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Není kytara, jako kytara
poznamenává lapidárně Antonín Hluštík
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No vida! A pak, že to nejde. První číslo 
Stejnejch ksichtů je na světě. Nenechte se 
zmást číslovkou. Toto vydání je opravdu prvním 
číslem, neboť to první bylo nulté. Na něm jsme 
se učili, jak se to má dělat. Teď už to víme 
a můžeme jít dál.

Rubriky na pokračování započaté v nultém 
čísle zde mají své druhé díly. S referentem 
teplého úseku Hladem navštívíme podnik Za 
zelenou liškou a hvězopravec Nostradámus 
nám v Astrologickém koutku prozradí, co 
si myslý hvězdy o skupině Klec. Prvně se 
představuje další seriál nazvaný Vzpomínky 
kytaristy, v němž nám Antonín pěkně vysvětlí, 
co na těch kytarách vlastně má. Reportáž 
Matrina Šmída z koncertu skupin Kapitán 
Kajman a Bar Fly’s je krátká, ale spravedlivá. 
O strastiplném životě Victorie Clarkové, 
manželce Shanea MacGowana, se dozvíte 
v článku nazvaném Duše manželky. Konečně 
zvěřejňujeme Rozhovor s ksichtem - s Antoní-
nem Hluštíkem rozmlouvala Furie. Další výplň 
aktuálního čísla obstarává například Hit Fes-
tivalu stejnejch ksichtů (píseň Sokol z reper-
toáru skupiny Ahmed má hlad), ohlédnutí za 
Litoměřickým Kořenem, a jiné.
No, to máme 40 stránek jen to fikne. Víc už jich 
nebude, to by řezačka nezvládla.

Editorial
Kulturně společenská revue

STEJNÝ KSICHTY
začala vycházet v květnu 2001. Jejím 
účelem je shromažďovat a distribuo-

vat všechny relevantní informace 
týkající se kulturního

a společenského dění uvnitř
a v okolí volného hudebního sdružení 

nazývaného 
FESTIVAL STEJNEJCH KSICHTŮ. 

Jedná se o společenství v současnosti 
sedmi kapel (Ahmed má hlad, 
BFLMPSVZ, Jarabáci, Kapitán 

Kajman, Klec, Monty Pičusův létající 
pes a Neočekávaný dýchánek), jež 

spojuje jejich velmi nápadné person-
ální propojení. Z těchto vazeb často 
plyne i žánrová podobnost, ovšem 

není to zdaleka pravidlem ani účelem.
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Novinky od ksichtů
Nové nosiče zvuku
Skupina Jarabáci vypustila CD s názvem Žaves. Je to nosič se sedmi. 
Nahráno bylo u Kakaxi (studio Live&Loud) a vydáno nakladatelstvím 
SPPress. V témže studiu dokončila nahrávání také Klec a výsledek bude 
k posouzení na podzim. V tuto chvíli se pracuje na obalu. Naopak Ahmed 
má hlad se do studia teprve chystá. Nahrávat budou v ostravském 
studiu Českého rozhlasu někdy po prázdninách.

Antonín zametá stopy
Hudebník s konkrétním a kulatým zvukem Antonín Hluštík opustil skupiny 
Klec a Jarabáci. Na jeho místo se prodrali kytaristé Štefan Čulík (Klec) 
a Dušan Vainer (Jarabáci).

Ksicht v Trabandu
Na časově neurčité hostování byl do kapely Traband zapůjčen Stejnými 
ksichty Jakub Schmid (Klec, Jarabáci). V Tráboši bude hrát na místě levé 
baskřídlovky. Společně s Janou Modráčkovou (Klec) tak spolu založí ghetto 
Stejnejch ksichtů v tomto hudebně-dopravním prostředku.

Ťu, ťu, ťu!
Děti jsou akcie chudých. Antonín se stal majitelem již druhého cenného 
papíru jménem Antonín. Narodil se koncem července a je to macek. 
Posuďte sami:  52cm, 3,4 kg, dvojitá hořčice. U Fakerů se brzy vyloupne 
něco podobného.

To svět se posral
Jsou prázdniny a okurková sezóna. 
Většina ksichtů se rozjela do světa, 
přičemž Ahmedi již tradičně na východ. 
Tak například Štěpán Černoušek se s 
Janem Žemličkou potloukal za Uralem, 
Michal Hrubý s Michalem Hrozou křižovali 
Rumunsko, Laura Kopecká vzala za vděk 
Gruzií, Jakub Schmid  navštívil Bay of 
Fundy v Kanadě, Ondřej Tichý Markneu-
kirchen v Sasku a Antonín Hluštík park 
Děkanka na Kavčích horách. Filip Hrubý 
si vyzkoušel Thaisko a Laos, Pavel Křivský 
USA a Tomáš Zika Broumovsko.

Muž přes palubu!
Složení kapely Kapitán Kajman doznalo změn. Odchází 
Michal Havelka (banjo) a Michal Hroza (altka). Personální 
kompenzaci obstará Radim Kvasnica (sopránka, altka, klar-
inet).
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Od posledně, kdy jsem Barový Mouchi 
slyšel naposledy (asi před dvěma lety), 
udělaly obrovský pokrok. S mírnou 
nadsázkou lze říct, že je tato kapela 
křížencem Toma Waitse (tuto 
přirozenost reprezentuje hlavně front-
man Vráťa Rohlík Kydlíček) a Dire 
Straits (vítr tohoto směru vane od 
výborného sólového kytaristy Petra 
Bubláka), přičemž stále se lepšící 
bubeník-intelektuál Tomáš Grund je 
nezařaditelný (basa Jana Volného šlape, 

Nejlíp tančí

Barunka a Fejk
Autor: Martin Šmíd

Ještě v osm bylo v sále 
hostince Na slamníku úplně 
vymeteno. Nicméně, jak šel 

čas, sešla se asi třicítka 
lidí, aby společně 

naslouchala hudbě Bar Fly’s 
a Kapitána Kajmana.

Kapitán Kajman a Bar Fly’s, Na Slamníku, 15.5.2001
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jak basa šlapat má). Až 
výše zmíněná nesourodost 
přestane být tak zjevná, bude 
to opravdu ‘zupe’. Ale i tak je 
to ‘dost vychytaný’. Za zmínku 
stojí zejména růžičkovská 
halekačka Námořnická, 
balada z narkomanského 
prostředí Když paříž, tak 
paříž či hitovka Šátek dala 
mi. Škoda jen, že Vráťovým 
drsným textům, které muší 
polévku jaksepatří koření, 
nebylo moc rozumět.
Kapitán Kajman ve stan-
dardní sestavě se standard-
ním repertoárem předvedl 
svůj nadstandard (kromě 

jiného také díky místnímu 
zvukaři). Místo opilecké letar-
gie, která důstojníkova vys-
toupení v poslední době čím 
dál více prostupovala, bylo 
pěkně živo - na parketu 
se to jen hemžilo (zejména 
věrné grupie Barunce a ama-
térskému boxerovi Fejkovi 
šel tanec jak se patří - 
bez legrace, jsou to talenti), 
zatímco na pódiu to vypadalo, 
jako by se vracelo nadšení 
první poloviny devadesátých 
let, doby vzniku otce všech 
ksichtů Dýchánku. 
Svou pověst tvrdých hochů 
Kajmani potvrdili v okamžiku, 

kdy nejmenovaný elektro-
technik, který si všiml podob-
nosti jedné skladby s Nohavi-
covou písní Pijte vodu, 
neudržel se, vrhl se k mik-
rofonu a zmíněný popěvek 
vložil, jen tak tak unikl skop-
nutí (samozřejmě přeháním, 
vše bylo v kamarádském 
duchu, kosti tentokrát 
nepraskaly). Vypadá to, že 
Blýská se blýská na lepší 
Kajmanovy časy.
Sečteno a podtrženo, v non-
stop hostinci Akademie řádně 
zhodnoceno, stálo to za to.

q

Kapitán Kajman
(zleva: Michal Hrubý, Michal Hroza, Tomáš Grunt, Michal Havelka, Martin Kopecký, Vláďa Günter)
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Vážení a milí, můj ksicht se 
stahuje do ústraní. Jak jistě 
víte, letos v létě po více než 
čtyřech plodných letech končí 
moje angažmá v souboru 
Jarabáci a po asi třech letech 
v kapele Klec. Za tu dobu 
jsem hrál ve čtyřech 
kapelách, projezdil spousty 
štací, vyměnil desítky strun 
a vypil stovky piv. Nyní, při 
příležitosti mého odchodu, 
nastává vhodná chvíle 
k tomu, abych se zastavil, 
zamyslil a zavzpomínal. Pro-
bral to pěkné i to méně 
pěkné, připomněl si výšiny 
i pády. Co člověka žene, aby 
se předváděl na pódiu? Sám 
nevím. Snad láska k obdivu, 

k ženám, ano i k nástrojům. 
A to byl asi můj případ. Věnuji 
tedy své vzpomínání svým 
kytarám. Ze všeho nejtěžší 
loučení bude právě s nimi.

Táta to vyřešil

Dovolte mi začít od samých 
začátků, tak říkajíc od pre-
historie mého hraní. Dnešní 
první díl seriálu věnuji svým 
prvním třem kytarám. Tou 
úplně první byla španělka, 
jak jinak. Patřila vlastně mojí 
tetě Aleně, která si ji koupila 
někdy v 70. letech za peníze 
z chmelové brigády (uvnitř 
byla viditelná cenovka 250,- 
Kčs!). Když se naše rodina 
odstěhovala z Brna, vzali jsme 

ji s sebou, ani nevím proč 
(nevěděl jsem to ani tehdy). 
Když jsem se o ni začal v pat-
nácti letech zajímat, měla 
odklížený krk a struny asi 
centimetr nad hmatníkem. 
Ale táta to vyřešil - už vlastně 
ani nevím, jaké lepidlo použil, 
ale hlavně pojistil spoj patky 
krku s tělem kouskem oceli 
a dvěma vruty. Vznikl tak 
pohodlný úchyt na řemen 
v místě, kde jej obvykle 
mají elektrické kytary, takže 
jsem řemen nepřivazoval jako 
ostatní na hlavici. Mělo to 
nevýhodu - kytara se 
převažovala na krk, ale nosila 
se jako elektrická. Později 
jsem k ní přikoupil snímač 

VZPOMÍNKY KYTARISTY 
ANEB MOJE DŘEVĚNÉ MILENKY

Část první: První krůčky aneb chlapec z maloměsta

Autor: Antonín Hluštík
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Briliant a chytal jsem první 
vazby přes rádio. Pak jsem 
zkusil poslat signál z jednoho 
rádia do druhého - krásný 
chrapot. Ale kamarád mi 
doporučil nedělat to, protože 
to druhé rádio by se mohlo 
rozbít. Takže častěji jsem Iron 
Maiden a Judas Priest a Saxon 
drhnul akusticky. A kde že je 
té kytaře konec? Ve třetím 
ročníku gymnázia v březnu 
1989 jsme se s rodiči vraceli 
z jarních prázdnin 
v Jeseníkách a já jsem ji 
zapomněl na autobusové zas-
távce Hanušovice, Potraviny. 
Ta zastávka je tam dodnes, 
ale kytara je tatam.

