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Na lovu / 
Na lovu: Hvězdný speciál

Po prázdninách se soutěživí diváci mohou těšit na premiérové díly vědomostního po-

řadu Na lovu. V průběhu podzimu se seznámí s novým lovcem a každou sobotu jsou 

pro ně opět připraveny Hvězdné speciály. Objeví se v nich například Vojta Kotek, Táňa 

Dyková, Janek Ledecký, Klára Issová, ale třeba i česká kvízová legenda a moderátor 

kultovních soutěží Riskuj! a Videostop Jan Rosák. Půjde opět o charitativní speciály. 

V prvním kole získávají osobnosti za každou správnou odpověď 10 tisíc korun (což je 

dvojnásobek oproti běžným dílům), a  i  když týmy nevyhrají, každý z účastníků získá 

30 tisíc pro svoji charitu. „Jsme moc rádi, že si k nám slavné osobnosti přicházejí za-

hrát, a moc si toho vážíme, protože jdou s kůží na trh. Ačkoliv se to ‚gaučovému‘ hráči 

možná nezdá, zvládnout tlak ve studiu není snadné ani pro ostřílené herce – a chyby 

jsou na světě. Hvězdné speciály jsou ale hlavně o zábavě a na tu se diváci mohou těšit 

především,“ říká kreativní producentka Veronika Mikysková.

Češi jsou hraví a soutěživí. O tom svědčí i vysoká sledovanost pořadu Na lovu. Průměr-

ně se na něj ve věkově skupině 15 až 54 dívá bezmála 30 % z těch, kteří mají ve všední 

podvečer zapnutý televizor. Nejvíce soutěž sledují muži ve věku 25 až 34 let. Hvězdný 

speciál sleduje v cílové skupině 15 až 54 průměrně pětina diváků, kteří mají v sobotním 

prime time zapnutou televizi. Nejvíce ho sledují ženy ve věku 15 až 24 let.*

* Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, ke dni: 12. 7. 2022
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Jste režisér, herec a v posledních letech i výborný 

moderátor. Jak vás tato profese baví? Posouváte 

se? 

Už je to delší dobu, co jsem se začal věnovat mode-

rování. Může za to pořad Tvoje tvář má známý hlas 

a  jeho kreativní producentka Simona Matásková. 

Nikdy předtím mě nenapadlo, že se budu modero-

váním živit, ale baví mě to až nečekaně moc. Býva-

la to taková podceňovaná profese a já si vždycky 

si vzpomenu na to, jak jsem možná před třiceti lety 

viděl poprvé naživo Marka Ebena moderovat ceny 

TýTý.  Tehdy mě zaskočilo, jak to bylo úžasně vtipné 

a chytré. To byl asi ten byl okamžik, kdy se vztah 

k moderátorům v české kotlině začal lámat.

A  posouvám se, protože se musím hodně snažit, 

abych to dělal dobře. Opravdu se s  tím hrozně 

dřu a díky tomu mám pocit, že mi méně zakrňuje 

mozek. A  to je i  důvod, proč přijímám nové výzvy 

a nové projekty. 

Na lovu se vysílá pětkrát týdně a  navíc se točí 

i Hvězdné speciály, mohla by se z toho stát brzy ru-

tina. Jak s tím bojujete?  

Na lovu mě baví hrozně moc. Anglický originál jsem 

znal, a  když jsem dostal nabídku spolupracovat 

na české verzi, vzal jsem ji bez jakéhokoliv váhání. 

Opravdu tu soutěž miluju. Snažím se Na lovu mo-

derovat co nejlépe, což mi pomáhá, aby se z toho 

nestala rutina. Navíc je tam bezva štáb, kreativní 

producentka Veronika Mikysková, režisér Michal 

Čech, producentka Lenka Rychtecká a mnoho dal-

ších. Celý štáb ta soutěž baví, to je velké štěstí. A já 

se tak snažím, aby se smáli, aby je to bavilo a aby 

byli napjatý. Aniž to dávám najevo, tak pořád je za 

kamerami a v zákulisí vnímám a jsem jako malé dítě 

a mám radost, když vidím jejich rozzářené oči. Ne-

dospělost je moje charakterová vlastnost a v tom-

to případě to myslím pomáhá, aby se do této práce 

nevkrádala rutina. 

Ondřej 
Sokol

N A  LOVU  M ILUJ U ,  Z AT ÍM  TO  N E N Í  RUT INA .

Z E PTEJ TE  SE  M Ě  Z A  TŘ ICET  LET

M ODE RÁTOR
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Uvidím, co budu říkat za třicet let. J Zatím jsme ve 

fázi, že to je pro nás událost, na kterou se všichni 

těšíme. 

Vybavíte si nějakou situaci, která vás Na lovu od-

bourala? 

Na lovu se odehrává ve velkém tempu. My dotáčí-

me celodenní směnu většinou kolem páté hodiny 

odpoledne, takže přijedu domů v čase, kdy ta sou-

těž právě běží v  televizi a  já to můžu hrát znovu. 

Jak ty otázky pokládám v rychlém tempu, tak si je 

stejně nepamatuju. A co jsem nevěděl do té doby, 

tak nevím ani v tu chvíli. V tom jsem taký jako dítě. 

