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Základní hypotéza: 

V posledních měsících začal do českých médií pronikat nový trend televizní zábavy – formát reality 

show. Ve své práci se budu věnovat analýze první odvysílané série reality show Výměna manželek. 

Tato reality show je založena na zobrazování odlišného fungování vybraných českých domácností. 

Klíčovým prvkem jsou v tomto případě „manželky“ (družky, přítelkyně) a jejich způsoby vedení 

domácnosti, které se při vzájemném porovnání jeví jako kontrastní. Právě tento kontrast je pro 

diváka zdrojem zábavy. Budu sledovat jak jsou v pořadu zobrazovány a jakým způsobem fungují 

genderové stereotypy, jakou „ideální manželku“ tento pořad konstruuje a jak by podle nabízených 

vzorců měla vypadat „správná domácnost“ či jaká role je zde přisuzována partnerům. 

 

Metody práce: 

Kvalitativní analýza obsahu vizuálního sdělení s důrazem na sémiotickou analýzu. 

 

Předpokládaná struktura: 

1) Teoretický úvod 

- Vymezení pojmu gender a jeho zasazení do širšího sociálního kontextu. Odůvodnění aplikace 

genderové analýzy právě na tento typ pořadu.  

- Definice televizního formátu reality show (vznik, vývoj, typy, fungování) a okolnosti, které 

umožnily jeho průnik na český mediální trh. 

- Vymezení a charakteristika metodologie vzorku.  

2) Analytická část 

3) Interpretace zjištěných výsledků 

4) Závěr 
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P ř í l o h a  č .  1  –  Z á z n a m o vý  a r c h  ( v z o r )  

 
Výměna č. / Jev č.  1 / 1 
Popis jevu:       
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P ř í l o h a  č .  2  –  V s t u p n í  f o r m u l á ř  d o  p o řa d u  

Zdroj: TV Nova 
 

VÝMĚNA MANŽELEK – VSTUPNÍ FORMULÁŘ 
 
 

Jméno + příjemní:   
Věk, datum narození, znamení zvěrokruhu:   
  
Děti (jména + věk):    
(pokud máte více dětí z předešlých manželství, uveďte, prosím, která to jsou) 
   
Národnost: 
 
Jaký je zdravotní stav celé rodiny: 
 
Kouříte? Vy nebo partner? Jaký máte na to názor? 
  
Jaké máte náboženství: 
 
Vaše Sociální úroveň: 
- chudí 
- podprůměrný příjem 
- průměr 
- nadprůměr 
- bohatí 
 
Zaměstnání ženy: 
- nezaměstnaná – na podpoře  
- v domácnosti, živí ji manžel 
- na mateřské dovolené 
- OSVČ  
- Zaměstnaná – v jakém oboru 
 
Forma soužití: 
- úplná rodina 
- bez manžela s druhem 
- jiná 
 

Formulář  Výměny – prosíme, vyplňte co nejpřesněji 
 

Adresa: 
 
Telefonní číslo 
Domů:  
Mobil:  
 
Jméno a věk, datum narození, znamení zvěrokruhu partnera: 
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Jak dlouho jste spolu?  
 
Řekněte mi něco o vašem vztahu? 
 
V čem míváte spory/konflikty? 
 
Děti+věk. Řekněte mi o nich něco.(zájmy a jejich povahové rysy) 
 

Jaké je vaše a partnerovo zaměstnání?  
Ona:  
 
On:  
 
Jak byste popsal/a svou osobnost a charakter vašeho partnera/vaší partnerky?  
Ona:  
 
On:  
 
Je váš partner komunikativní, mluví rád o pocitech a má vady řeči? A vy? 
 
Existuje ve vašem vztahu prostor pro zlepšení, popř. v čem? 
 
Kdo ve vašem vztahu „nosí kalhoty“?  
 
Popište mi váš domov. (je to rodinný dům, panelový byt, družstevní byt, jak velký?) 
 
Máte zvířata - jaká: 
 
Jak se dělíte o povinnosti?  
 
Jak se dělíte o výchovu dětí?  
 
Jak byste popsal/a svůj rodičovský styl? Jak trestáte své děti? (názor na naplácání na 

zadek atd.) 

 
Jaký máte pohled na utrácení? Je odlišný od vašeho partnera/partnerky?  
 
Co vás mimo domov a práci zajímá? 
Ona: 
 
On: 
 
celá rodina dohromady:  
 
Co vás zajímá na konceptu výměny?  
 
Záznamy v trestním rejstříku 
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P ř í l o h a  č .  3  –  P ře h l e d  z ú ča s t něn ý c h  r o d i n  p r v n í  s é r i e  p o řa d u  Vým ěn a  m a nž e l e k  

VÝMĚNA MANŽELEK        1. 
       
Manželka   Eva Němcová (30)  Manželka   Alena Kubíčková (43) 
zaměstnání  na mateřské  zaměstnání  podnikatelka 
       
Manžel   Evžen (31)  Manžel   Ladislav (44) 
zaměstnání  obchodní manažer  zaměstnání   
       
Manželství   7 let   Manželství   - 
       
Děti   Anna (3)  Děti   Matěj (17) 
2  Štěpán (8 měsíců)  2  Tadeáš (14) 
       
Zvířata   4 psi  Zvířata   - 
       
Bydliště   rodinný dům v Žeravicích  Bydliště   vila v Klánovicích 
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VÝMĚNA MANŽELEK        2. 
       
Manželka   Zuzana Bártová (34)  Manželka   Martina Martínková (40) 
zaměstnání  nezaměstnaná  zaměstnání  13 let vedla bezpečnostní agenturu 
       
Manžel   Bohouš  Manžel   Ctibor 
zaměstnání  údržbář na jatkách  zaměstnání  majitel bezpečnostní agentury 
       
Manželství   -  Manželství   20 let 
       
Děti   Markéta (12)  Děti   Boris (15) 
2  Martin (14)  1   
       
Zvířata   fenka Petynka  Zvířata   dobrman Sorbon 
       
Bydliště   panelák v Broumově  Bydliště   bytovka v Klánovicích 
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VÝMĚNA MANŽELEK        3. 
       
Manželka   Soňa Bubníková (44)  Manželka   Monika Rejnartová (31) 
zaměstnání  profesionální babička  zaměstnání  domovnice na mateřské 
       
Manžel   Gustav (43)  Manžel   Ota (38) 
zaměstnání  herec a podnikatel  zaměstnání   
       
Děti   Lucie (26)  Děti   Michaela (7) 
4 + 2 vnuci  Jakub (19)  2  Ota (17 měsíců) 
  Andrea (13)     
  Betynka (4)     
  vnuk Matýsek (7)     
  vnuk Tomášek (5)     
       
Zvířata   3 bernardýni  Zvířata   - 
       
Bydliště   fara v Záboří  Bydliště   panelák v České Lípě 
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VÝMĚNA MANŽELEK        4. 
       
Manželka   Jitka Fedorková (43)  Manželka   Jana Vlčková (36) 
zaměstnání  obchodní manažerka  zaměstnání  na mateřské 
       
Manžel   Zdeněk  Manžel   Honza 
zaměstnání  majitel autobusové firmy  zaměstnání  nezaměstnaný 
       
Děti   Ivona (8)  Děti   Karolína (1) 
3 Jitky dcera z 1. manželství: Eva (15)  5  Lucie (5) 
 Jitky syn z 1. manželství: Adam (20)    Honza (11) 
      Lukáš (13) 
      Martin (19) 
       
Bydliště mezonetový byt na sídliště Hůrka v Praze  Bydliště    bytovka v Hrochově (u Prostějova) 
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VÝMĚNA MANŽELEK        5. 
       
Manželka   Martina Mölhelm (38)  Manželka   Dana Kadlecová (45) 
zaměstnání  produkční v divadle  zaměstnání  finanční poradkyně 
       
Manžel   přítel Milan (34)  Manžel   Zdeněk (45) 
zaměstnání  produkční  zaměstnání  podnikatel 
       
Děti   Káťa (8)  Děti   Tereza (11) 
2  Sára (10)  3  Tomáš (18) 
      Lucie (20) 
       
Zvířata   fenka Aura  Zvířata   2 psi, 2 koně, kočka 
       
Bydliště   činžovní dům v Praze (Žižkov)  Bydliště   rodinná farma v Děčíně 
       
    Ostatní rodina   Zdeňkovi rodiče 
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VÝMĚNA MANŽELEK        6. 
       
Manželka   Hana Svatošová (30)  Manželka   Žaneta Navrátilová (31) 
zaměstnání  grafička, tč. na mateřské  zaměstnání  cirkusová artistka 
       
Manžel   Marek (39)  Manžel   František 
zaměstnání  podnikatel - majitel kin  zaměstnání  cirkusový principál, artista 
       
Děti   Antonie (4)  Děti   Žaneta 
2  Ondřej (2)  2  Denisa (4) 
       
Zvířata   -  Zvířata   40 zvířat 
       
Bydliště   rodinný dům v Pardubicích  Bydliště   cirkus Carini 
       
    Ostatní rodina   Žanetiny rodiče - Zdena a Arnošt 
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VÝMĚNA MANŽELEK        7. 
       
Manželka   Lucie Slaninová (23)  Manželka   Erika Balážová (34) 

zaměstnání  
studentka zdravotní a sociální 

fakulty  zaměstnání  nezaměstnaná 
       
Manžel   Jan (25)  Manžel   přítel Laďa (20) 
zaměstnání  voják z povolání  zaměstnání  malíř pokojů 
       
Manželství  po skončení Výměny se budou brát  Manželství   - 
       
Děti   Tadeáš (14 měsíců)  Děti   Andrejka (8) 
1    4  Nikola (10) 
      Radek (12) 
      Anna (14) 
       
Bydliště   panelák v Týně nad Vltavou  Bydliště   činžovní dům v Olomouci 

 

 



89 

 
VÝMĚNA MANŽELEK        8. 
       
Manželka   Alena Hudcová (33)  Manželka   Eva Jurajdová (26) 
zaměstnání  podpraporčík Policie ČR  zaměstnání  květinářka 
       
Manžel   Michal (33)  Manžel   David (28) 
zaměstnání  kapitán tankové roty  zaměstnání  zaměstnanec pneuservisu 
       
Děti   Katka (14)  Děti   Denisa (9) 
2  Michal (7)  2  Tadeáš (MŠ) 
       
Zvířata   2 yorkshire teriérové, 1 kočka  Zvířata   - 
       
Bydliště   rodinný dům v Hamiltonech  Bydliště   sídliště v Jihlavě 
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VÝMĚNA MANŽELEK        9. 
       
Manželka   Soňa Sněžíková (31)  Manželka   Renáta Kuchtová (41) 
zaměstnání zástupkyně ředitele pro mateřskou školu  zaměstnání  uklízečka na základní škole 
       
Manžel   Ota (38)  Manžel   Dušan (42) 
zaměstnání    zaměstnání  školník 
       
Děti   David (9)  Děti   Andrea (13) 
3  Jakub (7)  2  Michal (9) 
  Ondřej (4)     
       
Bydliště   rodinný dům v Plaňanech  Bydliště   školní byt v Mladé Boleslavi 
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VÝMĚNA MANŽELEK        10. 
       
Manželka   Jaroslava Bláhová (35)  Manželka   Lenka Hrnčiariková (38) 

zaměstnání  
žena v domácnosti + 

kosmetický salón  zaměstnání  majitelka dvou hostinců 
       
Manžel   Zdeněk (40)  Manžel   přítel Petr (40) 
zaměstnání  majitel autobazaru  zaměstnání  majitel dvou hostinců 
       
Manželství   15 let  Manželství   - 
       

Děti   Matěj (10)  Děti 
  

Lenky dcera z 1. manželství - Lenka (15) 
2  Nikola (3,5)  6 Lenky syn z 1. manželství - Pavel (17) 
     Lenky dcera z 2. manželství - Božena (11) 
     Lenky syn z 2. manželství - Juraj (8) 
     Petrův syn - Martin (15) 
      Lenky neteř - Věra (17) 
       
Bydliště   panelák v Přerově  Bydliště   rodinný dům v Kojeticích 

 

 



92 

 

VÝMĚNA MANŽELEK        11. 
       
Manželka   Jindra Maděrová (29)  Manželka   Milena Chmelíková (35) 
zaměstnání  nezaměstnaná  zaměstnání  žena v domácnosti 
       
Manžel   Václav (33)  Manžel   Martin 
zaměstnání  vozmistr na dráze  zaměstnání  podnikatel 
       
Manželství   6 let  Manželství   - 
       
Děti   Viktorie Jindřiška (4)  Děti   Milena (14) 
1    2  Martin (8) 
       
Zvířata   kočka, pes, rybičky, korela  Zvířata   - 
       
Bydliště   panelák v Hulíně  Bydliště   panelák v Pardubicích 
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VÝMĚNA MANŽELEK        12. 
       
Manželka   Monika Drnková (31)  Manželka   Lenka Heidelbergová (31) 
zaměstnání  roznáší letáky  zaměstnání  na mateřské 
       
Manžel   přítel Ernest  Manžel   Petr (36) 
zaměstnání  frézař ČKD  zaměstnání  nezaměstnaný 
       

Manželství  4 roky (1. manželství trvalo 12 let)  Manželství   - 
       
Děti   Anna (cca 10?)  Děti   Petr (7) 
3  Honza (cca 12?)  3  Helena (5) 
  Pepa (14)    Richard (3) 
       
Zvířata   2 psi  Zvířata   koza, slepice 
       
Bydliště   činžovní dům v Praze (Nusle)  Bydliště   rodinný dům v Novém Spálenci 
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VÝMĚNA MANŽELEK        13. 
       
Manželka   Denisa Ciceová (26)  Manželka   Denisa Janušová (32) 
zaměstnání  kosmetička, vizážistka  zaměstnání  na mateřské 
       
Manžel   přítel Jakub (31)  Manžel   Zdeněk (31) 
zaměstnání  kadeřník  zaměstnání  staví dům 
       
Manželství   -  Manželství   4 roky 
       
Děti   Júlie (4)  Děti   Dominika (12) 
1 

   
5 Martin, Anna Marie, Denisa,  

Zdeněk (2 roky a 9 měsíců)  
       
Zvířata   morčátko  Zvířata   pes, kočky 
       

Bydliště   panelák v Praze (Zličín)  Bydliště 
  

rodinný dům v Blišicích (u Brna) 
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VÝMĚNA MANŽELEK        14. 
       
Manželka   Petra Krajčinovič (30)  Manželka   Pavla Géblová (32) 
zaměstnání  moderátorka rockového rádia  zaměstnání  asistentka vedoucího skladu 
       
Manžel   Karel (59)  Manžel   Karel (35) 
zaměstnání profesionální muzikant, taxikář  zaměstnání řidič / strojník u stavební firmy 
       
Děti   Ester (11)  Děti   Viky (6) 
1    3  Katka (9) 
      Lukáš (12) 
       
Zvířata   fena Vašky  Zvířata   fretka 
       
Bydliště   činžovní dům v Praze (Nusle)  Bydliště   panelák v Mělníku 
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VÝMĚNA MANŽELEK        15. 
       