Vydlabal jsem díru

Moje druhá trofej byla kytara 
Vikomt. To byla taková česká 
podoba slavného Fenderu 
Telecasteru, vlastně ještě 
levnější varianta kytary Iris - 
rozdíl byl v tom, že Vikomt 
měl jen jeden snímač (u krku) 
a neměl vibrapáku. Byla bílá 
a koupil jsem ji v bazaru 
v Praze na Národní třídě; 
to bylo v květnu roku 1989 
na školním výletě do Prahy. 
Ten podnik dnes sídlí ve 
Štefánikově ulici nedaleko 

Anděla a občas tam zajdu. 
Byla oplácaná samolepkami 
(jedna z nich měla zakrývat 
jakousi vadu povrchové 
úpravy) a měla jen 21 pražců 
(tj. jen čtyři puntíky nad 
oktávou), ale vypadala 
solidně a za 900 Kč to 
nebyl nejhorší kauf. Samo-
lepky jsem strhal, vyčistil 
jsem si ji a seřídil a drhnul 
jsem na ni (ovšemže nasucho, 
protože přes rádio hrála 
stejně blbě, jako předtím ta 
španělka) Garyho Moorea, 
Black Sabbath, Metallicu 
a občas i Led Zeppelin (ale ti 
mi moc nešli). Později jsem si 
chtěl ke kobylce dát snímač 
humbucker (dvoucívkový, co 
nechytá ze sítě brum 50 Hz) 
a myslel jsem si, že stačí dát 
dohromady dva jednocívkové 
a bude to. Nebylo, a navíc 
hrály slaběji než kterýkoli 
z nich o samotě. Tehdy 
jsem nevěděl, že brum jsem 
odstranil tak, že jsem snímače 
zapojil v protifázi, kdy se 
jejich signál vlastně odečítal, 
místo aby se sčítal. Zkrátka 
a dobře, vydlabal jsem do 
kytary díru a dal do ní 
snímače, které jsem pak 
stejně nepoužíval. Na tuhle 

kytaru jsem hrál v lounské 
zábavové kapele Starci a taky 
jsem s kamarádem zkoušel 
nějaké Beatles, Scorpions, 
Queen a Guns’n’Roses.

Exhumace

Ale teď vidím, že jsem 
přeskočil - ještě před 
Vikomtem jsem hrál na 
baskytaru Jolana Studio Bass. 
Byla šedozelená, místo 
prasklé struny D jsem měl 
přešponované áčko a snímač 
u krku měl rozbité uchycení, 
tak jsem ho ušmikl. Stejně 
jsem chtěl hrát jen metal, 
a na to se mi lépe hodil 
snímač u kobylky. Dává 
ostřejší a konkrétnější zvuk, 
a to jsem chtěl! Tedy, ta basa 
patřila bratrovi, ale on na ni 
moc nehrál a já jsem se na ni 
vyhrával z nešťastných lásek. 
A pak, na sklonku svých 
gymnaziálních studií, jsem 
půl roku působil v metalové 
kapele Exhumace. Odehrál 
jsem s nimi jediný koncert 
(v březnu 1991 na Punkových 
čajích na Peruci) a pak mě 
vystřídal bratr. Z Exhumace 
pak odešel zpěvák, jeden 
z kytaristů se přeškolil na 
klávesy a druhou kytaru jsem 
hrál já - ale to už byli Starci 
a úplně jiná kapitola.

Sport? Ne!

Pak přišla doba, kdy jsem 
chtěl kytary nechat - hrát 
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závodně baseball a po nocích hrát na zábavách 
dost dobře nešlo. Potom jsem se ale stal 

členem Dýchánku 
a  p o  č a s e 
seknul se spor-
tem. Jenže to 
už mi zase 
přestával stačit 
Vikomt, a tak 

jsem jej prodal 
spoluhráči Jardovi 

Richterovi. Dnes 
tuhle kytaru vlastní 
jeho bývalý 
spoluhráč a kamarád 
z Kralup známý pod 
pseudonymem John 
Hundredjohn. Před 
časem jsem se v ní 
vrtal - vymontoval 

jsem z ní ty dva 
perleťové 

snímače 
( k t e r é 
j s e m 
předtím 
získal od 
s v é h o 
l o u n -
ského 

spoluhráče Petra Maška a jeho Tornáda) 
a zamontoval konečně humbucker - korejský 
s chromovaným krytem (ještě o něm 
uslyšíme). Vyměnil jsem také přepínač a seřídil 
kobylku. Hrálo to dobře - myslím, že časem 
bych se s ní zase sžil.

Jolana Jantar

Ale zpět k programu. Svoji třetí kytaru mám 
dodnes. Koupil jsem ji na podzim, snad v říjnu 
nebo listopadu 1992 v bazaru U kostela 
v Lounech za 1 800 korun. Chtěl jsem něco 
lepšího do Dýchánku a našel jsem to. Je to 
Jolana Jantar. Tělo má ze čtyř kusů javoru 
a krk ze tří. Hmatník má z mně neznámého 
dřeva. Pan kytarář Stehno, který ji prohlížel, 
si nemohl vzpomenout, jak se ten materiál 
jmenuje (a je to vlastně jedno). Má krásný 
nátěr - sunburst. Znamená to něco jako 
“sluneční výbuch” - uprostřed je tělo světlé 
a směrem k okrajům tmavne. Původní sun-
burst, který se objevil v 50. letech na kytarách 
Fender Stratocaster, přecházel ze žluté přes 
červenou do černé, můj se mění z medové do 
hnědofialové. Tělo tvarem vzdáleně připomíná 
Stratocaster - horní roh těla je však delší 
a dolní naopak kratší; zbytek vlastností však 
připomíná spíše kytary Gibson, které jsou 
určitým protipólem Fenderů. Především men-
zura - je krátká (24,75 palce) a pohodlně se 
na ni hraje. Dále dvoucívkový snímač - je 
jen jeden v poloze u kobylky. A pak kobylka 
a struník, které Gibson připomínají opravdu 
velmi - známý struník anglicky označovaný 
jako “stop tailpiece” a kobylka “tune-o-matic”, 
která ovšem v provedení Jantar má jednotlivé 
kameny pro struny stavitelné nejen dopředu-
dozadu kvůli ladění, ale také do stran kvůli 
rozteči strun nad pólovými nástavci snímače. 
Celkem vzato, byl to můj první nástroj, který 
nevypadal jako hračka.
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Příště: Od Gibsona k hotovsonovi 
aneb jak jsem začal blbnout.

Obnažená cívka

Co měl ale společné s Vikom-
tem byl špatný dozvuk (sus-
tain) - obě kytary zněly tak 
trochu jako banjo, zvuk rychle 
vyhasínal. Ale nevadilo mi 
to a vesele jsem ji drhnul 
v Dýchánku. Po čase jsem 
při razantní hře odlomil kus 
snímače. Obnažila se cívka 
a mně bylo jasné, že jestli 
opět razantně uhodím 
a přeseknu jediný drátek 
v cívce, snímač bude 
k ničemu. Tak jsem koupil 
onen korejský humbucker 
a nainstaloval jsem jej. A při 
památném vystoupení 
Dýchánku na Deltě jako 
předkapela Naslouchejte 
hlasu vypravěče už jsem blýs-
kal na fanynky chromovaným 
krytem! Od té doby jsem 
ještě vyměnil také ladicí kolíky 
- místo standardních českých 
jsem použil japonské Gotoh 
a na stabilitě ladění je to 
znát. Od rodičů jsem v roce 
1991 pod stromeček dostal 
jasně modrý řemen D’Addario 
a mám jej dodnes. Ani 

koženkový futrál se nevyh-
nul opravám - v kapse na 
struny je díra, kterou čas 
od času musím znovu zašít, 
a asi od roku 1996 nebo 97 
má futrál nový zip (vlastně 
dva). V pozdějších letech 
jsem na kytaře ještě dál 
měnil snímače, ale ty vlastně 
měním pořád, a tak se tomu 
budu věnovat později.

Z minima maximum

Tahle kytara se mnou prošla 
celým Dýchánkem (až do 
roku 1998, ale o tom příště) 
a začátky s Jarabáky i Klecí. 
Její zdánlivá primitivnost 
(jeden snímač, jeden knoflík 
hlasitosti a jeden stahování 
výšek) pro mě byla přínosem 
- vědomě jsem se snažil 
s minimem prostředků uhrát 
maximum. Pomáhala mi ještě 
jedna netypická drobnost - 
totiž na ovládání hlasitosti je 
připojený kondenzátor. Ten, 
když trochu uberu volume, 
zredukuje ve výstupním 
signálu střední a basové 
frekvence, takže z buráce-

jícího burana je cinkající 
Fender (tedy skoro). Používal 
jsem to takhle: na zesilovači si 
nastavím zkreslený zvuk tak, 
aby se mi pohodlně hrála sóla 
(a dostatečně nahlas), a pak 
jen ubírám na kytaře volume, 
až je hlasitost vhodná pro 
doprovody, kdy kytara nemá 
vyčnívat. Zvuk se stažením 
hlasitosti navíc ‘vyčistí’, takže 
zbytečně nechrchlá 
a nerozostřuje celkový zvuk 
kapely. Dodnes nemohu najít 
kytaru, která by něco podob-
ného uměla. Mám od té 
doby několik nástrojů, které 
jsou o dvě až tři třídy výš 
v kvalitě a provedení, ale 
tuhle maličkost žádný nemá. 
A vlastně od té doby, co 
jsem si začal pořizovat lepší 
nástroje, pořád tápu 
a zkouším různé zvukové 
efekty a nastavení zesilovačů. 
Ostatně hledání toho svého 
zvuku, vyjádření sebe sama 
a neustálá cesta vpřed - to 
by mělo být krédem každého 
umělce, ne?

q
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“Rockera si berte jen na vlastní nebezpečí,” 
říká Victoria Clarke.

