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Příloha č. 1 – Záznamový arch (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 - Přehled analyzovaných dílů (tabulka) 

 

 

Kluci v akci Ano, šéfe! Babicovy dobroty 

Italská 01/01 Restaurace Hrádek 23. 11. 2008 

Adventní  01/07 Lesní zátiší 15. 3. 2009 

Jarní  01/09 Arter 3. 5. 2009 

Toskánská  01/12 Fregatta 31. 5. 2009 

Třeboňská 02/01 Vltavanka/U Lojzíka 18. 9. 2009 

Zabijačková (1) 02/02 Nová hospoda 11. 12. 2009 

Jahodová 02/03 U Hrabala 30. 4. 2010 

Bavorská 02/08 Zahrada v opeře 14. 11. 2010 

Masopustní 02/09 Motorest Galerie 20.2. 2011 

Bylinková 02/11 ŽŠ Bílá 26. 6. 2011 

Svatební  03/01 Šéf se vrací 15. 4. 2012 

Legendy české kuchyně (4) 03/07 Pizzerie Latrán 22. 9. 2012 

Děčínská 03/11 Vlčárna 10. 11. 2012 

Adventní 04/01 Skandinávia/Černá 

kočka 

8. 12. 2012 

Fotbalová 04/07 Restaurace Kuželna 23. 2. 2013 

Polévková 04/11 Café Prague 9. 3. 2013 

Česko – slovenské Vánoce 05/01 Modrá stodola 13. 4. 2013 

Aprílová III 05/05 Leten světem 4. 5. 2013 

Vaříme na Slovensku I – 

Žilinský kraj 

05/06 Restaurace Rybářská 

bašta 

7. 9. 2013 

Vaříme v Ústeckém kraji 05/11 U klauna 12. 10. 2013 

 

 

 



Příloha č. 3 – Ukázky rozhovorů (text) 

 

Rozhovor č. 1 – Klára Balvínová, vedoucí projektu pořadu Ano, šéfe! 

 

Má nějaké specifické osobní zájmy, které by se projevovaly v pořadu? 

Jezdí na motorce, to tam je. Rád cestuje, to tam není. A má rád jídlo, to je ono… 

 

Je mu nějak zvnějšku vytvářena image? 

(kroutí hlavou) Ale samozřejmě trošku jako ten předobraz byl Gordon Ramsay, Ano, šéfe! je 

licencovanej pořad, jmenuje se to Kitchen Nightmares, ale von k němu má hodně blízko ten 

Zdeněk. A co já jsem poznala další různý šéfkuchaře, tak oni jsou všichni takoví. Jsou hluční, 

sprostí. Ona ta práce v kuchyni je strašná, tam se nikdo s nikým namaže, že by o něco prosil 

nebo tak, tam prostě lítají pánve. Ono i proto nejsou šéfkuchařky ženský, protože by to 

prostě nezvládly. To se prostě nedá. Já jsem to viděla, jaký to bylo, a utekla bych po pěti 

minutách. Strašně drsný. 

 

Pojďme k diváckým reakcím. Jak si myslíte, že kuchař působí na diváky.  

Já si myslím, že velmi pozitivně. Je to člověk, který tady hodně lidem, co se týče 

gastronomie, otevřel oči, a ty dobrý kuchařský pořady začaly vznikat až po Ano, šéfe! Začalo 

se o tom mluvit, a myslím, že to byla do jisté míry i taková osvěta. Samozřejmě ale, že se to 

polarizuje. Spousta lidí vůbec nevydejchá to, že je sprostej. Ze začátku na to byly hodně 

vyhrocený reakce, že prostě starý pani volaly do televize a říkaly, že ten pán říká v pořadu 

„vole“. Jsou prostě lidi, pro který je to nepřijatelný a nepřekousnutelný, a ty ho přímo 

nenáviděj, ale myslím, že se ukazuje, že široká část lidí ho má ráda, zvlášť ty mladí. Je z něj 

najednou takovej guru přes tu gastronomii.  

