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Je 15. prosinec roku 2007 a já využívám den 
volna na právě probíhajícím turné amerických 
W.A.S.P. Na několika koncertech pracuji jako 
tour manažerka jejich české předkapely 
Kreyson. Pro W.A.S.P. v té době pracuje  
i manažer Doro. Spolupracujeme navzájem 
již několik let a naše vztahy jsou na přátelské 
úrovni, takže se mi podaří Kreyson dostat na 
pár společných koncertů v zahraničí. Mířím na 
sever Německa do Philipshalle v Düsseldorfu. 
Večer se tam uskuteční Metal Christmas 
Meeting v čele s headlinery W.A.S.P., Saxon  
a Doro. Během cesty se svěřuji kamarádovi se 
svými pocity týkajícími se nespokojenosti  
s mou současnou situací. Připadám si 
nevyužitá a nenaplněná. Spolupracuji sice  
s hudebními kapelami, pořadateli  
a organizátory festivalů, cítím ale, že potřebuji 
změnu. Momentálně se mi nedaří najít 
časopis, do kterého bych mohla přispívat. 
Český trh je velmi malý a zdá se, že jsem  
v tomto ohledu své možnosti již vyčerpala. 
Chci napsat reportáž z večerního vánočního 
festivalu. Napadá mě poslat SMS zprávu 
Bartu Gabrielovi, šéfredaktorovi polského 
magazínu Hard Rocker. Barta znám  

z hudební branže. Nabízím mu své 
redaktorské služby a on mi obratem odpovídá: 
„Jsi hodně schopná a máš dost zkušeností, 
proč nezaložíš vlastní časopis? Pojď udělat 
českou verzi Hard Rockeru!“ Připadala jsem si, 
jako by do mě uhodil blesk. Od té chvíle jsem 
neřešila nic jiného. Po příjezdu do haly jsem 
okamžitě běžela za Doro a o všem jí nadšeně 
informovala. Ona mě podpořila a řekla:  
„Běž do toho, stejně jsi to vždycky chtěla.“

V ten moment bylo definitivně rozhodnuto  
o mé další cestě. 

Začínám podnikat všechny kroky směřující 
k realizaci vysněného časopisu. Nabídku 
licenční spolupráce přijímám hlavně z toho 
důvodu, že mám volnou ruku. Materiály 
polské verze mohu využívat, ale především 
si mohu sestavit svou redakci a tvořit vlastní 
články. Název Hard Rocker má již vybudované 
slušné renomé u pořadatelů a vydavatelství. 
Další jazyková mutace ho jen posílí. Nemám 
obavu z nedostatku materiálů, neboť mám  
v té době již dost kontaktů v zahraničí.  
Ve skrytu duše raší obavy z české mentality, 
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ale snažím se tomu nepoddávat. 
Situace není jednoduchá. 
Rozhoduji se pro podnikání  
v době, kdy se po celém světě 
mluví o ekonomické krizi. Rocková 
a metalová hudba má u nás sice 
stabilní základnu fanoušků, ale 
širší veřejnost ani komerční média 
těmto žánrům příliš neholdují. 
Někteří mě odrazují a podpírají svá 
tvrzení logickými argumenty. Jiní 
mě zastrašují jednoduše proto, že 
mi nepřejí úspěch. Vzácná menšina 
mi přeje a fandí. I kdyby mně v té době dával 
kdokoli jakékoli argumenty, asi bych stejně 
neposlechla. Cítila jsem od samého začátku, 
že do toho musím jít a že je to pro mě 
důležité. 

