
Život Petra Kubánka 
 

Vypracovali: Janoušková Hana, Pečenka Jakub, Sychra Antonín, Sychrová Anna 
Učitelka: Lucie Tancibudková 

Škola: ZŠ a MŠ Resslova, Praha 2 
 

Pan Petr Kubánek se narodil 9. listopadu 1943 v Londýně. Jeho rodiče se 
potkali ve Francii a potom se společně odstěhovali do Londýna, kde se jim narodil 
syn Petr a kde jeho otec sloužil u 310. stíhací perutě.  
V roce 1945 se panu Kubánkovi narodil bratr Jiří. Téhož roku se celá rodina 
odstěhovala zpátky do Československa, odkud pocházeli oba rodiče. Žili v bytě ve 
Slezské ulici na Vinohradech. Postupně se rodina ještě rozrostla o dvě holčičky, 
mladší sestry pana Kubánka.  

Pan Kubánek navštěvoval základní školu K. V. Raise na Vinohradech a po 
jejím dokončení se rozhodl studovat gymnázium. Ovšem nebylo by tomu tak, kdyby 
se jeho otec neživil jako elektromontér. Původně sice vystudoval právnickou fakultu, 
ale po nástupu komunistů k moci v únoru 1948 nemohl své povolání vykonávat, 
neboť byl za války příslušníkem britského letectva, takže se jako „zápaďák“ nevyhnul 
postihu, což byl v jeho případě zákaz vykonávání právnické praxe. A tak po zbytek 
svého života jezdil po montážích po celé republice. K oblíbeným předmětům pana 
Kubánka na střední škole patřila hlavně matematika a fyzika. Po maturitě se ale 
dostal na FAMU, kde studoval obor produkce. 

 Roku 1964 ukončil studium na této škole a nastoupil do Československé 
televize, avšak téhož roku dostal povolávací rozkaz k výkonu základní vojenské 
služby. O rok později na vojně musel nacvičovat na spartakiádu. Pan Kubánek se 
účastnil tzv. živé pyramidy a měl za úkol být na jejím vršku. Následně měl být shozen 
dolů a chycen ostatními vojáky. To se však nepodařilo a pan Kubánek si po ošklivém 
pádu vykloubil levý loket. Horší však bylo, že se mu v lokti přetrhla tepna i nervové 
spojení a lékaři mu nedokázali nijak pomoci, a tak jeho ruka zůstala od lokte dolů 
nehybná.  

Po návratu z vojny dál pracoval v Československé televizi v redakci 
dokumentaristiky s mnoha slavnými žurnalisty. Avšak rok 1968 a vpád sovětských 
vojsk znamenal výpověď pro většinu zaměstnanců Československé televize, kteří se 
potom museli o práci znovu ucházet, ne všem se to však povedlo. Pana Kubánka ale 
kvůli jeho zranění vyhodit nemohli, pouze ho přeřadili do hudební redakce. Po 
politickém obratu v roce 1989 pracoval na programu OK3. Poté byl zaměstnán na 
Nově. Ale práce v komerční stanici ho neuspokojovala, a proto odtud odešel a 
dodnes pracuje jako překladatel.  

V roce 1977 se oženil se svou ženou Hanou, se kterou založil rodinu a mají tři 
syny – Petra, Jana a Ondřeje.  

Jak sám pan Kubánek říká - i přes nelehké chvíle prožil šťastný život. 