Manželka   Gita Votavová (35)  Manželka   Iva Marková (34) 
zaměstnání  na mateřské  zaměstnání  na mateřské 
       
Manžel   Vláďa (37)  Manžel   František (28) 
zaměstnání  ekonom  zaměstnání  policista 
       
Manželství   15 let  Manželství   - 
       
Děti   Anna Margita (16 měsíců)  Děti   David (8) 
4  Vládík (3)  2  František (3) 
  Bára (12)     
  Simona (14)     
       
Bydliště   rodinný dům v Ústí nad Labem  Bydliště   rodinný dům v Dubicích 
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P ř í l o h a  č .  4  –  Z á z n a m o v é  a r c h y  c i t o v a n é  v  p r á c i  

 
• Tematická skupina jevů č. 2: Důvody přihlášení do soutěže  

záznamový arch č. 1, 15 
 
• Tematická skupina jevů č. 3: Pozitivní/negativní vlastnosti partnera(ky)  

záznamový arch č. 6 
 

• Tematická skupina jevů č. 4: Poprvé v novém bytě  
záznamový arch č. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14 
 

• Tematická skupina jevů č. 5: Manuál s úkoly  
záznamový arch č. 2, 3, 8, 12, 13 
 

• Tematická skupina jevů č. 6: První dojmy  
záznamový arch č. 2, 3, 5, 13, 14, 15 
 

• Tematická skupina jevů č. 7: Role manžela  
záznamový arch č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 
 

• Tematická skupina jevů č. 8: Žena a kuchyň  
záznamový arch č. 2, 3, 6, 14 
 

• Tematická skupina jevů č. 9: Úklid  
záznamový arch č. 2, 3, 11, 12, 15 
 

• Tematická skupina jevů č. 10: Teď tady velím já  
záznamový arch č. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15 
 

• Tematická skupina jevů č. 11: Mezi 8 očima  
záznamový arch č. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V!m"na #. / Jev #. 1 / 2

Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Sedí na zídce na zahrad!

Syn: mámu jsem p"ihlásil 
na v#m!nu, proto$e chci 
zkusit n!co nov#ho, chci 
zkusit jak by tady n!jaká 
jiná máma zvládla 
tenhleten prostor, 
proto$e je to tu docela 
velk#. T"eba n!jaká paní 
z bytu, jestli v%bec by to 
zvládla, p"e$ila s náma.

Eva sedí v lo$nici na 
man$elské posteli, v 
pozadí rozsvícená 
lampi&ka.

Doufám, $e mi tahle 
v#m!na dá nové 
zku'enosti a také nové 
zku'enosti mému 
man$elovi.

V!m"na #. / Jev #. 15 / 2
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Iva sedí na gau&i s 
man$elem.

Do man$elek jsem se 
p"ihlásila proto, $e jsem 
cht!la vyb"ednout ze 
stereotypu. P"i'lo mi to 
hodn! zajímav# a mo$ná 
se nau&ím i n!co, co bych 
mohla pou$ít i ve vlastní 
rodin!.

V!m"na #. / Jev #. 6 / 3
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Hana sedí s man$elem na 
gau&i.

Ka$dá $enská správná na 
mate"sk# chodí do 
kavárni&ek, do 
Mate"ského centra, 
(EEE? [obrací se na 
man$ela. Marek odpovídá 
podle p"ání "noo" - oba 
se sm!jí]

(aneta le$í s d!tmi v 
posteli.

Nejd%le$it!j'í jsou pro 
m! d!ti, rodina, aby byli 
zdraví a to je pro m! 
podstatn# fakt stra'n! 
moc.

VO: D!ti vychovávají Svato"ovi pom!rn! p#ísn!. U$í je, %e na n!které v!ci si musejí um!t
po$kat. … D!ti jsou sice stra"n! d&le%ité, ale není to to jediné.

Gita / Vlá$a Iva / Franti%ek

Pozitivní a negativní vlastnosti partnera(ky)

Hana / Marek &aneta / Franti%ek

Alena / Ladislav Eva / Ev'en

D%vody p"ihlá'ení se do sout!$e

D%vody p"ihlá'ení se do sout!$e

V!m"na #. / Jev #. 2 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

p"edsí) - zkou'í rozsvítit 
sv!tlo, bez úsp!chu asi to nefunguje p"edsí) zdraví

ob#vák

ob#vá, zví"átka, to je 
jasn#, ko' [ukazuje na 
psí pelech] vypadá to na 
v!t'ího psa, snad nebude 
v!t'í ne$ já, teda.

Prochází nejprve jedním, 
pak druh#m d!tsk#m 
pokojem.

tady to bude asi hodn! 
malé mim&o.  
Tady to bude asi student, 
v!t'í, základní 'kola? 
Holka.

d!tsk# pokoj 
[pokoj dospívajícího 
kluka]

tak tady vidím comp, to 
vypadá na dít!, d!v&e 
podle 'at%. Tady bydlí asi 
n!jaká hol&ina. No ale 
pánskej sprej, to je 
divn#. Ale dv! d!ti tady 
ur&it! nejsou. kuchy)

tak to si budeme rozum!t 
s kuchyní! Velké hrnky na 
polívky, polívka je grunt.

balkón

takov# neuspo"ádan# no, 
já bych to tady m!la 
ur&it! hez&í … asi bych si 
tu n!co p!stovala

záb!r na kuchy)skou 
linku a zbytek kuchyn!

kuchy) … no … to je 
kuchy) [bez nad'ení], 
granule pro pejska. Moc 
se mi tady nelíbí. Je to 
takov# zmatek v tom 
byt!.

V!m"na #. / Jev #. 3 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

p"edsí) - odkládá klí&e 
a kabelku. Sklání se k 
botníku.

Boti&ky a malink#, 
jéézisi [dal'í boti&ky] a 
to bude n!jaká 
hol&i&ka. p"edsí)

tady bude hodn! d!tí, 
hodn! bot

ob#vák - zavírá 
otev"enou sk"í)

Já nenávidím otev"en# 
sk"ín! [procedí mezi 
zuby]

pokoj - prohlí$í si 
p"ipravené fotky

Po&kej, to je ten herec 
tady. Tak to je n!jaká 
kuli'árna na m!… já jsem 
fakt u n!j doma? … tak to 
je hust#.

d!tsk# pokoj - na koberci 
le$í cedulka "tady te* 
bydlí'". V pod"epu v 
pokojí&ku.

pokoj, hra&ky … tak$e 
mal# dít! a v!t'í dít!. d!tsk# pokoj

jééé, kolik je tady d!tí? 
2? 3? 

kuchy) - ve d"ezu 
neumyt# hrnek od 
snídan!

No, jsou to p!kn# 
bordelá"i. [otevírá lednici] 
Tak co budeme va"it k 
ve&e"i? Ho"cici, ho"cici, 
ho"cici, no to budu 
kouzelník … n!co 
splichtíme.

kuchy)
- otevírá ledni&ku
- sporák
- otevírá sk"í)ku s 
ko"ením

- noo, p!kn! 
nabouchaná.
- Je$i' plyn! Nooo, tak to 
bude asi v'echno p!kn! 
p"ipálen#, proto$e já 
va"ím na elektrice, to 
jsem zv!davá co tu 
uva"ím.
- nic moc srovnan#

dal'í pokoj

Je$i' tady je pokoj%. 
Kolik t!ch d!tí tady 
maj, proboha?*

Poprvé v novém byt!

So(a Monika

* Je to ú%asn! velik', je tu hodn! prostoru. Jen nevím, kdo to tu uklízí [smích]

Poprvé v novém byt!

Zuzana Martina



V!m"na #. / Jev #. 4 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

vchází do p"edsín!, 
zouvá se

tady to ú$asn! voní, 
no to je skv!l#. p"edsí)

Kristovy rány! No to je 
nááádhera.

kuchy)
Tak tohle bude moje 
králvství te*? kuchy)

o takové lince se mi 
zdá, to je to co by si 
&lov!k p"ál

lo$nice + záb!r na 
post#lku

tady je fakt mal# 
d!tsko? No tak to bude 
teda sranda. ob#vák

no ur&it! budou n!jak# 
dost bohat#, jestli 
nebudou podnikatelé

vchází do d!tského 
pokoje s vystra'en#m 
v#razem na tvá"i

Ty br*o! [záb!r na 
v'echny postele] Tak 
tohle je d!cák a do 4 
m! teda nau&ili po&… 
Tady je 5 d!tí?! 
[smích] Tak to je 
legrace. To je 'ok.* d!tsk# pokoj

mají tu je't! panenky 
… nevím, jestli jsou v 
1., 2. t"íd! - pomen'í 
d!ti, jedna u$ bude 
v!t'í

V!m"na #. / Jev #. 7 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Vchází do kuchyn!. 
Otevírá ledni&ku.
Zkoumá fritovací 
hrnec.

- Jee, taková kuchy)ka 
[s lítostí].
- No teda, párky, ty jo. 
- Je$is marjá, tam je 
stra'n! málo oleje a 
je't! takovej 
'pinavej.To tady 
nem!n!j? P"edsí) - zouvá se.

Oooo, malé boti&ky. To 
budou malink# d!ti.

koupelna - záb!r na 
'pinav# záchod, vajgly 
u vany

V'echno takov# 
u'mudlan#, ale 
celkov!. No tak to teda 
zm!nim. koupelna

Jeee, no tak to si 
budeme rozum!t. 
Stejná kosmetika jako 
moje. Tak to je super.

U schod% do ob#váku - 
p"em#'lí, jestli se má 
zout.

Já se nezuju.
Je$i' marjá, oni kou"ej 
doma? Ob#vák

Hmm, sbírka slon%, to 
je jak u m! doma.

D!tsk# pokoj - zkoumá 
fotky d!tí

Chlape&ek a hol&i&ka, 
ta nevypadá velká. 
[vrací fotky na poli&ku] 
je$i' marjá, stra'n! 
moc prachu, v'ude! Je 
tu takov# mírn# 
zápach, taková 
zatuchlina.

Kuchy) - otevírá 
ledni&ku

Hmm, tak teda, to je 
v#b!r na va"ení!

Ob#vák

To je v'ude stejn#. Ale 
ten smrad je stra'nej, 
co na tohle mám "íct, 
no?

D!tsk# pokoj s 
post#lkou a zárove) 
postelí pro Eriku

Post#lka úpln! 
perfektní, tady se bude 
bydlet. A miminko asi. 
Tipla bych to tak na 
p%l roku.

Poprvé v novém byt!

Lucie Erika

Poprvé v novém byt!

Jitka Jana

* Ne to musim zvládnout, kdy% jsem zvládla 3 svoje. Je%i" kde ty d!ti jsou? V%dy( jim ta máma
bude chyb!t. Ty jo, ta se musí to$it s p!ti d!tma. [uznale] Já u% ty d!ti chci vid!t a chchi vid!t
$lov!ka, kter' si do t'hle doby po#ídí 5 d!tí [smích].

V!m"na #. / Jev #. 8 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

P"edsí) - vchází do 
kuchyn!, prochází cel# 
byt

Krásn#, krásn# 
barvi&ky jsou tady. 
Je$i' mane, m! bouchá 
srdí&ko [smích]

P"edsí) - vybíhají 
pejsci Jéé, mal# yorkshirci.

D!tsk# pokoj

Podle ko&árku bych 
tipovala, $e tu bude 
hol&i&ka. A podle 
je"ábu aj kluk. Koupelna

Jsou tady hra&ky, 
tak$e tu jsou asi mal# 
d!ti.

Ob#vák

No perfektní. Kyti&ky 
jsou tady, tak aspo) 
n!co $iv#ho v tom 
paneláku. Super. Kuchy) - prostorná

P%sobí to hezky, 
útuln!.

V ob#váku objevila 
ko&i&ku - bere ji do 
náru&e a mazlí se s ní.

No co ty se' za&? 
Hol&i&ka nebo kluk? Je 
to p!kn#, $e je tady 
ten $ivot cítit, barevn# 
st!ny, ta kombinace, 
ta ko&i&ka, aspo) 
n!jak# kyti&ky … 
myslela jsem $e to 
bude hor'í, na to $e je 
to v paneláku. Super.

Ob#vák v&etn! 
prostoru na cvi&ení. 
Nad TV terárko s 
hadem.

Jé a tady budu mít 
n!jak# zví"átko. Jé a já 
u$ ho vidím. Tady je 
had. Hady teda 
nemusím.

1. d!tsk# pokoj

Tady bych "ekla, $e tu 
bude asi sle&na, mo$ná 
15letá. Má ráda kon! i 
pejsky [podle obrázku 
na dece a st!nách]

2. d!tsk# pokoj

A tady má pokojí&ek 
n!jak# chlape&ek [na 
zemi koberec se 
silnicema] Myslím si, 
$e jeden. *

Alena Eva

* Vychází ven na terasu a zahradu: "jé a tady jsou slepice. Vztah k slepicím mám, myslím si,
dobrej. Dávají vají$ka tak%e je máme rádi".
Prochází skleník: "tady je n!jaká zelenina, kterou neznám"

Poprvé v novém byt!



V!m"na #. / Jev #. 10 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

V p"edsíni

No vypadá to tu moc 
hezky, první dojem je 
úpln! suprov#. De 
vid!t, $e na estetiku si 
velmi potrpí, $e mají 
rádi d"evo.

Kuchy) - záb!r na st%l 
s hrnky od kávy

Tady budu va"it? Tady 
n!kdo nedopil kafe.

Lo$nice - antique styl

Post#l&eka tu je. 
Lo$nice vypadá moc 
krásn!, to se mi líbí. D!tsk# pokoj

Tady máme ur&it! 
n!jak# dítka. No tady 
máme n!jakou 
princeznu [vidí fotku 
na stole]. Ale n!jak 
moc postelí.

D!tsk# pokoj. Záb!r na 
&ervené angli&áky.

Tady je d!tsk# pokoj 
syna. Odhaduji 10-12 
rok%.

Koupelna - záb!r na 
kosmetické p"ípravyk

Hodn! o sebe dbá 
paní. To je vid!t. I 
pán. Potrpí si na tu 
hygienu a krásu sv#ho 
t!la.

Ob#vák - ko$ená 
sedací souprava. 
Krásná &erno-bílá 
kuchy).

Je tady moc velk# 
luxus na m! a nejsem 
na to zvyklá, proto$e 
já p"i t!ch 4 d!tech a 
p"i svém denním 
re$imu a$ takov# 
po"ádek nemám.*

Lenka Jaroslava

Lenka: Jde vid!t, %e ta pani má $as na ten po#ádek, %e se tomu hodn! v!nuje. Tady ten pán
m&%e b't dost takov' náro$n' v&$i m!. Budu se sna%it vyhov!t, pod#ídit, pokud n!jak'
problém bude, budu se ho sna%it #e"it. Já od problém& neutíkám. 

Jaroslava: no já bych to tu cel' vzala z gruntu. Tro"ku bych to tu p#ed!lala na m&j vkus.

Poprvé v novém byt!
V!m"na #. / Jev #. 11 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

P"edsí) Chodba je veliká
Otevírá dve"e do bytu 
s cedulkou "Pozor pes" Je$í'i pes!

Otevírá dve"e do 
ob#váku

Tady mají asi ob#vák. 
Uaaaa!!! Mají tu 
po&íta&, to mám 
radost.

Kuchy) - rozhlí$í se 
kolem sebe

Je$kovy zdraky. Tady 
to teda moc nevypadá.

kuchy)

Tohle je krásná, útulná 
kuchy)ka. Hmm, tak 
to paní se tam nebude 
mít asi tak krásn!.

