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Editorial 
Sounáležitost je neporazitelná

HYNEK ŠNAJDAR / šéfredaktor
Když naši republiku zasáhla ná-
kaza koronavirem, nikdo na to 
nebyl připraven. Lidé propadali 
depresím, úzkostem, obavám o bu-
doucnost… Zavřely se školy, res-
taurace, obchody… Po počátečním 
náporu se všichni začali chránit 
rouškami, pracovali doma a tam 
také setrvávali. Pak se stalo to, co se 
zpravidla děje, když jde do tuhého. 
Vzedmula se vlna solidarity, pomoci 
a spolupráce. Když stát nereagoval 
operativně s dodáním ochranných 
pomůcek, ženy zasedly k šicím stro-
jům a svépomocí šily roušky samy. 
Zkrátka, přišla vlna dobrovolnictví. 
I když ještě nemáme vyhráno, jedno 
lze říci už teď: Síla lidské sounáleži-
tosti je neporazitelná! Jak prohlásil 
samotářský badatel Dr. Malcolm 
Sayer ve filmu Čas probuzení, teď se 
musíme vyrovnat s realitou. „Když 
se okno zavřelo, přicházejí jiná pro-
buzení. Že lidský duch je silnější než 
jakákoliv nemoc a že to musí být 
živeno prací, hrou, přátelstvím, rodi-
nou. To jsou věci, které platí.“
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Život pod rouškou
Koronavirus před několika týdny překročil hranice 
České republiky a nachytal nás tak trochu v nedbal-
kách. Z televizních obrazovek sice zněly různé ape-
ly, výzvy a opatření, ale stále chybělo to základní: 
ochranné prostředky. Také Hradec Králové, stejně 
jako jiná místa v zemi, začal čelit nebezpečí. Dobro-
volníci se pustili do šití roušek, kterých byl chronický 
nedostatek, a také město obdrželo zásilku tolik po-
třebného materiálu.

Při nouzovém stavu vyhlášeném vládou v boji  
s koronavirem stáli v první linii především zdra-
votníci na nejrozmanitějších úrovních, v poho-
tovosti byla a je fakultní nemocnice. Při vjezdu 
do ní bylo 18. března zřízeno odběrové centrum  
Covid-19, kde začali být testovaní ti, u nichž 
vzniklo podezření na onemocnění touto nákazou, 
a kteří byli k testu doporučeni Krajskou hygienic-
kou stanicí nebo infektology. 

Nemocnice kromě toho vyčlenila observační 
lůžka pro případné nakažené pacienty, jejichž 
vytvořením chtěla „fakultka“ zajistit maximální 
ochranu ostatních pacientů i zaměstnanců ne-
mocnice. V době, když šel magazín Salonky do 
tisku, tedy 26. března, hospitalizovala nemoc-

nice tři pacienty s potvrzeným onemocněním  
Covid-19. Všichni byli ve stabilizovaném stavu. 

Nemocnice neprodleně zahájila epidemiologic-
ká opatření a otestovala další pacienty z tohoto 
oddělení. U dvou z nich byly výsledky testů po-
zitivní, proto byli přesunuti na infekční kliniku. 
Současně tehdy umístila do karantény zhruba 30 
zaměstnanců oddělení, kteří s pacientem mohli 
přijít do kontaktu. Zaměstnanci byli průběžně 
testováni. Klinika i přes umístění zaměstnanců 
do karantény byla i nadále v provozu a zajišťo-
vala péči o akutní pacienty. Tento stav, když čte-
náři drží dubnové Salonky v ruce se v průběhu 
dní samozřejmě změnil a už není úplně aktuální.

Co však je stále aktuální, je vyšší míra solidari-
ty mezi lidmi, touha pomoci těm, co to potřebují 
především, a to jsou senioři. A hlavně nesmírné 
úsilí lékařů, sester a dalšího zdravotnického per-
sonálu, za což jim patří velké díky. Všichni jsme 
na jedné lodi, každý může onemocnět. Proto  
i Salonky se připojují k výzvě, aby lidé dodržo-
vali hygienická pravidla a další omezení. Všech-
no jednou skončí, a to i nákaza koronavirem, 
proto je třeba obrnit se velkou trpělivostí a ne-
propadat depresi, úzkosti a strachu. Společně to 
zvládneme!

COVID-19
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POJISTÍME VÁS  
VE VŠECH SMĚRECH 

Česká podnikatelská  
pojišťovna
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Lidé zvládají omezení příkladně. 
Musím za to poděkovat!

Vyhrát olympiádu, nebo zažít neštěstí. Jeden z těchto momentů podle Alexandra Hrabálka, primátora Hradce 
Králové, musí zažít Češi, aby se spojili a začali si opravdu pomáhat. Epidemie koronaviru to krásně ukazuje.  
V rozhovoru pro magazín Salonky primátor oceňuje občany Hradce za to, že svědomitě dodržují nezbytná 
omezení, a také vypráví o tom, jak je situace těžká pro něj jako šéfa města i předsedy krizového štábu. 

Jaký máte názor na tvrdá opatření spojená s epide-
mií? Přidal, nebo ubral byste nějaká?
Domnívám se, že aplikovaná opatření jsou na mís-
tě a správná. Řadě lidí se mohou zdát zbytečná  
a přísná, ale je nutné si uvědomit, že jsme v situaci, 
kterou nikdo v této republice nikdy nezažil a kte-
rá v posledních 100 letech naše území nepostihla. 
Prosím, berme nařízení taková, jaká jsou, diskuto-
vat o nich můžeme později. Ještě chci zdůraznit, 
že je velmi dobře, že předsedou krizového štábu je 
přední odborník v oblasti epidemiologie a bývalý 
voják. Profesor Prymula jistě ví, co dělá.

Jak se změnil váš pracovní režim? Kolik času denně 
strávíte jen kolem koronaviru?

PRIMÁTOR

Změnil se hodně, protože záležitostmi okolo ko-
ronaviru trávím skutečně asi 90 procent pracov-
ní doby. Zbytek je běžná agenda. Prakticky jsem 
ale omezil návštěvy v mé kanceláři, protože jsem 
mimo jiné také předsedou krizového štábu, takže 
moje onemocnění a případná karanténa by mohly 
na čas paralyzovat vedení města a organizování 
nezbytných opatření souvisejících právě s koro-
navirem. 

Jak podle vás obyvatelé Hradce Králové omezení  
a zákazy zvládají?
Řekl bych, že dobře, až příkladně. Na ulicích vidíte 
99,9 procenta lidí s rouškami, nevzniká již naku-
povací panika a především, lidé se k sobě chovají 
ohleduplně, snaží si navzájem pomáhat. Náš národ 
zkrátka asi potřebuje dva typy událostí, aby se spo-

jil. Buď musíme vyhrát olympijský turnaj v hokeji, 
nebo nás musí postihnout neštěstí. Jistě si vzpo-
menete na události v době povodní v roce 1997 či 
2002. Nebojím se říci, že se podobná solidarita mezi 
lidmi projevuje i nyní. Musím za to občanům podě-
kovat, protože my na magistrátu se můžeme snažit 
jakkoliv pomáhat, ale bez odezvy u lidí a jejich sou-
držnosti bychom nedokázali vůbec nic.

Kdo všechno se ve městě podílí na opatřeních? Jak 
spolupráce funguje?
Na magistrátu začal ihned po vyhlášení nouzové-
ho stavu fungovat krizový štáb, jehož jsem předse-
dou. Jeho součástí jsou lidé zastupující jednotlivé 
složky Integrovaného záchranného systému, armá-
dy či městské policie. Hlavním organizačním pra-
covníkem je vedoucí krizového odboru magistrátu, 
který si vytvořil tým, jenž funguje bezvadně. Jinak 
se v této době samozřejmě řídíme nařízeními vlády 
a Krizového štábu Královéhradeckého kraje. 

