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Ve vysokoškolském klubu Harvart se uskuteč-

nilo od jeho založení do konce května 2009 cel-

kem 61 koncertů a besed. 

Kolik spokojených diváků odsud pak odcházelo, 
spočítáno není. Je víc než pravděpodobné, že valná 
většina z nich si sebou v dušičce odnášela hřejivý 
pocit, že jsou ještě na světě  věci, které přinášejí 
čistou radost a povznášejí. A že jsou na světě lidé, 
kteří dokážou tu radost a štěstí zprostředkovat. 

Poslední potlesk zavírá nemilosrdně oponu za kaž-
dým vystoupením. Jen jeho ozvěna se nese v mys-
lích diváků a posluchačů. A paměť je věc ošidná 
– proč tedy nezaznamenat pěkně po pořádku ty, 
kteří vystoupili v Harvartu na pódium. Proč se jich 
nezeptat, jak oni se ve vzpomínkách vracejí ke ško-
le, učitelům, spolužákům. 

Proč se nezajímat o jejich vztah ke Znojmu. Někte-
ří z účinkujících je znají více, jiní méně, další vů-
bec. Ale k vínu, které ke klubu i k městu patří, mají 
svým způsobem vztah všichni. Většinou kladný. 

Kniha, která z odpovědí na  tyto otázky vznikla, je 
zhuštěná kronika Harvartu. Je to poněkud svéráz-
ný záznam tříleté historie jednoho klubu. Defilují 
v něm lidé, kteří znají hodnotu vzdělání a nezištně 
se rozdělují o své umění. Všichni tu byli publikem 
klasifikováni na výbornou. 

Prostě – jedničkáři z Harvartu.

Svérázný záznam historie klubu  
aneb Všichni dostali jedničku
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Podle mých představ by na vysoké škola mělo jít 
na prvním místě o STUDIUM. Ovšem chápu, že ži-
vot by měl být pestrý. A student občas potřebuje 
vyklouznout od knih a osvěžit se v proudu hudby 
a dalších bohulibých věcí. To vše může činit ve vy-
sokoškolském klubu. V případě Soukromé vysoké 
školy ekonomické ve Znojmě je to v klubu HAR-
VART.

Popravdě řečeno – i já na svůj první studentský vy-
sokoškolský klub sotva kdy zapomenu. Byly prázd-
niny 1967 a jako zázrakem jsem se ocitnul s pěti 
dolary kapesného od Československé státní banky 
v Helsinkách. Klub se patřičně jmenoval Helsinki 
International Student Club (zkráceně HISC). Mám 
pocit, že tam skoro v jednom kuse zněl velký hit 
Beatles All You Need Is Love. A opravdu, když do-
stanete jen pět dolarů kapesného a k tomu si občas 
umýváním sauny přivyděláte nějakou finskou mar-
ku, tak už toho víc než LOVE ani nepotřebujete. Tak 
jsem tam během svého pobytu v Helsinkách chodí-
val rád a často.

Když přeskočím svá občasná muzikantská vystou-
pení v československých i švédských studentských 
klubech v 70. a 80. letech, tak mým skutečně prv-
ním vysokoškolským klubem v samostatné České 
republice se na jaře 2006 stal právě Harvart. 

Nastartoval nezapomenutelným večerem s Ivo Ja-
helkou. Od té doby, jak se dočtete na dalších strán-
kách, je nedílnou součástí života naší školy. Cho-
dí se sem za zábavou, za poznáním i za sportem. 
V Harvartu mohou studenti potkat své spolužáky, 

stejně jako si nefor-
málně popovídat se 
svými učiteli. Ráda tu 
po svých jednáních 
posedí i Akademická 
rada nebo dokonce 
celý pedagogický sbor. 
Prostě naši vysokou ško-
lu si už dnes bez Harvartu 
těžko představit. Tak jako 
skutečný Harvard bez d na 
konci. 

Za normálních okolností je něco ta-
kového sotva možné, ale Soukro-
má vysoká škola ekonomická 
Znojmo i tohle dokázala. Tak 
si to prosím dobře pamatujte 
a případně si vezměte na po-
moc další stránky této pub-
likace, které by rády mno-
hé připomněly. Přeji vám 
příjemné čtení a stále 
svěží vzpomínky. 

Ať je pro vás Harvart 
na celý život tím, čím 
pro mne HISC. Konec-
konců oba začínají stej-
ným písmenem.

Váš

Miroslav Foret

Náš Harvart – můj HISC

Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. 
rektor SVŠE Znojmo
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Budova Soukromé vysoké školy ekonomické ve 
Znojmě, ve které našel svoje místo vysokoškolský 
klub Harvart, stojí na Václavském náměstí. Kdysi 
dávno tu prý bývalo slovanské tržiště a pak se na 
náměstí scházely cesty z Prahy, z Brna a z Rakous-
ka. 

Stával tu také gotický kostelík, ze kterého se poz-
ději stala divadelní budova. S velkou nadsázkou se 
dá říci, že Harvart navazuje na snažení tehdejších 
vyznavačů múzy Thálie i těch ostatních. Vlastně 
hned vedle se vyučil pekařem sv. Klement Maria 
Hofbauer. A v domě naproti bývala kdysi kavárna, 
ve které se scházel jeden z prvních čtenářských 
spolků na Moravě. 

Takže vzdělání a kultura měly už od pradávna na 
tomto místě silné zastoupení. A Harvart tuhle bo-
hulibou tradici rozvíjí s dojemnou péčí. 

Vzdělání v budově na Václavském náměstí č. 6 pře-
nechali celou nadzemní část. 
Klub sestoupil do sklepení. 

Sklepení je fascinující místo. Atmosféru tu není 
třeba vytvářet, ta jednoduše existuje bez zása-
hu zvenčí. 
Podzemí ostatně patří k tomu nejpozoruhodnější-
mu a nejtajemnějšímu, co Znojmo nabízí. Desítky 
kilometrů chodeb vznikly před staletími propoje-
ním sklepů pod měšťanskými domy. Kutalo se ze-
jména od 14. do 17. století, aby bylo kam uskladnit 
víno, ovoce, zeleninu. A aby se bylo kam schovat 
před nepřítelem.

Když to znovu vezmeme oklikou – i tyhle funkce si 
Harvart zachoval. K melodiím, slovům, myšlenkám 
se tu podává výtečný mok a nevpustí sem nikoho, 
kdo by neměl dobrou vůli bavit se a přátelit. 

O HarvArtu aneb Začarovaný sklep na uhlí

Prostory klubu před rekonstrukcí v prosinci 2005 Po rekonstrukci v dubnu 2006
Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. 
rektor SVŠE Znojmo
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Sklepení Harvartu pamatuje opravdu hodně. Dům 
byl postaven někdy v 16. století, takže do zdí jsou 
vepsány osudy stovek a tisíců lidí. Třešničkou na 
dortu je tedy zeď, na kterou se podepsali ti, kteří už 
v klubu vystupovali. 

Než bouchlo první šampaňské na oslavu otevře-
ní vysokoškolského klubu v dubnu 2006, stálo to 

hodně sil. A potřeba byla i velká představivost. 
Přebudovat sklep na uhlí v kulturní instituci, to 
není jen tak. Nadšenci v čele s Pavlem Štohlem to 
dokázali. Šlo to rychle. Asi museli trochu čarovat. 
Nic se tu nedělalo polovičatě. Snad jen jevišťátko 
bylo dimenzováno trošku skromněji, protože ni-
koho zpočátku ani ve snu nenapadlo, že by tady  
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mohly vystupovat celé kapely. A tak o tři roky poz-
ději se muselo rozšířit, protože často nestačilo po-
brat všechny, kdo by chtěli do Harvartu přijet a za-
hrát. Jinak se nemuselo hýbat s ničím. Konají se tu 
filmová představení, studenti v besedách předávají 
své zkušenosti ze stáží, občas se tu mihne politik, 
s nímž se diskutuje. Vyhodnocují se tady sportovní 
klání, po kterých zpravidla následují „after party“. 
Je to také místo pro sledování významných spor-
tovních přenosů nebo pro pořádání (nejen) vánoč-
ních večírků studentů i zaměstnanců. 

ART, tedy umění – to je to, co se ve znojemském 
vysokoškolském klubu provozuje nejčastěji. 

Klub se otevíral v dubnu 2006. Ještě před slavnost-
ním zahájením provozu se ve sklepních prostorách 

premiérově sešla studentská rada, aby všechno 
otestovala. Klub prošel na jedničku, neměl však 
stále jméno. Nakonec ho vybrali sami studenti. 
Rozhodovali se mezi „Véčkem“ a „Harvartem“. Jak 
to dopadlo, víme. 

Poslední písmeno v názvu klubu HARVART tak 
není trapným omylem a jen na okraj parafrázuje 
pojmenování veleslavné americké univerzity.

Jako první zazpíval v Harvartu Ivo Jahelka.

Členové studentské rady se zástupci vedení školy

Přípitek při slavnostním zahájení činnosti klubu
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Kdy tě napadlo, že vysoká škola, kterou jsi za-
kládal, bude mít i svůj klub? Jak vznikal?

Od samého po-
čátku, kdy jsem 
začal přemýšlet 
o vzniku vyso-
ké školy, jsem 
měl představu, 
že studenti na 
znojemské vyso-
ké škole získají 
nejenom kvalit-
ní vzdělání, ale 
budou mít také 
místo, ve kterém 
se budou moci 
scházet a navzá-
jem si sdělovat 
své zážitky. Mís-
to, které budou 

moci kdykoliv využívat ke společným akcím. Kon-
certy, besedy nebo filmová představení jsou už jen 
dalšími příležitostmi, při kterých se mohou setká-
vat. 

Tvoje vzpomínky na vysokou školu jsou spíše 
pozitivní?

Já jsem studoval v Praze na VŠE a mé vzpomín-
ky na vysokoškolská léta jsou jen ty nejlepší.  

Je to způsobeno hlavně tím, že jsme měli výbornou 
partu spolužáků, se kterou jsme zažili mnoho ne-
zapomenutelného. Ať už to bylo při sportovních 
a kulturních akcích nebo samozřejmě i v hospůd-
kách. Do dnešní doby se se spolužáky pravidelně 
scházíme a vzpomínáme na jednotlivé příhody, ať 
už školní, nebo mimoškolní.

Takže jsi chodil rád do školy? Které předměty 
tě bavily třeba už od dětství?

Do školy jsem chodil docela rád, protože jsem s vý-
ukou neměl nikdy žádné větší problémy. Bavily mě 
hlavně ty předměty, kde jsem mohl uplatnit logic-
ké myšlení, jako jsou matematika nebo později na 
střední škole účetnictví. Naopak jsem neměl příliš 
rád předměty, kde jsem měl uplatnit zručnost – na-
příklad kreslení, pracovní vyučování apod.

Co dnešním studentům závidíš či co jim přeješ? 
A co jim sám dopřáváš na SVŠE?

Dnešním studentům závidím hlavně znalosti cizích 
jazyků. Když já jsem studoval, tak například anglič-
tina se vyučovala pouze minimálně a navíc člověk 
neměl žádnou velkou motivaci, proč se jazyk učit. 

Studentům přeji, aby zažili stejně pěkný „študác-
ký“ život, jaký jsem prožil já, aby na něj taky mohli 
v pěkném vzpomínat. 

Právě proto se jim snažím nabídnout co  
nejvíce možností kulturního a sportovního vyžití.  

Pavel Štohl
V Harvartu čas plyne jinak

Ing. Pavel Štohl, ředitel SVŠE
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Jen namátkou – kromě akcí 
v Harvartu – pořádáme na-
příklad společný výlet stu-
dentů a vyučujících na ko-
lech, lyžařské zájezdy, pra-
videlné bruslení na zimním 
stadionu. Studenti mohou 
kdykoliv využívat tělocvič-
nu nebo tenisový kurt. No 
a asi největší chloubou z mi-
moškolních aktivit je ples 
školy, který je vždy zcela 
vyprodán a vzpomíná se na 
něj pak ještě hodně dlouho. 
V roce 2009 na plese napří-
klad vystoupila slovenská 
skupina No Name a mode-
roval jej Tomáš Matonoha. 

Harvart je evidentně tvoje srdeční záležitost. Je 
to důvod, proč v podstatě sám děláš manažera 
i programového pracovníka?

Souhlasím s tím, že Harvart je opravdu pro mě sr-
deční záležitost. Tady čas plyne jinak. Snažím se 
dělat výběrem jednotlivých akcí radost nejen stu-
dentům, ale také sám sobě. A jsem rád, pokud se 
opravdu vejdeme do vkusu studentů a veřejnosti 
a Harvart „praská ve švech“. V poslední době to 
bylo třeba v případě vystoupení Karla Šípa nebo 
do posledního místa vyprodaný jedinečný koncert 
Pavla Bobka. 

A k výborné atmosféře patří také to, že většina 
umělců po svém vystoupení zůstává ještě v klubu 
a návštěvníci si mohou s nimi bezprostředně popo-
vídat. A to asi nebývá zcela běžné.

Jsme rádi, že většině vystupujících se v našem klu-
bu líbí a sami se ozývají, zda by bylo možné zde 
opakovaně vystoupit. Není výjimkou, že někteří 
zpěváci v Harvartu byli třikrát i vícekrát. Rekord-
manem v tomto směru je zatím Olin Nejezchleba, 
který s různými hudebními uskupeními hrál v na-
šem klubu již sedmkrát. Nebo například Zdeněk 
Troška, který po roce zpravidla nikde nevystupu-
je, ale v Harvartu byl tak spokojen, že byl ochoten 
udělat pro nás výjimku.

Děláš to samozřejmě rád, ale taky to všechno 
něco stojí…

Bez nadšení by rozhodně nebylo možné klub 
provozovat. Jediným příjmem je vstupné, a pro-
tože klub má omezenou kapacitu, tak je samo-
zřejmě problém sestavit vyrovnaný rozpočet.  
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Spoustu akcí by tedy nebylo možné bez dotování 
z vlastních zdrojů vůbec uskutečnit.

Na druhou stranu musím říci, že většina vystupují-
cích v Harvartu nám dělá speciální ceny. Takže bych 
chtěl poděkovat všem účinkujícím, kteří tak činí. 
Jako příklad lze uvést mj. sportovního moderátora 
Jaromíra Bosáka nebo režiséra Jana Hřebejka, kteří 
byli ochotni do Harvartu přijet za proplacení ben-
zínu. Dodat musím i to, že oba pánové odpovídali 
na dotazy návštěvníků tak dlouho, dokud nebyli 
všichni spokojeni. Poděkování patří i Zdeňku Troš-
kovi, Wabimu Daňkovi nebo skupině Rangers, kteří 
byli ochotni vystoupit řekněme za poloviční částku 
oproti standardním cenám. 

Koho bys chtěl na jeviště do Harvartu pozvat, 
kdyby to šlo?

Je to studentský klub, proto v první řadě bych rád 
zval zejména hosty, kteří potěší naše studenty. Ale 
pokud se mám vyjádřit sám za sebe, tak bych rád, 
aby se v našem klubu objevily takové osobnosti, 
jako jsou například Zdeněk Svěrák, Zdeněk Mahler, 
Barbora Špotáková.

Moc rád bych v klubu přivítal také hosty, u kterých 
se mi to bohužel už nikdy nesplní… Jde například 
o zpěváka Petra Nováka. Slyšet jeho písničky, tře-
ba Náhrobní kámen nebo Povídej…, v prostorách 
našeho klubu – to by musel být nezapomenutelný 
zážitek.

Zdeněk Mikeš, autor fotografií: Do mladého kolektivu, kterým se Pavel obklopil při realizaci svého 
životního snu – vybudování vysoké školy ve Znojmě, jsem naskočil zrovna v době, kdy začal fungovat 
vysokoškolský klub Harvart. Fotografování koncertů legend naší hudební scény, které jsem od mládí 
poslouchal z desek a magnetofonových pásek, se stalo jednou z mých nejhezčích pracovních povinností. 
Najednou jsem se s těmi báječnými lidmi mohl osobně setkávat, mluvit s nimi, s mnohými se spřátelit. 
Nebýt Pavlova nezměrného klukovského nadšení a zápalu pro věc, nic z výše jmenovaného by nevzniklo 
– jen víc takových „krásných bláznů“...

Anna Maixnerová, autorka rozhovorů: Jsou lidi, co jen berou, a jsou lidi, kteří dávají. A Pavel je pro-
totypem těch druhých. Upřímně se rozdává a dokáže svým nadšením strhnout všechny kolem sebe. 
Prožila jsem díky němu krásný rok. A se mnou samozřejmě desítky a stovky dalších lidí. Pořád bylo na 
co se těšit. Servíroval nám (abych užila terminologie z jeho oblíbeného sportu) setkání s umělci a za-
jímavými lidmi jedno za druhým. Příprava této publikace byla jedním velkým dobrodružstvím, které 
nás obohacovalo a – snad to mohu říct – taky sblížilo. Je hezké potkat se s lidmi, kteří i v dnešním světě 
dávají přednost myšlence, tónu, kráse před věcmi materiálními. Nejsme ještě tak úplně ztraceni, dokud 
tohle všechno vnímáme. S nadšením a rádi.
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Vzpomínáte na školní docházku v dobrém?
Na co se zeptat v úvodu? Snad na to, jak se komu vedlo ve školních lavicích. „Chodíš rád do školy?“ – tak 
se nás ptávali dospělí, když jsme byli ještě děti. Zopakovali jsme tedy tu naivní otázku i my. Položili jsme 
ji každému z hostů v Harvartu a všichni se snažili poctivě odpovědět nám i sobě. Takže ještě jednou 
a trošku jinak:

Chodili jste rádi do školy?
Ivo Jahelka
Folkový písničkář – zpívající právník.

