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V zapadlém městečku Nejdek žije své rutinní životy  
skupinka svérázných přátel, kteří pomalu začínají přicházet o své 

ambice, mladickou energii i zdraví. Při vzájemných setkáních se Horst, 
Fery, Hugo, Pučma a Vladěna pravidelně nostalgicky vracejí do zlatých 
časů devadesátých let, kdy jejich tým získal mistrovský titul v národní 

házené. Ve sportovní disciplíně, která je tak trochu pozapomenutou 
sestřenicí mezinárodní házené. Z šedi všedních dní vytrhne zlenivělé 

sportovce pozvánka na první klubové mistrovství veteránů  
v národní házené na Slovensku. 

Není čas ztrácet čas, usedlost a pohodlí musí jít stranou.  
Teď je potřeba dát starou partu dohromady a za bojového pokřiku 

„Míč v ruce, národka v srdci“ začít společně trénovat na nadcházející 
veteránské klubové mistrovství. 

Nikdy totiž není pozdě. Dokud není pozdě.

Nikdy není pozde, dokud není pozde.

NÁRODNÍ HÁZENÁ | ÚVOD
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Lenka Szántó
KREATIVNÍ PRODUCENTKA

Čím vás námět a scénář komediálního seriálu ze 
sportovního prostředí oslovil? 
To je jednoduché – byl to velmi dobrý nápad a pro-
vedení bylo vtipné.  Udělat seriál o národní házené 
je podobné jako třeba udělat seriál o kolové. Čeští 
sportovci v těchhle sportech excelovali a excelují, 
což je dané hlavně tím, že je nikdo jiný neprovozuje. 
Nebo jen minimálně. A vzít partičku veteránů toho-
hle menšinového sportu s bizarními pravidly a zkou-
šet je pro jejich dávno zašlou slávu znovu nadch-
nout, je scenáristicky báječný nápad Dana Strejce. 
A Michal Suchánek dokáže napsat fóry, u kterých se 
smějete nahlas. Nebylo to těžké rozhodování. 

Slyšela jste někdy dříve o národní házené? Znala 
jste tento sport? 
Myslím, že jsem věděla, že něco takového existuje – 
vůbec nic víc. Dneska, kdybyste mě vzbudili upro-
střed noci, už bych vám dokázala odvyprávět, co je 
„šlajs“ nebo „čepice“, na kterém hřišti v republice 

musejí hráči obíhat strom a proč má národní házená 
odlišná pravidla od klasického handballu. Všechno 
díky scénářům Michala Suchánka a všemu tomu, co 
následovalo po nich.

Jak se podle vás svých rolí zhostili představitelé 
hlavních hrdinů? 
Napadá mě jenom spousta superlativů, kterými bych 
vám teď měla odpovědět. Ale to by bylo klišé. Zcela bez 
legrace bych chtěla o všech hercích říct, že bez jejich 
pečlivé přípravy a leckdy až neskutečného nasazení na 
place bychom ten seriál nikdy nedali dohromady. Když 
si vyberete do ansámblu ty největší profíky, co na trhu 
máme, nestane se vám, že někdo neumí text, že je be-
zradný ve svém projevu, nemá roli promyšlenou. Bylo 
potěšení je všechny sledovat při práci. Vyzdvihnout 
bych pak určitě měla výkon Vaška Neužila v roli Puč-
my. Vašek si Pučmu prostě oblékl jak kostým a začal 
chodit jako on, vyjadřovat se jako on, myslet jako on. 
Upřímně, trochu se bojím, aby mu to nezůstalo… 

Získala si některá ze seriálových postav vaše zvlášt-
ní sympatie?
Právě Pučma je překvapivě postava, která vás 
protáhne celým seriálem. Je to sice lůzr a budižk-
ničemu v civilním životě, ale pokud jde o národku 
nebo kamarády, je to velký srdcař, odhodlaný páchat 
zázraky. V okamžicích, kdy je týmu nejhůř, Pučma 
vždycky něco vymyslí. A je u toho legrační i dojem-
ný, myslím, že diváci dopadnou jak já, jak Pučmova 
máma, i jeho kamarádi – nemůžete ho nemilovat.

Seriál byl natočen v souladu s hlavními zásadami 
tzv. Zeleného natáčení. Co přesně takové natáčení 
obnáší? 
Uff, to je spousta věcí. Obecně to lze shrnout tak, že 
u všeho, co na place i mimo něj děláme, myslíme na 
to, jak tím ovlivňujeme životní prostředí. Konkrétně: 
nepoužíváme třeba kelímky, PET lahve, umělohmot-
né nádobí… Nepouštíme generátor, když zrovna 
není nutně potřeba. U dopravy myslíme co nejvíce 
efektivně, snažíme se využívat hromadnou dopravu, 

jde-li to. A na konci výrobní fáze umíme spočítat 
uhlíkovou stopu a najít cestu, jak ji přírodě vykom-
penzovat. Je to většinou pro všechny složky práce 
navíc – ale zatím nikdy nikdo neodmlouval. Všichni 
ten krok navíc udělají rádi.

Co podle vás diváci, kromě skvělého obsazení, na 
seriálu nejvíce ocení? 
Typ humoru. Když se Pučma, Horst, Vladěna, Hugo, 
Fery a Síra sejdou v šatně, máte pocit, že tam sedíte 
s nimi, že je dobře znáte. Je to humor, který zaslech-
nete na každém malém městě, v každé sportovní 
šatně. Je přisprostlý, humpolácký, nekorektní, ale 
nikdy zlý. Postavy k tomu, co dělají, nemotivuje zášť, 
ale láska – ke sportu, ke kamarádům – to mi na 
Národní házené přijde podstatné.

Které hlášky ze seriálu podle vás zlidoví?
„Puč mi cígo,“ „Bacha, prdne ti jistič,“ a „Nikdy není 
pozdě, dokud není pozdě.“

NÁRODNÍ HÁZENÁ | ROZHOVOR

„I uprostred noci vám odvyprávím, co je šlajs nebo cepice.“
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Daniel Strejc
AUTOR NÁMĚTU A PRODUCENT

Kdy a jak vzniknul nápad na seriál z prostředí národ-
ní házené? 
Vznikl u mne. Já jsem totiž bohužel, a pro tento seriál 
asi bohudík, národní házenou hrál. Ne tak dlouho ani 
nikterak úspěšně. Byl jsem myslím ovšem vizuálně 
velmi výrazný hráč.  Velmi hubený a velmi ctižádo-
stivý. V národní házené je pro mě nějakým způsobem 
vepsaná česká povaha, alespoň do jejích pravidel. 
Možná i proto jsem oslovil Michala Suchánka s nápa-
dem realizovat seriál s tímto tématem. Měl jsem něja-
ký nástřel postav, možných dílů... No a Michal dostal 
přihrávku přes půl hřiště, běžel doslova a do písmene 
sám na branku a dal ji. Krásnou. 

Jak se vám spolupracovalo s Michalem Suchánkem, 
coby autorem scénáře, režisérem a hercem v hlavní 
roli? 
Tento seriál je již naše několikátá spolupráce, ať už 
jde o realizované, či nerealizované věci. Seznámení 
s Míšou, možná to bude znít pateticky, řadím mezi 

ty zásadní životní i pracovní. Naučil a učí mě stále 
spoustu věcí. A v případě práce na Národní házené 
si myslím, že se už zúročilo takové naše poznávání. 
Věděl jsem, že to napíše skvěle, citlivě, vtipně, ale 
netrapně. Ta důvěra je osvobozující a kamarádsky 
hřejivá. Měl jsem popravdě trochu obavy, když se 
u něj začaly kumulovat funkce – scenáristy, her-
ce a poté spolurežiséra. Ne tak, že by to nezvládl, 
ale aby se prostě neodrovnal. On má totiž takovou 
vlastnost, že se velmi intenzivně, až obsesivně 
věnuje všem detailům. No a v tom mu nesmírně 
pomohl Vláďa Skórka, který k projektu přišel později, 
ale dodal to, co bylo třeba. Potřebnou jistotu a roz-
ložení sil.

Shodli jste se na obsazení jednotlivých postav 
hned? 
Na těch zásadních v zásadě vlastně hned. Jednu 
z hlavních rolí měl hrát Lála Dulava, ten byl ovšem 
v té době zdravotně indisponován, tak jsme ho 
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museli s těžkým srdcem přeobsadit. Dodnes mi to 
je a vždy bude líto. Pak byl ovšem boj doobsadit ty 
ostatní role, což je vždy boj s termíny, s ostatními 
projekty, s večerními divadly atd. Ale výsledný cast 
je dle mého takové all star české herecké ligy. Já 
osobně jsem vděčný za návrat Jakuba Špalka před 
kamery.

