
Životopis 
Pan Hynek Sobotka se narodil 28.12.1943 v Černovicích, které nenesly stejnou podobu jako 

dnes, byly to pole a pláně. Z důvodu uvolnění pozemku v Černovicích začala rodina pana 

Sobotky roku 1936 stavět dům ve kterém žije od narození do současnosti. 

Prožíval krásné ale chudobné dětství, které bylo způsobeno poválečným stavem. Tehdejší 

generace vyrůstala spíše venku v ulicích než zavřená doma. Totéž platí pro pana Sobotku. Zimy 

i léta byla malebná, každé roční období s sebou neslo své radosti. Zimy plné sněhu a sáňkování 

i léta plná horka a koupání. U řeky Svitavy strávil dlouhé chvíle, například když s kamarády z 

vody lovili munici po odjíždějícím vojsku. Od rána do večera a od léta do léta běhal pouze v 

holinách. Školní docházka pana Sobotku také neminula. Chodil do tří škol. Od první do třetí 

třídy chodil pan Sobotka na školu na Štolcově ulici, do čtvrté a páté chodil do starých Černovic 

a poté od šesté až do konce základní školy chodil do školy na ulici Řehořovu, která byla v té 

době čerstvě postavená. Měl velmi dobré vztahy s ředitelem, který je pravidelně ve dveřích 

školy ochuzoval o posbíranou munici.  

S nástupem na základní školu ho otec přihlásil do hudební školy v Husovicích, kde se učil hrát 

na harmoniku. Později začal chodit do souboru pana Pištěláka, kde už hrál i na klarinet. Zde 

se také potkal s panem Vladimírem Menšíkem. 

Po základní škole začal studium na Střední průmyslové škole Sokolská, kde měl zajištěné 

uplatnění po dokončení studia v Přerovských strojírnách jako projektant, kam později také 

nastoupil. Také studoval na vysoké škole, ale v druhém ročníku nezvládl zkoušky kvůli jeho 

koníčku, kterým byla hudba, které se věnoval a věnuje dodnes. Už na střední škole založili 

spolu s přáteli jednu z prvních bigbeatových kapel v Brně. Jmenovala se Antares. 

Při práci jako projektant navštěvoval spoustu zajímavých míst jako například Srí Lanka, 

Azerbajdžán, Kazachstán, Uzbekistán, Ukrajina, Rusko a další, kde projektoval cihlárny a 

budovy podobného typu. Díky jeho letitým zkušenostem ve velmi specializovaném oboru je 

pracovně aktivní dodnes. 

Pan Sobotka si vzal svou dlouholetou přítelkyní Marcelu a roku 1967 se jim narodil syn. V 

současné době žije pan Sobotka ve stejném domě se svou manželkou, kde vyrůstal on i jeho 

syn a věnuje se hudbě. Hraje v kapele Královopolka. 