Takže bych to viděl asi následovně:

Mateřská školka – dost děsné, nechtěl jsem tam za žádnou cenu vkro-
čit, takže paní ředitelka musela dělat kukačku a kukat, aby mě touto 
lstí vlákali dovnitř.

Gymnázium – na ty čtyři roky vzpomínám opravdu rád, byly to nej-
lepší školní roky v mém životě.

Právnická fakulta UK – vybavila mě určitými teoretickými znalostmi, 
ale např. za celou dobu studií jsme se ani jednou nebyli podívat na 

nějakém soudním jednání, takže poprvé jsem vstoupil do soudní síně jako advokátní koncipient po skon-
čení školy a byl jsem z toho poněkud vyděšený.

Rozhovor s Ivo Jahelkou na straně 24

Miroslav Paleček
Folkový pisničkář vystupující v duu s Michaelem Janíkem, bývalý člen divadla Semafor. 

Nejprve musím uvést na pravou míru fakt, že jste mě zřejmě omy-
lem zařadila mezi „jedničkáře“, to se mi ve škole nikdy nepoště stilo, 
až teď nezaslouženě na Harvartu. Jinak na školní léta vzpomínám 
samozřejmě jen a jen v dobrém, jinak to snad ani nejde. Poznal jsem 
celkem tři školy a tři školníky. ZŠ Prokopovo nám. P-3 1952–56, ZŠ 
Cimburkova P-3 1956–59, SPŠ Stavební Zborovská P-5 1959–63.

Rozhovor s Miroslavem Palečkem na straně 28
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Ivan Hlas
Rockově-poetický zpěvák, kytarista a skladatel.

Já jsem chodil rád do školy, i když podle výsledků to nebylo úplně znát. 
Co se týče známek jsem byl takový ten průměr. No, průměr, v někte-
rých předmětech lehce podprůměr. Ale já jsem tam chodil rád, protože 
jsem měl ště stí. V každé té škole, už od základní, byla bezvadná parta 
lidí a mě to s nimi strašně bavilo. A za druhé mě doteď baví se něco 
dozvědět. Ono to možná nebylo hned znát na výsledku, ale mám ty věci 
uložené v hlavě. 

Rozhovor s Ivanem Hlasem na straně 31

Wabi Daněk
Folkový písničkář – autor Rosy na kolejích.

Budu upřímný, těch škol, které jsem navštěvoval, je o málo víc, než 
těch, které jsem absolvoval. A až na pár drobných nedorozumění, 
plynoucích z jistého antagonismu představ profesorů a mých o zdár-
nosti mého studia, chovám vzpomínky na léta studentská v kategorii 
„libé“.

Rozhovor s Wabi Daňkem na straně 36

Pavel Dobeš
Ostravský fokový písničkář, textař a skladatel.

Ano, myslím, že v dobrém. Ale už ne tak dobré vzpomínky má škola 
na mne. Od 5. třídy jsem se musel začít učit, když jsem chtěl něco 
umět. Už mi to nešlo samo, jako doposud. A když už jsem byl v tee-
nagerském věku, tak protože jsem nechtěl trávit při učení moc času, 
vybíral jsem si jen předměty, které mě bavily. Předcházelo tomu zjiš-
tění, že myšlenky si stejně přebíhají tam, kam chtějí ony, a nezůstávají 
tam, kde je potřeba.

Rozhovor s Pavlem Dobešem na straně 39



15

Michal Viewegh
Spisovatel a publicista, nejprodávanější český romanopisec.

Docela ano. Já jsem byl na základní škole premiant, takže mě chváli-
li. Nemůžu říct, že na základku bych chodil nerad, opravdu jsem byl 
třídní premiant, ale na gymplu jsem už zažíval obvyklé stresy. Oni to 
učitelé uměli někdy vyhrocovat, všechny ty písemky a tak. Dělali z 
toho záležitost života a smrti. Takže jestli jsem si někde zadělal na své 
nynější žaludeční problémy, tak to bylo tam. 

Rozhovor s Michalem Vieweghem na straně 43

Martin Reiner
Básník, prozaik, nakladatel.

Spíš ano. Dobře jsem se učil a – jak se tehdy říkalo – v kolektivu jsem 
byl oblíbený. Dělával jsem i předsedu třídy třeba. Jiná věc je, že jsem 
míval permanentně konflikty s některými učiteli a kázeňské prohřeš-
ky, které pak bývaly ohodnoceny sníženou známkou z mravů. Ve čtvr-
ťáku na gymplu jsem to dotáhl na trojku z chování. Ale na to jsem byl 
celkem zvyklý, protože to nebylo jen ve škole. Kdo si na to zvykal dost 
obtížně, byla moje máma. Od čtrnácti jsem studoval vojenský gympl 
– a to byla velmi dobrá škola života.

Rozhovor s Miroslavem Palečkem na straně 46

Luboš Pospíšil
Rockový romantik s nezaměnitelným hlasem.

Na základní školu vzpomínám v dobrém, připravoval jsem se mini-
málně a svoji první dvojku jsem dostal až v 9. třídě z ruštiny. Tento 
přístup vám nedoporučuji, neboť na vyšších stupních mi to logicky 
činilo problémy.

Rozhovor s Lubošem Pospíšilem na straně 49
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Vlasta Redl
Zpěvák, textař, skladatel a multiinstrumentalista – autor písně Sbohem galánečko.

No, i takové dny byly, kdy jsem se tam těšil. Ale ano, chodil jsem rád do 
školy, i když se mi to někteří profesoři snažili znechutit. Ale já jsem chytl 
takovou tu nejhorší dobu – rok sedmdesát šest, sedmdesát sedm a to 
fakt už komanč přitvrzoval, dělal strašný kejkle. Všechno to mělo takové 
ideologické zabarvení. Museli jsme chodit na všechny ty brigády a člo-
věk proti tomu nesměl ani ceknout, protože by ho okamžitě nařkli z ně-
jakého protistátního pobuřování. To si, myslím, z těch mladých neumí 
nikdo představit, co to taky tehdy obnášelo „chodit do školy“.

Rozhovor s Vlastou Redlem na straně 52

Pavel Žalman Lohonka
Folkový písničkář, jedna z nejvýraznějších postav české folkové scény.

Smích. Jestli jsem rád chodil do školy? Myslím, že jsem rád chodil až do 
páté třídy. Potom, když bylo víc učení, jako skoro každý kluk jsem se sna-
žil trošku ze školy ulejt. Ale zas když jsem já chodil do školy, tak bylo 
hodně tělocviku. A to jsem se moc těšil. Bylo opravdu hodně tělocviku, 
takže naše generace, to jsou všechno štíhlí lidi – proti dnešní mládeži. 
Když se na to dívám, tak mají málo pohybu. Tehdy nebyly počítače…

Rozhovor s Žalmanem na straně 56

Vladimír Mišík
Muzikant, zpěvák, kytarista – legenda českého bigbítu.

Já jsem neměl školu rád, i když to nechci svalovat na bolševika, protože 
ono to tak úplně nesouviselo. Ale přece jenom: můj základní zážitek byl, 
že vlastně když jsem měl ty pruhovaný trička a pak jsem dokonce dostal 
džíny, protože moje maminka dělala na americké ambasádě, tak naše 
soudružka učitelka mě nějak neměla ráda, já nevím proč. Zvala si ma-
minku do školy. Je pravda, že já jsem taky rozdával spolužákům žvejkač-
ky… Takže já jsem tu školu měl, nevím, takovou znepříjemněnou.

Rozhovor s Vladimírem Mišíkem na straně 60



17

Michal Prokop
Rockový zpěvák, skladatel, politik a moderátor.

Docela jo. Nejhorší vzpomínky mám na strojní fakultu ČVUT, na které 
jsem začal studovat po maturitě a odkud jsem utekl po dvou semestrech, 
nebyl jsem inženýrský typ. Ale jinak – asi nejvíc jsem si to užil na filozo-
fické fakultě, kterou jsem studoval až jako dospělý a kde jsem zažil lis-
topadovou sametovou a zajímavý přechod té školy, výměnu učitelů, pak 
taky odhalení jednoho kádrového estébáka mezi námi studenty a tak. 
Taky jsem tam v jednom semestru zároveň učil a pak za to dostal zápo-
čet… Bylo to zajímavé. 

 Rozhovor s Michalem Prokopem na straně 64

Olin Nejezchleba
Rockový violoncellista, baskytarista, houslista i zpěvák.

Možná je to i věkem, a tím pádem častějšími sentimentálními vzpomín-
kami na mládí, ale na všechny školy vzpomínám opravdu v dobrém. 
A moc jsem si užíval studia na konzervatoři v Brně, kde uprostřed teh-
dejšího bolševického marasmu dokázalo několik úžasných profesorů 
vytvořit pocit alespoň nějaké svobody, volnosti a nezávislosti.

Rozhovor s Olinem Nejezchlebou na straně 67

Pavlína Jíšová
Jedna z našich nejvýraznějších folkových zpěvaček.

Na školu vzpomínám určitě v dobrém. Do školy jsem chodila ráda, hlav-
ně do základní. Byla jsem učitelské dítě. Základní škola v Českých Budě-
jovicích, kde jsem se i narodila a dodnes žiju, se jmenovala Baarova a byl 
na ní dětský folklórní soubor Bárováček. Moje mamka ten soubor vedla. 
Já jsem v něm tančila a hrála na housle. Na gymnáziu mi matematika  
moc k srdci nepřirostla – raději jsem maturovala z latiny. Pedák – obor 
čeština + hudební výchova jsem pak vlastně kvůli muzice místo pěti let 
studovala sedm. Moje prodloužení studia nebylo beze smyslu. Po pro-
moci jsem nešla učit, ale rovnou profesionálně zpívat. To mi vydrželo až 
doposud.                                                    Rozhovor s Pavlínou Jíšovou na straně 70
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Lucie Kovaříková a Michal Jon
Cyklocestovatelé, kteří objeli na kole celou zeměkouli.

Lucie: Na základce jsme byli skvělá parta. Pořádali jsme hodně spor-
tovních akcí, takže školu mám spojenou hlavně s tímhle. Na gymplu 
už jsme tak dobrá třída nebyli a na fakultě to bylo spíš jen o tom učení 
se.

Michal: Spíš než jako na celek vzpomínám v dobrém na určité před-
měty i některé kantory.

Rozhovor s Lucií a Michalem na straně 73

Vladimír Merta
Folkový písničkář, skladatel, publicista, spisovatel, fotograf a filmový režisér.

Ano. Škola je plocha mimo reálné problémy, ale pevně spojená s jejich 
řešením. Tam se dá snít, vizionářsky črtat ideální města, a když je nejhůř, 
naučí tě i umění podvádět na akademické úrovni – tedy s mírným osty-
chem, zřídka a elegantně. Škola je první bitevní pole, kde se člověk (od)
naučí, kdy ohnout záda a kdy už charakter. A především místo, kde se 
holky sklánějí nad rýsovacími prkny, a my se jen tak zpovzdálí díváme.

Rozhovor s Vladimírem Mertou na straně 76

Hana Ulrychová
Vynikající zpěvačka, s bratrem Petrem a skupinou Javory stálice české populární hudby.

Na školu vzpomínám celkově v dobrém, jenom mě do dneška straší ma-
tematika. Byla jsem obzvláštní antitalent. Na rozdíl od mého bratra, kte-
rý je v tomto oboru naprosto geniální.

Neděle večer, to byla jednoduše hrůza. Měla jsem pocit, že nic neumím, 
nic jsem se neučila, zase jsem nic nestihla, to bude zase zítra den…

Rozhovor s Hanou Ulrychovou na straně 78
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Petr Ulrych
Zpěvák, skladatel, textař, vedoucí skupiny Javory, bratr Hany Ulrychové.

Měl jsem školu rád, ale netěšil jsem se tam. Abych byl přesný: dojíž-
děli jsme z vesnice do města, což bylo únavné. Hlavně jsem ale milo-
val hudební výchovu.

Rozhovor s Petrem Ulrychem na straně 79

Zdeněk Troška
Filmový a divadelní režisér a scénárista.

Budete se divit, ale já býval nadšený školák. Dokonce o prázdninách 
mezi pátou a šestou třídou jsem si 31. července připravil aktovku, že 
půjdu příští den ráno do školy. A když jsem poté zjistil, že mám ještě 
měsíc volno, tak jsem řval, že s prázdninami končím. Mě škola hrozně 
bavila. Já jsem byl posedlej školou, nadšenej. Seděl jsem celých de-
vatenáct let, co jsem do školy chodil, vždycky v první lavici u stolku, 
protože jsem potřeboval být v naprostém kontaktu s pedagogem.

Rozhovor se Zdeňkem Troškou na straně 81

Jan Hřebejk
Jeden z nejůspěšnějších českých filmových režisérů.

Já mám školu spojenou hlavně s kamarádstvím a do dneška vlastně 
mám blízké kamarády z gymnázia i mezi spolupracovníky. Kamarád-
ství jako hodnotu mám strašně rád. Ale samozřejmě nezazlívám ni-
komu, když k tomu nemá dispozici, že kamarády třeba nemá nebo že 
je nepotřebuje, že si třeba vystačí jen se svojí úzkou rodinou… Možná 
by moje žena byla ráda, kdybych neměl tolik kamarádů…

Opravdu blízkých kamarádů je minimum, ale tím spíš takový vztah 
oceňuji a stavím poměrně dost vysoko. 

Rozhovor s Janem Hřebejkem na straně 87
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Michal Němec
Skladatel, textař, zpěvák a hudebník – zakladatel Jablkoně.

Tak různě... Základní nic moc, byl jsem průšvihář, učitelé mě většinou 
nesnášeli a já je také. Střední (zemědělská i konzervatoř) skvělé! Ty 
se mi fakt povedly, měl jsem ště stí na učitele i spolužáky. Vysoká mě 
nebavila a tak jsem ji prostě neabsolvoval.

Rozhovor s Michalem Němcem na straně 92

Pavel Bobek
Legenda české pop-music, country a rock and rollu.

Snad kromě prvních dvou tříd, což bylo za nacismu, jsem chodil do 
školy rád. 

V první třídě v roce 1943 jsem měl odpudivou učitelku, naprosto ne-
uvěřitelnou nacistku, která nás nutila hajlovat, a když jsme neměli tu 
ruku dobře, tak nám do ní mlátila pravítkem do lokte. Ale víte, co je 
na tom to nejpozoruhodnější, že ta strašná paní učitelka Schwarzová, 
která byla kolaborantka a po válce musela uklízet v Praze trosky, tak 
o pár let později v 50. letech to byla soudružka školní inspektorka, 
která nás zase buzerovala jinak, v dobách komunistických. Prostě to 
něco vypráví o této zemi. 

Ale zpátky k otázce, jestli jsem rád nebo nerad chodil do školy. Já jsem se vždycky učil docela rád, nebyl 
jsem vůbec špatnej žák. Snad nikdy. 

Rozhovor s Pavlem Bobkem na straně 95
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Jaromír Bosák
Osobitý sportovní komentátor, novinář a tanečník.

Co se týká vysoké školy, tak já jsem to měl velmi dobrý. Já jsem po 
třech letech na filozofii ze školy odešel a pak jsem dělal žurnalistiku. 
Takže jsem měl hodně zápočtů a zkoušek hotových a do školy jsem 
pak chodil celkem zřídka. Žurnalistiku jsem začal v osmdesátém os-
mém. Je fakt, že ta škola mi vůbec nepřišla těžká. Do jisté míry mi 
přišla zbytná. Hodně z nás taky začalo s prací velice brzo, ještě když 
jsme byli ve škole, a to bylo daleko důležitější. Ta škola měla důle-
žitost v tom, že nás seznámila s lidmi, to ano. Ale že bych to, co se 
tam studovalo, označil za velký zážitek svého života, to nemůžu říct. 
Řemeslo vás třeba učí lidé, kteří zůstali na škole, protože se jinde 
neuplatnili… 

Rozhovor s Jaromírem Bosákem na straně 99

Robert Křesťan
Bluegrassový zpěvák, mandolinista a skladatel – autor Panenky, lítr Druhé trávy.

Spíš ne. Poslední dva roky základní školy byly příšerná nuda. Gym-
názium na tehdejší „Koněvce“ zase spíš koncentrák pod knutou la-
gerleitera Kolomazníka. S výjimkou dvou tří skvělých kantorů, kteří 
mě ovlivnili na celý život. Na vysoké se mi docela líbilo, ale nezvyklá 
volnost a stále rostoucí zájem o muziku mě od ní odváděl. Nedokon-
čil jsem ani jednu (ze dvou).

Rozhovor s Robertem Křesťanem na straně 103
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Jan Vančura
Zpěvák a kytarista legendárních Rangers – Plavců.

