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Rudy je milující otec, ohleduplný manžel a vytížený sportovní redaktor splácející hypotéku 

na svůj dům. S manželkou Dášou, vzornou matkou a ženou v domácnosti, vychovávají tři 

děti. Jenže do ideálního stavu mají daleko. Rudyho má každý rád je adaptací úspěšného 

rodinného sitkomu Everybody loves Raymond. Podává veselý a srdečný pohled na 

každodenní pokusy o zachování šťastného manželství, výchovu dětí a přežití psychologické 

války s vlastní rodinou. Dvanáct epizod ze života této pozoruhodné rodiny se na 

obrazovkách ČT1 objeví od 31. srpna každé pondělí od 21.00 hod.  

Rudy a Dáša totiž bydlí přes ulici od Rudyho rodičů, takže jim jeho matka může pomáhat na plné 

pecky. Jsou blízko a hranice jejich obydlí jsou neformální, nebo spíš neviditelné, nebo vůbec 

neexistují. Zkrátka jsou propustné. Hlavně v jednom směru. 

„Rudy je šťastně ženat, má atraktivní manželku a tři krásné děti. Zajímavé a dobře placené 
zaměstnání, které mu umožňuje, aby manželka zůstala s dětmi doma. Všechno by bylo zalité 

sluncem, kdyby hned vedle nich nebydleli jeho rodiče, kteří si z jejich bytu dělali průchoďák a kteří je 
zahrnují takovou péčí, že se v tom skoro nedá žít. Jenže jak to rodičům říct a neurazit je? Tohle 
věčné téma se prolíná každodenním životem Rudyho a jeho ženy.  
Rudyho má každý rád je sitkom natočený podle americké předlohy Everybody loves Raymond, což je 
jeden z nejpopulárnějších a kritikou velmi oceňovaných amerických sitkomů. Jeho kouzlo spočívá 

v tom, že vtipně a chytře zobrazuje tzv. banální rodinné problémy, jako kdo komu kdy řekl, že ho 

miluje, nebo kdo z partnerů je chytřejší, nebo co dělat, když náhle nejde televize a hrozí, že si 
budeme muset jen tak povídat, či jak rodičům říct, že na Štědrý den bychom opravdu rádi byli sami. 
Banální jenom zdánlivě, protože to jsou přesně ty věci, které rozhodují o tom, jestli je doma pohoda 
nebo dusno.  
Každá rodina se v našem sitkomu najde, protože přesně vystihuje jemné a přitom třaskavé předivo 
situací, které známe ze svého života. Výborné herecké výkony hlavních představitelů jenom 
podtrhují, že půjde o velký divácký zážitek.“ 

 
Jan Štern 

kreativní producent pořadu 
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Petr Zahrádka: Natáčení sitkomu je někdy taková 

sranda, až si i trochu popláčeme   
 
Čím vším se dá zkazit gag? 

 
Možností je vždycky dost. Když je nějaký gag obzvlášť dobrý, herci se často odbourají. Je to škoda, 

ale alespoň se při práci zasmějeme. 
 
 
Co je na natáčení sitkomu nejtěžší? 

 
Pro herce je to asi množství textu a načasování jednotlivých replik. Musí to být přesné, aby to bylo 
vtipné. Pro režiséra je klíčové udržet energii. Rudyho jsme točili bez živého publika, takže jediným 
divákem jsem byl já. Já jsem se smál a tleskal nebo se naopak nudil. 
 

Stalo se Vám, že jste v seriálu nechal vtip, 
který by vznikl spontánně na place? 

 
Bude to znít trochu smutně, ale drtivá většina 
vtipů byla dopředu napsaná a nazkoušená. Ono 
může natáčení sitkomu vypadat jako jedna velká 
párty, ale je to přesně secvičená záležitost. Navíc 
na nás dohlížela supervize z Hollywoodu, takže by 
nám nějaké spontánní nápady asi ani neprošly. 

 Ale občas je natáčení taková sranda, až si i 
trochu popláčeme. Jinak by nás to přeci nebavilo. 
    
V tomto žánru Češi trochu kvantitativně 
pokulhávají. Čím myslíte, že je to 
způsobeno? 