Mě nepobaví konkrétní odpověď, ale ta fantazie, 

když někdo odpovědí nějakému herci přidá čtyřicet 

let nebo z Eminema udělá amerického prezidenta. 

V ten okamžik se mi v hlavě otevírá stavidlo fanta-

zie. Sice pokládám dál otázky, ale v hlavě si před-

stavuji, jak by Spojené státy vypadaly, kdyby se 

Eminem stal prezidentem. Hrozně se tomu musím 

bránit, aby mě to neodbouralo. Kdo mě zná, musí 

se bavit tím, co se děje za mým obličejem a  jak 

strašnou bitvu musím snášet ve své hlavě, abych 

to zastavil.

My víme, že se na podzim ve Hvězdných speciá-

lech objeví třeba Vojta Kotek, Táňa Dyková, Janek 

Ledecký, Klára Issová, ale třeba i  česká kvízová 

legenda Jan Rosák. Překvapil vás někdo z kolegů 

svými vědomostmi? Jak vnímáte to, že jdou se 

svou kůží na vědomostní trh? 

Obdivuju je, že k nám přijdou. Je to znak obrovské 

odvahy a  ochoty shodit sám sebe a  udělat si ze 

sebe legraci. To je obdivuhodné, protože spous-

ta diváků se jim bude posmívat, a  to i  v případě, 

že by sami správnou odpověď při těch nervech 

z kamer neřekli. Jsem ale šťastný, když odpovídají 

správně, protože zastupují naše povolání, a já jsem 

rád, když ukáží, že nejsme hloupí. Za všechny můžu 

jmenovat Aleše Hámu, protože on je v naší komické 

dvojici často za takové to šikanované telátko, ale 

vůbec to tak není. Naopak je to velmi chytrý kluk.

Jak byste krátce charakterizoval lovce, které tele-

vizní diváci znají?

Na to je ještě brzo. Jak znám anglický originál, tak 

si myslím, že se budou ještě vyvíjet. Myslím, že teď 

jsou ve fázi, kdy jim došlo, že se z nich staly televiz-

ní hvězdy, a s jejich egem to zacvičí. Stále se pro-

měňují. Myslím si, že tak za rok se to ustálí a budu 

se k nim moct vyjádřit. Zatím bych je charakteri-

zoval tak, že je s nimi ohromná zábava a je mi ctí 

s nimi natáčet.

Jednou jste si postěžoval, že nedostáváte od di-

váků žádné dárky a nemáte hodinky, které by se 

vám hodily. Od té doby vám vaši fanoušci posílají 

spoustu hodinek…

Ano a už to říkat nebudu! Těch hodinek přišlo tolik, 

že už jich mám opravdu dost. Lidi mi udělali takovou 

radost, a  já vůbec nevím, jak jim to mám oplatit. 

Všechny hodinky si z pověrčivosti beru na natáčení 

a často jich mám na rukou i víc.
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V jaké oblasti se cítíte nejsilnější?

V té, které se věnuji profesionálně. V historii a země-

pise. 

A kde jste naopak nejslabší?

V technice, medicíně a v otázkách na tu úplně nej-

modernější kulturu.

Co sport?

To vůbec není problém.

Je nějaká záludná otázka, která se vám občas vrací 

na mysl?

David Bowie v různých podobách. Měl jsem asi čty-

ři otázky spojené s ním – vlastní jméno, jméno alba 

a podobně – a nikdy jsem netušil správnou odpověď. 

Lidi už z toho myslím mají i legraci. 

Je nějaký soutěžící, na kterého jen tak nezapome-

nete?

Nejvíc si asi pamatuji paní, která byla úplně první, 

proti komu jsem Na lovu hrál. Taky si vybavím paní, 

která píše blog za svého kocoura, kterou sleduji na 

instagramu. A vybavím si i sympatickou osmnáctile-

tou studentku z kola, kde jsem jim sebral výhru výko-

nem, který se hned jen tak nezopakuje.

Jak vznikla vaše přezdívka Dr. Vševěd?

Mám dva doktoráty, tak ten „doktor“ se asi nabízel. 

A Vševěd? To vůbec nevím.

Sledujete kolegy lovce?

Samozřejmě. Myslím, že se sledujeme všichni navzá-

jem a fandíme si.

S kým z lovců byste se nejraději utkal?

Všichni jsou dobří. Kdybych já byl soutěžící a  proti 

mně byl lovec Jakub (Kalkulátor)… Ten by byl hodně 

nepříjemný.

Lovci budou rozšiřovat své řady. Koho byste si před-

stavoval do svého týmu?

Těžko říct. My se krásně doplňujeme. Dříve jsme říkali, 

že by to chtělo ještě nějakou ženu, aby Dáša nebyla

Jiří  
Martínek 

I N FORM AC E  J SE M  S I  ZJ I ŠŤOVA L  VŽDYCKY.

DĚ L Á M  S I  V ÝP ISKY  A  VŠE  Z ÁLOHUJ I

DOKTOR  VŠEVĚ D
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sama. Ona je ale úplně skvělá ženská. Jsem hrozně 

rád, že ji tu máme. Tak kdyby přišla ještě nějaká, bylo 

by to skvělé. 

Potkáváte se s dalšími lovci i mimo natáčení? 

Máme virtuální skupinu na internetu, kde trénujeme. 

Občas vyrazíme do hospody na kvíz nebo na něja-

kou akci. Naposledy jsem byl s Dášou na vernisáži.