Já jsem do školy chodil rád, protože na základní škole jsem neměl vů-
bec žádné problémy. Byl jsem natolik bystrý – tedy ne že bych se prsil 
–  že jsem se neučil, tudíž jsem se nenaučil učit. Když přišel gympl, tak 
to začalo být tristní, protože samozřejmě nejen že jsem se nenaučil 
učit, ale ani jsem se v té době nějak učit nechtěl. Já jsem dělal šest 
let gymnázium, což je takové trošku netradiční, trošku mi to kopíruje  
Řihoškova studia na stavební fakultě, ten tam docházel 14 let. 

Rozhovor s Janem Vančurou na straně 106

Karel Šíp
Populární moderátor a textař.

Na základní školu jsem chodil celkem rád. Já jsem pak chodil na střed-
ní školu v Čimelicích – a opravdu – já jsem se školou neměl problém. 
Musím říct, že jsem celkem chodil do školy rád.

Rozhovor s Karlem Šípem na straně 109
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Jan Burian
Písničkář, skladatel, básník, publicista, spisovatel, moderátor, průvodce ...

Jestli na školu vzpomínám v dobrém? Ano i ne. Některé předměty 
(třeba češtinu) a některé učitele jsem měl rád. Jiné ovšem nikoli (tře-
ba fyziku, chemii) a pár bezcharakterních darebáků a zamindráko-
vaných chudáků z různých pedagogických sborů mi také utkvělo. To, 
že jsem se nenaučil téměř nic z přírodních věd, mě teď mrzí. Jsem 
polovzdělanec... 

Rozhovor s Janem Burianem na straně 112

Josef Fousek
Osobitý spisovatel, básník, textař, humorista a písničkář.

Ne!! Vůbec ne. Já jsem často marodil a byl jsem šťastnej, že maro-
dím, protože jsem moh´ psát svoje povídky, básně. A učitelka mě měla 
ráda. Já jsem nenadával na učitele. Ale oni mi řekli, že jsem člověk 
z jiného světa, neuměl jsem se smát, vůbec. Já jsem tenkrát čet´ samo-
zřejmě dobrodružné knížky, cestopisy, Emila Zolu, prokleté básníky. 
To bylo moje. Ale taky jsem čet´ Karáska ze Lvovic. A potom najednou 
jsem napsal na tabuli ve čtrnácti letech (i když jsem se učil fakt dobře, 
ty slohové práce, to museli volat tátu do školy a nevěřili, že to píšu 
já) tak jsem napsal na tu tabuli: „Největší však školy dělají z lidí voly.“ 
Pak jsem aktovku hodil do popelnice a řekl jsem tatínkovi: „Se mnou 

už si ohledně školy nemusíš dělat starosti.“ On se zaradoval: „Budeš všechno dělat výborně?“ Tak jsem 
odpověděl: „Ne, vůbec ne, já už tam nikdy nepůjdu. Já tam chodím se strachem, učí mě to, co nechci, a já 
chci studovat sám – život. Chci začít jako Jack London.“ A tak jsem dřel v kovárně…

Rozhovor s Josefem Fouskem na straně 115



24

Končící víkend vás nijak nestresoval? Co pro 
vás znamenala neděle večer?
Jednoznačně se mi vybaví postel a knížka, resp. já 
v posteli čtoucí si knížku. Za mých mladých let jsem 

se jednak nesměl večer dívat na televizi, nehledě 
k tomu, že v ní stejně nic nebylo, takže jsem trá-
vil večery četbou svých oblíbených knih, jako např. 
Kája Mařík, Vinnetou, verneovky atd.

Ivo Jahelka
První, kdo se v Harvartu podepsal na zed´
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Měl jste z některých předmětů obavy?

Při vzpomínce na předmět zvaný deskriptivní ge-
ometrie se mi nedělá dobře, prakticky nic jsem 
z toho nepochopil… Na druhou stranu by mi to 
v současném životě stejně k ničemu nebylo, takže 
toho nelituji. Bezvýhradně rád jsem měl tělesnou 
výchovu, v té jsem byl fakt dobrej!

Udělal byste něco jinak, kdybyste se mohl vrátit 
pár let zpátky?

Jednou jsem na gymnáziu v rámci lyžařského vý-
cviku v Krkonoších dostal ještě se dvěma spolužá-
ky a třemi spolužačkami ředitelskou důtku za to, 
že jsme byli přistiženi pedagogem na pokoji v po-
měrně přátelské konstelaci. Takže kdybych mohl 
vrátit čas, tak bych alespoň zařídil, aby pedagog 
přišel o něco později, abych si za tu důtku něco 
málo užil.

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si také 
rád dopřál? 

Dnešním studentům nezávidím nic, přeji jim, aby 
si to všechno užívali, protože stejně se to ve finále 
musí nějak naučit, internet neinternet. Jako stu-
dent ve své době bych si rád dopřál to, co je dnes 
běžné – tedy že bych se o prázdninách sbalil a jel 
třeba do Ameriky, abych se pocvičil v angličtině…

Vy jste vlastně svým koncertem otevíral Har-
vart. Jak se vám ve Znojmě hraje?

Znojmo mám rád, trochu mi připomíná Jindřichův 
Hradec, protože je historické. Na tradiční znojem-
ská vinobraní se nedá zapomenout – také jsem jich 
pár absolvoval, a myslím, že studentům se tady 
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musí dobře nejenom studovat, ale i trávit volný 
čas. V Harvartu se mi hrálo výborně (už dvakrát) 
a těším se, že se tam zase někdy vrátím.

Znojmo a víno k sobě prostě patří. Jaký je váš 
vztah k tomuto ušlechtilému nápoji?

Ještě před nedávnem jsem si nechával posílat ze 
Znovínu vybraná vína, což svědčí o tom, že mám 
poněkud mlsný jazýček a jen tak něco nepolknu. 

Každopádně vína z okolí Znojma nemají chybu 
a vinice Šobes je něco naprosto úžasného…!

Takže – jak zpívá Ivan Mládek – Znojmo, Znojmo, 
ať aspoň někdy vidím tě dvojmo!
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Pavel: Byl jsem na něm kdysi jako student ve vysokoškolském klubu v Praze. Byla to pro nás tehdy 
bomba, hrozně nás to vystoupení vzalo a museli jsme to jít rozebrat do hospůdky. Nedal se ten zážitek 
prostě jen tak utnout. – Přešlo x let a bylo to tu zase. Moje pocity byly stejné, stejně jsem to musel rozdý-
chat a poseděli jsme s přáteli dlouho do noci. Tím víc mě potěšilo, že klub byl při obou vystoupeních Ivo 
Jahelky beznadějně vyprodaný studenty. Není divu, když nás čekaly dvě hodiny bezvadné zábavy.

Zdeněk: Jako pro celý klub, i pro mě to byla premiéra. Byl jsem naprostý nováček, co se fotografování 
koncertů a umělců týče. Když se vrátím zpět, tak přiznávám, že jsem byl trochu vyplašený, protože vý-
sledek byl prostě nejistý.

Pavel: Ivo Jahelka byl premiérový po všech stránkách. Jako první se taky samozřejmě podepsal na naši 
stěnu, která je vlevo před vchodem do klubu a dnes se už pyšní mnoha podpisy těch, kteří v Harvartu 
vystupovali. A co nám Ivo napsal do kroniky? Výstižné a úderné: Nežli chodit na Spartu, lepší jít do 
Harvartu.

Milada Klímová, vyučující matematiky na SVŠE: Ivo je mým dobrým kamarádem z doby studia na 
dačickém gymnáziu. Takže si spolu vždycky vesele zavzpomínáme. Třeba na to, jak jsme hráli divadlo. 
On – jak jinak – v hlavní roli a samozřejmě s kytarou. Na scénu jsme tenkrát uvedli pirátský muzikál 
a pěkně jsme si v něm zaimprovizovali. Naště stí nám ten smysl pro humor zůstal, což Ivoš dokazuje dnes 
a denně. Já snad taky – když učím studenty matematiku.

Soudili se
...
Soudíme se, soudíme se lidi s lidma, kdo víc snese,
kdo víc snese, kdo se nedá, 
jen těžko se pravda hledá.
Je to spor urputnej, s sebou nás vláčí,
s sebou nás vláčí.
Může to k smíchu bejt, nebo spíš k pláči,
nebo spíš k pláči.

Nenávist každá, ta pomine, pomine,
všechno se srovná, jen lidi ne, lidi ne.
Svou pravdu máš, já mám zase jinou,
možná se sejdou a možná se minou.
Já vím, tenhle svět snad jednu vadu má,
že každý z nás jen tu svou pravdu má.
Soudíme se ...
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Asociuje vám něco spojení „neděle večer“?
Určitě to nebude večer u TV, ale spíš hledání ak-
tovky, se kterou jsem mrsknul hned v pátek po pří-
chodu ze školy někam do kouta, a po jejím nalezení 
rychlé doučování a dopisování úkolů. 

Který předmět nebo obor vám prostě neseděl? 
A měl jste rád hudební výchovu?

Vadila mi fyzika, chemie, matematika, nevadila hu-
dební výchova, tělocvik, a kupodivu jazyk český.

Miroslav Paleček 
Buď spím, hraju tenis nebo na kytaru

Miroslav Paleček a Michael Janík
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Představte si, že se čas vrátí o pár let zpět. Co 
byste změnil?

Historie se změnit nedá a nemá, nechal bych vše 
tak, jak bylo.

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si přece 
jen také rád dopřál? 

Určitě bych se víc věnoval studiu cizích jazyků, dnes 
ta možnost je. Dnešním studentům nezávidím, to 
spíš závidím studentům a kantorům ze starých fil-
mů „Škola, základ života“ a „Cesta do hlubin študá-
kovy duše“ jejich studijní pohodu, bezstarostnost 
a jejich vzájemný respekt.

Na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Zno-
jmě vás mají za velkého tenistu a přítele Zno-
jma. V Harvartu už to důvěrně znáte.

Přiznám se ale, že Znojmo jako takové ještě moc 
neznám. Zatím mi dá vždycky hodně úsilí vůbec 
dostat se autem na místo vystoupení, a po něm 
hned mažu domů. Slibuji, že to napravím – příště 
se zdržím až do vinobraní!

Znojmo a víno k sobě prostě patří. Jaký je váš 
vztah k němu?

Veskrze kladný, navzájem si vůbec nevadíme. Nao-
pak se vyhledáváme čím dál víc a víc!
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Záznam z mobilu:
„Opravdu lituji, že momentálně neslyším Váš milý hlas. Omlouvám se, ale s největší pravděpo-
dobností buď ještě spím, hraju tenis nebo na kytaru, nebo jsem mimo signál. Váš Mirek Paleček“

Zdeněk: Od dětství jsem miloval píseň „Prodavač limonád“ a pořád si ji zpívám. Takže jsem samozřej-
mě na Palečkův koncert přinesl první desku dua Paleček-Janík z konce 60. let se svým hitem a poprosil 
o podpis. Mám ho i s věnováním „Zdeňkovi jeho nejoblíbenější prodavač limonád“. 
V Harvartu Mirek vystoupil dvakrát, samozřejmě v tandemu s Michaelem Janíkem. A do naší kroniky 
napsali: Ať žije vzdělání!

Pavel: Mirek Paleček se pravidelně zúčastňuje i tenisových turnajů SVŠE. Hraje opravdu velice dobře, 
patří mezi umělci k hráčské špičce. Na trofej ale ještě nedosáhl, což – jak doufáme – znamená, že k nám 
bude jezdit hrát, dokud ji nezíská. Umí taky patřičně „poradit“, když to nejde někomu vedle něho. To se 
nedívá na akademické ani jiné tituly… Pro ilustraci: napsal i text, který popisuje klání na znojemské 
vysoké škole. Přikládáme ho:

SVŠE Znojmo – tenisový turnaj
Kdo mě ještě neporazil
s kým jsem ještě neprohrál
kdo mě ještě neporazil
s kým jsem ještě neprohrál

Vysvlíknul jsem z trička debl Bočan-Klička
Kovalíku a Voráčku příště vás mám na háčku
nejhezčí je kytka – Kloudová Jitka
mám tu svoje fun – já jsem number one!
Pro mě na kurtě je zlosynem i Mirek Foret se synem
nedám ani vindru na Klůfu Jindru
a plzeňští Petrové to jsou pro mě fotrové
tenis nebo swing – já jsem prostě King!

Docházejí síly u Skuhravého Míly
ztichnul jako myška Svaťa Šiška
na tenisovou školu pošlu Pavla Štohlů
je vás zkrátka moc přeju dobrou noc!

Tak ať je dobrá pohodička
při každém našem utkání
už se těším na rok příští
na naše další setkání
v HARVARTU na setkání
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Bylo něco, co by vás ve škole zvlášť bavilo a co 
by vás zvlášť nebavilo nebo vám nešlo?

Vím o dvou věcech, co mě bavily a který mě vlastně 
formovaly až do doby, kdy šlo o texty a takové věci:  

byla to paní učitelka Balcarová ještě na základní 
škole, byla to učitelka češtiny a ona nebrala učivo 
přesně podle osnov, ale hodně jsme se dozvědě-
li o literatuře. Vlastně si to vedla po svém. A celá 
naše třída byla potom dost vysoko, když jsme šli 

Ivan Hlas
Jsou to srdcaři, neslo se sálem
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na střední školy, což bylo díky ní. Mě to taky začalo 
bavit - takže to byla ta dobrá věc. A pak špatná - 
to byla matematika. Ale když mi bylo asi třicet let, 
seznámil jsem se s rektorem matfyzu a seděli jsme 
v hospodě Na Kotlářce a on se mě ptal, proč mně 
matika tolik vadila, když je vlastně úžasná. Já jsem 
musel odpovědět, že ona mně popravdě nevadila, 
mně vadil ten učitel. A tak jsem mu řekl, jak nám to 
všechno učitel vysvětloval a pak rektor konstatoval 
„No, to je strašný, to se nedivím, že tu matiku jste 
vůbec nepochopil.“ 

Ale mě to mrzí, protože muzika, jak se říká, je fakt 
matematika. Takže vlastně nějakým způsobem 
matematiku dělám… Muzika je srdce, duše, ale 
zpracování je čistá matematika. Nemůžete to dělat 
úplně mimovolně, ale musí to prostě sedět. Tady A 
musí odpovídat B, všechno dohromady musí ladit, 
pak vznikne  pěkněj tvar. Když to někdo necítí nebo 
to neumí, tak výsledek nevypadá dobře. 

Ono to tak je možná ve všem, proto je matema-
tika tolik důležitá.

Já jsem se takhle vlastně učil na Bachovi. Johann 
Sebastian to uměl dobře matematicky. Je to prostě 
hodně čitelné v té jeho muzice.

Říkal jste, že jste chodil rád do školy kvůli spo-
lužákům. Máte z té doby kamarády, s nimiž se 
stýkáte do dneška?

No, mám, právě z té devítiletky. Vídáme se i mimo 
třídní srazy, kamarádíme spolu.
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Takže to funguje.

Nedávno bohužel umřel spolužák – to už je i tím 
věkem – zrovna spolužák, s kterým jsem od třetí 
třídy seděl v lavici. Pak jsme v tom kamarádství 
pokračovali, i když každý chodil do jiné školy. To je 
prostě život.
Ale vídáme se i s ostatními. A hodně s knihkupci – 
já jsem vyučený knihkupec – mě v roce šedesát de-

vět nepustili na střední školu. Měl jsem takový pro 
ně divný rodiče. Tak jsem se vyučil knihkupcem a 
se spolužáky se vídám pořád. To jsou lidi, kteří mají 
knihkupectví po Praze, a tam já zajdu. Zrovna Kan-
zelsberger, ten chodil o rok níž. Říkám si zaplaťpá-
nbu, že jsem se vyučil právě knihkupcem, protože 
se to zase napojilo na věc, která mě bavila. 

Ivan Hlas Trio – Norbi Kovacs, Ivan Hlas, Olin Nejezchleba
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Když srovnáte možnosti, které mají vaše děti 
dnes a vy jste měl tenkrát, co jim závidíte, v čem 
je velký rozdíl, v čem jsou dál?

Já řeknu, co jim nezávidím. A to je tak šílená smršť 
informací, že se v tom prostě nedá úplně vyznat. 
Někdo by snad měl říct, jaký je klíč, jak rozplést ty 
informace. Jinak to nic moc nedá, to je jenom zeď. 
Do ní mlátěj. 

A co jim teda závidím, a to je pravda, je to, že se 
můžou sebrat a jet si, kam chtějí. Ale je to zajíma-
vé, třeba moje děti – dlouhou dobu jsme je jako tak 
trošku pošťuchovali, aby někam vyjely. Tak potom 
vyjely – a nakonec když se dcerka Magdalenka vrá-
tila, začala překládat filmy a živí se tím. Takže je to 
v několika směrech dobrý, taková cesta.

Jazyková bariéra, kterou trpí naše generace, je 
hrozná.

Ano. Já ji cítím, protože jsem toho docela dost projel 
na to, že vlastně nemluvím pořádně žádným cizím 
jazykem. Musím říct, že lidi, který potkám, se pak 
diví, kde jsem byl a že jsem se tam nějak dohodl a 
vlastně kam jsem se až dostal. Ale není mi to pří-
jemné. To zas těm mladým taky trochu závidím, že 
můžou jet a naučit se to tak dobře, aby neměli min-
drák. A ty děti se smíšených manželství, kterých je 
pořád víc a které mluví běžně třemi jazyky, to se mi 
hodně líbí. To už ale já nezvládnu. (smích)

Ve Znojmě už jste koncertovali víckrát, jen 
v Harvartu jste počtvrté. Je něco, co je zvláštní 
na téhle štaci?

