
ROZHOVOR

Kdo je Jirka? Jak by ses představil? 
Jirka je chlapík po čtyřicítce, který rád dělá 
muziku a moderuje. Má rád svou práci 
a rodinu, snaží se žít pokud možno  s čis-
tým štítem a zvládat život se všemi jeho 
nároky a nástrahami. Má radost z dobře 
fungující rodiny, ze syna. Má chyby jako 
každý, ale snaží se uvědomovat si je, a po-
kud možno i napravovat. 

Jak napravuješ své chyby?  
Záleží na tom, jakou chybu myslíš. 
Například kouřím, i když dobře vím, že 
bych neměl. A je to věc, se kterou zatím 
moc nepracuji. Málo sportuju. Mnohé 
nedostatky jsem si uvědomil především 
díky své skvělé ženě, která je vnímavější, 
citlivější než já a má smysl pro řád. Vděčím 
jí například za to, že mě naučila životní 
kázni. Od přírody jsem dost rozevlátý 
a často líný, a nebýt manželky, asi bych 
jen ležel na gauči a popíjel víno. Vím 
například také, že jako lecjaký jiný chlap 
jsem ješita a egoista. S tímhle se snažím 
pracovat. Nejdůležitější je si v procesu 
sebepoznávání chybu nebo nedostatek 
uvědomit a chtít zahájit zlepšování. 

Kdy ses poznal se svou ženou? 
Zuzana byla moje první láska. Potkali jsme 
se v roce 1989, když nám bylo čtrnáct. 
Jsem rodák z Louňovic a moje kamarádka, 
která do naší vesnice jezdila na chatu, si 
o prázdninách přivezla kamarádku. Dívky 
potřebovaly naladit kytaru, s čímž jsem rád 
pomohl. Tak jsem poznal svou budoucí 
ženu. Byla to samozřejmě ještě dětská 
láska, chodili jsme spolu do kina, vodili se 
za ruce, procházeli se po Praze. Pak jsem 
odešel studovat konzervatoř a bydlel na 
internátu. Dopisovali jsme si ještě nějakou 
dobu, ale později to skončilo. Zuzana se 
vdala, narodily se jí dvě děti, ale sem tam 

jsme o sobě věděli, napsali si pár řádek. Ve 
čtvrťáku jsem ji pozval na absolventský 
koncert. Na první lásky se prostě neza-
pomíná. Ta moje se naštěstí pro mě po 
čase rozvedla, takže jsme se zase začali 
potkávat. Tři roky po koncertě jsme se 
vzali a v roce 2008 se nám narodil syn. 

Jaký okamžik v dětství si vybavíš jako 
první?
Moje paměť rozhodně není fenomenální. 
Ale opravdu dobře si vybavuji, kdy jsem 
přišel jednou ze školky domů, v obývá-
ku byla dětská postýlka a v ní ležel můj 
čerstvě narozený bratr Štěpán. Na mých 
necelých pět let opravdu silný dojem! 
Moje dětství bylo skvělé, mám fantastické 
rodiče, vyrůstali jsme s dvěma bratry na 
vesnici u lesa, volný čas jsme trávili přede-
vším v přírodě.  

Jak tehdy vypadal váš běžný rodinný 
víkend? A jak se liší od víkendů v tvém 
současném životě? 
Tehdy, aspoň mám ten pocit, bylo vše 
klidnější a volný čas jsme trávili především 
doma a v přírodě kolem domova. 
Nejezdili jsme na dovolené ani na hory, 
ale nikdo z nás to nevnímal jako újmu, 
protože doma nám bylo dobře. V zimě 
jsme jezdili na běžkách ve Voděradských 
bučinách a chodili bruslit na rybníky. Letní 
víkendy jsme trávili venku, skoro každou 
sobotu večer se dělal táborák a opékali 
jsme buřty, děti běhaly s bandaskou pro 
pivo a u ohně všichni poslouchali, jak 
soused hraje na kytaru. 
 Aktuální situace je nesrovnatelná, což 
je dáno především charakterem i tempem 
mojí práce. U muziky se nerozlišuje, jestli 
je všední den, nebo víkend, se Spirituál 
kvintetem hrajeme zhruba sto koncertů 
ročně, k tomu je potřeba přičíst přípravu 
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Člena skupiny Spirituál kvintet a zároveň svého sou-
seda Jiřího Holoubka jsem požádala o křest mé knihy 
Domov pro tělo i duši, kterou jsem napsala po dokonče-
ní stavby svého nového domu. Už jste potkali člověka 
milého, sympatického, stále dobře naladěného, který ve 
všem a v každém hledá to lepší, na nic si nestěžuje, milu-
je svou práci a rodinu, bere život tak, jak je, a nechce nic 
a nikoho měnit? Já ano – je to právě Jiří Holoubek, zna-
mením i povahou Lev.  