Neměla jsem zpracovaný žádný obsáhlejší 
podnikatelský záměr. Šla jsem pouze za 
hlasem svého srdce s cílem získat čtenářskou 
základnu v Čechách a na Slovensku sdílející 
stejnou vášeň pro hudbu. Chtěla jsem 
jim přinášet co nejzajímavější rozhovory, 
profily, recenze a reportáže. Dalším pro 

mě důležitým cílem byla podpora nových 
talentů a méně známých interpretů, kteří 
nemají možnost prezentace v jiných médiích 
a nejsou z hlediska komerce příliš zajímaví. 
Nestojí za mnou žádný vydavatel ani investor. 
Jdu do toho po hlavě a na realizaci si beru 
podnikatelský úvěr. Zakládám si na kvalitním 
papíru, grafice a tisku. Volím velmi drahou 
variantu. Fotografie tvoří dle mého názoru 
zásadní část hudebního časopisu a nechci 
dopustit degradaci jejich kvality na úkor 
laciného papíru a odfláknuté grafiky. Chci 
čtenářům svého magazínu dát to nejlepší, co 
mohu. Stávám se majitelkou, šéfredaktorkou, 
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redaktorkou i účetní v jedné osobě. Nemám 
obchodního zástupce, a tak je na mně  
i domlouvání inzerce a veškerých obchodních 
záležitostí. Redakční tým sestavuji převážně  
z přátel, se kterými se znám z koncertů nebo 
z předchozích spoluprací. Patronkou časopisu 
se stává moje kamarádka Doro Pesch. 

S přípravou prvního vydání prožívám  
z hlediska kreativity dosud nejkrásnější 
období svého života a zároveň zažívám  
na dlouhé roky posledních pět měsíců klidu  
a pohody. V té chvíli ještě zdaleka netuším,  
co všechno budu muset podstoupit 
a překonat. Tvořím postupně obsah 
premiérového čísla a užívám si každý krok. 
Na obálku historicky prvního vydání volím 
legendární Judas Priest a rozhovor  
s jejich frontmanem Robem Halfordem má 
být titulním článkem. Kontaktuji zástupce 
kapely pro Českou republiku. Nejdříve od 
nich obdržím dotaz, jak se vůbec jmenuje 
frontman Judas Priest, s nímž si přeji dělat 
rozhovor. Připadá mi zvláštní nevědět jména 
lidí, pro které pracuji anebo se alespoň 
nepodívat do katalogů. Vzápětí mi přichází 

další zpráva, a sice, že mému požadavku nelze 
vyhovět. Nemám pocit, že by někdo vynaložil 
sebemenší úsilí kontaktovat management  
s tendencí vyhovět mi. Nenechám se odradit  
a napřímo kontaktuji vydavatelství sídlící  
v Londýně. Bohužel mě odkazují zpět na „můj“ 
region. Nehodlám se smířit s tím, že nezískám 
hned ze startu titulní rozhovor. Pátrám  
po internetu a daří se mi získat kontakt na 
blízkého spolupracovníka a kamaráda Roba 
Halforda. K mému překvapení jedná velmi 
vstřícně a rychle. Ještě ve stejném týdnu mi 
Rob Halford volá a bez nejmenších problémů 
mi odpovídá na všechny mé otázky bez 
omezení časovým limitem. Rozhovor se 
odehrává v pátek o půlnoci středoevropského 
času. Po jeho skončení jsem tak nadšená  
a spokojená s výsledkem, že na spánek 
nemám nejmenší pomyšlení. Sedám k počítači 
a ihned článek přepisuji. Dalším mým cílem 
je návštěva Düsseldorfu, domovského města 
zpěvačky Doro Pesch. Letitá spolupráce mezi 
mnou a Doro přerostla v přátelství. Vyrážíme 
za ní společně s mým hlavním fotografem. 
Strávíme v Německu nezapomenutelný 
víkend. Doro nás provází po všech důležitých 
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místech spojených s dětstvím i s počátky její 
kariéry. Zve nás na návštěvu k sobě domů 
a seznamujeme se rovněž s její maminkou. 
Naše návštěva se odehrává jen pár měsíců 
před významným koncertem Doro k jejímu 
25. výročí na scéně. Doro se mnou probírá 
seznam hostů, a nakonec mi plní přání  
a na svůj výroční koncert zve i frontmana 
Nevermore, Warrela Danea. Warrel v té době 
vydává své debutní sólové album „Praises To 
The War Machine“ a já si samozřejmě přeji mít 
s ním rozhovor hned v prvním vydání časopisu 
Hard Rocker. Kontaktuji jeho vydavatelství  
se žádostí a dovídám se, že promo data pro 
tisk jsou již uzavřené. Přemlouvám je  
a vysvětluji, jak je to pro mě důležité a termín 
přece jen nakonec dostávám. V té době mám 
ještě zaměstnání a celý časopis připravuji ve 
svém volném čase. Beru si kvůli rozhovoru 
dovolenou, jenže Warrel nevolá. Warrela už 
trochu znám, tak si z toho nedělám velkou 
hlavu a kontaktuji znovu vydavatele. Promotér 
mi sděluje, že se Warrel moc omlouvá. Prostě 
jen zapomněl na termín. O týden později se 
rozhovor uskuteční, a tak mám v premiérovém 
vydání vše, po čem jsem toužila. 