To Znojmo na mě vždycky nějak dýchne . To není 
jen tím, že je to hezké město a historické. Ale je tady 

něco zvláštního – některá města to mají a většina 
jich to nemá. Já nemůžu jmenovat, protože hodně 
jezdím, ale…(smích). Já jsem pražskej patriot, ale 
myslím si, že v tom dobrém slova smyslu – nevy-
tahuju se, že jsem se narodil v Praze, protože jsem 
se mohl narodit kdekoliv jinde, že jo. Ale to město 
na mě dýchá. A stejně na mě dýchá Znojmo. Je to 
na stejné vlně. A taky – tady necítím ten mindrák, 
jak jsem o něm před chvílí mluvil – a to je mi straš-
ně příjemné… Prostě mluvíme stejným jazykem.  
Fakticky jo.

Ale všimla jsem si, že v jedné věci to není tak 
docela pravda. Co vy a víno?

Já mám víno strašně rád.

Fakt? Já jsem vás pozorovala během večera – 
a to jste dával přednost jinému pití.

Já jsem potřeboval trošičku nakopnout energii. Ji-
nak já víno miluju. A dokonce, protože mám kama-
rády, který tomu i rozumí, si myslím, že nejsem až 
takový barbar.
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Pavel: Ivan vystoupil v Harvartu už čtyřikrát. Poprvé jsem ho kontaktoval po jeho koncertu na Vranov-
ské přehradě. Musím přiznat, že jsem měl obavy, že malý Harvart pro něj nebude zajímavý. Opak byl 
pravdou. Byl velice ochotný. Což je ostatně vždycky, když k nám přijede. Považujeme ho už tak trochu 
„za svého“. 
A hned po první návštěvě připsal do naší kroniky: „Bylo u vás úžasně a rádi bychom přijeli zas a na dýl!!! 
Díky.“ 
Potěšilo nás taky, že si do deníku na webových stránkách po jednom z vystoupení poznamenal: „V Har-
vartu jsme hráli již potřetí a pokaždé to je jako vrátit se domů. Atmosféra, na jakou se nezapomíná.“ 
A radost mi udělal třeba i tím, že v Harvartu uspořádal křest svého nového CD a mě označil za jeho 
moravského kmotra. 

Zdeněk: Pro mě je úžasné sledovat, jak se Ivan spolu s Olinem a Norbim při hraní baví. A s nimi se baví 
celý klub. Skvělá nálada z koncertu se pak přenese i do „zákulisí“ klubu. Už se stalo pravidlem, že pose-
díme u baru a sdělíme si vzájemně novinky.  
Možná bych ještě mohl prozradit, že všichni tři plánují zahrát na velké narozeninové párty jednoho 
nejmenovaného Znojmáka. Můžete hádat kterého... 

Pavel: Nesmím zapomenout, že Norbi nám pomohl domluvit posezení s Janem Hřebejkem. Za což jsme 
mu vděční.
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Co se vám okamžitě vybaví z dětství a mládí, 
když se řekne „neděle večer“?

Zoufalství. A musím vychválit pedagogickou ob-
ratnost rodičů, kteří mně i bratrovi zpříjemňovali 
návrat z chaty drobnými úplatky, jako byl třeba sa-
lám s cibulí v hospodě v Příluku nebo bramboráky 
k nedělní večeři.

Z kterého předmětu vám naskakovala (a mož-
ná ještě naskakuje) husí kůže? A měl jste rád 
hudební výchovu?

Budete se divit, ale na rozdíl od mnoha jiných ne-
řeknu „deskriptiva“. Mám docela dobrou prostoro-
vou představivost, takže v tomto oboru jsem byl 
takříkajíc „za vodou“. Zato chemie. Au! (Tím ne-
myslím zlato)

Udělal byste něco jinak, kdybyste se mohl vrátit 
o nějaký ten rok zpátky?

Asi ano. Asi bych se víc věnoval studiu a leckterou 
ze svých škol dokončil. Kde je však záruka, že by 
mně práce v oboru, který bych vystudoval, po-
skytovala takové potěšení, jaké mi dávají muzika 
a šaškování.

Zahrajme si na kdyby: Co byste si rád dopřál, 
kdybyste byl o pár pátků mladší? Závidíte dneš-
ním studentům?

Nezávidím. Internet mám taky a když chci něco vě-
dět, umím si to najít. My to měli trochu složitější, 
ale čas, který dnes tráví studenti na Wiki a jiných 
encyklopediích, a to nehovořím o chatech „blozích“ 
(jak je proboha 4.pád množného čísla od slova 
„blog“?) a hrách, jsme my podle svého gusta pro-
četli nebo jinak problbli. Sečteno! Nihil novum sub 
sole. (Pozn. Nic nového pod sluncem.)

Wabi Daněk
Studentům nezávidím, internet mám taky
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I ve Znojmě máte samozřejmě své publikum. 
Jak na vás město působí?

V čase mé vojenské prezenční služby jsem z něj 
nebyl odvázaný. Sloužil jsem v dnes už chválabo-
hu zrušených kasárnách a času na poznávání po-
sádkového města nebylo nazbyt. Už třeba jen pro-
to, že jsem měl téměř trvale „zaražené prdy“ (tak 
se ve vojenském argotu nazýval zákaz vycházek). 
Dnes je situace zcela odlišná, při návštěvě Znojma 
mám většinou vycházky „přes čáru“ (přes večerku) 
a mohu-li laicky soudit, tohle město zkrásnělo. 

Znojmo a víno k sobě prostě patří. Jaký je váš 
vztah k tomuto ušlechtilému nápoji?

Máme se rádi. Já ho postupně poznávám a ono mi, 
na oplátku, neškodí. Samozřejmě že netrefím při 
ochutnání ročník, šarži a viniční trať, ale odrůdu už 
odhaduji s vyšší než statistickou přesností. Když už 
jsme u vína, nabízí se drobná pikanterie. Na jedné 
z nejlepších znojemských viničních tratí, která se 
jmenuje Kraví hora, jsme před lety jako vojáci zá-
kladní služby cvičili „plížení plazením, směr suchý 
strom na obzoru, vpřed“.
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Pavel: Wabi je jedna ze tří čtyř ikon českého folku. Vystupoval v Harvartu sice sám, bez Dvořáčka, ale 
i tak to byl skvělý koncert. Dokonce sem za ním přijel můj spolužák s bráchou. 

Pepa Hendrych, Pavlův spolužák: Když jsme se s bráchou dozvěděli, že v Harvartu vystupuje náš 
dlouholetý kamarád Wabi, ani minutu jsme neváhali a okamžitě jsme si naplánovali služební cestu do 
Znojma. Wabi hrál a zpíval ve skvělé formě. A posezení po koncertě jsme zvládli také ve formě. Společně 
s Wabim, bráchou a Pavlem jsme vypili skoro všechno bílé víno, které bylo na skladě. Wabiho písničky, 
s kombinací vynikajícího moravského vína, neměly skutečně chybu. Byl to nezapomenutelný večer.

Zdeněk: První dvě Wabiho desky natáčel můj kamarád a příbuzný mé ženy Karel Špalek. Mám ty na-
hrávky moc rád, a pokud chce někdo slyšet krystalicky čistý zvuk, tak je vřele doporučuji. Karel s Wabim 
se přátelí stále, občas se sejdou na chaloupce u Špalků v Jevišovicích a jen si tak zahrají „v komůrce“ na 
kytary.

Pavel: Lidi v klubu s ním zpívali jeho fláky a on si to vychutnával. Dokonce poodstoupil od mikrofonu 
a nás posluchače-zpěváky dirigoval. Jednou z písniček, které znají už generace posluchačů, a kterou 
mám taky velmi rád, je třeba tahle:

Nevadí
Napůl jako hrou a napolovic vážně,
čerstvou maturitou zmužnělý,
chtěl jsi dobýt svět, a svět se tvářil vlažně
na tvý bubnování nesmělý,
hlavu plnou věd a nadějí svý mámy,
zkoušky přijímací, potom pád,
znalosti jsi měl, cos‘ neměl, byli známí,
takže litujeme, za rok snad,
a tehdy poprvé jsi řekl: nevadí, zase bude líp.

Pomalu šel rok, a zase stejná škola,
čekáš předvolání každej den,
předvolání máš, a na něm: vlast tě volá,
takže za dva roky s úsměvem,
dva roky vzal čert, a za nějakej týden
stojíš na radnici s holkou svou,
bylo to s ní fajn, tys věřil, že to vyjde,
kde tvý nebetyčný plány jsou,
a tehdy podruhé jsi řekl: nevadí, zase bude líp. 
...
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Jaké pocity jste zažíval v době školní docházky 
v neděli večer?

Veliký stres. Nikdy jsem nedovedl zvládnout tak 
velikou psychickou zátěž, že bych musel zítra a pak 

ještě do konce týdne brzy vstávat a chodit do školy. 
Na Ostravsku se dny počítaly takto (přízvuk a i nto-
naci si domyslíte): ... středa, čtvrtek, paťulinek, so-
botěnka, nedělinka, pondělisko, úteřisko, středa, 
čtvrtek, ...

Pavel Dobeš
Pro mě byl paťulinek, sobotěnka, nedělinka,  
pondělisko, úteřisko…
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Který předmět nebo obor vám byl milý? A který 
naopak?

Měl jsem rád český jazyk, literaturu a dějepis. 
K těmto předmětům nás vedla paní učitelka Morav-
cová. Přinesla do hodiny knihu Řecké báje, ze které 
jsme si četli několik měsíců. Přes všechny tyto tři 
předměty, přes celý školní řád. Na její hodiny jsem 
se vždy těšil.

Na střední škole jsem se setkal s ekonomikou a ni-
kdy jsem nepochopil, v čem je její pravý význam. 
Vždy jsem měl podezření, že se jedná o nějaký pod-
vod na lidi. V dnešních dnech se k ekonomii vra-
cím, zajímám se o ni, ale nedochází u mě k žádné-
mu „růstu“ a nic jiného mi ani po letech nevychází 
, (... omlouvám se studentům ekonomie).

Kdybyste pár let mohl vrátit, bylo by něco ji-
nak?

Není důvod. Vždy jsem si našel dost času k zá-
jmům o témata, v případě kterých mě škola oslovi-
la a kantor si mě získal, a uměl jsem si najít i dost 
příležitostí k tomu, abych chodil za školu ve dnech, 
kdy převažovaly předměty pro mě nezajímavé. 
Dělám to tak dodnes, i když už nechodím do ško-
ly. Co mě nezajímá, u toho nemusím být. Vidíte, že 
jako s dobrým studentem se se mnou nikdy nedalo 
počítat.

Dnes se určitě studuje jinak. Třeba by to šlo 
i s vámi.

Řekl bych, podle syna, který studuje v Brně, že 
je dnes dobrá komunikace mezi profesory a stu-
denty. Po studentech se chce větší osobní při-
spění a samostatnost, školu zajímá individuální  
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stanovisko studenta vůči danému tématu, a tak 
vzniká dialog. Z pohledu člověka, který zná školu 
vedenou spíše vojenským způsobem, příkaz – pl-
nění, žádná diskuse, svému synovi docela upřímně 
závidím. Je na něm vidět, že se do Brna vždy těší 
a je na svoji školu dokonce i pyšný.

Ve Znojmě – jako všude jinde – máte své publi-
kum. Jak se vám hrálo v Harvartu?

Já neznám Znojmo v tom smyslu, že bych tam ně-
kdy bydlel nebo alespoň nějakou dobu pobýval. 
Ale znám jméno Znojmo jako značku dobré kvality. 
Znovín, Znojmia,... Vážím si lidí, kteří udržují tradi-

ce. Znojmo je město s tradicí. Harvart si ji už také 
buduje. Já myslím, že fajn!

Jak jste řekl, jednou z bohulibých tradic Zno-
jemska je vinařství. Jaký je váš vztah k vínu?

Pozitivní. Neznamená to ovšem, že když přijedu do 
Znojma, začnu sklenkou vína, a pak teprve že při-
jde na řadu koncert. Maminka mě učila, že zábava 
má přicházet až po povinnostech. Takže když při-
jedu domů, zaparkuji auto a vzpomenu si, co hez-
kého jsem toho dne prožil, víno je mým dobrým 
společníkem pro tyto chvíle, povznáší mysl. Víno 
je odměnou za naši dobrou práci. Ne každý den si 
víno zasloužíme. 

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
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Něco o lásce
...

protože jestli byste na ni měli myslet, 

to radši vstaňte a jděte za ní ihned, 

utíkejte, než vám zmizí navždycky. 

 

Převrhněte stůl, opusťte dům, 

fíkusy rozdejte sousedům, 

nechte vanu vanou, ať si přeteče, 

na světě není větší víra, 

pro žádnou z nich se tolik neumírá 

ani v žádné jiné zemi na světě.

Pavel: Když přijel do Harvartu, zrovna hrála česká reprezentace zápas kvalifikace MS ve fotbale. Měli 
jsme obavy, že mužská část publika bude v defenzívě. To se naště stí nepotvrdilo. Pavel Dobeš hrál vět-
šinu písniček na přání, čímž nás mile překvapil. Nebereme to v Harvartu jako samozřejmosti, spíš jako 
výraz přízně. 

Zdeněk: Jedna posluchačka se dožadovala jisté písně o jaru. Pavel Dobeš ale tvrdil, že o tomto ročním 
období se v žádné jeho písni nezpívá. Ale statečně zkoušel jiné varianty, až byla paní spokojená… Jaro 
však v textu opravdu nebylo.

Anna: V kronice přibyl zápis: Děkujeme vám za hezký večer.

Zdeněk: Moje nejlepší tchýně Jarka na koncerty do Harvartu moc nechodí. Pavla Dobeše si ale ujít 
nenechala. Pochází totiž z Ostravy a jako pohlazení po duši brala zpěvákovu plynnou ostravštinu.
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Co jste ve škole nemusel?

Matika, fyzika, chemie, tyhlety věci. Já jsem ještě 
chodil na přírodovědnou větev gymnázia, což byl 
v mém případě totální omyl. A naše třídní třeba 
z písemek dokázala dělat záležitost obřadnou, ta-
kový téměř náboženský rituál bych to nazval, taky 
to byla stranická předsedkyně na škole…

Vy jste se tomu snažil vyhýbat, když jste později 
sám učil?

Já jsem se to snažil zlehčovat, vždycky jsem žákům 
říkal, aby si nezastavěli životní obzor učebnicemi, 
že jsou i jiný věci. A to jsem se snažil říkat i své 

dceři. Když přinesla čtyřku, tak jsem říkal: „Hele, 
dobrá zpráva to není, ale není to tragédie, z toho se 
nezblázníme.“

A literatura, čeština, už tenkrát vás nějak táh-
la?

Když jsem studoval? No, já když jsem se učil na 
základce, tak mě táhly slohy – ale to se furt baví-
me spíš o tom, že jsem napodoboval Šimka a Gro-
ssmanna, jako Besídka ze zvláštní školy, což by se 
dalo velmi snadno doložit sešity ze sedmé osmé 
třídy.

Jaký jste měl vztah k poezii?

Ze začátku takový nijaký, pak jednou na gymnáziu 
v jakémsi citovém rozjitření – někoho jsem asi pla-
tonicky miloval – jsem v knihovně rodičů objevil 
knížku, výbor české milostné poezie, která se jme-
novala Mým snem jsi prošla. A tahle kniha mě dost 
ovlivnila, protože jsem byl úplně uhranutej, celou 
řadu těch veršů jsem uměl a umím do dneška zpa-
měti. 

Víte, že o vás jedni říkají, že jste „sociologický 
jev“, a jiní vás srovnávají s Kunderou?

To bylo velmi lichotivé srovnání, které použil Tho-
mas Brussig, známý německý spisovatel pro tý-
deník Der Speigel a to, musím říct, mě samozřej-
mě velmi potěšilo. Protože když vás renomovaný  

Michal Viewegh 
Nezastavějte si životní obzor učebnicemi, na světě jsou i jiný věci…
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německý spisovatel takhle ohodnotí, to nemůže 
autora než potěšit. 

I po tom, co se panu Kunderovi nedávno dálo 
a děje?

Ať už to bylo jakkoli, tak s kvalitou jeho knih to 
nemá nic společného.

A vy a výtvarné umění? Jaký je tento vztah?

Jsem takový laik, řekněme mírně poučený laik. 

Vy jste mluvil na besedě v Harvartu o těch fil-
mech, které jste dělal a jejichž scénáře vychá-
zejí z vašich knih. Neláká vás prostě napsat rov-
nou scénář?

Měl jsem takový plán, že bych někdy napsal původ-
ní scénář, kde bych nebyl svazován vlastní před-
lohou, že bych měl jako volný prostor. Chtěl bych 
napsat romantickou komedii, třeba jako byla Láska 
nebeská, něco přiznaně idealizovaného, s happyen-
dem. Mít tu ambici pobavit lidi, dodat jim pozitivní 
energii... Já bych chtěl vidět lidi odcházet nadšené 
z mého filmu. 
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Nadšené a odpočaté?