Jiří Holoubek

jsou určena těm, kteří  
se chtějí nechat okouzlit

Kouzla



a cestování, samozřejmě práci v Českém 
rozhlase, moderování... Takže času doma 
moc nemám. Víkendy se také často 
podřizují aktivitám našeho syna, který se 
věnuje akrobatickému rokenrolu, chodí 
do Dismanova rozhlasového dětského 
souboru, aktuálně natáčí druhý film, účin-
kuje ve hře v Národním divadle. Dá se říct, 
že jsme stále v pohybu. 

Za co jsi svým rodičům vděčný, a co 
mohli naopak udělat jinak? 
Jsem jim vděčný za hodně a neměnil 
bych ani je, ani jejich způsob výchovy. 
Mám vlastně jen samé skvělé vzpomínky. 
Trochu problematičtější to možná mohl 
mít můj mladší bratr, a to kvůli roku 1989. 
Když přišla revoluce, bylo mu devět let. 
Naše máma se tehdy velmi aktivně zapo-
jila do porevolučního dění, angažovala se 
hodně v obci a bratr mohl vnímat, že ho 
trochu pustila ze zřetele. Táta je ohromně 
šikovný, vstřícný, ochotný, nejklidnější 
člověk, kterého znám. A všechno umí. Na 
co sáhne, se mu daří, takže jsme měli velký 
vzor. Vyrobil nám třeba sám dvojkolo, což 
byla věc na vesnici tehdy nevídaná. Byli 
jsme králi Prahy-východ.  

Čím jsi chtěl být jako malý kluk?
Moji rodiče správně tušili, že nejsem 
obdařený v oborech matematika, fyzika, 
chemie a zároveň nejsem tak manuálně 
zručný jako oba moji bratři, takže mě 
vedli k hudbě. Už na základní škole jsem 
chodil na zobcovou, později na příčnou 
flétnu. Hraní mě nestálo žádné velké 
úsilí a bavilo mě. Pokud si dobře vzpomí-
nám, jako náhradní měli rodiče pro mě 
vymyšlené obory sedlář nebo knihař. Ale 
s muzikou to dobře dopadlo a já jsem 
moc rád, že jsem u ní zůstal. A když jsem 

mluvil o mé nezručnosti, musím dodat, 
jak moc obdivuju bratry. Mladší Štěpán se 
zabývá tvorbou dřevěných soch a šperků, 
je vynikající řezbář. Starší Ondřej vyrábí 
akustické kytary. Je pro mě fascinující 
vidět, že z kusu dřeva pod jejich rukama 
vzniká něco tak krásného. Sám jsem si 
zkoušel vyrobit pouze dýmku.  

A čím jsi? Je tvé povolání i tvým  
koníčkem? 
Nepochybně. Baví mě jak moderování, tak 
koncertování. Rozhlasová práce je úžasná 
v tom, že každý host je jiný, na každé-
ho se člověk musí připravit a vždycky 
se tak dozví něco nového. Důležité je 
umět poslouchat, co daný člověk říká, 
reagovat na něj, protože jen tak můžeš 
poodhalit, o čem mluví rád a co ho baví. 
Tak máš šanci se dozvědět něco nové-
ho, co třeba ještě neřekl, i když už dělal 
třeba stovky rozhovorů. A naučil jsem 
se také jednu důležitou věc. Zpočátku 
jsem měl tendence k některým hostům 
přistupovat jaksi lehkomyslně, nečekal 
jsem překvapení, u některých lidí jsem 
pochyboval, jestli vůbec mají co říct. Ale 
postupně jsem pochopil, že každý člověk 
je něčím zajímavý a úkolem moderátora 
je to něco najít a ukázat lidem.  

Jako rozhlasový moderátor se potkáváš 
s řadou lidí. Je někdo, kdo tě obzvlášť 
zaujal? 

Každý host stojí za pozornost, na každém 
je něco zajímavého. Nejvíc mě potěší 
lidé, kteří do rozhovoru vlastně nejdou 
s úplnou chutí, jsou spíše nenaladěni, ale 
nakonec odcházejí s dobrým pocitem, že 
strávili příjemný čas. Pamatuju si napří-
klad, že v dobré náladě nebyla třeba Jiřina 
Bohdalová. Byla vlastně velmi nevstřícná. 
V průběhu rozhovoru se však uvolnila, 
cítila se dobře a nakonec byla příjemná, 

milá, vysloužil jsem si i pochvalu. Příjemně 
mě překvapil i Štefan Margita, světová 
operní hvězda, která by mohla mít své 
manýry. A přitom je to otevřený a milý 
chlapík se skvělým smyslem pro humor. 
Hezkou zkušenost jsem měl s Karlem 
Šípem, jenž nerad chodí na rozhovory, 
protože prý má pocit, že už všechno řekl. 
I on odcházel ze studia s dobrým pocitem, 
který by mě být ideálně oboustranný.

