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Vážení posluchači, milí čtenáři,

Český rozhlas Hradec Králové  
je stanice se 74letou tradicí. Ve
dle pravidelných pořadů vám 
nabízíme i přímé přenosy z růz
ných míst a zajímavých akcí  
v celém kraji. Kromě moderáto
rů, redaktorů a zprávařů se na 
pestrém programu podílí celá 
řada známých osobností. V od
polední Humoriádě například 
Josef Dvořák, Jiří Lábus, Uršula 
Kluková, Jan Přeučil, Halina  
Pawlovská, Zdeněk Troška  
a řada dalších. Vám, kteří nás 
znáte a posloucháte, děkujeme, 
řekněte o nás dalším. Vy, kteří  
o nás slyšíte poprvé, nalaďte si 
nás nebo se podívejte na náš 
web, případně Facebook, kde na
jdete řadu inspirativních článků 
a pořadů. Některé vám přiblíží
me na následujících stránkách.

Jiří Kánský  
ředitel Českého rozhlasu  
Hradec Králové

JAK NÁS NALADÍTE?

V pásmu VKV:

Na internetu: 
hradec.rozhlas.cz 

RDS: R-HK

SLOVO ŘEDITELE

Východní Čechy   
90.5 FM

Rychnov nad Kněžnou a Orlicko  
96.5 FM

Hradec Králové a okolí  
95.3 FM

každý všední den  
od 9.00

HABADĚJ

Habaděj – tříhodinový proud slova a hudby, kterým  
vás střídavě provázejí Blanka Malá, Jana Kudyvejsová  
a Lada Klokočníková. 

Od pondělí do pátku se oblíbené moderátorky snaží o jediné, 
vnést do vašich domovů informace z regionu, pěkné písničky, 
humor, soutěže, ale také rozhovory s výjimečnými hosty  
a poradny, od všeho habaděj.

Habaděj můžete poslouchat na vlnách Českého rozhlasu  
Hradec Králové od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin. 
Zatímco od pondělí do čtvrtka je Dopolední Habaděj  
s Blankou Malou a Janou Kudyvejsovou vysílaný ze studia, 
předvíkendový Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou zve 
posluchače do rozhlasové kavárny District v Havlíčkově ulici.
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Rady do domu i do života. To je ob
sah nové rubriky Domácí štěstí, 
kte rou pro naše ranní a  odpolední 
vysílání nově připravuje známá he
rečka a malířka Iva Hüttnerová.

Co pro vás znamená domácí štěstí?

Na to není univerzální recept. Pro mě  
osobně je domácí štěstí můj domov. 
Já mám hrozně ráda svůj byt, místo, 
kde bydlím. A samozřejmě jsou to 
lidé, kteří do toho domova pat ří. Bez 
nich by totiž domov zdaleka neměl 
takovou tu magickou sílu.

Kde se ve vás zrodila láska ke sta
rým věcem?

Nejspíše to u mě vzniklo tím, že jsem 
vyrostla u babičky. V Praze na Letné 
měla úplně obyčejný byt, kde ale byly 
takové ty rekvizity, které k té době 
patřily. Kuchyňský stůl, nad ním vy
šívaná kuchařka, kamna, na kterých 
pořád stála konvice s meltou, háčko
vané záclony, přehoz přes manžel
skou postel a uprostřed něj posazená 
panenka se širokou sukní.

Patřilo k tomu domácímu štěstí 
u babičky i rádio? 

Ano, měli jsme takové to dřevěné 
 rá dio se dvěma knoflíky po  stranách, 
kterými se točilo a hledaly se  stani ce. 
A tohle rádio se u nás poslouchalo 
od rána do večera. Vzpomínám si 
třeba, že jsem neodešla  nikdy do 
školy dřív, než za deset minut sedm 

hodin zahráli píseň týdne. To byly 
takové ty budovatelské písně, které 
mi pak celý den zněly v uších.

Jste známá i svými obrázky. Který 
byl váš první, máte ho ještě?

Jeden z mých prvních obrazů byla ba
bička v kuchyni, u kredence. A ten
hle obrázek ještě mám. Je tak trochu 
ne šikovně namalovaný, ale má pro 
mě velké kouzlo a nikdy se ho ne
vzdám. Připomíná mi moje začátky.

