
od 16. prosince
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Šestidílný „teologicky, dieteticky a celospolečensky 
nekorektní“ seriál z nově vzniklé tvůrčí dílny Isteník – 
Uličník – Vacek. Šest epizod vypráví o prapodivných 
událostech, které změnily životy několika vzájemně 
nepropojitelných lidí spojených prostředím obchodu se 
zdravou výživou v Brně.

Hlavními (anti)hrdiny seriálu jsou Martin (Michal Isteník) 
a Luděk (Jakub Uličník), chlapci těsně před čtyřicítkou, 
kamarádi z dětství, kteří nikdy rozhodně nevypadli 
z plakátu, ani z „Bylo nás pět“. Byli totiž jen dva. I tak 
jich ale vždycky bylo až moc. Martin je inteligentní, 
ale vlastně pořádně nic neumí. Prý kdysi uměl být 
okouzlující a vtipný, proto si dokázal vzít Natálii (Agáta 
Červinková). Ta je až nechutně bohatá, díky čemuž si 
Martin může dovolit vlastnit velmi trendy a výnosný 
obchod se zdravou výživou s názvem Vegálie. Martin ale 
svůj obchůdek nenávidí až na dřeň uzeného tofu. Luděk 
je génius a účetní, což je označení, které ho vůbec 
nevystihuje. Je schopný, mocný, má známosti, a přece 
o něm nikdo neví. 

Epizodní role sebe sama si v seriálu střihly slavné 
osobnosti v čele s Bolkem Polívkou, Vojtěchem Dykem, 
Lukášem Hejlíkem, Jiřím Dvořákem nebo Hanou 
Holišovou.

režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scénář: Michal 
Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgie: 
Jakub Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš 
// hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, 
Jan Perout // natočeno v produkci: Actimmy film, 
BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, 
Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, 
Jaroslav Záděra, Agáta Červinková, Lukáš Hejlík, 
Vojtěch Dyk, Zoja Mikotová, Ondřej Blažmen Blaho, 
Zdeněk Junák, Hana Holišová, Boleslav Polívka, Jiří 
Dvořák a další…
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PŘEHLED DÍLŮ

DÍL PRVNÍ 

LÁSKA A DANĚ
Martin Stehlík vlastní obchod se zdravou výživou, který upřímně nenávidí. Svou manželku podvádí s provozní 
Terezou. V obchodě dále pracují Marek a Mirka. Marek je zapřisáhlý vegan, ale okolnosti jej přinutí své postoje 
přehodnotit. Objevuje se Martinův starý kamarád Luděk, který po Mirčiných radách nastupuje cestu transformace. 
Stejně tak se mění Marek. Bezdomovec Liborek zevluje před obchodem a Bůh vše pozoruje. Jakou roli v příběhu 
sehraje gastroturista, herec a moderátor Lukáš Hejlík?

režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scénář: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgie: Jakub 
Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš // hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, Jan Perout // natočeno 
v produkci: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, Jaroslav 
Záděra, Lukáš Hejlík a další.

PŘEHLED DÍLŮ

DÍL DRUHÝ 

PRAVIDLO ČTYŘ VTEŘIN
Marek i Luděk se v něco mění. Každý v něco jiného. Tereza se snaží zjistit, co znamená „pravidlo čtyř vteřin“. 
Odpovědi se jí dostane od samotného Boha, který jen tak mimochodem udělá zázrak. Luděk taky jen tak 
mimochodem udělá zázrak. A ve spánku nechtěně levituje. Po Brně navíc bloudí Vojta Dyk. Jak do celého příběhu 
zapadá režisérka a choreografka Zoja Mikotová? 

režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scénář: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgie: Jakub 
Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš // hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, Jan Perout // natočeno 
v produkci: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, Jaroslav 
Záděra, Agáta Červinková, Vojtěch Dyk, Zoja Mikotová a další.
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PŘEHLED DÍLŮ

DÍL TŘETÍ 

KDO SE BOJÍ
Luděk se nepřestává vznášet, nepomůže mu ani lékař. Mirka se setkává s Markem, ten už ale není tím samým 
člověkem, jakého znala. Snad není vůbec člověkem. Mirka se mu přesto vyzná ze svých citů. Bůh celou dobu mlčí. 
A co v tomhle podivném příběhu dělá brněnská herecká legenda – Zdeněk Junák?

režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scénář: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgie: Jakub 
Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš // hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, Jan Perout // natočeno 
v produkci: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, Jaroslav 
Záděra, Zdeněk Junák a další.

