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Královský podcast v městě královen

Vlaďka Buchtová, Jan Weisser

Když jsme připravovali program pro krajskou kampaň na téma Regionální osobnosti, věděli jsme, že máme z čeho čerpat, protože 

právě Královéhradecký kraj je přímo pokladnicí spisovatelů, malířů, výtvarníků, divadelníků, politiků a dalších osobností, které 

významně zasáhly nejen do kulturního života našeho kraje, ale i celé naší země. Ty nejlepší z nich pak reprezentují české země na 

celém světě.

Knihovna své kulturní odkazy minulosti samozřejmě z titulu své funkce pečlivě střeží a střežit má. Ale nechtěli jsme sahat jen do časů 

dávno minulých. Máme přece mnoho současných ‒ více či méně známých ‒ zajímavých lidí. Proto jsme rádi přijali nabídku na 

videorozhovory se současnými osobnostmi, kterou jsme na konci minulého roku dostali od Jana Weissera, bývalého tiskového 

mluvčího ČTK, který nyní působní v Akademii ČTK, kde vede kurzy psaní na web a kurzy prezentačních dovedností.

Sám autor projektu říká: „Královéhradecký kraj je plný inspirativních lidí, kteří za sebou mají nejen zajímavé příběhy, ale  nabízejí i 

netradiční úhly pohledu. Právě tyto příběhy a úhly pohledu jsme chtěli dostat mezi širší veřejnost, a proto vznikl Královský podcast.  

Zveme si do něj hosty, kteří jsou spjati s naším krajem. Ať už se zde narodili, nebo se výrazně podílejí na našich životech. Vznikl tak 

zajímavý mix rozhovorů s lidmi napříč všemi oblastmi. Na našem Youtube nebo Spotify si můžete poslechnout rozhovor s děkanem 

FIM UHK prof. Josefem Hynkem, zakladateli čokoládovny Jordi's nebo třeba výkonnou producentkou dokumentárního filmu V síti 

Pavlou Klimešovou.“

Nyní – v době nouzového stavu – je formát podcastu pro knihovnu více než důležitý. O tom vypovídá i akce JORDI´S LIVE: 

Čokoládové povídání, které proběhlo v pátek 27. 3. živě přes facebook SVK HK – jednalo se o rozhovor se zakladateli čokoládovny 

Jordi's.

Do rozhovoru se tak mohla veřejnost aktivně zapojit kladením dotazů anebo jednoduše jen jeho sledováním. Šlo především o to, 

přiblížit veřejnosti, jak mluvčí řeší dopady krizového stavu na drobné podnikatele.

Natáčení s sebou přináší i nároky na technické vybavení. K natáčení rozhovorů je třeba dvojice kamer a mikrofonů. "Víme, že 

technická kvalita není 100%, ale snažíme se každým dílem kvalitu zlepšovat. Každý díl je pro nás něčím novým a stále se učíme," 

říká hlavní kameraman podcastu Petr Nedvídek.  

První rozhovor byl publikován v listopadu 2019 a do března 2020 k nim přibylo dalších 6. Všechna videa mají přes  2 000 zhlédnutí, 

což není na projekt takového formátu vůbec špatné. Do konce roku by mělo přibýt dalších 10 rozhovorů a vypadá to, že i těch 

online.   

Pokud si uděláte čas a některé z rozhovorů si budete chtít poslechnout, najdete je na stránkách knihovny pod odkazem na regionální 

kampaň:

https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Tema-pro-rok-2020-Regionalni-osobnosti.aspx
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