 
Sitkom je klasický americký televizní žánr, který 

vychází z tamní tradice stand-up komiků. U nás prostě tuhle tradici nemáme, a tak je to pro nás 
nové. Ale nemyslím si, že bychom byli do budoucna úplně ztraceni, jsme jen trochu pozadu. 
 
Důležitou roli v sitkomu hraje prostor resp. pokoj, ve kterém se odehrává. Co je v něm 
nejdůležitější, aby se v něm divák cítil příjemně? 

 
Veselé barvy, hodně světla, zábavní herci, děti a zvířátka. 
 
Rodinný sitkom je fenomén, v Americe už od padesátých let, a vznikají stále nové.  Čím 

tolik táhne? Je to pro diváky tou lehce představitelnou každodenností? 
 
Sitkom je zábava. Je to lék na trudomyslnost, který je jednoduché konzumovat. Divák se vždycky 

zasměje, a to je prostě příjemné.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Česká televize – Tiskové oddělení   Kavčí hory, 140 70 Praha 4   T: +420 261 133 312    F: +420 261 218 599 
E: pressct@ceskatelevize.cz   www.ceskatelevize.cz/press   RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy 

Tiskové materiály 

Původní verze Raymonda má každý rád má spousty mutací, v Itálii, Holandsku atp… Dá se 
vytvořit univerzální rodina? 

 
Znám dobře původní americkou verzi Everybody loves Raymond. Z ostatních mutací jsem žádnou 
neviděl, ale vím, že jsou úspěšné. Je to asi tím, že starosti i radosti rodinného života jsou hodně 
univerzální. Všude, kde jsou pohromadě děti, rodiče, prarodiče a další příbuzní, se prakticky 
odehrává to samé. Lidé to důvěrně znají, a proto je baví se na to škodolibě dívat, když se to zrovna 
odehrává u někoho jiného. 

 
 
Co je pro českou rodinu typické? 
 
Chalupa, škodovka, Chorvatsko, televize a řízek. 
 

 

Původní seriál převážně vychází z vlastních zkušeností tvůrců a jejich rodin. Dal jste do 
adaptace něco z té Vaší? 
 
Vždycky tam něco osobního prosákne, to ani jinak nejde. 
 
 Co vy a sitkomy? 
 

Sitkomy mám rád. Viděl jsem jich opravdu hodně a považuji se za znalce. Z těch klasičtějších mám 
oblíbeného třeba Seinfelda, z těch novějších Louie a Portlandii, pokud jsou to ovšem ještě sitkomy. 
Seinfelda mám dokonce celého na DVD a pouštím si ho pro lepší náladu.  
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Dáša: Šťastná žena v domácnosti, která občas 

potřebuje pocítit, že život se netočí jen kolem 

rodiny, jídla, plínek a podpory všech zúčastněných 

 
Věk: 40 
Počet dětí: 3 
Povahové rysy:  životní nadhled, humor 
Zaměstnání: Žena v domácnosti na plný úvazek, předtím pracovala jako PR manažerka pro    
hokejový tým. 
Nejoblíbenější domácí práce:  Hádky s tchýní 
Oblíbená volnočasová aktivita: Usmiřování se s tchýní, spánek 

Ideální oslava narozenin:  Na pláži na Mauriciu se svým mužem, děti na ten večer  v dobrých 
rukou s chůvou 
Kapr nebo králík? Kapr 
  
 
Manželka Rudyho, milující matka tří dětí: malé Anežky a dvojčat Matěje a Jiříka, v domácnosti, což je 
prý dnes už druh na vymření. Normální ženská, která by si jednou za čas ráda prostě jenom tak 

odpočinula. 
 
 
Jitka Schneiderová alias Dáša 
 
„Žena v domácnosti vyhynulým druhem určitě není, i když já jich kolem sebe moc neznám. Rodina 

se dá přežít jedině láskou a s vědomím toho, že každý máme něco. A když dochází síly, tak se z toho 
hlavně nezbláznit. Ideální tchýni si představuji jako ženu, která se do situací v rodině syna 
nemontuje a užívá si jen radostné chvíle. Ale věřím, že zkušenost se vztahem musí zažít každý sám.“  
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Rudy: Obětavý chlapík, který se snaží pokud 

možno vyhovět všem tak, aby měli radost ze života 

a měl od nich taky někdy chvíli pokoj 
 
Věk: Svěží střední 
Počet dětí: 1+1+1= Anežka + dvojčata 
Povahové rysy: Rodinný typ 
Zaměstnání: Sportovní redaktor 
Nejoblíbenější domácí práce: Ladění sportovních televizních kanálů 
Oblíbená volnočasová aktivita: Nejoblíbenější domácí práce 