Jo. Ale to nemusí být něco jalového, nechtěl bych 
jít do něčeho úplně nepravděpodobného. Může to 
být na hraně – mírná nadsázka, ale zároveň se tam 
ten divák bude poznávat, třeba se bude moct iden-
tifikovat s postavami. Což jistě nemůže v případě 
Daniely Steelové (ztotožnit se s hlavní hrdinkou). 
Nebo v Beverly Hills.

Vy jste ve Znojmě potřetí?

To víckrát. Byl jsem dokonce letos tady nedaleko 
v Hnanicích v Happy Staru s rodinou na dovolené 
na kole. A ne jednou. Podruhé jsem v Harvartu. 

A co vy a víno?

Tady bych mohl říct, že jsem víc než poučený laik. 
Víno mám rád.

Pavel: Co by tak Michala mohlo nejlíp charakterizovat? Snad jeho zápis v naší kronice: „Už teď máme 
s nakladatelem pocit, že je to milý večírek. A to je teprve 22.30 hod.“ Nakladatel to je samozřejmě Martin 
Reiner. V Harvartu už byli oba podruhé a znovu se to vyvedlo. Po té první besedě jsme jim kolem poledne 
volali, že jsme v hospůdce nedaleko školy na česnečce, jestli se nechtějí přidat. Věřte nevěřte: přidali se 
a všem nám přišla vhod. 

Zdeněk: Ještě něco se mi ale vybavuje. Rezignovaný Pavlův výraz, když jsme spolu seděli tak trochu 
bokem a Michal s Martinem živě komunikovali s dámským osazenstvem večírku. A pak slova, která 
jsem tenkrát (stejně jako dnes) Pavlovi podepsal: „Dobrý pedagog se nepouští do předem prohraného  
souboje.“

Majka Reháková, vedoucí katedry jazyků na SVŠE: Dost se mi třásla kolena a možná i hlas, když jsem 
po telefonu Michala Viewegha navigovala ke klubu. Ale ještě před začátkem besedy ze mě tréma spadla. 
Michal byl bezprostřední, kamarádský. V podobném duchu se neslo autorské čtení, takže pohoda vládla 
domáckým prostředím Harvartu. A při následném neformálním posezení jsem poznala, že Michal i jeho 
nakladatel Martin jsou šarmantními společníky (zejména když jim naslouchaly pohledné studentky). 
Kromě toho, že je bezesporu fenoménem současné české literatury, je taky skvělým bavičem třeba u ví-
nečka. Máte pak pocit (díky jeho na chlapa až neuvěřitelné empatii), že vám dokonale rozumí. 
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Vzpomínáte v dobrém na školu? Nebo lépe – na 
všechny školy, které jste absolvoval?

Spíš ano. Dobře jsem se učil a – jak se tehdy říkalo – 
v kolektivu jsem byl oblíbený. Dělával jsem i před-
sedu třídy třeba. Jiná věc je, že jsem míval perma-
nentně konflikty s některými učiteli a kázeňské 
prohřešky, které pak bývaly ohodnoceny sníženou 
známkou z mravů. Ve čtvrťáku na gymplu jsem to 
dotáhl na trojku z chování. Ale na to jsem byl cel-
kem zvyklý, protože to nebylo jen ve škole. Kdo si 
na to zvykal dost obtížně, byla moje máma. Od čtr-
nácti jsem studoval vojenský gympl – a to byla vel-
mi dobrá škola života.

Co se vám vybaví z dětství a mládí, když se řek-
ne „neděle večer“?
Pro mě bohužel totéž, co pondělí večer nebo tře-
ba čtvrtek večer: v osm jsem musel být v posteli. 
Už od nějaké třetí třídy jsem si ale tajně čítal pod 
peřinou. Nejprve s baterkou, později jsem si poří-
dil takovou speciální malou lampičkou s krytem na 
žárovku, abych nezapálil duchnu. 
Osypky z toho, že se jde druhý den do školy, jsem 
nemíval.

Z kterého předmětu vám naskakovala (a mož-
ná ještě naskakuje) husí kůže? A naopak – co 
jste měl rád?
Rád jsem měl samozřejmě hlavně ty předměty, 
v nichž jsem vynikal: čeština, ruština, zeměpis, dě-

jepis, tělák. O poznání méně matiku, fyziku nebo 
chemii. A narazil jsem i na jeden předmět, který 
jsem prostě nedával, a to byla deskriptivní geome-
trie. Elipsa v Mongeově projekci pro mě zůstala zá-
hadou po celé dva roky, co jsme deskriptivu měli.

Udělal byste něco jinak, kdyby se mohl vrátit 
studentský čas?

Já když se dívám na svůj život za posledních dvacet 
let, tak jsem spokojen až velmi spokojen. A protože 
se dle mého mínění vyvíjíme kontinuálně, vychází 
mi, že všechno, co se kdysi dělo a stalo, se také stát 

Martin Reiner 
Znojmo je jedno ze dvou tří měst, kam jezdím číst nejraději
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mělo, ne-li muselo. Abych byl ten, kdo jsem. Takže 
bych neměnil nic.

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si také 
rád dopřál? Mají to dnešní studenti jednoduš-
ší? Závidíte jim něco?

Myslím, že to mají v několika podstatných ohledech 
spíše těžší, ale určit co, jak a proč by bylo na dlou-
hou a poměrně složitou debatu. Rozhodně pro ně 

musí být za současného „nastavení světa“ složitěj-
ší zorientovat se v sobě a tudíž následně i v okolí. 
Mladá, ještě „nezformulovaná“ mysl potřebuje tlak 
a poměrně jasné mantinely. Oboje, myslím, dost 
chybí. 

Závidět cokoli je nesmysl, ale dveře do světa ote-
vřené dokořán – jak během studia, tak po něm – 
jsou věcí, která mou generaci už nikdy nepřestane 
fascinovat. S tím bych věru uměl naložit! 
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Jak nahlížíte na město Znojmo? A jak se vám 
četlo v Harvartu?

Znojmo je jedno ze dvou tří měst, kam jezdím číst 
nejraději. Vždycky se tu setkávám s citlivou a vře-
lou reakcí a potkávám příjemné lidi. Zní to jako 
„povinná odpověď“, ale co naplat: je to přesně tak.
Mimochodem, víte, v jaké roli jsem poprvé účinko-
val na prknech, která znamenají Znojmo? V roli po-
hraničníka, který střílí na prchajícího lumpa Jandá-
ka v kriminalistickém seriálu brněnské televize. To 
se mohl psát rok 1988 – a za pět dní natáčení jsem 
dostal 800 Kč, tedy dvě třetiny svého tehdejšího 
měsíčního platu!

Znojmo a víno k sobě prostě patří. Jaký je váš 
vztah k tomuto ušlechtilému nápoji?

Já jsem dlouhá léta pil v podstatě „profesionálně“, 
a tak bylo nutné najít si ten pravý nápoj, abych to 
všechno přečkal víceméně ve zdraví a také v po-
třebné společenské kondici. Tím nápojem se pro 
mě stala whisky. Nicméně… Měl jsem to ště stí, že 
už v půlce 90. let, tedy v době počínajícího vzestu-
pu „vinařské kultury“ u nás, jsem potkal Vlaďku 
Mrázovou, tehdejší spolumajitelku vinotéky Ar-
cha a dnešní marketingovou ředitelku Sonberku, 
a přes ni jsem se leccos o vínu dozvěděl a také ho 
začal pít mnohem víc než předtím. Takže vztah je 
jednoznačně kladný.

Anna: Šla jsem na Viewegha a objevila jsem Reinera. Jeho smysl pro humor mi stoprocentně sedl. Upřím-
ně – udivilo mě, že nakladatel vládne perem, protože jsem měla dosud za to, že kdo neumí, učí a kdo 
neumí psát, je kritik nebo nakladatel.

Pavel: Když přijeli Martin s Michalem poprvé do Harvartu, tak jsme ještě před jejich besedou zašli spo-
lečně na večeři. A mimo jiné jsem si s Martinem povídal o jeho nakladatelství. Věděl jsem totiž, že knížky 
Michala vydával dříve v nakladatelství Petrov a nyní už pod novou značkou Druhé město. Zajímalo mě 
proč ta změna… A odpověď byla pro mě hodně zajímavá…
Nakladatelství Petrov se díky úspěšnosti prodeje knížek M.V. (který byl kmenovým autorem) stalo i insti-
tucí, které se zaměřovalo na činnosti, které nebyly komerčně příliš zajímavé. Například vydávání původ-
ní české tvorby současných autorů, vydávání poezie, organizování básnického festivalu na Bítově apod. 
Ale samozřejmě nešlo tuto charitativní činnost dělat donekonečna. Proto se M.R. rozhodl, že naklada-
telství Petrov ukončí a bude pokračovat ve vydavatelské činnosti, i když značně redukované, pod novou 
značkou Druhé město. 
Myslím, že málo lidí dokáže ocenit, co M.R. v rámci vydavatelství Petrov pro českou poezii a vůbec pro 
české současné autory vykonal, a tak bych mu chtěl aspoň takto vyjádřit obdiv a uznání.

Zdeněk: To že Martinovým oblíbeným nápojem je whisky jsme samozřejmě poznali brzy i my v Harvar-
tu. Zatímco já jsem se zaměřil na pití Rullandského šedého, tak Martin popíjel svoji oblíbenou Tullamore. 
A pořád mi bylo trošku divné, že nestíhám vypít ani ve víně ten objem, co Martin ve whisky. Ale nyní po 
přečtení rozhovoru s ním jsem pochopil, že zkrátka léta tvrdého profesionálního tréninku se musí na 
výkonnosti odrazit… 
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O čem jste jako dítě a mladík přemýšlel v neděli 
večer?

V neděli večer jsem přemýšlel jak nejít v pondělí 
do školy. To jsem uplatňoval zejména na gymnáziu. 
Měl jsem nacvičené podpisy rodičů a ve výjimeč-
ných případech jsem předložil omluvenku... 

Prubířským kamenem bývá matematika.

Původně jsem míval matematiku rád, zdála se mi 
jednoduchá, později jsem ji musel studovat, čímž si 
mě znepřátelila. Jednu zkoušku na fakultě jsem ab-
solvoval až na rektorský termín a obličej příjemné-
ho, leč nekompromisního profesora vídám ve snu. 

Luboš Pospíšil
Obličej profesora matematiky vídám ve snu
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Udělal byste dnes něco jinak, pokud by to bylo 
ve vašich silách?

Možná bych věnoval více času studiu, možná bych 
volil jinou školu. Přesto bych studentský čas nemě-
nil, neboť jsem mohl prožít nádhernou druhou po-
lovinu 60. let.

Je rozdíl mezi tehdejším a dnešním studen-
tem?

Dnešní studenti mají zcela zásadní výhodu, kterou 
si většinou vůbec neuvědomují. Nestudují v komu-
nistickém režimu. Od toho se vyvíjí řada výhod, 
které jim lze závidět: svoboda, možnost cestovat, 
kvalitní studijní materiály a technické vybavení. 

Co říkáte na Znojmo a Harvart?

Já bydlím v Kutné Hoře, a tak mi historický ráz Zno-
jma připomíná „domácí prostředí“. Do klubu chodí 
příjemní lidé a atmosféra bývá vždy výborná. 

Znojmo a víno pro někoho jedno jsou. Co vy na 
to?

Omezil jsem konzumaci destilátu, dokonce i piva. 
Popíjení dobrého vína omezit nemíním, čímž na-
značuji, že můj vztah k němu je kladný. Myslím, že 
i po listopadovém koncertu se budu tomuto ušlech-
tilému nápoji věnovat. 

Luboš Pospíšil a Bohumil Zatloukal
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Píši Vám, Karino
...

Básník s deštníkem z Picadilly 

ten o Vás možná něco ví 

jenomže on je plachý rybář 

a v cizích vzpomínkách neloví 

i když jste možná byla zmije 

nosí mi Vaše jméno ozvěna 

já znám vás z jedné elegie 

Vašeho oblíbeného Ortena

Já píši Vám, Vám, Karino 

i když jste jméno bez těla 

ta, která básníky zvala na víno 

a pak je k vodě pouštěla

Zdeněk: Olin Nejezchleba o něm řekl, že je to „Karel Gott chudých“. A já skromně říkám, že když si v du-
chu vybírám pět nej.. písniček svého života, tak dvě z nich jsou jeho. Píši Vám Karino a Vzpomínka na 
jednu venkovskou tancovačku v roce 1965.

Pavel: Stejně to asi cítí náš prorektor studenty obávaný Kamil Fuchs. Pro něj byl taky Luboš Pospíšil 
vždycky nejvíc ze všech zpěváků, jeho CD poslouchá v autě. A poprvé ho naživo slyšel a viděl až v Harvar-
tu. Sešli se u baru a Luboš Pospíšil se profesoru Fuchsovi podepsal. Zážitek. Pro ně i pro nás.

Kamil Fuchs, prorektor SVŠE: Luboš Pospíšil, to pro mne vždy byl a je jeden obrov-
ský zážitek. Když se spojí skvělý hlas, poctivý profesionální výkon, kvalitní text i hudební 
doprovod, pak to ani nemůže být jiné. A jak jde čas, spíše jak běží léta, je to vždy i trochu nostalgie spo-
jené se vzpomínkami, kde všude nás ten hlas provázel. V posledních dvou letech to však byl především 
báječný večer v Harvartu, návrat do pohody a rovnováhy. Zastavení, pohlazení, ale také přesvědčení, že 
poctivý přístup a kvalita mají smysl. Takové pocity mi přináší každé Pospíšilovo CD a mám je všechny. 
V prostorách Harvartu však zážitek získává další dimenzi.

Luboš Pospíšil a Kamil Fuchs
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Co vás ve škole vyloženě bavilo?

Mě bavilo učení. Vždycky. Já jsem chodil na chemic-
kou technologii, bavila mě matika, fyzika, chemie. 
Ale řekl bych, že jazyky a to, co mě dneska živí, mě 
tehdy tolik nebralo, protože do nás cpali pořád ně-
jakou socialistickou literaturu, Pujmanovou, Maje-
rovou a takové věci, které nejsou moc ke čtení.

Jste jeden z mála, kteří v Harvartu řekli za po-
slední rok, že měli rádi matematiku nebo že ji 
zvládali.

Já jsem se dokonce taky zúčastňoval různých ma-
tematicko-fyzikálních olympiád a jiných takových 
soutěží. Mám pocit, že mi to šlo.

Mají vůbec matematika a hudba něco společné-
ho?

Všechny ty vědy jako fyzika a chemie jsou vědy 
empirické. A matematika je věda abstraktní. Pra-
cuje s abstraktními symboly a je to muzice nejblíž. 
On ten řád v hudbě prostě je. Myslím si, že kdo je 
schopný pochopit matiku nebo vnímat matiku v její 
kráse a složité jednoduchosti, tak ten má i s tou 
muzikou trošku usnadněnou práci. Protože se to 
všechno vlastně dá matematicky vyjádřit. A taky 
se to dneska děje, samozřejmě. Vezměte všechny 
ty digitální převody. Dá se zahrát hudba a dá se po-
mocí nějakého převodníku zobrazit do řeči barev 
a tvarů a dá se v tom najít nějaký rytmický rastr. 
A bůhvíco je ještě před námi.

Vlasta Redl
Matematika je muzice nejblíž
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Dá se snad říct, že se dá hudba vypočítat?

Samozřejmě že se dá vypočítat. Ale ne v tom 
smyslu, jako se počítá výplata. Člověk musí 
mít na začátku taky nějakou myšlenku. Hud-
ba plyne v prostoru a čase a v určitých matema-
tických osách a člověk může mít velmi placa-
tou dvojrozměrnou hudební myšlenku a taky 
může mít myšlenky, které jsou velmi, velmi slo-
žité, a to se všechno dá vyjádřit matematicky.  
Dneska často slyšíte, jak se lidé málem chlubí tím, 
že jsou na matiku blbí. Mně to připadá, jako kdyby 
se někdo chlubil tím, že není schopný poslouchat 
muziku. 

Vy jste tedy studoval chemickou technologii.

Nejdřív v Hranicích na Moravě, a když mě odsud 
vyhodili, tak jsem se to pokoušel dokončit v Brati-
slavě. To se nepovedlo. Nikdy jsem se tím tedy ne-
živil. A protože jsem byl nejdřív na učňáku, strávil 
jsem s tou chemií poměrně hodně času a hodně 
mě to bavilo. Dodneška se mi vynořují určité věci, 
které se mi hodí leda v křížovkách nebo nějakých 
vědomostních soutěžích. Anebo když potřebuju 
vyčistit skvrny…
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Takže kdybyste nedělal muziku, chtěl byste dě-
lat chemii?

Spíš opačně – kdyby mě nevyhodili, tak bych tu 
muziku nedělal. Všechno zlé je určitě k něčemu 
dobré. 

Je úzká specializace výhodou?
Víte, že si myslím, že spíš ne? Já jsem třeba člověk, 
kterého neživí úzká specializace. Já to tak mám 
i v té muzice – nejde o to, že hraji na víc nástro-
jů, ale píšu, aranžuju, zpívám. Kdybych byl jenom 

houslista, tak tady dneska spolu nemluvíme. Leda 
že bych byl tak strašně dobrej, ale to bych zas mož-
ná hrál v tuhle chvíli někde v Londýně. – Takže 
buďme rádi, že to takhle dobře dopadlo. 

