánlivě nesourodou trojici hlavních hrdinů dost oblíbili a měli jsme pocit, že postupem času získáváme trochu víc půdy pod nohama v u nás dosud ne zcela probádaném žánru sitkomu. Jsem proto velmi rád, že nás televize pustila do druhé řady, kde se snad naše nabyté zkušenosti zúročí.“ 

Petr Kolečko, autor scénářů 
 

„Jsme rádi, že se Česká televize snaží roztleskat žánr původního českého sitcomu. Je to potřebné a odvážné. Kdo někdy s někým sdílel dlouhodobě kancelář, ví, že i malá neshoda může vést k peklu na zemi. Natož když vám šéfuje někdo, kdo stále bydlí u mámy a má hitlerovský knír. Pod kotel kancelářského pekla přijde tentokrát přikládat osobně Broučkova matka, Marie Ludvíková. První díl druhé řady diváci uvidí 31. Srpna.“  
Michal Reitler, kreativní producent ČT 
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Marta 
 Jaký je váš názor na dodržování diet? Nic se nesmí přehánět. Ale po šesté nejím. Pokud tedy nemám nervy.  Jste svědomitý zaměstnanec. Potřebujete osobního kouče? Na osobního kouče nemám čas. Pořád jsem v práci.  Co si myslíte o dodržování dresscodu v zaměstnání? Mám ráda kostýmky. Jsem v nich spokojená.   V kanceláři sedíte s Věrou. Jaké úskalí přináší práce v ženském kolektivu? Svádí mě k jídlu po šesté. Když jsme v práci přes čas.  Co si myslíte o Broučkově fixaci na matku? Nemůže za to. Je mi ho líto, i když nás někdy pěkně štve.  

    Barbora Poláková alias Marta   „Při natáčení druhé řady jsme se nasmáli, zvlášť když přišla mezi nás čtvrtá postava - Broučkova matka v podání Marie Ludvíkové. Bylo celkem náročné natáčet ve třech postavách, ale užívali jsme si to. Doma budeme nové díly určitě sledovat.“   
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Věra 
 Jaký je váš názor na dodržování diet? Všichni víme, že diety jsou různé. Zásadní je výběr. A pak držet, držet a nepouštět!  Jste svérázný zaměstnanec. Potřebujete osobního kouče? Zkoučuju se sama a všechny kolem taky.  Co si myslíte o dodržování dresscodu v zaměstnání? Kódů mám plný zuby. Takový koniny si nepamatuju. Dresy nenosím. Proč se pořád ptáte na nějaký dodržování?  V kanceláři sedíte s Martou. Jaké úskalí přináší práce v ženském kolektivu? Synchronizovaná menstruace. To je známá věc. Ale může to být i výhoda, vlastně máme společné 
téma. A naše slevo firma má spoustu bezvadných nabídek tímhle směrem. Jsme u zdroje. 
Co si myslíte o Broučkově fixaci na matku? Ta hydra mi pije krev. Ale zase na druhou stranu, každý má nějakou úchylku a takhle máme aspoň o Broučkovi jasno.                             Sabina Remundová alias Věra   „Věra je šťastná povaha. Svou sebejistotou mi imponuje. Z bláznivých maličkostí stvoří podstatnou záležitost. Její až dětská přímočarost je v dnešním složitém světaběhu osvobozující. Mám jí ráda.“   
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Brouček 
 Jaký je váš názor na dodržování diet u žen? Většina žen nemá to štěstí, že se nenarodilo jako muž, a tak dodržování diety je její elementární povinností.  Zaměstnáváte dvě ženy. Potřebujete osobního kouče ke zlepšení svých manažerských schopností? Víte, když někdo, kdo nemá od pána Boha a bude cvičit 3x tolik co Mozart, nikdy nenapíše symfonii jako on. Nemám osobního kouče.  Co si myslíte o dodržování dresscodu v zaměstnání? To je jako byste se mě zeptali, je mír na zemi důležitý?  Musím odpovídat?  V kanceláři máte dvě ženy. Jaké pracovní úskalí přináší ženský kolektiv? Víte, člověk je tvor inteligentní. Když si vezmete neandrtálce, jejich primitivní nástroje… a ten vývoj šel zatraceně rychle. Tenkrát si vyrobil lžíci, nůž, použil páku… a dnes už používá složité stroje, pracuje s počítači. A pracuje i se ženami.  Myslíte, že máte standartní vztah s matkou? Dál.                      Pavel Liška alias Brouček   „Sitcom je těžká disciplína. My se jí tady u nás teprve učíme. Učíme se ho psát, režírovat i hrát. 
V druhé sérii Marty a Věry věřím, že už se konečně blížíme. Charaktery a vztahy jsou skvěle 
nastavený, do toho se konečně objevila paní Colombová, Broučkova matka a s ní nové 
prostředí, Broučkův byt. A my tak můžeme Broučka vidět i ve chvílích, kdy je sám sebou. Do 
toho všeho vztah Broučka s Martou. A ještě tam máme naši všeuniverzální Věru. Ale tím druhá 
řada končí!  Teprve teď je totiž zaděláno na pořádný tóčo. Na pořádný sitcom. To by se Petrovi 
Kolečkovi už muselo psát samo! Broučka čím víc poznávám, tím víc ho mám raději. Ale ještě ho 
úplně neznám. Je to dobrodružství, ta jeho hlava.“ 
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Anotace jednotlivých dílů 
1. díl - Investice 
Brouček hodlá nainstalovat ve firmě monitorovací zařízení, děvčata to právem berou jako útok 
na vlastní soukromí. V průběhu dílu je firma příhodně vykradena a na jeho konci se ukáže, kdo 
je skutečným šéfem firmy Leeevně.cz. Věra byla členkou zásahové jednotky URNA. Jak vypadá 
chvat Gilotina? Žije Marta v Matrixu? 
 
