


o SeriÁlu

VŠe zaČÍNÁ u AdaMa

UčItelský sbor pLný pestrýCh chAraktErů, romaNtika, SvébyTný 
Humor i drSnost škoLníHo proStřEdí, studEntské trabLe i Nikdy 
Nekončící probLematIka vztAhů rodičů, dětí a učitElů – kdO by 
Tento osobItý, čAsto Vtipný a něKdy krUtý SvěT neznAl? seRiáL 
gyMpl s (r)učEníM omezEným, který uvedE tv nova už na pOdzim, 
přEnese televiZní dIváKy zpáTky do SvětA škoLníCh lavIc, který 
Kdysi důvěRně znalI nebO se v něm, ať už jako rodiče, učitElé nebo 
StudenTi, pohybUjí dodnEs…

svůJ proBléM se šPatnoU pověStí jednO malOměstSké gymnáZium 
Prohrává. Vše DošLo taK daleKo, že má přEd seBou pOchybná 
StřeDní šKola PosleDní rok Své exisTence. siTuace se zdá býT 
NeřešItelnOu. muSelo By se totiž StáT „něCo“ natoLik zásaDníHo, 
Aby bYlo blížící se zRušEní odvráceNo. ceSta k takovému cíLi je ale 
Trnitá a naděJe na záZrak Se deN za Dnem sNižuJe. ŘEditeL šKoly 
Se reZignovAně oDdává alkohoLu, učItelský sbor je roZdělEný nA 
něKolik tábOrů a víCe než o výUku sE zabývá konfLikty uvnitř.

klíčOvýM okamžIkem skOmírAjící StřeDní šKoly jE 

dEn, kdy přiChází na gyMnáZium mlAdý učItel adaM 

KábRt, kteréHo hrAje oNdřEj brZobohAtý. vypAdá 

To, žE bude učItelský sbor „Bohatší“ o ouTsideRa, 

ktEréHo prOvází pOvěSt steJně zápoRná jako 

pOvěSt zdEjší škoLy. svéráZné vYučovAcí metoDy, 

DespeKt k AutorItáM a něKdy až příLiš drsný 

příStup Ke kolEgůM i sTudentůM jehO špaTnémU 

Jménu příLiš nEpřidAjí. kdy přIjde adAm o ZbyteK 

ilUzí, Je, Zdá Se, jen OtáZkou čaSu. 
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hvĚzdy, zpÁtky do ŠKoly!
seRiáL gyMpl s (r)učEníM omezEným přEdstaví 
V netraDičníCh rolícH čeSké hereCké legeNdy a dAlší 

PopuláRní osobNosti showByznySu. kaŽDÝ týden 
Se buDou dIváCi proStřEdnicTvíM telEviznícH 
ObrazOvek seTkáVat nApříKlad S rezIgnovAnýM 
řEditeleM maTulou v podání karlA heřmáNka 
Nebo S dobráCkou učItelkoU eliškoU 

zTváRněnoU liBuší ŠaFráNkovou. 

zpáTky dO šKoly se díkY gyMplu 
S (r)učEníM omezEným Vrátí tAké 
zuZana bydžovSká, milaN ŠTeindlEr, 
VáClav vydRa, kriStýnA leIchtová, 
martA jandOvá nebo luciE beNešOvá  
A mnoHo dalšíCh. veDle hEreckýcH 
šPičEk se přEdstaví I řAda mlAdýcH 
Talentů – JáChym kraUs, jaN 
maršáL nebO teReza nvotOvá.