Národní házená není sportem, který by měl u nás 
zrovna masivní fanouškovskou základnu. Není 
risk spojit děj seriálu se sportovní disciplínou, jejíž 
přesná pravidla většina lidí ani nezná a není běžné ji 
někde vidět hrát naživo? 
Nebo to naopak může být naší výhodou. Už jsem si 
vyzkoušel seriály z prostředí dvou našich nejoblíbe-

nějších sportů. Zde si diváci můžou tento sport se 
sledováním seriálu oblíbit, objevovat ho a orientovat 
se postupně v jeho podivných pravidlech. Může dojít 
k takovému spiklenectví či straněním outsiderům, to 
by se mi líbilo.

V čem se seriál Národní házená odlišuje od jiných 
komediálních seriálů zasazených do sportovního 
prostředí? 
To už jsem naznačil v předešlé otázce. Ve Vyšehra-
du, a hlavně Lajně jsme se otírali a dělali si legraci 
z vrcholového sportu. Možná i proto, že ho máme 
rádi a že jsme mu kritikou chtěli pomoci. Zde o vr-
cholovosti nemůže být vůbec řeč. Mezi našimi po-
stavami je ale skutečné kamarádství. No představte 

„Seznámení s Michalem Suchánkem pro me bylo  
profesne i životne zásadní.“
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si, že si dokonce tihle výjezdoví chlapíci v jedné 
scéně vzájemně řeknou, že se mají rádi. Takže hlavní 
rozdíl je, že náš seriál vlastně není o sportu, ale 
o silném kamarádství odehrávajícím se v kulisách 
zapomenutého sportu.

Jak dlouhý čas uplynul od prvotní myšlenky k sa-
motné realizaci? 
Myšlenku na seriál z toho prostředí a, s tímto téma-
tem, jsem nosil v hlavě docela dlouho. Ale od chvíle, 
kdy jsem ji vyřkl nahlas a oslovil Michala jako auto-
ra, do první klapky uběhlo myslím – devět měsíců. 
Poměrně krátká doba v kontextu této disciplíny.

Na jakých místech se seriál natáčel?
No a teď se ukáže, že jsem na natáčení moc času 
netrávil.  Vybavuji si Říčany, Řevnice a Velvary. 
V Říčanech je mimochodem krásné hřiště, krás-
né zasazené do zeleně. Nic se ale nevyrovná hřišti 

v Chudenicích, tak jak si jej pamatuju. Škvárový 
plácek téměř v lese, kousek od hřbitova a nedaleko 
od známého zámku. Čistá krása.

Komu z herců šla házená nejlépe? Museli podstoupit 
nějaké tréninky?
Vašek Neužil měl díky Zátopkovi trochu náskok, 
nejen v kondičce, ale i obratnosti.  Ale dá se říci, 
že všichni byli na podobné úrovni. Jak většina herců 
kouří, tak je to v těchto případech takový boj s de-
chem. S tréninky nám pomáhal Svaz národní háze-
né. Spíš radili, než trénovali.

Jak probíhala spolupráce se skutečnými hráči ná-
rodní házené?
My jsme využívali spíše skutečné hráčky národní há-
zené.  Ne, že bychom byli tak progresivní a emanci-
povaní, ale ženský tým hraje v našem seriálu pod-
statnou roli. V některých pasážích a situacích jsme 
ale i u našich herců museli sáhnout k dublerům. Sám 
teď ve střižně nejsem schopen rozpoznat, kdy střílí 
branku Vašek Neužil a kdy jeho záskok. 

Kromě samotných hlavních postav můžeme v seri-
álu vidět také ženy, které většinou představují (ex)
manželky, či partnerky hráčů. Podle jakého klíče jste 
k jednotlivým představitelům vybírali jejich protějšky? 
Teď si uvědomuju, že většina ženských rolí je v seri-
álu obsazena protekcí v tom nejlepším slova smyslu. 
Berča jako dcera Michala, to je čitelný příběh. Sáru 
Rychlíkovou, už jsem zas znal i z Lajny. I ostatní 
ženské role byly obsazeny vždy na základě velmi 
dobré zkušenosti či v dobrém slova smyslu kama-
rádství. A hlavně všechno jsou to výborné a výrazné 
herečky.

NÁRODNÍ HÁZENÁ | ROZHOVOR
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Vladimír Skórka
REŽISÉR

Znal jste před začátkem natáčení národní házenou 
jako sportovní disciplínu? 
Přiznám se, že i já sám jsem si musel informace 
o tomto sportu nejdříve dohledat. Vím, že se jedná 
o speciální variantu klasické házené, kterou vy-
mysleli Češi, původně jako výhradně ženský sport, 
protože je údajně méně drsná. Spolu s Čechy se jí 
začali postupně věnovat i východní Němci a my-
slím i Chorvati, ale pak se vzájemně nedohodli na 
pravidlech a všichni ostatní odstoupili, takže se 
dnes mistrovství v národní házené hraje už jen mezi 
Čechy a Moravou. 

Co nám prozradíte o seriálu Národní házená? 
Seriál Národní házená je o skvělém scénáři Michala 
Suchánka. Při jeho čtení jsem zjistil, že Michal kro-

mě těch Partiček, Tele Tele a dalších „divočinek“ umí 
napsat i něco, co má v sobě takový krásný jemný 
chlapský humor, a to mi na tom úplně učarovalo. 

Nebylo trochu nevýhodou mít Michala Suchánka 
i přímo na place jako spolurežiséra? 
My jsme se spolu dohodli už na samotném začátku, 
že některé dny bude režírovat on, takže jsem věděl, 
že na place bude. A ano, Michal ten scénář psal rok 
a celou dobu nad vším přemýšlel. Všechny situace 
viděl ve své hlavě a měl o nich konkrétní představu, 
a tak když jsem občas něco navrhnul já, vyskočil 
jako čertík z krabičky. Ale vždycky měl argumenty, 
proč určitou věc udělat jinak. Takže jsem ho buď 
musel velice rychle přesvědčit, nebo jsem naopak 
musel rychle uznat, že jeho návrh je lepší. Byla to 
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„Házená šla nejlépe Martinovi Pechlátovi.“

výzva, ale vždycky jsme se spolu domluvili. Michal 
je navíc neuvěřitelně pracovitý, což já jsem taky, 
ale v tomto ohledu byla spolupráce s ním i pro mě 
školou. 

Zúročil jste při natáčení své zkušenosti z předcho-
zích projektů, které byly také zasazeny do sportov-
ního prostředí?
Díky tomu, že jsem mám za sebou seriál z fotbalo-
vého prostředí, jsem věděl, že ve scénách ze zápasů 
nemohu nechat hrát herce celou dobu, takže jsme 
v nich využívali dubléry, a následně jsme záběry 

kombinovali, aby výsledek vypadal co nejpřirozeněji. 
Myslím, že jsme to nakonec zvládli dobře. 

Můžete prozradit, komu z herců šla házená nejlépe 
a kdo s ní naopak bojoval? 
Nejlépe šla asi Martinu Pechlátovi. Nevím, jestli je to 
jeho výškou, ale když tím míčem hodil, tak to pů-
sobilo opravdu dobře. Michalovi Suchánkovi to šlo 
taky dobře, jen se vždycky strašně rychle zadýchal. 
Naopak Vašek Neužil, který je vytrénovaný sportovní 
typ, se s tím trochu pral. Ale já se mu nedivím. Taky 
jsem si to vyzkoušel a taky mi to moc nešlo.
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„Seriál by mohl napomoci v propagaci naší krásné hry.“

PŘEDSEDA SVAZU NÁRODNÍ HÁZENÉ

Jaký ohlas měla v členských základnách zpráva 
o tom, že se Voyo chystá uvést seriál o národní 
házené?
Pokud mohu soudit z těch informací, které se ke mě 
dostaly, tak nejdříve to bylo samozřejmě překvapení, 
možná až šok, že se TV Nova jako globální main-
streamové médium rozhodla točit právě o národní 
házené. Když prvotní překvapení opadlo, myslím, že 
by se ohlas dal shrnout do dvou pocitů – jednak je 
to samozřejmě pozitivní pocit, že náš krásný sport 
bude vidět v celostátním médiu se všemi souvise-
jícími aktivitami, na druhé straně panuje i trošku 
obava, jak seriál jako celek vyzní, zda to nesklouzne 
k dehonestaci našeho sportu. Věřím ale, že k tomu 
nedojde.