Ideální oslava narozenin: Romantický večer pouze s manželkou Dášou bez Anežky, dvojčat, 
matky, otce a bratra na finále mistrovství světa v hokeji 
 
Kapr nebo králík? Kapr i králík, odpověď se mění podle toho, jestli se ptá manželka nebo matka 

 
Rudy je sportovní redaktor, zaneprázdněný otec tří dětí, který si občas splete jedno dvojče s druhým. 
Pochází z obětavé rodiny, která by ihned mohla pořádat soukromý festival rodinných dysfunkcí. Ale 
Rudy všechno vydrží a navíc s úsměvem a humorem. A proto má Rudyho každý rád. 
 
Saša Rašilov alias Rudy 
 
„Každý z Rudyho rodiny má svojí pravdu a metodu, jak od sebe rozeznat dvojčata. Ale podle mě 

nejjistější stejně bude, počkat si, až se naučí mluvit a zeptat se přímo jich.“ 
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Marie: Máma každým coulem své duše. Se vším, co 

k tomu patří 

 

 
 

 
 
Věk: Přiměřený 
Počet dětí: 2 kusy 
Povahové rysy: Veselá, čistotná, v kolektivu bývá oblíbená 
Zaměstnání: Tchýně 

Nejoblíbenější domácí práce: Konzultace a poradenství, jak vést domácnost a vychovávat děti  
Oblíbená volnočasová aktivita: Konzultace a poradenství, jak vést domácnost a vychovávat děti 
Ideální oslava narozenin: Uprostřed rodinného kruhu, být ten den středem pozornosti 
Kapr nebo králík? O to vlastně ani tolik nejde, hlavně vždy to druhé než má Dáša! 
 
Matka Rudyho a tchýně Dáši, zlatá ženská, která by se pro rodinu rozkrájela, což je samozřejmě i ten 
nejpodstatnější důvod, proč by ji byl schopen někdo zavraždit. Špatně udělanou omáčku k dušenému 

hovězímu dokáže vycítit přes ulici. Naštěstí to nemá daleko a může vždy zasáhnout. 
 

Eva Holubová alias Marie 
 
 „Marie je obětavá, až vlezlá, vždy připravená podat pomocnou ruku, byť o to nikdo nestojí. Naopak 
si to třeba ani nepřeje! Byť sama nejsem tchýní, s postupujícím věkem si troufám odhadnout, že i já 
budu ,maminkou´, která ví všechno nejlíp a hned tak se nevzdá konat dobro pro svou rodinu. Asi 

jediné, jak ji nezabít a zachovat jí lásku či alespoň přízeň je, přistupovat k ní s humorem, velkoryse a 
shovívavě. Prosím vás o to milé snachy a zeťové, dcery, synové, neboť to, co jste teď vy, byly jsme i 
my.“ 
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František: Protivný nerudný dědek, který se do 

všeho rád montuje 

 
Věk: Mladý hoch kolem 65 let 

Počet dětí: Pokud vím, tak dvě. Synové 
Povahové rysy: Remcal, rýpal, někdy až neruda, možná trošku usurpátor, ale určitě ne zlý.  
Zaměstnání: Bývalý voják 
Nejoblíbenější domácí práce: Nejraději žádné, eventuálně organizování ostatních 
Oblíbená volnočasová aktivita: Lehárko 
Ideální oslava narozenin: Obsluha od celé rodiny a pořádná hostina 

Kapr nebo králík? Králík, má méně kostí  

 
 

 
Otec Rudyho a tchán Dáši, přírodní a bodrý muž plný energie, poctivosti a pravdomluvnosti. Jeho 
nejlepší vlastností je držet si svůj osobitý styl v každé situaci a navzdory všem. Nevadí, že oblek 

zapáchá po naftalínu, hlavně že ho má rád. Trenky jsou na tom stejně. 