Opatrn! vchází na 
balkón

Tady pes nebude. 
Dobr# je to. Ptáci! 
Je$í' marjá! Co $erou?

Pokoj pro Jindru

To mám velkou postel, 
to se mi líbí! To se mi 
bude dob"e spát. Ob#vák

Tady pes není n!jakej? 
Hmm, po&íta& n!jakej, 
dobr#. Jak se tady 
vejdou?! Jak tady $ijou 
takhle? Takov# mal#, 
to jsou um!lci teda.

Opatrn! otevírá dve"e 
do d!tského pokoje

Doufám, $e tam na m! 
ne&íhá n!jaké zví"átko. 
Je't! jsem tu $ádné 
nevid!la. To bude mít 
paní asi radost, jestli 
nemají zví"átka [Jindra 
má zví"átek hodn!]. D!tsk# pokoj

Tady to vypadá, $e by 
to bylo jedno dít!. 
Je$i' ptá&ek tady je. 
No tak o to se teda 
v%bec neumim starat. 
To bude konec teda.

D!tsk# pokoj

Aaaa tady máme 
pokojí&ek d!tí. Jsou 
'kolního v!ku, proto$e 
mají na stolech 
rozvrhy. Koupelna

Tady kape voda! To by 
cht!lo aspo) nov# 
t!sn!ní dát.

Koupelna

Tady je p!kná 
koupelna, zelená. To 
mají tady v!t'í luxus 
ne$ u nás. Paní se 
bude muset uskromnit. Vchází na WC

Záchod asi splachuje 
[vyzkou'í]. N!kdo 
nesplách. To by mohli 
splachovat teda.

Milena: Asi moc po#ádn' nebudou, ale zase se budou asi um!t bavit.

Poprvé v novém byt!

Jindra Milena

Jindra: Myslím si, %e se tu nudit nebudu. Budeme mít stejné zájmy a koní$ky [usuzuje podle
knihovny]. Bude se mi tu moc líbit.



V!m"na #. / Jev #. 14 / 4
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

D!tsk# pokoj

Tak se na to mrknem. 
2! Ty bláho. Tady je 
víc d!tí nák. Dv!… T"i. 
3 d!ti. … Fretka P"edsí)

Je$í'i kriste zelen# 
st!ny. Nesná'ím 
zelenou.

Kuchy)

Aaaa, kuchy)ka, 
po&ítá&ek. Tady budu 
kralovat jo? Podíváme 
se jak papá rodina. 
Schváln! jak $ijou. 
Jestli $ijou zdrav! nebo 
nezdrav!. [otevírá 
lednici] Noo, Apetito 
máme tady doma. 
Brambora&ka. Kuchy)

Hmm, nerezová 
lednice, $ádn# chudáci. 
[otevírá lednici] Hézk#! 
Tady se nebudeme mít 
'patn!.

Ob#vák

Ob#vá&ek. [natahuje 
vzduch] Tady se kou"í. 
To je dob"e. To je i 
lo$nice k tomu, nebo 
co. Ob#vák

Parkety v'ude, no 
nádhera. T!ch 
cédé&ek. Byte&ek 
útulnej, vcelku 
naklizíno, myslím, $e 
by to 'lo.

V!m"na #. / Jev #. 2 / 5
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Sedí v ob#váku na 
gau&i

8-8:15 vyven$i 
Sorbona … vo* ho 
na zeleném vodítku 
bez náhubku, je 
p#átelsk". Nevím co 
bude d%lat beze m%. 
Bomba no. V 8:20 dej 
Sorbí(kovi léky… 
pane bo$e

Sedí v ob#váku na 
gau&i.

Hezky!!! 6:15 vsta+. 
To já chodím spát. 
P#iprav snídani, 
nasnídej se, v(ichni 
absolvujte osobní 
hygienu. 
Dohromady?! Bo$e, 
v$dy, to je je't! mlad# 
mu$sk#, to by ho 
mohlo zabít:)

ráno

A! chlapi vyst#elí z 
domu vrhni se na 
hygienu, nasnídej 
se. Tak pozor, já 
snídám u$ v 6:00, 
tak$e já se najim a pak 
m%$u teprve n!co 
d!lat. ob!d

10-11:00 p#iprav 
p#ílohu k ob%du. To 
taky m%$e b#t p"íbor. 
Podle toho, kdy 
man!el vstane, dej 
mu ob%d, kter" 
nava#í( den p#edem. 
Ustát# ob!d, no dobrá.

voln# &as

V po, st, pá jdi cvi$it 
ze sousedkou Janou. 
No ani náhodou. To m! 
nebaví. Jana je o 
n%co men(í koule, 
funíme. No tak a, si 
tam chodí fun!t sama 
te*ka. va"ení

P#iprav ob%d na 
druh" den. Upe$ 
kolá$, buchtu. Ze 
sá&ku to zbouchnu.

Manuál s úkoly

Zuzana Martina

Martina: a kdy% to bude horor tak vezmu psa a p&jdu n!kam se psem na procházku. No. Já
myslím, %e to bude v pohod!.

Petra: No hezk' je to tady. Sympatick'. )is(ou$k'. Zdá se, %e se tady kou#í. Zví#e tady taky je, 
to m! t!"í. Hlavn! ty d!ti musím n!jak roz#e"it.

Poprvé v novém byt!

Petra Pavla

V!m"na #. / Jev #. 3 / 5
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Sedí v kuchyni u stolu.

Ulo! Otíka do 
post"lky
já v!d!la, $e tu bude 
chlap&ek! Sedí v kuchyni u stolu.

Podle pot#eby upe$ 
n%co k snídani
upe& jo?! [smích] to já 
neumim, to má' sm%lu 
teda.
Poté si nalij 
skleni$ku a relaxuj.
Ve 22.30 u$ budu 
tuhá!

ob!d

V 11:00 vyzvedni u 
&árky ob%d.
U +árky ob!d? Tady se 
neva"í? Hm.

Co$e? V pátek je 
zabíja&ka? No nazdar.

domácí práce

'eká t% práce 
domovnice.
No ty bláho! Ka!d" 
den vyt#e( schody a 
v"tahy.* domácí práce

Ut#i prach, vyt#i, 
vysaj, vyt#i 
koupelnu, zame) 
verandu
To nem%$u stihnout za 
tak krátkou dobu!

V!m"na #. / Jev #. 8 / 5
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Sedí na gau&i v 
ob#váku

Man!el David vstává 
p#es t"den v 5.30 - 
vzbu* ho. Tadeá(ek 
.. Deniska .. p#ijdou 
za Tebou.
Tak to jsem tedy 
zvedavá [smích] Sedí v kuchyni

V 7:00 vsta+ … 
nachystej snídani … 
otev#i slepi$ky … 
granule kocourovi,…

dopoledne [hraje si s 
ko,átkem]

Dopoledne v%t(inou 
uklízím a va#ím, 
nebo jdu s d%tmi na 
nákup…
Akorát $e já toho mám 
doma tro'i&ku víc. 
Doufám, $e to paní 
zvládne.

Na$e( pejsky, sleduj 
TV, !ehli prádlo, 
povídej si s 
man!elem nebo je* 
s dcerou na solárko 
$i b%! b%hat.

David kolem 22 
hodiny usíná a já 
také. P#es víkend 
David více ponocuje.
No tak to si budem s 
pánem domu asi 
rozum!t.

V pátek ve&ír tady 
mívají náv't!vy. 
Náv't!vy mám ráda, 
mají tady napsáno, $e 
grilujou, tak$e to bude 
asi taková veselá kopa.

Eva: V"echno to, co má man%el rád umím uva#it. Tak kdy% ho t#eba na"tvu, tak si ho udob#ím. 
Doufám, %e ho nena"tvu

Manuál s úkoly

Alena Eva

Alena: Jestli teda pan David usne a d!ti usnou, tak jak jsem to d!lávala d#ív kdy% jsme bydleli
v byt!, tak jsem se ve$er sbalila a chodila jsem b!hat. Já tu p#írodu pot#ebuju, já pot#ebuju jít
ven a cítit se voln!, tak%e já asi budu utíkat.
[chvíli ml$í, vzdychne si] To je hrozn', co tady budu d!lat?! [smích]

Manuál s úkoly

So(a Monika

* Tak to mám o zábavu postaráno. Ale baví m!, %e má vytírání cel'ho baráku a% na víkend,
proto%e to u% jsou moje dny a to se bude vytírat tady, proto%e tady je to víc pot#eba ne% v
cel'm baráku [na"tvan!]. Nazdar.



V!m"na #. / Jev #. 12 / 5
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Sedí v kuchyni u stolu.

V 6:15 vzbu* Pé)u, 
ud%lej mu snídani, 
sva$inu a pití do 
(koly. Tak to jsem 
zvyklá. Vstávám v 
6:00, tak$e je't! si 
p"ispím. Sedí v kuchyni u stolu.

Vsta+ v 6:00 a 
p#iprav d%tem 
snídani. No, to je jak 
u nás doma.

domácí práce

Nakrm psi, kozy a 
slepice. Jednu kozu 
podoj. Pane bo$e 
[stále se ov'em 
usmívá, nic neodmítá] domácí práce

Vyven$i oba pejsky. 
No tak to je paráda.

ob!d

Slepice vy!e+ k 
rybníku. Tak to ne 
teda [smích] Ve 12:00 
p#iprav ob%d. Po 
ob%d% ud%lej 
man!elovi kávu a 
dej mu n%co 
sladkého co upe$e(. 
[chytá si hlavu do 
dlaní] ob!d

Dopoledne pokli* co 
bude t#eba, uva# 
ob%d. Man!el p#ijde 
dom, v 15:00, dej 
mu ob%d.

práce na zahrad!

Odpoledne jdi na 
zahrádku a ud%lej co 
bude t#eba - vyplej, 
sesbírej zralé plody. 
Man!el Ti bude 
pomáhat. Seber 
prádlo, vy!ehli. To 
bude teda moc hodnej. v#chova d!tí

Dojdi v 16:00 pro 
Ani$ku do (kolní 
dru!iny. Dohlídni na 
p#ípravu do (koly a 
ud%lej s d%tmi úkoly.

ve&erní program

Pak se m,!e( dívat s 
man!elem na 
televizi. To mám 
radost teda. ve&erka pro d!ti

V 20:00 za!e+ d%ti 
do postele. [smích] 
k'á, k'á!

Lenka: tak já myslím, %e to nevypadá podle toho denního re%imu tady, %e to nebude taková
honi$ka jako u nás. Tak%e doufám, %e to tady se v"ema po domluv! n!jak zvládnem. 

Monika: A% na ty slepice a dojení t' kozy by to nem!l b't problém. To je jak u nás.

Manuál s úkoly

Monika Lenka
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Usedá ke 
kuchy)skému stolu

Tak te* si p"e&tem, co 
mi paní vymyslela. 
Tahák pro pohodov" 
chod na(í rodiny. 
Hmm. Sedí v kuchyni

Ten za&átek, ten start 
do nového dne bude 
opravdu te$kej, 
proto$e v 6:45 jsem 
nevstávala ani do 
'koly.

ráno

Do nového dne 
vstáváme kolem 
9:00. Po 10ti 
hodinovém spánku 
je na(e Júlinka 
nabitá energií, a 
proto ocení 
10minutovou 
rozcvi$ku, poté 
chutnou, zdravou 
snídani. Rozcvi&ku 
[kou'e se do rtu, aby 
se nesmála]. ráno

P#iprav snídani, 
sva$inu. V 7:35 
odchází Dominika na 
autobus do (koly. 
Zkontroluj jestli má 
peníze a je slu(n% 
oble$ená. Tak na to 
ur&it! dohlídnu.

v#chova/$ivotní styl 

Dalo mi moc práce a 
energie vybudovat 
zdrav" !ivotní styl v 
na(í rodin%. Tak se 
prosím tohoto dr!te. 
To nevím jestli to 
dodr$ím. Já ráda kazím 
cízí d!ti [spikleneck# 
pohled a úsm!v] va"ení

Ne! n%co uva#í(, 
zeptej se man!ela, 
a) Ti to nehodí na 
hlavu. Není 
vegetarián. Bezva.

zví"átka

Domácí mazlí$ci: 
mor$e Eli(ka, králík 
Bobík. Pozor, Elinka 
je b#ezí a co nevid%t 
bude mít mlá*átka. 
Budu je't! d!lat 
porodní asistentku. 

Tak to musím tu sílu 
na&erpat v noci. Ale 
doufám, $e se aspo) 
vyspím. Koukám ve 
21:00 chce táta je't! 
kafe, tak toho spaní mi 
asi moc nezbyde. 6:45, 
hmm, to budu mít co 
d!lat.

Denisa J.: Hodn% (t%stí a díky. S pozdravem Denisa. Se stejn! jmenuje jako já. To se
tátovi aspo) nebude plést.

Denisa C.: To zvládnem. Denisy jsou v%dycky "ikovn'.

Manuál s úkoly

Denisa J. Denisa C.
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BOHOU+
sedí u zrcadla, v 
pozadí odraz Mony Lisy

Asi to p%jde. Na první 
pohled si myslím 
docela chytrá paní. 
Nevidím v tom velkej 
problém.

V!m"na #. / Jev #. 3 / 6
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

SO/A
stojí na balkón! a 
kou"í

Velkej Ota mi p"ipadá 
úpln! ztracenej. Mu 
vrazila do baráku 
baba, která hnedka 
v'ecko reorganizuje. 
[smích]

OTA
uklízí nákup do lednice

Asi vládne doma 
tvrdou rukou.

GUSTAV
stojí ve&er v pokoji

Jo dobr#. Myslím si, $e 
to zvládnem. D%le$it# 
je, $e má taky takhle 
mal# d!ti, tak$e si s 
nima bude rozum!t. 
V'echno ostatní se 
uvidí &asem.

MONIKA
sedí na k"esle u okna

Je to teda 'ílen#. To co 
ta mamka d!lá, teda 
klobouk dol%. To teda, 
musí toho zvládat 
hodn!.

V!m"na #. / Jev #. 5 / 6
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

DANA
sedí u balkónov#ch 
dve"í schoulená do 
klubí&ka

M!la jsem z toho 
strach, ale jako p!kn# 
p"ivítání. A byla jsem 
mile p"ekvapená. 
Tak$e první dojem 
super.

MILAN
sedí v k"esle v 
ob#váku

Te* je zmatená tady v 
t# rodin! [smích]. 
Jsem zv!davej, jak se 
toho zhostí nadále. 
Proto$e p"i tom prvním 
dojmu mi p"ipadalo, $e 
není [odlmka] a$ tak 
jako [odmlka] domácí.

DCERY
v pokojí&ku

Dana je hodná, ale my 
jsme myslely, $e bude 
mladá.

MARTINA
stojí na zahrad!

Myslím si, $e m%j nov# 
man$el je tro'ku 
samorost, ale to by 
nevadilo. Vadí mi 
tro'ku ty psi a takovej 
ten chaos v t# 
domácnosti. Pro m! je 
to nepo"ádek, tak$e z 
t#hle strany je to pro 
m! hodn! neúnosn#.

Dana / Zden"k Martina / Milan

První dojmy

So(a / Gustav Monika / Ota

První dojmy

První dojmy

Zuzana / Bohou% Martina / Ctibor
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ZDEN-K
stojí venku na zahrad!

