
CHLAPCI A CHLAPI  
v létě 2012 na NOVĚ!

27. 6. – 5. 9. 2012
každou středu po 21:00 hod

Rok výroby: 1988
Počet dílů: 11

Režie: Evžen Sokolovský 
Hudba: Ladislav Štaidl + Zdeněk Borovec

Úvodní píseň Dva roky prázdnin: Iveta Bartošová

Seriál vznikal na zakázku a je poplatný své době. Ukazuje 
vojenskou službu a armádu v tom nejlepším světle a snaží 

se tak odbourat nevoli mladých mužů při nástupu na 
vojenskou službu.



Jednu z hlavních rolí seriálu Chlapci 
a chlapi hraje Martin Zounar. A před 
kamerou se právě zde setkal se svým 
otcem Miroslavem Zounarem.
Jak na natáčení se svým otcem vzpomíná?
Martin Zounar: „Je to pro mě teď obrazová památka, když už tady 
táta není. Tehdy jsme spolu komunikovali jako herečtí kolegové. 
Tento seriál mám opravdu rád. Byla to pro mě neuvěřitelná  
a významná práce. Rád na tento seriál vzpomínám jako na výbornou 
přípravu na základní vojenskou službu, na kterou jsem musel 
nastoupit ihned po natočení seriálu.”  

Ti, pro které seriál Chlapci a chlapi 
znamená průlom v kariéře:

Vladimír Javorský – Ctibor Voříšek – Kyslík

Mário Kubec – Michal

Sabina Laurinová – Lenka 

A jak vzpomíná na roli v seriálu Chlapci a chlapi?  
Petr Rychlý: „Velice rád. Byla to má první role  
v televizi a hrál jsem zápornou postavu. Vtipné na 
tom celém bylo, že když jsem natáčel roli svobodníka, 
v reálu jsem již na vojně byl jako vojín.“

zdroj: Mediafax a seriál Chlapci a chlapi

Eva Vejmělková – Hanka

Petr Rychlý – svobodník Klouček 
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Nadporučík Ráž 
(František  Kreuzmann)
- velící důstojník roty

Marta 
(Ivana Andrlová) 
- manželka nadporučíka Ráže

+
Tomáš 
(Martin Zounar)
- mladý a čestný soustružník
-  během celého trvání základní 
vojenské služby prožívá strasti 
ohledně vztahu s čerstvou 
maturantkou Hankou

Hanka 
(Eva Vejmělková)
- Tomášova přítelkyně, čerstvá 
maturantka

Rodiče 
(Antonín Hadrt + Milena Dvorská)
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Vlado 
(Boris Slivka)
- horkokrevný, žárlivý, ale 
kamarádský traktorista ze 
Slovenska
- po celou dobu vojny prožívá 
manželskou krizi se svojí těhotnou 
manželkou Máriou

Mária 
(Petra Vančíková)
- potratí, což ještě více prohloubí 
manželskou krizi
-  Vlado podezírá Máriu z nevěry  
s místním lékařem

Klaban 
(Jiří Krampol)

Edita 
(Kateřina Lojdová)

Lenka 
(Sabina Laurinová)
- okrade Michala a náhle  
je po lásce

Michal 
(Mário Kubec)
- bývalý kriminálník a vyhazovač 
z nočního klubu
- s nástupem na vojnu má úkol 
ukradnout samopal

Honza – Guláš  
(Jiří Kopta)
- vyučený řezník, který slouží 
jako vojenský kuchař
- je čestný a dobrosrdečný 
- stále se snaží najít si přítelkyni

Dana 
(Stanislava Šťastná)
- kadeřnice, kterou si Honza  
předchází 

Rodiče 
(Míla Myslíková + Bronislav Poloczek)

Maminka  
(Zdena Hadrbolcová)
- opatrovnická a staroslivá maminka
- synovi slibuje předčasné ukončení 
vojny díky svým konexím

Venuše  
(Jitka Asterová)
- prodavačka v posádkové prodejně
- zpěvačka posádkové kapely 

Anna  
(Michaela Dolinová)
- útvarná knihovnice 

Ctibor – Kyslík   
(Vladimír Javorský)
- plachý a hubený opravář televizí, 
který si rychle vyslouží přezdívku 
„kyslík“ kvůli své chabé fyzické 
kondici

Poručík Bílek 
(Kamil Halbich)
- zástupce nadporučíka Ráže
- zástupce pro věci politické
- mladý, iniciativní, nezkušený důstojník

Poručík Baláž 
(Jiří Rumpík)
- vedoucí nácviku na spartakiádu

Svobodník Klouček   
(Petr Rychlý)
- voják druhého ročníku základní 
vojenské služby, který slouží jako velitel 
družstva

Svobodník Hasman   
(Roman Hájek)
- voják druhého ročníku základní 
vojenské služby, mazák

možná 

nová láska