Ví, o čem mluví - deset let pečovala o Shanea MacGowana.
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Být manželkou rockera je tak 
trochu jako být polárníkem - 
takovouhle věc člověk nedělá 
pro zdraví. Vlastně je to 
nerozum. Poprvé jsem si 
uvědomila, jak strašná pro-
past zeje mezi tím, co se 
ve vztahu považuje za nor-
mální a tím, co jsem ve 
vlastním partnerství brala za 
normální já, když mě kdysi, 
před mnoha lety, uprostřed 
noci probudila bytná mého 
přítele, Shanea MacGowana. 
Slyšela, že z jeho bytu 
v nejvyšším patře jejího 
ctihodném nájemního 
domu vycházejí divné 
zvuky. Když se 
pokusila k němu 
vstoupit, Shane ji 
zahnal na ústup - stál 
nahoře na schodech, 
z úst se mu valila 
krev, zuby měl nakřivo 
a mrštil po ní akus-
tickou kytaru. 
Shane je dobře známý 
hudebník se špatnou 
pověstí co se týče drog 
a alkoholu. Jeho bytná tedy 
v podstatě byla připravena na 
určitou míru nespolečenskosti 
a výtržnictví, když ho jako 
nájemníka přijala. Jenže ji 
vyděsila ta krev, a také to, 
že v jedné ruce držel zpola 
snězenou desku Beach Boys 
- třetí díl jejich Greatest Hits. 
Když jsem dorazila já jakožto 
jeho družka, abych záležitost 

urovnala, Shane se uklidnil 
natolik, že byl schopen mi 
vysvětlit, co se stalo. Ten 
večer si vzal asi 15 nebo 
20 tablet LSD a dospěl 
k přesvědčení, že vypukla 
třetí světová válka. On jako 
hlava Irské republiky pořádal 
ve své kuchyni summit 
představitelů světových vel-
mocí - Ruska, Číny, Ameriky 
a Irska. Aby demonstroval 
kulturní podřadnost Spojen-
ých států, rozhodl se sníst 
desku Beach Boys. 
Neobvyklé na celé věci bylo 

to, že jsem na to reagovala 
stejně klidně, jako kdyby mi 
Shane řekl, že se naštval, 
protože se mu rozbila telka. 
Pro mě to byla naprosto nor-
mální příhoda. Zanedlouho 
poté jsem se Shanem strávila 
čtyři noci v hotelu na letišti 
Heathrow, když měl odletět 
do Ameriky na vůbec první 
velké turné Pogues v USA 

jako předkapela Boba Dylana. 
Bohužel, kvůli množství léku 
proti kašli a ginu, které Shane 
zkonzumoval, ho pracovníci 
British Airways opakovaně 
odmítali pustit do letadla. 
Když konečně do letadla nas-
toupil, museli ho doprovázet 
čtyři lidé a celou cestu do Dal-
lasu křičel. To turné s Bobem 
jsme nestihli, ale vzhledem 
k okolnostem to bylo spíš 
dobře. 
To, co popisuju, může vypa-
dat jako extrém, a kdybych 
si bývala vzala Paula McCart-

neyho nebo Stinga, 
strávila bych posled-
ních deset let šťastně 
- vymýšlela bych 
vegetariánské ham-
burgery a vychová-
vala děti k ekologické 
šetrnosti. Jenže podle 
toho, co jsem 
pochopila o hudeb-
ním průmyslu, nebyl 
životní styl, který jsem 
musela snášet, ničím 
neobvyklým. Jakoby 

rockové hvězdy měly nade 
všechny ostatní tvořivé lidi 
potřebu vyjadřovat se 
prostřednictvím marnivé 
sebedestrukce ve stejné míře 
jako svým uměním. Ať tak či 
onak, jako žena rockera jsem 
žila s člověkem, kterému spíš 
seděl styl rockerství Keithe 
Richardse či Iggyho Popa než 
Cliffa Richarda. 
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Mnoho lidí zajímá, jak je 
vlastně člověk jako Shane 
přitažlivý, a samozřejmě také 
to, jak tenhle způsob života 
vnímá veřejnost. Zažila jsem, 
že média Shanea popisovala 
mnoha přívlastky - namátkou: 
ošklivý, bezzubý, ušatý, blbec 
či republikán. Nikdy pro ně 
nebyl pohledný, sexy, 
žádoucí, vtipný nebo inteli-
gentní - takový (přirozeně) 
byl podle mě. Takže je třeba 
si uvědomit, že všechno, co si 
přečtete v novinách, 
nemusí být pravda. 
Mnoho lidí láká 
myšlenka vzít si 
rockovou hvězdu. 
Tihle lidé ale často 
pořádně neuváží, 
jaký ten člověk je 
ve skutečnosti. Mně 
osobně se ten nápad 
zdál naprosto skvělý, 
a realita byla přesně 
opačná. A neplatí to 
jen o mně. Potkala 
jsem spoustu 
navenek zdravých 
a vážených, velmi 
obdivovaných a slavných 
hudebníků, kteří jsou ve 
skutečnosti maniodepresivní, 
paranoidní, neurotičtí, alko-
holici, pedofilové, narkom-
ani, násilníci nebo všechno 
dohromady. To je na téhle 
branži divné - většina lidí 
z ní je docela dobře schopná 
vybudovat si oboustranně 

přínosné vztahy s tiskem 
i přesto, že s manželkami 
se jim to nedaří, takže nic 
netušící hazardér se o jejich 
skutečných životech nic 
nedozví. V mém případě však 
bylo celkem jasné, do čeho 
jdu.
Manželky rockerů si pak 
vytvoří vztah s lidmi, které 
jejich fanoušci, vydavatelské 
společnosti, milenky a kole-
gové tak obdivují, že neus-
tále balancují na hraně - na 

jednu stranu věří, že jsou 
tak skvělí, jak se o nich 
říká, a na druhou stranu si 
uvědomují, že jsou obyčejní 
smrtelníci. To může vést 
k narkomanii a alkoholismu, 
sexuální promiskuitě 
a sebevražedným sklonům. 
Jejich manželky pak čelí 
skutečnosti, že si vzaly dva 

různé lidi: umělce a soukro-
mou osobu. Znám jen málo 
rockových hvězd, které 
nejsou rozdvojené. Je 
překvapivé, že tu 
nejpodivnější soukromou 
stránku mívají spíše ty, které 
navenek působí solidně. Lidé 
jako Shane, Jerry Lee Lewis, 
Keith Richard a Lou Reed mi 
připadají jako ti normálnější, 
vyrovnanější a šťastnější. 
Problém soužití s někým, 
kdo často veřejně vystupuje, 

je v tom, že tihle 
lidé obvykle od svých 
přátel a rodin 
vyžadují značnou 
dávku pozornosti  
i v době, kdy zrovna 
nestojí na jevišti. 
Možná proto si 
mnoho manželek 
rockerů stěžuje, že 
jejich manželé 
nemají čas naslou-
chat jejich 
problémům. 
Já osobně jsem 
spásu Shanea ze 
spárů šílenství 

a smrti vnímala dost 
podobně, jako když se jiní 
lidé rozhodují, že se stanou 
sociálním pracovníkem: jako 
určité poslání. Všichni okolo 
něj mě v tom utvrzovali - 
jeho rodina, jeho kapela, 
manažer, přátelé a fanoušci. 
Snad kromě jeho obdivo-
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vatelek, které by tuhle práci chtěly dělat místo 
mě. 
Když se tenhle úkol stával čím dál těžším 
a vyhlídka na štěstí čím dál nepravděpodobnější, 
utěšovala jsem se myšlenkami na jiné statečné 
ženy, které se obětovaly slavným 
básníkům-alkoholikům jako manželky Brendana 
Behana a Dylana Thomase. Lidé mi neustále 
říkali, že Shane je živoucí legenda - něco jako 
irská národní památka - a že bych péči o něj 
měla brát jako poctu. Tohle je klasický syndrom. 
Ženy jsou více než muži schopné tohoto druhu 
sebeobětování ve prospěch svých manželů - 
viz Normu Majorovou. A jsem přesvědčená, že 
i proto si jen málo rockových hvězd bere ženy, 
které jsou také rockovými hvězdami. A když 
už to některá udělá, jeden z manželů obvykle 
musí odejít, což se potvrdilo třeba u Kurta 
Cobaina a Courtney Love. S Cobainovými jsem 
měla několik nepěkných hádek, ale Courtney 
mě inspirovala k tomu, abych překonala snahu 
obětovat svoji kariéru ve prospěch kariéry Sha-
neovy. 
Další věc, kterou si lidé o rockových hvězdách 
myslí, je to, že neustále spí se svými fanynkami 
a že jejich manželky to musejí nevyhnutelně 
snášet. Můžu potvrdit, že skoro kterákoli kapela, 
jakkoli hrozná nebo nepopulární, má fanynky 
ochotné spát s hudebníky - to je přirozené. Ale 
nenašla jsem jediný důvod proč si myslet, že 
manželky rockerů by měly být obětmi nevěry 
s větší či menší pravděpodobností než jejich 
manželé. Ve skutečnosti je mnoho manželek 
rockerů ve stejné situaci, v jaké jsem byla já 
- totiž že přitahují neslábnoucí proud jiných 
rockových hvězd, které obdivují hudbu jejich 
manželů a které by s nimi chtěly spát, aby to 
dokázaly. Nebo by s těmito manželkami možná 
chtěly spát, protože chtějí, aby ony potom 
obdivovaly jejich hudbu více než hudbu svých 
manželů. Je to hodně dětinská branže. 
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Dalším oblíbeným omylem je, 
že ostatní členové kapely, 
jejího doprovodu a person-
álu na turné všeobecně 
nesnášejí manželky členů 
skupiny. Tohle, jako ve 
skutečném životě, závisí na 
tom, jaký účel je manželkám 
přisouzen. V některých 
případech jsou tyto ženy 
vysoce žádoucí trofejí a vyvo-
lávají ve skupině soupeření. 
Bylo zaznamenáno mnoho 
případů, kdy ženy spaly s více 
členy skupiny, zatímco 
udržovaly stálý vztah s jedním 
z nich, jako například 
Marianne Faithfull. Já jsem 
byla užitečná jako jakási 
ošetřovatelka a terapeutka 

a dozorčí, která se spolehlivě 
cítila provinile vždy, když se 
jí nepovedlo dostat Shanea 
do autobusu, do letadla, 
z baru, na jeviště nebo kam-
koli jinam. A to navzdory 
skutečnosti, že na tuhle práci 
byli najati jiní lidé a mně 
nikdo za nic neplatil. Trvalo 
mi mnoho let, než jsem si 
uvědomila, že můj život se 
moc nezmění, když Shane 
bude každý večer padat 
z jeviště a já se zřeknu 
zodpovědnosti. 
Ponaučením z mého sub-
jektivního příběhu je to, že 
když se vdáte za rockovou 
hvězdu, musíte si uvědomit, 
že ve vlastním obývacím 

pokoji už možná nebude tak 
sebevědomá jako tváří v tvář 
50 000 ječících fanoušků 
- že možná bude méně 
sebevědomá a vyjukanější, 
než většina teenagerů. Že 
bude zvyklá na nedělenou 
pozornost všech lidí okolo 
ní v kteroukoli chvíli. Musíte 
si uvědomit, že máte svůj 
vlastní život a že nejste 
odpovědní za život vaší 
rockové hvězdy. Jakmile si 
tyhle dvě věci ujasníte, 
můžete být navždy šťastny. 