.ekal jsem n!co 
usedlej'ího, n!jakou 
starou $enskou… no 
starou… pro m! je 40 
rok% stará, $e jo. A 
&ekal jsem n!jakou 
fiflenu z m!sta. Ona 
sice z m!sta je, ale 
p"ipadá mi jiná. Je 
hodná, $e jo. Uvidíme 
jaká bude, jak dlouho 
to tu vydr$í. Jestli jí ty 
d!cka neodradí, nebo 
n!co. Uvidíme.

DENISA
sedí venku, sleduje jak 
si d!ti hrají na písku

Jsem ráda za ty 
d!ti&ky. Nuda tady 
ur&it! nebude. A 
doufám, $e m! budou 
mít rádi a $e si na m! 
rychle zvyknou.

DENISA J.
kreslí si s Júlinkou

Kdy$ jsem si p"e&etla 
ten manuál, tak jsem 
byla stra'n! zd!'ená. 
Ale Jul&a je úpln! supr, 
ta,ka taky docela supr. 
Myslim si, $e to pude, 
$e to bude v poho, $e 
za$ijem fakt srandu.

DENISA
sleduje jak z auta 
vystupuje hromada 
d!tí a Zden!k

Ua, to je ten kluk? 
['eptá] To bude star'í 
pán.

V!m"na #. / Jev #. 14 / 6
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

PETRA
sedí v d!tském pokoji

Stejská se mi, kdy$ vidím 
ty d!ti. Ta hol&i&ka 
vokatá sladká, ta 
Ka&enka, v'echny jsou 
sladk#. Bála jsem se, $e 
budu mít hodn! d!tí a 
zatím dobr# no. Ví' co, 
kdybych tady m!la aspo) 
psa nebo ko&ku nebo 
n!co z toho domova 
takov#ho $iv#ho. Bude se 
mi stejskat.

KAREL
sedí v ob#váku

Mladá paní velice 
sympatická, zajímavá. 
Myslím si, $e bude i 
docela v#"e&ná co$ si 
myslím, $e bude 
prakticky stejn# jako je 
moje $ena. Tak$e to 
vidím akorát v jin# 
barv! vlas%, jinak to 
sam#.

KAREL
sedí v ob#váku, kou"í

Myslím si, $e tady 
nebudou v%bec $ádn# 
problémy. Tady $ádn# 
plakání nebude, asi.

PAVLA
sedí v kuchyni u stolu

Tak Karel je docela 
ú$asnej chlap. Spoustu, 
"ekla bych, spole&n#ch 
zálib jsme si na'li. No a 
Esterka tro'i&ku ukecaná, 
ale na sv%j v!k 11 let, 
myslím si, $e prima 
holka.

KAREL
s chlapama v hospod! 
u piva

No já jsem si taky "íkal, 
p"ijede n!jaká dylina 
tlustá, ty vole, která se 
nevejde do dve"í, ty vole, 
bude smrd!t a co pak?

Denisa C. si podává ruku s Dominikou: "Ahoj, ty u% jsi velká sle$na."

Po první noci, kterou $ty#$ata probre$ela Denisa C.: ""punty do u"í budu ode dne"ka pou%ívat
ka%dou noc." Matka, kterou ru'í brek d!tí, nyní navíc "jejích" d!tí?!

První dojmy

Petra / Karel Pavla / Karel

První dojmy

Denisa J. / Zden"k Denisa C. / Jakub
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VLÁ0A
stojí v ob#váku

Tak já myslím, $e ta 
spolupráce bude 
fungovat. (e si budem 
rozum!t, a $e si 
budem vzájemn! 
vycházet vst"íc. Tak$e 
v!"ím v dobrej konec.

IVA
sedí v ob#váku

No hol&i&ka ú$asná! 
V'echny. Ale z mal# 
jsem te*ko úpln!… má 
nádhern# *olí&ky a ani 
se nestydí. Snad to 
p%jde.

GITA
stojí v kuchyni

Rozumnej chlap to je. 
Ví co chce. A kdy$ m! 
dá ty hranice - tady 
m%$e', tady nesmí' - 
tak budu poslouchat 
[smích].

FRANTI+EK
sedí u stolu v díln!

P"íjemná paní, 
opravdu. Jsem mile 
p"ekvapenej. M!l jsem 
takov# ty hor'í 
p"edstavy, co by mohlo 
tak v'echno p"ijít, ale 
myslím, $e by nám to 
mohlo t!ch 10 dní 
klapat.

IVA
sedí s hrnkem kávy u 
stolu [2. den]

Holky jsou ú$asn#, 
opravdu. A$ má &lov!k 
pocit, $e jim p"eká$í v 
t# kuchyni. A p"ipadá 
si, $e nic neumí, 
proto$e u$ mají ty 
svoje pohyby nau&en# 
… musím si teprve 
n!jak# systém 
vytvo"it. Doufám, $e 
jim to moc nenaru'ím.

První dojmy

Gita / Vlá$a Iva / Franti%ek

V!m"na #. / Jev #. 1 / 7
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Syn se mu vrací z 
fotbalu

Tak jak jste hráli Tá*o? 
[1:0] Vyhráli? [hmm] 
A dávals góla? [ne] Jak 
je to mo$n#?!. Kubí&ci 
musej dávat góly.

Ev$en ladí TV, bude se 
hrát MS sv!ta v ledním 
hokeji. Bohu$el 
nenaladil.

Alena: v hospod! snad 
jde dvojka ne?
Ev$en: to já nevím, já 
tam nechodím [ve&e"í]
Alena: aha [posm!'ek]

Alena odchází do 
hospody, Ev$en hlídá 
doma d!ti.

Ladislav v hospod! - 
v'ichni jdou sledovat 
hokejov# zápach .R - 
Kazachstán

Koukej chlastat a, 
vyhrajeme, kdy$ 
nebude' nalitá tak 
nevyhrajeme!

Sedí u po&íta&e. [st"ih] 
Kontroluje spící d!ti.

Tak ur&it! m! to 
pot!'í, kdy$ hokej 
vyhrajem, ale $e bych 
byl takovej fanda, 
abych u toho musel 
sed!t, na to nemám 
opravdu &as.

Eva p"edkládá zm!ny, 
ráda by se podívala do 
Prahy na v#let

Ladislav: Ud!láme 
exkurzi po 
historickejch 
pra$skejch hospodách. 
Na Malej stran! dáme 
ob!d a je to tak za 
2.000. To je dobr#.

Ev$en telefonuje Ev!, 
o tom, jak hlídal 
p"edchozí ve&er d!ti.

Eva: Ona se má starat 
o moje d!ti… No to ale 
nemá' zvládnout ty! 
Tak si tam ud!lej 
po"ádek a bude to! Te* 
to má b#t podle Tebe. 
Já myslím, $e bude' 
muset zak"i&et i kdy$ 
nek"i&í'.

Eva dostala od poslí&ka 
r%$e ke dni matek - 
poslal Ev$en. Eva plá&e 
dojetím.

Ladislav: vo co jde s 
t!ma kytkama?
Eva: tak já myslím, $e 
tady to nikdo 
nepochopí.

Alena si p"ála, aby jí 
vzal Ev$en do sklípku.

VO: Ev$en vydr$el 
necelé 2 hodiny, pak 
se pokusil v tichosti 
vytratit.

Ladislav se rozhodl 
opravit rozbité dve"e. 
Eva jim neustále radí, 
Ladislav není moc 
nápadit#.

Eva: Já jsem myslela, 
$e takové v!ci se 
nedají zapomenout.
Ladislav: Jen$e já u$ je 
chci zapomenout! Já 
jsem se tady nad"el u$ 
dost.

Ladislav Ev'en

Role man$ela
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Martina a Bohou' na 
procházce se psem - 
Martina se sna$í zjistit 
co Bohou' jí

Koprovku - ne. S#ry - ne. 
Mlíko - s kakaem, teplé. S#ry 
ani sma$ené - ne. Kávu - ne. 
Hranolky - ano. +penát - ne. 
Maso - jo. V$dy, ti "íkám, $e 
jím v'echno.
M: ud!lej soupisku toho, co 
bys jedl
B: bylo by lep'í, kdy$ se mn! 
v$dycky zeptá'

Sedí venku na lavi&ce 
p"ed svou firmou

No tak firma je psaná na m!, 
tak$e jsem vlastn! podnikatel 
v oblasti zabezpe&ení osob a 
majetku a vlastn! jsem tady 
jak#msi 'éfem. [VO: Martina - 
to ona vedla 13 let agenturu, 
o kterou se te* stará její 
mu$, to ona se nejvíc sna$í 
"ídit jejich spole&n# $ivot.]

Bohou' sedí s Martinou 
v kuchyni a diskutují o 
po"ádku

Já mám rád, kdy$ jsou v!ci 
takhle [srovná p"íbor na 
talí"i]. Kdy$ va"í', tak je celá 
kuchy). To není jako bordel. 
To je nepo"ádek. B!$nej va"ící 
nepo"ádek. V'ak a$ odejdete, 
tak já to tady zkonsoliduju. Já 
Ti to nevy&ítám, te* je to 
Tvoje království. Já bych se 
Ti do toho nem!l motat, ale já 
to uklidím.

Ctibor
sedí v ob#váku, natá&í 
sám vlastní dojmy 
[záb!ry zespoda]

Pokud bych moh ten t#den 
zhodnotit, tak já myslím, $e v 
podstat! to bylo dobré. Se 
Zuzkou jsme se v mnoha 
zájmov#ch v!cech zhodli. 
Nedo'lo mezi náma k 
n!jak#m konflikt%m. Také 
kladn! hodnotím, $e má 
kladn# vztah ke v'em na'im 
zví"átk%m a ty ji v podstat! 
vzaly.

Bohou' um#vá nádobí 
po ob!d!

Já jsem puntí&ká" i v tom 
nádobí. Já ka$dej kousek 
um#vám, jak kdyby byl 
pekeln! 'pinavej.

Ctibor
sedí v ob#váku, natá&í 
sám vlastní dojmy 
[záb!ry zespoda]

Ty poslední 2 dny od toho 
zlomu je to tro'ku jiné… 
Ukázal se ten zásadní rozdíl… 
v nazírání na po"ádek doma… 
Zuzka se jala tady uklízet a z 
kuchyn! mi tady ud!lala 
opera&ní sál. Te* abych se bál 
$e tu n!co ud!lám. Rázem 
bych to musel uklízet a to by 
byl ten $ivot s hadrem, kter# 
bych dost asi nesná'el.

Bohou' sedí v 
teplákách v ob#váku, 
chová svého psa a jí 
bábovku, kterou 
Martina upekla

Já bych jí nerad ublí$il, 
proto$e ona fakt je fajn, ale 
ona t"eba nava"í hrozn#ho 
jídla. Te* se to nesní a za 2 
dny se to vyhodí. V'ude je 
furt hora nádobí. Ona d!lá &aj 
a prost! 4 kastroly. N!komu 
by to nep"i'lo, ale m! to drtí.

Bohou' a Zuzka sedí v 
ob#váku u TV a sledují 
MS v hokeji USA:.R

[gól - Zuzka k"i&í radostí] 
Bohou': prosím, nek"i&et 
tolik. Nek"i& tolik. Budil jsem 
pohor'ení na sch%zi.

Role man$ela

Bohou% Ctibor

V!m"na #. / Jev #. 3 / 7
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Stojí na zahrad! u 
pískovi't!, ruce v 
kapsách

Je vid!t, $e Monika 
nemá se spoustou v!cí 
praktick# zku'enosti … 
nevadí … beru to tak, 
$e sem p"i'el cizí 
&lov!k … jde mi o to, 
aby tady to fungovalo 
tak, jako kdyby tady 
byla So)a

SO/A
um#vá nádobí

Velkej Ota si ud!lá 
topínky, proto$e i 
kdyby tu prej byla jeho 
$ena tak by si je ud!lal 
sám.

Te* tady velím já - 
diskuse Moniky s Otou 
o tom, jak# &aj budou 
d!ti ráno pít

P"istoupím na jakékoli 
zm!ny. P"istoupím na 
cokoli, ale nesmí se to 
t#kat zm!ny re$imu 
d!tí. Pitného re$imu, 
jídelního re$imu.

Ota sedí se So)ou v 
ob#váku u skleni&ky 
vína

Ty se' na m! hrozn! 
rázná, já na to nejsem 
zvyklej! … Jestli tohle 
$ena uvidí, tak m! 
p"erazí na 2 poloviny. 
S: a ty se nechá'?
O: ne, to já si je't! 
rejpnu víc [smích]

Na zahrad!

Pokud se t#ká Soni a Moniky 
tak se to nedá srovnávat v 
rámci chodu domácnosti. Co 
se t#ká Moniky, musí se jí 
"íkat za"a* dvojku, za"a* 
trojku, aby se to v'echno 
zrychlilo na druhou stranu je 
to holka, která schopnostma… 
bez nejmen'ích problém% 
zvládá v#stup na horu 1íp a 
vy jste touhle zkou'kou p"ed 
ní postavili Mt. Everest. 
Myslím si, $e se dostala 
n!kam k vrcholu Sn!$ky. Stojí v koupeln!

Monika by si od ní 
mohla vzít hodn! 
v!dcí. Takové to 
starání o rodinu je 
tro'ku jin#. Mo$ná 
takovou tu tvrdost, 
nesmlouvavost, kdy$ 
to "ekne, tak na tom 
trvá.

P"i setkání je dojat#, 
So)a mu utírá slzu. 
Stejn! to probíhá i na 
druhé stran! u Oty. Je 
dojat#, ale o&i si utírá a$ 
kdy$ je zády ke kame"e. G: Slza utanula

Stojí v nov! 
vymalované p"edsíni

Splnil jsem úkol, kter# 
jsem dostal. Je 
vymalováno, koberec je 
polo$enej, kraje jsem 
nalepil, i jsem sám vyt"el.

Návrat dom% - So)a 
objímá d!ti na 
zahrad!, plá&e, Gustav 
nad nima stojí a 
neskr#vá své slzy. 
Stejn! dojemné vítání i 
u Moniky a Oty. Sedí v ob#váku

Nerad dávám na první 
dojem… ale po t!ch 9 
dnech m%$u "íct, $e 
'pi&ková $enská, co na 
to víc "íct.

Role man$ela

Gustav Ota
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Stojí u kuchy)ské linky

Zdá se mi, $e je tady 
v!t'í nepo"ádek, ne$ 
kdy$ je tady Martinka… 
Zarazí mn!, kdy$ tady 
najdu chlup, tady chlup, 
tady!… Nebo jak já m%$u 
m#t tady v tom [d"ez] 
hadr na vytírání?!

Diskutuje v kuchyni s 
Martinou o pravidlech 
pro pohyb psa v dom!

Je to tvor, tak$e 
pot"ebuje ten sv%j 
prostor. Abych ho 
n!kam zav"el na noc, 
tak to v $ádn#m 
p"ípad!. 

Stojí v kuchyni

Celkov# dojmy? Jsem 
ne',astn# tady z toho 
stavu. Chci Martinku 
zpátky. Já se sna$ím 
stra'n! vyhejbat 
kontaktu.

Sedí venku na zahrad! 
a kou"í.