Jak vypadá trénink lovců po internetu?

Každý si předem vymyslí pětadvacet otázek, pak 

propojíme naše počítače a navzájem se zkoušíme, 

čímž si ukazujeme, jak jsme vlastně úplně blbí. J 

Jak vnímáte Ondru Sokola jako moderátora? A  je 

nějaká jeho hláška, která se vám vybaví?

Úplně ta první, když jsme byli náš pořad představo-

vat ve Snídani s Novou. Řekl tam, že jsem psychopat. 

Pak to aspoň upravil na psychopata v dobrém slova 

smyslu. J Jinak on je fakt profesionál a jedna z při-

daných hodnot Na lovu.

Proměnili se nějak soutěžící za tu dobu, co natáčíte 

Na lovu?

Už vědí, do čeho jdou, a  hlásí se chytřejší soutěží-

cí. Ze začátku se hlásili hlavně ti, co chtěli být vidět 

v televizi. 

Jak na vás jako lovce reaguje vaše okolí?

Sice mám v pořadu jiné brýle než v civilu, ale pozná-

vají mě lidi na ulici, na poště, v samoobsluze. Ale je 

to příjemné. 

Jaké jsou vaše koníčky? Co děláte ve volném čase?

Turistika, cestování a rodina. Ale moje zájmy jsou i to, 

co dělám pracovně. Historie a zeměpis jsou zároveň 

mými koníčky. 

Jaké oblasti konkrétně?

V zeměpise mám rád klasickou regionálku – zeměpis 

Evropy. To spojuji s cestováním. Profesionálně se vě-

nuji dějinám vědy. To v zásadě znamená, že pozná-

vám, jak se dříve bádalo. Ale historie celkově je můj 

velký koníček.

Při vašich zájmech určitě nabíráte spoustu vědo-

mostí, ale připravujete se ještě nějak více?

Ne. Občas mám takové tendence, třeba když slyším 

písničku, tak si říkám, zda bych si k ní neměl zjistit 

více…. Já si ale informace zjišťoval vždycky. Jsem 

třeba zvyklý si z četby knih a časopisů dělat výpis-

ky, abych věděl, kde jsem ty informace slyšel. Mám 

svůj systém, podle kterého funguji. Vše si přepisuji 

do počítače.

Zálohujete si data?

Zálohuji často. Zálohování je základ. Ode všeho mám 

čtyři kopie.

Vy máte rekord, že jste dokázal ve vymezeném 

čase třetího kola zodpovědět nejvíce otázek. Kolik 

jich bylo? 

Nejvíce jich bylo 24, párkrát jsem pak dal 20 otá-

zek, z toho jednou ve speciálu, čímž jsem naše ce-

lebrity trošku naštval. Poslední otázkou v poslední 

vteřině jsem je připravil o výhru. Tam se zjišťovalo 

v záznamu, zda jsem stihl odpovědět před vyprše-

ním časového limitu, a stihl. Nejmíň jsem prohrál ze 

čtrnáctky.

Co prozradíte ze svého soukromí?

O soukromí se snažím příliš nemluvit, ale mám ženu 

a  dvě děti. A  mohu prozradit, že má manželka se 

jmenuje překvapivě Martínková. J



T V  N O VA  2 0 2 2  |  1 3T V  N O VA  2 0 2 2  |  1 2

V jaké oblasti otázek jste nejslabší?

Vzhledem k tomu, že moc nečtu, tak to bude litera-

tura a  novodobá kultura a  hlavně hudba. Malíři mi 

moc nejdou.

V čem se naopak cítíte nejsilněji?

Měl by to být zeměpis, ale už jsem v  této oblas-

ti nafrkal taky pár chyb. Obecně ale přírodovědné 

a technické předměty – matematika, fyzika, chemie, 

biologie – a sport.

Je nějaká záludná otázka, která se vám občas vrací 

na mysl?

Je jich více, ale nikdy nezapomenu na maximální po-

čet tupých úhlů ve čtyřúhelníku. Odpověděl jsem je-

den. Samozřejmě jsou dva. Pořád jsem potom speku-

loval, zda nemohou být tři, ale když jsem si to doma 

přepočítal, pouze početně by to sice vycházelo, ale 

geometricky ne. Ten díl jsem prohrál o  bod a  tato 

otázka mě stála vítězství. 

Je nějaký soutěžící, na kterého jen tak nezapo-

menete?

Byl tu velmi veselý chlapík, vinař. Už Ondra ho roz-

jel při úvodním kole a pak jsem ho sice vyřadil hned 

v  lovu, ale byla s  ním velká sranda. Pamatuji si ale 

více soutěžících, zejména ty, kteří mě porazili. Zaujali 

mě svým výkonem. 

Jednou tu byl chlápek, který strašně chtěl Kvízovou 

dámu, a pak jsem tam přišel já, což on okomentoval 

slovy, že když přivře oči, tak ji ve mně trochu vidí. Ta-

kové extrémy si člověk taky zapamatuje.

Jak vznikla vaše přezdívka Kalkulátor?

I  když mám vystudovaný odborný zeměpis, vyučuji 

hlavně matematiku, která mě vždy šla a učím ji dva-

cet hodin týdně. Docela i  spekuluji o  odpovědích, 

a když to mám u nějaké odpovědi „pade na pade“, 

tak tu správnou odpověď často vymyslím. Ta pře-

zdívka ke mně sedí.