Nepatřím mezi soupeřivé typy ani mezi ty, 
kteří se příliš zabývají konkurenčním bojem. 
Toužím jen dělat, co mě baví, naplňuje  
a chci sdílet s ostatními radost z povedeného 
díla. Přeji úspěch každému, kdo umí využít  
a zúročit vlastní potenciál v jakékoli oblasti  
a fandím všem, kdo do svého záměru  
vloží jako základní kapitál duši, srdce  
a upřímnost, nikoli kalkul, prioritu rychlého 
zisku a monopolu. Před emisí prvního čísla 
kontaktuji šéfredaktora konkurenčního 
časopisu s naivním záměrem vyjít si vstříc  
a vzájemně spolupracovat. Svou roli sehrává 
také vděčnost a nostalgie. Před několika lety 
jsem do tohoto magazínu přispívala jako 
externí redaktorka. Mám pocit, že můžeme 
na trhu společně fungovat bez problémů, 
vzájemně se podpořit a dělit se o čtenáře. 
Můj záměr se však neshledává s pozitivní 
odezvou. Od momentu, kdy se Hard Rocker 
objeví na stáncích, se začínám potýkat  
s obrovskými překážkami. Počáteční prodejní 
výsledky jsou uspokojivé, očekávání však 
nenaplňují. Pocitově mi něco nesedí.  
V tu chvíli ještě netuším přesně co, ale 
problém po krátké době vyplouvá na povrch. 
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Lidé mi veřejně píší na guestbook, kontaktují 
mě prostřednictvím e-mailů i telefonátů. 
Všichni vesměs ve stejné záležitosti. 
Nemohou na stáncích sehnat Hard Rocker. 
Zpětně kontaktuji čtenáře a zjišťuji konkrétní 

místa. Dávám si dohromady soupis  
a porovnávám ho se seznamem od distribuční 
společnosti. Téměř na všech zmíněných 
místech by časopis měl být v prodeji. Ale 
není. Sama se vydávám na deset prodejních 
míst a od prodejců zjišťuji, že časopis vůbec 
neznají a nemají ho v nabídce přesto, že já 
místa v seznamu mám uvedená. Vydávám se 
za ředitelem distribuční společnosti a během 
chvíle mám jasno. Měním distributora, ale 
moc si bohužel nepomůžu. Druhý distributor 
nemá na trhu tak velké postavení. Pořád 
věřím tomu, že si pozici vybuduji poctivou 
prací a že za mnou čtenáři půjdou. Rozhoduji 
se nechat všemu čas a soustředím se hlavně 
na práci. Problémy ale narůstají. Konkurence 
mi řádně zatápí ve všech směrech a od 
začátku hraje nefér. Jsem v boji s větrnými 
mlýny. Od několika reklamních partnerů  
i potenciálních sponzorů se dovídám, že si 
nemohou dovolit se mnou spolupracovat, 
protože jim konkurence vyhrožuje. Pokud 
uzavřou spolupráci se mnou, mají u nich 
zavřené dveře. Vzhledem k faktu, že nejsem 
na trhu příliš dlouho, volí jistotu. Chodí mi 
různé e-maily a mám důkazy, že konkurence 
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porušuje zákon a v komunikaci se 
zákazníky a ve svých obchodních 
podmínkách si dokonce dovolí používat 
název mého média. Podle zákona se 
jedná o nekalou soutěž a o praktiky tak 
typické pro země východního bloku,  
a pravděpodobně nejen pro ně.