 q
Copyright 1996 The Guardian

Všechna práva vyhrazena



14 Stejný ksichty 1/2001
http://ksichty.freemusic.cz 15Stejný ksichty 1/2001

http://ksichty.freemusic.cz

Zahraj si, zahraj!
HITY FESTIVALU STEJNEJCH KSICHTŮ

More sokol pije, voda na Vardarot
More sokol pije, voda na Vardarot

Ja-ane, Jane le belo grlo,
Ja-ane, Jane le krotko jagne

More oj sokole, ti junaško pile,
more nevidele, junak da premine.

Junak da premine - s devet ljuti rani,
S devet ljuti rani - site kuršumliji.

A deseta rana - so nož probodena,
a deseta rana - so nož probodena.

Sokol
Hudba a text: lidová z Vardarské Makedonie
Písnička pochází z repertoáru skupiny Ahmed má hlad
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Ohlédnutí 
za Kořenem

Vojda (FreeMusic.cz)

“... samostatnou kapitolou 
celého koncertu se staly skupiny 
ovlivněné balkánským folklórem 
a klezmerem. Ať už Kapitán 
Kajman či Rudovous (čtvrtek), 
Ahmed má hlad (pátek) nebo 
Klec, Traband a Neočekávaný 
dýchánek (sobota). Silné 

personální propojení dalo vzniknout sdružení Stejný ksi-
chty. Ve většině případů tahací 
harmonika a klarinet, občas 
banjo a šlapající rytmus 
a hlavně neuvěřitelné nadšení 
hráčů, to vše se pro mě stalo 
dalším z mnoha vrcholů festi-
valu ...”

q

Následují vybrané pasáže z internetových hudebních serverů 
FreeMusic.cz a MusicServer.cz reflektující vystoupení Stejnejch ksichtů

Tak to máme za sebou. Třídenní masáž hudbou, pivem, 
sluníčkem a nakonec ještě nečasem a slotou. To vedro 
mě ničilo. Pivo kleslo do noh a stouplo do hlavy a člověk 
byl jak pitomej. Když přišla ta kalamita, myslel jsem, 
že končím, ale zachránila mě česnekovice ve stanu za 
póDiem (to je sedmý pád od póZeus). Jedno je mi ale 
jasný - příští rok se na stánek U Čuráka vyprdnu, nebo 
alespoň změním marketingovou strategii.

připravil: Pepik



16 Stejný ksichty 1/2001
http://ksichty.freemusic.cz 17Stejný ksichty 1/2001

http://ksichty.freemusic.cz

Hynek Just (MusicServer.cz)

“... nezmínit samozřejmě nelze 
‘mafii’ Stejných ksichtů, která 
celý festival nenápadně ovládla. 
První den zde odehrál unavený 
a výrazově trochu roztříštěný 
Kapitán Kajman, do prime-
timeového času v pátek se 
protlačil balkánské a makedon-
ské lidovky punkizující Ahmed 

má hlad, sobotní produkci 
osvěžila nejklezmatičtější z nich 
- Klec, na hlavním pódiu završil 
asi služebně nejstarší a mediálně 

neprovařenější soubor 
Neočekávaný dýchánek, který 
svým  klezmersko-balkánsko-
hospodsko-frenetickým něžně 
syrovým nášupem rozpoutal 
smršť, při které se i stromy 
roztančily. Noční řádění posled-
ního dne v natřískané hospůdce 
završil Monty Pičusův létající 
pes.”                                                    q

Oves (FreeMusic.cz)

“... první kapela z Festivalu stej-
nejch ksichtů, Kapitán Kajman 
se mi zdála zatím nejslabší 
ze zmíněné tlupy hudebníků. 
Repertoár je sice hezký, ovšem 
nasazení je dost chabé, což 
se třeba takovým Dýchánkům 
či Ahmedům vytýkat rozhodně 
nedá ...”
“... další nářez, Balkán z Prahy, 
Ahmed má hlad. Ti to hned od 
začátku rozpálili a v štěrkovém 
kotli před pódiem se pěkně 
prášilo. Svými lidovkami 
z Ukrajiny, Polska, Makedonie 
a ostatních balkánských pro-
vincií potěšili nejedno srdíčko 
a roztančili nejednu nožku ...”

“... další z ‘Ksichtích’ kapel, 
Klec, rozjela taneční orgie ve 
štěrkovém korýtku, které utnula 
až vichřice o nějakých šest hodin 
později. Upřímný projev heco-
vaný svými kolegy, klezmerové 
písně ve svérázných aranžích 
podporované údernou rytmikou 
Jany Modráčkové ovšem směřují 
k rockovějšímu pojetí ...”
“... při koncertě Neo-
čekávaného dýchánku došlo 
i na bombastické efekty. V úvodu 
ještě bubeník Petr Kadaník 
ironizoval předpověd po-
pulárního ‘rosniče’ Jána 
Zákopčaníka, a i když ostatní 
se snažili uvést věci na pravu 
míru, že to zase taková sranda 

nebude, většina návštěvníku se 
jenom pousmála. Dýchánci 
spustili svou balkánskou punko-
vou dechovku a sobotní večer 
se rychle ubíral ke svému 
vrcholu. Po půlhodině hraní se 
k hudebnímu nápřahu přidal 
velmi efektní vítr, který ovšem 
bavil jen pět minut. Létající větve 
se už tolik kýženého ocenění 
originality nedočkaly. Ač to 
ze začátku tak hrozivě nevy-
padalo, zvláště po rozednění 
si teprve většina návštěvníků 
a pořadatelů uvědomila, že šlo 
skutečně o životy ...”

q
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LITOMĚŘICKÝ KOŘEN - část II.
5.-7.červenec 2001, Letní kino, Litoměřice

Během setu slovenské ska 
bandy Polemic ještě 
litoměřickému leťáčku vládla 
dobrá nálada. O blížící se 
bouři věděl málokdo...

Poté na pódium přicházejí ‘ti 
nejdůležitější’ z velké rodiny 
spřízněných a personálně 
propojených kapel, dle jejich 
netových stránek “pražská 
odpověď na world music 

s prvky balkánského folklóru, 
klezmeru a hospodských 
odrhovaček” NEOČEKÁVANÝ 
DÝCHÁNEK se Zuzkou Han-
zlovou u mikrofonu. Ještě než 
spouští ze smutna i z vesela 

Autor: Radek Strnad
Publikace: MusicPage.cz
Foto: Freemusic.cz a MusicPage.cz

“Zákopčaníku, ty vole, tohle že byla přeháňka?!” řval jeden 
z postižených.
Neočekávaný dýchánek? Spíš apokalypsa!!!
aneb ŽÁDNÍ MRTVÍ, takže NEZÁJEM, PÁNOVÉ
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(a nezapomenou na mou 
oblíbenou “Seděla v lokále”, 
v níž opět “jen toho likéru 
nebylo dost”), bubeník 
skupiny Petr 
K a d a n í k 
(bohužel s ironií 
v hlase, a tedy 
nedůvěryhodně) 
oznamuje: “V 
t e l e v i z i 
Z á k o p č a n í k 
oznámil, že se 
k nám z Francie 
žene opravdu 
silná bouřka. 
Takže se možná 
všichni sejdeme 
tady na pódiu.” Naráží tak 
na události loňského Kořene. 
Tenkrát začalo pršet až 
v úplném finále večera během 
vystoupení izraelsko ruské sku-
piny POZA (duo 
kytara a harmon-
ika) a útočiště 
před vytrvalým 
deštěm nejeden 
z nás nalezl 
právě přímo na 
pódiu festiválku. 
Chvíli nato pot-
kávám editora 
Rock & Popu 
Radka Diestlera 
s chotí, kteří se 
právě chystají 
odejít. “Rádi bychom (to) 
přežili, ” říkají, a mě v té 
chvíli poprvé dochází, že to 

možná zas až taková sranda 
nebude.
I na Dýchánek se hodně 
tančí: “Však také s sebou 

mají početný fanclub!” píši 
s vědomím, že je ta věta 
naštve. Takže jinak: ti vůkol 
i někteří rodinní příslušníci 
zkrátka na jejich koncertě 

nemohou chybět a nejspíš i je 
štve, jak první dvě-tři písničky 
zvukař Láďa Veselý zprasil. 
A přitom jiným tak pomohl! 

Inu, kovářova kobyla… znáte 
to. Pak se ale sound trochu 
vyčistil, i když to pořád 
ještě není ono. Kapela ten-

tokrát v osmi 
hraje z loni 
vlastním nákla-
dem vydaného 
alba (údajně už 
museli dělat 
dotisk), zní 
i úplné novinky, 
leč není jim 
dáno dohrát. 
Zatímco se na 
pódiu odvazují 
jedna radost, 
začíná se 

slušně smrákat, poprchávat, 
pršet, lejt a slejvák přechází 
v excelentní průtrž mračen. 
“Prší a náhle se setmělo…” 
známe všichni, ne? Zpěvačka 

Dýchánku hlásí: 
“Teď vám zah-
rajeme ještě 
jednu písničku, 
pak bude pauza 
a potom se uvidí; 
jestli tady z toho 
ještě něco 
zůstane, možná 
pak ještě 
b u d e m e 
p o k r a č o v a t ”. 
Měla, i neměla 
pravdu.