Jakub  
Kvášovský 

COKOL IV  Ř EKNU ,

OBRÁT Í  ON DRA  SOKOL  P ROT I  MNĚ

KA L KUL ÁTOR
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Sledujete kolegy lovce?

Při natáčení vždy, a když jsem doma, tak se dívám 

zejména na díly, u kterých jsem nebyl přítomen.

S kým z lovců byste se nejraději utkal?

To je jasné. S Dr. Vševědem a porazit ho. Sice bych 

měl malou šanci, ale třeba by to zrovna sedlo.

Prý jste s dalšími vytvořili tým a chodíte na hospod-

ské kvízy…

Já jsem kvízy začal hrát s rodinou ještě před soutě-

ží Na lovu. Jmenovali jsme se Kvášovští. Na prvním 

kvízu jsme skončili třetí. Soutěžil jsem já, žena a dvě 

děti, pak jsme tam ještě asi dvakrát byli a poté vše 

zavřel covid. Teď občas zajdu na takový vesnický 

kvíz s bratrem. Lovec Pan Lišák, Vašek, mě přizval, 

zda nechci chodit s jeho týmem Imumlynátů v Praze, 

kam se snažím dojet, když to situace dovolí, nebo 

to vyjde zrovna na dny natáčení. Tým je to výborný 

a daří se nám a často vyhráváme.

Lovci budou rozšiřovat své řady. Koho byste si před-

stavoval do svého týmu?

I mezi soutěžícími převažují muži, proto by bylo fajn, 

kdyby to byla žena.

Jak vnímáte Ondru Sokola jako moderátora? A  je 

nějaká jeho hláška, která se vám vybaví?

On je neskutečně dobrý. Cokoliv já řeknu, on doká-

že použít a obrátit proti mně. Já mám ale toto špič-

kování rád. Vybavuji si, jak jsem řekl, že doufám, že 

přijde nějaká otázka z  mého oboru, a  on se otočil 

do kamery a řekl: „Tak uvidíme, zda přijde nějaká po-

krývačská otázka.“ Nebo jednou jsem řekl, že jsem 

mohl skončit ve Valdicích jako vychovatel, na což on 

opět zareagoval slovy: „Vidíte děti, všechno to mohlo 

skončit dobře…“

Proměnili se nějak soutěžící za tu dobu, co natáčíte 

Na lovu?

Na začátku se hlásili lidé, kteří nevěděli, co čeho 

jdou. Teď se určitě hlásí lepší kvízaři. Už se nestává, 

že by v prvním kole nahráli pět nebo deset tisíc. 

Jste učitelem ve Vrchlabí. Jaké předměty vyučuje-

te?

Matematiku a  zeměpis na druhém stupni základní 

školy.

Jak na vás jako lovce reaguje vaše okolí?

Studenti a  jejich rodiče a často i babičky se dívají. 

Ta popularita je v rozumných mezích. Moc to nepro-

žívám. 

Zkoušejí vás?

Občas se na něco zeptají a někdy popíchnou, tře-

ba když jsem něco nevěděl z oblasti matematiky či 

zeměpisu. Nikdo se ale nevysmívá, všichni chápou, 

že jsme jenom lidi a nikdo nemůže vědět všechno. 

Občas zopakují nějakou hlášku. Nedávno mi studen-

ti hlásili: „V televizi říkali, že rád sundáváte beachvo-

lejbalistkám plavky.“ Je to ale legrace.

Co děláte ve volném čase?

Hodně hrajeme deskové hry a většinu volného času 

nám vyplňuje orienťák. Děti jsou poměrně úspěšné, 

tak objíždíme závody, včetně mistrovství republiky. 

Jako doprovodný program s  tím jsou spojené ná-

vštěvy přírodních zajímavostí, hradů a zámků.

Jak velké máte děti?

Dcera teď jde do kvinty víceletého gymnázia a syn 

teď nastoupí do tercie.

Jaké číslo nechcete slyšet ve třetím kole, abyste se 

cítil komfortně?

Prohrál jsem už i s 8, ale většinou do 10 je to trošku 

nezáživné. Jak už je to těch 13, 14, je šance soutěží-

cích na výhru větší. Dlouhou dobu jsem nebyl scho-

pen nahrát více než 16, ale myslím si, že i 26 se dá 

dohnat. Musí ale vše padat a sejít se víc věcí.

Připravujete se nějak speciálně na svou roli lovce?

Každý den, když normálně funguji, tak sbírám nové 

a nové informace a neustále se zdokonaluji. V autě 

poslouchám písničky a zprávy, v televizi sleduji doku-

menty, zprávy a dívám se i na sport.
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V jaké oblasti se cítíte nejsilnější a v jaké nejslabší?

Nejsilnější se cítím v oborech, které mají blízko k pří-

rodě, takže zvířata, rostliny nebo lidské tělo, i  když 

občas jsou v otázkách takové zvláštnosti, že i v těch-

to oborech musím tipovat. Málokdy kazím i  otázky 

ze zeměpisu, z literatury, divadla či starších českých 

filmů. Naopak nejslabší jsem v  moderních filmech, 

zahraniční hudbě a v otázkách ze sportu. 