Jste v kontaktu s vládou či některými ministerstvy?
Nejsme a ani nám to nepřísluší. Podléháme Krizo-
vému štábu Královéhradeckého kraje.

Je to pro vás osobně nejtěžší situace během politické 
kariéry?
Nevím, jestli se to dá takto říct, vždycky může být 
i hůře. Ale uznávám, že to není legrace, neboť na 
mém rozhodování je závislé obrovské množství 
lidí. Z toho vyplývá, že rozhodnutí musí být odpo-
vědná a pokud možno správná. Vzhledem k tomu, 
že jsem obklopen schopnými lidmi, mou situaci to 
značně vylepšuje.

Co konkrétně je nejnáročnější?
Už jsem to naznačil. Rozhodnutí musí být rychlá 
a zodpovědná. Ale musím říci, že i v této situaci 
mně pomáhají znalosti a vzdělání. Nikdo by napří-
klad nevěřil, kolik nabídek na různý zdravotnický 
materiál a na rozmanité desinfekční prostředky náš 
magistrát dostal. Nemáme šmejdy jen v obchodu  
s energiemi či s plechovými hrnci. Dobré tři čtvr-
tiny firem či jednotlivců, kteří nám nabízeli desin-
fekční prostředky, se po dotazu, co vlastně obsahu-
jí, již vůbec neozvali. 

Jak zvládá omezení spojená s koronavirem vaše ro-
dina?
Naštěstí mají obě dcery své vlastní domácnosti  
a styky s nimi jsme omezili opravdu na minimum. 
A to i s ohledem na zaměstnání mé manželky, kte-

rá pracuje v lékárně a je vlastně jedním z prvních 
zdravotníků, kteří se s nemocnými stýkají. 

Jak během karantény trávíte volný čas?
Volného času moc nemám. Z práce chodím jako 
obvykle okolo 18. hodiny, takže večery trávím 
doma. Musím se přiznat, že někdy oslabíme naši 
imunitu skleničkou vína, ale ani to samozřejmě ne-
přeháním. Na víkendy odjíždíme na naši chaloup-
ku, která je skutečně na samotě u lesa a s místními 
kamarády se nyní nestýkáme, takže tím nikoho 
neohrožujeme. Tam odpočíváme, chodíme lesem  
a začínáme pracovat i na zahradě. Nutno říci, že 
tam si skleničku vína vypít nedovolím, protože 
musím být schopen pro případ potřeby dorazit 
kdykoliv do Hradce. 

Co jste říkal na spontánní akce obyvatel, kteří začali 
šít roušky?
Je to fantastické! I tady se potkaly dva faktory ty-
pické pro nás Čechy. Spojila nás hrozba infekce  
a dokázali jsme využít to, co ve většině z nás stá-
le ještě přetrvává z dob minulých, a to schopnost 
improvizace. Češi si zkrátka dokážou pomoci,  
a co je tady důležité, dokážou si pomoci i navzá-
jem. Všem, kteří se do výroby zapojují, patří obrov-
ský dík a uznání. Domnívám se, že je-li pro každý 
rok historie naší republiky něco charakteristické, 
pak pro rok 2020 to zcela jistě bude bavlněná rouš-
ka s obrázkem či s proužky. Zkrátka musím říct, 
že to s námi není tak špatné, jak si často myslíme.

Na to bych navázal… Může mít toto těžké období  
i pozitivní dopady do budoucna?
Samozřejmě. Každý zná rčení Co tě nezabije, to tě 
posílí. Že nás koronavirus nezabije, je jisté, logicky 
z toho tedy vyplývá, že z této bitvy vyjdeme posí-
lení a hlavně poučení. Nejenom v ohledu materiál-
ním, kdy nám bude jasné, že například naše záso-
by jednorázových roušek nemohou být v množství 
jednoho milionu nebo, že 100 tisíc balení desin-
fekčních gelů nemůže pro celou zemi stačit. Kriti-
zovat se však neodvažuji, neboť bych byl právě za 
toho generála po bitvě. Faktem ale je, že varovná 
slova tady od odborníků zazněla již v únoru, kdy 
docent Bohuslav Svoboda v Poslanecké sněmovně 
upozorňoval na nutnost předzásobení nemocnic  
a dalších zařízení zdravotnickým materiálem  
a jeho slovům nebyla přikládána žádná váha. Je 
však nutné si uvědomit, že to, čeho jsme právě 
svědky, se nám stalo poprvé. Chyba by ovšem byla, 
kdyby se nám něco podobného stalo i podruhé.
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V krizových dnech využívají  
informační linky hlavně senioři

Senioři, kteří jsou nejohroženější populační skupinou 
v době nákazy koronavirem, jsou vděční za jakoukoli 
radu, pomoc a povzbuzení. Magistrát Hradce Králové 
v této souvislosti už v polovině března zřídil telefonní 
poradenské linky, které jsou v provozu i v dubnu.

Na třech telefonních číslech - 607 042 086, 607 
041 577, 607 042 219 - poskytují pracovníci od-
boru sociálních věcí magistrátu poradenskou  
a zprostředkovatelskou pomoc pro volající, kte-
ří se kvůli celorepublikové karanténě dostali do 
krizové situace. Telefonní čísla jsou v provozu ve 
všední dny od 8 do 16 hodin. 

Za dobu provozu těchto linek je využily desítky 
obyvatel města, především už zmínění senioři. 
Podle tiskového mluvčího magistrátu Petra Vin-
kláře jsou telefonáty velmi různorodé, zaměřené 
na rozmanité problémy a požadavky. „Mezi ty 
nefrekventovanější, hlavně od starších lidí, jsou 
zajištění nákupu potravin či vyzvednutí léků  
z lékáren,“ prozradil. 

TELEFONNÍ POMOC

Zajímavostí byl volající muž z Brna, který má  
v Hradci Králové maminku. „Nemůže ji navští-
vit, tak prosil o zprostředkování nějakého kon-
taktu. Volali i lidé, kteří musejí doma hlídat děti, 
a tak se snažili získat nějaké informace z pra-
covně - právní poradny,“ přiblížil mluvčí. Linky 
tedy poskytují informace, kde hledat potřebnou 
pomoc. Senioři při telefonátech prosí i o zajištění 
roušek. Většinou jde o případy, kdy se bojí vy-
cházet ven, nebo nejsou schopni si roušku ušít. 
Linky evidují i dotazy k otevíracím dobám pro 
seniory v obchodech s potravinami.

Na telefonní linky se rovněž obracejí lidé, kte-
ří nabízejí svou pomoc s donáškami nákupu či 
léků nebo chtějí darovat ušité roušky. Primátor 
Alexandr Hrabálek uvedl, že se městská info-
mační služba zatím daří úspěšně koordinovat. 
„Pracovníci sociálního odboru na linkách jsou 
totiž v intenzivním kontaktu s pečovatelskými 
službami i dobrovolníky,“ konstatoval. Odbor 
sociálních věcí vede seznam těchto dobrovolní-
ků, které se snaží propojit s osobami potřebují-
cími pomoc.
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Rouškovník, 
který viděly 
milinony lidí

Určitě jste tu fotografii na sociálních sítích také za-
znamenali. Ve chvíli, kdy celá země kvůli nedostat-
ku ochranných pomůcek spontánně začala na koleni 
šít roušky, vystavila Jana Rábová na Facebook fotku 
Rouškovníku. Stojan s osmdesáti pestrobarevnými 
kousky ohromil, během tří dnů ho na oblíbené soci-
ální síti viděly tři miliony lidí. Roušky také ze „stromu” 
okamžitě zmizely a další zájemci přicházeli. Kolik jich 
bylo? „Do tolika neumíme ani počítat,” usmívá se Jana 
Rábová. Na spoustu lidí se bohužel nedostalo. 