 
 Oldřich Navrátil alias František 
 
„Lež má krátké nohy a poctivost preferuji, ale ne každý to tak má. A potom se stává, že dobrý 
skutek bývá po zásluze potrestán. Ale pro mne je důležité se každé ráno podívat do zrcadla a 
nestydět se sám před sebou. O osobitý styl se účelově nestarám, ale je samozřejmě milé, když Vás 
lidé vnímají díky osobitosti, než díky průšvihům.“   
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Robert: Hodný syn svých rodičů, pokorně vzhlíží ke 

svému bratrovi, i když ten je mladší  

 
Věk: Kolem čtyřiceti 
Počet dětí: Chtěl bych dva kluky, dvojčata, ale nemám je 
Povahové rysy: Spolehlivý a vyrovnaný 
Zaměstnání: Policista 

Nejoblíbenější domácí práce: Pomáhat a chránit… v kuchyni 
Oblíbená volnočasová aktivita: Všechno kolem jídla 
Ideální oslava narozenin: Návštěva ZOO s maminkou a velkým dortem 
Kapr nebo králík? Rozhodně králík 
 
Bratr Rudyho a švagr Dáši, pracuje u policie v hodnosti podporučíka. Uniforma mu skvěle padne. 

Služba jsou pro něho hodiny nudy vystřídané okamžiky nepředstavitelné hrůzy. Přestože dokáže 
skvěle komunikovat- jednomu muži dokonce rozmluvil skok z mostu- se ženami mu to moc nejde. 
Trpí mírnou obsedancí, takže se každým pokrmem, dřív než si ho vloží do úst, musí dotknout brady. 

 
David Novotný alias Robert 
 
„Robert je rozhodně lepší policista než brácha. U žen hledá v bytě stopy po nekalé činnosti. Když je 

nenajde, hledá lednici. Pak je mu jedno, jestli je žena doma. Nejlepší žena je pro Roberta maminka. 
A švagrová taky není marná.“ 
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Anotace jednotlivých dílů 
 

Narozeniny 
31. srpna, 21.00 hod., ČT1 
 
Dáša má narozeniny. Rudy se vrací po čtyřech dnech ze služební cesty z hokejových zápasů. 
Vzpomene si, kolik má Dáša roků? Nakonec ano, ale tím to nekončí. Dáša by si přála oslavit své 
narozeniny bez rodičů a jeho bratra. To by byl největší dárek. Prostě v klidu. Ale jak zrovna tohle 
zařídit? Celá Rudyho rodina se těší, že právě tenhle pěkný den stráví s Dášou. Je to zkouška odvahy. 

Dokáže Rudy svou rodinu přesvědčit, aby je alespoň jeden den nechala na pokoji? Nebo bude muset 
lhát? Třeba říct, že jedou s Dášou na výlet na Říp? A myslí si, že na to rodiče nepřijdou? 

 
Miluju tě 
7. září, 21.00 hod., ČT1 

 
Každodenní starosti se valí Rudymu a Dáše přes hlavu. Starost o děti, práce, komplikace s rodiči, 
není divu, že se oba kolem sebe sice pohybují a plní povinnosti, ale už si nedokáží říct, že si jeden 
druhého váží. Zvlášť Rudymu ta dvě slova – miluju tě – moc nejdou přes jazyk. Zkouší je, ale zní 
nevěrohodně, Znamená to snad, že když je nedokáže říct, už Dášu nemiluje? Anebo si tyhle věci v 
rodině nikdy neříkaly? Tohle bude nejspíš pravda. Členové rodiny se mu pokoušejí pomoct, ale ti 

vždycky napáchají víc škody než užitku – i tehdy, když to myslí dobře. Nebo to bude tentokrát jinak? 
 
Směrodatná odchylka 
14. září, 21.00 hod., ČT1 
 
V dnešní době se měří všechno. Dokonce i inteligence. A to je potíž. Zvlášť, když testy dopadnou 
jinak, než jsme si mysleli. Rudyho bratr Robert chce postoupit na policejním žebříku o něco výš. Ale 
musí udělat IQ testy. Protože se jich bojí, poprosí Rudyho a Dášu, jestli by si je nemohl vyzkoušet na 

nich. Oba svolí a výsledky testů roztočí kolotoč komických situací. Vyjde totiž najevo, že Dáša je o 
patnáct bodů inteligentnější než Rudy. Nic ve zlém, ale tohle si Rudy nikdy nemyslel. Ke všemu se 
tyhle věci vždycky rozkřiknou, takže je všem z rodiny líto, že je Rudy hlupák. Rudy si ale poradí a ve 
svůj prospěch využije každé situace. Přichází Robert a říká, že výsledky testů omylem prohodil. 