PŘEHLED DÍLŮ

DÍL ČTVRTÝ 

CÍTÍM
Martin konečně vyřeší svůj vztah s Natálií. Luděk dokončil svou metamorfózu, už není člověkem. Marek přijímá své 
nové já, ale na rozdíl od Luďka se znovu stává člověkem. Bezdomovec Liborek sdílí svou životní filozofii – než být ve 
stresu, raději být bezdomovcem. Tereza potká Hanu Holišovou a vychrlí na ni celý svůj životní příběh. 

režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scénář: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgie: Jakub 
Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš // hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, Jan Perout // natočeno 
v produkci: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, Jaroslav 
Záděra, Agáta Červinková, Hana Holišová a další.
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PŘEHLED DÍLŮ

DÍL PÁTÝ 

SROVNAT SI TO
Martina okolnosti donutily pracovat v nenáviděném obchodě. Vrací se Marek. Martin mu chce vynadat, ale je 
uzemněn Markovým klidem. Zjevuje se Luděk a nabádá Martina, aby odešel od ženy a vydíral svého tchána. Marek 
s Mirkou konečně zahoří láskou a rozhodnou se najít si společně novou práci. Do obchodu vstupuje Martinův idol 
Bolek Polívka.

režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scénář: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgie: Jakub 
Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš // hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, Jan Perout // natočeno 
v produkci: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, Jaroslav 
Záděra, Agáta Červinková, Boleslav Polívka a další.

PŘEHLED DÍLŮ

DÍL ŠESTÝ 

SBOHEM A PÁREČEK
Luděk daruje Martinovi svůj byt. Martin v něm najde bohatství nesmírné hodnoty. Může být jen jeho, ale pod jednou 
podmínkou – obchod musí připadnout Tereze. Marek s Mirkou odcházejí z Vegálie. Luděk udělá svůj první velký 
zázrak a Bůh se uchází o práci v obchodě. Kde se v tomhle příběhu vzal herec Jiří Dvořák? 

režie: Michal Isteník, Jonáš Vacek // scénář: Michal Isteník, Jonáš Vacek, Jakub Uličník // dramaturgie: Jakub 
Uličník, Ondřej Elbel // kamera: Pavol Bigoš // hudba: Lukáš Janota // producent: Petr Lepka, Jan Perout // natočeno 
v produkci: Actimmy film, BUMERANG FILM, Pinarto, UI uvádí s.r.o.

hrají: Michal Isteník, Jakub Uličník, Lucie Bergerová, Petra Lorencová, Marek Hurák, Jan Hilfed Dvořáček, Jaroslav 
Záděra, Agáta Červinková, Jiří Dvořák a další.
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ROZHOVOR

BŮH JE ZE ŠLAPANIC!
ROZHOVOR S MICHALEM ISTENÍKEM, JAKUBEM ULIČNÍKEM  
A JONÁŠEM VACKEM

Jak jste se vy tři potkali a jak vznikl nápad na Vegany 
a jelita?