Myslím si, $e je to 
hodná $enská… T!m 
d!tem rozumí.

Chodí po ob#váku

Ty jo, tady jsou v'ude 
chlupy od psa. Tady se 
musí zamést. 
Dana: cht!la jsem 
zamést a$ ve&er na&isto
Milan: jak ve&er, 
dopoledne se uklízí. Ten 
pes sem opravdu nesmí, 
nesmí!

Ve stáji u&í Martinu 
&istit kon!

Ty jsi velice 'ikovná 
$enská, ale ji $enská,  
která mi p"ipadá, jako 
kdybych jí m!l mít 
vedle sebe, no nevim 
jako. P"ekvapilo mn!, 
$e v'echno v klidu, v 
klidu a najednou jsi 
tady vyst"elila. 

Zametá ob#vák

Tady to v%bec není sv!$í. 
Tady to bylo v$dycky takov# 
sv!$í a vo)av#, te*ko ne.
Dana: já ale nevím co ti voní
Milan: já nevim, ale uklízí se 
snad v'ude stejn!

Martina p"ivedla 
ost"íhanou a nalí&enou 
Lucii ukázat Zde)kovi 
na zahradu

No supr. Slu'í jí to. 
Holka 'ikovná!

Sedí u stolu na 
koupali'ti

Já si myslím, $e jsme jí tady 
tro'ku zm!nili, proto$e se mi 
zdálo, $e první dny se v%bec 
nemyla. A$ te* párkrát jsem 
jí zaregistroval, $e je ve van!.
Zdálo se mi $e má své dny … 
cel# den v jedn!ch hadrech a 
$e se jako nesprchuje, to je 
jako hodn! 'patn# a v&era m! 
$ádá, abych jí koupil 
tampóny, co$ mi p"ipadá 
hodn! intimní, na to $e se 
známe 5 dní. To je hodn! 
'patn#. Sedí na louce se psem

V'ichni $ijeme sv#m 
$ivotem. Martina $ije 
sv#m, my $ijeme taky 
sv#m a nejde to 
skloubit, ur&it! ne.

Dana se dohaduje s 
Milanem v d!tském 
pokoji. Vzala holky na 
koupali't! s tím, $e 
ve&er ud!lá jen 
studenou ve&e"i, Milan 
nesouhlasí.

My jsme se domluvily, $e 
bude studená ve&e"e, kdy$ 
cht!ly jít na koupák.
Milan: no já bych "ek, $e ne. 
Já myslel, $e dneska budou 
ku"ecí "ízky… Vy se tady 
domlouváte za zády. Po"ád 
studen#, studen# studen#.
Holky: mn! to nevadí
Milan: Co se obrací' po"ád jen 
na n!?
Dana: Ani jednou jsi neva"il, 
nemohlo T! napadnout, $e 
bys tu ve&e"i ud!lal?

Zden!k p"ipravuje v 
kuchyni poslední 
slavnostní ve&e"i

Baví m! d!lat radost. 
Kdy$ to uva"im a vím, 
$e to t!m lidem bude 
chutnat, z toho mám 
dobrej pocit.

Milan sedí potemn!lém 
pokoji

Bylo to t!$k# si zvyknout, ale 
vím, $e bych si s Danou 
nezvyknul.

Slavnostní p"ípitek celé 
rodiny

Vím, $e to s náma 
nebylo jednoduch#.

V aut! s Martinou na 
cest! dom%

Te* za t!ch 10 dní, tam 
takov# slova nepadaly. Jak ty 
hovo"í' úpln! jemn! a 
"zlatí&ko" , to je tak p"íjemn# 
na du'i, mn! to stra'n! 
chyb!lo.

Milan Zden"k
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Sedí s (anetou v 
ob#váku, ptá se ho, 
kolik m%$e utratit v 
obchod!

Utratit m%$e' v'echno 
z toho, co ti dám s tím, 
$e samoz"ejm! nám to 
musí vydr$et na 10 
dní. Máme na to 2.200.

Volá na Hanu do 
maringotky

Hano poslouchej, opice 
pot"ebujou na krmit.
Hana: A co ty, dá' si 
n!co k jídlu?
F: já si dám &aj, ne 
kafe si dám. A t!m 
opicím hlavn!, proto$e 
u$ je docela dost 
hodin.

(aneta se pustila do 
uklízení kuchyn! - 
Marek je op"en# o 
kolena a kouká, co to 
d!lá

Já s ú$asem koukám, 
to jsem tady v $ivot! 
nevid!l, takovouhle 
akci… Tak takhle n!jak 
bych to vid!l, $e by to 
moje man$elka mohla 
d!lat.

Krmí pod 'apitó 
prasátko

Já si myslím, $e sv# 
d!ti vychovávám 
dob"e. A $e tak jak já 
jsem vychovanej 
budou vychovan# i oni. 
Prost! ta v#chova u 
nás je úpln! jiná… 
Nikdo mi nem%$e "íct, 
$e d!ti vychovávám 
'patn!.

(aneta se chystá dát 
prádlo do pra&ky, 
Marek stojí op"en# ve 
dve"ích

Ví', jak to teda má' 
t"ídit?
(: no prosím T!, mn! 
snad nemusí' u&it 
prádlo prát.

Te* tady velím já - 
(anetina matka se 
dohaduje s Hankou o 
sladkostech

Matka: já Ti "íkám, $e 
moje d!ti jsou stra'n! 
$iv#
F: ne va'e d!ti! To 
jsou moje d!ti.

Sedí v kuchyni a 
ob!dvá polévku. 
(aneta um#vá nádobí.

Zkrátka jde o to rozmazlování 
t!ch d!tí… Jde mi o to, $e jim 
koupí' spoustu v!cí, co cht!j. 
Diví' se tomu, $e my to 
takhle ned!láme. My z toho 
máme strach, proto jim to 
nedáváme hned… Máme 
hr%zu z toho, $e jednou 
budeme mít d%chod, kterej 
bude zanedbatelnej... a to 
dít! pak p"ijde s nata$enou 
rukou a ty bude' v situaci, 
kdy mu nem%$e' dát.

Zatímco Marek ob!dvá, 
p"ib!hne k n!mu 
Toni&ka a prosí ho, aby 
jí vyndal bazének

…d!ti nemají mít nic hned. 
Krom! toho s bazénkem je 
hromada práce.

Stojí v kuchyni u linky, 
mává rukama.

M%$u já za to, co si o mn! 
$ensk# myslej? M%$u já v%bec 
za to, co si o mn! jin# lidi 
myslej? A m%$u já za to, $e 
nem%$u p"ijít na to co si 
dám?

Toni&ka plá&e, proto$e 
se dozv!d!la, $e 
(aneta brzy odjede. 
(aneta jí uklid)uje 
venku na zahrad!, 
Marek se na to dívá. 
Neunese to a odchází 
do kuchyn!.

[utírá si slzy] Ale kdy$ &lov!k 
ví, $e to tak není [$e na 
malou Hanka k"i&í], prost! je 
to jenom o tom, $e z v!t'í 
&ásti si jí (aneta koupila t!ma 
dárkama.

Marek se pou'tí do 
instalace sprchováho 
koutu. (aneta je u n!j 
a pomáhá.

Z t!hlet!ch záb!r% se chlapi u 
televizí poserou [utírá si 
toaletním papírem ruku od 
silikonového tmelu + hudba z 
ve&erní&ku A je to]

Role man$ela

Marek Franti%ek
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Bere si kousek 
bublaniny, kterou Erika 
upekla

A to je jako co? Jo 
bublanina. A bublanina 
je gumová? No já bych 
"ekl, $e troubou to 
nebude. 

Monika mu ukazuje 
'pinavou zapáchající 
matraci

Já te*ka mám úpln! 
jiné problémy, ne$ 
tady "e'it n!jakou 
zkurvenou postel… Mn! 
to p"ipadá ta, $e 
kdybys cht!la d!lat 
n!jakou ostudu.
Lucie: já tu chci jenom 
p"e$ít
La*a: a co mám d!lat? 
Já jsem te*ka úpln! v 
p*&i. 

Honza sedí na 
zahrádce restaurace s 
mal#m

Abych Erice vyhov!l, 
tak se musím jít najíst 
do kavárny, abych 
doma ned!lal v%bec 
$ádnej rámus.

La*a vzal Lucii ve&er 
na diskotéku

Lucie: se' úpln! super, 
takovej ohleduplnej 
spole&ník, tak$e 
bomba.

Stojí na most! se 
zmrzlinou

Spala do 12 a 
neuva"ila nic. Docela 
jsem se na to spoléhal, 
to m! zarazilo. 

Te* tady velím já - 
diskutuje s Lucií o tom, 
zda se budou &istit 
koberce nebo ne

Tak kdy$ se Ti to 
nelíbí… musí' se taky 
tro'ku pod"ídit.
Lucie: já jsem se 
pod"izovala 5 dní, tys 
nem!l $ádné návrhy, 
$ádné námitky. A te* 
je m%j re$im.

Sedí v kuchyni u 
malého Tadeá'e, krmí 
ho omá&kou z 
konzervy

Tak Tadeá'ku, dneska 
máme konzervu op!t. 
Zas nebyla ve&e"e 
uva"ená. Tohle kdyby 
vid!la Lucka tak m! 
zabije.

La*a se probírá 
hromadou oble&ení

V'ude je takovej 
zmatek. Já tady mám 
plno hader, Radek, 
Nikola jak p"ijeli z 
tábora.

Honza p"ipravuje 
bábovku - u$ívá si to

To bude bábovka Eriko 
hele. Mn! to hrozn! 
baví, ale to nesmím 
"íkat, abych to ned!lal 
furt.

La*a jde do hospody 
za kamarády "e'it 
finan&ní problémy

Dneska bych ju vzal 
ssebou, ale bylo mi to 
blb# p"ed ní mluvit o 
finan&ních problémech, 
tak$e jsem to cht!l 
vy"e'it sám, bez ní.

Sedí na pivku venku na 
zahrádce, mal# Tadeá' 
spí v ko&árku

Jsem stra'n! rád, $e ta 
Erika vypadla na to 
pivo. .lov!k si tak 
docela oddychne. Dám 
si jedno mal# a p%jdu 
zase do boje… Ale 
tohle je stra'nej 
nep"ítel [smích]

Sedí v ob#váku na 
gau&i

Lucka vychovává 1 dít! 
a myslím si, $e kdyby 
m!la 4, tak $e by si 
tak jak je mladá 
nev!d!la rady. 
Nechápe, co doká$ou 
ud!lat, kdy$ jsou samy 
doma. 

P"ipravuje rozlu&kovou 
ve&e"i - kachnu

Dneska je to poslední 
ve&er… ud!lám 
kachnu. Tak poj* 
holka, po"ádn! osolit 
t! musím. No, t!'í se 
do solária, dneska je 
tv%j den [dává kachnu 
do trouby]

Role man$ela

Jan La$a
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Stojí venku ve 
Vy'kovském 
technickém muzeu - v 
pozadí tank

Tak je to moje práce. 
Jezdil jsem s tim 8 
rok%, je to moje 
$elezo, je krásn#.

Alena bere d!ti za 
tátou do práce

VO: ukazuje se, $e tam 
Deniska ani Tadeá'ek 
je't! nikdy nebyly.
A: ale mamka "íkala, 
$e by se za ta,kou ráda 
podívala do práce.
Denisa: je't! jsme tam 
nebyli.

Sedí s Evou na terase 
a "e'í pracovní &innosti 
na následující den

Trávu jsme cht!li 
pokosit, ale za&alo 
pr'et…
Akorát nikdo se nebyl 
podívat, kolik je tam 
vají&ek, co$ m! mrzí, 
proto$e my to 
sledujem. To je't! 
musíme prov!"it.

Alena si jde zab!hat - 
odpo&ívá na kopci u 
pole

Alena: Já myslím, $e 
by to cht!lo o$ivit taky 
tro'ku… Dav&a by se 
m!l taky trochu zapojit 
a ne se jen soust"edit 
na sebe a na práci.

Sedí ve&er v kuchyni 
[natá&í se sám]

Mám takov# zvlá'tní pocit, 
takov# rozpolcen#. Na jednu 
stranu si myslím, $e Eva je 
je't! taková d!tská… je't! to 
není taková úpln! správná 
$enská, co$ m! trochu mrzí. 
P"ipadá mi tro'ku nepo"ádná. 
Mo$ná je to i tím, $e tu 
nemáme nepo"ádek. 
Kuchy)ská linka je plná 
'pinavého nádobí... Mo$ná, $e 
by to tu Ev&u mohlo 
napadnout, samotnout. No 
tak je to mamina, tak by asi 
mohla v!d!t co by m!la d!lat 
a co ne.

Te* tady velím já.

David souhlasí s 
náv't!vou vodního 
parku - sedí v d!tském 
pokoji naproti Alen!

Do vodního ráje se 
m%$eme podívat, já 
jsem tam taky je't! 
nebyl, akorát mám 
problém s tou 
tla&enicí… Pokud to 
chcete podstoupit, pro 
m! není problém… 
aspo) pro ty d!ti bych 
se ob!toval. P"ed tím 
nevy'el &as a tro'ku ta 
únava, tak$e se mi 
zase necht!lo…

Sedí s Evou ve&er u 
vína na terase

Michal: tak jste rodina, 
tak musíte dr$et 
pohromad!. Domluvit 
se. P"ekvapit se… 
nápadem.

Sedí s Alenou u pivka 
na koupali'ti. Alena 
mu "vy&ítá", $e své 
dce"i dává málo najevo 
svou lásku.

Já to sice nedávám 
najevo, ale ona to ví… 
Co neumím dát 
najevo? (e jí mám 
rád? Mo$ná ne n!jak 
ve"ejn!, ale ona to ví.

Stojí na zahrad!. Eva 
mu p"ed chvílí sd!lila 
své po$adavky na 
následujících 5 dní. 

Tak to m! samoz"ejm! 
zarazilo. Nemusím d!lat 
zásadní zm!ny, na které 
nejsem zvyklej. (e bych 
musel va"it, vysávat… já 
samoz"ejm! taky n!kdy 
vysaju, ale kdy$ nemusím, 
tak nemusím.

Stojí v chodb! a 
vysv!tluje, pro& po 
roce a p%l nejsou 
dod!lané prahy

Venku je stra'n! teplo, 
&lov!k "íká, dneska ne 
a$ zítra. Zítra p"ijde 
unavenej z práce a 
op!t to nejde a potom, 
kdy$ u$ by byla 
nálada, tak na to 
nemyslí, proto$e je 
my'lenkama n!kde 
jinde.

Ona by se m!la zamyslet 
sama nad sebou a za&ít 
pou$ívat rozum… ne"íkám, $e 
je hloupá, ale za&ít p"em#'let 
nad sv#m $ivotem a upravit si 
ho podle sebe, ona se po"ád 
pod"izuje… Uv!domuju si to, 
$e mi ta Al&a chybí &ím dál 
tím víc… ona je $enská k 
nezaplacení. Te* nechci, aby 
to vypadalo, $e jsem na ní 
zvyklej. Nechci tu Evu urazit, 
ale ona je fakt chyt"ej'í ta 
Al&a.

Sklání se nad prahem s 
kladivem

Já a údr$ba bytu - 
takové to nejnutn!j'í 
se sna$ím. To &eho si 
nev'imnu, nechávám 
bejt. Ob&as se taky 
moc nechce.