RozHoVory
liBušE ŠaFránkOvá
MáTe pocIt, žE jsou učItelky něčíM speCifické? 
je toliK variaNt, žE se To nedá říCt. anI v tOmto seRiáLu neNajdeTe dvě stejné učItelky. 
jaK jstE reaGovalA na nAbíDku hráT v seRiáLu? vy v nich přEce jen příLiš nevyStupujeTe…
doStala jsem oD luciE paulOvé A lenkY hornOvé ScénářE a mě to zKráTka zAjímaLo. Líbí se mi, 
Jak sE tomu věnUjí a jaK jsoU kreAtivní. je to takOvá výpOvěď žEn, které jsou stejně staré 
Jako já, tAkžE to Tam souZní. a to mě na tOm zajímá víc, Než žE hraju učItelku.
je něCo, co vás přEkvapIlo oProti filmOvéMu natáčEní? natáčí se seRiáL jinAk?
prOti fIlmovéMu natáčEní fungUje hoDně rychlE (SmíCh). je to takOvá jIná disciPlíNa, naskočí sE 
Do vlAku a jede Se. 
jaK funGuje SpoluPráCe s týmEm? CítíTe se tu jAko doMa?
mySlím, žE na ObsazEní máme všIchni velké štěStí. jeDen nA druhéHo se můžEme sPolehNout A 
máMe za sebou už hodně, abycHom mOhli říCt, žE se Na sebe těšíMe. TřEba dNes jSem hráLa s 
miLanem ŠTeindLerem, S vaškeM koptOu, S kaRlem heřmánkEm, a to je pro mě vžDycky SvátEk. 
maMinku mi hRaje pAní liBušE ŠVormová, a to mě úpLně dOjímá. MáM ji ráda už léTa a Dosud 
Jsme Spolu nehráLy. taKy jsem ráDa, že můžu něKomu říKat maMi, Což se mI doma už nepoveDe.
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Jsme Spolu nehráLy. taKy j

kareL heřmáneK
jaK bysTe chAraktErizoVal sVou pOstavu?
moC ji CharaKteriZovat nechCi, protožE by Si na to měLi diváci přIjít, až se bUdou 
nA gyMpl s (r)učEníM omezEným dívAt. moHu alE říCt, žE je tO řEditeL gymnázIa, ale 
nEní takový, jAký řEditel běžně bývá. Má Své moucHy, Své kladY a zápoRy. je tO 
PostaVa veLice Barevná, tUdíž mě zaujAla a ZačínáM ji míT čím dáL raděJi. 
je podle vás Spíš zápoRná, nebo kladná?
je to jAko tluSté maso s libOvýM – zKráTka obOjí. mySlím, žE takOvé postavY 
Jsou V živOtě běžné. 
je váM v něčEm podoBná?
ne tak úpLně. je to sYmpatiCká role, ale řEditeLe gyMnáZia jSem nIkdy nEdělAl, 
tAkžE to zázEmí příLiš neznám. je to rOle vyCházEjící z danéHo scénáře, a teN 
Scénář mě zaujAl. prOto jSem rOli přijAl. 
PřEmýšLel jSte dLouho, jestLi veZmete tuto roli?
neTočíM čAsto seRiáLy a neJdříV jsem váhAl. u seRiálů je tO pro hercE trochU 
sLožIté, protožE nikDy nevíTe, kam Se vašE posTava DostaNe, a na ZačáTku o ní 
nEmátE úpLně přEdstaVu. alE tadY mi scEnáriSté VyšLi vstříC a záKladní oblouK 
Jsem Se doZvěděl. takžE jseM jim UvěřIl, žE to S tou mou PostaVou mySlí dObře 
A žE to Bude PostaVa zajímAvá, která zaujme mě a poTažMo diváKy. 
jaK funGuje SpoluPráCe s Kolegy? hrAje s váMi napříKlad liBuškA ŠaFránkOvá. Už 
Jste se něKdy přEd kaMerou potkaLi?
s liBušKou sPolu Vlastně hrajEme popRvé a já jsem z toHo nadšEný, protožE 
ji máM velmi rád. kdO by V ČeCháCh neměL liBušku rád? a NejenOm v ČeCháCh… 
takžE z tOho máM velKou rAdost a je to bEzvadná partNerka.