MI: S Kubou Uličníkem se znám už dlouhou řadu let 
a asi před rokem a půl se zrodil, v rozhovoru s producen-
tem Petrem Lepkou, nápad vstoupit na pole filmové hra-
né tvorby. Já měl několik let v šuplíku pilotní díl Veganů, 
aktualizoval jsem jej, a pak už to šlo rychle. S Kubou 
jsme čtyři měsíce denně diskutovali, já psal, Kuba četl, 
kritizoval a s neuvěřitelnou pílí se spolu Petrem Lepkou 
vrhli na produkční jednání, získávali peníze, dotace 
a spolupracovníky. Podařilo se nám navázat spolupráci 
s JFF (Jihomoravským filmovým fondem), od kterého 
jsme získali výraznou dotaci, a stejně výrazně nám po-
mohl také generální partner GC System s Liborem Dvo-
řáčkem. Bylo to nádherné, živé a invenční období. Jonáš 
Vacek se díky spolupráci s BUMERANG FILM připojil 
jako „poslední“, protože jsem k samotnému natáčení 
potřeboval k ruce člověka, který se vyzná ve filmařském 
řemesle. Já si na režii vůbec nevěřil… Původně měl 
být „jen“ technickým režisérem. Ale už během prvního 
natáčecího dne se ukázalo, že Jonáš je mnohem víc. 
Stal se spolurežisérem. Měli jsme vyrovnané pravomoci 
a spolu s Kubou taky výrazně zasáhl do finální podoby 
scénářů… Tak málo ješitnosti mezi tolika muži a tolik 
oddanosti společnému cíli, to je opravdu vzácné…

JU: Ano, já navážu na Michala. Touhu vytvořit něco 
vlastního jsme pociťovali už nějaký čas. Pak přišel 

podnět od Petra Lepky, a my tedy dali hlavy dohromady 
a pustili se do díla. Téma zdravé výživy se už válelo 
Míšovi v hlavě delší dobu, tak jsme rozpracovali námět 
a Michal začal psát jak utržený se řetězu… No a najed-
nou se natáčel pilot. Tam jsme potkali Jonáše a velmi 
rychle zjistili, že je pro náš projekt nepostradatelný.

JV: Pozvání k takové spolupráci člověk dostává jed-
nou za život. Isťa s Ulim nám všem otevřeli svá velká 
brněnská srdce, do kterých jsme se všichni schovali 
a s radostí točili. Nepamatuji si, že bych se kdy na 
každý natáčecí den takto těšil. Cítil jsem se jako malé 
dítě v Legolandu, kterému neustále nosí nové kousky 
lega a ono může skládat stavby, na které předtím jen 
hledělo v Lego časopise.  Moc díky za tu svobodu 
a důvěru! Navíc je hrozná pohoda, když jsou na režii dva 
lidi, z toho jsem trochu zlenivěl. Už chápu třeba bratry 
Coeny.  Míša sice říká, že si v režii nevěřil, ale velmi 
rychle do toho naskočil.

Jak jste si při psaní scénářů rozdělili role? Byl někdo 
přes dialogy, někdo přes vtipy a další zase hlídal 
„dramatické oblouky“?

MI: Tohle se strašně špatně rozděluje. Prvotní námět je 
můj. Pak přišla společně s Kubou kostra celého příběhu. 
A spolu s Jonášem jsme zase procházeli větu po větě 
celý scénář, škrtali a přepisovali. Ale v zásadě, i když to 
nepíšu rád, protože určitě někomu z kluků ukřivdím, to 

ROZHOVOR

bylo asi tak – námět jsem já a Kuba, dialogy z devade-
sáti procent já, finální verze včetně, a detailnější rozpis 
obrazů vzhledem k záběrování je Jonáše. Ale když to 
rozdělím takhle, je to blízko pravdě, a přece nespravedli-
vé. Kecali jsme si do všeho všichni tři. 

JU: Souhlasím v plném rozsahu. 

JV: Jak píše šéf. 

V každé epizodě vám hraje nějaká slavná osobnost 
sebe samu. Věděli jste už při psaní, koho přizvete, nebo 
zahrála svou roli i náhoda?

MI: Celý ten koncept vzácných hostů vznikl vlastně 
až po natočení pilotního dílu, který byl dokonce ještě 

bez Lukáše Hejlíka. Pak jsme se rozhodli, že v každém 
díle se jako cameo zjeví někdo slavný, a hledali jsme 
celebrity s vazbami na Brno. Tím se jejich volba výrazně 
zjednodušila.  Musím říct, že mě strašně překvapilo, 
jak automaticky a ochotně všichni kývli, přijeli, přišli, 
zahráli… Byl to stres, ale obrovská radost.