Studenti mají určitě jiné možnosti, než jste měl 
vy v sedmdesátých letech. O co byste stál?

Asi o možnost vybrat si školu, o možnost studovat 
v cizině. A třeba taky o možnost přeskočit ročník. 
Tyhle věci jim závidím. – Ale jinak nic. Prostě bylo 
zase v době toho temna tolik důvodů si ze všeho 
dělat prdel, takže jsme zažili větší legraci. 

Máte ke Znojmu nějaký zvláštní vztah, vystupo-
val jste tady už vícekrát.

Znojmo pro mě určitě není město jako každé jiné, 
protože vždycky jsem tady měl nějaké kamarády, 
takže to už člověk ta města bere trochu jinak, taky 
o nich víc ví, častěji je navštíví. Já jsem ve Znojmě 
hrál devětkrát – a dvakrát to bylo něčím zvláštní. 
Jednou to bylo ve sportovní hale a potom na vino-
braní jsme hráli s Hradišťanem na náměstí, byly 
tam tisíce lidí, to byl zážitek. 

Znojmo není nijak velké co do počtu obyvatel, ale 
má svůj vlastní osobitý ráz, dokáže vnímat kulturu. 
A to se týká i mě. Protože ne všude můžu hrát dva 
dni po sobě a mít vyprodáno v tak relativně malém 
městě, protože ty lidi to někde ani nezajímá. Netvr-
dím tím, že města, kde jsem oblíbenější, mají větší 
kulturní význam…

Znojmo a víno taky patří k sobě.

A taky okurka.
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Pavel: Vlasta je náruživý kuřák, což se v Harvartu nesmí, proto jsem mu – s těžkým srdcem – povolil kouřit 
aspoň ve své kanceláři… cigaretový kouř jsem pak větral snad týden – To je ale jen na okraj. Jinak jsem 
pochopil, že pro Vlastu Redla hudba znamená moc, že každé vystoupení je pro něj velice emotivní, že by 
nemohl dělat dva koncerty za sebou. Viděl jsem, že když slezl z pódia, potřeboval se dobít, načerpat emoce, 
pak se teprve vrátil mezi lidi. 

Zdeněk: Když v Harvartu vystupoval poprvé, bylo to po letech jeho premiérové vystoupení jako vystoupe-
ní sólisty. Byl o něj obrovský zájem, vyprodal klub dva večery za sebou. V tomhle je jako účinkující v Har-
vartu jedinečný: dva dny po sobě – a pokaždé nabito.

Anna: Rozhovor s ním plynul pomalu, byl rozvážný a očividně se mu zamlouvalo téma vzdělání. Překva-
pil mě, jak mluvil o matematice. Zjistila jsem v průběhu těch měsíců, že někteří muzikanti si matematiky 
považují a srovnávají ji s hudbou.

Pavel: Do kroniky nám vtipně napsal: Díky za (VŠE)))! Bylo to fajn, přijedu zas.

Petra Ziegelwagner, Vlasta Redl a Jana Čtveráčková



56

Pojďme si chvíli povídat o škole. Určitě bylo 
něco, co jste na ní obzvlášť neměl rád.

Neměl jsem rád chemii. Ne rád – já jsem tomu moc 
nerozuměl. A myslím si, že to je docela i zajímavý 
obor, akorát byl blbě vykládaný a ten učitel, co nás 
měl na chemii, to bral trošku hopem.

Na kantorech hodně záleží.

Hodně, ano. Třeba předměty, které mě bavily – což 
byl zeměpis, dějepis a samozřejmě hudební vý-
chova, čeština mě opravdu hodně bavila – to byla 
i zásluha kantorů. Je to i díky nim, že v mé profesi  

Pavel Žalman Lohonka
Všechny cesty začínají k ránu
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došlo i na vlastní tvorbu nebo že si třeba i rád otex-
tuji své oblíbené hudebníky.

Hodně lidí z vaší branže nemělo rádo fyziku 
a matiku.

U mě fyzika celkem šla. Ale ta chemie, ty vzorce, to 
mi nelezlo do hlavy. 

Škola, to jsou taky kamarádi, první lásky.

To je pravda. Já jsem se učil v Plzni ve Škodovce. 
Tam byl poměr čtyři sta kluků na dvacet holek. Je 
jasné, že ti starší si dívky hned rozebrali a my ostat-
ní jsem se museli bavit jinak. Mně zůstala kytara. 
Ale hodně písní jsem nejen tehdy věnoval dívkám.

Vy jste ale taky předával svoje zkušenosti dě-
tem.

S mojí ženou jsme organizovali tábory „Oáza MÚZA“ 
, kam jezdily děti od 2. třídy do 18 let. Udělali jsme 
dokonce čtyři ročníky. Šlo o děti, které už na něco 
uměly hrát, zakládaly kapely, tedy žádní začáteční-
ci. Viděl jsem některé pak i hrát na Portách a jinde, 
občas se prostě i nějaký talent vyskytl, což bylo po-
vzbuzující. 

Vy ve Znojmě nejste poprvé. Máte k němu ně-
jaký zvláštní vztah nebo je to štace jako každá 
jiná?

Je to staré historické město. Já jsem hodně četl his-
torické věci a vím, že tohle bylo přesně to místo, 
kde se hodně potkávali různí králové. Tady do-
mlouvali smlouvy, tady zemřel Zikmund. Je tu zná-
má rotunda. Takže to je královské město …a potom 
samozřejmě kolem vinohrady, víno.

My sice jezdíme úplně někam jinam – na Hodonín-
sko, ale jezdili jsme do Šatova. Občas nás tam zva-
la paní starostka a byly tam krásné koncerty. Byli 
jsme tam taky v tom Malovaném sklepě.
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Jste znalec vína?

No znalec… Moji kamarádi ze Sudoměřic na Ho-
donínsku mě naučili pít víno, musím se přiznat, že 
jsem ho dřív moc nepil, protože když mi bylo podá-
váno, bylo kyselé. Kyselé vínečko. Ale teď jsem se 
naučil vybírat si víno dobré – pozdní sběr a výběr 
z hroznů. Kultura pití vína šla nahoru díky tomu, 
že je tady víno z celého světa. A najednou se tu  

objevila dobrá kvalitní vína a myslím, že i ti vinaři 
z jižní Moravy se začínají snažit. Takhle bych to asi 
bral – že už nám, nám Pražákům a Jihočechům, ne-
dávají jen kyseliny a zbytky. 

A byla to pravda?

Červené, bílé – a pro Pražáky, ano. To, co vozili jako 
„sudové víno z Moravy“, bylo podezřelé…!!!

Antonín Hlaváč, Pavlína Jíšová a Pavel Žalman Lohonka
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Všech vandráků múza
…
Na Moravě, 
z demižonu dobré víno pila, 
tak mezi námi žila, 
spousty hezkejch dní, 
až jeden pán v limuzíně, 
začal po ní toužit, 
budeš mi holka sloužit, 
a oženil se s ní.

Haleluja, 
zavírá se brána, 
my zpívat chcem do rána, 
než napadá sníh. 
Haleluja, 
kterou pak si dáme,  
než skončíme s pánem, 
na hřbitově obutých.

Pavel: Když jsme domlouvali první koncert před dvěma lety, nabízel nám Žalmanův manažer různé va-
rianty. Mimo jiné řekl, že vystupuje jednou za měsíc s Pavlínou Jíšovou a Tondou Hlaváčem. Tato sestava 
mě zaujala, takže bylo rozhodnuto. Druhé jejich vystoupení v Harvartu v dubnu 2009 bylo v tomto slo-
žení jedním z posledních. To jsme si nemohli nechat ujít a společně s ostatními nadšenými návštěvníky 
jsme si koncert pořádně užili. 

Zdeněk: Fakt je, že pro mě je to „kotlík“ v tom nejlepším slova smyslu. Je to esence žánru. Zadumaná 
atmosféra písniček a Žalman patří k sobě.

Pavel: V harvartské kronice je napsáno: „Bylo to u vás velmi příjemné, přijedeme rádi zas. Více tako-
vých klubů, jako je ten váš. Dřív jsme často hrávali na Vranovském zámku, teď jsme našli útočiště u vás.“ 
Žalman říkal, že by se sem chtěl vrátit co nejdřív. – Byl u nás v klubu už dvakrát a jistě to není konečné 
číslo. 

Anna: Žalman mluvil i o tom, že z rodných Českých Budějovic odešel do Prahy a teď se tam vrací – „tak 
na půl,“ řekl. A hned v následující písni potvrdil, co všichni víme: že do jedné řeky dvakrát nevstoupíš. 
Což je smutné – a taky není.
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Je něco, co jste obzvlášť neměl na škole rád, ně-
jaký předmět třeba?

Já se přiznám, že jsem nikdy nechápal matematiku 
a fyzikální záležitosti. Možná i proto, že jsem vy-
růstal bez otce – ale nechci to na to svádět. Neměl 
jsem k tomu prostě vůbec dispozice, matematika 
pro mě byla tak absolutně abstraktní!

Prostě neděle večer pro vás nebyl oblíbený 
čas.

Ne, ne. Protože to byly úkoly a moje maminka tomu 
nerozuměla, takže mi to nemohla vysvětlit a já jsem 
v tom normálně pak začal plavat

Ale vaše maminka zase určitě uměla dobře an-
glicky. Využil jste toho?

Moje maminka se docela domluvila anglicky, pra-
covala na americké ambasádě. Neumím říct, jestli 
dobře, ale takovou tu běžnou angličtinu, to zvláda-
la. Mě taky na angličtinu sice donutila chodit, takže 
jsem chodil soukromně, ale na ambasádě jsem se 
ocital jenom málokdy, jenom třeba když byly uhel-
né prázdniny, protože máma šla do práce a nene-
chávala mě doma. Motal jsem se tam někde v za-
hradě, která byla pěkná. Sice byla zima, ale… Takže 
já jsem se naučil angličtinu taky tak hovorově, že 
se domluvím.

To je snad nejdůležitější…

Asi ano, pro běžné lidi.

Dnes děti, studenti mají jiné možnosti, než jsme 
měli my. Co jim závidíte nejvíc?

Já jim závidím, že můžou změnit školu, že nemu-
sí být vázaní na první rozhodnutí, protože dřív to 
nebylo. Změnit školu to byla velká ošklivá událost, 
když se to někomu stalo a musel to udělat. Nebo ho 
třeba ze školy vyhodili. Dnes můžou mladí měnit 

Vladimír Mišík 
Vyčítali mi, že jsem nesoustředěnej…
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školy a není to problém, není 
to ostuda, tak to jim závidím. 
Já myslím, že škola, teď mlu-
vím o té základní, je asi pořád 
stejná, někde jsou učitelé dob-
ří, někde jsou průměrní, někdy 
to třeba nestojí za moc – taky 
za ty platy, že. Takže si myslím, 
že škola je vlastně obdobná. Já 
mám jisté zkušenosti s naším 
Matějem, ten byl celkem prů-
měrný. Naše Barunka se učila 
výborně, o té jsme ani nevědě-
li. A teď máme jedenáctiletého 
Adama a s tím je trochu pro-
blém. My kluci jsme se trochu 
nepovedli, máme ten talent ně-
kde jinde. Jsme nesoustředění, 
to mi taky vyčítali, že jsem ne-
soustředěnej. Já tak jako kou-
kal někam z okna nebo jsem si 
kreslil.

Dneska jsou ještě také možnosti zahraničních 
studií…

Právě náš mladý si teď šetří, protože on, jak je 
trochu ten filmoherec – hrál v Krásce v nesnázích 
a V takové normální rodince, teď s Aňou Geislero-
vou ve filmu Malý terorista – trochu se mu to roz-
jelo, takže… 

… no to tak rozptýlený není…

… no ne, tak jasně, on je činorodej. A ty svý filmový 
peníze si šetří, protože chce studovat vysokou ško-
lu  okolo filmu – a chtěl by ji studovat v Americe, 

což zjistil, že přijde na 500 tisíc korun, takže pětinu 
už si naspořil.

Jaké je pro vás vysokoškolské publikum?

My hrajeme většinou po klubech, hospůdkách, 
menších sálech , kde je převážně plno a chodí na 
nás mladé publikum, což je příjemné. Jsme asi 
zhýčkaní – když vidíme někoho v našem věku, tak 
se skoro divíme, co tady dělá…

Znáte Znojmo, nehrajete poprvé v Harvartu.

Znojmo znám jen letmo. On ten úděl hudebníků 
je takový, že přijedou před koncertem, nazvučí,  

Vladimír Mišík, Radim Hladík a Olin Nejezchleba
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maximálně zajdou na chvíli do hospůdky někde 
vedle, zahrají a po koncertě většinou odjíždějí. 

Znojmo a víno k sobě patří. Jaký máte vztah 
k vínu?

Mám ho rád. Ale teď mám doporučenou tu stříd-
most… Miluju víno v kombinaci s jídlem. My to tak 
v rodině máme. Patří to k víkendovému obědu, ale 
jsme zvyklí i vařit večeře a při nich si rádi otevřeme 

láhev. Manželka je tak trochu Francouzka – překlá-
dá poezii z francouzštiny – takže možná převládá 
červené, ale koupíme i dobré bílé.
Opravdu mám doporučenou střídmost, ale rád va-
řím a naučil jsem se teď přitom podlévat to jídlo 
dobrým vínem. Manželka sice na mě hartusí, že 
plýtvám, protože kupujeme to „dražší střední“ za 
150 až 200 Kč, ale stejně to liju pod masa a je to 
moc dobré. 

Vladimír Mišík, Pavel Skála a Olin Nejezchleba
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Zdeněk: Když Vladimír Mišík vystupoval v Har-
vartu poprvé, měl opravdu velké zdravotní pro-
blémy. Pohyboval se o berlích a bylo samozřejmé, 
že jeho auto přijede až ke vchodu do klubu. A co 
myslíte? Po vystoupení, které jsme považovali za 
jedinečné, měl umělec na autě prozaickou botič-
ku. Znojemská městská policie je v takovýchto 
zásadních věcech neústupná, žádné vysvětlení 
nepotřebovala, takže bylo zaplaceno. Jak prosté, 
milý Watsone, udání…

Pavel: Byl už před začátkem koncertu velmi 
vstřícný. A na pódiu? Tam byl bezvadný! Neduhy 
a nemoci byly pryč. Původní domluva zněla, že 
bude zpívat jen polovinu koncertu, ale atmosfé-
ra ho zřejmě natolik vtáhla, že odezpíval koncert 
celý. Všichni jsme mu byli moc vděční za mimo-
řádný zážitek. – Jeho písničky říkají něco i stu-
dentům, což není zas až tak samozřejmé. Stříhali 
dohola malého chlapečka s Kainarovým textem je 
už klasika.

Anna: Rozhovor s ním byl jedním z nejpříjem-
nějších. Trochu jsem se ho bála, prostě legen-
da, na kterou jsem chodila do pražské Reduty. 
Velmi mile mi řekl: „Ale to už je hrozně dávno!“  
To opravdu je.

Sladké je žít
Šel jsem si sednout k řece
a koukal jak vlny jdou
a potom jsem tam skočil
byl jsem hned pod vodou

Vyplul jsem a začal vzlykat
vyplul jsem a spustil křik
kdyby voda nebyla tak chladná
byl bych už nebožtík

Vyjel jsem šestnáct pater
a koukal bohu do oken
myslel jsem na svý děvče
a dlouho váhal se skokem

Stál jsem tam a začal vzlykat
stál jsem tam a spustil křik
kdybych nebyl tak vysoko
byl bych už nebožtík

Tak asi budu žít dále
nezbývá než abych žil
pro lásku bych třeba zemřel
ale pro život jsem se narodil

Můžete mne vidět vzlykat
slyšet mne jak spustím křik
má milá třeba se vztekni
nebude ze mne nebožtík.
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Řeknu jen dvě slova: neděle večer. Cítíte něco?

Takový ten nepříjemný pocit v břiše, že zase zítra 
to začne.

Z kterého předmětu vám naskakovala (a mož-
ná ještě naskakuje) husí kůže? A naopak – co 
jste měl rád? 

Hlavně matematika, kvůli té jsem odešel ze strojár-
ny. Až na třetí termín mi to dali za tři, když jsem jim 
slíbil, že už mě tam pak neuvidí – že přestupuji na 
ekonomii. Rád jsem měl historii, vůbec spíš huma-
nitní předměty.

Michal Prokop
Někdy studenty obdivuji, když je učím
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Udělal byste něco jinak, kdybyste se mohl vrátit 
do studentských dob?

Nevím, asi ne. Ale myslím, že studium ve vyšším 
věku člověk prožívá jinak, zodpovědněji, tu zkuše-
nost jsem udělal.

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si také 
rád dopřál? Mají to dnešní studenti jednoduš-
ší? Závidíte jim něco?

Závidím jim tu volnost, možnost studovat víc obo-
rů, kombinovat, jezdit na stáže do zahraničí, to 
jsme my moc neměli. Taky mají dnes víc možností 
projevovat své názory svobodně. To je správně, ně-
kdy je obdivuji, když je sám učím.

Jak se vám hrálo v Harvartu?

V Harvartu bylo skvělé publikum, to v klubech 
bývá. A přestože tam je podium opravdu stísněné 
(i pro nás – pouhé trio), se hrálo moc dobře. Měs-
to Znojmo znám už z dřívějška, hrávali jsme tu 
i za bolševiků, pak jsem tu zažil jedno vinobraní 
i jako politik, ale to není směrodatné, člověk to vidí 
všechno samozřejmě „z rychlíku“. Zasvěcené soudy 
poskytovat tudíž nemohu.