Kdy ses ocitl v kapele Spirituál kvintet? 
Když v roce 2004 zemřel Karel Zich, hleda-
li ve Spirituál kvintetu kytaristu a zpěváka, 
který by na Karlovo místo nastoupil. 
Hrál jsem tehdy s bluegrassovou kapelou 
a jeden náš společný známý nás propojil. 
Dorazil jsem na zkoušku, zahrál, zazpí-
val, líbil jsem se a už jsem tam patnáct 
skvělých let. 

Na webu Českého rozhlasu píšeš, že rád 
kouzlíš. Co tě na kouzlení baví? 
Díky rozhlasu jsem potkal člověka, který 
vede kouzelnický klub v Praze. Slyšel, 
že v rozhlase mluvím o svém obdivu ke 
kouzlení a kouzlům, a napsal mi, ať se 
přijdu podívat do jejich klubu. Začal jsem 
se věnovat mikromagii, protože při použití 
minima rekvizit se dají dělat přímo před 
očima diváků na stole krásné iluze. Všichni 
víme, že jsou to triky, na což často upozor-
ňují škarohlídi, ale kouzla jsou určena těm, 
kteří se chtějí nechat okouzlit. Bohužel 
nemám čas se kouzlení věnovat pořádně. 
Jako cokoli jiného totiž vyžaduje mnoho 
času a cviku. Ale kamarádům v hospodě 
občas pár svých osvědčených triků rád 
ukážu.  

Byl jsi někdy v situaci, kdy jsi nevěděl, 
jak dál?
Ve fatálním slova smyslu ne. Mám 
šťastnou rodinu, bratry, rodiče, výborné 
vztahy, práci, která mě baví, s nikým, 

u koho by mě to trápilo, nejsem v zásad-
ním konfliktu. A když třeba k nějakému 
nedorozumění někde přece jen dojde, 
snažím se to pragmaticky brát jako výzvu 
a hned problém řešit. Uvědomuji si velmi 
výrazně, jak se teď a tady máme dobře. 
Žijeme v klidném středu Evropy, v blaho-
bytu, o kterém se milionům lidí ani nezdá. 
Ne všichni se sice máme stejně, ale stále 
platí, že drtivá většina z nás má střechu 
nad hlavou, přístup ke zdravotnictví, má 
co jíst. Nehrozí nám tornáda, zemětřesení, 
tsunami, hladomory. A to není málo.

Máš nějaké životní krédo?  
Vlastní, originální nemám. Jediné, které 
mi přijde jasné, výstižné a srozumitel-
né tak, že ho s chutí aplikuji i pro sebe, 
pochází z korespondence mezi Voskov-
cem a Werichem, kteří se povzbuzovali 
prostým: Hlavně se neposrat! S tím se dá 
přežít leccos.  

Kdybys mohl něco změnit, co by to 
bylo? 
V osobním životě bych nic zásadního 
neměnil. Jsem si vědom toho, že to možná 
zní až podezřele. Kdybychom se bavili 
o věcech, které nás přesahují, změnil bych 
chování lidí k přírodě, k planetě. A často 
chování nás k sobě samým. Měli bychom 
se snažit, aby po nás ani v nás nezůstával 
nepořádek a zloba. Abychom měli čisto 
ve vztazích – rodinných, sousedských, 
pracovních. Jak už bylo řečeno, v této 
zemi a v této době se máme tak dobře 
jako nikdy nikdo před námi. A je potřeba 
si toho vážit a snažit se, abychom nebyli 
posledními, kteří to mohou prohlásit. 

Máš nějaký návod na to, jak žít šťastně?  
Nemám. Je těžké poskytovat univerzální 
návod vlastní šablony někomu, kdo má 
jiné podmínky, rodinné zázemí, vzdě-
lání, materiální zajištění. Vyrůstal jsem 
v harmonickém rodinném prostředí, ale 
někdo jiný to štěstí třeba neměl a může 
mít nefunkční vztahy, a to nejen vlastní 
vinou. Vnímám v sobě i kolem sebe, že 
to, jak člověk žije, je z velké části dílem 
štěstí a náhod. I kdybych tedy nějaký 
návod měl, nebyl bych tak troufalý, abych 
ho považoval za použitelný pro všechny. 
Já osobně se prostě snažím vycházet se 
světem po dobrém, nepodporovat zlo 
v jakékoli podobě a chovat se úplně oby-
čejně slušně. 

Renáta Kiara VARGOVÁ
Foto: Khalil BAALBAKI a Ivan KREJZA
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Jiří Holoubek je moderátor, 
kytarista, flétnista a zpěvák, vystu-
doval Vojenskou konzervatoř. Je 
zakládajícím členem bluegrassové 
skupiny Reliéf (1996–2013), od září 
roku 2004 hraje a zpívá v legen-
dární folkové skupině Spirituál 
kvintet. Vlastní písničkovou tvorbu 
představuje jako sólista, případně 
v projektu s názvem Jiří Holoubek 
Trio. Za rozhlasovým mikrofonem 
působí od roku 2000, v současnosti 
je moderátorem stanice Český 
rozhlas Dvojka.