Podílel se Svaz NH nějakým způsobem na vzniku 
seriálu? Co vás na něm zaujalo a na co se v souvis-
losti s ním nejvíce těšíte?
Samozřejmě jsme byli nápomocni po odborné strán-

ce. Herci absolvovali několik tréninků pod vedením 
našich trenérů a rovněž naši hráči působili jako 
komparz při natáčení. Osobně mě zaujala cesta, jak 
se vlastně Nova k seriálu o národní házené dosta-
la, protože přece jen náš sport již řadu let nepatří 
k mainstreamu na sportovní mapě naší republiky. 
Nicméně při pátrání po tom, jak k tomu vlastně 
došlo, jsem zjistil, že to přesně zapadá do rámce, ve 
kterém se nám stále daří, i přes spoustu problémů, 
držet více než stoletou tradici a rozvíjet tento krásný 
sport i v dnešní moderní době. Náš sport je veskrze 
amatérský, a tudíž je hlavně o ryzí radosti z pohy-
bu, kamarádství napříč republikou přetrvávající po 
generace, partě stejně „postižených“ lidí, kteří mají 
prostě míč v ruce a národku v srdci. A když do toho 
vstoupí ta správná náhoda, kdy se člověk původem 
z Plzeňska hledající inspiraci pro svůj nový projekt 
setká na lyžích s kamarády z úplně jiného koutu naší 
vlasti a najednou zjistí, že mají společnou vášeň 
jménem národní házená a s ní spojené nezapome-
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nutelné zážitky, tak je „ruka v rukávě“. Takže kromě 
skvělého hereckého obsazení se těším hlavně na to, 
zda se autorům povedlo zachytit tuto jedinečnou 
atmosféru našeho sportu.

Dokázal byste stručně vysvětlit rozdíl mezi národní 
házenou a klasickou, mezinárodní házenou? 
Pro sportem nepolíbeného člověka to jsou samo-
zřejmě dva na první pohled podobné sporty. Prostě 
hřiště, na kterém se prohání čtrnáct bláznů a snaží 
se dostat kulatý nesmysl do branky soupeře.  Ale 
už při druhém pohledu i neznalý divák zaznamená 
rozdíl například v rozměrech hřiště, branek (naše je 
vyšší a užší než ta handbalová) či brankoviště. Hři-
ště na národní házenou je rozděleno na třetiny, které 
vymezují možnost pohybu hráčů na jednotlivých 
postech, hrajeme s jiným míčem atd.

S těmito viditelnými rozdíly pak samozřejmě souvisí 
další méně viditelné, jako je rozdílné pojetí hry (ná-
rodní házená je kvůli omezení pohybu hráčů a větší-
mu prostoru techničtější, méně silová než handbal). 
Tomu je přizpůsobená taktika, řada herních systé-
mů, rozehrávek standardních situací atd.

Čím si národní házená získala vás a komu byste ji 
doporučil? 
Jak se stane, že se člověk do něčeho zamiluje? 
Těžko to popisovat, prostě se to stane. Faktem je, že 
pocházím z malého města jménem Studénka, což je 
severomoravská bašta národní házené. Moje babič-
ka, u které jsem jako dítě trávil spoustu času, žila ve 
vedlejší vesnici, v Albrechtičkách, kde národní háze-
ná byla a pořád je jediným fungujícím výkonnostním 
sportem, takže k házené jsem měl blízko od malička.

Jirí Cedidlo
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Jako každý malý kluk jsem samozřejmě zkusil 
všechny možné sporty – fotbal, hokej, volejbal atd. 
Nikdy jsem ale neměl ambice být Pavlem Nedvědem 
nebo Jardou Jágrem, prostě mě bavil pohyb, ra-
dost z výhry, dobrá parta v oddíle a později spousta 
kamarádů po celé republice. A to vše národní háze-
ná nabízí. Takže pro toho, kdo hledá právě tohle, je 
národní házená ideální volbou.

Kde se u nás národní házené nejvíce daří? Kam mo-
hou případní zájemci vyrazit, pokud by chtěli zhléd-
nout zajímavé utkání?
Dlouhodobě je nejsilnější oblast kolem Plzně, kde 
máme nejvíce klubů. Tamní oddíly jako Tymákov 
nebo Přeštice či Nýřany patří dlouhodobě ke špičce. 
Všechny diváky a příznivce samozřejmě rádi přiví-
táme na našich hřištích. Vrcholem házenkářského 
snažení jsou každoročně mezizemská utkání Če-
chy – Morava. To letošní se shodou okolností usku-
teční v mé rodné Studénce (8. května). Zajímavá 
a kvalitní utkání pak určitě vždy nabídne utkání první 
liga mužů i žen. Doufejme, že se na začátku dubna 
rozběhnou napříč republikou. V zimním období pak 
mohou diváci navštívit některé z postupových kol 
47. ročníku Českého poháru, která se hrají v halách. 
Nabídka je, řekl bych, bohatá a zajímavá.

Očekáváte, že by seriál mohl k národní házené přilá-
kat nové zájemce o tento sport? A jste na případný 
zvýšený zájem připraveni? 
Tak je asi nereálné očekávat, že po odvysílání seriálu 
všechny děti obratem skončí s dosavadními aktivi-
tami, vypnou počítač, a skočí na národní házenou. 
Nicméně si myslím, že by seriál mohl napomoci 
v propagaci naší krásné hry, připomenout její tradici, 

přitáhnout více pozornosti médií a s tím související 
větší zájem veřejnosti, čehož dokladem je konec 
konců i tento rozhovor.

Co se týče případného zvýšeného zájmu, jsem si 
jistý, že naše oddíly a kluby, kterých je po celé re-
publice přes 80, jsou vždy připraveny přivítat nové 
zájemce a nabídnout jim zázemí, podporu a zapojit 
je do dění.

Co byste národní házené popřál do dalších let? 
Myslím, že v dnešní době bychom měli sportu obec-
ně popřát, aby co nejdříve skončila covidová pan-
demie a podařilo se nám přivést naše děti zpět ke 
sportu, protože bez toho bude nejen národní házená 
strádat. Co se týče přímo národní házené, tak bych 
jí popřál, aby se jí, jakožto jedinému ryze českému 
míčovému sportu, jehož historie sahá ještě do dob 
rakouské monarchie, dostalo zasloužené prestiže 
a uznání, jako mají národní sporty v jiných zemích, 
a nemusela stále bojovat o uznání a svou identitu 
v našem sportovním prostředí.
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Michal Suchánek
AUTOR SCÉNÁŘE, SPOLUREŽISÉR  

A PŘEDSTAVITEL HORSTA JANATKY

Hrál jste někdy házenou, než jste začal psát k seriá-
lu scénář? 
Jo, jo. Někdy ve třetí třídě jsem poprvé přečetl knížku 
Oty Pavla „Dukla mezi mrakodrapy” a chtěl být há-
zenkářem jako její hrdinové. A asi rok na to si mne 
v náboru dokonce vybrala právě Dukla Praha! Plán 
se zhmotňoval. Jenže mne ihned poslali trénovat na 
Aritmu a plán dostal trhliny. Na Julisku jsem to měl 
totiž kousek pěšky, ale na Aritmu se muselo tram-
vají. A když jsem popáté za sebou přejel zastávku, 
zapomněl vystoupit a objel půl Prahy, plán stát se 
úspěšným házenkářem, padl. Ale stal jsem se aspoň 
úspěšným cestovatelem.