Ivo, teď připravujete rubriku Do
mácí štěstí v rozhlasové podobě. 
Jak se v této roli cítíte?

Moc mě to baví, protože práci v roz
hlase mám ráda. Navíc ty babičkov
ské rady, které tam říkám, mají své 
kouzlo v krásné staré češtině. Tím 
mno hem lépe vyzní a doufám, že to 
baví i posluchače.

Kam na ty rady chodíte?

Pátrám ve starých časopisech jako 
List paní a dívek, Pra žanka nebo 
Hvěz da, ve kterých bývala moje ob
lí bená rubrika Rádce  hospodyňky. 
Mám i jednu vzácnou knihu vy da nou  
kolem roku 1810, takový bylinkář, 
kde je spousta těchto báječných rad.

Jaká je vaše životní rada? 

Mám ráda motto, které mám na
psané v kuchyni: „Kdo radosti doma 
nemá, ten ji marně jinde hledá.“

DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ? PRO MĚ DOMOV

• Chcemeli předejít tomu, že si domů 
z ob   chodu spolu s moukou přineseme 
po travinové moly, kteří se nám vzá
pětí v kuchyni rozmnoží, dáme  balíčky 
s mou kou před uskladněním na dva 
dny do mrazáku. Potom necháme vy
schnout a skladujeme v uzavíratelných 
nádobách.

• Gumové podrážky bot mohou na li
noleu zanechat nepěknou památku, 
a sice černé šmouhy. Snáze se jich zba
víme, když si na pomoc při čištění 
 vezmeme trochu lihu.

• Rychlou úlevu při drobných popá le
ninách, které jsme si přivodili třeba  
při pečení nebo žehlení, poskytne hoř
čice. Tu naneseme na postižené místo 
a necháme zaschnout. Podobně nám 
poslou ží i vaječný bílek.

• Zbavit se škytavky pomůže ne ob
vyklá kombinace – cukr s  octem.

• Chcemeli vyčistit kuchyňské pr
kén ko, stačí nám dva po mocníci – sůl 
a  cit ron. Citron rozkrojíme na polo
vi nu, prkénko posypeme solí a řeznou 
stranou citronu prkénko vydrhneme. 
Poté omyjeme  běž ným způsobem.

• „Koušeli“ nás vlněný svetr z pří
rodní vlny, dáme ho na noc do mra
zá ku. Ráno ho zabalíme do ručníku 
a  promneme.

• Aby cibule v jídle nenadýmala, 
a přesto si zachovala čerstvou chuť, 
 přelijeme ji vařící vodou.

BABIČČINY RADY
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Už pět let můžete v našem vysílání 
každý všední den od 16  hodin po
slouchat pořad Humoriáda.  
Pořad, jehož spoluautory jste vy 
sami, jeho posluchači. Z nabíze
ných scének, povídání či skečů 
v po dání po pu  lárních herců a ko
miků si totiž sami vybíráte, co dále 
uslyší te. Spolu s moderátorem je 
vždy ve  studiu jeden z našich he
reckých či hudebních kolegů. Pra
videlně tak můžete slyšet Petru 
 Černockou, Ivanku Devátou, Otu 
Jiráka, Uršulu Klukovou, Jiřího  
Lábuse, Pavla Nového, Jana Pře
u čila, Jiřího Krampola, Václava 
 Vydru, Ladis lava Županiče nebo 
právě Josefa Dvořáka, kterého  
jsme za vás trochu vyzpovídali.

Kdy se zrodil Josef Dvořák jako 
 komik? Cítíte nějaký okamžik,  
kdy to bylo?

Určitě to nebylo ze dne na den, že 
by to najednou přišlo a já začal per
lit a být vtipný, to určitě ne. Ale nej
spíš to má souvislost s mojí mamin
kou. Ona měla neuvěřitelnou dikci 
a uměla krásně vyprávět. Většinou 
několik příhod najednou, dohro
mady. A jak se tak nakláněla do ko
čárku, kde jsem byl já, začal jsem  
na ni reagovat. Tak nějak si to před
stavuji. A právě tam jsem někde la
pal po tom vypravěčském kumštu 
a začalo se to ve mně uhnizďovat. 