 

Víte, jestli divácké reakce byly stále velké po celou dobu vysílání, nebo to bylo 

v nějakých vlnách v závislosti na to, co se vysílalo? 

Co jsou to reakce? Jako sledovanost? 

 

Ano, myslím sledovanost, ale myslím i takové to, jak jste říkala, že volaly staré paní do 

televize.  

Negativní reakce byly za začátku, během první série, což bylo jaro 2009. Za začátku bylo pár 

dotčených paní, které měly pocit, že kazíme mládež a tak. Sledovanost měly díly ale stabilní. 



Byly tam díly, že měly výkyvy, že třeba měli o hodně víc, nebo když se proti nim hrál fotbal, 

tak míň, ale jinak to sledovala skupina lidí, kteří jsou k tomu poměrně loajální. 

 

 

Rozhovor č. 2 – Jan Lacina, producent pořadu Babicovy dobroty 

 

Mohl byste se, prosím, představit a říct, jaký máte vztah k pořadu? 

Tak já se jmenuju Jan Lacina a jsem producentem pořadu Babicovy dobroty.  

 

Máte nějaký vztah ke kuchaři? Dalo by se říct, že jste přátelé, nebo podobně? 

Ano, jsme s Jiřím Babicou dlouholetí přátelé. A naše přátelství trvá asi 15 let. 

 

Kdy jste přišel na to, uvědomil si, že on by mohl být tím televizním kuchařem? 

Já když jsem ho poprvý potkal, tak jsem věděl, že vaří, ale v tý době ještě žil v Německu, kde 

teda pracoval, a viděli jsme se vždycky jednou za rok na takový pánský sešlosti na Malý 

Fatře, kam jezdíme pravidelně. Tam mě zaujal jeho naturel a jeho vizáž a jeho energie, 

kterou vydával. Potom, když se vrátil do Čech, tak jsem s ním zkoušel různý věci. Například, 

což málokdo ví, tak Jirka Babica byl na konkurzu pořadu Na stojáka, kterej režíroval jeden 

můj známej, Zdeněk Tyc, a poslal jsem ho tam s historkou, kterou on vyprávěl, která byla 

fenomenální, ale on neuspěl. Neprošel tím užším castingem, já jsem tam teda u toho nemoh 

bejt tenkrát. Pak ještě se připravoval na TV Prima pořad, který se jmenoval Bar, a to byla 

taková reality show ze Žlutejch lázní, kde sháněli provozního, kterej tam bude zasahovat do 

děje. O tom jsme uvažovali, ale nakonec Jirka nesouhlasil, protože se to natáčelo před léto a 

on chtěl mít volno s rodinou. Ale první jeho zkušenost se šoubyznysem byla v pořadu Na 

stojáka. Pak jsem potkal Zdeňka Tyce a řekl jsem mu, že možná udělal chybu, že v něm 

neobjevil ten talent.  

 A jeho první kroky byly na internetu, kdy jeden můj známej, kterej pracoval pro 

Stream.cz, sháněl blogery, a jeden z videoblogerů měl bejt kuchař. Takže my jsme mu 

pořídili kameru a s manželkou, ve volnu, natáčeli jednoduchý recepty, který von dělal. A už 

tenkrát to mělo obrovský úspěch v rámci toho interntu. Jak to bylo v rámci toho internetu, tak 

on se s tim fakt nepáral a dělali jsme takový legrace, jakože on vařil psa a různý srandy, ale 

nicméně klipy byly neuvěřitelný. Tam jsme si teda vošahávali to prostředí a tam jsme zjistili, 

že von nějakym způsobem ty lidi rajcuje. Že ho prostě maj rádi a že ho nenáviděj. To už 

internet naznačil, a ta televize to potom jen vodkryla v tý celý nahotě. Ta jeho kontroverze je 

tam jednoznačná. Ale s tím jsme do toho šli. S tím ty lidi rozdělit vlastně. Nejhorší je, když 

sou k tomu ty lidi lhostejný. Takže i ty nepřátelé na to koukaj, protože ho tak nenáviděj, že 

vlastně musej koukat na to, co on tam vymyslí. 