Proč jsme, podle vás, měli potřebu vymyslet si 
vlastní sportovní disciplínu, kterou skoro žádný jiný 
národ nehraje? Chtěli jsme být v něčem nejlepší na 
světě?
Házená měla na začátku 20. století několik forem 

a v každé části Evropy se vyvíjela trochu jinak. To 
nebylo o tom, že Češi si „národku” vymysleli, aby byli 
nejlepší na světě. Ale v té době jsme na evropském 
sportovním poli byli skutečně velmi aktivní a úspěšní. 
Navíc českou házenou hrály i ženy. Což tehdy neby-
lo obvyklé a i tím došlo k jejímu rozmachu v dalších 
státech. Tenhle vývoj pak ovšem přerušila druhá svě-
tová válka. Paradoxně ale právě v Čechách její obliba 
rostla nejvíc. Za protektorátu se k ní Češi a Moravané 
upínali jako k národnímu sportu. A když se po válce 
v roce 1947 konal v Paříži kongres házenkářské fede-
race, aby se sjednotila pravidla, naše národní házená 
zůstala bokem, protože český delegát nedorazil! Neví 
se proč. Já ale vím, co to znamená minout zastávku…

Má seriál zasazený do sportovního prostředí nějaká 
specifika, která jste při psaní scénáře musel zohled-
nit? 
Určitě! Už jen ta ekonomicky producentská. Kdybych 
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si býval vybral jako sportovní téma šachy, bylo by 
to mnohem levnější. Dva herci by stáli méně, než 
šestičlenný tým. A i psaní dialogů pro zápas dvou 
přemýšlejících šachistů by bylo jednodušší, než pro 
utkání házenkářů a jejich fanoušků na tribunách.

Prozradíte, o čem je seriál Národní házená, kromě 
sportu samotného? 
Je o partě kamarádů, kteří mají své rodiny, své 
životy, své průšvihy, ale spojuje je láska ke sportu, 
který hrávali a měli pocit, že se kolem něj točí svět. 
Ve skutečnosti se kolem něj, možná kdysi, točilo jen 
jejich město.

Co bylo pro vás zdrojem inspirace při vytváření cha-
rakterů jednotlivých postav? Mají reálný předobraz?
Pro své postavy často používám vlastnosti lidí, které 

jsem poznal. Nebo jejich způsob vyjadřování. Ovšem 
v případě Národní házené, mi byl pro postavu pokrý-
vače Pučmy, skutečným předobrazem nestárnoucí 
punker z naší obce. Myslím, že nemá předplacené 
Voyo, takže bych potřeboval, aby se Národní házená 
vysílala i v televizi a on mi už konečně přišel dodělat 
střechu.

Žádná z postav seriálu není černobílá (když ne-
mluvíme o dresech). Jak nesklouznout od humoru 
k výsměchu? 
Já si subjektivně můžu myslet, že jsem nesklouznul, 
ale na jiné to může působit opačně. Myslím, že tohle 
vnímá každý divák jinak. A nechci to ani nijak defi-
novat, protože slova jako „humor” nebo „výsměch” 
nepoužívám ani při své verbální komunikaci. Navíc, 
někdy se vysmívám opravdu vědomě!

„Mým osobním Naganem jsou moje deti.“
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Měl jste nejprve vymyšlený příběh, a až pak vytvá-
řel jednotlivé charaktery, skrz které jej vyprávíte, 
nebo jste naopak vymyslel postavy a s nimi násled-
ně rozehrál děj?
Na začátku jsem to nevymyslel já. Tohle téma 
napadlo mého kamaráda, producenta a „kolegu 
z práce” Dana Strejce. Národku sám kdysi hrál 
a věděl, že i já ten sport znám. A protože spolu 
poslední roky pracujeme, ví také, i jakým stylem 
svoje „vyprávění” píšu. Poslal mi svůj námět a šest 
základních postav, jak by si to představoval on. 
Mně se to líbilo. Začal jsem s jeho nápadem pra-
covat, ty figury rozvíjet a pak jsem se dal do psaní. 
Charaktery postav chci mít pro sebe popsaný hned 
na začátku.

Seriál má skvělé obsazení. Myslel jste při psaní 
postav na konkrétní herce? 
Vždycky si už na začátku psaní představuju kon-
krétní herce. Repliky postav se mi píšou lépe, pro-
tože znám jejich dikci a přizpůsobuju jim je. A za ty 
roky společného hraní vím, který z nich mi vyhovuje 
herecky i lidsky.

Fungují některé situace a scény jinak na papíře 
a jinak na place? Upravoval jste v průběhu natáčení 
scénář? 
Stane se třeba, že se musí točit v jiné lokaci, než 
s jakou jsem původně počítal při psaní. Repliky 
a situace pak neodpovídají tomu prostoru, takže je 
lepší, když se mírně změní. Nebo mi prostě nefun-
guje nějaká část dialogu, přestože jsem si ji doma 
mockrát „přehrál”. A někdy se i obraz nebo scéna 
musí přepsat i proto, že v ten den chybí jeden z her-
ců, který má závazek, a my bychom to jindy nena-

točili. Takže v ději musí jeho postava třeba odejít 
do sklepa přerovnat marmelády a později se vrátit.

Vaši házenkáři se upínají ke „svému Naganu“ v hlu-
bokých devadesátkách. Když se za tou dekádou 
ohlédnete vy, jak na tu dobu vzpomínáte? Co bylo 
vaším „Naganem“? 
Možná se mi to zdá, ale kdyby mi teď bylo dvacet 
a viděl jsem právě nějaký současný seriál o té době, 
měl bych pocit, že se v 90. letech hlavně podvádělo, 
kradlo nebo vraždilo. To, co bylo dobrý a pro Čechy 
výjimečný, je už asi logicky nezmiňovaná samo-
zřejmost. Mým „Naganem” jsou obě děti narozené 
v devadesátkách i ono reálné hokejové Nagano!

Jak jste si jako autor scénáře, spolurežisér a záro-
veň představitel jedné z hlavních rolí užil samotné 
natáčení? Nebyla tahle trojjedinost stresující?
Když jsem byl jen jako režisér, tak to šlo. Ale byly 
asi dva dny, kdy jsem musel hrát i režírovat zároveň, 
a to jsem si tedy neužíval ani omylem. Na tomto 
místě rozhovoru musím veřejně a písemně poděko-
vat Vláďovi Skórkovi, který mi moc pomohl. Velkou 
většinu režíroval on, a tím mi obrovsky ulevil. A ještě 
navíc to udělal skvěle a přesně, jak jsem to v duchu 
viděl já. Ve zbývající třetí profesi pedantského autora 
to bylo, myslím, stresující pro všechny herce, včetně 
mne. Velmi dobře jsem si uvědomoval své textové 
chyby a měl k sobě výhrady. Hudbu k seriálu jsem už 
přenechal jiným, myslím, že česká společnost ještě 
není připravena na výčet mých schopností. Nehledě 
na to, že v seriálu hraje i moje dcera! Jo, jistě, je to 
protekce. Ale tu mají u mne všichni, kterým věřím 
a je mi s nimi v práci dobře.
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Václav Neužil
PŘEDSTAVITEL PUČMY

Můžete představit postavu, kterou v seriálu Národní 
házená hrajete?
Pučma. Podle mě chytrej kluk, kterej spoustu věci 
v životě vzdal, ale zároveň mu to nijak nevadí. Je na 
světě rád, a proto je s ním dobře. Je to srdcař. Umí 
pomoct. Má rád chlast a svoje kámoše. Absolutně 
bez ambic, ale žije „teď a tady“.

Co jste věděl o národní házené před natáčením?
Absolutně nic. 

Čím to, že jsme si jako národ vymysleli vlastní spor-
tovní disciplínu, kterou dnes hrajeme v podstatě jen 
my?
Historicky o tom nemůžu nic říct, protože to nevím. 
Ale s potřebou upravit si pravidla a mít „něco svýho“ 
to asi nějak souvisí. Vnímám to u Čechů dvojsečně. 

Které další věci, které jsme jako Češi dali světu, by 
podle vás neměly zaniknout?
Žádné. 

Měl jste možnost se naučit hrát národní házenou, 
absolvoval jste i tréninky se skutečnými hráči 
národky. Jak si vysvětlujete, že tentento dnes už 
minoritní sport má stále své skalní příznivce? 
Určitě jsem se národní házenou nenaučil. Osvojil 
jsem si několik pohybů s míčem. Ale v zápase bych 
neobstál. To bych se musel tomu sportu věnovat 
daleko víc. Nicméně mě to bavilo. Fakt. Fanoušky 
ten sport přitahuje asi právě proto, že je ryze český. 
Asi se ta tradice v rodinách i dědí. Je to taky celkem 
zábavný, když pochopíte pravidla. 