V té době je v Letním 
kině okolo osmi set lidí. 
Taneční ‘parket’ se rychle 
vyprazdňuje, i poslední vytrv-
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alci se prchají skrýt pod 
střechu leťáku. Déšť i vítr 
sílí, vzduchem začíná létat 
listí i první větve. “Támhle ty 
stromy vydrží, ale ty na druhé 
straně, u vody, jsou dost 
křehký jasany,” říká jeden 
z návštěvníků, a bohužel má 
pravdu. Na nekryté plochy 
nahoře v kině, kde ještě 
odpoledne stály stánky 
s tričky a s CD, dopadají 
velké větve. Dav se stahuje 
ještě víc pod střechu ke 
zděnému domku. Vládne ner-
vozita a strach z událostí 
příštích. Provazce deště bičují 
lavičky, kde si jen půl hodiny 
předtím návštěvníci užívali 
muziky. Na pódiu už je tma, 

vichr strhl i zadní plachtu 
s obrázky ryb. A rve z plotu 
igelit s nápisem Kořenová 
zelenina. Jen stánek 
nejmenovaného pivovaru 
a sponzora festivalu po levé 
straně pódia stále svítí. A fun-
guje. Vichr nevichr, déšť 
nedéšť, a přece se točí! 
Sousední stánek, který nás 
po 3 dny zásoboval buřty 
i kuřecími stehýnky (která 
si šéfpořadatel Michal Hanzl 
nemohl vynachválit), pozice 
vyklidil. Nu což – stejně 
poslední den spíš čoudil, 
vyráběje tak kapelám zcela 
zdarma kouřové efekty. Nic 
moc.

Stojíme u zdi boudy, v duchu 
i nahlas odhadujeme své 
šance, kdyby na dřevěnou 
střechu leťáku padl strom. Ty 
vůkol se totiž pod náporem 
větru dost ohýbají. Občas 
se blýskne, ani moc nehřmí. 
“Pěkný hromadný hrob”, 
pokouším se o (černý) humor, 
ale moc dobře mi není. A pak 
ještě pár podobně laděných 
fórků, mé okolí asi moc 
velkou radost nemá. A do 
toho ještě fotím a točím 
video: je třeba vše zachovat 
generacím budoucím. “Jak se 
asi daří kameramanovi-stu-
dentovi FAMU, který o akci 
po tři dny točil dokument?” 
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napadá mne. Ten matroš 
nebude mít chybu!
“Mě se chce čůrat!” oznamuje 
všem dívka vedle mě. “Ale 
vydržím to!” dodává, když vidí 
vytrvalé řádění živlů vůkol. 
Déšť trochu polevuje, někde 
v pravé horní části kina 
hraje saxík song “Entertainer” 
z filmu Podraz. Příhodně zvo-
lený repertoár! Lidi tleskají, 
nálada z bodu mrazu stoupá 
na pár stupňů. Zvukař je 
nervózní z lidí, nahuštěných 
všude okolo mixu. S reda-
ktorem kulturní rubriky 
severočeské (MF) Dnes Jirkou 
Niedrlem vyrážíme do terénu. 
Už pod střechou si začíná 
zpívat jeden ze songů TRA-
BANDu o to, že “člověk je 
sám, zoufale sám”. Ten večer 
ji pak od něj v nejrůznějších 
situacích slyším několikrát.

Pořadatelé festivalu i dobro-
volníci začínají odklízet větve. 
Fotíme a natáčím a lidi mluví 
cosi o ‘paparácích’. Pořád silně 
prší. I na foťák a na kameru, 
ale kupodivu zůstávají 
funkční. Snad jen metr od 
Jirkova auta leží spadlé větve. 
Moc pěkné kousky – kdyby 
se ‘trefily’, měli bychom po 
žížalkách. V parku před kinem 
je pěkná spoušť. Popadané 
stromy přes cestu, hasiči 
v helmách jezdců F 1 moto-
rovou pilou řežou větve, 
spadlé na dva stany. Naštěstí 
jsou prázdné, ale být to 
o pár hodin později… V areálu 
je lehce poničeno až 
znepojízdněno cca deset aut, 
odřením laku a vysklením 
předního skla počínaje 
a poničením motoru a skoro 
rozpůlením staršího citröena 
velkou větví konče. Jeho 

majitelé až z Klatov právě 
balí a odcházejí do hotelu 
ve městě. Jiné stany vichr 
rozmetal po okolí. V tu dobu 
už odjela i sanitka (do jinak 
nepřístupného areálu musela 
projet cestou podél Labe), 
která do nemocnice odvezla 
tři lidi. Kluka s lehkým 
zraněním hlavy, jiného 
s pohmožděnou nohou 
a dívku-prodavačku triček 
v šoku. Ta je na tom nejhůř: 
větev ji vzala přes hlavu 
a záda, teče jí krev. Později 
se dozvídáme, že všechny 
tři nemocnice záhy propustila 
domů. Skvělé zprávy! “Žena 
naštěstí neporodila. Do ter-
mínu nám zbývají tři týdny, 
ale někdy se to prej při bouřce 
stává”, informuje nás člen 
Dýchánku Antonín Hluštík. Je 
rád, že i jejich stan zůstal 
ušetřen.
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“Zákopčaníku, ty vole, tohle 
že byla přeháňka?!” rozčiluje 
se nedaleko kdosi 
a dohledává pod stromy to, 
co zbylo z jeho stanu. Skoro 
na kraji areálu potkáváme 
s e d m d e s á t i l e t o u 
Litoměřičanku. Bouřkou 
dezorientovaná žena se ptá 
na cestu k nádraží. Radíme 
jí kudy jít a pak se ptáme, 
co tu vlastně dělá. Věru 
nevypadala jako fanynka big-
bítu! “Včera jsem na náměstí 
potkala mladou Slovenku 
s dvouměsíčním štěňátkem. 
Pejska krmila z konzervy, 
a tak jsem jí pro něj dnes na 
festival nesla kuřecí salám. 
Lístek jsem neměla a tak 
jsem chodila jen okolo plotu. 

Nenašla jsem ji a dokonce 
začalo pršet, ale naštěstí mě 
okolo jedoucí ruská skupina 
vzala do auta a pak odjeli na 
místo, kde jim padající větve 
nemohly ublížit. Rozuměla 
jsem jim dobře – jsem totiž 
Volyňská Češka, která se 
přestěhovala do Čech”, 
vypráví. Nejspíš ale ani 
nevěděla, že jí ‘z louže vytáhli’ 
a dost možná i zdraví (či 
život?) zachránili muzikanti 
z  u k r a j i n s k é 
lidově-poguesové bandy 
AKTUS. Hodní chlapci. Nebýt 
té pohromy, mohli právě stát 
na pódiu a hrát.
O kus dál objevujeme největší 
spadlý strom; má asi metr 
v průměru. Takový polínko… 

A těch louží! A ta hloubka! 
Brouzdat se jimi v holinkách 
mě přestalo bavit v páté třídě. 
V sandálech mě to nebralo 
nikdy.
Vracíme se do leťáku pro 
auto. Cestou poničeným 
lesem podvozkem zavadíme 
o šutr či obrubník, ale auto 
zůstává v pořádku. Pod 
plátěnou střechou v kině 
hrají členové Dýchánku i další 
muzikanti oblíbenou Peelovu 
“Marijuanu”. Hudba zní už 
i Hospodou u Letního kina, 
kde se letos (oproti loňsku) 
původně vůbec hrát nemělo. 
Malé pódium v rohu knajpičky 
pro cca 60 lidí hostí jedny 
z hvězd večera, německé 
Die WEISSMAN’S?! Další 
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příjemná kapelka, která má 
opravdu blízko k POGUES. 
Sestava kytara, bicí, zpěv, 
basa, housle a harmonika vaří 
jak o život, publikum tleská 
do rytmu svižné instru-
mentálky ‘jak z Titanicu’, 
všichni jsou těžce v pohodě. 
Banda, hrající podle svých 
slov transrapidfolk, dává mj. 
klasiku “Whiskey In The Jar”, 
uprostřed ovšem vylepšenou 
o rapovanou pasáž. Trocha 
změny neuškodí! Bohužel na 
ně nikdo netančí, není kde. 
Snad jen na pogo by byl 
prostor (kdyby ovšem sjížděli 
punk klasický, a ne ‘kov-
bojský’). Hraje se ještě na 
dalších scénách: kinem už ale 
zní jen bubnování šamanů 

z repráků a ve stanu 
pořadatelů údajně došlo na 
lidovky. Hospůdka prý později 
nabídla i ukrajinské zachránce 
AKTUS, zlinské pohrobky 
lidově-bigbítového CIMENTu 
SKUPINU Z LUHU a na závěr 
dalšího člena velké 
dýchánkovské rodiny, MONTY 
PIČUSOVA LÉTAJÍCÍHO PSA. 
To už jsme ale dávno doma. 
V suchu, teple a bezpečí.
PS: Ač ten večer do Letního 
kina na litoměřickém 
Střeleckém ostrově zamířil 
i kameraman nejmenované 
TV, po informaci že nejsou 
žádní těžce zranění ani mrtví 
se obrátil a jel jinam. Přesto 
se den nato, tedy v neděli 
8. července šoty o násled-

cích Litoměřické Apokalypsy 
(spolu se zprávou o vykole-
jeném osobním vlaku a sedmi 
zraněnými na česko 
-budějovicku) objevily 
v hlavních zpravodajských 
relacích Primy, ČT 1 i Novy. 
Nejspíš proto, že nikde jinde 
nebyly následky bouře tak 
hmatatelné. Ovšem název 
festivalu Litoměřický kořen 
zazněl jen v jednom jediném 
případě. Snad že by to byla 
‘neplacená reklama’? Ale kdo 
by o takovou reklamu stál?