Znojmo a víno jsou pro někoho takřka ekviva-
lenty. Jaký je váš vztah k tomuto ušlechtilému 
nápoji?

Dost vřelý. Víno piju skoro každý večer. A je to moc 
příjemné.

Luboš Andršt, Michal Prokop a Jan Hrubý
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Zdeněk: Michala jsem začal „zbožňovat“ až v době, 
kdy vydal Kolej Yesterday. Před tím jsem ho znal jen 
z TV pořadu Jirky Schelingera, a tam mi připadal 
málo rockový. „Kolej“ vše změnila, v mém žebříčku 
jedno z nejlepších alb. A titulní píseň mám dnes jako 
vyzvánění u svých kolegů ze školy. 

Pavel: Když jsme ho kontaktovali, mysleli jsme si, 
že nemáme šanci, ať už z důvodu jeho pracovní vy-
tíženosti nebo kvůli tomu, že je zvyklý hrávat pro 
několikanásobně větší publikum. Vyjednávání pro-
to patřilo k nejsložitějším. Nakonec přijel a bylo 
beznadějně vyprodáno. A protože ve Znojmě Michal 
Prokop dlouho nevystupoval, tak na něj do Harvar-
tu přijeli i lidi třeba z Brna. Tolik ho chtěli slyšet, 
že se smířili s tím, že se nevejdou do sálu a písničky 
vyslechnou na chodbičce před vchodem.
Já jsem byl nadšený z duelu, který předvedl Michal 
Prokop s Janem Hrubým. Byla to kytara versus 
housle a byl to fakt boj.
Ideální by bylo, kdyby se kromě dvou výše uvede-
ných muzikantů a Luboše Andršta na naše pódium 
vešel celý Framus Five a mohli jsme si poslechnout 
více písniček z alba Kolej Yesterday. 

Kolej Yesterday
To bejvávaly na koleji časy
Už ráno začal večírek
Někdo dal dvacet, někdo stovku
A stavěli jsme Eiffelovku
Ze snů a peří, ze sirek

To tenkrát ještě rostly holkám vlasy
To bylo před tím vejbuchem
A kdo měl žízeň, tak ji hasil
Vracel se s kytkou za uchem

Prázdnou ulicí na kolej
Jo, to je dávno, Yesterday, Yesterday

To bejvávalo na koleji snění
Bramborák voněl v kuchyni
Někdo dal dvacet, někdo pade
Za to jsme měli kamaráde
Hned štěně píva ve skříni

Tenkrát, hochu, ještě ozáření
Hrozilo leda od slunce

A byly řeky po setmění
Kam jsi moh‘ chodit na sumce

A ty pak hodit na olej
Jo, to je dávno, Yesterday, Yesterday

To bejvávaly na koleji časy
Už ráno začal večírek
Někdo dal dvacet, někdo stovku
A někdo zbořil Eiffelovku
Ze snů a peří, ze sirek

A od tý doby ta kolej
Patří už dávno Yesterday, Yesterday 
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Zkuste si, prosím, vzpomenout na nedělní veče-
ry před lety. Co se vám vybaví?

V dětství ospale plynoucí čas a černobílá televize 
Lotos s jedním, posléze dvěma programy. V mládí 
jsem obvykle v neděli večer odjížděl osobákem ze 
Bzence do Brna, abych byl ráno „připraven“ ke stu-
diu. Vlak byl narvaný študáky, byly to úžasné dvě 
hodiny keců, hraní na kytary i cello a pokusů sedět 
pokud možno vedle těch nejhezčích holek…

Který obor nebo předmět jste tehdy ve škole 
upřednostňoval – a naopak?

Hodně mě bavily přírodopis, fyzika a chemie.

Jediný předmět, který jsem neměl moc rád, byla 
matematika. Mám pocit, že jeden z hlavních důvo-
dů, proč jsem se přihlásil ke zkouškám na konzer-
vatoř, bylo zjištění, že se tam matika neučí. A ono 
to vyšlo… 

Udělal byste něco jinak, kdyby se mohl vrátit 
studentský čas?

Studoval jsem v období, kdy tady řádili komunisti, 
takže by bylo nutné nejdřív je eliminovat a pak by 
se teprve člověk mohl zamýšlet nad tím, co by se 
dalo dělat jinak…

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si také 
rád dopřál? 

Já osobně už si nechci nic dopřávat. S muzikou jsem 
si užil až až a přiznám se, že se občas i těším do 
důchodu. Jestli to mají dnešní studenti jednodušší, 

Olin Nejezchleba
Harvarte, vydrž!
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nedokážu posoudit. A nezávidím jim nic, naopak 
jim přeju hlavně to, že můžou cestovat a studovat 
různě po světě, nikdo jim nezavírá hranice státu 
ani hranice v myšlení, jako nám v těch dobách mi-
nulých. Jen abychom se zas po nějakých volbách 
nedivili… 

Pokud jde o počet odehraných koncertů v Har-
vartu, jasně vedete. Jak se vám tu hraje?

Znojmo je úžasné, má přesně to, čemu se říká ge-
nius loci. A co se hraní v Harvartu týče, řadím ho 
k těm málo klubům, kde jsem se cítil jako doma. 
V Praze to byl třeba klub Na Chmelnici nebo Ma-
lostranská Beseda. Už ani jeden z nich nefunguje. 
Harvarte, vydrž!!!

Znojmo a víno patří k sobě. Inspiruje vás tohle 
spojení?

Myslím, že jako odpověď stačí napsat, že jsem pro-
žil mládí na jižní Moravě v místech jako Hodonín, 
Moravský Písek a Bzenec. Od osmé třídy základní 
školy jsem hrál v cimbálce, jedno z prvních hraní 
bylo ve vinném sklepě. Takže nešlo si víno nezami-
lovat.
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Pavel: Mám pocit, že v Harvartu je skoro jako 
doma. Vystupoval tu nejčastěji ze všech – sedm-
krát. A je prostě náš, Moravák, těšíme se vždyc-
ky na posezení s ním. Už hrál se spoustou skupin 
a jak sám s nadsázkou říká, když od nich odešel, 
začaly startovat k úspěchu.  

Zdeněk: Olin je vynikající muzikant. Fascinuje 
mě, jak ho hraní baví. A z pohledu fotografa mu-
sím říct, že je to nejvděčnější objekt ze všech, co 
jsem v Harvartu fotil. Můžete ho vyfotit stopade-
sátkrát a vždycky má jinou grimasu. – Přiznám 
se, že jeho CD jsem si vypálil, ale když přijel, tak 
jsem si ho prostě musel koupit. Hrozně se mi líbi-
lo a neměl bych z něj radost, kdybych ho poslou-
chal „načerno“.

Pavel: Muzikantští fajnšmekři říkají, že jeho 
dvojCD patří k těm, co je v poslední době nejvíce 
zaujaly. Je to tak, že v Harvartu je hráč na cel-
lo a zpívá sbory, na CD je sólista a je to úžasné. 
– Líbí se mi vždycky, jak jsou s Ivanem Hlasem 
a Norbi Kovácsem sehraná trojka. Třeba neza-
pomenou nikdy nahecovat publikum k tomu, aby 
hádalo, v jakém jazyce zpívá Norbi svoji sólo-
vou píseň. My „štamgasti“ už to známe a stejně 
nám přijde vždycky k smíchu, jak Olin zahlásí: 
„A kdo to uhádne, má právo nás všechny pozvat  
na panáka.“
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Co se vám vybaví z dětství a mládí, když se řek-
ne „neděle večer“? 

Že se musí v pondělí ráno vstávat. Taky nedělní 
setkávání v muzikantské hospodě v Českých Bu-
dějovicích ve čtvrti Hodějovice. Ta hospoda už ne-
funguje. Výborné zpívací a hrací večery často až 
do prvního ranního autobusu – přesně ten případ, 
kdy se nad ránem vzalo u obchodu s potravinami 

modré pytlíkové mléko a do bedny připravené jako 
zásobování před obchodem se hodily dvě koruny 
– tolik to tenkrát stálo. Je zajímavé, že dneska už si 
po probdělé noci mlíko nedávám… 

Z kterého předmětu vám naskakovala (a mož-
ná ještě naskakuje) husí kůže? 

Matematika a geometrie. Pak fyzika a chemie. Tyto 
předměty už ne tolik, některé hodiny mě i bavily. 

Měla jste ráda hudební výchovu? 

Rozhodně moc, proto jsem si ji taky 
vybrala jako obor na pedagogické fa-
kultě. Hudební výchova tam ale zna-
menala i horké chvilky – u harmonie, 
dirigování nebo hudební estetiky. Bo-
hužel musím říct, že nejsem schopna 
v současnosti nastoupit na místo uči-
tele hudební výchovy – připadám si, 
že jsou všechny znalosti pryč. Nebyla 
bych dobrý učitel. Jsem netrpělivá, 
nerada něco vysvětluji, jsou i chvíle, 
kdy mě mluvení obtěžuje. Ještě že ne-
učím. Je to zodpovědné poslání, které 
nemůže dělat každý. Myslím, že bych 
ve školství zvládala výborně roli škol-
ní uklízečky. To je práce, která je za 
vámi vidět a moc u ní toho nenapoví-
dáte. Na gymnáziu jsem si touto prací 
přivydělávala. Na fakultě jsem nemě-
la nikdy stipendium, to jsem si zase 
přivydělávala zpíváním v dechovce 

Pavlína Jíšová
VŠ klubů je pořád míň, ať žije Harvart!
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Vlachovka. Byla to báječná doba se spoustou leg-
race. 

Udělala byste něco jinak, kdyby se mohl vrátit 
studentský čas? 

Šla bych studovat do Prahy psychologii. Mamka 
chtěla, abych zůstala v Českých Budějovicích, ne-
chtěla mě do Prahy pustit – pravda je, že jsem byla 
hrozně naivní a byla to – dnes musím říct – asi 
správná volba. Možná bych ani nezpívala, nepotka-

la bych se s těmi správnými lidmi. Ti zrovna v ČB 
byli. 

Co mají studenti dnes jaksi navíc, co je jim mož-
né závidět? 

Svobodu. Internet, informace ze světa, cestování, 
studium v zahraničí, více sebevědomí. Za mých 
studií bylo lepší zařadit se do řady – nevyčnívat 
ani nahoru ani dolů. A když si vezmete povinné 
studium marxismu-leninismu – hrůza, takového  

Pavlína Jíšová a přátelé – vlevo Pavel Malina, vpravo Pavel Peroutka
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zbytečného času, kdyby do nás raději nacpali tro-
chu angličtiny. 

Je vystoupení pro studenty nějak výjimečné?

Rozhodně ne! A zároveň ano. Před revolucí jsme 
často hráli po VŠ klubech. Dnes je jich míň anebo 
nás studenti do svých klubů moc nezvou – že by-
chom jim už neměli co říct? Nebo generační zále-
žitost? Nevím. Po revoluci se zkrátka do VŠ klubů 
jezdilo čím dál míň a taky jich spousta bylo zruše-
no. Ať žije Harvart! 

Znojmo a víno k sobě patří. Jaký je váš vztah 
k tomuto ušlechtilému nápoji? 

Poznám červené a bílé (smích…) byla jsem dřív 
hlavně na pivo, ted už piju víno – suché, s přívlast-
kem, pozdní sběr. Mám ráda rulandské šedé. Ale 
výjimečně se stane, že by mi nějaké víno nechut-
nalo. Pro dokreslení mé znalosti vína jeden příběh 
z minulosti – na mou obhajobu opravdu z dávné 
minulosti. To jsem byla asi třicetiletá – takže to 
vlastně ani není tak dávno (smích…) a byli jsme 
ve sklepě na Moravě – kde jinde taky. Jak už to tak 
bývá, majitel sklepa a renomovaný vinař nabízel 
svá vína k ochutnávce. Na závěr vytáhl koštýřem 
svou největší chloubu – milá Pavlína ve své ryzí na-
ivitě řekla – tak to je opravdu to nejlepší, co máš 
(připomínám, byla mi hrozná zima) – tak mi z toho, 
prosím Tě, udělej svařák. 

Pavel: Pavlína už do klubu Harvart patří. Ko-
likrát tu zpívala? Mockrát, s různými lidmi. 
Vzpomínám na jeden okamžik. Petra Poslušná 
ji požádala, aby zazpívala jednu píseň. Pavlína 
začala, Petra se u baru chytla… a pokračovala 
a Pavlína zmlkla. Bylo ticho a z pódia se ozvalo: 
„Děkuji, bylo to skvělé.“

Zdeněk: Ona vždycky patřila mezi nej... zpěvač-
ky v tomto žánru. Zpívá v různých uskupeních 
a líbí se mi i to, jak se doplňují (pěvecky i jinak) 
s dcerou Adélkou, která s ní zpívá. Jak jsme moh-
li po vystoupení u skleničky a písniček vypozoro-
vat, mají spolu krásný vztah.

Pavel: Utkvělo mi zejména její vystoupení s Pav-
lem Bobkem. S taktem sobě vlastním se Pavlí-
na „upozadila“ a dala kolegovi, kterého si velice 
váží, nesobecky vyniknout.

Pavel Bobek a Pavlína Jíšová
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Vzpomínáte v dobrém na školu? Nebo lépe – na 
všechny školy, které jste absolvovali?
Lucie: Na základce jsme byli skvělá parta. Pořáda-
li jsme turnaje v ping-pongu, hráli softball, v zimě 
jsme si sami pořádali závody na lyžích a taky jsme 
si uplácali skokanský můstek a skákali jsme. K létu 
patřilo chození na třešně. Takže školu mám spo-
jenou hlavně s tímhle. Dopolední výuka byla tím 
nutným zlem, které se muselo přetrpět, aby se 
odpoledne mohlo vyrazit ven. Na gymplu už jsme 
tak dobrá třída nebyli a na fakultě to bylo spíš jen 

o tom učení se. Ale když jsem pak začala pracovat, 
vzpomínala jsem často, jaká to byla ve škole poho-
da.

Michal: Spíš než jako na celek vzpomínám v dob-
rém na určité předměty i některé kantory. 

Co se vám vybaví z dětství a mládí, když se řek-
ne „neděle večer“?
L: Zejtra zase do školy...
M: Pátek v nedohlednu...

Z kterého předmě-
tu vám naskakovala 
(a možná ještě na-
skakuje) husí kůže? 
A naopak – co jste 
měl rád?

L: Matika, fyzika – už 
od základky noční 
můra. Bavila mě něm-
čina, ruština, čeština 
a biologie.

M: Vždycky jsem měl 
rád cizí jazyky, tělo-
cvik, zeměpis. Ostat-
ní jsem dělal jen 
z povinnosti, hlavně 
matiku, fyziku a che-
mii. 

Lucie Kovaříková a Michal Jon
Klub Harvart nemá konkurenci – to místo má duši
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Udělali byste něco jinak, kdybyste se mohli vrá-
tit o pár let zpět? Studovali byste třeba stejné 
obory?

L: Ne, protože to bych dneska asi nedělala to, co 
dělám. Díky studijnímu oboru jsem se poznala 
s Michalem a spolu jsme se pak dostali k cestování. 
Všechno to bylo asi dost spletité, ale nejspíš to tak 
mělo být.

M: Vystudoval jsem anglistiku a rusistiku a neměnil 
bych. No snad možná na některé zkoušky bych se 
lépe připravil, abych nemusel na opravné termíny. 

Měnili byste s dnešními studenty?

L: Dnešním studentům závidím spoustu možností 
studia v zahraničí. To za nás nebylo. Ani na vysoké 
škole, kde jsem studovala už po sametové revoluci 

ještě tehdy tolik příležitostí vycestovat neexistova-
lo. 

M: Dnešní studenti mohou odejít studovat prak-
ticky kamkoliv do světa už na střední škole. Je 
to ohromné plus oproti době před rokem 1989. 
O možnostech, jaké v tomto směru mají vysoko-
školáci, ani nemluvě. A ještě jednu věc trochu zá-
vidím – dnešní snadnější přístup k informacím. Za 
nás byly de facto jen knihovny a tištěné materiály.

Při svých cestách po různých zemích jste mož-
ná pochytili i něco o tamních školských pomě-
rech. Zaujalo vás něco? Nebo můžete srovnávat 
– jako učitelé?

L: Při cestování se stále víc a víc utvrzuji v tom, že 
školní uniformy mají hodně do sebe.

M: Líbí se mi, když v ně-
kterých zemích tráví děti 
celé odpoledne na škol-
ních sportovištích – škola 
má rozvíjet nejen ducha, 
ale i tělo. U nás? Přijde 
mi, že 2–3 hodiny tělesné 
výchovy týdně a po vyučo-
vání hned pryč, je žalostně 
málo.

Takže zase zpět domů: 
jak jste se cítili na bese-
dě v Harvartu?

L: Znojmo jsme kdysi na-
vštívili na kole, když jsme 
se vraceli z úplně první 
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cyklocesty do ciziny. Pár dní jsme se tu zdrželi 
a prochodili pěšky Podyjí. 

M: Moc pěkné město i okolí. A dobré víno. Klub Har-
vart nemá konkurenci. To místo má duši. Vždycky 
sem rádi jedeme.