Je nějaká otázka, která se vám vrací z minulosti? 

Ano, takových je mnoho. Často se mi stává, že mi jen 

správný výraz nenaskočí dostatečně rychle. Občas 

se i  přeřeknu, například na otázku, kdo je autorem 

knihy Šifra mistra Leonarda, jsem místo Dan Brown 

začala slovem Leonard, a  jelikož první slovo platí 

a vrátit už se to nedá, opravit jsem se nemohla.  

Je nějaký soutěžící, který vám z jakéhokoliv důvodu 

zůstal v paměti? 

Třeba pan Eman z Jihlavy, jehož tvář jsem si pama-

tovala už z několika předchozích televizních soutěží, 

a od začátku jsem věděla, že jde o silného soupeře. 

A dopadlo to tak, že byl v úplně prvním týmu, který 

nade mnou zvítězil. 

Jak vznikla vaše přezdívka?

Vymysleli mi ji lidé ze štábu, souvisí s  tím, že jsem 

vždy měla ráda kvízy a sama vytvářela kvízové otáz-

ky pro různé deskové hry. 

Sledujete kolegy? Jaké jsou vaše vztahy?

Sleduji, a  moc ráda. Každý je jiný, ale všichni jsou 

skvělí, troufám si tvrdit, že nás pojí velmi silné přátel-

ství, a to prakticky od začátku natáčení, prostě jsme 

si lidsky neuvěřitelně „sedli“. V soukromí spolu občas 

někam zajdeme, ať už na hospodský kvíz, do muzea 

nebo do divadla, přes telefon jsme v kontaktu velmi 

často. 

S kým z kolegů byste se chtěla soutěžně utkat? 

Respekt bych měla samozřejmě ze všech kolegů. 

Asi ale nikoho nepřekvapí, že určitě největší z Jirky  

Martínka alias Doktora Vševěda. Utkání s ním by byla 

rozhodně velká výzva a výzvy mám ráda, takže s ním. 

Dagmar 
Jandová 

KOL EGOVÉ  S I  RA DĚJ I  N EOBL É KA J Í  KOSTKOVA N É  KOŠ I LE ,

A BYC H  J IM  N EV YLUŠT I L A  RUKÁV Y

KV ÍZOVÁ  DÁ M A
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Lovci budou rozšiřovat své řady. Koho byste si mezi 

sebe přála? 

Tak jelikož jsou muži v přesile, určitě by bylo fajn mít 

mezi sebou ještě jednu ženu. 

Jak vnímáte moderátora Ondru Sokola?

Ondra je skvělý jako moderátor i jako parťák v záku-

lisí, všechny nás baví i mimo kamery a chová se velmi 

mile. Co se týče moderování, přijde mi až neuvěřitel-

né, kolik vtipů je schopný v pravý okamžik vymyslet. 

A to, jak je schopný číst rychle otázky, aniž by se pře-

řeknul, je pro mě hotová záhada, má můj velký obdiv. 

Vybaví se vám nějaká jeho hláška?

Tak těch je plno. Kamarádi mají rádi například tu, že 

si dělám selfíčka pevnou linkou, v práci si zase kole-

gové raději neoblékají kostkované košile, abych jim 

nevyluštila rukávy. J

Na lovu se vysílá již druhým rokem, proměnili se ně-

jak soutěžící za tu dobu?

Zdá se mi, že se čím dál častěji objevují zkušení hráči, 

kteří si počkali, až uvidí, o co přesně jde a jakou nej-

lépe zvolit taktiku. 

Jak se změnil váš osobní život od té doby, co jste 

lovcem?

Můj osobní život se nezměnil, vše je při starém, člo-

věk musí nadále řešit obyčejné každodenní zále-

žitosti. Lidé na ulici mě poznávají, vesměs říkají, že 

se jim pořad líbí a dělá jim radost, což mě moc těší, 

občas se chce se mnou někdo vyfotit nebo požádá 

o podpis. Kamarádům se pořad líbí, ale největší ra-

dost mají přece jen moje dcery, které sledují všechny 

díly jak moje, tak kolegů.

Co ráda děláte ve volném čase? 

Volného času moc není, snažím se ho trávit s dcera-

mi, a když si udělám chvilku, tak ráda zajdu do diva-

dla nebo na koncert, ale také na výlety do přírody 

a na rozhledny. Takovým mým zvláštním koníčkem je 

i fotit makrosnímky motýlů, brouků a jiného hmyzu. 

U jakého náskoku ve třetím kole se začínáte trošku 

bát, že by to pro vás nemuselo být tolik jednodu-

ché?

Ono to není jednoduché nikdy. Pokud mají soutěžící 

nahráno málo bodů, tak lovec tím spíš nechce pro-

hrát, pokud mají hodně, šance na úspěch je zase 

nižší. Taková hranice je kolem 16 bodů, u  kterých 

když soutěžící dobře vrací, tak už se to pak těž-

ko stíhá. Moje kritické číslo je 17, už jsem nahrála 

i 18 a 19 bodů, ale na dobytí 17 zatím čekám. 

Připravujete se nějak speciálně na svou roli lovce? 

Na nějaké zvláštní učení není čas, spoléhám hlavně 

na vědomosti získané za celý dosavadní život. Ale 

samozřejmě využívám volné chvíle např. v MHD čte-

ním knížek i různých zpráv. Jednou za čas si voláme 

s ostatními lovci, navzájem si klademe otázky a sou-

těžíme, kdo dřív odpoví. 

