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Když zasedala historicky první Programová rada po mém 
nástupu do České televize, v roce 2012, jedním z prvních 
projektů, který nám byl předložen, byla minisérie tří filmů 
s názvem Nevinné lži. Protože se nám prvotní koncept lí-
bil a protože s tím nápadem přišla producentka a režisérka 
Tereza Vrabelová, jejíž filmařský cit, nadhled a zkušenosti 
pro nás byly dostatečnou zárukou kvality, projekt jsme 
schválili do výroby. Nechtěli jsme se ale spokojit se třemi 
filmy, požádali jsme tvůrce, aby jich vytvořili hned osm. Tak, 
aby vznikla ucelená série. A byť se nejednalo o jednoduchý 
úkol, věděli jsme, komu jej svěřujeme, a tušili, že tvůrci na-
pnou veškeré své síly, aby dodali televizní tvar, který bude 
obrazovce České televize slušet. 

Nevinné lži, které jsme do vysílání uvedli na jaře loňského 
roku, se následně setkaly s kladným přijetím ze strany di-
váků i odborné veřejnosti. Na obrazovku se s nimi totiž 
vrátil formát solitérního televizního filmu v podobě, která 
je moderní, přináší silná témata, „nešustí papírem“ a reflek-
tuje svět kolem nás nepodbízivou, diváckou formou. 

Nová pětice filmů cyklu Nevinné lži opět potvrzuje, že naše 
rozhodnutí dát tomuto projektu zelenou, bylo správné. 
Vznikl velký filmový cyklus o třinácti svébytných filmech, 
které, přestože všechny pojí jediný a navýsost lidský mo-
tiv nevinných lží, jsou nesmírně pestrou koláží zpracování, 
tvůrců a životních příběhů. Na Nevinné lži může být Česká 
televize právem hrdá. Já rozhodně jsem.

Petr Dvořák, 
generální ředitel České televize



Nároky, které jsou na nás kladeny, možnosti, které 
jsou nám předkládány, a všelijaké interpretace na-
šeho světa způsobují, že často podléháme iluzím. 
Iluze, které nám zavírají oči, jsou společným téma-
tem našich nových pěti filmů. Deformujeme si svět, 
hledáme nějaký pevný bod. Když si jako pevný bod 
zvolíme iluzi, může nás to stát část života, přátele, ro-
dinu. 

Michal Reitler,
Kreativní producent



Producenti 
Nevinných lží, 
manželé Vrabelovi: 
Podstata příběhu je 
jen jedna

V podstatě až na jednu výjimku z osmi předchozích 
filmů (Čistá práce) jsou děje Vašich filmů silně ukot-
veny v městském prostředí. Je to náhoda, nebo to 
lze vnímat tak, že jde o nějaký hlubší trend – vyprá-
vět příběhy lidí z větších měst? Vnímáte svou cílo-
vou skupinu spíše jako lidi z města? Na vesnici se 
nelže? 
Jan a Tereza: Myslíme, že podstata příběhu je jedna, 
není městská nebo venkovská. Pravda ovšem je, že 
autoři žijí většinou ve městě, a pokud není potřeba ani 
prostor a čas poznávat specifická prostředí, tak prostě 
popisují ta, která znají. Aspoň se vyšetří energie na tu 
podstatu a smysl příběhu.

S předchozí otázkou souvisí i to, že všechny Vaše 
filmy jsou zasazeny do současnosti, která je „při-
znaná“ ať už současnými reáliemi, nebo jinými de-
taily, které děj ukotvují v přítomnosti. Jde o kon-
cept, nebo – kdyby téma zapadlo do konceptu – 
byste klidně natočili například retro komedii?
Jan a Tereza: Jde jednoznačně o koncept cyklu: sou-
časnost, realita, komorní intimní příběhy v běžném pro-
středí, aktuální témata až fenomény.

Ve všech Vašich filmech hrají jednu z významných 
rolí lokace. Často jde o konkrétní, známá, něčím 
signifikantní místa, která do značné míry definují 
ráz příběhu a stávají se jeho svébytnými hybateli, 
„hrají“. Podle jakého klíče tato místa vybíráte a jak 
podle Vás ovlivní výsledný tvar filmu výběr lokací? 
Vyhýbáte se důsledně ateliéru?
Jan: Snažíme se prioritně soustředit na námět a příběh, 
nikoli na jeho rámec a už vůbec ne na zvláštní pro-
středí, „zajímavé“ profese hrdinů apod. Ideální je, když 
lokace a celková výprava jen „kompletují“ smysl a ob-
sah filmu a jsou od nich odvozeny. Když se to opravdu 
povede, pak se mohou stát samostatným výrazovým 
prostředkem. 

Tereza: Ateliéru se vyhýbáme, protože vytvářet realitu 
uměle je drahé a vlastně zbytečné. Ale pokud se zdá, že 
lokace takhle významně hrají, tak to je výsledný efekt 
nalezených fotogenických prostředí, rozhodně to není 
záměr vzniklý už od scénáře. Snad až na výjimku filmu 
Byl lásky čas, který byl od začátku psán k Máchovu je-
zeru. To si tam ovšem nijak moc nezahrálo, nejen pro-
tože nám nečekaně zamrzlo a zapadalo sněhem. 

Všechny Vaše filmy spojuje silné herecké obsazení, 
často do jisté míry i „proti typu“ herce. Jaká je role 
producentů při výběru herců a museli jste svést 
i nějaké „boje“ s režiséry stran obsazení?
Jan: Producenti ve výběru mají zásadní roli, protože 
nesou odpovědnost za celé dílo. Postupujeme ale spo-
lečně a ve snaze o soulad s režiséry a ostatními kolegy. 