q



24 Stejný ksichty 1/2001
http://ksichty.freemusic.cz 25Stejný ksichty 1/2001

http://ksichty.freemusic.cz

 
ZA ZELENOU LIŠKOU PÁRKY NEJSOU ZELENÉ 

aneb Labyrint světa a ráj teplého úseku

REFERENT
TEPLÉHO ÚSEKU

II. díl
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Vážení a milí konzumenti! 
Jak řekl onen slavný filmový 
hrdina - já se vrátím a se 
mnou přijde zákon - vracím 
se nyní i já a se mnou 
slibovaný druhý díl seriálu 
o teplých úsecích. Povím vám 
dnes o místě, kam chodím 
na snídani nebo na gáblík 
v době, kdy jsem, jak se říká, 
slaměným vdovcem, anebo 
na dršťkovou, když po veselé 
noci uhodí zlé ráno.
Ale dost úvodů a vyrazme. 
Vycházím ze svého příbytku 
v Humpolecké ulici a místo 
doprava ke stanici metra 
Budějovická jdu vlevo. Minu 
první odbočku vlevo a druhá 
příčná ulice má onen 
záhadný, zoologickou realitu 
ignorující název. Na rohu 
po pravé ruce je trafika, tu 
minu a zatáčím doprava. Pak 
pokračuji až k semaforům 
na křižovatce s Budějovickou, 
otáčím se doleva, přecházím 
ulici Za zelenou liškou a ... 
jsem tu. Na rohu obou ulic, 
skryta za košatým tisem, 
který vyplňuje zelený 
středový pás ulice, je vysněná 
provozovna. 
Jako římský bůh času Janus, 
který měl dvě tváře (jednu 
vpředu a jednu vzadu), má 
i toto místo dva vchody 
(pravda, mé srovnání pokul-
hává, protože řeznictví a teplý 
úsek jsou do pravého úhlu, 
ale nešť). V ulici Za zelenou 

liškou je řeznictví a uzenářství 
a do teplého úseku se vchází 
z Budějovické. Vcházím tedy 
a hned naproti mně je pult 
a za ním věčně usměvavé 
a ochotné paní (co jsem tak 
stačil pochytit, tak nejčastěji 
jsou to paní Alena a paní 
Broňa). V souladu s architek-
tonickou dispozicí příslušných 
nebytových prostor (prostě 
rohový dům) je místnost tva-
rována do L, teplý pult tuto 
orientaci přibližně kopíruje 
a vchodové dveře se nach-

ázejí jakoby v jedné třetině 
výšky svislé nožičky onoho 
L. Nalevo jsou známé bufe-
tové stolky “na stojáka”. Na 
pravé straně je dominantou 
pult zahalený do mystického 
oblaku páry (zejména v zimě 
musím ihned sejmout optiku, 
abych vůbec něco viděl) 
a především světelná tabule 
s nabídkou. A tak se na 
ni podívejme pěkně odleva 
a shora. 
Na pomyslném poli 
šachovnice A1 je stálý bod 



26 Stejný ksichty 1/2001
http://ksichty.freemusic.cz 27Stejný ksichty 1/2001

http://ksichty.freemusic.cz

programu, dršťková polévka. 
Pod ní pečený bok a ovarové 
koleno, přílohy, čočka 
a některé proměnlivé 
nabídky, které se rozsvěcejí 
jen příležitostně, jako třeba 
pečené koleno. Druhý sloupec 
tabule obsahuje obvykle 
guláše (téměř vždy mají sege-
dinský, hovězí a uzenářský 
- posledně jmenovaný mě 
ale moc nenadchl), kopro-
vou nebo rajskou s knedlíkem 
a vařeným hovězím 
a smažený kotlet. Pod tabulí 
je ještě jakýsi podvěsek, 
apendix anebo, řečeno 
dětským neologismem mého 
bratra - příbuřtek (jak trefné 
pro naše téma!), kde se 
objevují lákadla jako pečená 
kuřecí stehna na česneku, 
smažený sýr či filé anebo 
místní chef-de-oeuvre: srbské 
žebírko!
Ale dosti poezie a přejděme 
k praktickým věcem. Dostat 

se sem je samozřejmě možno 
od stanic metra Budějovická 
(cca 700 m Budějovickou ulicí 
směrem do centra) a Pankrác 
(trochu víc metrů toutéž ulicí 
opačným směrem). Otevřeno 
je od sedmi ráno do dvou 
odpoledne a sortiment se 
během dne proměňuje: do 
desáté položek přibývá, pak, 
s tím, jak začínají na obědy 
docházet příslušníci profesí 
pracujících od časného rána, 
jich zase ubývá a kolem 
jedné odpoledne už zbývají 
tak dvě tři jídla. Proměny 
probíhají i v širším časovém 
rámci - některé týdny vystřídá 
obligátní dršťkovou kuřecí 
vývar nebo pověstná 
“prdelačka” a stehna na 
česneku také nenaleznete 
v nabídce každý den. 
Ceny uvedu pouze orientačně 
- tak např. 10 dkg pečeného 
bůčku nebo ovarového kolene 
stojí cca 17 Kč, 1 porce 

moravského vrabce (hluboký 
talíř vyplněný špenátem, do 
něhož se noří čtyři 3 cm tlusté 
knedle přelité HROMADOU 
kostek masa s omastkem) 
vás vyjde na cca 45 Kč stejně 
jako srbské žebírko, “guláš 
se čtyřma” nebo rajská, no 
a stehno s 20 dkg brambo-
rového salátu počítejte okolo 
50-55 Kč. Ranní vyprošťovací 
polévka a dva rohlíky se dá 
sfouknout za 11,80. K tomu 
lahvový Braník, Zátkovy 
limonády nebo čepované 
produkty The Coca-Cola Com-
pany. No neberte to!
Na závěr si dovolím několik 
poznámek založených na 
hluboké osobní zkušenosti. 
Kalné ráno, následující po 
večeru, kdy množství 
tekutých požitků výrazně 
převýšilo množství pevné 
stravy poskytnuté tělu anebo 
- běda! - zcela zahnalo hlad, 
se projevuje nutkavým 
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hladem, nezřídka neukojitel-
ným. Takový hlad svou oběť 
pronásleduje celý den a určitý 
pocit hladu přetrvává i přesto, 
že člověk se cítí naplněn 
a tak nějak ztěžkne (nemám 
s tím osobní zkušenost, ale 
takhle nějak si představuji 
ony pověstné “munchies” - 
nutkavý hlad narkomanů). 
V takovou dobu je vhodné 
nedbat volání těla po rapidní 
obnově dodávek a začít 
zlehka. Už párkrát jsem si, 
starej blbec, dal ráno místo 
dršťkové a dvou rohlíků 

moravského vrabce se čtyřma 
a v podstatě se tak vyřídil 
na celé dopoledne. Ke kom-
plikacím zřejmým z večerní 
činnosti se přidala těžká 
forma poobědní vypatlanosti 
a pro mě - muže pera - se 
rutinní práce stala nesnesitel-
ným utrpením. 
Kompromisním řešením by 
se mohl zdát třeba sege-
dinský guláš - vždyť je to 
v podstatě hustší polévka 
s trochou masa a přílohou, 
že? Chyba lávky - zdejší porce 
si masitostí nezadá s vrabcem 

(moravským, samozřejmě!) 
a o tloušťce místních knedlíků 
jsem již, myslím, hovořil. 
Takže (a tady autor míří 
především do vlastních řad - 
či spíše do vlastních tukových 
záhybů) - při kocovině 
opatrně! Ale tak je to asi se 
vším ...
To je tedy pro dnešek vše. 

Hlad
Příště se vydáme do Nuslí - znám 

jeden prima podnik kousek od 

Náměstí bří Synků.

q
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U této kapely není známo 
datum vzniku. Ví se jen, že 
byla založena bratry Mar-
tinem a Michalem Šmído-
vými jednu neděli v  druhé 
půlce února nebo první půlce 
března 1997 po obědě (mezi 
druhou a čtvrtou hodinou) 
v bytě Humpolecká 22, obý-
vaném postupně jedním sou-
časným a dvěma bývalými 

členy skupiny. Je pravděpo-
dobné, že to nebylo 2. března, 
kdy má Martin narozeniny 
(to by si asi pamatoval). 
V úvahu tedy připadají tato 
tři data: 16.února, 23.února 
a 9.března. Abychom byli 
seriózní, budeme interpreto-
vat jen ta postavení, která 
jsou společná všem třem 
možnostem.

Ascendent skupiny je ve Lvu. 
To předurčuje její hravost, 
dětskost (nebo dětinskost), 
sebevědomí (nebo namyšle-
nost) sílu a stálost (nebo 
zatvrzelost). Slunce, Merkur 
a Venuše jsou někde na pře-
lomu Ryb a Vodnáře (spíš 
v Rybách), což napovídá, že 
bude kapela zezačátku pou-
žívat složité harmonické sys-

koutek

Astrologický
Co říkají o skupině Klec hvězdy?
Jsou její členové geniální, nebo to jsou jen 
staré buzny, které umějí noty?

Martin Šmíd (Klec)
Foto: Furie
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témy, komplikovaná aranžmá 
a neobvyklé zvuky, aby nako-
nec dospěla k hudbě až 
meditativní, uklidňující až 
mystické. Protože je kon-
junkce Merkur-Venuše pří-
znivě postavena ve třetím 
kvadrantu, bude skupina 
lehce jednat s veřejností 
a snadno komunikovat. Že je 
Slunce problematicky posta-
veno v osmém domě, bude 
Klec často procházet rege-
nerujícími očistnými lázněmi. 
Vědro ve složení Mars 
(3.dům), Pluto (2.kv.), 
Neptun-Uran-Jupiter (okolo 
descendentu) a Saturn 
(9.dům) naznačuje průraz-
nost (agresivitu?) spojenou 
s velkým nadšením a ori-
ginalitou (až revolučností), 
která je korigována (sebe)kri-
tikou, dotýkající se zejména 

smyslu celé věci, sloužící 
ovšem nakonec k skoro ide-
álnímu zdokonalení (Pluto). 
Postavení téměř všech planet 
v západní hemisféře nazna-
čuje velké investice energie 
směrem k publiku (jestli to 
publikum vrátí, to se tu 
nepíše).
Abychom si nepohněvali 
karmu, pomlčíme na tomto 
veřejném fóru o horosko-
pech jednotlivých členů. Čte-
náři musí stačit konstatování, 
že kdyby za autorem tohoto 
astrologického koutku přišla 
sestava ještě s Antonínem, 
předpověděl by jim neře-
šitelné konflikty basisty 
s kytaristou, neustálé napětí 
frontmana a trumpetisty pod-
něcované bubenicí, o drob-
ných rozmíškách 
kapelník-basák ani nemluvě. 

Že se tito lidé shodli 
a dokonce natočili desku, 
popírá všechny zásady ast-
rologie. Autor se diví kapel-
níkovi, který s astrologií 
koketuje, že se na ni nevy-
kašle a nezačne dělat něco 
pořádného, třeba cvičit na 
flétnu.
Příchod nového kytaristy Šte-
fana celkové se napětí osla-
buje, zejména lze očekávat 
jeho dobrou souhru s basou. 
Vystoupení by se proto měla 
stát méně cholerickými, ale 
kdo ví - energetická bomba 
symbolizovaná T-kvadrátem 
Sluncí Martina, Janinky 
a Jakuba, přiživovaná oktily 
Jirka-Martin a Jirka-Janinka, 
zůstává. Tak uvidíme.