Máte za sebou čerstvě roli Zátopka. Pomohlo to? 
Podstoupil jste kvůli roli opět nějakou speciální 
fyzickou přípravu? 
Jak už jsem odpověděl, musel bych se národní 
házené věnovat daleko víc, abych ji byl schopen hrát 
aspoň na nějaké úrovni. Popravdě – s přípravou na 
Emila se to nedá srovnat. Z běžeckého tréninku jsem 
přímo nevycházel, ale to, že jsem celkem sportovní 
typ, mně určitě pomohlo. 
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Pučma je tak trochu životní zkrachovalec, pije, má 
dluhy, bydlí na „mamahotelu“ – čím bude divákům 
sympatický?
Jak jsem už řekl, Jak už jsem řekl v první odpově-
di: I když je to svým způsobem lůzr, ale má v sobě 
dětskou ryzí nevinnost, nadšení. A a i když vlastně 
vůbec nic nedělá, má dar, že se s ním lidé cítí dobře, 
protože on má lidi rád. Je to spontánní divokej zkra-
chovalec, kterej si za všechno může sám, ale nikdy 

si na nic nestěžuje. Svůj život přijímá právě tak jako 
sebe a má ho rád. A je veselej. 

Vybavíte si větu ze scénáře, která podle vás vystihu-
je vaši postavu?
„Puč mi cígo.“

Jak jste si užil samotné natáčení a práci s kolegy?
V covidovém období si sociální kontakty užívám. 

„Pucma je spontánní divokej zkrachovalec, kterej si za  
všechno muže sám, ale nikdy si na nic nestežuje.“
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Jakub Špalek
PŘEDSTAVITEL FERYHO

Diváci vás znají především z divadla a zdá se, že seri-
álové role nevyhledáváte. Kdo vás oslovil s nabídkou 
role v Národní házené a co vás přimělo ji přijmout? 
Nabídky jsem dostával a dostávám, ale nebyl jsem 
schopen dát dohromady termíny – mám toho u nás 
v divadle prostě moc! Nabídku jsem dostal od produ-
centa Dana Strejce. Překvapilo mě a potěšilo, že do-
tyčný mě viděl hrát u nás v Kašparu, a líbil se mi námět 
i možné obsazení Házené. Rozhodl pak fakt, že v době 
natáčení jsem neměl nic nového zkoušet.

Prozradíte něco více o své seriálové postavě? Proč by 
ji diváci měli mít rádi? A za co ji máte rád vy?
Je to kdysi veselý chlapík, který dnes neví, co se sebou. 
Malé město, žádná práce, rodina bez dětí… Divákům by 
třeba mohl být sympatický tenhle „ztracený Eda“. Já ho 
mám rád pro jeho bezelstnost a dětskou upřímnost.

Co vy a sport? Jak vám šla samotná hra?
Byl jsem kdysi dávno dost aktivní sportovec. Dnes 

jsem aktivní herec, denně venčící chodec, zahradník 
a otec osmiletého kluka – pinec, badminton, kolo, ko-
loběžka. A házená? Viděl jsem při natáčení hrát oprav-
dové hráče. Tedy mohu říci jediné – házená mi nešla. 

Co jste o národní házené věděl před natáčením? 
Vůbec nic.

Čím to, že jsme si jako národ vymysleli vlastní spor-
tovní disciplínu, kterou dnes hrajeme v podstatě jen 
my?
Když jsem byl na trénincích, kde nám vysvětlovali herní 
systémy a pravidla národní házené, zalíbilo se mi to! Je 
to složité, ale to krásné věci bývají. Znám spoustu her, 
které mají složitá pravidla – na tom není nic špatného. 

Které další věci, které jsme jako Češi dali světu, by 
podle vás neměly zaniknout?
Ruchadlo, velorex a Bolek Polívka. Kontaktní čočky 
a hrad Kašperk.
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„Národní házená je složitá hra, ale krásné veci bývají složité.“
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„Ach, národka, to je krása!!!!.“

Martin Pechlát 
PŘEDSTAVITEL HUGA

Čím vás scénář seriálu oslovil?
Humorem, jednoznačně! Vždy jsem moc moc rád, 
když si můžu zahrát v nějaké komedii, a po přečtení 
scénáře mi bylo jasné, že tady se mi to naplní měrou 
vrchovatou. 

Můžete nám přiblížit postavu, kterou v seriálu ztvár-
ňujete?
Hugo, je takový trochu bloumák, kterému dnešní 
svět utekl trochu rychle někam, kde tomu už moc 
nerozumí. Svět sociálních sítí a divnýho, moderního 
sportu ,,florbalu” není pro něj. 

Jak se vám hrálo po boku Veroniky Žilkové, která 
v seriálu představuje vaši manželku? 
S Veronikou je to radost. Její zápal pro natáčení byl 
úžasnej.

Co jste věděl o národní házené před natáčením?
Věděl jsem, že národní házená tu někdy byla, ale 
pokládal jsem ji za vyhynulou...

Čím to, že jsme si jako národ vymysleli vlastní spor-
tovní disciplínu, kterou dnes hrajeme v podstatě jen 
my?
Ta doba vzniku novodobých sportů musela být 
úžasná. Asi nebyla neděle, kdyby někdo nevymyslel 
nějakou novinku. Naše házená, to je zkrátka něco 
jinýho, než ten jejich handball! Ta taktika! Na prv-
ní pohled trochu složitější pravidla, ale když se je 
všechny naučíte, otevře se vám nový nádherný svět, 
který přesně odráží naši českou povahu! Ach, národ-
ka, to je krása!!!!

NÁRODNÍ HÁZENÁ | ROZHOVOR
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PŘEDSTAVITEL SÍRY

Jak byste stručně popsal postavu Síry, kterého v se-
riálu hrajete? 
Protože Síru hraju já, tak je to nepříjemný člověk. 
Jako jediný z celé party looserů, kterej má prachy. 

Co vás na scénáři Michala Suchánka zaujalo? 
Právě to, že ho napsal Michal Suchánek. A jelikož se 
s ním dlouhá léta znám, nijak mě to nepřekvapilo. Lépe 
řečeno mě to překvapilo v tom, že je to pořád stejně 
dobrý. Tak, jak jsem si myslel, že to dobrý bude. 

Takže to bylo právě jméno Michala Suchánka, které 
rozhodlo, že jste na nabídku kývnul?
Taky jsem věděl, že bude seriál režírovat Vláďa 
Skórka, a to je můj neužší a nejbližší pracovní tým. 

A já rád pracuji s lidmi, které mám rád. Proto jsem 
nabídku přijal. 

Je vám osobně národní házená jako sport něčím 
blízká? 
Vůbec. Ale mně většina sportů, o kterých se točí 
filmy nebo seriály, ve kterých hraju, nic neříká. 
To je ale právě ta výhoda herectví, že můžete dělat 
něco, co normálně vůbec neznáte. 
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Jirí Langmajer 

„Výhoda herectví je, že mužete delat neco, 
co normálne vubec neznáte.“
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„Dialogy Národní házené nešustí papírem.“

Petr Vršek 
PŘEDSTAVITEL VLADĚNY

Vaši postavu spoluhráči oslovují Vladěna. Řeknete 
nám o ní něco víc? 
Jmenuji se Vláďa Krupička a jezdím se sanitkou. 
Strašně mám rád naši partu z Národní házený, pro-
tože jsou to moji jediní opravdoví kamarádi. Jako 
bek v TJ sokol Nejdku jsem platil a furt platím za 
slušnýho hráče, když mi teda někdo přihraje, a pro-
tože nejsem útočník, tak se s myšlenkou, že dám 
někdy gól, můžu rozloučit. Mně říkají Vladěna a já 
svýmu synovi zase říkám Jiřina, ani nevím proč. 
Možná, že má takový divný pohyby, no ale to přece 
nemusí nic znamenat. 

Vaši exmanželku hraje v seriálu Jitka Schneiderová 
a nedá se říct, že by vaše postavy měly mezi sebou 
idylické vztahy. Jak jste si užíval natáčení společ-
ných scén? 
Není to tak, jak se možná na první pohled zdá. Je 
pravda, že mě Vilma prakticky připravila o barák, 
znemožnila styk se synem, vyhodila mojí oblíbenou 

košili se stojáčkem, zabavuje mi dopisy, našeho 
syna dala schválně na fotbal místo na národku, a je 
pravda, že kvůli ní teď bydlím na ubytovně, ale jinak 
je to vlastně (nebo byla) fajn ženská. Nikdy mě nebi-
la, jenom na mě křičí, to zase jo. 

Jitka ji hraje skvěle! Strašně mě bavily scény s ní. 
Dokázala vytvořit takové to krásně hutné domácí 
prostředí, a o to líp se mi hrálo.