Tereza: Většinou dáváme obsazení dohromady s re-
žisérem a většinou dojdeme rychle a harmonicky 
ke shodě. V druhé řadě Nevinných lží nám s nápady 
na obsazení pomáhala ještě Zuzana Povýšilová. 

Jak vybíráte režiséry? Kdy, podle čeho?
Tereza: Když je scénář téměř hotový, a podle toho, 
jaký režisér by se na téma a žánr hodil. Spíše intuitivně. 
V podstatě se nestalo, že bychom se netrefili do vkusu 
osloveného režiséra. 

Přicházíte s dalšími pěti filmy z cyklu Nevinné lži. 
Jakkoli se jedná o samostatné filmy, mají společný 
koncept (zdánlivě nevinná lež, která může převrá-
tit protagonistům život naruby). Jak v prvních fá-
zích vývoje pracujete, snažíte se vytvářet příběh 
tak, aby „pasoval“ do konceptu, nebo máte příběh 
a zpětně jej „ohýbáte“ tak, aby zapadl do celkové 
koncepce? Odmítli jste byť třeba kvalitní scénář jen 
proto, že nezapadal do koncepce Nevinných lží?
Jan: Začínáme s vlastním souborem témat, který se 
pak snažíme s různými scenáristy naplnit a rozpraco-
vat do námětů. Někdy to jde přirozeně a „lehce“, ovšem 
některé náměty jsou jakoby zakleté a dosud se nám je 
nepodařilo uspokojivě zvládnout.

Tereza: A pak taky autoři, kterým dáme náš „manuál“, 
sami přicházejí s náměty, ze kterých si vybereme, 
na čem pracovat dál. I při tomhle postupu je poměrně 
vysoký „odpad“, někdy se až u scénosledu, někdy 
dokonce na několikáté verzi scénáře ověří, že příběh 
vážně nefunguje. Kvalitní hotové scénáře neodmítáme, 
protože v téhle zemi žádné volné kvalitní scénáře ne-
existují. Většině českých scenáristů jsem se pokusila 
vymést šuplíky – nic se tam nenašlo. Ale odmítli jsme 
spoustu námětů, o kterých nás autoři vehementně pře-
svědčovali, jak do konceptu Nevinných lží náramně za-
padají. Nezapadaly. Nebo byly dost blbé. 



Leckterá témata, která ve svých filmech řešíte (ma-
teřství, alkoholismus, fanouškovství), jsou ve filmu 
a literatuře dost frekventovaná. Jak se dá u těchto 
témat vyhnout klišé?
Jan: Snad se tomu vyhnout dá, pokud příběh interpre-
tujete osobitě a autenticky. V životě se opakují stejné 
příběhy pořád dokola, ale tím, že je prožíváme auten-
ticky, tak nám otřepané nepřipadají.

Tereza: Což ovšem neznamená, že bychom si byli jistí, 
že jsme se klišé opravdu vyhnuli. 

Cyklus Nevinné lži se teď, s pěti novými přírůstky, 
skládá z celkem třinácti filmů. Máte mezi nimi své 
favority, nebo cyklus vnímáte jako celek?
Jan: Je to celek, který obsahuje jak srdeční záležitosti, 
tak i malá zklamání. 

Tereza: Mám to stejně. Všechny filmy prožíváme hodně 
od prvního písmenka až do poslední úpravy mixu, ale je 
fakt, že ty, co režíruju, si prožiju nejvíc, v dobrém i zlém. 

Myslíte, že je koncept Nevinných lží těmi třinácti 
snímky už odvyprávěn, nebo cítíte, že by se témata 
pro další „kousky“ ještě našla?
Jan: Život zdánlivě nabízí velké množství témat…

Tereza: Takže ty chceš ještě pokračovat?! 

Jan: … ovšem jejich naplnění je značně svízelné. Nikdy 
ale neříkej nikdy.

Tereza: Proboha.

Co říkáte tomu, že v zahraničí mají zájem o lokální 
adaptace některých scénářů Nevinných lží? Je to 
důkaz toho, že nejde jen o „české příběhy“?
Jan: O zájmu ze zahraničí od vás slyším poprvé, to zní 
dobře!

Tereza: Já jsem něco zaslechla, ale vlastně nevím 
přesně, co to bylo…

Jan: Reálie našich filmů jsou české, ale příběhy jsou 
hlavně lidsky pochopitelné, a proto univerzální a „nad-
národní“. 

Tereza: Máme vlastní zkušenosti z Berlína a La Rochelle, 
tam jsme opravdu nenarazili na nějaké lokální nepo-
chopení. Naopak. Horší to bylo, když jsme na festival 
do Šanghaje byli vysláni s filmem Pod hladinou. Číňané, 
kteří stále trpí regulováním porodnosti, naši hrdinku 
zkoumající, proč nechce dítě, opravdu nepochopili. 

Máte už teď v hlavách nápady na další televizní 
nebo netelevizní projekty? 
Jan: V hlavě se vždycky něco honí… Teď bych se hlavně 
chtěl popasovat se svými resty, to nejdřív. 

Tereza: Jo, restů je strašně moc. Ale co se projektů týče, 
v hlavě teď nemám nic a chvíli bych to tak nechala. 

Jak v praxi probíhá producentský dohled nad reži-
séry? Jinými slovy: jak zabránit tomu, aby režisér 
nenatočil film jinak, než jak je postaveno zadání? 
Jan: Zásadní nesoulad nehrozí, protože od začátku spo-
lupráce s režisérem se ví a během příprav se upřesňuje, 
co se točí, proč, jaký je záměr a cíl. Pokud to v úvodu 
skřípalo nebo jsme měli pochybnost o plynulosti spolu-
práce, tak k ní prostě nedošlo. 