První sezonu posílám redaktory  
a foto-grafa na prestižní český festival, 
zatímco já vyrážím sama na jiný festival 
do Německa ve snaze zajistit co nejvíce 
zajímavého materiálu. Předem si domlouvám 
s pořadatelem českého festivalu podmínky 
spolupráce. Dává mi svolení prodávat na 
jeho akci náš časopis. Hned v průběhu 
úvodního dne mi volají redaktoři s tím, že 
si neví rady. Dostávají zákaz prodeje a vše 
musí ihned zabalit. Fotograf si nemá ani kde 
dobít baterku, protože mu byl znemožněn 
vstup do zákulisí. Volám pořadateli a ten mi 
do telefonu sděluje, že si vůbec nepamatuje 
příslib prodeje Hard Rockeru na jeho 
festivalu, a abych prý nedělala problémy, 
protože jinak skončí naše spolupráce 
kompletně. Vře to ve mně, ale pokud chci 

na českém trhu fungovat, nemám na výběr. 
Stahuji se i díky redaktorům, aby jim nebyl 
znemožněn přístup na akce. Cítím obrovskou 
křivdu. Mám v ruce tištěné a velmi nákladné 
médium a v mé rodné zemi mě málokdo 
podpoří. Na zmíněném festivalu jsou víc 
podpořeny malé, kvalitou mnohdy mizerné 
webziny z jiných zemí, než domácí tištěný 
časopis. Dokonce mají jejich redaktoři zajištěn 
veškerý komfort a přímo do zákulisí areálu 
je z hotelu vozí pořadatelé festivalu. Nic 
proti tomu nezmůžu. Nemám právo diktovat 
podmínky někomu, kdo do své akce investuje. 
Rozdíly mezi médii jsou zřejmé. U onoho 
pořadatele má exkluzivitu moje konkurence, 
takže vše je víc než jasné. Nemám za inzerci 
přemrštěné ceny a každého, kdo si u mě 

SCORPiONS, Košice 2009
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zaplatí, si velmi vážím. Pro všechny dělám 
bonusy a práci navíc. I tento fakt se mnohdy 
otočí proti mně. Mnozí mě považují pouze 
za hloupou fanynku a stávám se pro ně 
vděčným terčem posměchu.

Nad vodou mě drží především hudba, můj 
tým a spolupráce s pořadateli, kteří mě před 
konkurencí naopak preferují díky lidskému 
přístupu. Zatím se nevzdávám, protože mám 
podporu čtenářů, interpretů, vydavatelů 
i pořadatelů ze zahraničí. Ochotně nás 
akreditují a nedělají rozdíly. Bez problémů 
se dostáváme na různé události včetně 
prestižních akcí, mezi které patří například 
Sweden Rock Festival (jeden z největších a 
nejpopulárnějších festivalů na světě).  
V zahraničí mám na Hard Rocker velmi 
příznivé ohlasy. Na prestižním festivalu, jakým 
je například Wacken Open Air nikomu nevadí, 

že si tady dělají propagaci všechny německé 
časopisy. Spolupráce samozřejmě probíhají 
na různých úrovních a někdo má větší 
exkluzivitu než jiný, ale nezaznamenávám 
bojkot a ne-respekt, jaký znám od nás.

Fungování médií je závislé hlavně na inzerci  
a sponzorech. Udržet časopis naživu  
z prodejnosti, která není nijak závratná, je 
nereálné. Po dvou letech na trhu je celková 
situace nezvladatelná. Závazky jsou příliš 
vysoké a není z čeho je splatit. Spolupráci 
se mnou ukončuje i již zmíněný pořadatel 
festivalu. Nemám šanci získat sponzora  
a pokračovat. Dávám si schůzku s právním 
zástupcem a ten mi nekompromisně radí jít 
do soudního sporu s konkurencí. Po mnoha 
bezesných nocích a dlouhém zvažování 
se rozhoduji do sporu nejít a odhodlám 
se časopis pozastavit. Mému rozhodnutí 