Co vás na scénáři Michala Suchánka nejvíce zaujalo? 
Strašně se mi líbil, ten scénář. Všechny ty situace 
i dialogy plynou přirozeně a nenásilně. Nešustí to 
papírem, není to vyumělkované – a proto jsem se po 
dlouhé době tolik smál, už když jsem ten scénář četl. 
Zkrátka to tak nějak přirozeně a organicky žije.

Drželi jste se při natáčení scénáře a dialogů, nebo 
byl i prostor pro improvizaci? 
Když jsem si scénář pamatoval, tak jsem se ho 
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držel,  neboť to bylo dobře napsané a vypointo-
vané. Ono to právě bývá křehké, jako v hudbě. Když 
zahrajete jinou notu nebo ignorujete pauzu, pak to 
prostě nezní dobře. Je ale pravda, že jsem si v rámci 
svojí postavy občas přidával, protože už jsem se v ní 
trochu „zabydlel“, ale to už si vlastně přidával Vlaďě-
na, a ne Petr, (hudebně řečeno) jenom takový malý 
vladěnovský trylek.

Slyšel jste někdy dříve o národní házené? 
Ano, slyšel a jednou jsem dokonce viděl i zápas v te-
levizi Čechy vs. Morava. Občas jsem i zaslechl něko-

ho z přátel, že jde hrát „národku“, ale nevěnoval jsem 
tomu příliš pozornosti, protože jsem hlavně lyžař.

Jak jste zvládal tréninky, které jste před natáčením 
absolvovali? Přišel jste tomuto sportu na chuť?
Tréninky nebyly fyzicky až tak náročné, jako spíš 
naučit se pravidla, která jsou pro začátečníka tro-
chu složitější. Je zajímavé, že třeba útok nemůže do 
obrany a naopak, a obránce si tudíž moc nezastřílí na 
bránu. Ale je to, jak se říká, kolektivní sport. Byla to 
zajímavá zkušenost, ale nevím, jestli bych v tom byl 
úplně dobrý, protože, jak říkám, jsem hlavně lyžař.
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„Delat dobrej humor je mnohem težší, než nekoho dojmout.“

PŘEDSTAVITEL ŠEBESTY

Jak jste se dostal k roli v seriálu a co vás na posta-
vě, kterou ztvárňujete, oslovilo? 
Jednoduše mi zavolal Michal Suchánek: „Hele, já si 
představuju starýho chlapa, kterej nevidí. Co tomu 
říkáš?“ Tím jsem vám asi odpověděl na obě otázky. 
Text se kvůli mně trochu upravil.

Hrajete obecně raději komediální role, nebo ty vážné? 
Dělat dobrej humor je mnohem těžší, než někoho 
dojmout, nebo zahrát vraha. Ale já se většinou výzev 
nebojím. Mám rád jakoukoliv práci, která dává smysl.

Znal jste před natáčením národní házenou? 
Neznal.

Jak jste si užil tréninky se skutečnými hráči  
národky? 
Trénink proběhl v mém případě jeden. A uvidíte sami, 
že jsem ho opravdu nepotřeboval. Bavilo mě je na 
place rozesmávat a konzultovat s nimi hru.
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Filip Kankovský
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Jak jste si užívala opětovnou spolupráci s Michalem 
Suchánkem, který je i autorem scénáře a zároveň 
spolurežisérem seriálu?
Práce s Michalem Suchánkem je vždy na nejvyšší 
profesní úrovni. Michal má přesnou představu o sty-
lizaci, tempu vět i načasování pointy. Stačí ho po-
slouchat, věřit jeho vidění humoru a nechat se vést. 

Koho v seriálu hrajete, povíte nám o své postavě 
něco více?
Marie je kladná ženská postava. Je bývalou ligo-
vou hráčkou národní házené a oddanou manželkou 
kapitána týmu. Chápe sportovní zázemí a je velkou 
fanynkou obnoveného mužstva, v jednu chvíli i moti-
vační trenérkou.

V čem vám je tato postava blízká? 
Radostí ze hry i ze života. Marie a Antonín jsou i pra-
rodiče, kteří by rádi sportovní tradici předali i gene-
raci vnoučat. Jsem také prarodič, který se snaží vést 
rodinu ke sportu. 

Musela jste si o národní házené něco nastudovat? 
Jak vaše příprava na roli probíhala? 
Jsem navzdory současným společenským trendům 
vlastenka a obdivuji národní sportovní tradice.
Přečetla jsem historii sportu, zhlédla dostupná videa 
i prošla školením od reálného trenéra, abych rozu-
měla terminologii. Zápal do hry národní házené by 
herec neměl jen hrát, ale měl by mu propadnout. To 
se mi myslím stalo. 

Čím vás oslovila postava seriálové manželky Jakuba 
Špalka? 
Byla jsem ráda, že hraju právě s Jakubem Špalkem, 
protože jsme spolu nikdy nepracovali. Tedy jednou, 
před sto lety v Šakalích létech, ale já tam jen jeden 
natáčecí den tančila s jeho sestrou Petrou Špalko-
vou a Jakuba jsem v podstatě ani nepotkala. V Há-
zené sice hraju jeho ženu, ale když už jsme spolu 
měli nějaký dialog, tak já furt mluvila a snažila jsem 
se ho dostat z domova a on trochu trucoval, koukal 
do dálky a spíš mlčel. On myslel na házenou a já na 
Halbicha, což je postava, kterou hraje Marek Taclík.

Byla vám postava v něčem blízká? Za co by ji měli 
mít diváci rádi?
Moje postava se jmenuje Libuna a je to stárnoucí 
kadeřnice toužící po lásce... To je mi sympatické 
a myslím, že už pro to jméno by ji diváci mohli mít 
rádi… Já ji teda ráda mám, Libunu!

Jaká byla spolupráce s kolegy? Užili jste si při natá-
čení hodně zábavy?
Skoro se všema holkama, co v Házený hrajou, jsme 
měly jeden karavan, a když pršelo, byly jsme všech-
ny vevnitř. A to byl opravdu velmi intenzivní „holčičí 
slejvák“. A když jsme točili zapas házený, kde byli 
snad všichni kluci, měli jsme zázemí v takový malý 
klubovně, a zrovna probíhaly volby... Bylo to neuvěři-
telně dramatický, výsledky vyhlásili na konci natáče-
ní a troufám si říct, že jsme všichni vyhráli!

Jak se vám pracovalo s Michalem Suchánkem coby 
režisérem? 
Na Michala jsem se hrozně těšila, protože od té 
doby, co jsme spolu přestali točit takovej potrhlej 
manželskej pár, se mi po něm stejská. Pracovalo se 
mi s ním stejně dobře, jako když jsme spolu hrá-
li... V podstatě je jedno, jestli je herec, nebo režisér. 
Vždycky ho poslouchám a reaguju na to, co říká, což 
funguje vzájemně.
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„Jsem vlastenka a obdivuji národní sportovní tradice.“

Veronika Žilková Linda Rybová
PŘEDSTAVITELKA MARIE PŘEDSTAVITELKA LIBUNY

„Libuna je stárnoucí kadernice toužící po lásce...“
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Jitka Schneiderová
PŘEDSTAVITELKA ZEDNÍČKOVÉPŘEDSTAVITELKA VILMY

Řeknete nám prosím pár slov o postavě, kterou v se-
riálu hrajete?
Milující matka dospělého syna, která s ním zachází 
jak s malým dítětem, a tím, že spolu bydlí, její mateř-
ské zásahy vzbuzují úsměv. Matky synů jsou speci-
fické bytosti.

Co vás na scénáři nejvíce zaujalo?
Jméno Michal Suchánek.

Čím to, že je dnes „mamahotel“ takový fenomén, že 
získal dokonce svůj speciální termín? 
Pohodlnost dětí. Jak říkám, matky synů jsou prostě 
k nezastavení. Ale vážně, je to fenomén této doby, 
jistá neschopnost mladých se postavit na vlastní 
nohy a vzít zodpovědnost do vlastních rukou. A ne-
chuť opustit jisté pohodlí.

Co jste si odnesla ze samotného natáčení seriálu? 
Kontakt se skvělým režisérem Skórkou, pocit, že když 
má člověk sen a jde za ním, tak je všechno možné.

Jste známá jako představitelka osudových žen 
a vážnějších rolí. Máte osobně blíže ke komedii, 
nebo k dramatickým figurám? 
Mám ráda rozmanitost. Kombinovat žánry mi dělá 
radost.