Tereza: Ale je fakt, že se občas na place zjistí, že te-
oreticky jsme si rozuměli, ale prakticky to tak úplně 
nefunguje. Pak je to dost diplomacie, protože nemů-
žeme shazovat autoritu režiséra, jeho ego nebo jistotu. 
Ostatně zasahovat do režie je dost složité. Nejsnáze se 
zasahuje do hereckého projevu, to je naše zbraň, když 
je nejhůř. (A pak taky občas vznikne situace, že režisér 
točí film trochu jinak, než ho vidíme my, ale je možné, že 
to přinese novou hodnotu. To je tedy těžké poznat a ris-
knout.) Každopádně nutno přiznat, že ze všech filmů 
nejsme bezvýhradně nadšení. Ono taky v tom tempu, 
kterým točíme, kdy se práce na jednotlivých filmech 
překrývají, nemůžeme být u všeho, což je mi tedy líto. 

V rámci projektu Nevinné lži jste se zabývali 
mnohdy těžkými, kontroverzními nebo jinak rezo-
nujícími tématy, o kterých jste museli dlouze pře-
mýšlet a diskutovat. Stalo se Vám například, že jste 
na nějaké téma změnili svůj dosavadní názor? 
Jan a Tereza: To ne, spíše se odhalí zákoutí tématu, 
o kterých jsme neměli tušení, zjevují se další důsledky 
a souvislosti.

U prvních osmi filmů jste se několikrát dostali 
do dost vyhrocených situací (narážím například 
na Terezu Brodskou na kapačkách, zápal plic Dag-
mar Havlové, prasklý ušní bubínek Jáchyma Novot-
ného atd.). Probíhalo natáčení pětice novinek v po-
dobném duchu?
Jan: Jen doplním traumata z první řady: šéf produkce 
Roman Bartoníček odvezen z natáčení k hospitalizaci 
v IKEMu. Tentokrát byly komplikace lehčího žánru: ztra-
cený herec, který ve víru života zapomněl na natáčení, 
herec, který si zapomněl vzít prášky a při natáčení zko-
laboval, herečka, která zkolabovala těsně před natáče-
ním. 

Tereza: Šéf produkce druhé řady Aleš Týbl kolaps 
a hospitalizaci od třetího filmu jen předpokládal. Nako-
nec se mu to naštěstí nepodařilo. 

Poučeni zkušenostmi s prvními osmi filmy, dělali 
jste tentokrát něco jinak?
Jan: Dělali jsme to stejně, jen se pokoušeli dělat to líp, 
zjednodušit nic nešlo. Každý film cyklu je samostatný 
originál a nedají se využít výhody a zjednodušení jako 
při tvorbě seriálu. Ta pracnost a komplikovanost je ale 
vykoupena pestrostí a obsahovou bohatostí, tedy když 
se zadaří. 

Tereza: Poučeni až totálně zničeni překotným tempem 
vzniku první řady, chtěli jsme mít scénáře hotové dřív 
než těsně před natáčením, herce si vyblokovat do-
předu, abychom se vyhnuli příšerným stresům. Ale ně-
jak se nic z toho nepovedlo. 

Chcete něco dodat? Nějaký vzkaz divákům, spolu-
pracovníkům, České televizi?
Jan: Přejeme si, aby Nevinné lži byly pro všechny jme-
nované takovým zážitkem, pro který stojí za to, točit te-
levizní filmy. 

Tereza: Líp bych to neřekla. A taky… děkujeme.



Tereza Vrabelová: 
Jsem pozemšťanka. 
Fotbal mne 
nechává úplně 
chladnou
U celkem čtyř z celkových třinácti filmů jste se cho-
pila režie. Podle jakého klíče si vybíráte filmy, které 
chcete režírovat, a v jaké fázi k tomuto rozhodnutí 
dojde?
Když za písmenkama už skoro hotového scénáře vidím 
jasné obrazy a když mám pocit, že téma cítím i v nu-
ancích, které by se jinému režisérovi těžko implanto-
valy, neodolám. To se stalo – co se Nevinných lží týče – 
u Chromozomu. V ostatních případech mne k režii 
spíše – řekněme – přiměli. Manžel, Michal Reitler, Bára 
Kodetová, okolnosti… Což neznamená, že by se mi ty 
scénáře nelíbily – naopak. Nebo že bych nakonec ne-
byla ráda, že jsem ty filmy točila – naopak. Spíš bych se 
do režie tolika filmů sama nehrnula.

Tři z Vámi režírovaných filmů se zabývaly relativně 
ženskými tématy, nicméně ten čtvrtý je vcelku vý-
znamná výjimka – film Zrádce, který je dějově za-
sazen do prostředí fotbalových fanoušků, tedy 
do výrazně mužského světa. Hrálo ve Vaší režijní 
práci nějakou roli, že tento svět nahlížíte „ženskou 
optikou“? A existuje podle Vás v režii něco jako 
ženská optika?
Nechci úplně popírat ženskou optiku, asi existuje a ně-
kde může být i užitečná, ale obecně dělení na ženské 
a mužské snáším těžko a zrovna u režie bych to raději 
nepoužívala vůbec. Režie může být zajímavá, nápaditá, 
citlivá, špatná… Ale ženská? Co to je? Nicméně přizná-
vám, že zrovna na režii Zrádce jsem se moc necítila. Ten 
film měl točit Marek Najbrt, ale na poslední chvíli mu 
změnili termín natáčení jiného televizního projektu. To 
byl ten případ, kdy mě přiměl manžel a okolnosti. 

Jste slávistka, nebo sparťanka? 
Jsem pozemšťanka. Fotbal mne nechává úplně chlad-
nou. Ale tvrdé fanouškovské jádro mne moc mile pře-
kvapilo – hráli nám ve filmu, byli mimořádně disciplino-
vaní, zajímaví, vtipní a hodně nám pomohli. 