A byli se rodiče podívat na  vašem 
představení v divadle?

K tomu se taky váže hezká příhoda. 
Vždycky jsem zval tatínka a ma
minku do divadla v Ústí nad Labem, 
kde jsem tehdy hrál. A jednou se 
sku tečně vypravili a přijeli na hru, 
která se jmenovala Dejte mrtvý na 
ze lenou. Když jsme po představení 
při jeli domů a seděli jsme u kafe, tak 
jsem se konečně odvážil zeptat, jak 
se jim to líbilo. Na to mi maminka 

jen řekla: „Pěkný!“ Já jí na to říkám: 
„Moment, mami, jak, pěkný?“ A na 
to mi maminka odpověděla: „ Líbilo 
se mi to, Pepíčku, protože v tom 
 hraješ ty.“ 

Zastavme se na chvíli u skutečně 
le gendárního filmu Jáchyme, hoď 
ho do stroje!, kde jste hrál autome
chanika. Spojila se tam vlastně vaše 
herecká profese s vaší zkušeností  
ze školy, tedy prací automechanika. 
Ta role vám byla ušita na míru?

Kdepak, to byla náhoda. Tenkrát  
si mě vybral pan režisér Lipský.  

Ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! 
jsem sice svoje původní řemeslo au
tomechanika nijak neuplatnil, ale 
vyplatilo se mi během natáčení. To
tiž ten Ford Mustang, ve kterém 
jsem tam jezdil, se mi ohromně líbil 
a chtěl jsem ho koupit. Bylo to nád
herné auto. Jednou stálo v té dílně, 
kde jsme natáčeli, na takové té mon
tážní jámě. Všichni byli pryč a já 
toho využil a vlezl jsem do té jámy, 
abych si ho prohlédl i zespoda. Teda 
povím vám, to byla hotová past. Ten 
byl v takovém stavu, že bych si asi 
dodneška drbal hlavu, kdybych ho 
nakonec koupil.

POŘÁD VTIPKUJU,  
 JE TO MÉ PROKLETÍ
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Dokážete vtipkovat i ve vážných 
chvílích? Třeba při při policejní 
kontrole? 

Já vtipkuju furt. Pro mě je to úplné 
prokletí. Já se tomu kolikrát i brá
ním, ale ta moje palice mi tu situaci 
převádí pořád někam jinam. Třeba 
na pohřbech. Já vidím ty věci oka
m žitě z jiného úhlu. Ne že bych se 
v takových chvílích smál, to by bylo 
hloupé, ale vidím tam spoustu gro
teskních prvků a situací, které si do
mýšlím, co by se mohlo stát, aby to 
byl vtipný gag. A v takové chvíli si 
musím dávat dvojnásobný pozor.

Často si taky děláte legraci ze svých 
nohou. Čím jsou tak zvláštní?

No, teď už to není tak moc  poz nat. 
Teda ne že by se mi srovnaly, ale 
jak člověk stárne, už ta dynamika 
toho těla není tak velká, a tak si toho 
lidé tolik nevšímají, ale dřív to byl 
vděčný námět pro zasmání. Já mám 
totiž dost nezvyklý tvar nohou, li
dově se jim říká „xky“. Dole je mám 
zkrátka takový rozvětvený. A tak 
jsem si k tomu vy tvo řil takovou le
gendu, že když jsem se narodil a ma
minka mě dávala do povijanu, abych 
jí nevy padl, tak to přes kolena hodně 
staho vala, a tehdy moje nohy do
staly takovýto směr. Ale na druhou 

stranu, na jevišti se s tím daly dělat 
úžasný věci.

Vzpomenete si, kdy jste byl poprvé 
v rozhlase?

To bylo v Ústí nad Labem, kde jsem 
hrál v Kladivadle. A když to  divadlo 
začalo být trochu známé, tak nás za 
čali zvát taky do rádia. Pamatuji si, 
že na nás byli nemístně přísní. Na
víc nikdo v tom souboru nebyl vy
učený herec. Takže oni si na nás tro
šičku, jak se říká, smlsli. Třeba u mě 
byl největší problém dýchání. A taky 
 dodržet tečky, klesat na konci vět 
hlasem. A co vůbec neměli rádi, 
když jsem začal improvizovat. To 
v rozhlase považovali doslova za ka
cířství. Jak bylo ze studia takové to 
prosklené okno do režie, tak jsem 
tam viděl pořád režiséra, jak mlátí 
do textu a řve: „To tam není! To  
tam není! Stop! Co to tam říkáte?“ 
A muselo se to točit znovu.