Rouškovník před plotem domu ve Hvozdnicích na 
západ od Hradce Králové, kde Jana Rábová byd-
lí a s maminkou provozují zakázkové krejčovství, 
vyrostl přes noc. „Z televize jsme se dozvěděli, 
že je nedostatek ochranných pomůcek, a tak jsme  
s mamkou vytáhly všechny zásoby látek a zhruba 
ve 20 hodin večer začaly šít. Snoubenec šel do dílny 
a vyrobil stojan, aby si lidé mohli cestou do práce 
roušku vzít,” popisuje Jana Rábová prvopočátky 
nápadu, ze kterého se druhý den stal fenomén.

Na Rouškovník pověsili prvních 80 kousků, dali 
fotku na Facebook a pak se začaly dít velké věci. 
„Za hodinu nejenže na Rouškovníku nebyla žád-
ná rouška, ale také jsme nedělali nic jiného, než 
zvedali telefony a odepisovali na zprávy. V tomto 
duchu probíhaly i nadcházející hodiny, takže jsme 
si museli vypnout zvuky, zdržovalo nás to od prá-
ce,” vypráví Jana.

O akci se dozvěděli i přátelé z obce a přiložili 
ruku k dílu. Jenže Rouškovník si už žil svým ži-
votem a poptávka daleko převyšovala možnosti 
obětavého týmu. Jen z facebookové stránky Vý-
chodočeské televize fotku sdílelo dva a půl tisíce 
lidí. „Rozšířila se po celé republice, máme u ní 
desetitisíce lajků a komentářů, které jsou krásné 

FENOMÉN FACEBOOKU

a povzbudivé. O Rouškovníku se také mluvilo ve 
spoustě rádií a televizí. Lidé nám nechávají před 
domem sladké, slané, alkohol i peníze,” vyjmeno-
vává Jana Rábová příjemné starosti. Chodí i dota-
zy na číslo účtu, ale to s díky odmítla. „Peníze teď 
nejsou důležité,” upozorňuje.

Obrovský zájem měl však přirozeně i stinnou strán-
ku. „Od toho dne v naší jinak klidné vesničce byly 
zástupy aut a zájemců o roušky. Tím jsme přišli  
o soukromí a neměli žádný klid, nebylo to úplně 
jednoduché,” přiznává. Od šití roušek pro veřej-
nost to ale skupinu nadšenců neodradilo. Za prv-
ních pět dnů jich ušili přes dva tisíce a jedou dál.

Nutno dodat, že zdaleka ne všechny si rozeberou 
kolemjdoucí na větvích Rouškovníku. „Šijeme pro 
blízké, kamarády, kteří mají kamarády, sousedy, 
okolní firmy a velkou část roušek vozíme do fa-
kultní nemocnice,” vypočítává odběratele. Zejmé-
na nemocnice pomoc velmi ocenila. „Za našich pár 
stovek roušek jsou tam vděční, avšak stále to nesta-
čí,” poznamenává Jana zatrpkle.

Ačkoliv pomáhá ráda, i ona se těší, až epidemie 
pomine a dění v dílně ve Hvozdnicích se vrátí do 
starých kolejí, tedy k zakázkovému krejčovství. 
„Zaměřujeme se především na pánskou busi-
ness i casual módu, společenské a svatební šaty 
a oblečení pro denní nošení. Také poskytujeme 
kompletní servis pro restaurační zařízení od in-
teriérového textilu až po oblečení pro personál,” 
představila Jana Rábová rodinnou firmu s takřka 
třicetiletou tradicí.
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800 134 134 
www.ppas.cz

Mějte energie „pod jednou střechou“ s novým produktem KOMPLET 
a ušetřete. Dodávka zemního plynu i elektřiny od jednoho dodavatele 
přináší mnoho výhod. Vše potřebné tak vyřídíte na jednom místě, 
budete mít stále stejnou cenu silové elektřiny po dobu 2 let a navíc 
stálý měsíční poplatek ve výši 0 Kč za odběrné místo elektřiny. 

UŽIJTE SI POHODLÍ 
JEDNOHO DODAVATELE 
PLYNU I ELEKTŘINY

VŽDY NĚCO NAVÍC
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DAVID ZÁRUBA, FOTO: ARCHIV DOMOVA U BIŘIČKY

Někteří 
senioři 
situaci 
nerozumí

Ohroženou skupinou při epidemii koronaviru jsou 
senioři. Mnoho z nich je v této těžké době odkázáno 
na pomoc rodiny nebo sociálních služeb. Nezbytné 
restrikce se dotkly i domovů pro seniory, které se pro 
okolí prakticky uzavřely. Život uvnitř ale koronavirus 
tolik nepoznamenal. „Jediným vážným omezením je 
to, že se klienti nemohou vidět s blízkými,” vypravuje 
Daniela Lusková, ředitelka královéhradeckého Do-
mova U Biřičky, kde pečují od 340 dědečků a babiček. 

Co všechno jste museli v souvislosti s epidemií ko-
ronaviru změnit? 
Pečovatelé, kuchaři, sestry a další kolegové dělají 
svoji práci tak, jako jindy. Dámy a pánové, kteří 
u nás žijí, zatím v objemu poskytovaných služeb 
nepocítili změnu. Jediným vážným omezením je, 
že se nemohou vidět se svými blízkými a vyjít 
mimo areál. 

Jak restrikce dopadly na vás jako ředitelku a vůbec 
vedení domova?
Pro management znamená tato událost přechod 
do režimu krizového řízení, ve kterém pracujeme 
prakticky od začátku března, neboť jsme měli in-
formace včas a podle toho připravili základní kri-
zový plán. Ten je stále živý a měníme ho podle 
situace. Zákaz návštěv a používání roušek jsme 
přijali ještě před nařízením vlády. 

Jak jste na tom s tolik diskutovanými ochrannými 
pomůckami?
Jsme velká organizace o 340 klientech a 230 za-
městnancích, proto si nemůžeme dovolit nemít 

ŘEDITELKA RUBRIKA

zásoby. Zpočátku jsme žádný materiál zvenku ne-
dostali. Sami jsme si za šílené peníze sehnali další 
roušky a našli si dodavatele 500 litrů desinfekce, 
kterou jsme si i sami dopravili. Naši zaměstnanci 
okamžitě dostali veškerý zdravotnický materi-
ál. Zároveň probíhá přísná kontrola zdravotního 
stavu u každého, kdo do zařízení vstoupí, od za-
městnanců po dodavatele. Nutno říci, že všichni 
k opatřením přistupují s respektem, ráno u toho 
bývá i velká sranda.

Povídejte…
Najednou komunikujeme očima, když máme ústa 
přikrytá, nějak nás to všechny stmeluje a vládne 
dobrá nálada. Zřídili jsme také podnikové hlídání 

dětí, což je možnost, jak udržet alespoň někte-
ré maminky v práci.

Jak změny přijímají klienti?
Dámy i pánové jsou klidní, sledují televizi, na-
víc řada z nich situaci vůbec nerozumí, proto-
že jsou izolovaní a odtržení od reality. Všichni 
každý den procházejí kontrolou zdravotního 
stavu a případných symptomů onemocně-
ní COVID-19. Kontakt s rodinami je zajištěn 
především přes telefony, máme i notebook  
a Skype na videohovory.

Jaký mají teď program, když nemohou ven a ani 
se setkat s blízkými?
Veškeré aktivity podnikáme v malých sku-
pinách, jinak je program jako jindy. Jídlo, zá-
kladní péče, televize a vydatný spánek.