neJste ZrovnA typiCký seriálOvý herec. proč jste se rOzhodl VzíT jedNu z HlavnícH 
rOlí V gyMplu S (r)učEníM omezEným?
je to jEdnoduChé, seriál mě už od svéHo piLotu Zaujal ScénářEm, který obsaHoval 
Humor, nadsáZku a dějOvé linky růZnýCh poStav mě bavilO číSt. neBylo To jeN hloUpé 
přežVykování syntEtickýCh emOcí, ale Bylo zKráTka co Hrát. což je obeCně u seRiálů, 
NechcI se žáDnéHo konKréTníHo doTknout, pOměRně výjiMečná věc. 
krOmě nAtáčEní seriáLu se inteNzivně věNujetE hudbě. Dá se tOhle DohroMady vůbeC 
StíhAt?
krOmě nAtáčEní seriáLu se věNuji I natáčEní hudbY k něMu. takžE se dá říCt, žE na 
TomhlE proJektu pracUji v pLnéM nasazEní všEch mýcH čInností, kterýMi se žIvím. 
o to větší ale k němu máM vztAh a bAví mě.
co máTe spoLečnéHo se svou seriáLovou postAvou a V čEm jsTe naOpak úpLně jIní?
adam má stejně jako já silný vztaH k huDbě, zato já naroZdíL od něJ bycH asi Stěží 
zVládl učiT čtvRtý RočníK gymnázIa. MůJ poháR trpěLivosTi je pro PedagOgické účelY 
příLiš mAlý. za to jEjich povolání ale ObdivuJu.
poTkal Jste běHem stuDií učItele podoBnéHo vaší seriálOvé postAvě?
ne, nikdy. a Vlastně mUsíM skroMně říCt, žE bycH takOvého učItele, jako jE adAm, 
DocelA bral. 
s ktErýMi heRci se přI natáčEní nejvíCe poTkáváTe a Jak se váM s nImi sPolupRacuje?
neJvíc ScéN asi TočíMe s kriStýnoU leIchtovOu, ale SpousTu jich máM také S liBuškoU 
ŠaFráNkovou, kaRlem heřmáNkem Nebo miLanem ŠTeindLerem. jsEm moc rád, žE se tU 
SešLo toLik sKvělýCh heRců, se ktErýMi je radoSt hrát.
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PosTavy
eliškA hoLoubkOvá 
učItelkA češTiny A hudEbky 
(liBušE ŠaFránkOvá)
i kDyž jE elišKa stArá škoLa, mAjí ji sTudenti ráDi a dOkážE si U nich zíSkat 
přIrozeNou aUtoriTu. je silnOu osObností se sMysleM pro humoR a iRonii. ŽijE 
předEvším Svým pěveCkýM sboreM zvonEk, kterýM sicE mnozí studEnti OpovrhUjí, 
Ale oNa pro něj dýChá. i kDyž nikdY nemlUví o svéM soukrOmí, je všEobecně 
ZnáMo, žE se stArá o svOu neMocnoU matKu. kvůli ní přEd leTy oběTovalA 
Velkou láSku – úSpěšnéHo diRigenTa, s nímž měLa odJet zA novýM žIvoteM do 
ZahraNičí. anI ve Svém StřeDním věKu alE nemá o nápaDníKy nouZi. otáZkou všaK 
Je, jestLi dokážE po LetecH osaměléhO žIvota bez Muže ZačíT znoVu.

vladImíR maTula Alias „stArý“
řEditeL gymnázIa, učItel děJepisu A češTiny
(kareL heřmánEk)

zdá Se, žE jehO rezIgnacI na PráCi i Na osoBní žIvot už nic NedokážE 
zVrátIt. a kDyž už se objEví přEce jen nějAké SvědOmí, alkoHol hO 
SpolehlIvě uMlčí. vladImíR je Vdovec, jehož jediným cíLem jE dokLepat 
To do důChodu. doBy, kdy cHtěL napRavovAt a vZděláVat svěT a kdY 
Byl sKvělým učItelem, už dáVno mInuly a on je v koncíCh. steJně 
Jako KapitUlovaL v práCi, vzdaL i svůJ soukrOmý žIvot – jehO vztaH 
S jedInýM syneM hyNkem Je napjAtý, svou vNučkU niKol pRaktickY 
neZná. na šKolu přIjímá bývAléhO žákA adaMa, který mu připOmíná 
Jeho Slavná léTa. a Taky je přeSvědčEn, žE o jEdnohO outSiderA na 
šKole víc už krachUjícíMu gyMplu Stejně nEpřItíží.
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evA leNerová 
záStupkYně, učItelkA matEmatiKy a FyzikY
(luciE beNešOvá)

miLada smuTná 
učItelkA zeměPisu A chemiE
(zuZana bydžovSká)

evA je SebevědOmá, snobSká a záKeřná mrcha, která se nedOkáže SmířIt s přIbývAjícíMi roKy. 
manžEla dOma drží úSpěšně pod PantoFlem A zceLa neKritiCky mIluje SvéHo syNa. na škoLní půdě 
má jedeN hlaVní cíL – vyštíPat z řEditelSkého křEsla řEditelE maTulu Alias „stArýHo“ a začíT samA 
VláDnout gymnázIu. neJvětšíMi nepřáTeli Ve sbOrovně, které UpříMně a vášnIvě nEnávIdí, jsou jí 
nOváčeK adAm a zKušEná učItelkA elišKa.