2. díl – Bobule 
 
Bobule Acai jsou zázračným prostředkem na hubnutí. To, že mají očividně vedlejší účinky, 
Broučka nezajímá. Jak se stát z pohodářky krávou během tří dnů. Tloušťka je psychický stav. 
Může mít Marta alergii na všechny druhy bobulí? Je Brouček svalnatý? 
 
3. díl – Ceny 
 
Brouček s obdobně postiženým šéfem konkurenčního slevového serveru Hubínkem uspořádá 
slavnostní předávání profesních cen. Jak může dopadnout akce dvou šméčkařů? Jediné, kdo 
akci naplno prožívají, jsou Marta a obdobně postižená Hubínkova asistentka. Věra prožívá 
především fakt, že sehnala velmi levně cibetkovou kávu. O cenách a ocenění v prvním díle 
druhé řady. 
 
4. díl – Zapomnění 
 
Může za Martinu roztržitost její zamilovanost, nebo je to důsledek testování propiskového čaje? 
Její nesnesitelný partner se střetne s Broučkem v přímém souboji. Dokáže Věra vysvětlit 
Broučkovi, co je to squash? Čím je možno Martě imponovat? Je Brouček homosexuál? 
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  5. díl – Poradna  
Psycholog a vztahový coach Dr. Luskoun říká svým klientům pravdu, kterou si žádný z nich 
nechce přiznat.  Proto se jeho poradna dostala na stránky slevového portálu. Stížnosti se 
množí, ale Marta chce dokázat, že tentokráte prodávají kvalitní službu. Testovat produkt s ní 
jde překvapivě sám ředitel Brouček. Plán zní předvést Luskounovi manželský pár v krizi. Unese 
Marta pravdu? Umí být sexy? 
 
6. díl – Diktátor 
 
Ač to zní neuvěřitelně, vypadá to, že Brouček je potomkem J. V. Stalina. Marta odhaluje nejen 
spletenec rodinných vztahů svého nadřízeného, ale i překvapivě citlivou stránku jeho povahy, 
kterou umně skrývá za maskou diktátora. Nebo nic neskrývá? A co skrývá Věra? Ohrozí její 
praktiky firmu?    
 
7. díl – Tetování 
 
Být rebel není jednoduché. Pokud chcete vyjádřit tento rys své osobnosti, nechte se tetovat. 
Jsou Marta s Broučkem rebely? Věra bez pochyby ano. Ale co na to drescode? A co na to 
Broučkova matka? 
 
8. díl – Knír 
 
Muž mezi dvěma ženami. Žena mezi synem a matkou. Žena mezi synem a jeho potenciální 
partnerkou. Brouček, Marta, Broučková. Pomůže situaci projasnit Věřino umění střelby z luku? 
Měl Robin Hood knír? Co pro muže knír znamená? A co znamená pro ženu?  
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hrají: Barbora Poláková, Sabina Remundová, Pavel Liška, Marie Ludvíková 
režie: Jan Bártek  
scénář: Petr Kolečko 
dramaturgie: Zdeněk Dušek  
kreativní producent: Michal Reitler 
 

 
Kontakt pro média 
Daniel Maršalík 
Tel.: (+420) 261 137 521  
Mob.: (+420) 606 464 922 
daniel.marsalik@ceskatelevize.cz 
 
fotografie 
ftp://ceskatelevize.cz/ 
pavel.kral@ceskatelevize.cz 

 