Jaké to je, domlouvat se Slávií, že v jejích prosto-
rách a pod její vlajkou chcete točit film o chlapí-
kovi, který nic nenávidí víc než Slávii? 
Komunikace se Slavií se ujal manžel, raději půl roku do-
předu, a do poslední chvíle to mělo ideální průběh – na-
příklad základní téma vzali velkoryse. Problém vznikl, 
až když se ukázalo, že finální verze scénáře odporuje 
firemní kultuře a realitě Slavie jako firmy. Ten problém 
jsme chápali, ale oprava znamenala úplně zrušit zá-
pletku a začít vlastně od nuly. Což se stalo pár dní před 
natáčením, tedy veliký problém, celý film byl připraven, 
odklad by znamenal obrovské ztráty, a že nestihneme 
vysílání. Ještě v průběhu natáčení jsme jednali o kom-
promisech na obou stranách, což byl velký stres pro 
celý štáb, o naší rodinné situaci raději ani nemluvím. Ale 
nakonec jsme to natočili.

Film Zrádce je o sparťanském fanouškovi, který do-
stane lukrativní nabídku pracovat pro nenáviděnou 
Slavii. Kde je podle Vás hranice mezi profesí a sou-
kromým přesvědčením? Může se člověk tím, co dělá 
profesně, zpronevěřit tomu, čemu sám věří? A kde 
se nachází ten hraniční bod? Stála jste někdy sama 
před podobným rozhodnutím, kdy na jedné straně 
stála zajímavá profesní nabídka a na straně druhé 
Vaše osobní přesvědčení, které Vám zabránilo tuto 
nabídku přijmout? 
Jsem fakt šťastná, že pro naši generaci je mnohem těžší 
zpronevěřit se přesvědčení než v době, kdy zajímavá 
profesní nabídka byla podmíněna příslušností ke straně 
nebo podepsáním něčeho, s čím člověk nemohl sou-
hlasit, nebo nepodepsáním něčeho, s čím souhlasil. Já 
na FAMU nastoupila v revolučním roce a mám to ne-
uvěřitelné štěstí, že odjakživa točím témata, která si 
vybírám, takže zpronevěřit se vlastnímu přesvědčení 
prakticky nemám šanci. Dokonce ani v reklamě se mi to 
nepovedlo. Takže tohle dilema znám maximálně v zá-
bavné formě a velmi subjektivně – právě u filmu Zrádce 
jsme neustále řešili mentální rozpor s autorem Petrem 
Kolečkem, pro kterého zradit svůj tým je vážně zrada 
vlastní krve, zatímco my jsme ho tlačili – alespoň ve scé-
náři – k nadhledu a pochopení, že tohle zrada fakt není. 
Jen jednou jsem takový problém řešila o trochu vážněji. 
Když jsme dostali na začátku devadesátých let opravdu 
velké peníze na klip. Mohli jsme si vymyslet téměř co-
koli, co chceme natočit. Nevěděli jsme, jaký je původ 
těch peněz, ale dalo se důvodně předpokládat, že „čistý 
prachy“ to nebudou. Na rozdíl od Václava Klause nám 
to úplně jedno nebylo, ale i tak jsme se nakonec – 
možná alibisticky – rozhodli, že když poctivě odvedeme 
svou práci, je to v pořádku. 

Je film Zrádce myšlen tak, že hlavní postava vlastně 
podvádí sama sebe (nemá přítelkyni, nemá práci, 
nemá koníčka, má jen fotbal)? Lze svůj život „pro-
fandit“ místo toho, aby byl žit? A není to jedno, po-
kud je člověk ve svém fanouškovství šťastný?
Ano, myšleno je to jako zrada vůči sobě a možnostem, 
které život nabízí, když se neflákáme a když se ho ne-
bojíme vzít do vlastních rukou. A taky jako metafora 
na jakýkoli zástupný životní model, pasivitu a závislost 
na něčem, co nemůžu ovlivnit, což mi připadá nesvo-
bodné, nebezpečné a především škoda. Pokud je ně-
kdo ve svém fanouškovství šťastný, nechť. Ale náš hr-
dina šťastný nebyl, uvědomoval si, že mu život uniká, 
tak jsme ho museli složitě přimět, aby začal něco dělat. 
Sám za sebe. 

Před rokem, po dokončení osmi filmů, jste říkala, 
že jste ve fázi „už nikdy“, která plynule přechází 
ve fázi „potřebujeme půl roku volna kvůli dceři 
a abychom se vzpamatovali“. Podařil se ten vytou-
žený půlrok volna a v jaké fázi jste teď?
Obdivuji Vaši paměť, ale obávám se, že tam byla ještě 
fáze „aha, další filmy musí být hned, no jo“. Realita byla 
někde mezi. Vytoužený půlrok volna padl na scénáře, 
které šly tentokrát ještě hůř než obvykle. Teď jsem 
ve fázi „prosím aspoň dva měsíce prázdnin“. 





Kryštofovi se nedaří v práci 
ani v lásce. A tak žije jen pro 
svou Spartu. Nečekaně přijde 
nabídka, kterou Kryštof nemůže 
odmítnout, ovšem ve Slavii! Jak 
se vypořádá s takovou zradou? 
A jde skutečně o zradu, nebo 
Kryštof na „nepřátelském území“ 
dostane šanci najít sám sebe 
a zjistit, co je opravdu důležité?

Zrádce
Neměj strach žít, co chceš.