Pomáhají vám v těchto náročnějších časech dob-
rovolníci? 
Dobrovolníci se hlásí, zejména studenti škol, 
kteří nyní sedí nevyužití doma. Kapacity jsou 
však i tak omezené, nebereme každého a vybí-
ráme si mezi nimi. Jsme vděční i pomocníkům 
zvenku, kteří nám nosí ušité roušky. Naopak 
balíčky pro klienty nepřijímáme, protože je to 
riziková cesta pro zavlečení viru.

Když byla „metla lidstva“ koronavirus ještě daleko od 
české kotliny a objevila se ve Wu-chanu, hlavním městě 
čínské provincie Chu-pej, zahltily sdělovací prostředky 
první informace. V té době mně jednou večer doma 
zazvonil mobil. Podívám se na displej a co nevidím: 
volá mi máti z Moravy. „Už jsi to slyšel? Vypadá to, 
že tu máme mor,“ řekla místo pozdravu. Tehdy jsem 
si říkal, že trochu přehání. Ostatně téměř celý její život 
ji provázely různé úzkostné stavy a obavy nejen o nás 
nejbližší. „Neboj mami, to se zvládne a nic zvláštního se 
nakonec nestane,“ snažil jsem se utěšit matku, která je  
v požehnaném seniorském věku a táhne ji na devade-

sátku. To jsem ani zdaleka netušil, že 
její zdánlivě přemrštěné tušení se 

brzy promění ve skutečnost.

Jak týdny běžely, virová nákaza 
se z daleké, obrovské a přelidně-

né Číny začala nebezpečně při-
bližovat k naší maličké republice s 

počtem obyvatel průměrného města 
této asijské země. To už jsem tušil, že matčina slova 
byla takřka prorocká. „Mor“ překročil naše hranice  
a přiblížil se na dosah. První zasažení na sebe nene-
chali dlouho čekat. Ve společnosti vzniklo pochopi-
telné napětí a následovala řada opatření. „Co jsem ti 
říkala, je to tady,“ konstatovala v dalším telefonátu 
matka. „Dávej na sebe pozor, nikam moc nechoď, buď 
raději doma, jako já,“ nabádá mě k opatrnosti. A má, to 
se ví, pravdu. Při nákaze takového rozsahu by měl být 
opatrný každý, senioři obzvlášť. Proto je potřeba jim 
být nápomocen, aby jejich imunitou už ne tak chráně-
né tělo tento nápor vydrželo. 

 „Už máš roušku,“ zní krátce za půlkou minulého mě-
síce z mého mobilu. Hádejte, kdo volá? Správně, opět 
moje máti. „Já nikam nechodím. Oběd mi přiveze pe-
čovatelská služba a stavili se skauti, jestli nechci kou-
pit nějaké jídlo. Tak jsem jim napsala lístek, co bych 
chtěla, ale už toho moc nepotřebuji,“ říká. Je úplně jiná 
než kdysi. Netrpí zbytečnými obavami. „Lidi by měli 
být opatrní, hlavně ti staří jako já. Už jsem něco zažila, 
všechno dobře dopadne,“ věří a je příjemné poslouchat 
její slova. „Mysli na mě, opatruj se, buď doma, než to 
přejde a dej si štamprlu slivovice, ta neuškodí,“ nabá-
dá mě máti, která v životě téměř vůbec nepila alkohol. 
„Ráda vzpomínám na Hradec, kdysi jsme tam s tatou 
jezdili. Už je to dávno, bylo tam krásně, ale už je to pro 
mě daleko. A teď za mnou nejezdi, jen mi občas zavo-
lej,“ dodala na rozloučenou a ukončila hovor.

S A L O N E K
Hynek Šnajdar 
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Lukáš Kopp, 
marketing SECA Borohrádek

Oldřich Tamáš, 
ředitel Východočeské televize

František Meduna,  
vedoucí marketingu Dopravního 
podniku města Hradce Králové

Matěj Horák, 
event manager

Tomáš Přibyl,  
majitel italské restaurace  
Pizza Coloseum Hradec Králové

Ačkoliv jsme podle nařízení vlá-
dy nemuseli zavírat prodejnu, 
tak jsme to udělali. Je to na úkor 
obratu, ale naši rakouští majite-

lé dbají hlavně na zdraví zákazníků i zaměstnanců. 
Výroba jede i nadále, rozvážíme domů a dodává-
me všem velkým firmám. Zaměstnanci používají 
roušky, dezinfekce a dodržují odstupy v kantýně. 
Také funguje e-shop, přes který zákazníci objedná-
vají o 200 procent více než normálně.

Epidemie zásadně ovlivnila 
chod naší redakce. Na první 
místo jsme postavili zdraví 
týmu, a proto se snažíme co 

nejvíce pracovat bez vzájemného potkávání, což 
moderní technologie naštěstí umožňují. Zachová-
váme naše poslání v této době, co nejaktuálněji in-
formovat obyvatele východních Čech. O to méně 
ale natáčíme přímo z místa, abychom se sami ne-
stali šiřiteli nákazy. Pomáhá nám také kreativita 
diváků, kteří posílají vlastní natočené materiály.

Epidemie koronaviru má znač-
ný dopad nejen na naše cestují-
cí, ale i na všechny profese, kte-

ré hromadnou dopravu zajišťují, především řidiče 
a pracovníky opraven. Těm chci poděkovat za to, 
jak k problému přistupují. Ve většině opatření, kte-
rá jsme ve prospěch bezproblémové dopravy a sní-
žení rizika onemocnění zaváděli od konce února, 
jsme byli mezi dopravními podniky mezi prvními. 
Všechny změny jsou pro cestující k dispozici na 
webu a také jsem ve vozech MHD vylepili plakáty 
s informační kampaní ministerstva zdravotnictví. 
Žádám všechny cestující, aby i nadále byli zodpo-
vědní a ohleduplní k sobě navzájem i k naším řidi-
čům a pomohli zamezit dalšímu šíření koronaviru. 
Těšíme se, až je budeme moci zase vozit v obvyk-
lém rozsahu, což je přes 100 tisíc cestujících denně. 
Po dobu trvání této nestandardní situace se my bu-
deme snažit zajistit samotný provoz MHD tak, jak 
nám to aktuální opatření umožní.  

V tomto období jsem byl donu-
cen přejít do módu krizového 
manažera. Po zrušení a odlože-
ní všech akcí jsem s klienty za-

čal řešit převážně možnost udržení provozu jejich 
firem či institucí, kdy hlavní prioritou je nedostat 
se do ztráty a nemuset propouštět zaměstnance. 
Součástí této práce není jen rychlá matematika, 
která se mění každou minutou, ale také psychická 
podpora, aby věřili, že s nutnou dávkou snahy se 
to vše podaří zvládnout.

Epidemie dorazila pro naši 
restauraci v nejhorší možnou 
dobu, protože jsme 5. března 

otevírali a za týden zase zavírali. Měli jsme všechno 
připravené na start, velké zásoby a najednou přišla 
stopka. Ze dne na den jsme se museli naučit roz-
vážet, i když to není naše parketa. Nabídku máme 
postavenou na kvalitních i originálních surovinách 
a zakládáme si na prezentaci všech jídel. Vzhledem 
k tomu nemůžeme a ani nechceme konkurovat 
klasickým rozvážkovým pizzeriím. Snažíme se teď 
udržet firmu alespoň částečně v chodu a postarat 
se o našich 20 zaměstnanců, i když nás to bude stát 
velkou část provozních rezerv. 

ANKETA

Jak váš život ovlivnila 
epidemie koronaviru?

DODAVATEL MATERIÁLU 
PRO VÝSTAVBU A ÚDRŽBU 

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

www.tecam.cz

Materiál pro velké stavby i drobné odběratele.
Každému odběrateli nabízíme materiál  

v nejvyšší kvalitě.