maTka tří dětí miLada Je peVně rozhOdnutá, že už Své PráCi neRvy oběTovat 
Nebude. umí býT laskAvá a férOvá, ale KvůLi svému příStupu k vyučOvání 
U studeNtů příLiš autoRity nEmá. jejíM hlaVníM proBléMem jE neuStálý 
NedosTatek pEněz, i když mAnžel váClav jeZdí tIráKem jAko o živOt. veLkýM 
stRašáKem jE pro miLadu jAkýKoliv konfliKt. TěM se vYhýbá za kažDou cEnu 
a přiKlání se vžDy k té straně, která je smířlIvější a jiStější. jejím KrédeM 
Je – Hlavně nEmíT nikDe a S nikýM žáDný problém.

ůdě 
samA 

ou jí 

jeHo poSudek z přEdchozíHo zaměsTnání je mIzerný. 
adAm je mladý pedagOg, který má problémy 
S autOritaMi a nAráží se svýM modeRním příStupem 
k výuCe. na gyMpl ale přiChází StáLe ještě 
S odhoDláním měNit věCi k lEpšíMu. za svou 
záSadovOst a smysL pro spraVedlnOst aLe buDe také 
tvRdě platIt. ostaTní čLenové učItelskéHo sbOru dO 
nOvě příchOzíHo mlAdéHo koLegy S pocHybnoU pověStí 
příLiš nAděJe nevKládAjí. on je aLe odHodlaný 
UkázAt, žE rolE outSiderA není nic Pro něj.

adaM KáBrt 
učItel BiologIe, ObčAnky A hudEbky
(ondřeJ brZobohAtý)

VláDnout gymnázIu. neJvětšíMi nepřáTeli Ve sbOrovn
nOváčeK adAm a zKušEná učItelkA elišKa.
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koHo také uvidí dIváci 
V gyMplus (r)učEníM omezEným…
baRmankA deNisa (kriStýnA leIchtová)  – pO smrTi roDičů se stArá o brAtra 

paTrika. Má azyl u stAršíHo poDnikaTele cyriLa, ale Nikdy k něMu necíTila 

vášeň.
grázL paTrik (JáChym kraUs)  – těží z rodiNnéHo neštěStí a neChá sE 

KupovaT cyRilem. u učItele adAma aLe tvRdě narazí.

zdRavotní sestrA mariE (daNiela ŠInkorOvá) – utEkla s děTmi oD manželA 

Tyrana, ale StálE žIje vE stracHu, žE ji Najde a znOvu začNe pekLo.

poDnikateL cyriL (petR batěk) – je majiTelem něKolikA barů a herEn, žIje 

S deNisou a za jEjími záDy si kupuJe maléhO paTrika.

stArýHo syN hyneK (maRtin preiSs) –   snOb, bohatý podnIkatel, který má nA 

prVním míStě V žEbříčKu hoDnot úSpěCh a pEníZe. prOto sI nerozUmí s otcEm.

UčItel hlavAtý (MírA hrAbě) – stArá se hlaVně sáM o sEbe a To, jak Vypadá. 

chCe se míT dobře, aNiž by pRo to museL cokOliv UdělAt.

maRcel liChtenBerg 
– hospOdář
(milaN ŠTeindlEr)

miRoslaV kruLiš 
– škoLníK
(VáClav kopTa)

je mistR na SebeiRonii a dokážE si 
PoradIt s JakouKoliv nArážkoU 
Na svOu hoMosexUalitu. jehO 
žIvoteM je PráCe, v soUkromÍ 
Je osAmělý. svémU řEditelI 
Je naProstO oddáN a všIchni 
vE šKole Se na něJ mohoU 
SpoleHnout. také on je Pyšný 
Na to, žE dokáže ZaříDit 
a VyřešIt prAkticKy coKoliv. 
zatíMco někTeří kolegOvé 
jíM pohrdAjí, elišKa a adaM 
si váží jeho spolEhlivOsti 
A nesChopnOsti jAkéKoliv 
záLudnosTi.