Takže rozhlas není váš šálek čaje?

Naopak, já rozhlas miluju! Má to
tiž úžasnou atmosféru, burcuje, pro
vo kuje a prohání fantazii. Člověče, 
já jsem měl jednou kvůli rozhlasu 
i průš vih. Tehdy jsme byli se Se
ma fo rem na zájezdě ve  východních 
Če chách. Čekalo nás odpolední 

a  večerní představení a předtím po
chopitelně zkouška. Já se po příjezdu 
ubytoval a pustil jsem si rádio, kde 
zrovna vysílali Čapkova Loupež
ní ka. Já tím byl úplně fascinovaný 
a tak jsem se do toho zaposlouchal, 
že jsem zapomněl na tu zkoušku. 

Co děláte, když nic nemusíte? 

Řeknu to upřímně, já jsem nadšený, 
když nemusím nic dělat. Podle mě 
má člověk taky občas lenošit, pro
tože je to normální. Nabírá při tom 
síly k další práci, aby ji pak mohl 
 dělat na plný pecky. 

Vaše rada nakonec, jak brát život?

Petr Nárožný razil heslo: Nač staho
vat kalhoty, když brod je ještě dale ko. 
A já to po něm převzal. Mys lím si, že 
člověk by se neměl bát dopředu. To 
nejhorší, co může na světě být, je to
tiž strach. Z čehokoli. Třeba u her ce: 
jakmile se herec začne bát jít na jevi
ště, tak by to neměl dělat. Stejně jako 
když se člověk bojí řídit auto, tak ho 
nemá řídit. Nejsem psycholog, ale 
podle mě je strach ten největší nepří
tel člověka. Pryč se strachem!

Máte raději Menšíka, nebo Holzmanna? Sováka, nebo Šimka? Nárožného, nebo Horníčka? Zvolte si, kdo  
vás bude v daný okamžik bavit. Humoriáda je interaktivní zábavný pořad, jehož režisérem jste vy sami. 
Prostřednictvím hlasování máte možnost vybrat další scénku, kterou vám každý všední den po 16. hodině 
pustí do éteru naši moderátoři Patrik Rozehnal nebo Pavel Kučera, vždy s hostem z řad  známých herců, 
 komiků nebo režisérů.

každý všední den  
od 16.00

HUMORIÁDA – ZASMĚJTE SE S NÁMI
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Královéhradecký kraj byl vyhod
nocen jako nejlepší místo pro ži
vot. Rozlohou 4 759 km2 zau
jímá kraj 6 procent rozlohy celé 
republiky. Největší koncentrací 
cestovního ruchu se vyznačují 
Krkonoše. Národní park zasa
huje na území kraje dvěma tře
tinami své výměry. Na území 
Královéhradeckého kraje je cel
kem 448 obcí. Žije zde přibližně 
551 tisíc obyvatel, kteří mohou 
poslouchat rádio vašeho kraje, 
Český rozhlas Hradec Králové.

JURKOVIČŮV MOST 

V zahradě zámku v Novém 
Městě nad Metují čeká ná
vštěvníky překvapení. Krytý 
dřevěný most, který navrhl 
známý architekt Dušan Jurko
vič. Originální stavba působí 
na příchozí jako zjevení. 

NOSTALGICKÁ PLOVÁRNA 

Romantické přírodní koupa
liště Dachova u Hořic s pozo
ruhodnou dřevěnou architek
turou z 20. let minulého století 
je pro veřejnost otevřené od 
začátku června do konce srpna 
od 10 do 19 hodin.

KRÁLOVSTVÍ HRAČEK

V Muzeu hraček v Novém  
Bydžově jsou vystaveny stov
ky starožitných exponátů, se 
kterými si děti kdysi hrávaly, od 
panenek po historické sporáky. 
Muzeum je otevřeno úterý až 
sobota od 10 do 16 hodin.