ŠIROKÁ SÍŤ POBOČEK 
Praha   |   Brno   |   České Budějovice   |   Plzeň 

Hradec Králové   |   Chomutov   |   Olomouc



Kresleným vtipem v boji s virem 
Malíř, kreslíř a tvůrce komiksů Jiří Grus z Trutnova 
se v nelehké době, kdy v kraji i celé zemi všichni zá-
políme s nákazou koronavirem, snaží svým umě-
ním a smyslem pro humor pozvednout náladu, vy-
loudit úsměv na tvářích a odlehčit tuto chmurnou 
situaci. Na svém Facebooku začal zveřejnovat kres-
lené vtipy, které si vzaly na „paškál“ koronavirus  
a vše, co s ním souvisí. Ochotně Salonkám některé 
z nich poskytl, aby čtenáři našeho magazínu nepro-
padali trudnomyslnosti.

PRO ZASMÁNÍ
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Jak funguje podnikatelský inkubátor v online režimu 
a jak jeho startupy aktivně pomáhají v době krize? 
O tématech webinářů i tisku štítů pro zdravotní-
ky jsme mluvili s Ondřejem Zezulákem, ředitelem 
TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové.

Dotkla se vás opatření související s pandemií?
Samozřejmě se opatření dotkla i nás. Každý měsíc 
pořádáme řadu akcí, ať už jde o workshopy, semi-
náře nebo různé kurzy. Do toho tu jsou i velké akce 
jako jarní Hradecký startovač, oblíbená FuckUp 
Night nebo Open Data Hackathon. Tyto plánované 
a připravované akce jsme zatím odložili, ale věřím, 
že až se situace uklidní, potkáme se na nich. 

Jak funguje TC HK v tomto „nouzovém režimu“?
Jednoduše jsme se přesunuli do onlinu. Naší hlavní 
činností je práce se startupy, poradenství pro začí-
nající podnikatele i zavedené firmy – to vše zvlá-

dáme i na dálku. Konzultujeme přes videohovory, 
e-maily, telefon, což děláme i v „normální“ době, 
jen teď intenzivněji a bez osobních schůzek. Proto-
že není možné pořádat žádné akce, překlopili jsme 
alespoň část z nabídky do digitální podoby. Orga-
nizujeme různé webináře s osvědčenými lektory, 
které probíhají formou online přednášky s navazu-
jící diskuzí. Věnují se především tématům spjatým 
s aktuální situací, především krizovému manage-
mentu, financím a právu, protože to je to, co firmy 
momentálně nejvíc řeší, a ještě dlouho řešit budou. 

Vaše startupy se v březnu pustily do 3D tisku 
ochranných pomůcek. Jak myšlenka vznikla?
Celá iniciativa probíhá pod záštitou Univerzity 
Hradec Králové, se kterou velmi úzce spolupra-
cujeme už od dob našeho vzniku. Právě zde se 
spojily dva naše startupy – TriLab, který vyrábí 
3D tiskárny, a DeepLab, jež se zabývá vývojem 
senzorů monitorujících životní funkce. Spolu bě-
hem několika dnů spustily tisk ochranných štítů, 
které obratem putovaly na místa, kde jsou nejvíc 
třeba, mimo jiné do fakultní nemocnice. Máme  
z této iniciativy velkou radost, o to větší, že se na 
ní podílejí startupy z našeho inkubátoru. Doka-
zuje, že to, co děláme, dává smysl, a že vytváříme 
ekosystém, který opravdu funguje.

Naše startupy 
tvoří funkční 
ekosystém

15komerční sdělení

Zaměřujete se především na startupy. Je vůbec 
teď vhodná doba začít podnikat?
Startupy, které letos rozjely podnikání, mají jistě 
začátek hodně ztížený. Věřím, že pro mnohé je 
aktuální situace i likvidační, protože ještě nema-
jí vytvořené žádné rezervy – rozjezd podnikání 
je vždy finančně velmi náročný. Obecně musí 
mnozí z nás v této době vykročit ze své komfort-
ní zóny, naučit se dělat věci trochu jinak. Mys-
lím, že to je dobrá příležitost k určitému restartu 
myšlení a třeba k tomu, pustit se jiným směrem  
a odhodlat se k něčemu novému. A tím může být 
klidně začátek podnikání.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM



DAVID ZÁRUBA, 
FOTO: ARCHIV VIKTORIE ŠTEFANOVÉChybí mi režim 

a kontakt se spolužáky
Bylo úterý 10. března ráno a školáci usedli do lavic tak, jako v jiné dny. To však ještě netušili, že na druhý den bude 
všechno jinak. Během dopoledne totiž vláda rozhodla o uzavření škol a žákům i studentům začaly neplánované 
„prázdniny”. Uvozovky jsou na místě, protože po počáteční radosti brzy přišlo vystřízlivění. Látku do sebe musí 
hustit i doma. Jak vyučování na gauči v obýváku vypadá, vypráví Viktorie Štefanová, žákyně 3. ročníku Gymnázia 
J. K. Tyla v Hradci Králové. 

Koronavirus, tehdy už pevně usídlený třeba  
v Itálii nebo Španělsku, vtrhl do Česka na začát-
ku března a šíření nákazy okamžitě následovala 
i ochranná opatření. Jedním z těch tvrdších bylo 
zavření škol. „Abych řekla pravdu, tak jsem neče-
kala, že to přijde tak brzy. Vlastně mi na začátku 
nepřipadala situace tak vážná,” říká Viktorie.

Původně si myslela, že odhodí školní brašnu do 
kouta a vydá se za hranice. „Byla jsem i docela 
ráda. První věc, co mě napadla, byla sbalit batoh 
a odjet poznávat svět. Ještě, že jsem to neudělala, 
když koukám na všechna další opatření…,” po-

STUDENTKA

ukazuje na nelehkou situaci Čechů v zahraničí, 
kteří se složitě vracejí zpět do vlasti.

Školní vchody sice zůstaly zavřené, ale kantoři na 
učení nerezignovali. „Myslím, že z jejich strany je 
aktivita velká,” poznamenala Viktorie Štefanová  
s úsměvem. „Každý den chodí e-maily s pracemi 
a studijními materiály. Vychází to tak, že na kaž-
dý den je určený alespoň jeden deadline odevzdá-
ní práce,” přibližuje průběh domácího vyučování.

Na některých školách funguje i online výuka, 
tedy, že studenti musí v daný čase sedět u počíta-
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Nyní ještě větší
pro více zábavy

parknavetvi.cz

čů a prostřednictvím komunikačních kanálů 
vstřebávají pokyny od učitelů. Takto se píšou 
i kontrolní testy, na které mají školy speciální 
program. Tak zvaně mimo záznam, někteří 
žáci a studenti přiznávají, že písemky v této 
formě není těžké napsat bez chyby…

Každopádně počáteční radost z volna vy-
střídalo lehké rozčarování. „Tím, že je každý 
doma, se zdá, jako bychom nad studiem trá-
vili více času než obvykle,” všímá si Viktorie 
a opatrně přiznává, že už se jí po škole docela 

stýská. „Kdybych za normálních okolností 
řekla, že mi škola chybí, tak mě kamarádi asi 
zabijí, ale situace začíná být vážná. Chybí mi 
hlavně režim a kontakt se spolužáky, který je 
prostě jiný než jako teď přes mobil a počítač.”