JU: Tenhle nápad, tuším, přišel při jednom rozhovoru 
s Bolkem na představení, které s ním já a Míša hraje-
me. Bolek se ptal, co děláme krom ničeho, a tak jsme 
si začali povídat o Veganech a jelitech. Už jsme měli 
natočený pilot, načež vznikl nápad, že by si mohl jít Bo-
leček v nějakém díle něco koupit do zdravé výživy a hrál 
by sám sebe. Zalíbilo se nám to a oslovili jsme tedy do 
každého dílu jednu kapacitu s láskou k Brnu.
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ROZHOVOR ROZHOVOR

JV: Jelikož Uli s Isťou jsou (brněnské) kapacity, nikdo 
jim nedokázal říct ne. 

Raději steak z krkovice, nebo uzené tofu?

MI: Krkovice.

JU: Já mám rád i tofu, ale přetáhlé přes prase. Jakože 
prase sežere to tofu a já pak prase.

JV: To je nejjednodušší otázka, jakou jsem kdy dostal.

Jaký je rozdíl mezi žrádlem a kořistí?

MI: Když odpovím slovníkem Martina, kterého hraji, pak 
pro žrádlo si prostě zajdete do bordelu, ale za kořistí 
musíte navoněn vyrazit do víru velkoměsta. Myslím tím 
do centra Brna.

JU: Jako Luděk docházím postupně k názoru: Prase 
není žrádlo!!! Prase je kámoš. Martin!

JV: To je vzhledem k jedné postavě z Veganů skvělá 
otázka. Zjistíte ve čtvrtém díle.

Jak to vypadá, když není Bůh ve své kůži?

MI: Prostě ve světě není harmonie, není ani disharmo-
nie… Je to kakofonie.

JU: Bůh vychází s kůží na trh každým momentem. 
Myslím, že náš seriál to docela zajímavě interpretuje. On 
totiž Bůh možná spíš, než ve své kůži, je v kůži každého 
z nás.

JV: Uli, tys mi tu odpověď sebral.  V každém případě – 
nejlíp je Mu asi v kůži Jardy Záděry, který nám Boha 
hraje.

Seriál popisujete jako „romanticky mysteriózní, 
komediálně hororový sitkom z Brna“. Z kolika procent 
je v něm romantika, z kolika horor, z kolika komedie 
a z kolika Brno?

MI: Sám jsem zvědavý, jestli se běžný divák v tom 
mísení žánrů vyzná. Papír snese všechno, ale výsledek 
se teď ukazuje ve střižně ve spojení s hudbou Lukáše 
Janoty, která je famózní. Přechází to mezi těmi žánry 
prudkými smyky, ale přitom podle mě velmi organicky. 
Procentuálně to vyjádřit neumím. Snad jen, že emocio-
nálně je to stoprocentní mulťák. 

JU: Brno 100%. Jestli jsem dával ve škole pozor, tak už 
žádná jiná procenta nezbývají. 

JV: Brno je prostě příliš velké na to, aby se plnohodnot-
ně vlezlo jen do jednoho žánru. Jsem zvědavý, jak bude 
tenhle mulťák chutnat třeba v Praze…

Na co nejstrašidelnějšího jste narazili v parku 
v Lužánkách?

MI: Na anglicky mluvícího opilého pána, který tam za-
bloudil v kostýmu z Hry o trůny, chtěl se zúčastnit a my 
pro něj nenašli roli. A nemohli jej odehnat… Potkávám 
ho dodnes. 

JU: Ten anglicky mluvící pán je Bretaněc, a to přímo 
z Bretaně  a poznal jsem na jeho oděvu kožešinu, která 
se nám ztratila ze středověké restaurace, kterou pro-

vozujeme v centru Brna. Tím pádem mě jal trošku jiný 
pocit než strach. Jinak jelikož jsem měl u tohoto parku 
privát i školu, večerů a nocí za mých studentských let 
mám za sebou v Lužánkách desítky. Nejhorší věc, která 
se mi v Lužánkách může stát, a taky pravidelně stává, je, 
že šlápnu do lejna.

