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Odsouzené II

Stín vraždy v cele odsouzených mění osudy 
současných i nově příchozích vězeňkyň. 
Pokračování česko-slovenského seriálu.
Hrají Z. Mauréry, P. Kříž, H. Gregorová,  
A. Štréblová, H. Vágnerová  a další

1. epizoda - Obvinění
Eva je obviněna z vraždy Maďarky. Conan ji 
našel, jak stojí nad jejím tělem. Od této chvíle 
je pro něj Eva vražedkyní. I pro Sikorovou je 
Eva nejbližší podezřelou. Conan prozrazuje, 
že věděl o tom, že Maďarka je nasazená 
policistka. Eva se dostává do vyšetřovací 
vazby, Davidovi začíná další práce - očistit Evu 
od podezření z vraždy a pašování drog do 
vězení. Pod Sikorovou se rozhoupalo křeslo  
a Bílek je opět na koni. Režie: Albert Vlk

Žánr: seriál / drama
Stopáž epizody: 50 minut
Počet epizod: 28 
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Odsouzené II

Jak skončila první série…

Gigi (Judita Hansman) zabila Maďarku (Eva Vica Kerekes), protože intuitivně cítila, že jí nemůže 
věřit a že je policajtkou. U udušené mrtvoly však bachař Senáš (Braňo Deák) našel Evu 
Kolárovou (Zuzana Mauréry), která už díky právníkovi Davidovi Typoltovi (Pavel Višňovský) 
byla na nejlepší cestě z vězení. Teď se však okamžitě stala podezřelou z vraždy...

V posledních částech se vyhrotila i situace mezi odsouzenými a Barbie (Hana Vagnerová), 
která měla neustále velké problémy s drogami. Abstinenční záchvaty jí pomáhaly překonávat 
Eva Kolárová a Magorka (Gabika Dzuríková). Barbie se seznámila se svojí matkou, která ji jako 
malou dala do dětského domova, což jejímu psychickému stavu rozhodně nepomohlo. Matce 
neuměla odpustit a na konci první série jí matka zemřela, s čímž se Barbie neumí jen tak lehce 
smířit.

Stejně se vyhrotila situace okolo Grófky (Elena Podzámska), která zjistila, že přítel Luky (Ivo 
Gogál), jehož trestný čin odpykávala, ji na svobodě podváděl s jinou ženou. Rozhodla se tedy 
udat ho policii, přičemž tato akce byla úspěšná. Grófka to však nesnesla psychicky právě 
nejlépe. V těžkých chvílích při ní opět stála Brenda (Zuzana Porubjaková), která si ve vězení 
prošla čímsi podobným, dokonce se kvůli svému příteli na svobodě pokusila i o útěk z věznice 
– neúspěšný.

Jak začne druhá série…

Eva Kolárová se dostává do vyšetřovací vazby. Potkává se tu s dalšími vyšetřovanými, které 
jsou možná ještě většími zločinci než odsouzené, na které si už zvykla ve věznici. Eva, aby 
přežila bez újmy, je musí přesvědčit o tom, že je stejně drsná a tvrdá jako ony, přičemž staví na 
tom, že možná Maďarku opravdu zabila. „Kolegyně“ ve vyšetřovací vazbě jí však nevěří, a tak se 
k ní i chovají. Do věznice přichází postupně nové odsouzené, které míchají s karty…
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Odsouzené II

Hlavní postava Eva (Z. Maurery) a její osud

Eva se dostává do vyšetřovací vazby, kde potkává nové tváře, ale už je to jiná Eva – otrkaná 
světem za mřížemi, nedůvěřivá, schopná postavit se agresivitě a násilí. Eva je podezřelá  
z vraždy a obviněná z pašování drog do vězení. 

3 nové vězenkyně...