Když už má hotové úkoly, snaží se Viktorie 
zabavit, jak jen jí to ochranná opatření dovo-
lují. „V tomhle to mají holky asi malinko lepší, 
přece jenom neustálé rovnání a čištění věcí je 
naše parketa. Myslím, že spousta lidí se nau-
čila brát to pozitivně a věnovat se seberozvoji, 
jako třeba čtení, posilování, třídění myšlenek 
nebo vzdělávání se svým vlastním způso-
bem,” dodává žákyně Tylova gymnázia.

STUDENTKA
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Renesanční, dvaasedmdesát metrů vysoká 
Bílá věž stojící na jihozápadní straně Velkého 
náměstí v bezprostřední blízkosti katedrály 
svatého Ducha je nepřehlédnutelnou domi-
nantou Hradce Králové. Z ochozu, který je 
ve výšce třiačtyřiceti metrů a návštěvník ho 
dosáhne po vystoupání 226 schodů, se lze 
kochat nádhernými výhledy nejen na město 
samotné, ale také třeba na nedaleké Orlické 
hory i Krkonoše.

HISTORICKÁ ATRAKCE

Tato stavba vytvořená z hořického bílé-
ho pískovce – proto název Bílá věž, byla 
postavena v roce 1574 a je vyhledávanou 
atrakcí. A není divu. Kromě zmíněných 
vyhlídek z ochozu lze v této pozoruhodné 
stavbě, která prošla zásadní rekonstrukcí 
v letech 2013 až 2015, najít i další zastáv-
ky, které zcela jistě stojí za to. „Uvnitř je 
skleněný, asi tří a půl metrů vysoký mo-
del Bílé věže, který váží zhruba jednu 
tunu a je složený z 500 kusů skla. Byl vy-
roben ve sklárně v Novém Boru a byl sem 
umístěn během rekonstrukce,“ prozradila 
magazínu Salonky recepční a průvodky-
ně Lucie Nováková.

Velkou pozornost budí i osmitunový, 
169 centimetrů vysoký a 206 centimetrů 
široký druhý největší zvon v Čechách, 
zvaný Augustin. V roce 1509 ho odlil 
hradecký zvonař Ondřej Žáček a do čtvr-
tého patra věže byl zavěšen v roce 1581. 

Podle průvodkyně je funkční a zvoní se na něj 
zhruba desetkrát až dvanáctkrát do roka, větši-
nou při významných dnech pro město, například 
slavnostech královny Elišky nebo církevních 
svátcích, jako jsou Vánoce či Velikonoce. Zvoní 
podle Ročního zvonového řádu. „Tento řád za-
hrnuje významné dny a mohou se do něj přidat  
i mimořádné události,“ řekla Nováková.

Další nepochybnou zajímavostí dominanty 
města je také Božkův hodinový stroj, který byl 
zrestaurován Muzeem východních Čech a stal 
se součástí expozice Bílé věže. Toto zařízení 
vytvořené pražským mechanikem a hodinářem 
Josefem Božkem nahradilo Vavřincův hodinový 
stroj, který dosloužil v roce 1829. Ani ten Božkův 
však neměl lehký osud. Koncem 19. století se ho-
diny silně zpožďovaly a v roce 1923 je dokonce 
zastavil úder blesku.

Bílá věž je pravidelně využívána pro klasické ko-
mentované prohlídky pro skupiny nad patnáct 
osob. „Loni přes léto jsme vytvořili program pro 

děti nazvaný Pohádkové putování s polednicí,  
v prosinci zase s andělem,“ uvedla průvodkyně, 
která prozradila, že návštěvy věže jsou velmi 
oblíbené a setkává se s pozitivními ohlasy. „Ná-
vštěvníci se občas svěří, že se jim líbila nejen vy-
hlídka, ale také expozice původních hodinových 
strojů, skleněný model a zvon.“ Po celé věži jsou 
navíc instalované dotykové interaktivní tabule, 
kde se promítají filmy o historii města, Bílé věže 
či tematické programy.

Bohužel se však nejde nezastavit u velmi negativ-
ního průvodního jevu Bílé věže. Někteří „návštěv-
níci“ se totiž nejdou na ochoz kochat výhledy do 
okolní krajiny, ale vystoupají po schodech, aby 
skokem z ochozu ukončili svůj život. Vzhledem 
k tomu, že ochoz není zabezpečen sítí, ale pouze 
zábradlím, které lze snadno přelézt, sebevrazi tak 
mají „cestu na věčnost“ usnadněnou. Od roku 
2016 skočili z věže čtyři lidé. První sebevrahem 
byl v květnu toho roku pětačtyřicetiletý muž. Rok 
na to pětadvacetiletá dívka, v roce 2018 čtyřiatřice-
tiletý muž a loni šestapadesátiletá žena. Jediným 

Bílá věž, 
dominanta 
i chlouba 
Hradce
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motivem byla sebevražda. Nabízí se tedy otázka: 
Není už na čase ochoz Bílé věže zabezpečit?

„Kolik lidí ještě musí z věže skočit, aby se tak sta-
lo?“ ptá Oldřich Dohnálek z Hradce Králové, kte-
rý kolem věže denně prochází a vede mě k místu 
s květinami, zapálenými svíčkami a výmluvným 
drobným nápisem Proč, které na sebevraždy od-
kazují. Některá města České republiky, jež se po-
dobnými věžemi také chlubí, už kvůli sebevraž-
dám opatření učinila, protože se vyhlídky nedají 
uhlídat. Například věž chrámu svatého Mořice  
v Olomouci byla po sebevraždách opatřena kova-
nou mříží. I když je to z památkářského pohledu 
poněkud kontroverzní, neboť viditelný prvek, za-
brání zcela jistě podobných tragickým událostem. 

Místem vyhledávaným sebevrahy byla také Čer-
ná věž v Českých Budějovicích. Tam nechali rad-
ní už v roce 2004 na ochoz namontovat speciální 
ocelovou lankovou síť, která brání skokům z věže 
a také chrání chodce procházející pod ní. Rovněž 
plzeňská radnice společně s památkáři a tamním 
biskupstvím se kvůli sebevraždám skokem roz-
hodla na věž katedrály sv. Bartoloměje nainsta-
lovat pletivo. „Domnívám se, že lidský život má 
před památkářskými pohledy přednost. Samo-
zřejmě je jasné, že sebevrah může najít i jiné místo, 
kde ukončí svůj život, ale proč by se tomu nemělo 
zabránit na Bílé věži. Navíc sebevraždy nedělají 
této dominantě zrovna dobrou reklamu,“ myslí si 
Jana Houdková, obyvatelka Hradce Králové.

Průvodkyně a recepční Nováková sdělila, že se 
zřejmě připravují nějaká opatření, která by zabrá-
nila tragickým událostem. „Mluvilo se o sítích, 

ale nemám ponětí, v jaké to je fázi.“ A mají tyto 
tragické události vliv na návštěvnost Bílé věže? 
„Myslím, že ne. Návštěvníci se na to ale chodí 
cíleně vyptávat,“ dodala. O zabezpečení věže se  
v Hradci mluvilo už v minulosti. Miroslav Franc, 
ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společ-
nosti, která věž provozuje, už před několika lety  
o nutnosti instalace sítí hovořil pro jedno perio-
dikum. Tehdy se nechal slyšet, že je provozova-
telům líto, že k případům dochází a byl nakloněn 
instalaci sítí. „Kamerový systém takovému jed-
nání nezabrání, maximálně informuje obsluhu 
věže, že se něco děje,“ vyjádřil se už před dvěma 
roky Franc. Bývalý primátor Zdeněk Fink kdy-
si uvažoval o tom, že by o instalaci sítí rozhodli  
v anketě občané. Pak ale tuto myšlenku odmítl  
s poukazem na to, že hodně frekventované de-
baty o této věci by mohly k činům směřujícím  
k ukončení života inspirovat další lidi.