JV: Jen navážu na Uliho – kdybyste někdy chtěli Brno 
s průvodcem, lepšího než je Uli nenajdete. Každá 
obhlídka lokací se stala zároveň zážitkovým výletem 
s osobním výkladem, protože Uli se tam důvěrně zná 
s každým brněnským zákoutím. A do lejna jsme během 
toho nikdy nešlápli! 

Kdyby si měl divák odnést jedno jediné umělecké posel-
ství – jaké by to bylo? 

MI: Každému život jednou vystaví průběžný účet. Lze 
ho zaplatit a rozmyslet se, kam člověk bude pokračovat. 
Anebo prostě jen kalit dál… A pak děj se vůle Boží.

JU: Možná, že člověk nikdy není sám? A Bůh taky ne. 
Pokud teda žije v Brně.

JV: Brno!

MI: Uli, Bůh je ze Šlapanic vole!
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LUDĚK DATEL 
JAKUB ULIČNÍK 

38 LET 

Účetní s dlouhými prsty 
a konexemi, velmi inteligentní, 
velmi schopný a velmi bohatý. 

Martinův jediný a nejlepší 
kamarád. Pyknický typ. Muž 

s tendencí změnit se.

MAREK TICHÝ  
MAREK HURÁK  

25 LET 

Řadový zaměstnanec obchodu 
se zdravou výživou s názvem 

Vegálie. Tichý chlapec zmítaný 
pudy a vášněmi, o nichž nic neví. 
Vegan se zvláštními choutkami. 

POSTAVY A OBSAZENÍ

MARTIN STEHLÍK 
MICHAL ISTENÍK
38 LET 

Skoro majitel obchodu se zdravou výživou 
s názvem Vegálie, vyžírka a sociopat, velmi 
inteligentní, cholerik, Natáliin manžel.

TEREZA EFFENBERGEROVÁ 
LUCIE BERGEROVÁ 
36 LET 

Bývalá učitelka a majitelka soukromé mateřské školy 
Drobenka na ulici Drobného, nyní provozní v obchodě 
se zdravou výživou s názvem Vegálie, klidná, rozvážná, 
osamělá, zamilovaná. Pragmatická žena s velkým 
srdcem a velmi zvláštní známostí.

POSTAVY A OBSAZENÍ
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MIRKA POKORNÁ  
PETRA LORENCOVÁ 
27 LET 

Řadová zaměstnankyně obchodu se zdravou výživou 
s názvem Vegálie, pokorná žena, která vždy řeší jen 
jeden problém. Je velmi inteligentní, což není poznat. 
Zamilovaná, ale ještě o tom neví. 

NATÁLIE STEHLÍKOVÁ   
AGÁTA ČERVINKOVÁ 
33 LET 

Martinova manželka, dcera bohatého otce. Skutečná majitelka 
obchodu se zdravou výživou s názvem Vegálie. Nikdy tam ale 
nebyla. Nešťastná osamělá žena, co snídá prosecco. 

BŮH   
JAROSLAV ZÁDĚRA 
MILIONY LET, PLUS MINUS  

Katolický Bůh personifikovaný do 
unaveného pochybujícího borca ze 

Šlapanic. Muž s rozhledem a ozvěnou. 
Miluje všechny lidi… Terezu víc. 

LIBOR SMETANČÍK  
JAN HILFED DVOŘÁČEK 
55 LET, ALE NEVYPADÁ NA TO,  
I KDYŽ VYPADÁ HROZNĚ

Bezdomovec zevlující okolo obchodu se zdravou 
výživou s názvem Vegálie. Beznadějný alkoholik. 
Muž, který znamenal mnoho a měl vše,  
ale bylo toho moc.

POSTAVY A OBSAZENÍ POSTAVY A OBSAZENÍ
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