Hrají: Kryštof Hádek, Marek Taclík, Jana Pidrmanová, 
Jaroslav Plesl, David Máj, Hynek Čermák a další
Scénář: Petr Kolečko
Kamera: Pavel Berkovič
Režie: Tereza Vrabelová

Michal Reitler: „Je to komedie o tom, že nemusí dojít 
na naše vlastní vybojovaná vítězství, když nám stačí ví-
tězství fotbalových klubů. Ten film mám rád. Je to to-
tiž komedie i pro ty, co fotbal nemusejí. Nebo možná 
právě pro ně. Po ty, kterým nedobrovolně fotbalová 
utkání a přenosy organizují život, kteří se těžko dostá-
vají k dálkovým ovladačům a ke slovu, když jdou pře-
nosy fotbalové ligy. Je správné, že se režie ujala Tereza 
(Vrabelová), která toho o fotbalu příliš nevěděla. Umí se 
na fotbal a fanouškovství podívat čerstvým, zvědavým 
pohledem.“

Tereza Vrabelová: „V tomhle ‚fotbalovém‘ filmu není 
žádný záběr fotbalu. Tedy až na jeden celek stadi-
ónu, který jsme si vzali od sportovní redakce ČT. Není 
to proto, že jsem se režie scén s fotbalem bála (což je 
pravda), ani že to nešlo z realizačních důvodů (což je 
také pravda), ale protože příběh nakonec vůbec žádný 
fotbal nepotřeboval.“ 

Jan Vrabel: „Čím dál více žasnu, že Zrádce vůbec vznikl, 
považuji to za malý zázrak a vpravdě unikum, které 
bude plně doceněno teprve v budoucnosti. Dnešní 
skvělé umístění Slavie v ligové tabulce mne jen utvrzuje 
ve víře, že dobré skutky a velkorysost se vyplácejí a že 
bývají odměněny. Nebýt ochoty a porozumění obou 
pražských ‚S‘, nezačali bychom v létě 2013 vůbec pra-
covat na námětu. Smekám před oběma, stal se ze mne 
ctitel pražského fotbalu.“

Petr Kolečko: „Zrádce je film o víře a o tom, že bychom 
se neměli rouhat. Sparťanský bůh to totiž vidí.“





Filip je zábavný, inteligentní, 
oblíbený a nespolehlivý. Skvělý 
parťák v hospodě, rozvedený 
manžel, trapný táta. Kariéru 
opustil, teď žije v kempu 
a jezdí s bagrem. Má opravdu 
všechno pod kontrolou, jak si 
myslí? Je jeho život dobrovolné 
rozhodnutí? Nebo jen úspěšně 
rozpouští vlastní lži v alkoholu?

Na dně skleničky
Jak se propít k vlastnímu obrazu.

Hrají: Stanislav Majer, Tatiana Vilhelmová, Leoš Noha, 
Jáchym Novotný, Lenka Vlasáková, Marek Daniel,
Pavel Liška, Iva Pazderková a další
Scénář: Jan Prušinovský
Kamera: Marek Diviš
Režie: Bohdan Sláma

Michal Reitler: „Bohdan Sláma natočil podle scénáře 
Honzy Prušinovského křehký film o chlapíkovi, který si 
nechce přiznat, že svůj život nebezpečně propíjí. Je to 
sychravý film.“

Bohdan Sláma: „Scénář Honzy Prušinovského mě zau-
jal tím, že autenticky popisuje příběh alkoholika ve spo-
lečnosti, kde je alkohol normou.“ 

Jan Prušinovský: „Já už si to moc nepamatuju.“

Tereza Vrabelová: „Autor scénáře Jan Prušinovský 
a režisér Bohdan Sláma byli přesvědčeni o představiteli 
hlavní role, který nám připadal typově úplně špatný – 
pro film i jeho vyznění. Asi měsíc obě strany zuřivě ar-
gumentovaly. Nakonec jsme přišli s tak přesvědčivým 
protikandidátem, že stačily jedny kamerové zkoušky 
a bylo jasno. Standa Majer. Všichni byli šťastní.“

Jan Vrabel: „Nejprve chci říct, že Bohdan Sláma je milý 
člověk a mám ho rád. Když ovšem ‚tvůrčím‘ způsobem 
pracoval s vyladěným scénářem Jana Prušinovského, 
žongloval s autorskými právy písní, objevovaly se nové 
postavy a podobně, tuhl mi úsměv na rtech. Aby se 
brzy vše v dobré obrátilo, a mám-li dnes vzpomenout, 
vybaví se mi jen jakási harmonická pracovní idyla – 
zvláštní kouzlo.“







Miluje svého muže, mají tři 
krásné děti. Odešli z města 
na statek se zahradou. Zhroutila 
se, když chtěla budovat štěstí. 
Kde se stala chyba? Proč jí 
manžel bere děti a doktoři ji 
posílají do blázince? Co se musí 
stát, abychom si přiznali, že už 
nemáme sílu?

Vedlejší příznaky
Zvládnout všechno není žádné štěstí.

Hrají: Bára Kodetová, Roman Zach, Regina Rázlová, 
Amálie Pokorná, Jiří Lábus, Lenka Termerová a další
Scénář: Petra Ušelová
Kamera: Pavel Berkovič
Režie: Tereza Vrabelová

Michal Reitler: „Je to film tří silných ženských osobností. 
Scenáristky Petry Ušelové, herečky Báry Kodetové a re-
žisérky Terezy Vrabelové. Všechny tři do příběhu otiskly 
svou energii, svou prožitou nebo zblízka odpozorova-
nou zkušenost. Každý známe někoho, komu se z přetí-
žení sype zdraví. A když se vám z přetížení sype zdraví, 
sáhnete po lécích.“ 

