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Osudy	šesti	lidí,	které	jsou	propojené	
rodinnými,	přátelskými,	mileneckými		
a	pracovními	vztahy.	Slovenský	seriál	
(2009).	Hrají	A.	Geislerová,	T.	Hanák,		
Z.	Fialová,	M.	Miezga,	J.	Koleník	a	další.	
Režie	T.	Jančo

Příběh zachytává osudy šesti hlavních postav, 
které jsou propojené rodinnými, přátelskými, 
mileneckými a pracovními vztahy. Jednotlivé 
části seriálu na sebe nenavazují kontinuálně, 
ale každá část kopíruje jeden den v životě 
postav, když se jejich osudy zajímavým 
způsobem protnou

Žánr: drama
Stopáž: 50 minut
Počet epizod: 12
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Seriál Nikdy neříkej nikdy je moderní rodinný seriál, ve kterém se vzájemně proplétají osudy 
šesti hlavních postav. Tři ženy a tři muži ve třech párech jsou provázány rodinnými, pracovními, 
mileneckými a různými jinými vazbami a jejich životy a konání se vzájemně ovlivňuje. Šest 
hlavních postav má výrazně odlišné charaktery, páry žijí v rozdílných sociálních podmínkách  
a mají rozdílně uloženou hierarchii životních hodnot. Názorově jsou v mnohém odlišní, ale mají  
i množství společných zájmů, které je spojují.  
 
Děj seriálu se odehrává v současnosti a je lokalizovaný na Bratislavu a blízké okolí. 

Technologie zpracování seriálu Nikdy neříkej nikdy - použití moderních kamerových systémů,  
kde každý obraz je propracovaný do nejmenšího detailu, čímž vznikl jeden z nejkvalitnějších  
a nejdražších slovenských seriálů vůbec.  

Hereckého obsazení – do hlavních postav byla obsazená špička v rámci slovenských a českých 
herců, a tak v seriálu budou účinkovat jména jako: Zuzana Fialová, Diana Mórová, Aňa 
Geislerová, Roman Luknár, Majo Miezga a Ján Koleník. Ve vedlejších rolích se představí například 
Ľubomír Paulovič, Ján Kroner, Betka Stanková, Milan Ondrík, Lukáš Latinák, Zuzana Mauréry, 
Jana Kolesárová, seriálovou dceru Diany Mórovej a Romana Luknára si zahraje talentovaná 
Kristína Svarinská a v epizodní úloze se objeví i Tomáš Hanák.
 
Děj seriálu je dynamický – 50 minutový formát je složený z 35 obrazů, to znamená, že průměrná 
délka jednoho obrazu je jeden a půl minuty. Kromě toho se děj střídá v mnoha prostředích. 
Vidíme postavy v jejich soukromí, práci i jak tráví volný čas a do děje samozřejmě zasahuje  
i mnoho vedlejších epizodních postav.
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Igor Gáborík a Adela Mrázová (Ján Koleník, Zuzana 
Fialová) tvoří pár, který je sociálně na nejvyšší příčce  
v rámci šestice hlavních postav. Jsou bezdětní a žijí 
spolu ne jako manželé, ale jako pár. Igor je úspěšný 
developer a i když v poslední době prožívá jeho 
podnikání krizi, má z minulosti našetřeno dost, aby 
nemusel svoje výdaje nějak omezovat. Žijí  
v přepychovém domě a oba mají rádi kvalitní věci. 

Igora nejčastěji vídáváme doma s Adélou nebo v jeho exkluzívní velké kanceláři, kde se potkává 
se svojí sekretářkou Simonkou a nekompromisním společníkem Masárom. Adéla se nejčastěji 
pohybuje kromě vlastního domu v společnosti svojí kamarádky Lenky, se kterou vymetá obchody 
a různé kosmetické ženské salóny. K její citlivé a skryté stránce patří fakt, že je matkou malé 
pětileté Lucky, o které Igor neví. Lucka žije u svých prarodičů /rodiče otce dítěte/ a Adéla ji chodí 
občas navštěvovat. Adéla nikde nepracuje, jen „přetahuje Igorovu kreditku“.

Tomáš Kubíček a Ingrid Kubíčková (Roman Luknár, 
Diana Mórová) jsou manželé a mají šestnáctiletou 
dceru. Tomáš pracuje v realitní kanceláři jako prodejce 
a má pár společných aktivit s Igorem, se kterým jsou 
kamarádi od dětství. Prodává byty, které Igor staví. 
Momentálně i jeho postihla krize, ale napříč tomu  
se mu daří nadprůměrně a jako rodina patří k lepší 
střední třídě. A to i díky tomu, že Ingrid také pracuje.  

Je taxikářka a její příjem stačí na chod domácnosti. Z příjmů Tomáše si šetří na svůj sen – koupi 
domu. Jejich byt je zařízený moderně a vkusně, ale ne přepychově. Dcera Mirka /Kristína 
Svarinská/ momentálně prochází pubertou, ale je to inteligentní děvče, které nemá se školou 
problém. Tomáše vídáváme při obhlídkách různých bytů či už novostaveb nebo i starších bytů, 
Ingrid občas sledujeme v taxíku při její práci.
 

Ján Kubíček a Monika Kubíčková (Majo Miezga, Aňa 
Geislerová) jsou manželé. Shoda jmen není náhodná, 
Ján a Tomáš jsou bratři. Ján je mladší a neměl v životě 
tolik štěstí nebo lépe řečeno tolik cílevědomosti. 
Nedostal se na gymnázium a dokončil jen střední 
zdravotní školu. Momentálně dělá řidiče sanitky. 
Monika nepracuje, protože je na mateřské, přivydělává 
si však příležitostným fotografováním různých 

rodinných akcií nebo ve školách. Mají dvě malé děti. Jejich malý panelákový byt je zařízený 
starým nábytkem – všechno se jim rozpadá. Nejsou vysloveně chudobní, ale žijí od výplaty  
k výplatě. Na nějaké spoření jim moc nezůstává, přesto se snaží odložit aspoň něco pro děti. Mají 
jedno staré auto, ve kterém však Jano se švagrinou Ingrid hned v úvodní epizodě seriálu havarují.
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