Po loňské sebevraždě ženy, která se vrhla z ocho-
zu věže, se tento problém opět dostal na pořad 
dne. To potvrdil i Petr Vinklář, vedoucí odboru 
kanceláře primátora. „V současné době to je ve 
fázi projednávání, zjišťování případných ná-
kladů. V této věci by se měli sejít zástupci ma-
gistrátu, památkářů, architektů a možná také  
v oblasti bezpečnosti hasičů i policie,“ oznámil  
a zdůraznil, že Bílá věž nyní splňuje veškeré bez-
pečnostní normy a pravidla. „Není to tak, že by 
tam lidé padali sami od sebe. Řeší se případné 
zabezpečení sítěmi, kamerami a podobně. Zatím 
ale není o ničem rozhodnuto. Není to uzavře-
né, ale je potřeba si říci, že to problém nevyřeší  
a lidé, kteří chtějí ukončit svůj život, půjdou ji-
nam. Samozřejmě tyto tragické případy dělají 
Bílé věži špatnou reklamu,“ dodal.
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Hradec má svoji talk show, mladý 
bavič hostil Donutila i Vetchého

Když se v Česku řekne talk show, každému se vybaví televizní stálice Karel Šíp nebo Jan Kraus. V Hradci Králové 
jim dost možná roste konkurence. Že je to přehnané tvrzení? Vítek Martinec (22) už ve své talk show opakova-
ně hostil třeba Miroslava Donutila, zpovídal herce Ondřeje Vetchého nebo moderátora Jakuba Koháka. To vše 
stihl ještě před třiadvacátými narozeninami. V rozhovoru pro magazín Salonky vypráví o tom, jak je (ne)snadné 
hvězdné hosty sehnat, nebo jak se na show připravuje. 

Proč jste si jako svou profesní cestu vybral zrovna 
talk show?
Od dětství jsem miloval zábavné pořady. Zatím-
co moji vrstevníci koukali na Dádu Patrasovou, 
já vyrůstal na Karlu Šípovi. Fascinovalo mě, jak 
vede rozhovor a že při tom dokáže být i vtipný. 
Jako dítě jsem také na různých oslavách nikoho 
nepustil ke slovu, pořád jsem něco vyprávěl a ba-
vil lidi.

To je ještě pořád dost vzdálené od momentu, kdy se 
posadíte před publikum se svým hostem…
Do všeho jdu po hlavě a moc to nepromýšlím. Ně-
kdy je to výhoda, protože jiný by na mém místě 
přemýšlel, pod jakou televizi to dát nebo kolik to 
bude stát. Já si prostě jen řekl, že chci talk show,  
a tak jsem se sešel s kamarádem, řekli jsme si, 
že to uděláme, a během měsíce bylo hotovo.  
V Divadle Jesličky jsme zašli za vedením a v září 
roku 2016 začali. 

Jak často a kde se show koná?
Snažím se, abychom uspořádali jedno vystoupení 
každý měsíc, ale někdy je to jednou za dva měsíce, 
když se mi povede domluvit opravdu slavné hos-
ty. V tu chvíli si nechávám více času na přípravu. 
Co se týče místa, jsme pokaždé jinde, je to tako-
vá tour po Hradci Králové. V minulosti jsme byli  
v Adalbertinu nebo v Artičoku a teď naposledy  
v hospodě U Stolu. Stálí fanoušci mě sledují na 
facebookových stránkách, kam dávám informace  
o nejbližší show. 

V Česku jsou fenomény talk show Karel Šíp a Jan 
Kraus. Učíte se od nich? 
Karel Šíp je můj vzor, protože to dělá s hroznou 
noblesou, je elegantní a má obrovskou schopnost 

VÍTEK MARTINEC
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se lidí vhodně ptát a tvořit z jejich odpovědí hu-
mor. Pořád je ale přirozený a netlačí na pilu, což se 
od něj dá učit. Jana Krause mám taky rád, i když 
je úplně jiný. Líbí se mi jeho jakási nabubřelost, 
protože je to podle mě typicky česká vlastnost.  
V podstatě ukazuje lidem tu naši hloupost, jak 
jsme pořád nafrnění a něco se nám nelíbí.

Jak těžké je pro vás sehnat do talk show hvězd-
ného hosta? Přece jenom Karel Šíp s Janem 
Krausem to mají asi o něco snazší… 
Dneska je to už lehké, protože existují google 
a sociální sítě, všichni mají e-maily. Obvykle 
tomu člověku napíšu a buď se mi ozve, nebo 
ne. Někoho kontaktovat úplně poprvé je těžší, 
přece jenom jsem mladý kluk z Hradce Krá-
lové, kterého nikdo moc nezná. Měl jsem ale 
štěstí, že se mi hned první rok podařilo zís-
kat pány Donutila, Vetchého a Koháka. Pak 
je i oslovování dalších hostů jednodušší. Jde 
spíše o to, jestli je tenhle formát baví, a všichni 
víme, že třeba pan Donutil má na podobných 
vystoupeních postavenou kariéru, takže se 
přijede rád pobavit.

Jak často se setkáte s odmítnutím?
Překvapivě ani moc ne. Třeba Michal David 
mi napsal, že na tyhle typy pořadů není, takže 
nepřijde, což je v pořádku, nemá cenu, aby se 
tam hodinu trápil. Oceňuji tu upřímnost. Jsem 
až mile překvapen, že jinak hosté neodmíta-
jí, byť ne vždycky najdeme vhodný termín 
hned, trvá to třeba i půl roku, s pan Vetchým 
dokonce dva roky.

Který z hostů vás zatím nejvíce zaujal? 
To je hodně dané tím, jak člověka vnímám už 
před tou show. Kdyby přijel třeba Karel Šíp, 
tak může říct cokoliv a já budu nadšený. Když 
se vrátím k pánům Donutilovi, Vetchému  
a Kohákovi, tak to je trojka, kterou já bezmez-
ně obdivuji. Zmínil bych také Ivo Šmoldase 
a jeho takový pomalejší humor. Nemůžu za-
pomenout ani na herečku Pavlu Tomicovou, 
se kterou jsem od té doby kamarád. Většinou 
mi hosté utkvěli v paměti kvůli tomu, že jsou 
nejen zábavní, ale také lidští.

Zkoušel jste oslovit Karla Šípa?
Jak jsem odpovídal, že je dnes snadné se  
k hostům dostat, tak zrovna Karel Šíp je vý-
jimka. V současné době se o to snažím, ale je to 
těžší. Bylo by hezké, kdyby se to povedlo. On 
sám říká, že je radši v pozici toho tazatele a že 
mu pozice respondenta moc nesedí.

Kdo je kromě něj váš vysněný host?
Jaroslav Dušek. Hodně mě ovlivnily jeho ná-
zory a jeho životní filozofie je mi velmi blízká. 
Líbí se mi, jak on v této totálně zrychlené době 

Advokátní
poradna

Odpověď: Nejprve, prosím, přijměte naši upřímnou soustrast. 
Ačkoliv by v takové životní situaci bylo zajisté lepší zdědit spíše 
nějaký majetek než dluhy, nemůžeme bohužel ovlivnit to, co po 
sobě ostatní zanechají. Pokud po sobě Vaše maminka nezane-
chala závěť nebo jiné pořízení pro případ své smrti, budete po ní 
ze zákona dědit pouze Vy. V rámci dědictví na dědice přechází 
v zásadě majetek i dluhy zemřelého v plném rozsahu, přičemž 
dluhy musí být uhrazeny bez ohledu na výši nabytého majetku. 
Právní řád ovšem poskytuje několik možností, jak zabránit pří-
padným likvidačním důsledkům pro dědice, kteří by právě jako 
Vy nebyli schopní uhradit dluhy zemřelého.