Tereza Vrabelová: „Vlastně jsem spíš zoufalá, když mi 
někdo chce vyprávět svůj příběh, že ‚by se měl nato-
čit‘. Těžko se vysvětluje, že život má ke scénáři daleko, 
historky nemají dramatickou stavbu a proč zrovna tohle 
téma není úplně použitelné… Bára Kodetová se nedala 
citlivě odmítnout. Ale jak mluvila, já se ze zoufalství pře-
souvala do nadšení, protože z jejího příběhu se dalo vy-
táhnout hned několik skvělých témat. I když do scénáře 
bylo daleko – nakonec skoro rok hledání, co s tím.“

Jan Vrabel: „Toto je příklad jednoho z vysněných té-
mat, které se však dlouhodobě a opakovaně nedařilo 
zvládnout a dopracovat do dobrého námětu a scé-
náře – zdálo se být pro nás zapovězené. Až když Bára 
Kodetová přinesla své tři A4 autentických zážitků a pře-
svědčili jsme Petru Ušelovou, jedinečnou a empatickou 
autorku, začal příběh dostávat tvar a život. Jsme hrdí 
na výsledek a myslím, že je z něj cítit ta vymodlenost, 
až posedlé odhodlání a úsilí.“

Petra Ušelová: „Nerada bych, aby příběh vyzněl jako 
paušální odsouzení psychiatrie a veškeré farmakolo-
gické léčby. Z vlastní zkušenosti vím, jak psychofarmaka 
mohou neuvěřitelně zlepšit kvalitu života… v odůvod-
něných případech. A v tom to právě je. Abychom nepo-
lykali pilulky jako bonbóny, které nám přece nutně musí 
osladit život…“



Gamemaster
Co s nepřítelem v počítači vašeho 
dítěte?

Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Krobotová, Filip Čapka, 
Johana Matoušková, Adrian Jastraban a další
Scénář: Eugen Liška
Kamera: Martin Žiaran
Režie: Peter Bebjak

Michal Reitler: „Na naše děti číhá nebezpečí všude. 
Víme, že je máme varovat před špatnými kamarády, 
drogami, alkoholem. Může na ně číhat ve škole, na ulici, 
v klubech. Vlastně za jediné bezpečné místo považu-
jeme domov, dětský pokoj. Ale tak to už být nemusí. 
To je naše iluze. Studie prokazují, že ohrožení dětí a ro-
din prostřednictvím internetu je stále větší. Neuvědo-
mujeme si drtivý dopad pomluvy na sociálních sítích, 
snadný přístup ke kybersexu. Neznáme identitu lidí, se 
kterými naše děti chatují nebo hrají hry. Může to být 
opravdu dvanáctiletá dívka, ale stejně tak to může být 
nebezpečný chlap. V lepším případě vše skončí vykra-
deným bytem. Jsou ale i horší případy.“ 

Eugen Liška: „Základní tematickou premisu série Ne-
vinných lží jsem se na začátku práce na námětu a po-
sléze scénáři rozhodl zpracovat snad o něco šířeji, než 
to nabídly filmy první sezóny. Zápletka příběhu, uma-
nutá touha řemeslníka Matouše po pomstě, nevychází 
z jedné konkrétní ‚nevinné lži‘, nýbrž z tragického střetu 
dvou paralelních, současně však velmi odlišných světů – 
světa každodenní skutečnosti a virtuálního univerza 
herní sociální sítě. Zatímco náš pobyt v realitě má své 
zákonitosti a konvence, které jsme si zvykli akceptovat, 
on-line herní prostředí avatarů se jeví jako místo, kde 
je možné cokoliv. Je to prostor fantazie, prostor, který 
je vždy tak trochu ‚vylhaný‘ – zdánlivě nevinný, ovšem 
jen do té míry, do jaké si je hráč schopen udržet kont-
rolu nad svým druhým virtuálním ‚já‘. Co se však stane, 
když se tato kontrola částečně či zcela ztratí? Je virtu-
ální zločin proti avatarovi současně také zločinem proti 
člověku? A můžeme ho potrestat ve skutečném světě? 
Zpracováním tohoto dilematu jsem se pokusil autorsky 
přispět do bohaté tradice žánru ‚příběhů o pomstě‘, 
z které jsem s potěšením poučeného diváka při tvorbě 
scénáře čerpal.“ 

Peter Bebjak: „Pomsta, nebo aspoň touha po pomstě, 
je s populací spojena od nepaměti. Je nám přirozená. 
Ještě ve starém zákoně platilo pravidlo ‚oko za oko‘. Až 
postupem času, s nástupem humanismu, vzrůstajícího 
vlivu a výkladu křesťanství, se do popředí dostává také 
další lidská, výjimečná schopnost – odpouštět. Jedna 
z nejsilnějších a nejkrásnějších lidských vlastností. 
A proto jsme lidé – protože dokážeme odpouštět.“

Tereza Vrabelová: „S tématem Nepřítel v počítači dí-
těte přišel Michal Reitler, náš šéf z ČT. Chopili jsme se 
ho okamžitě a tak vehementně, až ho nakonec Michal 
ve scénáři vůbec nepoznával. Tak se to vývojem po-
souvá.“

Jan Vrabel: „Nebezpečí, které vás ohrozí a vy-
stoupí z dětského pokoje, džin vypuštěný 
z lahve dětskou rukou – téma inspirované 
a ‚požadované‘ Michalem Reitlerem. Dlouhé 
hledání nejen obsahu, ale i formy tak, abychom 
se sice ponořili do světa IT a virtuálních her, 
ale nepřišli o obecnou lidskou srozumitelnost 
a snadné přijetí diváky bez speciálních IT zna-
lostí. Novátorský film nejen širokým uplatně-
ním animací – jsme hodně zvědaví na divácký 
a odborný ohlas.“



Je hra stále hrou, když zasáhne 
do života? Do Matoušovy rodiny 
vstoupilo zlo z virtuálního světa 
a způsobilo skutečnou bolest. 
On je posedlý touhou odhalit 
nepřítele a pomstít se. Jak najít 
zloducha ze sítě ve skutečném 
světě? A co potom? Jaký trest 
mu patří ve skutečném světě? 
A nezničí si pomstou Matouš 
vlastní rodinu a život definitivně?