KOTELNÍ JÁMY 

Velkou a Malou kotelní jámu 
v Krkonoších můžete obdivo
vat z turistické stezky Horní 
Mísečky – Dvoračky. Cestou 
narazíte na pozůstatky slavné 
Kotelské boudy nebo takzvaný 
křivoles. 

PODZEMÍ V MILETÍNĚ

V Miletíně na Jičínsku jsou  
v uličce za kostelem nenápadné 
dřevěné dveře – vstup do roz
sáhlého podzemí. Podle legend 
do něj ústí tři tajné chodby: od 
hradu Pecka, od Bílých Poličan 
a od miletínského zámku.  

RAMPEPURDA

V Rampuši se narodila služka 
Kristýna z románu Bylo nás 
pět. Nad rybníčkem uprostřed 
obce stojí její socha. Kolem pro
chází červená turistická trasa, 
která vede ze Zdobnické Seče  
a pokračuje dál do Liberka. 

1 2
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2
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TIPY NA  
VÝLET
NOVÉ MĚSTO N. M.  
MILETÍN
NOVÝ BYDŽOV
HOŘICE
RAMPUŠE
KRKONOŠE

Hr. Králové
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CARMEN MAYEROVÁ 

Narodila jsem se v Trutnově 
a v Hradci Králové jsem měla 
své první angažmá. Do diva
dla, které se tehdy jmenovalo 
Divadlo Vítězného února, jsem 
přišla už v 16 letech a vzpomí
nám na to s velkou láskou… 
Taky jsem se v Hradci Králové 
vdávala a narodila se mi tady 
dcera Kateřina, takže to město 
je moje srdeční záležitost.

JAROSLAV SVĚCENÝ

Rodné město mě provází celý 
život, já jsem na něj nikdy 
nezapomněl. Hradec Králové 
propaguji všude. Je to něco, 
co jsem si vzal jako takový 
úkol. Tohle město, které po
važuji za jedno z nejkrásněj
ších na světě, budu propago
vat dál, aby se o tom dozvě
děla spousta lidí.

MARTIN ZOUNAR 

Já jsem žil přímo v Hradci  
Králové v Budovatelské 825, 
naproti byla škola. Pamatuji 
si na svoji první učitelku Bělu 
Martínkovou, zpíval jsem v pě
veckém sboru Klubíčko a cho
dil jsem na housle. Také jsem 
dojížděl do Osečnice, kde se 
narodil tatínek, musím říct,  
že Orlické hory plus Deštné  
a zimní sporty, to mi zůstalo.

Nový cestovatelskosoutěžní seriál 
Výlety s Pavlem Kudrnou vy síláme 
každou sobotu a neděli od 13 hodin.

Naši reportéři vyjíždějí do všech 
míst naší krásné země, aby pro vás 
hledali zajímavé cíle vašich výletů. 
S mikrofonem pravidelně navštěvují 
hrady a zámky, jeskyně, rozhled ny, 
botanické a zoologické za hrady, 
ale také třeba známé elektrár ny, 
 ta jemná podzemí i hadí, kroko dýlí 
nebo pštrosí farmy. Jejich  reportáže 
vás určitě zaujmou a mohou být dob 
rým tipem pro vaše prázdninové či 
víkendové cesty.

Tým Výletů také zajíždí s přenoso
vým vozem na známé akce a  vysílá 
přímo z místa. Na své si přijdou i mi
lovníci soutěží, každý týden hrajeme 
o batohy, trička, deky, hrnky a ter
mosky a jednou měsíčně také o lu
xusní víkendové pobyty.

NÁŠ KRAJ OČIMA ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

každou sobotu a neděli 
od 13.00

VÝLETY S PAVLEM KUDRNOU
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Ne nadarmo se říká, že jsme náro
dem zahrádkářů, kutilů a  zdatných 
improvizátorů. 