Michal David

Role man$ela
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Sedí se So)ou na gau&i

Pokud jsem s nima sám, tak 
já si je srovnám do lat! a oni 
poslouchají bez problém% 
[d!ti]. Ale pokud je tady 
$ena, tak jsem takovej 
pohodln!j'í a moc se do toho 
nezapojuju. Nechávám to mé 
$en!. Je to z pohodlnosti asi 
[smích]. 

So)a dává Michalovi 
jeho léky na zán!t 
ucha. Du'an stojí v 
kuchyni jako dozor. Michale p"esta) u$!

Hraje si s d!tmi na 
zahrad! - Ondrá'ek 
jezdí na kole

Sjel to sám, poprv#! 
To je dobr# ne? Je't! 
nikdy v $ivot! to 
nezkou'el a sjel to 
sám.

Michal sprost! nadává 
Andrejce. Michal jde 
pro pomlázku.

Co jsem Ti "ekl. 
Michale naposledy! 
[demonstraativn! 
p"iná'i pomlázku a 
zase s ní odchází]

Jde s celou rodinou do 
bazénu. Ota dovádí v 
bazénu a Renata sedí 
stranou.

Andrejka volá Du'ana, 
aby se 'el podívat na 
p"ed!lan# pokojí&ek

To je hezké. Je to líp, 
ne$ jak to bylo.

Ota plní jedno z p"ání 
Renaty, aby kluci 
nesed!li dlouho u 
po&íta&e. Rozvrh 
napsal jeden z 
chlape&k%.

Tak$e kluci. Tady máte 
rozvrh hodin na 
po&íta&i a takhle se tím 
budeme "ídit od te*ka.

Du'an sedí u stolu a jí 
zape&ené toasty. Mal# 
Michal si nechce jít 
um#t ruce.

Michale je to dobré 
[toasty]… Michale 
odchod… Já jsem Ti 
n!co "íkal… kdy$ to 
sní' tak m%$e' jít 
ven… Co "ekne'? 
[D!kuju]. Chovej se 
aspo) trochu slu'n!.

Ota p"ichází z práce, 
chová kluky.

Kluci u$ jsem doma! 
Tak co, jak jste se 
dneska m!li?

So)a p"ipravuje 
váno&ní tabuli. Du'an 
jí p"i tom pozoruje.

Je to moc hezké, jako 
na Vánoce [je dojat#]. 
To je rána do $ivota 
t!ch 10 dní. Jinak to 
&lov!k cítí. Je to 
zkrátka n!co jiného. Je 
to ponau&ení do $ivota. 
Je to mo$né, $e se te* 
na&isto zm!ním.

Ota sprchuje kluky. 
Pak sedí v ob#váku a 
mluví o Renat!

Renata je hodná, 
domácnost zvládá. O 
d!ti se doká$e postarat 
tím, $e jim dá najíst. 
Domácnost uklidí, ale s 
tou zábavou d!tí to 
tro'í&ku vázne. Kdy$ to 
m%$u porovnat se svojí 
$enou, tak ta se jim 
v!nuje.

Michal má záchvat 
vzteku zrovna kdy$ se 
chystá váno&ní ve&e"e. 
Du'anovi do'la 
trp!livost a naseká mu 
na zadek.

A u$ toho nech a 
naposledy Ti to "íkám. 
Bude' poslouchat!

Ota jde p"ipravovat 
slíbenou ve&e"i.

Tak Ren&o, já jdu ten 
hemenex p"ipravovat k 
ve&e"i… Tady mám 
návod. [&te] oloupe& 
brambory. V$dy, to je 
jednoduch#.

Role man$ela

Ota Du%an
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Sedí ve své kancelá"i

Dá se "íct, $e v práci 
jsem po"ád. Rodin! se 
v!nuju spí' o víkendu, 
proto$e ten t#den je 
hodn! vytí$enej. Tak$e 
ten &as opravdu moc 
na tu rodinu není.

Budí Jarku, která 
usnula na gau&i v 
ob#váku

Tady tak spát 
nem%$e'… tak já Ti to 
aspo) rozlo$ím. Je$i', 
v$dy, ty jsi tady jak za 
trest.

Zden!k p"i'el ve&er 
dom% a diví se, $e 
nikdo nenakoupil.

Stojí v kuchyni

Já jsem myslel, $e 
kdy$ máte tetu celej 
den doma a máte auto, 
$e ur&it! n!co 
dovezete.

Já nepo&ítal s tím, $e 
tu bude nakoupená 
hromada salám%, ale 
$e aspo) ta voda bude.

Jarka jde s Petrem 
nakoupit do 
supermarketu. Vybírají 
maso z chladícího 
pultu.

Jarka: umím to, 
vyberu to, za"ídím to
Petr: Já vím, $e s 
Lenkou bereme 
tohleto… P"es to va"ení 
moc nejsem, 
nechávám to na ní. 
V!"ím jí.
Jarka: Je to super, 
neodporuje, nic ne"íká.

Sedí ve&er ve své 
pracovn!/lo$nici

Je poznat, $e je tu 
n!kdo jinej. Jsem 
zvykl# na jin# po"ádek. 
Váha pat"í tam ne tam, 
ko' tady nemá co 
d!lat, st%l posunutej… 
Prost! v'ecko jin# 
místo.

Jarka stojí v ob#váku a 
porovnává svého 
man$ela s Petrem

M%j mu$ nikoho 
neposlouchá a 
poslouchat nebude, 
kde$to Pe,a mi doká$e 
odpov!d!t, p"ed ni&ím 
neutíká, sna$í se 
vyhov!t, sna$í se 
problém vst"ebat

Ve&er sedí s Lenkou na 
balkón! a "e'í úkoly, 
které od ní o&ekává

Já nevím jaká jsi 
"idi&ka. Je pot"eba si 
uv!domit, $e sedá' do 
auta za 450.000

Lenka po rozhovoru se 
Zde)kem volá 
rozru'ená Petrovi. Sedí 
venku na balkón!.

L: Co kdybys mi "ekl 
n!co milého, kdy$ 
vidí', v jakém jsem 
rozpolo$ení
Petr: M%$u Ti poslat 
n!jakou p!knou 
básni&ku?
L: A pro& se m! na to 
ptá'?

Ve&er sedí s Lenkou na 
balkón!, oznámil jí, $e 
musí odjet na 2 dny do 
ciziny.

Ty asi neví', co je to 
práce a neví', co je to 
práce s cizinou. Kdy$ 
jsem p"ijel pozd! do 
Itálie, dostal jsem 
pokutu 1000 EUR, 
jestli si to umí' 
p"edstavit.

Sedí v kuchyni u stolu 
po rozhovoru s Lenkou

(ádnou radost z toho 
nemám. Myslel jsem 
si, $e jsme v pohod!, 
$e tam to bude taky v 
pohod!. V!"ím, $e to 
zvládnem… budem o 
zku'enost chyt"ej'í.

Te* tady velím já - 
sedí v ob#váku na 
gau&i

Ty jednou starost, 
kterou má', je uva"it 
d!tem, ráno jim 
p"ipravit snídani… Já 
jsem od Tebe necht!l 
je't! v%bec nic.

Jarka chce vzít d!ti na 
v#let do Prahy - 
v'ichni sedí v kuchyni 
u stolu a ob!dvají.

Petr: Kdo je't! nebyl v 
Praze? [v'ichni] Zále$í 
to na vás, chcete jet? 
Tak je*te.

Holí se v koupeln!

Ona se nedr$í z 
manuálu ani toho, $e 
by tu m!la uklízet. A 
jestli tomu, co tady 
vidím "íká úklid, to 
teda klobouk dol%.

Role man$ela

Zden"k Petr
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Sedí na gau&i v 
ob#váku, Lenka stojí 
ve dve"ích a vzájemn! 
se dobírají

Kdo je tady pánem? 
Je't! do st"edy jsem tu 
pánem. Ve st"edu 
srazím kufry. Te* jsem 
tady zatím pánem. Sedí u stolu

Naposledy jsem d!lal 
tady na pile. P"i'el 
jsem dom%, najíst se, 
dát si kafe, podívat se 
na n!jak# sout!$e v 
TV, zase na chvíli ven, 
kdy$ u$ není takov# 
horko

Diskutuje s klukama u 
nich v pokojíku

Ty se nemá' co ptát, 
zneu$ívat toho, $e 
Lenka o tom neví. Ví' 
o tom, $e kdy$ máte 5, 
tak máte zaracha.

Stojí ve dve"ích a 
kouká jak Monika 
koupe d!ti

Já jsem m!l práci 
kolem baráku, tak$e 
tohleto z%stalo na 
man$elce.

Stojí v kuchyni, kluci 
po"ád diskutují a 
odporují

Po&kejte a$ p"ijde 
máma, ta vás srovná a 
já jí pom%$u. Teta 
Lenka je na vás moc 
m!kká.

1e'í se, pro& jediná 
místnost s tekoucí 
vodou je koupelna.

Stojí v kuchyni zatímco 
Monika b!há s hrncem 
t!stovin sem a tam

Ta kuchyn! byla v 
budování…no a… tak$e 
prost!… bylo to tak od 
za&átku, tak$e prost! 
na to tak n!jak byla 
zvyklá.

Te* tady velím já - 
Pepa nesouhlasí s 
Len&in#m návrhem: 
nejd"ív úkoly, pak ven

Ernest: ale takhle to 
bylo i za mámy, 
nejd"ív povinnosti, pak 
zábava.

Sedí ve&er v k"esle u 
televize [kra,asy, 
pono$ky, pantofle]. 
Chytá mouchy. Vedle 
n!j sedí Monika a oba 
ml&ky koukají na TV.

Tak já mám rád 
cestopisy, p"írodopisn# 
filmy, m%$u detektivky 
i n!jak# dobrodru$n# 
filmy, mám rád 
sout!$e v televizi a 
koukám na sport.

Chová Ani&ku, která 
práv! p"inesla 5 ze 
'koly

Já jsem "ekl, $e do 
trojek u kluk% beru. 
Jedni&ka je v#borná, 
dvojka taky super a 
trojka je pr%m!r na 
kluka. Nem%$u chtít od 
kluk%, kter# mají jin# 
zájmy…
[k Ani&ce] nestydí' se, 
taková chytrá holka… 
Dává' mi slovo, $e se 
zlep'í'?

Lenka sedí s mal#m 
Petrem u stolu a pí'e s 
nima úkoly. Velk# Petr 
p"ihlí$í.

Za jedni&ku má 5 K& a 
za dvojku 1 K&… No 
v!t'inou s nima úkoly 
pí'e man$elka, já 
jenom ob&as.

Promlouvá v ob#váku 
ke v'em d!tem

Tak$e mláde$i, je't! 
jednou mi teta "ekne, 
$e jste n!kdo 
neposlechl, v n!&em… 
budu to "e'it já. Teta 
zastupuje mámu, tak 
se bude poslouchat 
jako máma.

Sedí v k"esle u 
televize.

Man$elka je na mate"sk#, 
tak$e zatím vychovává 
man$elka a já se sna$ím 
akorát dohlídnout t"eba 
kdy$ Pé,a n!&emu 
nerozumí ve 'kole, ale 
Hel&u a R#'u vícemén! 
vychovává man$elka.

Sedí v ob#váku s 
manuálem a mluví s 
Lenkou

Ohledn! v&erej'ka, chci 
se Ti omluvit za tu 
kritiku… dneska jsem o 
tom p"em#'lel a byla 
neoprávn!ná. Uv!domil 
jsem si, $e je to po"ad o 
v#m!n! man$elek, ne 
maminek… nem%$u Ti 
dávat za zl#, $e dle mého 
nezvládá' roli mamky 
dospívajících d!tí… 
omlouvám se.

Monika um#vá 
koupelnu a Petr jí 
pomáhá

Petr: úklidu se 
normáln! 
nezú&ast)uju.
M: Petr se hodn! 
spoléhá na tu 
man$elku. Ernest ten 
by mi tedy hodn! 
pomohl - jak s d!tmi, 
tak p"i va"ení, p"i 
v'em.

Role man$ela

Ernest Petr
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Jakub stojí v kuchyni a 
baví se s Denisou

Já bych se t! cht!l 
zeptat, kolik má' doma 
d!ti&ek. [Denisa uká$e 
5 prst%]. Né. Vlastních 
porozenejch 5 d!ti&ek 
jo? Pfff. Jé$i' marjá, ta 
je 'ikovná teda. A 
pomáhá Ti n!kdo? 
[Denisa: 12letá dcera 
a man$el]

Zden!k spolu s 
Denisou a Dominikou 
p"ipravuje d!ti do 
post#lky

Já vám pustím toho 
va'eho krtka a spát.

Ráno sedí v kuchyni

Ráno v$dycky uva"ím 
&aj, kafe nepijeme, 
umyju nádobí… ve&er 
bych se nejrad'i ani 
nekoupal, ale Denisa 
m! p"em!nila v tom.

Po probd!lé noci, kdy 
&ty"&ata plakala sedí 
venku na zápra$í a 
kou"í.

V noci se je't! moc 
nechytla. Tak oni jí 
je't! moc neznaj.

Jakub le$í v posteli s 
Júlinkou a &te jí 
pohádku

Denisa J.: dneska mi 
p"i'lo zvlá'tní, $e 
Jakub mi dovolil 
vykoupat dít!, ale 
nenechal mi jí uspat… 
V'echno od"e on sám, 
maminka má fakt 
mate"skou dovolenou. 

Sedí na gau&i zavalen# 
&ty"&aty

V&era to bylo lep'í. 
Dneska to je nával. 
Tak jsme si to rozd!lili, 
já hlídám d!ti a Denisa 
va"í.

Mor&e má zán!t oka, 
Denisa chce, aby Jakub 
dojel okam$it! na 
veterinu

Co kdybys tam dojela ty? Já 
Ti dám klí&ky, kdy$ má' 
takov# vztah k t!m 
zví"átk%m.
D: V manuálu je napsan#, $e 
pokud tomu mor&eti to oko 
kvasinká, tak se má jet 
okam$it! na veterinu.
J: Kdy$ to vydr$elo od rána, 
tak to vydr$í do rána.

Sedí venku p"ed 
domem

Mám z toho strach, $e 
kdy$ odejdu, tak ta 
Denisa to nezvládne, d!ti 
na ní nejsou zvyklí. Ale 
musí se to jednou stát… 
aby poznala co to je, 
kdy$ ty d!cka má úpln! 
sama.

.ty"&ata k"i&í, proto$e 
Dominika se chce jít 
um#t. Zden!k zv#'í 
hlas.

U$ toho mám dost! 
V'ichni budete 
poslouchat ta,ku, ne $e 
si ka$d# budete d!lat 
co chcete.

Zden!k vyndavá 
betonové trubky z auta 
na spravení díry u 
p"íjezdové cesty

Zvládáme to celkem 
dob"e, proto$e jsem to 
nechal na Denise tak jak 
to má bejt. S tím, $e se 
bude starat o d!ti a 
domácnost a já se budu 
chovat úpln! normáln!, 
starat se o peníze a v!ci 
kolem domu.

Zden!k stojí v kuchyni 
[psychicky u$ je 
vy&erpan#] a baví se s 
Denisou. Hádka kon&í 
Denisin#m 
rozhodnutím o 
odchodu ze sout!$e.