Nostradamus
Remcelkius
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Nemusíme nasadit laťku, 
stačí když nám nespadne 
prkénko

S Antonínem se znám dlouho, s Festivalem stejných ksichtů 
mě seznámil on. První rozhovor ze všech, které snad někomu 
cizímu, nespolčenému s ksichty, představí tuhle hudební 
elitu, jsem udělala právě s ním. Je na to dost stejný ksicht.

Rozhovor s Antonínem Hluštíkem vedla Furie
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J: Antoníne, budeme dělat 
rozhovor
A: Já nic nevidím a neslyším.
J: Proč s tebou dělám rozho-
vor napodruhý? 
A: (Smích) Protože první roz-
hovor se mi nelíbil. 
J: A proč se nepovedl?
A: Protože, jak jste se mohli 
dočíst v Mladé Frontě, jsem 
se málo ožral.

Pivo a půl dál v čase…

J: Antoníne, myslíš, že už se 
s tebou dá udělat rozhovor? 

A: Cítím, že už by to mohlo 
jít, že   r o z u m í š … (hlasem 
stréca z Moravy).
J: Antoníne, ale my musíme 
tím prvním rozhovorem nasa-
dit hrozně vysokou laťku.
A: Já nevim, jestli musíme 
rozhovorem musíme nasadit 
laťku - já bych rozhodně 
nerad … (ruší Vacke) … ano, 
to říká moje dcera. Vždycky 
když jdeme někde s cizími 
lidmi, tak ukáže na maminku, 
na její velké břicho a říká: 
„miminko, tatínek sádlo.“ 
J: A kdo ji to učí? 

A: Samozřejmě, že já. Už 
jsem se naučil zvládat ty 
zemanovské bonmoty a para-
doxně to funguje. Eliška si 
zapamatovala to, co jsem 
vyslovil jenom v žertu: 
„Maminka tam má miminko, 
tatínek tam má sádlo.“  
A Eliška si to zapamatovala 
naprosto bezpečně. 
J: Ale zpět k tomu, že nemu-
síme nasazovat laťku. Já 
trvám na tom, že jo!
A: Nemusíme nasadit laťku, 
stačí když nám nespadne 
prkénko. To, jak se to jme-
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nuje… vtip, jazykovej anglic-
kej, kterej nám říkal jeden 
profesor. Jednalo se o Beo-
wulfa a zadání znělo Top 
10 Problems Dating Beowulf. 
Jenomže dating je jak datace, 
tak taky randění, chození 
s někým na schůzky. A ta 
profesorka, která ten vtip 
vypráví, říká: „Každý rok 
dávám Beowulf do kurzívy, 
aby bylo jasné, že to je lite-
rární dílo. Letos  jsem byla 
trošku lenivá a výsledkem je 
to, co mi poslal jeden stu-
dent.“ A byly tam problémy, 

které si bohužel nepamatuju 
všecky, ale namátkou citu-
jeme: „Drátěná košile páře 
ložní prádlo, Beowulf po sobě 
nesundává prkýnko na 
záchodě a ty další si nepa-
matuju. Bylo jich deset, že. 
Top 10 Problems. 
(Antonín se baví s Martinem 
Vackem o prvních kytarách 
a shledávají, že oba měli stej-
nou Jolanu Vikomt polepe-
nou samolepkama. A smějí 
se.)
J: Zpátky k rozhovoru. 
Antoníne, budeme se bavit 

o několika základních věcech. 
O tvých kytarách …
A: ... no ...
J: ... o tom kde všude hraješ 
a proč jsi stejný ksicht ...
A: ... no ...
J: ... mohli  bysme se bavit 
taky o nahrávání Klece ...
A: ... no to bysme se mohli 
bavit.
J: Začneme-li kytarama. Tak 
už víme, že jsi měl první bílou 
Jolanu Vikomt.
A: Já bych tady o tom možná 
neměl moc hovořit, protože 
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bych prozrazoval obsah dal-
šího dílu.
J: O teplých úsecích? 
A: Ne, o kytarách, ten bude 
taky bohužel pokračovat. 
Kytar je dost a než seriál 
nabere grády, tak bude kytar 
ještě přibývat nebo se budou 
obměňovat. 
Já bych to možná shrnul do 
takovýho celkovýho pohledu 
na  ty kytary. (Významné 
ticho a hlasem o oktávu 
nižším:) Mě to baví. (Utřel si 
koutky úst.) Hahaha (Smích). 
Tak jsem si ten rozhovor 
představoval. Ale abych to 
nějak uvedl na pravou míru!
J: Můžu kouřit? 

A: Jo prosimtě, já se zatím 
půjdu vyčurat. 
(Pár minut se nedělo nic.)
A: Základní věc je ta, že exi-
stuje několik desítek různých 
typů kytar, ale těch základ-
ních, které jsou nejrozpozna-
telnější, je asi pět nebo šest. 
Gibson, Fender, různý typy 
snímačů, elektroniky, zapo-
jení. Je toho celá řada. Každá 
zní trošku jinak a trvá dlou-
hou dobu, než to člověk zjistí. 
Mám kytaru doma, hraju si 
na ní, hraju si na ní, říkám si: 
jo, to zní dobře, pak si poří-
dím jinou, ta zní trošku jinak, 
je mi to jasný, protože to je 
jiná kytara, žejo, ale takový 

ty detaily kde, proč přesně, 
v čem, v jakejch polohách, 
v jakejch písních a v čem zní 
jinak, to trvá dlouho. No a tak 
proto si je pořád dokola poři-
zuju, protože není kytara jako 
kytara. I když si vezmeme 
stejný typ, stejnou modelo-
vou řadu, řekněme stejnou 
sérii, tak každá ta kytara 
hraje jinak. Natož, když jich 
je šest typů, od každé série 
se vyrobí pár tisíc kusů teď 
už to je…
J: Takže bylo ideální, kdybys 
měl v ruce pár tisíc kytar? 
A: To by nebylo ideální, to 
by byla blbost. T se nedá. 
Ideální by bylo, kdybych měl 
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doma představitele každýho 
z těch pěti šesti základních 
typů. A teď se mi to potvr-
dilo - a to můžeme navázat 
- při tom natáčení s Klecí 
v tom studiu. Na studiové 
nahrávce je slyšet, že je mezi 
tím rozdíl. Není moc velikej 
a není to tak, že by poslu-
chač, který to nikdy v životě 
neslyšel, který viděl jednou 
v televizi Frantu Ringo Čecha 
s kapelou, by si řekl: jo, 
teďka hraje borec na Fen-
dera, teďka na Gibsona. Je 
to spíš tak, že na té desce, 
když člověk vystřídá dva až 
tři nástroje, že to bude ku 
prospěchu věci. Každá ta 
písnička bude znít maličko 
jinak. Ne tak, že by si toho 
posluchač všiml a řekl si: 
Á - tohle je Fender, Á - 
tohle je Gibson, ale bude mít 
možná celkově pocit, že ho 
to nenudí, že se to zvukově 
neustále proměňuje, někam 
vyvíjí. 
J: A kolik máš kytar? 

A: Mám tu starou Jolanu, 
mám Gibsona I., pak jsem si 
koupil šípovou Ephiphonku, 
tu už jsem ale prodal, pak 
jsem si koupil bílýho Fendera. 
To jsou pořád tří. Po Fende-
rovi jsem si koupil strašlivou 
balalajku, na kterou teďka 
hraje Žemlička s Ahmedem. 
Pak jsem si koupil různý krky, 
těla a hardwary a sestavil 
jsem si vlastní model, tako-
vou Jantarku. Od té doby 
jsem si nechal ještě postavit 
zakázkovou Jantarku - to je 
pět. Koupil jsem si Gibsona 
II., to je šest. Jo a pak jsem 
si ještě koupil od kolegyně 
z práce prastarou českou 
elektriku, která prý kdysi pat-
řila Šlitrovi. Na tom nezáleží, 
ale byla to jedna z těch 
základních několika a typů 
kytar, kterou jsem ještě neměl 
doma a kterou jsem si chtěl 
předělat. Protože na ty starý 
český kytary, při vší úctě 
k jejich historické hodnotě, 
se moc hrát nedá. Dneska 
rozhodně ne, tenkrát nebylo 

zbytí. A teď v březnu jsem 
si koupil osmou - Deltu. To 
je taková delší historie. Ještě 
na sklonku totality sem při-
jeli zástupci americké firmy 
Kramer a začali tady dělat 
kytary s hokejkovytýma 
krkama, takový ostrý meta-
lový kytary. Pak ale v Americe 
Kramer zkrachoval a u nás 
to nemohli prodávat pod tou 
samou značkou, tak to pře-
jmenovali na Deltu, a přestří-
kali krásnej metalízovej lak 
na černo a prodávalo se to 
výrazně levnějc, ačkoli pro to 
celkem nebyl důvod. A ta má 
právě to, čemu jsem se celá 
dlouhá léta vyhýbal: páku 
se zámkama. To znamená, 
že páka rozlaďuje struny. 
Tlačí se na páku a struny 
jdou dolů. Jenomže u vět-
šiny (přišlo pivo) normálních 
kytar se při tomhle páčení 
struny rozladí, protože tam je 
spousta různejch mechanic-
kejch nedokonalostí, různě 
se to tře, namotává, praská, 
vrže a tak. Tyhlety kytary 
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jsou dělaný tak, že struna je 
napevno přišroubovaná tako-
vým zámkem z kovu, takže 
s tou pákou se může cvičit 
jak chce a nerozladí se to. Má 
to druhou nevýhodu, že když 
praskne jedna struna, tak ta 
rovnováha tahu strun a pro-
titahu pružin je narušená, 
kytara se rozladí a nejde na 
ni dohrát ani písnička natož 
vystoupení. Takže jsem se 
tomu celou dobu vyhýbal - 
za války jsme nemohli, teď 
můžem  - jsem si to konečně 
koupil. Od března do konce 