Zajímá vás, jak správně položit plo
voucí podlahu, kdy je nejlepší zasa
dit rajčata nebo co prospívá zdraví 
našich  mazlíč ků? Tohle všechno 
a mnohem víc se  do zvíte v Hobby 
magazí nu, který můžete v našem 
 vysílání poslouchat každou sobotu 
od 10 hodin. To nejzajímavější ze 

světa kutilů, zahrádkářů a chalu
pářů pro vás vybírá známý moderá
tor a nadšený kutil Artur Kubica. Jak 
sám přiznává, k moderování Hobby 
magazínu ho přivedla hlavně vro
zená zvědavost. „Když přijdu k ře
mes lníkovi, tak se pořád na všechno 
ptám,“ říká Artur a pokračuje: „Jsem 
v podstatě takový kutilský špion.“

Málokdo si dovede představit 
rádio bez hudby. Tuto část 
programu regionálních stanic 
Českého rozhlasu má už ně
kolik let na starosti hudební 
dramaturg Petr Vacek.

Jak se vybírá hudba do vysí
lání? 

Vybíráme interprety a písničky, 
které oslovují naši cílovou sku
pinu posluchačů. Tyto skladby 
pak necháme otestovat na re
ál ných posluchačích. Pokud 
skladba úspěšně projde těmito 
testy, je vložena do databáze 
a začne se objevovat ve vysílání. 

Kolik písní v databázi máte? 

Aktuálně rotuje ve vysílání 
regionálních stanic asi  
1 400 písniček. Převažují české 
a slo venské, ale vysíláme i pís
ničky zpívané anglicky, italsky, 
španělsky či francouzsky.

Jaký je poměr mezi českými 
a zahraničními skladbami? 

Troufám si tvrdit, že regionální 
stanice Českého rozhlasu hrají 
u nás nejvíce české muziky, 
aktuálně se pohybujeme na 
nějakých 75 %. 

Jakou nejstarší píseň můžeme
ve vysílání slyšet?

Nejstarší píseň je teď Only You
od Platters z roku 1955.

KUTILSKÝ ŠPION 
ARTUR KUBICA

COUNTRY DOSTAVNÍK  
MIRKA ČERNÉHO

každou sobotu  
od 10.00

každý všední den  
od 21.00

Nenechte si ujít každodenní hodi
nové setkání s bardem české coun
try a autorem textu k více než šesti 
stovkám písní Mirkem Černým. Ten 
ve svém pořadu zasvěceným komen
tářem provází mezi evergreeny a no
vinkami naší i světové country scé
 ny, folku a trampské písně. 

Kromě známých i méně známých 
písniček vybírá Mirek Černý ze 
svého soukromého archivu i uni
kátní a nepříliš známé nahrávky, 
 vý jimkou nejsou ani rarity, které 
u nás ještě nikdy nezazněly.

HRAJEME VÁM ČESKÉ 
 PÍSNIČKY, KTERÉ SI   
ZAZPÍVÁTE
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Zkušený rozhlasový  moderátor 
 Luboš Xaver Veselý posílil tým Čes
kého rozhlasu. Jeho novou talkshow 
Xaver a host můžete slyšet každý 
všední den od 13 hodin. Xave rovi 
hosté jsou vždy velmi  zajímaví lidé, 
kteří mají co říci, například herci, 
zpěváci, sportovci, lékaři nebo spi
sovatelé. V hodinovém živém roz
hovoru se jich Xaver ptá i na jejich 
sny nebo životní plány. A jak sám 
říká, vždy přátelsky. 

Jste víc moderátor, novinář nebo 
spisovatel?

Novinář ani nechci být, nějak mi to 
v dnešní době zavání vším možným. 
Spisovatel je zas ten, kdo umí praco
vat s literaturou. Napsat knížku ne
zna mená být spisovatel, stejně jako 
us mažit doma řízky nezname  ná, že 
je člověk kuchař. Takže jsem mode
rátor, nebo jak já říkám žvanil.

Máte za sebou kromě dvou menších 
hereckých rolí i jednu hlavní. Her
cem se necítíte být?