Deniso, te* jdete na ten ob!d 
za tch#ní, m%$e' mi "íct, kde 
mám ob!d já?
D: Kde má' ty ob!d? Ty nejí'. 
Má' to na plotn!, je to tady 3 
dny a nedotkne' se toho.
Z: Ví' pro& jsem nejedl? 
Proto$e jsem na to nem!l &as 
ani chu,… Ty ses tady 5 dní 
procházela a te* bude' d!lat, 
$e se stará' o d!cka?... Má 
d!lat v'echno, co d!lá moje 
man$elka.

Jakub Zden"k

Role man$ela
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Sedí v ob#váku a snídá

U$ vím, co budu 
dneska va"it. Kotlety 
na le&u a r#$i. Jsme se 
domluvili, proto$e je to 
hrozn! rychl# a 
nemusím u toho stát 
cel# dopoledne. kuchy)

tak to si budeme 
rozum!t s kuchyní! 
Velké hrnky na polívky, 
polívka je grunt.

Servíruje ve&e"i

Komu vadí zelenina z 
le&a. [nikomu] No to je 
paráda, já to nemusím 
pasírovat.

ob!dvá s Bohou'em a 
d!tmi vlastnoru&n! 
p"ipraven# ob!d

S kuchyní se Ti 
nezavd!&ím, ani 
náhodou.
B: Né, je to dobr#.

Rozum!t si s kuchyní - mluví o ní jako o kamarádce

V!m"na #. / Jev #. 3 / 8
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Ochutnává ob!d, kter# 
podle manuálu 
vyzvedla u sousedky.

Fuj to pálí. Tohle je 
normální dosp!láck# 
jídlo, kter# nem%$ou 
d!ti jíst.

Míchá t!sto na 
bábovku - plní úkol z 
manuálu

Tak$e poprvé v $ivot! 
budu d!lat bábovku, 
jak se to d!lá? … To 
jim fakt nedaruju, to si 
odská&ou za tu 
bábovku.

Op!t komentuje 
p"inesen# ob!d - "ízek 
a brambory

No to je spí' "íze&ek, 
hele. 
Monika: to si dám
S: a co bude jíst Otík? 
A co by jedla máma?
M: t"eba rohlík

Upekla asi 3 cm 
"vysokou" bábovku - 
Gustav hodnotí finální 
podobu

Oproti normálu je to 
nízk#, b#vá vy''í … 
chu,ov! je dobrá, 
akorát je tu$'í ne$ by 
m!la bejt.

V!m"na #. / Jev #. 6 / 8
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Hanka va"í polévku s 
kapáním pod dohledem 
(anetiny matky

Matka: co jsi s tim 
ud!lala? Ty se' chytrá 
teda.
Hana: u&ím se d!lat 
správnou polívku a 
správn# knedlí&ky do 
polévky. Proto$e jsem 
je nikdy ned!la, tak se 
mi zas tak extra 
nepovedly.
Matka: no teda to ti 
"eknu, tys tomu dala

So(a Monika

(ena a kuchy)

&aneta Hana

(ena a kuchy)

Zuzana Martina

(ena a kuchy)

V!m"na #. / Jev #. 14 / 8
Popis jevu:
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Kuchy)

Aaaa, kuchy)ka, 
po&ítá&ek. Tady budu 
kralovat jo? Podíváme se 
jak papá rodina. Schváln! 
jak $ijou. Jestli $ijou 
zdrav! nebo nezdrav!. 
[otevírá lednici] Noo, 
Apetito máme tady 
doma. Brambora&ka. Kuchy)

Hmm, nerezová 
lednice, $ádn# chudáci. 
[otevírá lednici] Hézk#! 
Tady se nebudeme mít 
'patn!.

Karel K.
reaguje na Pavly 
zásady

No Petra to taky nemá 
ráda. Já jí v$dycky "íkám: 
"tam má' málo toho" a 
u$ letim.

Pavla va"í k ob!du 
segedin. Karel si chce 
&uchnout k hrnci.

Chce' dostat p"es 
rypák? [smích] Man$el 
nesmí, se mi motat v 
kuchyni. M%j man$el. 
Já bych ho 
ukamenovala.

Karel G.
sedí u po&íta&e a kou"í, 
zatímco Petra 
p"ipravuje ob!d a kou"í

Karel: Tohleto je 
standartní situace. 
Mamka va"í, já sedím u 
po&íta&e, poku"uju, 
eventueln! piju kafí&ko.

Pavla va"í k ob!du 
segedin. Karel si chce 
&uchnout k hrnci.

Chce' dostat p"es 
rypák? [smích] Man$el 
nesmí, se mi motat v 
kuchyni. M%j man$el. 
Já bych ho 
ukamenovala.

Petra naservírovala 
sv%j 1. ob!d - omá&ka 
byla moc kyselá

Petra: jsem si u"ízla 
pekelnou vostudu s tím 
ob!dem. Já, taková 
vyhlá'ená kuliná"ka, ke 
mn! v'ichni chod!j na 
jídlo, berou si recepty a 
jak se vofr)ovaly ty d!ti.

Karel: No nic moc první 
obídek. Ale tak je fakt, $e 
&lov!k je nervózní, tak$e 
uvidíme dál. Ale tahleta 
rajská se vysloven! 
nepovedla.

Pavla va"í k ob!du 
segedin. Karel si chce 
&uchnout k hrnci.

Chce' dostat p"es 
rypák? [smích] Man$el 
nesmí, se mi motat v 
kuchyni. M%j man$el. 
Já bych ho 
ukamenovala.

Karel si p"ál p"ipravit k 
ve&e"i prase&í moze&ek

Poprvé v $ivot! budu 
'ahat na zví"ecí moze&ek. 
No tak to nedám… Karle 
bu* tak hodnej a ud!lej 
to za m!.

Stojí v kuchyni a 
p"ipravuje snídani

Musím ud!lat Eserce 
snídani. Karlovi sva&inu a 
Esterce sva&inu.
[ukazuje krajíc chleba pro 
Karla] tohle pro chlapa na 
celej den? No nevim, 
jsem zvyklá na v!t'í 
porce.

Petra se po návratu s 
ve&írku s Karlov#mi 
kolegy rozhodla 
nakrájet maso na 
gulá', ale no$e jsou 
tupé

Ale já to chci ud!lat tu 
kli'ku te*. Tak ud!lej to, 
aby ten n%$ kráje do 
pr**le.
Karel: p"ijde Ti normální 
v tuhle hodinu… a jak to 
mám te* ud!lat? V kuchyni u sporáku.

Va"ím skelety v papínov! 
hrnci, kter# k smrti 
nenávidím, proto$e jsem 
byla sv!dkem toho, kdy$ 
to jednou bouchlo… Ne, 
p"ehodim to do 
normálního hrnce a 
uva"ím to po sv#m. 
Papi)ák a já nejsme 
kamarádi.

(ena a kuchy)

Petra Pavla

Petra jako první pou%ila ozna$ení "kralovat". P#edchozí %eny m!ly kuchy* za království. Rozdíl,
zdali %ena kraluje (= není jen královnou po boku krále, ale podílí se na vlád!) nebo %ije v
království.
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Martina (VM2)
sedí sama na posteli

Já se maximáln! sna$ím d!lat 
po"ádek. P"itom jsem vnit"n! 
bordelá". Pro m! je to 
nep"edstaviteln# stres. Do 
dne'ních dn% jsem si 
nedovedla p"edstavit, $e bych 
mohla b#t omezována 
takov#m obrovsk#m 
zp%sobem. Musela to 
zvládnout, mít to v'echno pod 
kontrolou.

Zuzana ukazuje 
uklizenou kuchy)

Lednici jsem musela uklidit. 
Martino sorry, ale 'ly 2 
igelitky plesnivejch jablí&ek … 
to 'lo v'echno pry&. To jsem 
málem nerozdejchala. 
[ukazuje za'pin!nou 
mikrovlnou troubu] kdy$ u$ 
ne já, ale m%j man$el, kdyby 
tohle vid!l, tak bych m!la asi 
krátkej $ivot.

Martina (VM2)
sedí sama na posteli

Mn! to p"ipadá jako obrovská 
despocie i v%&i Zuzce. Ten 
nejí to, ten nejí to - jídlo se 
d!lá na n!kolikrát. S tím 
po"ádkem, to je otázka 
názoru. Ale i ty d!ti se po"ád 
kontrolují. Oni to u$ asi 
nevnímají, oni v tom $ijí. Zuzana sedí v kuchyni

Kdyby to byla povahov! 
trochu jíná rodina, tak bych si 
ty servítky p"estala brát 
okam$it!… Tohle je m%j 
vnit"ní boj… Oni jsou s tim tak 
s$ití a mn! se zdá, $e snad i 
spokojení… Bojim se, $e se 
jich stra'liv#m zp%sobem 
dotknu.

Ctibor (VM 2)
po té, co vyslechly 
nová pravidla od 
Zuzany

My jsme to v podstat! &ekali. 
Já, Bobe', v'ichni. (e Zuzka 
bude mít jiné nároky na 
po"ádek. To je myslím 
subjektivní v!c. Nevím jak to 
vypadá u ní doma, ur&it! 
v'echno tip top… N!jak si 
zat!$ovat $ivot… $ít s hadrem 
v ruce a utírat kdejakou 
skvrnku, to by si &lov!k ud!lal 
ze $ivota peklo.

Zuzana drhne pískem 
sporák

Borek mi dal volnou 
ruku. Já jsem mu 
"ekla, $e za to 
nem%$u, $e prost! 
tohle m! nedá.

Zuzana ve&er v 
koupeln! [natá&í se 
sama]

Mám strach, $e z toho vylezu 
jako totální blázen. Jako 
&lov!k, kter# tím úklidem 
akorát otravuje vzduch lidem 
kolem sebe. To bych si 
nep"ála. Jsem si dodne'ka 
myslela, $e je to normální, 
jasn#, p"irozen#. Ale tady je 
to postaven# úpln! n!kde 
jinde… Já bych jen nerada, 
aby d!ti na m! jednou 
vzpomínaly jako na n!koho, u 
koho si nem!ly kam sednout, 
nebo n!co podobn! blb#ho.

Úklid

Martina Zuzana
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Um#vá vanu

Drhnu vanu, proto$e jsem 
cht!la vykoupat d!ti a kdy$ 
jsem zjistila, $e se mi prsty 
bo"í do mastn# &ern# 'píny 
tak je do toho p"ece 
neposadim.

Monika postupuje podle 
manuálu - uklízí postupn! 
cel# byt, od'krtává si
Ne"ekla jedinou negativní 
poznámku na kvalitu 
úklidu Tak$e jedem … jdeme na to

Ve&er - d!ti ulo$ené ke 
spánku, So)a um#vá 
sk"í)ky v kuchyni

První v!c, kterou zítra 
ud!lám, a$ budou d!ti 
ulo$en#, $e vyndám v'echno 
nádobí a vydrbu ty &ern# 
prkna prá'kem.

So)a zametá byt a 
nemá lopatku

A ty Mí'o neví', kde má 
máma lopatku? A ona 
nezametá? 
M: jo, ale jenom v baráku
S: zametá jenom v baráku jo, 
tak$e doma nezametá.

V!m"na #. / Jev #. 11 / 9
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Stojí v koupeln! p"ed 
sk"í)kou s detergenty 
a postupn! vyhazuje 
jednu prázdnou láhev 
po druhé

Mají tu desinfek&ní p"ípravky, 
ale na to, abych tu umyla 
umyvadlo… tak jsem horko 
t!$ko hledala… nakonec jsem 
n!co na'la, n!co star#ho, je 
na tom prach moc pou$ívané 
to asi není. D!cka po sob! 
neumí v tolika letech vypustit 
vanu.

Sedí s Martinem na 
louce p"ed panelákem

Po"ádek je pro mne d%le$it# a 
nerada bych se dostala do 
n!jaké rodiny, kde nemají 
v!ci sv# prav# místo a je tam 
chaos.

Stojí v pokojí&ku u 
Vikinky

Budeme uklízet s Vikonkou, 
proto$e asi bysme ze'íleli a já 
budu první.

Sedí v ob#váku na 
gau&i a bre&í

Tady ze'ílím. V'ude ko&ky. 
Furt ko&ky. Na stole ko&ky. Já 
jsem plná chlup%, v puse to 
budu mít, v posteli, to není 
normální tohleto. Bu*to tady 
bude zjednaná náprava, aby 
se tady dalo p"e$ít, nebo 
kon&ím. A, sem jde ten, kdo 
tady umí $ít.

Milena s Va'kem 
hledají silonky, aby 
mohla Vikinka odejít 
do 'kolky

No nem%$eme najít silonky. 
Já si tady sednu a za&nu 
bre&et. Bu*to je pes roztrhal, 
ko&ka, nebo ptáci s nima 
odlet!li… já u$ nevím.

Milena ukazuje 
uklizen# 'uplík s 
p"íbory

Já se musím je't! pokochat. 
Táák a tohle má "ád a úrove).

Va'ek vyndavá prádlo 
z pra&ky, Milena ho 
vyhání

Hele tohle je moje práce. 
Kdybys p"estal pomáhat m!, 
jako $en!, proto$e $ena si 
umí domácnost obstarat 
sama. Aspo) já jsem zvyklá… 
Tohleto m%j man$el… mn! by 
to p"ipadalo i pod jeho 
úrove), pokud nejsem 
nemocná… aby tohleto d!lal.

Na náv't!v! u Jindry 
rodi&%. Maminka 
p"ipravuje sma$en# 
kv!ták, Milena u ní 
stojí.

M%$u se zeptat, jak to d!láte, 
$e tady máte tak &isto… tady 
Inka vyr%stala, tak$e vid!la 
vá' p"íklad v té &istot!, 
kdepak se to zvrtlo?

Úklid

So(a Monika

Úklid

Jindra Milena



V!m"na #. / Jev #. 12 / 9
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Monika uklízí koupelnu. 
Petr pomáhá s nechutí.

Takov# ty základní v!ci, 
um#vat koupelnu nebo setírat 
prach, to mi p"ijde úpln! 
normální práce.

Sedí nad rozpadající se 
krabicí plnou krabi&ek 
lék% r%zn! naházen#ch

V tom by m!ly b#t léky. No to 
je 'ílen#. Já bych spí' "ekla, 
$e je to smetí s bordelem, ne$ 
lékárna. Tohle pochopím u 
toho chlapa, ale ta $enská, to 
nepochopim.

V!m"na #. / Jev #. 15 / 9
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Gita sedí v kuchyni a 
rozd!luje úkoly na 
sobotní úklid

Ví' jak se p"ipravuje 
na vysávání? (idle 
nahoru… v'ecko dát 
nahoru, aby Ti to 
nep"eká$elo.

Stojí u plánku na 
ledni&ce

Já mám dneska ú$asn# to 
úter# - jedin# co ud!lám dám 
nádobí do my&ky a z my&ky a 
uklidím si po sob! linku… a 
jinak jsem dneska úpln! 
volná… Proto my nemáme 
doma zavedenej takovej 
rozpis, proto$e bych ur&it! 
nebyla d%sledná na to, aby 
ka$dej… a nedupala bych po 
nich, aby si to ka$dej plnil.