KiNG DiAmOND, Praha 2007
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málokdo rozumí. Můj právní zástupce  
je na infarkt. Spouštím ještě digitální verzi 
a pokouším se o poslední záchranu. Na to 
však reaguje jen velmi málo lidí. Je rok 2010 
a digitální média v našich končinách nemají 
příliš velkou podporu, jsou teprve v zárodku. 
Kruh se uzavřel. Vychází 18. číslo a já vím,  
že je poslední. Skoro celý den ležím na zemi  
v slzách, obklopená haldou časopisů a snažím 
se smířit se ztrátou. Nebolí mě tolik ztráta 
finanční, přestože je dlužná částka doslova 
horentní. Vím, že tuto skutečnost mohu  
v životě změnit. Mám zlomené srdce a cítím 
se jako by mi umřelo dítě. Hlavou se mi 
dokola honí, že vše končí. Můj vnitřní hlas mi 
ale říká, že to musím ustát. Bude to hodně 
těžké a bude to trvat dlouho, ale tohle je 
teprve začátek. V nejtemnějších chvílích 
najednou pociťuji zvláštní naději, ale v daný 
okamžik nerozumím, odkud přichází. Cítím, že 

vše jednou zúročím. Volám klukům  
z redakce a oznamuji jim, že magazín končí, ale 
já to nikdy nevzdám, ať se momentálně děje 
cokoliv. Svou cestu si najdu. Nikdo nechápe, 
kde beru v takové kaši a situaci, která se zdá 
být bezvýchodná, sílu myslet na novou cestu.

Na řadu přichází bankrot a všechny 
obstrukce s tím spojené. Uzavírám se do 
sebe a většinu času trávím v daném období 
sama. Po dlouhých a hodně hloubkových 
očistných procesech dospívám k zásadním 
poznáním. Uvědomuji si své schopnosti  
a vše, čeho se mi povedlo dosáhnout. 
Dokola si promítám události, kterých jsem 
mohla být součástí a setkání s osobnostmi,  
o nichž mnozí jen tajně sní. Potřebovala 
jsem projít touto zkušeností, abych si 
definitivně uvědomila, že nechci svůj 
život promarnit v limitovaném prostředí, 

DORO, New York 2010
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do kterého jsem nikdy příliš nezapadala. 
Neznamená to však zanevřít na zemi, 
ve které jsem se narodila. Prošla jsem 
obdobím obrovské rebelie a bojování proti 
všemu. Snažila jsem se utéct do zahraničí, 
zabouchnout dveře a na vše zapomenout. 
Později jsem pochopila, že tahle cesta 
nefunguje a nic nevyřeší. Zůstala jsem 
po celou „dobu temna“ v Praze a hledala 
cestu k sobě. Pochopila jsem, jak důležitou 
životní zkušeností pro mě kapitola Hard 
Rocker navždy zůstane. Podařilo se mi 
ustát obrovské zkoušky ze strany osudu. 
Na nějakou dobu jsem své konkurenci 
umožnila zatlačit mě do rohu, ale nikdy jsem 
nedopustila ztotožnit se s jejich rolí a chovat 
se stejně. Možná si dodnes neuvědomují, jak 
velkou službu pro mě vykonali. Představím-li 
si scénář, že by mi Hard Rocker na českém  
a slovenském trhu dál fungoval a vše 

vycházelo podle původních záměrů, možná 
bych nenašla odvahu zkusit se prosadit i jinde.

Děkuji všem, kdo mě považovali za nepřítele 
a měli potřebu investovat víc energie do mé 
likvidace, než do rozvoje vlastního projektu. 
Svým strachem mi ukázali, jak silný jsem 
pro ně soupeř. Pomohli mi otočit každou 
negativní zkušenost ve svůj prospěch.  
Místo hněvu, pomsty a stagnace jsem využila 
čas osamění k pilování vlastního potenciálu  
a vytváření nových možností.

Realita bývá často odlišná od toho, jak se  
jeví navenek. To, co nazýváme zlem, nám  
v mnoha situacích nepřichází ublížit, ale 
naopak nakopnout zadek. Toto poznání 
ovšem vyžaduje čas, trpělivost, oddanost, 
vášeň i obrovskou vůli vytrvat a nevzdat se  
za žádných okolností. 

DORO & WARREL DANE, Düsseldorf 2008 
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