července se mi podařilo pře-
trhnout strunu jenom jednou. 
Jsem s ní spokojenej, je 
to hezkej kus a hlavně má 
výrazně odlišnej zvuk,  než ty 
ostatní.   
J: Když tak nevyčerpávej 
témata do seriálu o kytarách, 
jenom mi řekni jaký kytary  
máš a taky kolik tě stály 
a kterou máš nejradši a která 
je nejlepší. 
A: Nebudu teda vyčerpávat 
všechny technický detaily 
toho seriálu, ale troufnu si 
říct, že částka, kterou jsem 

investoval do kytar se blíží 
sto tisícům. A nejdražší z těch 
mých kytar byla zakázková 
Jolana, ta mě vyšla na zhruba 
23 000. Ale s tím, že jsem 
si nadiktoval co chci, jak chci 
a oni mi to udělali. Kromě jed-
noho nepodstatnýho detailu 
to dodrželi. Na ní byly nej-
dražší součásti z Ameriky, 
takový, s kterejma se nejvíc 
hejbe. Různý přepínače, 
páčky, čudlíčky. V pořadí 
následuje můj Gibson II., 
o tom se dočtete víc v seri-
álu. To je takový prkno, 
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černý a nehezký, ale zvukově 
a hlavně pocitově je to možná 
nejlepší kytara, kterou mám. 
Pocitově určitě, zvukově a uni-
verzálně nejlepší je Gibson I., 
to je taková těžká… těžká 
kytara. Znáte - řečnická otázka 
- Slashe z Guns´n´Roses?  
J: Známe, známe.
A: Takovej strašně vlasatej 
chlapík s cylindrem.
J: Nebyly mu nikdy vidět oči.
A: Nebyly mu nikdy vidět oči. 
Tak ten má Gibson Les Paul. 
A já ho teď mám taky! Ovšem 
on má model Standard a já 
mám model Studio. Mezi tím 
je rozdíl asi dvacet tisíc a pár 
srandiček, jako vykládání na 
hmatníku, slonovinové lemo-
vání těla. 
J: A ty máš tu horší nebo 
lepší? 
A: Já mám samozřejmě tu 
horší, tu levnější. Ale ona odpo-
vídá kvalitou, jenom nemá 
věci, které jsou náročné na 
ruční práci a za ty se nejvíc 
platí. 
To jméno Les Paul je pseu-
donym Lestera Polfuse, který 
se spojil s firmou Gibson 
a nechal si svoje jméno paten-
tovat na ten typ. On byl prů-
kopník, jeden z prvních… No 
ta poslední věta je nejlepší. 
A: Les Paul byl jeden z prv-
ních, kteří si nechali patentovat 
elektrickou kytaru s masivním 

tělem, to znamená, že není 
dutý.
J: A Olympic v 60. letech měli 
takový velikánský kytary, vypa-
daly jako ta Černouškova čer-
vená. Ty byly dutý, ne? 
A: Jo, ty jsou dutý, to jsou 
ty starý český vzducholodě. 
Něco takovýho jako jsem si 
koupil a údajně to patřilo Šlit-
rovi. S tím tehdy museli vyjít, 
dodneška je za to obdivuju, 
protože v Česku se elektrický 
kytary vyráběly socialistickým 
přístupem, se snahou o lepší 
výkon, ale bez valných 
výsledků do konce 80. let, kdy 
jsem vtrhla ta licenční výroba 
pro Kramer. 
J: Musíme ty kytary nějak zkrá-
tit, Antoníne, máš ještě něco 
ke kytarám, ke svý lásce. 
A: Ještě jsem zapomněl do 
výčtu uvést steel kytaru, to je 
taková ta, kterou má člověk 
na klíně a jezdí po ní váleč-
kem. 
J: Dost odporná.
A: No, odporná. On je to 
domácí výrobek nějakýho 
kutila, kterej si ji vyrobil podle 
prastarejch českejch z 50. let, 
který byly úplně první, ještě 
před všema normálníma elek-
trickejma kytarama byly tyhle 
takzvaný havajský. Pak mám 
švédskou baskytaru Haqström  
za neuvěřitelně málo peněz, 
za pět tisíc.  To je můj nej-
starší nástroj, asi historicky 
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nejcennější. A pak ještě akus-
tickou kytaru Crafter vyrobe-
nou v Koreji, takový menší 
jumbo. Ale o tom víc až příště 
(smích).
J: Dobře, tím jsme krásně 
ukončili kytary. Já si teda 
přeju, abysme ukončili kytary. 
A teď bysme mohli třeba 
něco o nahrávání s Klecí. Je 
to jedna z kapel, ve který jsi 
hrál a dá se říct, že už defini-
tivně nehraješ. Tak se k tomu 
vyjádři.
A: Já se k tomu vyjátřím. 
K tomu by šlo říct asi tolik, 
že ta nahrávka s Klecí vznikla 
proto, aby se zachovalo, jak 
kapela vypadala, když jsem 
tam hrál já. Nahráli jsme 16 
písní ve studiu Live&Loud, 
který patří člověku známému 
pod jménem Kakaxa z kapely 
Chaprál Crazy Plesk. Má 
studio na kolejích v Podolí 
a nahrává se tam velice 
dobře. Kvůli zachování atmo-
sféry koncertů jsme nahrávali 
rytmický základy - basa, bicí, 
doprovodná kytara - najed-
nou, aby ti lidi na sebe mohli 
koukat, aby si mohli navzá-
jem smrdět a potit v jedné 
místnosti, k tomu se potom 
kouzlily fórky se sólovýma 
nástrojema, melodie, dechy, 
kytarový sóla. To se všecko 
dohrálo ex post. Ale základ, 
ta kostra vznikla živě, přímou 
interakcí hudebníků. Osobně 
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mám z toho nahrávání dobrý 
pocit, už proto, že jsme do 
studia šli s jasnou předsta-
vou, jak to bude vypadat 
a záleželo jenom na nás, 
jestli budeme nervózní, jestli 
se nám nebudou třepat prsty 
a zahrajeme to napoprvé, 
napodruhé, napotřetí a když 
se to moc dlouho nedařilo, 
tak nám pomohla studiová 
technika. Zahráli jsme frázi 
a půlka byla dobře a druhá 
půlka ne. Zkusili jsme spojit 
první půlku k druhý z různých 
pokusů a většinou to šlo. 
Spousta lidí si myslí, že to 
je nefér, protože když neza-
hraješ, tak co se s tím 
chlubíš, ale člověk to přece 
zahraje, akorát né všecko 
naráz. Uvedu příklad: na toho 
svýho tlustýho Gibsona jsem 
nahrával píseň Buhušer, což 
je taková moje malá sólová 
exhibice a ta má tři části. 
V první části to sólo hraju 
čistej kytarovej zvuk bez 
zkreslení, v druhé části ve 
stejné poloze se zkreslením 
a ve třetí části se zkreslením, 
s bustrem o oktávu výš, což 
je náročnější na techniku. 
J: Která to je? 
A: Písk písk pískypískypísky-
písk písk písk pískypískypís-
kypísky …
J: No jasně.
A: Nahráli jsme ji celou v pod-
statě na jeden pokus. Ostat-
ním se povedlo nahrát jejich 

party bez chyb, takže já jsem 
potom nastoupil a dopilová-
val jsem to sólo a to sólo 
se celkem poskládalo z pěti 
nebo šesti pokusů. Právě na 
poslední třetí část jsem potře-
boval asi čtyři pokusy, ze kte-
rých se to poslepovalo. Teď 
je deska ve fázi,  kdy je 
to smíchaný, připravený pro 
poslech a my jako členové 
kapely máme měsíc na to, 
abychom si to poslechli. Našli 
tam případný chyby a opravili 
je. Zatím to vypadá tak, že 
možná bude Martin přezpí-

vávat některé zpěvy, protože 
nemají dostatečnou šťávu. 
Ono v tom studiu je to těžký, 
tam jsou všude černý stěny, 
za sklem se šklebí zvukař 
a teď se snaž předat výkon.  
Mělo by to dopadnout tak, že 
do konce srpna bude deska 
smíchaná možná v září by 
měla přijít na trh. 
J: Jak by měla přijít na trh?
A: Nevim, jak se přijde na 
trh. Možná s nůší s babič-
kou. Asi tak jako u  Dýchánku 
- vlastním nákladem. Takže 
Martin ponese kůži na trh. 
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Všechno financuje Martin, kapelník, ,a dokud se 
nezaplatí jeho náklady,  který do toho vložil a který 
se budou pravděpodobně pohybovat mezi šedesáti 
až osmdesáti tisíci korunami, tak to nebude výdě-
lečná záležitost. Je to spočítaný tak, že pokud se 
prodá  tři sta kusů desky, tak se vrátí výrobní 
náklady, zbývajících vylisovaných dvě stě bude profit 
pro kapelu a pokud bude zájem, tak se nechá doli-
sovat další série, jako se to nedávno stalo s Dýchán-
kem. O tom se dá dočíst jinde. 
J: Třeba v Mladý Frontě.
A: Třeba v Mladý Frontě.
J: A proč z Klece odcházíš? 
A: Protože se mi brzo narodí druhý dítě a neodchá-
zím jenom z Klece, odcházím i z Jarabáků. Mám 
hrozně tolerantní a hodnou ženu a byl by velkej 
nepoměr ze sedmi dnů v týdnu trávit  čtyři večery 
buď koncertováním nebo zkoušením s kapelama 
a zbytek týdne chodit z práce domů tak pozdě, že 
mě vlastně nemá nikdo šanci vidět. Takže teď krom 
toho, že končím s kapelama, se snažím být drsnej 
v práci a chodit tam od devíti do pěti na osm hodin 
a prostě být víc doma. Nedělám to ani tak kvůli 
rodině, jako kvůli sobě, protože mě teďka, jakkoli 
je péče o děti únavná a náročná, tak ta odměna za 
to je taková těžko specifikovatelná nevymáhatelná 
a hlavně náhodná. Čas od času se mi prostě stane, 
že mi to dítě řekne něco jako: „Tatínku, šnek.“ Nebo 
podobnou blbost. To jsou ty chvíle, kdy … (smích 
a pak zvážní). Zkrátka bych si to chtěl užívat víc, 
než se mi daří dosud. 
J: A nestylizuješ se ty náhodou po poslední větě 
v článku z MF Dnes, ve které říkáš: „Já se akorát 
vždycky ožeru.“ Teď se tu rozplýváš nad šnekem 
svýho dítěte? 
A: Nevim, nevim, myslím si, že ne. Já to cítím, že mi 
to chybí. … Trošku.

q
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Kde nic - tu nic
Jen ...

Unikátní miniCD se sedmi staronovými kusy 
hudebních zbloudilců. Limitované série s různými 
podobiznami hrdinů socialistické práce Polské lidové 
republiky na přebalu.
K dostání na koncertech skupiny Jarabáci nebo ve stánku U Čuráka.
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