Co můžeme prozradit z vašeho soukromí?

Je mi 43 let, jsem vdaná a mám dvě dcery. Ty jsou 

z mé role lovkyně nadšené, soutěž sledují a moc se 

jim líbí. 
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V jaké oblasti se cítíte nejsilnější a v jaké nejslabší?

Nejsilněji se cítím v oblastech sportu, hudby, moderní 

historie a politiky. Mezery naopak cítím v přírodních 

vědách – botanice, anatomii, fyzice.

Je nějaká otázka, která se vám vrací z minulosti? 

Vrací se mi kupříkladu první otázka z jedné z posled-

ních finálových štvanic. Otázka zněla: Jak se jmenu-

je frontman hudební skupiny Lake Malawi? Byl bych 

v  tom okamžiku schopen vyjmenovat několik písní 

této kapely, i bývalé skupiny Charlie Straight. Front-

mana jsem rovněž zaznamenal v soutěži Tvoje tvář 

má známý hlas. V  daném okamžiku mi ale zkrátka 

jméno Albert Černý nenaskočilo. Správná odpověď 

by mi navíc stačila k výhře, neboť jsem v tomto díle 

prohrál o jeden bod. 

Je nějaký soutěžící, který vám z jakéhokoliv důvodu 

zůstal v paměti?

V  paměti mi utkvěla například paní Jitka z  Loučo-

vic, která si jako jedna z mála zvolila v prostředním 

kole vyšší nabídku, avšak bohužel byla poměrně záhy 

„ulovena“. Následující den mě paní Jitka kontaktova-

la na sociálních sítích. Napsala, že si účast v pořadu 

velmi užila a že jsem ji příjemně překvapil. A pokud 

budu mít cestu na Lipno, jsem k ní kdykoli zván.

Jak vznikla vaše přezdívka?

S přezdívkou jako první přišel jeden ze scenáristů po-

řadu Jan Liška. Roli při výběru přezdívky taktéž sa-

mozřejmě hrála barva mých vlasů. V roli lovce jsem 

zkrátka „lišák podšitý“, který v pořadu možná nave-

nek působí přívětivě, ale když je to potřeba, dovede 

soutěžící ulovit. 

Sledujete kolegy? Jaké jsou vaše vztahy? Trávíte 

spolu i nějaké chvíle v soukromí?

Kolegy sleduji, vzájemně se velmi podporujeme.

Václav  
Slabyhoudek 

OSTATN Í  LOVC I  PATŘ Í  MEZ I  MÉ

N EJ BL IŽŠ Í  PŘÁTELE

PA N   L I ŠÁ K
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Troufám si říct, že ačkoliv se s lovci znám pouze rok 

a několik měsíců, tak už nyní patří mezi mé nejbližší 

přátele. Trávíme spolu i volný čas – chodíme spolu 

například na hospodské kvízy, ale i na jiné kulturní 

a  společenské akce. V  dohledné době plánujeme 

i  společný výlet do zahraničí. Rovněž se alespoň 

jednou týdně scházíme u videohovoru a vzájemně 

se trénujeme – každý z nás si vždy připraví sérii otá-

zek na způsob finálové štvanice.

S kým z kolegů byste se chtěl soutěžně utkat? 

Byla by pro mě čest se utkat s každým z kolegů. Nej-

větší výzvou by byl souboj s kolegou Vševědem, který 

bývá poražen vskutku výjimečně. 

Lovci budou rozšiřovat své řady. Koho byste si mezi 

sebe přáli?

V prvé řadě bychom si přáli, aby se jednalo o poho-

dového člověka, který by ihned zapadl do naší party. 

Osobně bych preferoval ženu, která by doplnila Kví-

zovou dámu. 

Jak vnímáte moderátora Ondru Sokola?

Ondra na mě udělal skvělý dojem. Role moderátora 

Na lovu je mu podle mého názoru šitá na míru. Doteď 

mě fascinuje, s  jakou lehkostí a  jak vtipně dokáže 

vždy spontánně reagovat na takřka cokoli, co zazní 

z úst soutěžících i lovců. 

Vybaví se vám nějaká hláška, kterou na vás měl?

Vtipných hlášek na mou osobu zaznělo mnoho, takže 

by z toho byl dlouhý seznam, a je tedy těžké vybrat 

nějakou stěžejní.

Na lovu už funguje nějakou dobu, proměnili se nějak 

soutěžící za tu dobu?

Domnívám se, že oproti začátkům se do soutěže při-

hlašuje více kvalitních soutěžících, kteří mají širokou 

škálu znalostí. Na rozdíl od první série soutěžící ve fi-

nálové štvanici pravidelně nahrávají více polí, téměř 

vždy minimálně deset.

Jak se změnil váš osobní život od té doby, co jste 

lovcem? 

Můj osobní život se od doby, co jsem lovcem, příliš 

nezměnil. Stále se věnuji právním překladům a volný 

čas trávím podobně jako před mou účastí Na lovu. 