To rozhodně ne. Herectví má svoje 
zákonitosti, pravidla. Já jsem při na
táčení filmu Jed líci strávil 14 dnů 
s herci, kteří svou profesi ovládají 
do konale. A tam jsem zjistil, že mě 
to vlastně vů bec nebaví. Víte, co je 
na tom nej hor ší? To čekání. Ráno 
vás přive zou na natáčení, vy jenom 
se díte a třeba čtyři hodiny čekáte. 
Pak vy lezete do světla, řeknete, co 
jste se naučil, paní Žilková vám od
poví a vy naštvaně odejdete. Tohle 
se udělá tři krát za sebou a můžete si 
zase jít sednout a čekat. Po pravdě,  
je to ob di vuhodná profese, ale já se 
ra ději držím svého kopyta.

Jste bývalý hudebník. Na co jste 
vlastně hrál? 

To už je zajímavější otázka, protože 
hudbě jsem se věnoval hodně. Hrál 
jsem na kytaru a v jednu chvíli  
op ravdu dost dobře. Ale hraní 
a  zpívání je hodně náročné a já už 
bych to dnes asi nezvládl fyzicky. 

Moderujete hodinovou talkshow 
na regionálních stanicích Českého 
rozhlasu nazvanou Xaver a host. Co 
vás napad lo, když nabídka přišla?

Nejdřív jsem si myslel, že si ze mě 
někdo dělá legraci. Ale pak jsem se 
nad tím zamyslel a říkal jsem si, že je 
to logické. Na soukromé stanici jsem 
moderoval od roku 2002, což bylo 
fakt dlouho. A poslední  dobou jsem 
měl pocit, že moje pub  li kum stejně 
jako já jednoduše ze stárlo a pře la
dilo na jiné rádio. A s tím, které při
šlo po něm, jsem si už tak dobře ne
ro zuměl, protože ti lidé se na ro di li, 
když mně bylo třicet. Takže jsem  
to vnímal tak trochu jako posun 
za svými posluchači, se kte rými si 
 rozumím.

Jak hodina s Xaverem vypadá? 

Posluchačům se snažím přiblížit po
mocí rozhovoru hosta tak, jak ho 
neznají. Ale vždy přátelsky. Navíc 
se sna žím, aby to byl absolutně čistý 
žánr. Nechci nic vylepšovat, chci na
bídnout čistý rozhovor.

TALKSHOW XAVER A HOST

každý všední den  
od 13.00

Poslední večeře v životě?  
Cokoli s bramborovým salátem. 

Váš vztah k dietám?
Partnerství. 

Oblíbená turistická destinace? 
Las Vegas. 

Na co se zrovna těšíte? 
Že pojedu do Las Vegas. 

Káva, nebo čaj? 
Kafe. 

Pivo, nebo víno? 
Ani jedno. Nepiju alkohol.

Rohlík, nebo chleba? 
Rohlík. 

Kniha, nebo film? 
Nejdřív film a potom kniha.

PÁR OTÁZEK NA TĚLO



10 Rozhlasový magazín

MĚSTO POHÁDKY

ŠARMANTNÍ OSOBNOST

NA LYŽÍCH

FESTIVAL

MARŠOVSKÁ POUŤ

SOUTĚŽE

PŘÍMÉ PŘENOSY

NA VĚTVI

SNÍDANIČKA

Za písničku snídaničku můžete 
dostat jen u nás. Stačí poslat 
vzkaz svým kolegům a my sní
dani přivezeme a naservírujeme.

Každé druhé pondělí jsou po
sluchači v Lázních Bělohradě 
rádi Na větvi s Halinou Paw 
lowskou a jejími hosty.

Při přímých přenosech se rádi 
v celém našem kraji setkáváme 
se zajímavými osobnostmi.

V našich soutěžích můžete 
vyhrávat velmi hodnotné ceny. 
Zkuste štěstí a vyhrajte napří
klad travní sekačku.

Vždy v srpnu se s námi můžete 
potkat na Maršovské pouti  
v Horním Maršově.

V Novém Městě nad Metují 
jsme každoročně součástí Fes
tivalu české filmové komedie.

V horských střediscích vám 
ukrátíme čas ve frontě na vlek 
soutěžemi a zahřejeme vás hor
kou čokoládou. 

Anketa Šarmantní osobnost 
roku již 23 let patří k Hradci 
Králové. Za rok 2018 získal toto 
ocenění chirurg Pavel Pafko.

V Jičíně nesmí nikdy chybět 
naši moderátoři a moderátorky 
na pódiu během festivalu  
Jičín – město pohádky.