 

Takže chápu to správně, že ten pořad je udělaný panu Babicovi na míru? 

Ten pořad byl šitej na míru hlavně pro televizi Nova. Vlastně jsme se potom potkávali 

s obrovskou nevolí v rámci odbornejch gastronomickejch kruhů. Ale nikdo moc nechce 

slyšet, že z části ty reakce byly od neúspěšnejch kandidátů, který v tom výběrovym řízení, 

teda v tom konkurzu, protože ta televize vyhlásila tehdy normálně konkurz na televizní pořad 

o vaření, kam já jsem za vlastně prostředky natočil pilotní díl, a ten jsme jim dali a zvítězili 

jsme s naším projektem, s ideou, kterou jsme měli a s tímhletim typem kuchaře. Cíleně to 

bylo vymyšlený, dramaturgicky i receptuálně, to znamená obsahově, abychom cílili na diváka 

TV Nova. Kdybych dělal pořad o veřejnoprávní televize, tak bysme toho Jirku určitě udělali 

jinak. Neřikám úplně jinak, ale do určitý míry bysme to přiblížili tomu divákovi tý 

veřejnoprávní televize.  

 

 

Rozhovor č. 3 – Mária Froydová, spoluatorka námětu a scénáře, produkční pořadu Kluci v 

akci 

 

Myslíte si, že mají nějaké specifické profesní zkušenosti, které je odlišují od ostatních 

kuchařů? 

Co měli v tom svým věku, tak to byla nějaká zkušenost ze zahraničí. To si myslím, že u těch 

kuchařů je velice důležitý. A od ostatních kuchařů – je tam nutná dávka exhibicionismu 

potřeba, to je jasný. A co ještě jiného – v podstatě nebát se jít z kůží na trh. Protože člověk 

se nezalíbí lidem všem, a přestože toho je minimum, tak ta kritika padá, kdyby člověk se 

z toho zhroutil, tak prostě nemůže dál pokračovat. 

 

Mají za sebou nějaký specifický životní příběh, osobní, který jim dopomohl k úspěchu 

u diváků, nebo i přímo k tomu, že jste je vybrali? 

Nemají za sebou nic, co by tak ovlivnilo. To spíš bylo logický vyhodnocení a porovnání 

těhletěch kritérií, který potřebuje takový pořad pro toho hlavního protagonistu, a potom 

intuice… 

 

Vaše přímo? 

Moje s manželem. Protože manžel je v jedné osobně kameraman a režisér toho pořadu. 

 

A myslíte si, že jejich účinkování ovlivňuje jejich osobní život? 



No, to určitě ovlivňuje. Musí, to nejde, aby to neovlivňovalo. Kdyby to byl člověk padesátiletý, 

tak to možná, ale u mladých kluků to je logický. 

 

Jakou mají povahu, a projevuje se ta jejich povaha v pořadu? 

Povahu mají velice pozitivní, otevřenou, v pořadu se to určitě projevuje. Až někdy se musí 

takovou tou svojí otevřeností a až někdy nevázaností, které je ale přirozená, a možná i dřív 

vyplývala z věku, a to bylo někdy na hraně. Ale zase ne všechno se tam dostane, ten pořad 

se sestříhává, opakuje, musí se to korigovat. 

 

Něco k vzhledu.  Lišil se nějak jejich vzhled před účinkováním pořadu a teď? 

Ne, ne. Akorát trošku přibrali, a zestárli, takže už jsou to velký kluci. Ondra průběžně hubne 

tloustne, vypadal mu zbytek vlasů, a jinak si myslim, že to není. No samozřejmě začali 

vydělávat nějaký peníze, díky pořadu, protože je začaly oslovovat firmy, takže Ondra nenosí 

mikiny ze second handu, ale kupuje si značkový, ale to bych tam nedala. To je normální 

vývoj. Protože to děláme osm a půl let, už točíme.  

 

 