Je ale pravda, že mě lidé poslední dobou poznávají 

celkem často a zastavují mě na ulici či v MHD, žádají 

o fotku, a to i v Praze, kde jsem se zpočátku cítil cel-

kem anonymně. Ohlasy od rodiny a  přátel na mou 

účast v soutěži mám vesměs pozitivní a cítím z jejich 

strany velkou podporu, za což jim děkuji. 

Jaké jsou vaše koníčky? Co rád děláte ve volném 

čase?

Volný čas trávím nejraději s přáteli, se kterými pravi-

delně podnikáme různé výlety, především po České 

republice. Prakticky každý týden se s přáteli účast-

ním hospodských kvízů. Také rád jezdím na kole 

a sleduji sportovní přenosy, především fotbal a tenis, 

v  zimních měsících biatlon. V  neposlední řadě rád 

čtu a sleduji současné dění. 

U jakého náskoku ve třetím kole se začínáte trošku 

bát, že by to pro vás nemuselo být tolik jednodu-

ché?

Myslím si, že hraniční je obecně 14.–15. pole, zvláště 

pokud je tým soutěžících vícečlenný. V tomto případě 

stačí dvě až tři špatné odpovědi a naopak vrácení tý-

mem a rázem může být finálová štvanice napínavá 

až do posledních vteřin.

Připravujete se nějak speciálně na svou roli lovce? 

Jak získáváte vědomosti?

Jak jsem již zmiňoval, pravidelně se „dovzdělávám“ 

díky pravidelným tréninkům s kolegy lovci, stejně tak 

je z  tohoto pohledu přínosná má pravidelná účast 

na hospodských kvízech. Rovněž rád sleduji britskou 

verzi pořadu Na lovu – The Chase. Také mě baví 

různé deskové vědomostní hry. V  neposlední řadě 

si troufám říct, že samotná možnost trávit čas ve 

společnosti ostatních lovců je z  hlediska získávání 

nových vědomostí velmi obohacující a  pomáhá mi 

rozšiřovat obzory. 

Co můžete prozradit ze svého soukromí?

Je mi 29 let a v současné době jsem svobodný.



T V  N O VA  2 0 2 2  |  25T V  N O VA  2 0 2 2  |  2 4

Vědomostní pořad Na lovu je vysílán pětkrát týdně. 

Brzy by se z toho mohla stát rutina. Čím je pro vás 

práce na něm stále zajímavá a překvapující?

Je to stejné jako se sportovním zápasem. Fotbal 

nebo hokej můžete vidět po tisící, a pořád se neo-

mrzí. I u nás do poslední chvíle nevíte, jak to dopad-

ne. Navíc ve štábu všichni pořád hrajeme, různě se 

sázíme, jak to skončí, často nás lovci šokují tím, co 

vědí. I když teď už tolik ne. Po tom, co se rozneslo, že 

někteří z lovců nejsou z naší sluneční soustavy, spíš 

jen pokrčíme rameny.

A pak je tady Ondřej. S ním se nikdo nudit nemůže, 

ještě ve spojení se scenáristou Dominikem Landsma-

nem je člověk rád, že v zákulisí aspoň na chvíli udrží 

koncentraci.

Vybavíte si nějakého soutěžícího, který vám z jaké-

hokoliv důvodu zůstal v paměti? 

Takových soutěžících je víc, třeba sanitář Štěpán, 

který předvedl snad nejlepší výkon ze všech sou-

těžících, které jsme u  nás měli, a  porazil s  týmem 

Vševěda. Nebo paní Jana, starší paní, která v  prv-

ním kole nahrála sotva 20 tisíc, dostala se do fi-

nále sama a  nakonec vyhrála. A  pak je tady celá 

řada těch, kteří k  nám přijdou spíš než pro výhru 

pro zážitek. A  věřte, že se štáb celý den snaží, 

aby to pro lidi zážitek byl. I  když třeba nevyhrají…

Na podzim do týmu lovců přibude nový člověk. Bu-

dete ještě rozšiřovat tým, a pokud ano, jak se mo-

hou zájemci hlásit?

Naši lovci jsou skvělí, ale všichni mají náročná 

a  vážená zaměstnání, která mají na prvním mís-

tě, proto bychom tým ještě rádi posílili. Lovce hle-

dáme stále. Proto průběžně testujeme nadějné 

soutěžící i  jiné vhodné kandidáty. Kdo si o  sobě 

Veronika 
Mikysková 

C E LÝ  ŠTÁ B  SE  S NAŽ Í ,

A BY  M Ě L I  SOUTĚ Ž ÍC Í  ZÁŽ ITEK

KRE AT IVN Í  P RODUC E N TKA 
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myslí, že by mě na to, stát se naším lovcem, může 

si svoje znalosti vyzkoušet na nova.cz/casting. Po-

kud budou jeho výsledky výtečné, ozveme se mu.

Ondra Sokol je velmi pohotový moderátor. Jeho 

scénář asi jeho vtipné hlášky neobsahuje, jaké má 

zadání? 

Ondřej je úkaz. Nikdy jsem se nepotkala s  takovou 

mírou humoru, inteligence, empatie a šarmu v jedné 

osobě. To vlastně ani není fér. U spousty talentova-

ných většinou převládá jedna až dvě věci, u něj mu to 

tam nahoře všechno ládovali lopatami. A ještě něco, 

pořád si hraje. Neumřelo v něm to malé dítě, tedy ni-

kdy se s ním nenudíte.