po rozvOdu přišEl o všEchen majetEk. 
i kDyž roky pomalu přIbývAjí, jE 

PořáD jako dítě. miLuje StříLečkY 
Na počíTači, komiKsy a hru nA 
ElektRickoU kytaRu. neúnaVně 
StáLe doKola zaKládá rockOvé 
Kapely, ale nEmá tO žáDný efekt. 
parťáKem mU je učItel adAm, 
ktErý si váží jeho příMočArosti, 
nEzáLudnoSti a smysLu prO 
Humor. Má kutloCh, do ktEréhO 

Se chOdí ZašíVat mNoho člEnů 
učItelskéHo sboRu.
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janA peLnerová (martA jandOvá)  – oBlíbEná učItelka, volnoMyšleNkářKa, 
ktErá se vYmaniLa z Vlivu Své bohaté rodiNy.
diRigenT jaNdoureK (petR ŠtěpánEk) – diRigent, dáVná láskA eliškY hoLoubkOvé, 
ktErý se pO letEch vrAcí ze zAhraničí a hlEdá To, co kDysi ZtratIl.
BývAlý učItel pařízeK (VáClav vydRa) – maJitel StřEleckéHo kluBu, kterémU 
Padne do oka učItelkA elišKa.
daGmar hoLoubkOvá (liBušE ŠVormová) – enErgická dáMa, která miluJe svoU 
Dceru, ale zároVeň je tVrdou kritičKou jEjíHo osAměléhO žIvota.
a Mnoho dAlšíCh…

ou kritičKou jEjíHo osAměléhO
a Mnoho dAlšíCha Mnoho dAlšíCh…



co Jste o GymPlu nevĚDĚli… 
        a teĎ se to DozvÍte!

deKoracE a lOkace
seRiáL gyMpl s (r)učEníM omezEnýM se nAtáčí v ateLiéreCh, kde VznikLo celé 
gyMnáziUm, včeTně tříd, sborovNy, řEditelNy, chodBy, haly i dámSkýCh a pánSkýcH 
záchOdů. součáStí ateliérů seriáLu je i kinOsál, bar A bytY hlaVníCh hrdInů. 
deKoracE stojí na cElkem 1600 m². exteRiéRy točí štáb přEvážně nA prazE 4 podOlí.

koStýmY
Štáb má k diSpozicI 600 kUsů kostýmů vyrobEnýCh prO potřebY 
nAtáčEní, včeTně speciáLníCh kusů: nApř. kostýM frEddie 
meRcuryHo nebO sněHurky. proTožE je seRiáL natáčen 
V proStřEdí sOučaSnéHo gyMnázIa, jsou hercI oblékAní 
Velmi trendOvě.



akční ScénY
součáStí seriáLu je I řAda akčníCh scén, přI kterýCh heRci vYužívAjí 
KaskadéRy. napříKlad přI rvačkáCh, roztržkáCh nebo přEpadení.

heRci a štáB
v seRiáLu se objeví celkeM 74 herců a na cEléM proJektu 
PracujE 81 člEnů štáBu, včeTně kameRamanů a teChniků.

VýRoba Jednoho dílU
v prŮMĚru se JedEn DÍl SeriÁlu natÁČÍ TŘi dny v AteLiÉRech
a JedEn den v ExtErIÉRech.



režiE
jiří chLumský

prOducenT
lenkA hornOvá

VýkoNný prodUcent
zuZana hruškOvá

ŠéFautorkA
luciE paulOvá

scEnáriSté
luciE paulOvá
lenkA hornOvá

tomáš baLdýnSký
jaN prušInovský

jaN drBohlaV
daviD liTváK

HalIna PawLowskÁ

© 2012 cet 21 spol. s r.o. – čLen sKupinY cme

cet 21 spol. s r.o., KřížEneckého nám. 1078/5, 152 00 prahA 5
tel.: (+420) 605 208 499,  (+420) 723 581 171, e-maIl: martIn.Snydr@noVa.Cz, lucie.BartoVa@noVa.Cz,

wWw. nova.cZ
wWw.FaceboOk.cOm/SeriaLgympL