Lékárnice – Jitka Lešiaková (Alena Štréblová) žije na Slovensku, po letech se manžel rozhodl, 
že se s ní rozvede. Měla depresivní stavy, namíchala špatně lék. Sedí za veřejné ohrožení. 
Několik pacientů reagovalo na lék zhoršením zdravotního stavu, jeden zemřel v důsledku 
kontraindikace s jiným lékem. V base se stane obtížným hmyzem pro kdekoho. Její obsesivní 
čistota z ní dělá terč pro kruté žerty a jí samotné maximálně ztěžuje pobyt ve vězení. 

Do věznice spolu s ní přichází Vychovatelka – Gita Malecová  (Jana Oľhová ). Byla 
vychovatelkou v dětském domově a sedí za zabití a zanedbání péče o svěřenou osobu. Chlapec, 
který spadl ze střechy, ji před smrtí obvinil z týrání. 

Třetí novickou za mřížemi je Pavlína Poličná – Popy. S partou okrádali muže – ona jako 
prostitutka muže uspala, parta přišla a vykradla byt. Zabásli ji, když omylem vypila uspávadlo 
místo klienta, parta přišla, muž nespal, zmlátili ho a on je identifikoval.

Informace ze zákulisí (jak vypadaly první dny natáčení)…

- poslední klapka první série padla 20. 11. 2009, první klapka druhé série 4. 1. 2010. Herci i štáb 
tedy měli více než měsíc (44 dní) oddychu, a s o to větším nasazením se pustili do práce
- režisér Albert Vlk, který režíroval poslední díly první série, rozjížděl natáčení druhé série
- v první sérii ze seriálu odešly dvě herečky („Misska“ Juliana Johanidesová, která se po pokusu 
o sebevraždu šla léčit na psychiatrii a „Maďarka“ Eva Vica Kerekeš, kterou v poslední části 
zavraždila „Gigi“ Judita Hansman)
- v druhé sérii se objeví další tři herečky, které pořádně zamíchají kartami v dění ve věznici.
- natáčení druhé série seriálu začalo pěkně zostra – herci natočili dvě bitky, do kterých se 
zapletli Braňo Deák, Gabika Dzuríková a dokonce i Anderej Čudrnák, seriálový syn Zuzky 
Mauréry 
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Odsouzené II

Jak to vypad(á)/(alo) s odsouzenými:

Eva Kolárová – usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci. 
Odsouzená na 4 roky, ve vězení strávila již 7 měsíců.

Jana Lomnická „Nevada“ – zpronevěra a neoprávněné obohacení.
Odsouzená na 6 let, ve vězení strávila již 3 roky.

Edita Beňová „Magorka“ – vyděračský únos, recidivistka.
Odsouzená na 12 let, ve vězení strávila již 5 let.

Barbora Wágnerová „Grófka“ – útok na orgán veřejné správy.
Odsouzená na 8 let, ve vězení strávila již 3 roky.

Brenda Farkašová – loupežné přepadení, krádež, podvod, padělání.
Odsouzená na 5 let, ve vězení strávila již 1,5 roku.

Tereza Jankovičová „Anděl“ – poškození na zdraví a účast na sebevraždě.
Odsouzená na 7 let, ve vězení strávila již 2 roky.

Petra Stejskalová „Barbie“ – nedovolená výroba omamných a psychotropních látek, jedů nebo 
prekurzorů, jejich držení a obchodování s nimi, loupež.

Jolana Danišová „Gigi“ – omezování osobní svobody, hrubý nátlak, loupež, porušování 
domovní svobody.
Odsouzená na 11 let, ve vězení strávila již 4 roky.

Gita Malecová – usmrcení (na chráněné osobě a v souvislosti s výkonem povolání).
Odsouzená na 6 let

Pavlína Poličná „Popy“ – ohrožování zdraví nepovolenými léky, zdravotnickými pomůckami a 
potřebami; ublížení na zdraví, loupež.
Odsouzená na 11 let

Jitka Lešiaková „Cholera“ – všeobecné ohrožení.
Odsouzená na 2 roky
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