ZAŽILI JSTE  
S NÁMI…
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Máte v rodině tradiční recept na 
sladký pokrm? Podělte se o něj 
a vyhrajte vybavení do kuchyně 
v celkové hodnotě 100 000 Kč. 

Porota složená z  michelinského šéf
kuchaře Pavla Pospíšila (vpravo), váš
nivé kuchařky Nadi Kon valinkové 
a ambasadora tradiční české kuchyně 
Jaroslava Sapíka (vlevo) vy bere ty 
nejzajímavější recepty a odmění je. 
Recepty můžete posílat přes formulář 
na adrese www.pochoutkovyrok.cz 
nebo poštou s heslem „Pochoutkový 
rok“ na adresu Český rozhlas, Vino
hradská 12, 120 99 Praha 2.

ŠMETRDÓLE 

POCHOUTKOVÝ ROK NA SLADKO

každou neděli 
od 10.00

MASOPUSTNÍ KOBLIHY PERNÍKOVÁ ROLÁDA

V zadělávací míse smícháme 
900 g hladké mouky, 1 lžičku 
mleté skořice, 1 lžičku jedlé 
 so dy, 500 g moučkového  cuk ru,  
8 lžic mléka, 4 vejce, 2 lžíce 
me du, 2 lžíce marmelády, půl 
sáčku perníkového koře ní,  
4 rozdrcené kuličky nového 
koření a 4 roztlučené  hřebíč ky. 
Vše promícháme a vypracu
jeme tužší těsto, které rozdě
líme na tři díly a rozválíme na 
placky vysoké asi 4 mm. Každou 
placku pomažeme oblíbenou 
marmeládou, klidně po každé 
jinou, a srolujeme. Potřeme 
olejem, zabalíme do pečicího 
 papí ru a v něm rolády pečeme 
při 175 °C asi 30 minut. Pak 
troubu ztlumíme na 150 °C 
a dalších ještě asi 15 minut do
pékáme. Necháme zchladnout 
a podáváme.

Do 250 ml vlažného mléka roz
drobíme kostku droždí, zasy
peme troškou cukru a mouky. 
Ne cháme vzejít kvásek. Pře dem 
uvařené brambory ve slupce na
strouháme a přidáme 500 g po
lohrubé mouky,  špetku soli, 
kvásek, 3 žloutky, 30 g cuk ru, 
30 ml ole je, nastrouha nou kůru 
z 1 cit ro nu, šťávu z ½ citronu 
a 2 panáky  ru mu. Těsto vymí
cháme a necháme půl hodiny 
vykynout. Potom ho  vyválíme 
na 2 cm vysokou placku a for
mičkou na větší kolečka vykra
jujeme koblížky. Do koblížků 
uděláme shora důlek a tou stra
nou ho dáme do rozpáleného 
ole je. Smažíme 5 minut z  každé 
strany. Necháme okapat na 
ubrousku a vychladnout. Do 
důlku dáme lžičku marmelády 
a pocukrujeme.

Uhněteme vodánek z 200 g  
hladké mouky, 3 žloutků, 
špetky soli, 1 lžíce octa, 2 lžic 
zakysané smetany, 1 lžíce rumu 
a 7 lžic vody. Druhé těsto udě
láme ze 100 g hladké mouky 
a 280 g studeného másla. Vodá
nek rozválíme na placku, na ni 
rozprostřeme druhé těsto a sklá
dáme směrem do středu. Po  
60 minutách v lednici rozválíme 
a skládáme, opaku jeme  třikrát. 
Těsto rozválíme na ten kou 
placku a rádýlkem vykrájíme  
2cm proužky a navíjíme na ko
vové trubič ky. Potřeme vejcem 
s lžící mlé ka. Pečeme při 180 °C 
20 minut. Stahujeme z trubi
ček až po vychladnutí. Plníme 
krémem připraveným ve vodní 
lázni ze 6 bílků, 360 g cukru 
krystal, šťávy z ½ citronu  
a 5 lžic meruňkové marmelády.
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každý všední den od 16 hodin 
východní Čechy 90.5 FM | R-HK

Humoriáda – zasmějte se s námi