 
Dívat, nesahat 
21. září, 21.00 hod., ČT1 
 
U Němýho, kam chodí Rudy s přítelem na steak, mají novou servírku Elišku. Opravdu luxusní kost. A 
navíc má tělo jako z komiksu. Všichni muži na ní můžou oči nechat. A Rudy není výjimkou. Zřejmě si 
to i trochu vyčítá, protože když Eliška zavolá k němu domů a vezme to Dáša, tvrdí, že žádnou Elišku 

nezná. Jenže ona má jeho peněženku, kterou zapomněl v restauraci. Tímhle zbytečným zapíráním se 
Rudy prozradil, Eliška se mu líbí. Dáša vyzvídá. Rozkřikne se to po rodině a Rudy už málem opouští 
rodinu. Dáša se rozhodne prohlédnout si Elišku zblízka a všichni jdou na oběd. 
 
U nás nebo u vás 
28. září, 21.00 hod., ČT1 

 
 
Marie se pohádala s Františkem. Zapomněla mu dát do rybí pomazánky cibuli – dala mu tam všechno 
– kromě cibule. František nic neocení. Marie se urazí a odejde k Rudymu a Dáše. Tam jim oznámí, že 
bude u nich bydlet tak dlouho, dokud se jí muž neomluví. Rudy si napřed myslí, že u nich bude jen 
do večera, ale ono to může být i navždy. Jde k otci, aby mu domluvil, ale najde ho doma úplně 
šťastného. Po třiceti letech byl opět v obchodě a žije si spokojeně. Vrací se domů, ale Dáša odchází, 

musí si odpočinout od Marie, která pořád uklízí. Jde za Františkem. Kde kdo tedy bude bydlet. U nás 
nebo u vás? 
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Kapr nebo králík 
5. října, 21.00 hod., ČT1 

 
 
Dášu tentokrát napadne, že by Štědrý den mohl být u nich. Přestože byla řada na její tchyni, která 
navíc nemá ráda změny. Ke všemu chce na večeři upéct králíka, což je pro Rudyho rodinu, která 

vyznává kapra, nepřijatelné. Rudy má však rád kapra i Dášu, takže jí pomáhá, seč může. Přestože by 
se raději díval na pohádky a jen tak ležel a odpočíval, jak u nich bývalo zvykem. Zkusí zvládnout 
obojí, ale zaneprázdněn pohádkou, strčí králíka omylem místo do trouby do myčky na nádobí a 
vypere ho. Je tohle ještě pomoc, kterou Dáša potřebovala? 
 
Dáša je nemocná 

12. října, 21.00 hod., ČT1 

 
Dáša dostane chřipku. Její nemoc však nepřijde Rudymu vhod. Měl domluvenou důležitou schůzku s 
Dominikem Haškem, chtěl o něm napsat knihu, a teď má na starost celou rodinu. A navíc je Anežka a 
jedno z dvojčat nemocné a musí s nimi k doktorovi. Ukáže se, že domluvit si s Dominátorem 
pracovní schůzku v čekárně ordinace dětského lékaře, nebyl dobrý nápad. Navíc jako zaneprázdněný 
otec Rudy neví, jak dobře děti jí, jak spí, a dokonce místo nemocného dítěte přivedl k lékaři zdravé. 
Dáša dostala chřipku a vypadá to, že Rudy je úplně neschopný otec. 

 
Kdo je tady krasavec? 
19. října, 21.00 hod., ČT1 

 
 
Robert je rozvedený policista. Manželka mu utekla s chlapem, kterého sám zatýkal. Od té doby má 

problém s ženami. Většinou potkává jen ty, které mají na rukou pouta. S jinými se bavit moc neumí. 
Přesto by mu všichni milující družku přáli. Když se tedy objeví na návštěvě u Dáši jedna její 
osamocená kamarádka a trochu mezi ní a Robertem zajiskří, všichni ho hned podporují. To je on, kdo 

je z rodiny nejhezčí, klasický krasavec, sportovec! Asi už toho bylo moc, protože Rudy začne na 
bratra žárlit. Copak je opravdu o tolik krásnější? Vyrazí na nákup kosmetiky, ale bude Rudy ještě 
Rudy, až se vylepší? 
 