Co se týká tohoto formátu, hned u prvního setkání 

jsme oba našli shodu. Na lovu viděl vlastně stejně jako 

já – když spojíme vědomostní pořad (Češi milují kví-

zy) a humor (no jasně, že i ten Češi milují), nemůže to 

dopadnout blbě. Ondra je součástí týmu soutěžících, 

doopravdy jim fandí, a když vyhrají, má z toho upřím-

nou radost. Lovce má taky rád, ale moc dobře ví, jak 

těžké je porazit je, a proto na ně často používá svůj 

nejtěžší kalibr – humor. A ten těžko někdo přebije.

Jak vypadá práce na scénáři k soutěži? 

Každý ze scenáristů dělá celý díl. Práce spočívá 

v tom, že si nejdřív v systému zjistím, kdo zrovna bude 

ten den soutěžit, a projedu si jejich dotazník. Tam si 

vypíchnu zajímavosti, o  kterých s  nimi bude Ondra 

mluvit v rozhovoru. Například že pan Antonín rád jez-

dí nahý na koni nebo rád nahý pracuje na zahrádce, 

popřípadě nahý rád vyměňuje prasklou žárovku. Na 

základě těchto jeho koníčků či zajímavostí připravím 

pro Ondru otázky k rozhovoru. Například „Jak často 

býváte nahý?“, „Jaké další věci ještě děláte nahý?“, 

„Přijel jste sem dnes nahý?“ a podobně.

Zároveň i připravím Lovci, i když v tu dobu ještě nevím, 

který to bude, úvodní větu na soutěžícího. Takové to, 

jak lovec přijde, sedne si a něco řekne soutěžícímu, 

například: „Vy se prý rád odhalujete, tak uvidíme, jestli 

nám dnes odhalíte vaše znalosti.“ Ta úvodní věta, to je 

jenom takový nástřel, který se ani nemusí použít, pro-

tože Lovec si třeba vymyslí nějakou svoji anebo pan 

Dominik
Landsman 

L ID I  SE  DOM N ÍVA J Í ,  Ž E  J SE M  P OŘÁD

N A  M ATE ŘSKÉ  DOVOLENÉ 

Na scénářích vědomostní zábavné soutěže Na lovu se kromě Jana Lišky a Ivany Chřibkové podílí Dominik 

Landsman, který vystudoval obor finance podniku, ale pracoval jako realitní makléř. Při změně zaměstnání 

se po dvou týdnech rozhodl práci opustit a zůstat místo manželky na rodičovské dovolené. Své zážitky 

s péčí o syna začal zveřejňovat na blogu a získával mnoho čtenářů. Časem blogové zápisky vydal knižně. 

Úspěšná kniha se loni dočkala zfilmování a hlavního hrdinu si zahrál Jiří Mádl. Film mohou diváci vidět na 

Voyo.

SC E N Á R ISTA
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Antonín předvede v prvním kole takovou bídu, že to 

lovec bude chtít nějak okomentovat. Prostě se im-

provizuje na místě těsně před jeho výstupem. 

No a  v  neposlední řadě píšu představování lovců, 

když je Ondra představuje prvnímu soutěžícímu. 

„Může to být Doktor Vševěd, který se živí sirotky. 

Nebo to bude Kalkulátor? Legenda praví, že je chlu-

patý i zevnitř…“

Potom ještě musím před vysíláním se soutěžícími 

projít to, jak se budou představovat na kameru, 

a hlavně je připravit na rozhovor s Ondrou, aby vědě-

li, o čem a jak se budou s Ondrou bavit.

Ve své tvorbě glosujete životní situace, jak jste se 

k lovcům dostal? Jste sám kvízař?

Nejsem kvízař. Nemám žádné vědomosti. Jsem na 

tohle úplně marnej. K  pořadu jsem se dostal skrz 

kreativní producentku, se kterou jsem už v minulosti 

spolupracoval na jiném projektu, který ale nedopadl. 

Zavolala mi, že rozjíždí tenhle pořad a že by potřebo-

vala někoho vtipného. Já jsem se zeptal, kolik za to 

dostanu, ona řekla, že moc ne, tak jsem to vzal. 

Veřejnosti jste znám především díky Deníčku mo-

derního fotra. Kdy má moderní fotr čas připravovat 

se na kvízy? A mohou se vaši čtenáři těšit někdy na 

to, že váš hrdina zamíří mezi kvízaře?

Já se na kvízy nepřipravuju. Jak jsem už říkal, tak nej-

sem kvízař. Z nějakého důvodu se lidi domnívají, že 

jsem pořád na mateřské dovolené a že se celé dny 

starám o dítě. Mému synovi je devět a chodí do školy. 

Přes den normálně pracuju.  

Na lovu je zábavná vědomostní soutěž, ale její mo-

derátor často vtipně glosuje. Vy sám jste znám pro 

satiru a  ironii. Je to to, co vnášíte do scénářů Na 

lovu?

Přesně tak. Rád bych napsal, že všechno vtipný, co 

Ondra říká, tak má ode mě napsaný. Tak to píšu. Ve 

skutečnosti je ale Ondra vtipný i sám od sebe, tak-

že spoustu humoru vymyslí sám přímo v danou dobu 

na place. Ale samozřejmě ty nejvtipnější věci, co kdy 

řekl, to má ode mě.
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