Petra se snaží utéct od manžela. 
Jde to těžko. Byla to velká láska, 
dnes se oba navzájem ničí. Zatím 
jen psychicky… Aby zastavila 
destruktivní hru a našla řešení, 
musí Petra poznat, jak velký 
podíl viny na rozpadu vztahu 
má sama, jak moc kopíruje 
chyby své matky a jak před 
opakováním špatného modelu 
ochránit vlastní dceru.

Moje pravda
Dobré je to, co je dobré pro mne.

Hrají: Hana Vagnerová, Jiří Vyorálek, Jana Preissová 
a další
Scénář: Markéta Bidlasová
Kamera: Ferdinand Mazurek
Režie: Jitka Rudolfová

Michal Reitler: „Když si v dospělosti nevíme rady, často 
přebíráme modely chování rodičů. Jak rozpoznat, co si 
osvojit a co si zakázat? Jak se osvobodit z vlivu rodičů 
a zároveň být dobrým synem nebo dcerou a zároveň 
manželem, manželkou a otcem, matkou?“ 

Markéta Bidlasová: „Když mi při našem prvním setkání 
Tereza Vrabelová jmenovala témata, která ji zajímají 
a o kterých by chtěla, aby Nevinné lži byly, hned jsem 
zastříhala ušima. Byla mezi nimi mnohá, která velmi za-
jímala i mě. Delší dobu se totiž věnuji sebepoznávacímu 
výcviku, setkávám se s velkým množstvím pozoruhod-
ných příběhů a tady se mi nabízela možnost, jak je vyu-
žít. Z okruhů, o nichž jsme zpočátku hovořily – domácí 
násilí, umění (či spíš neschopnost) žít v manželství, ro-
dinné vzorce chování v nás, fenomén střídavé péče – 
mi nakonec vykrystalizoval příběh mladé ženy Petry, 
který – ač fiktivní – je inspirován mnoha konkrétními 
situacemi posbíranými ze života. (Scénář se mnou kon-
zultovalo také několik mých přátel – odborníků na psy-
chiku a vztahy.) Petřin příběh se zpočátku tváří, jako že 
je o domácím násilí, ale v podstatě je o bolestné cestě 
za osobnostní autonomií, za ‚vybabráním se‘ z rodin-
ného vzorečku. Trochu je to ale také příběh o tom, že 
‚slušný‘ rozvod může být happy endem a že hru na zlo-
syna a oběť hrají vždycky dva…“ 

Tereza Vrabelová: „Dlouho jsme se báli, aby scénář 
o ženě, která se snaží dostat ze vztahu a destruktivní 
závislosti, nebyl příliš ženský a aby z mužské postavy 
nedělal stvůru. Asi jsme to přehnali. Na film reagují ně-
kteří muži tak, že hlavní hrdinka je stvůra a mužská po-
stava je jediná normální. Naopak některé ženy si zase 
myslí, že hrdinka je normální a pochopitelná. Kdo se 
v těch vztazích má vyznat, že?“

Jan Vrabel: „Vyloženě jsem se těšil vidět Janu Preisso-
vou na place v akci a byla pro mne skutečně oslňující! 
Původně, při literární přípravě, jsem se trochu obával 
ženského džihádu. Ženský příběh a k tomu scenáristka, 
dramaturgyně, producentka a režisérka – připadal jsem 
si, že genderově nezapadám. Přesto se v příběhu po-
dařilo udržet křehkou rovnováhu mezi mužem a ženou, 
kteří zatíženi podobnou mírou viny jdou vstříc k rozuz-
lení svého manželství.“

Jitka Rudolfová: „Na scénaři mě zaujalo téma neucho-
pitelnosti pravdy ve vztahu dvou lidí, kdy každý vše vidí 
pouze a jedině ze svého pohledu, každý se snaží prosa-
dit jen tu svoji pravdu a své argumenty. Kolotoč hádek 
přestává být únosný. Je potřeba vystoupit ze zaběhnu-
tých rolí, ale jak? Důvody, proč se do takovéto situace 
dostanou lidé, kteří do sebe dříve byli zamilovaní, jsou 
asi složité a zřejmě jsou skryté v rodiných modelech, 
které přebíráme od svých rodičů. Naši nejbližší totiž 

nemusí být takoví, jací se nám dlouhou dobu 
zdáli. Myslím, že řada z nás může ve filmu na-
jít paralely s vlastními životními zkušenostmi či 
zážitky.“





Film mého života
Tvůrce Nevinných lží jsme postavili 
před zcela hypotetickou situaci: má 
vzniknout film na motivy vašeho života 
(v případě producentské a manželské 
dvojice Vrabelových o jejich 
manželství). Velmi štědrý rozpočet 
vám umožňuje vybrat si vysněné 
spolupracovníky i herce. Zkrátka nic 
není nemožné…

Tereza Vrabelová
Žánr: Osudové duchařské psychologické drama.

Scénář: I na jednodušších scénářích odvaříme víc sce-
náristů, v tomhle případě se počet a všechna jména ne-
dají dopředu vůbec odhadnout. 

Režie: To bych si s dovolením natočila sama. 

Hlavní role: Tereza Brodská mne umí tak přesně, že by 
zvládla i takový protiúkol a protityp. Ze zahraničních he-
reček nevybírám, na tak delikátní záležitost, jako je film 
o mém manželství, bych raději své české kamarádky. 