Můžete nám přiblížit postavu, kterou v seriálu  
ztvárňujete?
Manželka Jiřiny. Žena plná předsudků a xenofob-
ních názorů. Hrát ji bylo zábavné, potkat bych ji ale 
nechtěla!

Čím vás postava zaujala a kývla jste na nabídku 
okamžitě?
Zaujalo mě, že seriál napsal Michal Suchánek, a he-
recké obsazení. 

Jak jste si užila natáčení s kolegy?
Náramně! Poprvé jsem se potkala na natáčení s Mi-
chalem Suchánkem a Vladimírem Skórkou a jejich 
nekorektní humor mě bavil!

NÁRODNÍ HÁZENÁ | ROZHOVOR

„Matky synu jsou specifické bytosti.“

Jitka Sedlácková

„Natácení jsem si náramne užila.“
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„Vyhledávám humor.“

PŘEDSTAVITELKA SIRNÉ PŘEDSTAVITEL JIŘINY

V poslední době vás televizní diváci mohli vidět spí-
še v kriminálkách. Je to shoda okolností, nebo jste 
sama vyhledávala spíše vážné role? 
Je to spíše shoda okolností. Naopak mám komedie 
ráda, humor vyhledávám a vážím si každé nabídky. 

Čím vás scénář Michala Suchánka nejvíce oslovil 
a jak se vám pracovalo pod jeho režisérským vede-
ním? 
Scénář mě oslovil právě svým specifickým humo-
rem, který mám ráda jako herečka i jako divák. Pra-
covalo se mi pod Michalem výborně, protože je sám 
herec, a dokáže i díky tomu naprosto přesně vyjádřit, 
co od herců očekává. 

Přiblížíte nám svou seriálovou postavu? Získala si 
něčím vaše sympatie? 
Moje sympatie si získala tím, že jí hraju já. 
Je to manželka Síry a svému manželovi poskytuje 
oporu a zázemí.

Po seriálech MOST! a Osada je Národní házená 
další komediální seriál, ve kterém vás diváci mohou 
vidět. Máte tento žánr raději, než například drama? 
Nedá se říci, že bych ho měl raději. Mám moc rád 
oba žánry. Jen u komedie jsem měl vždy větší štěs-
tí. A asi mě to k tomuto žánru táhne více celý život. 
Ale že bych to měl jasně raději než drama, to se říci 
opravdu nedá.

Jakou postavu v seriálu ztvárňujete? Můžete ji 
přiblížit? 
Má role vystupuje pod jménem Jiřina (Jirka). Je 
to fotbalista na postu brankáře. Je to syn jednoho 
z hlavních protagonistů. Na to jsem měl vždycky 
nějak štěstí. Jiřina si odnesl hodně věcí po otci a to, 
ve spojení s výchovou mamky, z něj udělá… vlastně 
to, jaký v seriálu je. Já ho trochu vnímal jako poře-
kadlo „jaký otec, takový syn”.
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Co spolupráce s ostatními herci? Jak se vám hrálo 
s kolegy?
Kolegové byli úžasní. Všichni byli neuvěřitelně 
vtipní, jak za kamerou, tak před ní. S každým z nich 
jsem měl to štěstí, že jsem se a mohl se s nimi 
mohl seznámit. Plánuju je klasicky každého navští-
vit v divadle.

Národní házená je o sportu a nadšení v něm něco 
dokázat. Máte vy nějaký oblíbený sport, kterému se 
aktivně věnujete? 
Ano. Poslední rok se věnuju boxu a tento sport jsem si 
neuvěřitelně zamiloval. Pomáhá mi to jak po fyzické, 
tak psychické stránce. Je to neskutečně uklidňující 
sport, který vám zároveň dokáže rozproudit krev v těle, 
a vy ze sebe vydáte vždy maximum. Byl bych rád, kdy-
bych si někdy mohl zahrát takovouto roli. 

Hana Igonda  
Ševcíková

„Na komedie mám štestí.“

Filip František  
Cervenka
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Představíte nám postavu, kterou jste v seriálu  
ztvárnila?
Moje seriálová postava se jmenuje Mirka Sirná. Je 
to dcera jednoho ze členů týmu národní házené za 
TJ Sokol Nejdek. Sama hraje národní házenou, má 
nejlepší kamarádku Peťulu a spolu řeší, jako každé 
holky, kluky.

Váš otec Michal Suchánek je zároveň autorem scé-
náře i spolurežisérem projektu. Měla jste díky tomu 
možnost ovlivnit charakter své postavy? 
Nemyslím si, a pokud ano, tak omylem. 

Jak se vám s ním spolupracovalo jako s režisérem? 
Nekladl na vás například větší nároky, než na ostatní 
herce? 
Bylo to poprvé, co mi byl režisérem. Před prvním 
natáčecím dnem, kdy jsem věděla, že bude režíro-
vat, mi bylo špatně. Měla jsem z toho strach. Znám 
ho a vím, jak má rád, když herec pracuje, takže jsem 
se spíš bála, abych vše plnila tak, jak si předsta-

vuje. Nechtěla jsem ho zklamat. Když jsme jezdili 
z placu spolu v autě, bavili jsme se o mém herectví 
a o tom, co se ten den natočilo. Vždy to pro mě bylo 
přínosné i do dalších natáčecích dní.

Jaká byla spolupráce s ostatními herci? 
Nejčastěji jsem natáčela s Peťulou (Sára Rych-
líková) a s tou se mi moc dobře spolupracovalo. 
Rozumíme si i v soukromém životě, takže to byla 
pohoda. Bohužel jsem neměla tolik možností hrát 
s ostatními, ale s těmi, se kterými jsem se potkala, 
to bylo skvělý!

Co si ze společného natáčení odnášíte? 
Že vím, že existuje sport národní házená. Pravidla 
jsem stále tak úplně nepochopila. 
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„Bylo to poprvé, co mi byl táta režisérem.“

Berenika Suchánková
PŘEDSTAVITELKA MIRKY
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V seriálu hrajete přítelkyni Michala Suchánka. Jak 
jste si užila společné scény? 
Michal byl moc milý a příjemný herecký partner. Text 
je napsán skvěle, takže jsem si především užívala 
humorných scén a toho, jak je posléze dokáže au-
tenticky zahrát.

Hrajete raději komediální role, nebo ty vážné? Je 
vám některý z těchto žánrů bližší?
Mám ráda oba dva žánry, nedokážu říct, jaký je mi 
bližší. Ale určitě jsou pro mě komediální role těžší. 
Jakmile vím, že má situace působit vtipně, začnu 
nad tím přemýšlet (a dost...), což je zásadní chyba. 
Komedie není lehká… Určitě ne pro mě.

V seriálu hrajete s řadou zkušených hereckých ko-
legů. Byla práce s některým z nich pro vás obzvlášť 
inspirativní? 
Inspirativní pro mě byl asi každý z nich. Obsazení 
bylo typově rozmanité. Ve chvílích, kdy jsem na pla-
ce nebyla já, jsem pozorovala, kdo a jak hraje, jaký 

má styl a v čem mají své kouzlo. Stále jsem ještě 
student a „nováček“, takže nasávám…

Na co budete v souvislosti s natáčením nejvíce 
vzpomínat? 
Asi na to, že tam byla opravdu dobrá parta lidí (štáb, 
herci). Vážím si toho, protože je to v dnešní době 
ojedinělé.

Sára Rychlíková
PŘEDSTAVITELKA PEŤULE

„Komedie není lehká… Urcite ne pro me.“
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Dopis
Bývalým hráčům národní házené 
TJ Sokol Nejdek přijde pozvánka 
na První klubové mistrovství světa 
v národní házené. Pro veterány, 
kteří posledních dvacet let nesáh-
li na míč, je to výzva, kterou není 
snadné přijmout.

Trénink
Hugo dokázal ostatní namotivovat 
k přípravě na mistrovství v Seredi. 
Musí teď ale zjistit fyzickou kondici 
jednotlivých hráčů a stav týmu jako 
celku. Obojí se na první pohled zdá 
být v katastrofálním stavu.

Semafor
Tým ve snaze získat popularitu na 
sociálních sítích, a tím i prostředky 
na své další fungování, domluví 
s Kábrtem nafocení série fotografií. 
Hugo s Horstem mají před objek-
tivem předvést svůj nejúspěšnější 
signál.

Hrište
Hlavní motor týmu se ocitl mimo 
provoz a motivace všech podstat-
ně klesá. Po neplánovaném a divo-
kém večírku u Horsta na zahradě 
se ale Pučma odhodlá všechno 
vyřešit po svém.