Hra na pravdu 
21. října, 21.00 hod., ČT1 
 
Přestane fungovat televize. K dovršení katastrofy nejen u Rudyho, ale i u rodičů. Všichni měli volný 
večer – děti dokonce usnuly – co budou teď dělat? Ženy navrhují, že by si mohly popovídat. Muži 
volají na opravnu. Opravář však nejde, a tak si rodina, která už takhle společně nic hezkého dlouho 
nedělala, rozhodne zahrát na pravdu. Hra je jednoduchá, na kartičkách jsou napsané otázky a každý 

musí odpovědět podle pravdy. I když otázky nejsou příjemné. Rodina se postupně díky této pěkné 
společenské hře dostane do rozkladu. Už aby přišel opravář a kabelovku zprovoznil. 
 
Pes  
28. října, 21.00 hod., ČT1 

 

 
Rudy si přivede domů psa, jako by tady nebylo už dost bytostí, o které je třeba se s největším 
nasazením starat. Dáše malá Anežka a dvojčata úplně stačí. Navíc má Anežka malého křečka. Ale 
Rudymu pes připomíná buldočka, kterého měli s bratrem v dětství a kterého museli dát pryč, protože 
Rudy trpěl alergií. Pes vzbudí nadšení i u Roberta. Rudy ho nakonec bratrovi s těžkým srdcem 
přenechává. Ale přichází pravá majitelka a hledá svého psího šampióna. Copak Rudyho bratr kvůli 
němu přijde znovu o psa? Ne. Aktivní rodiče zbavili šampióna největší chlouby a majitelka už ho 

takhle nechce. 
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Fascinující Dáša 

2. listopadu, 21.00 hod., ČT1 

 
Dáša zatelefonuje do rozhlasového pořadu psycholožky Nory Slámové. Ta s ní chce udělat rozhovor 
přímo u nich doma, neboť Dáša je prý vymírající druh ženy v domácnosti. Když však Nora přijde a 
spatří přehlídku členů Rudyho rodiny – Marie, František, obsedantní Robert – všichni jí přijdou 

zajímavější než Dáša, která je tak normální. Dáša na ně začne žárlit, všichni jsou tak krásně vyšinutí, 
jenom ona je normální. Rudy se jí pokusí vysvětlit, že nemůže být normální, když se dobrovolně 
rozhodla žít s jejich rodinou. Naopak. Musí být příšerně šílená… 

 
 
Proč jsme tady? 

9. listopadu, 21.00 hod., ČT1 

 
Rodiče Rudyho i Dášu milují, stejně jako jejich děti a udělali by pro ně první poslední. To je ten 
problém. Jsou u nich doma příliš často. Včetně Rudyho bratra Roberta, který je policista a občas si na 
Rudym a Dáše trénuje sledování podezřelých za oknem. Jak se vůbec stalo, že se ocitli tak blízko 
jejich rodiny? Kde udělali chybu? Ten starý byt měli tak rádi, byl tak daleko! Jenže přišla dvojčata a 
potřebovali něco většího. Dáša Rudyho rodiče neznala a navíc byla plná hormonů, takže si přála 

bydlet blízko u nich, aby jí mohli pomáhat s dětmi. Kdyby tenkrát měla ty zkušenosti, které má teď, 
trvala by na tom, aby se s Rudym odstěhovali do jiné galaxie. 
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Rudyho má každý rád 
 
Hrají: Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, David Novotný, Oldřich Navrátil, Eva Holubová a další 
Režie: Petr Zahrádka 
Námět: Phil Rosenthal 
Kamera: Karel Fairaisl 

Kreativní producent ČT: Jan Štern 
Producent Filmbrigade: Petr Bílek 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Kontakt pro média: 
 

Aneta Veselská 
605 170 042 
aneta.veselska@ceskatelevize.cz  
 
Fotoservis: 
 

Pavel Král 
pavel.kral@ceskatelevize.cz 
ftp://ceskatelevize.cz 
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