Role Vašeho manžela: Manžela by měl hrát Jiří Barto-
ška, je mu podobný. Jen bychom museli Barťáka trochu 
omladit, ale to už si zkusil v reklamě a jak to šlo. 

Název filmu: Vždycky odmítám vymýšlet název, dokud 
film není hotový. Pracovními názvy a zmatkem z toho 
vzniklým deptám produkci, dramaturgii i zadavatele, 
tak proč bych si to nechala ujít v tomhle případě? 

Jan Vrabel
Žánr: Nejraději multižánrové sci-fi z prostředí genetic-
kých výzkumů (umožňuje to velkou pestrost a přiro-
zené vazbení cizorodých prvků), alternativně spirituální 
komedie ze Středozápadu poloviny 19. stol. (konfron-
tace i synergie duchovna a materiálna různých osob-
ností).

Scénář: Já a Woody Allen, konzultace: Mark Twain, 
kdyby měl čas, a manželka Tereza.

Režie: Já nebo Woody Allen, spíše ale možná Woody 
Allen.

Hlavní role: Pozvání na casting by dostali: Antonio Ban-
deras, Gérard Philipe, Gregory Peck a Standa Majer.

Role Vaší manželky: Opět casting: Marilyn Monroe, 
Vica Kerekes, Vlastina Svátková, Sharon Stone. 

Název filmu: Co vlastně chceš?!

Hudba: K výběru: Vangelis, Ennio Morricone nebo Jiří 
Hájek.

Architekt: Jistě, nejspíše já.

Kostýmy: Někdo jako Versace, bude se to hodit pro PR, 
promo a self.

Petr Dvořák
(generální ředitel ČT)

Žánr: Kombinace romantické komedie a tragikomedie 
s občasnými prvky thrilleru a absurdního dramatu.

Scénář: Quentin Tarantino společně s bratry Coeno-
vými za dohledu Zdeňka Svěráka.

Režie: Quentin Tarantino za režijní supervize Jiřího 
Menzela.

Hlavní role: V mládí Justin Timberlake, ve středním 
věku Leonardo DiCaprio a v pokročilém věku John 
Travolta nebo Jiří Bartoška.

Název filmu: PD 



Jan Prušinovský
(scénář k filmu Na dně skleničky)

Žánr: Komedie

Scénář: Moje žena

Režie: Jaques Tati? Robert Altman? Miloš Forman?

Hlavní role: Jiří Hrzán!

Název filmu: Pitomec

Petra Ušelová
(scénář k filmu Vedlejší příznaky)

Žánr: Pravděpodobně bych se snažila o tragikomedii, 
ale nejspíš by mi ze scénáře vylezlo drama s prvky zříd-
kavého nenápadného humoru.

Scénář: Kdyby měl film dostat tíživou depresivní atmo-
sféru vrcholící hrdinčinou sebevraždou, asi bych si jako 
scenáristu (a režiséra v jedné osobě) zvolila Ingmara 
Bergmana. Pokud by se ovšem kvůli takové nicotnosti 
chtěl vrátit mezi živé. Ještě by připadal v úvahu Woody 
Allen. V jeho podání by hrdinka svoji sebevraždu zpac-
kala a musela dál žít i se svými směšnými neurózami.

Režie: Pokud bych scénář nesvěřila výše jmenovaným 
velikánům a napsala si ho sama, rozhodně bych s ním 
šla za Karin Babinskou. Mluvily bychom o něm dlouhé 
hodiny a já bych si byla jistá, že Karin už je uvnitř pří-
běhu a cítí ho. 

Hlavní role: Otázka spíš zní, kdo by byl (i po značném 
přemlouvání) ochotný hrát mě ve filmu o mně…

Název filmu: Název by musel vymyslet někdo jiný. Tak 
jako obvykle. Názvy mi „nejdou“. Leda snad… Cesta 
do pavilonu č. 23 a zase zpět. Jenže to by mě Tolkienovi 
dědicové nařkli z plagiátorství. 

Markéta Bidlasová
(scénář k filmu Moje pravda)

Žánr: Kdysi bych vám odpověděla, že by to bylo drama 
plné zvratů, napětí, romantiky a tragédií. Dnes bych 
zvolila dlouhý rodinný seriál skandinávského typu. 
Autentické prostředí, autentické dialogy a problémy, 
partner, děti, zvířata, humor, barvité a zároveň vlídné 
peripetie (ano, nejspíš si to protiřečí) a hlavně katarze 
v závěru. Asi by byl pro někoho trochu nudný, ale jiný 
bych nechtěla.

Scénář: Ten bych napsala rovnou já. A moje zkušenosti 
a zkušenosti mé rodiny, mých předků, mých dětí, mých 
přátel a známých. Ti všichni by psali se mnou.

Režie: Jedna z dánských režisérek, které mám ráda. 
Takže buď Susanne Bier (Bratři, Po svatbě, Svatba mezi 
citróny) nebo Lone Scherfig (Italština pro začátečníky, 
Škola života, Jeden den).

Hlavní role: Nějaká neznámá herečka ve středním 
věku, která by se touto rolí vtipné zralé ženy netrpící 
anorexií proslavila a odstartovala by úžasnou kariéru. 

Název filmu: Kdo říká, že lepší už to nebude?

Peter Bebjak
(režie filmu Gamemaster)

Žánr: Miluju svůj život, takže by to určitě byl horor.

Scénář: Kdo jiný, než Stephen King?

Režie: Za největšího režiséra všech dob považuju 
Stanleyho Kubricka, takže asi on – kdyby žil. 

Hlavní role: Dělat s Kubrickem? Určitě bych k tomu ni-
koho cizího nepustil. A mám na to i školu, takže můžu.

Název filmu: Shining II
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