Gólman
Brankář, který za TJ Sokol Nejdek chytal 
před dvaceti lety, už nežije, a tak musí 
spoluhráči vypsat výběrové řízení na 
nového. Ukazuje se, že národní házená 
není sportem pro každého.

Kraj
Organizátoři sereďského mistrovství 
požadují, aby každý z hráčů prošel zdra-
votní prohlídkou u sportovního lékaře. 
Tým na testy vyrazí společně, ale s růz-
nými očekáváními. Výsledky ale překvapí 
kompletně všechny.

Príprava
Podmínkou účasti na mistrovství je také 
absolvování přípravného zápasu. Vítězné. 
V okolí Nejdku ale hraje jen jeden tým, 
který přichází v úvahu: družstvo juniorek 
z Mechova. Zvítězí bývalí mistři republi-
ky za zenitem, nebo nezkušené juniorky 
v perfektní kondici?

Na Sered’!
Na Sereď! Cesta na Slovensko je přes-
ně taková, jakou ji předpověděl kapitán 
Hugo: dlouhá a místy hrbolatá. Navíc 
nikdo z týmu neuhlídal, aby Šebesta 
nesedal za volant. Po sérii karambolů je 
mezi týmem Nejdku a Seredí stále ještě 
mnoho kilometrů, a zápas začíná už za 
několik minut…
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PRODUCENTI: Jan Hlavsa, Martin Tošenovský // NÁMĚT: Daniel Strejc  
KREATIVNÍ PRODUCENT: Tomáš Vach, Daniel Strejc // KREATIVNÍ PRODUCENT TV NOVA: Lenka Szántó  

REŽIE: Vladimír Skórka, Michal Suchánek // KAMERA: Jan J. Filip // SCÉNÁŘ: Michal Suchánek  
STŘIH: Matěj Jankovský // ARCHITEKT: Jan Pjena Novotný // KOSTÝMNÍ VÝTVARNÍK: Terezie Dvořáková  

UMĚLECKÝ MASKÉR: Klára Hubalová // HUDBA: Marcell – Marcel Procházka // MISTR ZVUKU: Petr Stuchlík 
POSTPRODUKCE: PFX // PRODUKCE: Unit and sofa Praha, One MOVie  

HRAJÍ: Michal Suchánek, Václav Neužil, Martin Pechlát, Jakub Špalek, Petr Vršek, Jiří Langmajer,  
Marek Taclík, Filip Červenka, Filip Kaňkovský, Luboš Veselý, Veronika Žilková, Jitka Sedláčková, Linda Rybová, 

Jitka Schneiderová, Hana Igonda Ševčíková, Berenika Suchánková, Sára Rychlíková a další.

NÁRODNÍ HÁZENÁ | TVURCI SERIÁLU
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Seriál Národní házená je prvním pořadem TV Nova, 
u nějž se podařilo dosáhnout snížení uhlíkové 
stopy. Celkové emise CO2 dosáhly 11,07 tun na 
hodinu natočeného materiálu. Průměr u podob-
ných formátů je podle platformy Albert 19,8 tun za 
hodinu natočeného materiálu. Na výsledné uhlíkové 
stopě měla největší podíl doprava, jelikož se seriál 
natáčel v řadě lokalit, např. v Říčanech, Řevnicích, 
Velvarech či Bakově nad Jizerou.

Cílem udržitelného natáčení je maximálně snížit 
uhlíkovou stopu a zbývající emise offsetovat, tzn. 
finančně přispět na projekty, které cíleně snižu-
jí množství CO2 v atmosféře. Během samotného 
natáčení se na „place“ pohybuje tzv. green captain, 
který zaznamenává všechno, co souvisí s natá-
čením, do globální kalkulačky (doprava, spotřeba, 
kostýmy, catering apod.). Na konci natáčení se se-
čte celková uhlíková stopa, která se počítá v tunách 
CO2 na hodinu natočeného seriálu.

„Jsem rád, že jsme si mohli společně s TV Nova 
na projektu Národní házená vyzkoušet a postupně 
nastavovat zásady udržitelného natáčení. Zjistili 
jsme, že nejde o zas tak velký zásah do každoden-

ních činností všech lidí na place. Nejnáročnější bylo 
mluvit s lidmi a vysvětlit jim, k čemu a proč děláme 
kroky, které vedou ke snížení uhlíkové stopy. Ze 
začátku byly reakce rozporuplné, ale ke konci již 
většina z nich dodržovala nastavení zcela přiroze-
ně,“ říká Jan Hlavsa, producent Unit & Sofa Praha.

„Naše televize je pyšná na velké nasazení všech 
produkcí, které se aktivně snaží redukovat svou 
uhlíkovou stopu, a chceme jim v tom být maximál-
ně nápomocni, třeba tím, že jim poskytujeme právě 
green captains,“ doplňuje Hana de Goeij, vedoucí 
udržitelné produkce a obsahu TV Nova.

Uhlíkově neutrální natáčení Národní házené je kro-
kem TV Nova k aktivnímu zapojení do činnosti plat-
formy Albert, jejímž členem se v roce 2021 stala, 
a zavázala se tak usilovat o co nejmenší uhlíkovou 
stopu. Britská platforma Albert se zabývá principy 
udržitelnosti právě v oblasti filmu a televize a po-
máhá vytyčit cestu k co nejmenší uhlíkové stopě 
nejen velkým firmám a korporacím, ale i menším 
produkčním společnostem.

NÁRODNÍ HÁZENÁ | UHLÍKOVE NEUTRÁLNÍ NATÁCENÍ

Národní házená: první uhlíkove 
neutrální natácení v CR
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Počátky národní házené sahají do počátku 20. století, 
konkrétně do roku 1905, kdy byla původní sportovní 
hra pod názvem Vrhaná s přenášením poprvé po-
psána v odborném časopisu. Druhá hra, která ovliv-
nila pozdější vznik národní házené a velmi rychle se 
popularizovala, byla cílová (terčová) házená. Konečná 
podoba hry přišla s třetí úpravou pravidel, která určila 
poměr stran venkovního obdélníkového hřiště rozdě-
leného na třetiny, rozměry branek, počet hráčů v jed-
notlivých družstvech a název hry ustálila na označení 
házená. Ta tak dostala charakter sportovní hry, a ná-
sledně se rozšířila i do Ruska nebo na Ukrajinu. 

V období první světové války se rozvoj házené zasta-
vil, udržovala se výhradně v hodinách školního tělo-
cviku, a byla především doménou žen. Po skončení 
války bylo turnajovým systémem uspořádáno první 
mistrovství ČSR v národní házené žen a vznikl také 
Československý svaz házené a ženských sportů, kte-
rý byl následně v roce 1921 jedním ze zakládající čle-
nů Mezinárodní federace ženských sportů. Ta uznala 
českou házenou jako mezinárodní hru a přebrala 
česká pravidla jako oficiální. V meziválečném období 
se házená rozšířila také na Slovensko, do Jugoslá-
vie, Polska nebo Francie. V letech 1926, 1930 a 1934 

se házená hrála také na neoficiálních mistrovstvích 
světa v rámci Ženských světových her a postupem 
času se národní házená stala oblíbeným sportem 
i u mužů. 

Za okupace se národní házená stala jedním ze sym-
bolů českého vlastenectví a její členská základna 
se rychle rozrůstala. Vrcholnými zápasy v národní 
házené byla mezizemská utkání Čechy – Morava. 
Rozmach národní házené za Protektorátu měl ale 
i stinnou stránku, a to izolaci v mezinárodním styku. 
Ta se následně ještě více prohloubila v roce 1947, 
kdy se podmínky k dalšímu rozvoji házené upravily 
podle mezinárodních pravidel, tzv. handballu, bez 
přihlédnutí k československé národní házené. Ta si 
však přes veškerá úskalí mezi nadšenci zachovala 
popularitu a tradici až do současnosti a mezizemská 
utkání jsou mezi házenkáři dodnes považována za 
významný sportovní svátek. 

Mezi tradiční „bašty“ národní házené se řadí také 
Řevnice se svým klubem NH Řevnice, jehož historie 
sahá až do roku 1926. Právě v tomto roce sehrálo na 
domácím hřišti své první utkání družstvo řevnické 
DTJ s celkem DTJ Praha.

Historie  
národní házené 
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NÁRODNÍ HÁZENÁ | FOTKY Z NATÁCENÍ
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