První možností je tzv. odmítnutí dědictví, které přichází v úva-
hu většinou tam, kde je jisté, že dluhy zemřelého přesahují jeho 
majetek. Pokud odmítnete dědictví, nezískáváte žádný majetek, 
současně ale na Vás nepřechází žádné dluhy po zemřelém. Jiný-
mi slovy řečeno, jako byste dědictví nikdy nenabyl.

Další možností je pak uplatnění tzv. výhrady soupisu pozůsta-
losti, které přichází v úvahu zejména tehdy, není-li stoprocentně 
jisté, jaký je poměr majetku a dluhů zemřelého, případně má-
te-li zájem nabýt něco z majetku zemřelého, např. nějakou ne-
movitost, jako byt či dům, ve kterém byste chtěl bydlet. Pokud 
uplatníte výhradu soupisu pozůstalosti, stáváte se dědicem ze-
mřelého a nabýváte jeho majetek. Dluhy zemřelého pak na Vás 
přecházejí pouze do výše nabytého majetku, a nikoliv v plném 
rozsahu. Jinými slovy, máte jistotu, že na úhradu dluhů po mat-
ce nevynaložíte více, než činí hodnota nabytého majetku.

Pokud chcete dědictví odmítnout nebo pokud chcete uplatnit 
výhradu soupisu pozůstalosti, je nutné v tomto směru učinit 
výslovné prohlášení, které bude adresováno notáři, který pro-
jednává pozůstalost po zemřelém, a to do jednoho měsíce ode 
dne, kdy Vás notář o takové možnosti vyrozuměl, přičemž tuto 
lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.

Závěrem lze tedy doporučit, že chcete-li nastalou situaci efektiv-
ně řešit a hlavně vyřešit, je třeba se důkladně informovat o pro-
středcích, které Vám právní řád v takové situaci nabízí a s dů-
kladnou znalostí věci se následně rozhodnout, jak postupovat.  

Dotaz: Dobrý den, nedávno mi zemřela maminka a v dědickém ří-
zení jsem se dozvěděl, že v dědictví je kromě majetku po mamin-
ce i spousta dluhů. Majetek po mamince bych si rád ponechal, 
ale na zaplacení tak vysokých dluhů nemám. Můžu tuto situaci 
nějak řešit? Jsem jediný dědic, matka byla vdovou a já jsem je-
diný potomek.

Mgr. Tomáš Bobek
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dokáže zpomalit a uklidnit lidi. Je to něco, co by-
chom se měli učit také. 

Kontaktoval jste ho?
Ano, ale zatím bez úspěchu, má toho hrozně moc. 
Nezamítl to, ale ani nepřijal. Já se k němu ale po-
stupem času určitě dostanu.

Jak k vám hosté třeba i vzhledem k nízkému věku 
přistupují? 
U Pavly Tomicové jsem cítil, že jí je jedno, jest-
li je u Šípa nebo u mě, protože je tam vzájemné 
porozumění a každého bere stejně. Rozhovor byl 
příjemný, nechala se mě ptát i reagovat. Na dru-
hou stranu Miroslav Donutil je velmi dominant-
ní osobnost a je pochopitelně rád, když je to jeho 
show. Má rád sólo, takže jsem se ke slovu moc 
nedostal, ale vůbec mu to nevyčítám.

Ptáte se pak hostů na zpětnou vazbu? 
Většinou hned po show se jich ptám, jak se jim to 
líbilo. Třeba zrovna u pana Donutila jsem strávil 
měsíc tím, že jsem si četl jeho knížky a koukal na 
filmy a dokumenty. U takového člověka se bojíte 
nepřipravit a ptát se na něco, co už tisíckrát za-
znělo. Ale už jenom to, že přijel podruhé, je svým 
způsobem ocenění, a naposledy mě chválil, že 
jsem se dobře připravil. To mě pochopitelně hroz-
ně těší. 

Jaké informace během přípravy hledáte? 
Snažím se najít hlavně zajímavosti a poté je vy-
píchnout. Třeba s Mirkem Etzlerem jsme se bavili 
o mrkvi, protože on je nadšený mrkvař. Vyprá-
věl, jak mu změnila život a jak mu ji lidé vozili 
po představeních. Většinou na toho člověka vím 
strašné kvantum informací a pak z toho použi-
ji tak 30 procent. Ale je trapné, když host začne  
o něčem mluvit a vy nevíte o čem.

Mají hosté za vystoupení honorář?
Když dělám velké talk show, kde jsou ta velká 
jména, na která přijde třeba 500 lidí, tak je hono-
rář nutný, slouží i jako další motivace pro toho 
hosta. Když dělám menší talk show, kam se sna-
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žím zvát hlavně lokální osobnosti, tak je to po-
stavené na tom, že do toho jdou rádi a udělají 
reklamu sami sobě. 

Talk show bývá mimo jiné o tom, že si musíte umět 
ze sebe i z hosta udělat srandu. Je to náročné?
Vyrůstal jsem ve sportovním prostředí, kde je hu-
mor drsný a až přes čáru. Když jsem začínal s talk 
show, tak jsem to neuměl vychytat a na každého 
hosta jsem byl stejný. Občas mi nějaký fór ulétl  
a zpětně jsem si říkal, že to už bylo moc, že je to 
až zlé. Na tomhle se snažím pracovat a myslím, že 
se zlepšuji, už se na konkrétního člověka dokáži 
napojit. Samozřejmě si můžu mnohem méně do-
volit s Ondřejem Vetchým než s Jirkou Mádlem, 
se kterým jsme kamarádi.

Tak se podělte o nějaký přešlap…
Já toho pokazil tolik. Hned se mi vybaví moment, 
když jsem byl u Aleše Cibulky v rozhlasovém po-
řadu Tobogan. Byla tam se mnou nejlepší česká 
hornistka, tedy hráčka na lesní roh. Dostal jsem 

možnost si zkusit odmoderovat závěr show a řekl 
jsem, že tu s námi byla nejlepší česká trombonist-
ka. Poté jsem se ještě zeptal moderátora, co by mi 
na závěr poradil. Řekl, abych se doučil hudební 
nástroje. To bylo nepříjemné, když se celou dobu 
mluvilo o lesním rohu. 

A přímo ve vaší talk show? 
Tam ze sebe spíš dělám blbce a předstírám, že 
třeba neznám nějaké složité slovo. Vždycky si ale  
v tomto ohledu vybavím moment s panem Donu-
tilem, kdy jsem se ho zeptal na jeho první sexuální 
zážitek. Podíval se na mě stylem, že mě okamžitě 
zabije, a vypadalo to, že neodpoví. Pak řekl, že se 
mu to stírá, a já místo toho, abych mlčel, jsem řekl, 
že to stejně určitě nebude trvat déle než dvě mi-
nuty. On se pak nahnul ke mně a řekl: „A proč se 
ptáš? Ty jsi ho ještě neměl?” V tu chvíli těch 500 
lidí vybuchlo smíchy. 

Máte před publikem trému?
Tu zdravou cítím pořád. Herectví mám v žilách 
od malička, takže publikum miluji. Vždycky se 
tréma postupně rozplyne a užívám si to. Miluji 
kontakt s lidmi, ale na druhou stranu nerad cho-
dím na podobná představení jako divák, tam ho 
nemusím. 

Kde vidíte sebe a talk show třeba za pět let?
Člověk potřebuje čas, aby se zdokonaloval, ať už 
dělá cokoliv. Každou další show se učím žánru, 
který dělám. Chtěl bych, aby se to těch pět let 
pořád zlepšovalo a chodili stále zajímaví hosté. 
A také abych uměl lépe vycítit, kdy se o humor 
pokoušet a kdy ne. Jinak úplně konkrétní plány 
nemám, všechno přijde samo.
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