Utírá prach v ob#váku

Já po tob! nechci, abys 
utírat prach, to je jasn#, 
$e si to ud!lám sama… 
dal'í v!c je, abys 
dohlídnul na Davida jak si 
to uklidí… pak ho p%jde' 
zkontrolovat. A to 
vysávání má' p"i tv# 
'ikovnosti za p%l hodiny 
hotov#.

Stojí venku p"ed 
domem

Opravdu mám pocit, $e jsem 
málo fungovala… tady 
najednou zjistí', $e tady ty 
&innosti jsou rozd!len#… 
v'ichni kolem tebe kmitaj, 
podívá' se na rozpis, zjistí' $e 
má' volno a já nemám do 
&eho píchnout. Kdybych m!la 
takhle velkou rodinu a 
d!v&ata, tak bych ur&it! 
cht!la, aby mi pomáhaly, je 
to logick#, ale proto$e mám 
doma p"echlapíno, tak 
nem%$u chtít jim takhle 
rozd!lovat práci.

Sedí v d!tském pokoji 
na koberci a kontroluje 
jak kvalitn! je vysáto a 
jak jsou uklizené 
'uplíky

No není tam nic, jako 
má' to uklizen#, proti 
tomu jak jsem to 
vid!la.

Chce, aby 'el mal# 
David um#t nádobí. 
David stojí u d"ezu, 
Gita za ním kontroluje.

To opláchne', dá' si na 
houbi&ku tro'ku jaru a 4 
talí"ky, 4 p"íbory a má' to za 
5 minut hotov#. Jsi 'ikovnej 
kluk.

Táta bude úpln! nad'enej, $e 
to CHCE+ d!lat. On t! nechce 
do ni&eho nutit, kdy$ nechce' 
ned!lej to. Ale on v!"í, $e to 
d!lat CHCE+.

Úklid

Monika Lenka

Úklid

Gita Iva

V!m"na #. / Jev #. 1 / 10
Popis jevu:

V!m"na #. / Jev #. 2 / 10
Popis jevu:

V!m"na #. / Jev #. 3 / 10
Popis jevu:

Te* tady velím já

Alena Eva

Sedí v ob'váku u sklenky vína, Ev%en proti ní s 
poznámkov'm blokem

Sedí v ob'váku s ruli$kou popsaného toaletního 
papíru, proti ní na seda$ce Ladislav a synové

Mám ráda &erven# víno, ne bíl#. Záchod si ka$d# po sob! umyje.
+vagrová pohlídá d!ti, ty p"estane' myslet na 
práci a za&ne' $ít. Pojedeme na tenis do 
Kyjova.

4 dni si to tu pokusíme u$ít bez piva a bez 
karet. [Ladislav: Kdy vypadne'? Kdy se m%$u 
napít?]

Spole&n! bych s d!tma vyrazila na hasi&skou 
sout!$ na h"i'ti.

+pinavé prádlo do ko'e, kter# je zavírací. 
[Ladislav: a tam ho bude' dávat ty nebo my?]

Co kdybys m! vzal do sklípku? +lo by to? Kdo nechává pivo v mrazáku?

Nakonec se vrátí' do práce a já se budu starat 
o d!ti. Ud!láme si v#let do Prahy?

Te* tady velím já

Zuzana Martina

Sedí v k#esle v ob'váku, proti ní Ctibor a syn
Martina sedí v ob'váku, proti ní na pohovce 

Bohou" a d!ti

Za to co tu "eknu se p"edem omlouvám. M%j
'ok byl, kdy$ jsem p"i'la do kuchyn!... Pro m!
je kuchy) tabu co se t#ká skvrnky. Tak$e si tu
spole&n! zauklízíme, ale fest.

Mám nachystanou s Markétkou i Martinem
takovou procházku, pokec. U Mar,ánka je to
hlavn! proto, aby vypadl od po&íta&e, s
Martinkou tu procházku stáhneme asi trochu
p"es m!sto a podíváme se jako 2 $enské
tro'ku po krámech.

Bobajs ráno odejde do 'koly a ustele si, aspo).
Tim za&ne', pro m!, jo?

D!ti jsou dost velké a bylo by dobré, aby si
snídani chystaly samy a vypravovaly se do
'koly samy. 

Tys m! tro'ku potrápil s tím jídlem, &ili nám
n!co uva"í' na ob!d nebo ve&e"i, pro v'echny
a nejlépe pro ka$dého n!co zvlá',.

Te* tady velím já

So(a Monika

V ob'váku: So*a na k#esle, Ota s d!tma proti 
ní na gau$i

Sedí na zahrad! u zahradního stolu - na jedné 
stran! Monika proti ní Gustav

Zítra dopoledne bude' hlídat d!ti a já pojedu
nakoupit. A$ se vrátím, za&nu kone&n! uklízet.

Zapojím celou rodinu, chci abychom d!lali
takv# ty batiky na tri&kách.

Koupila jsem barvy a jiné ná&iní a ty se pustí'
do vymalování chodby. A$ vymaluje', tak
vym!ní' koberec, aby ta chodba vypadala
vlídn!, &ist! a hezky.

Ráda bych, abych se nau&ila péct buchty.
Abych si z toho odnesla pozitivní v!c. Já bych
cht!la p"ekvapit man$ela.

Ode dne'ka bude' ka$d# ve&er &íst d!tem
pohádky ty, aby ses to nau&il.

Odbourám d!tem sladn# a su'enky [u$ jsou
p"ítomny i d!ti]. Tak$e dostanou místo su'enek
jablí&ka apod.

Otí&ek má úkol vydr$et s no&níkem. Jen$e v
tom mu musí hodn! pomoct maminka. Kdy$
Otí&ek a maminka budou d%slední, tak budou
mít za chvíli po plínách.

Nebudou dostávat sladk# &aj. 
G: to neprojde. Ovocn# &aj p"istupuju, zelen#
&aj odmítám. Je hor'í ne$ &ern# kafe.



V!m"na #. / Jev #. 5 / 10
Popis jevu:

V!m"na #. / Jev #. 7 / 10
Popis jevu:

Te* tady velím já

Martina Dana

Sedí venku na zahrad! u kulatého stolu
Sedí v kuchyni - proti ní Milan s hol$i$kama na 

seda$ce

M!la bych takové jedno p"ání u Lucinky, jestli
bys 'la se mnou v pond!lí do kade"nictví a
nechala si si ud!lat n!co s vláskama. A jestli
bys se mnou 'la potom t"eba na kaf&ko.

V pond!lí jde Ká,a do 'koly, cht!la bych vy$ít
tu chvilku … objednala jsem se ráno na 7:30 k
holi&i. Tak jsem se cht!la domluvit, $e jednou
jí nebudu va"it, bude ve 'kole dopoledne, tak
bych tu chvilku cht!la vyu$ít pro sebe a
odpoledne bych se o n! starala tak jak jsem
zvyklá.

P"es den psi nesmí do kuchyn! a nahoru pokud
se tam va"í.

Proto$e je pln# su'ák na prádlo, tak bych
pot"ebovala 2 ')%ry aspo) na ten balkón.
Milan: nebudem to tam dávat
Hol&i&ky: ale my jsme to tam d"ív m!li
Milan: kv%li smogu. Musí' prát v pr%b!hu.

P"ála bych si, aby jeden den tady Aura mohla
voln! b!hat, m%$e' si vybrat kter#.
Milan: Aura tady nebude lítat
Já chci jeden den pro toho psa Milane! Nic víc.
[vylila mu vodu na hlavu]
Milan: Teda takhle se chovat dá se "íct jako na
náv't!v!, tak to nechci vid!t jak to u vás musí
vypadat.

Te* tady velím já

Lucie Erika

Sedí v ob'váku, proti ní zbytek rodiny
Erika sedí v ob'váku, proti ní na gau$i Honza a 

Tadeá".

Bylo by vhodn#, aby se tady vydesinfikoval
v'echen drobn# nábytek… vy&istili seda&ku a
vyva"ili v'echno va'e povle&ení.

Cht!la bych jednu noc bez Tadeá'ka, abych se
mohla vyspat.

V'ichni se ve&er budete povinn! koupat, &istit
si zuby ráno i ve&er. A pravideln! si taky
um#vat vlasy. N!kdy mi p"ijde, $e je z vás
trochu cítit takové to py$mo.

Pak bych cht!la zútulnit ob#vák. Ud!lat tady
tro'ku bordel s hra&kama. Malinkatej… abych
se tady cítila jako doma.

Mohli bysme vydesinfikovat v'echny podlahy
bez koberc% v&etn! schod% a taky ur&it!
koberce. 

Cht!la bych, abys mi upekl mramorovou
bábovku a to je taková pomsta za tu mojí
gumovou buchtu.

V!m"na #. / Jev #. 10 / 10
Popis jevu:

V!m"na #. / Jev #. 12 / 10
Popis jevu:

V!m"na #. / Jev #. 13 / 10
Popis jevu:

Te* tady velím já

Jaroslava Lenka

Sedí venku na zahrad! u stolu, proti ní zbytek 
rodiny

Sedí v ko%eném k#esle v ob'váku, proti ní na 
gau$i Zden!k s d!tmi

Cht!la bych ud!lat radikální zm!nu v koupeln!,
tam by se to m!lo tro'ku vypulírovat, aby m!la
Lenka radost.

Cht!la bych mít jeden den sama pro sebe.
Vstanu si kdy budu chtít… Cht!la bych, aby ses
po cel# &as v!noval d!tem. 

V 10:00 uva"ím kafe, budu se sna$it uva"it
ob!d. Pak bych cht!la vyrazit n!kam, abych to
tu poznala… do Brna… do lesa

Pokud by to bylo mo$né, budu nucena vzít si
auto, kdyby se vymyslel n!jak# v#let.
Zden!k: auto není moje, je $eny, já za ní
rozhodovat nebudu.

Te* tady velím já

Monika Lenka

Sedí ve spole$enském oble$ení u stolu v 
kuchyni, proti ní Petr s d!tmi.

Ve spole$enském oble$ení sedí v ob'váku, 
proti ní na gau$i Ernest s d!tmi.

N!co dobrého mi uva"í'.
Petr: Uva"it?! No tak to si d!lá' pr*el. 1ekni si
kterej den.

Ernest bude va"it ve&e"i a já mu budu asistovat
a radit. A zkusíme to spole&n#mi silami uva"it.

+el bys se mnou a d!tmi v sobotu na v#let a
mohli bysme jít i na n!jakej ob!d.
Petr: to nestíháme
Lenka: ale stíháme

Mohli bysme jít spolu na spole&nej v#let o
víkendu, t"eba na Pet"ín.

Bude' &íst v pátek d!tem pohádku místo m!.
Petr: Já neumím &íst.

Pepa kdy$ p"ijde ze 'koly tak nejd"ív "ekne co
má za známku, pak si napí'e úkoly a pak si
rozmyslim, jestli ho pustim nebo nepustim ven.

Potom podojit kozu.
Petr: Dobrá, kdy$ bude' mít tyhle 'aty, tak
m%$eme jít klidn! hned.

Ani&ku bych si brala po ob!d! dom%, aby mi tu
nebylo tak smutno, ale taky napí'e' úkoly
hned, aby ses mohla jít projít, nebo si mohla
malovat.

Te* tady velím já

Denisa C. Denisa J.

Sedí v kuchyni u stolu s Dominikou a Zde*kem
Sedí v ob'váku v k#esle, proti ní Jakub s 

Júlinkou

Dneska jsem projí$d!la ko&árkem p"es 'ílenou
'karpu p"ed branou, jestli bys tam mohl navézt
't!rk.

Nelíbí se mi, $e p%l dne tráví' p"ed zrcadlem a
dívá' se, jaká jsi krásná… my to zrcadlo s
ta,kou zalepíme.

P"ání na Dominiku… souhlasí', abychom jí na
víkend pustili k babi&ce, proto$e vím, $e má
ráda koní&ky, tak aby si to tam u$ila. Koupila jsem draka, p%jdem pou't!t draka.

Vím, $e má' kade"nictví… tak se nechám od
Tebe ost"íhat a nabarvit.



V!m"na #. / Jev #. 15 / 10
Popis jevu:

V!m"na #. / Jev #. 15 / 11
Popis jevu:

obraz zvuk obraz zvuk

Objímání, polibek, 
kyti&ka

Vlá*a: .au, jak ses 
m!la?
Gita: spokojenost

Franti'ek otevírá dve"e 
od auta - kyti&ka, 
polibek Iva: Dob"e, slu'í ti to.

Prost)edí:

Te* tady velím já

Gita Iva

Sedí v ob'váku v k#esle, proti ní na gau$i 
Franti"ek s d!tma

Celá rodina sedí u kulatého stolu

Já jsem odpoledne zkou'ela uspávat Fanou'ka
bez toho, abych tam s ním le$ela a budem to
zkou'et i kdy$ bude' doma.
F: M%$eme to zkusit, mo$ná bude na'e mam&a
ráda.

Rodinko, m!la bych ani ne tolik zm!n, ale spí'
pár p"ání… Nebudu se sna$it vám tady nic
m!nit, opravdu jsem spokojená jak vám to
tady funguje.

V sobotu u nás doma d!láme velk# úklid, tak$e
cht!la bych, abyste se zapojili v'ichni.
Vymyslela jsem si na velk#ho Frantu vysávání,
rozd!líme si to spole&n! to ud!láme.

Cht!la bych si zkusit to&ení hlíny na hrn&í"ském
kruhu.

V ned!li já chci do kostela. Jestli byste cht!li,
tak bysme tam zajeli v'ichni spolu.

Ráda bych nav'tívila astrolo$ku a to bych teda
cht!la s tebou, jestli bys souhlasil. 

Mezi 8 o&ima

Gita / Vlá$a Iva / Franti%ek

Franti(ek: Mn! by mo$ná trochu vadila ta silná osobnost Gity… je v t# rodin! a$ moc cejtit…
Ale zase uznávám, $e to je pracovitá $enská, 'ikovná… dokonce i spole&enská, tak$e já jsem se
i bavil.

Franti(ek: Já si myslím, $e se se'li 4 rozumn# lidi, kter# mají ten cit pro tu rodinu a $e to
dopadlo dob"e. A já jsem jenom rád, $e to tak dopadlo.

Sedí proti sob! u stolu

Franti(ek: Já jsem nedokáza pochopit tu tabulku, mn! se to p"í&í tro'ku, $e to je p"esn!
naplánovan#… z m#ho pohledu, v m# rodin! jsem to nepochopil. 
Gita: Mo$ná a$ Iva bude mít 4 d!ti, tak jí taky zavede.
Iva: [smích] nebude mít 4 d!ti
Gita: Pro&? Nelíbilo se ti to? V$dy, to jde zvládnout. Pro& se tomu brání'?
Iva: To jo, ale musely by to b#t 2 holky. Kluci na tohleto nejsou na takovouhle pomoc.

Franti(ek: Já t! tro'ku obdivuju, Vlá*o, proto$e Gita je opravdu silná osobnost… pot"ebovala
to tam v'echno o'éfovat. My jsme se teda pod"ídili a zvládli jsme to, ale zase bych navázal na
to, $e jste po&etn!j'í rodina a tam je pot"eba, aby to n!kdo vedl.

Vlá*a: U nás to funguje tak, $e my máme firmu svojí, tak si to 'éfuju já a Gita to 'éfuje doma.
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