Znojmo a víno k sobě prostě patří. Jaký je váš 
vztah k tomuto ušlechtilému nápoji?

L: Dobré víno si ve společnosti přátel a kamarádů 
vždycky ráda dám. 

M: K vínu mám veskrze velmi kladný vztah. Tedy 
nepiji jej denně a nepiji je nikdy sám, ale čas od 
času si nějakou tu skleničku vychutnám ve společ-
nosti přátel či jen ve dvojici s Luckou.

 
Zdeněk: Lucie a Michal tisknou knihy ve stejné tiskárně jako Pavel své věhlasné učebnice účetnictví. 
Tamější zaměstnanci nás upozornili na dva nadšence s koly, kteří jsou výjimeční. Pochopili jsme, že je to 
pravda, když jsme slyšeli jejich vyprávění o náročných cestách někdy dosti bizarními místy naší planety. 
Třeba na své letošní cestě napříč Severní Amerikou jeli místy, kde léta nespadla ani vločka – a oni tam 
zažili sněhovou kalamitu. Zapadané kaktusy prý ale mají své kouzlo.

Pavel: Nebo když v Austrálii ujeli 150 kilometrů a před sebou měli dalších padesát, což by mnohému nor-
málnímu smrtelníkovi stačilo, aby si zoufal. V tom okamžiku za sebou pocítili intenzívní teplo a pak zjis-
tili, že jim hoří za…patama. Vzpomněli si na poučku, že je nejlepší udělat čelem vzad a projet ohněm do 
míst, kde už prostě nehoří. Naště stí si zachovali zdravý rozum, šlápli do pedálů a tomu nadělení ujeli.

Zdeněk: Na besedě bylo hodně studentů. Byli tak nadšení, že hned začali plánovat výlety do neznáma. 
Jeden z nich, Honza Raabe, už za sebou podobnou cestu taky měl, takže si s Lucií a Michal vyměnil pak 
u baru zkušenosti a zážitky.  

Jan Raabe, student SVŠE: Když jsem byl na besedě s Lucií a Michalem, měl jsem malinko jiný pohled 
než ostatní spolubesedníci, jelikož jsem právě v Argentině byl. Bylo velice příjemné poslouchat ty, kteří 
mají s cestováním velké zkušenosti, jak mluví o obdobných zážitcích, jaké jsem prožil já. Dokonce i pár 
fotografií jsme měli úplně stejných. Myslím, že ve vyprávění se na jedné straně odrazil temperament lidí 
v téhle části světa a na druhé straně i příznačná pohoda a klid. Spěch je totiž v těchto končinách vzácná 
nemoc. Určitě si půjdu moc rád poslechnout znova jejich další vyprávění. Nejlepší by bylo, kdybych před-
tím opět navštívil dotyčnou zemi, abychom si pak mohli zas vyměnit názory u baru.

Pavel: Když u nás v klubu byli poprvé, přáli jsme si kratší verzi jejich povídání. Pak jsme toho hořce lito-
vali. Moc dobře se to poslouchá. – Není divu, že když jsme se dozvěděli, že jim při jejich zmiňované cestě 
napříč Amerikou ukradli kolo, přispěli jsme jim (jako mnoho dalších) na nové.
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Co se vám vybaví z dětství a mládí, když se řek-
ne „neděle večer“?
Nic. V pubertě Radio Luxembourg.
Z kterého předmětu vám naskakovala (a mož-
ná ještě naskakuje) husí kůže? A naopak – co 
jste měl rád?

Statika. Typologie. Zemědělské stavby. Rád jsem 
měl rekonstrukce, ateliéry a modelování. Můj prv-
ní projekt byl celý z hlíny – šlo o sloní pavilon pro 
pražskou ZOO. Brutální pohledový beton, ponorka, 
která se vynořila z prvohor. 

Vladimír Merta
V Harvartu nesmí spadnou harmonika za pódium

Vladimír Merta a Jana Levitová
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Udělali byste něco jinak, kdyby se mohl vrátit 
studentský čas?

Jinak snad, líp ne. 

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si také 
rád dopřál? Mají to dnešní studenti jednoduš-
ší? Závidíte jim něco?

Závidím všechno: jazyky, cestování, praxi, uplat-
nění, bohatou klientelu. Víc pracují, než sní. Všude 
tahaj´ notebooky a kazí krčmy. 

Ve Znojmě – jako všude jinde – máte své pub-
likum. Jak na vás město působí? Jak vám bylo 
v Harvartu?

Podyjí znám dobře z kola, jednou jsme i rajtovali 
s kolegy ochranáři. Je to kraj přející, plodný a umě-
řený své blízkosti rakousko-uherské mentalitě. 
Znojmo je vždy vrcholem našich poutí – dál už byla 
hranice, a něco z toho strachu, dnes spíš rozechvě-
ní, v nás přebývá. Harvart je slušivý klub s dob-
rou odezvou, jen když vám spadne harmonika za 
pódium, musí nastoupit siláci a něco odsunout.  
Už pár let tam najdete dobré vybavení pro folkovou  
kapelku. 

Znojmo a víno k sobě prostě patří. Jaký je váš 
vztah k tomuto ušlechtilému nápoji?

Nestřídmě vstřícný. Výběrově bobulatý. Hroznovi-
tě pozdní. Oceňuju horní tratě na Šobesu, které na 
konci babího léta poskytnou žíznivému kolaři té-
měř biblický pocit naplnění. 

Pavel: Protože se náš rektor s Vladimírem Mertou zná, zahráli jsme si před koncertem ještě tenis. Hra 
nás natolik zaujala, že jsme si jednotlivé fiftýny tak užívali, že ještě hodinu před koncertem jsme byli na 
kurtu. Měl jsem strach, zda Vladimír vůbec stihne začátek svého vlastního koncertu.  
O rektorovi vím, že před lety šel na Mertův koncert klidně i dvakrát po sobě, byl jím doslova ohromen. 
Byl a je to pro něj „pan“ muzikant.

Zdeněk: Vzpomínám, jak se před více než dvaceti lety na Mertu jezdilo jako na největší zahraniční 
hvězdy. Utkvěla mi akce na Lipnici, kde vystoupil s Olinem Nejezchlebou, Ivou Bittovou a Pavlem Fajtem. 
Kolem byly kordony policajtů se psy, on klidně hrál svoje písně bez cenzury a několikatisícový dav ve 
stoje aplaudoval. Velký zážitek.
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Bylo ve škole přece jen něco, co jste měla hodně 
ráda?

Hudební výchova. Úžasná. My jsme měli úžasnou 
hudební výchovu. Měli jsme paní učitelku, kte-
rá ještě hrála na housle, vedla Valašský kroužek 
v Brně. Zpívali jsme lidové písničky. 

Hodně vás to ovlivnilo?

Nedá se říct, že by tohle mělo rozhodující podíl na 
tom, že jsem se pak rozhodla pro hudbu a zpěv. To 
by přišlo tak jak tak.

Takže při rozhodování o své životní 
dráze byste nic neměnila?

Asi bych nic neudělala jinak. Muselo 
to být tak, ja to bylo. 

Podmínky, které mají ke studiu 
dnešní studenti jsou pochopitelně 
odlišné od těch, které měli studenti 
ještě před dvěma desetiletími.

Mají obrovské možnosti. Vezměte jen 
to, že kdykoli mohou vycestovat do 
světa – to my jsme samozřejmě ne-
měli. Navíc se většina z nich dokáže 
v cizině domluvit. Fakt je, že oni si už 
ani život jinak představit nedovedou, 
berou to jako samozřejmost, což je 
dobře. To je to jediné – a podstatné – 

co bych jim mohla závidět. Ale zase to má také své 
zápory.

Ve Znojmě hrajete dost často. Jak se vám hrálo 
pro posluchače na SVŠE?

Musím říci, že není vůbec žádný rozdíl mezi vy-
stoupeními pro posluchače v různém věku, tedy 
ani studentské publikum není nějak diametrálně 
odlišné nebo něčím zvláštní. Na nás chodí běžně 
posluchači všech věkových skupin, smíšené pu-
blikum mladší i starší. A ve Znojmě samozřejmě 
nejsme poprvé. Z tohoto města mám krásný pocit. 
Jednou jsem hráli i v divadle a tam se mi obzvlášť 

Hana Ulrychová
Já mám víno nesmírně ráda
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líbilo. Je nádherné, byla tam krásná atmosféra. Na-
víc to byl vánoční koncert, hrozně ráda na to vzpo-
mínám. Krása. Moc příjemné.

Také jste vystupovali na Znojemském vinobra-
ní.

To bylo zase něco jiného a taky to bylo hrozně fajn. 
Snoubila se tam hudba s vínem a já mám víno ne-
smírně ráda. Hlavně červené. Přešla jsem na něj 
vzhledem ke svému věku.

Petr Ulrych
Matematika a poezie  
se vůbec nevylučují
Vaše sestra vyzdvihla vaše matematické schop-
nosti. Vy jste ale také znalec a milovník poezie, 
vaše písničky jsou jí plné. Jak to jde k sobě?

Matematika a poezie se vůbec nevylučují. V obo-
jím jde o logiku a cit. – To jsem ostatně pochopil už 
na vysoké škole. Studoval jsem letecké inženýrství 
a přitom jsem ve studentském divadle sám maloval 
kulisy, zpíval, hrál, někdy i psal. Moc rád vzpomí-
nám na vysokoškolská studia, hrozně jsme si všeho 
užili. A pokud jde o dnešní studenty, ti mají ohrom-
né možnosti. Záleží ovšem jen na každém z nich, 
jak jich dokážou využít. 

Vy jste poetická duše.

Poetická duše ve mně je, jistě. S tím se mi spoju-
je – nevím proč – létání, letadla. Člověk, který se  

vznáší nad krajinou a napadají ho příměry a myš-
lenky básnické. 

A navíc mám rád přírodu, což je asi z textů našich 
písní znát.

Náš tatínek byl tenorista, hudba odjakživa zněla 
kolem nás. Ale později mi měl za zlé to město, kam 
jsem odešel, a tu školu v něm. Hanka mě pak násle-
dovala. Od mládí byla vždycky moc hodná. Říkám, 
že zpívala to, co jsem jí předložil. A krásně.

Hrajete rád pro určité publikum?

Hraji rád pro mladé. Stejně jako hraji rád pro všech-
ny ostatní. Město Znojmo mám rád. Velmi vzpomí-
nám na zdejší divadlo. Kdybych dělal někdy něco 
jako divadelní hudební pořad, tak bych pro něj zvo-
lil právě prostředí znojemského divadla. 
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Pavel: Ulrychovi jsou tak trochu výjimka. Pokládáme je sice za jedničkáře z Harvartu, ale ve skutečnosti 
vystoupili na školní zahradě na Loucké ulici. Náš rektor se zná s Petrem a dlouho se domlouvali, jak to 
udělat, aby u nás mohly Javory vystoupit. Klasika – do klubu by se nevešly. Na zahradu ale přijeli Ulry-
chovi rádi a stálo to za to. Hrál se sice zrovna ve Znojmě nějaký extra hokej, ale stejně bylo u nás plno. 
– Oba s námi dokonce chvíli pobyli, i když Petr přemáhal zdravotní problémy. Škoda, mohli jsme si nad 
vínkem ještě víc užít jejich nádherné písničky. 

Zdeněk: Když zpívá Hanka, běhá mi mráz po zádech. Žádná jiná zpěvačka tohle prostě nedokáže. Je 
jediná na světě. V Harvartu by určitě nepotřebovala mikrofon.

Javory na zahradě za školou



81

Říkáte o sobě, že jste byl nadšený žák. A to nebyl 
žádný předmět, z kterého byste měl husí kůži?

Ale ano – chodil jsem nadšeně do školy, ale samo-
zřejmě ne všechny předměty jsem miloval. Pocho-
pitelně jedna až pět, základní stupeň, byl v pořád-
ku, na tom druhém stupni už jsem diferencoval. 
– Takhle vám to řeknu: já jsem se v páté třídě roz-
hodl, že budu filmovým režisérem. Všichni se mně 

smáli, mysleli si, že jsem se zbláznil. Nicméně já 
jsem začal shánět dostupnou literaturu ve všech 
knihovnách, četl jsem ty knížky a uvědomil jsem si 
velice rychle, že v podstatě když budu tím filmo-
vým režisérem, tak spoustu věcí, které mě ve ško-
le učí, já potřebovat nebudu. Takže jsem okamžitě 
vypustil chemii, fyziku, geometrii, matiku a tyhlety 
věci jsem se odmítl učit. A hádal jsem se s učitelkou 

Zdeněk Troška
Učte se, blbejch lidí je dost!
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před tabulí, že jako filmový režisér je prostě potře-
bovat nebudu. Ona říkala: „Kolik molekul vezme-
me…,“ a já povídám: „Nevím. Zatím jste mi žádnou 
molekulu neukázala, tak já nevím s čím mám pra-
covat, až mi ji ukážete, prosím. Ypsilon třeba, to pro 
mě neexistovalo – a na tom jsem si trval, to bylo 
neuvěřitelné. A do dneška musím říct, tihle učitelé, 
když je potkám, říkají, že v životě neměli jiného ta-
kového žáka, který už v jedenácti přesně věděl, co 
bude dělat a doopravdy toho dosáhl.

Ale než jste objevil film, tak jste se věnoval – 
jestli se to dá říct u desetiletého kluka – ochot-
nickému divadlu.

To ano. V Hošticích byla velmi silná ochotnická sku-
pina, byla tam scéna pro dospělé a scéna pro děti 
a samozřejmě my jako děti jsme taky hráli dětské 

role v těch kusech pro dospělé. Měli jsme různá vy-
stoupení, bylo jich několik do roka. Nejdřív to byl 
masopust, pak to bylo MDŽ, na Velikonoce Pašijo-
vé hry, pak byl 1. máj, tancovala se Česká beseda, 
přišly dožínky, konopická, nakonec Vánoce. Takže 
opravdu těch pásem, které jsme měli, bylo hodně. 
A do toho nějaké divadelní věci – prostě jsme si to 
užili.

Když se ptám lidí vaší generace, co mají dnešní 
studenti a co vy jste neměli, v první řadě mlu-
ví o možnosti cestovat, studovat v zahraničí. To 
u vás ale neplatí. Vy jste střední školu absolvo-
val ve francouzském Dijonu. Jak k tomu došlo?

To byl zázrak. Bylo to právě v době uvolnění v roce 
1968. Znovu se otevřela českojazyčná sekce na Car-
netově lyceu v Dijonu, založené Eduardem Bene-
šem, pozdějším prezidentem v roce 1920. Pro za-
jímavost – jeden z prvních studentů byl herec Raul 
Schránil, pak Jiří Voskovec – tito lidé tam studovali. 
A třeba taky Čestmír Císař, pozdější muž Pražské-
ho jara. Já když jsem nastoupil na gymnázium ve 
Strakonicích, tak v tom roce zrovna končily tříleté 
„esvévéešky“ a začínala čtyřletá gymnázia. Já jsem 
pochopitelně šel na humanitní větev a první jazyk 
tu byla francouzština. Francouzštinu jsem už tehdy 
trochu znal, protože jsem sledoval televizní kurzy, 
které vedla Irena Kačírková a takovej šedivej fešák. 
Ta řeč mě hrozně bavila. Jednou přišel pan ředitel 
na hospitaci a já a jedna spolužačka jsme se hlásili, 
abychom udělali paní profesorce radost. Ředitel se 
nás zeptal, když umíme tak pěkně francouzsky, jest-
li bychom nechtěli jít studovat do Francie. Já říkal: 
„No jasně, jedem, zítra nebo pozejtří?“ Ovšem on 
nás přihlásil na konkurs do Budějovic, který se ale 
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nakonec nekonal a my pak zjistili proč – tam nebyli 
kromě nás vůbec žádní zájemci z jižních Čech. Tak 
jsme rovnou absolvovali celostátní konkurs v Brně. 
Ten jsem udělal a 8. září už jsem odjížděl na studia 
do Francie. To byl rok 1969 až 1973.

Pak jste se vrátil domů do Československa. 
A dostal jste se na tu vysněnou režii.

Ano. Ale víte co? Tenhle obor, to si lidé myslí, že je 
nutná protekce. A já to slovo ani neznal. Byl jsem 
přesvědčený, že všechno umím dokonale, protože 
jsem nastudoval všechno, co k té práci bylo možné 

tehdy nastudovat. Takže jsem si byl jistý, že mě tam 
prostě musí vzít. Přišel jsem na zkoušky, nikoho 
jsem tam neznal. Musím říct, že mi rodiče zapla-
tili cestu, to už složili zbraně, i když chtěli, abych 
byl učitel. Když jsem vešel do té zkušebny, seděli 
tam zkoušející profesoři, já neznal nikoho z nich. 
Slušně jsem pozdravil „dobrý den“ a pak si je pěk-
ně spočítal. Seděl tam i pan profesor Kachlík a ten 
se mě zeptal: Co jste to teď udělal? Po pravdě jsem 
odpověděl: spočítal jsem si, jak máte silnou přesi-
lu. – A pak jsem se dozvěděl, že mě vzali i z toho 
důvodu, že jsem vyrůstal bez rodičů ve Francii,  
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takže jsem se o sebe dokázal postarat a měl jsem 
jiné zkušenosti než vrstevníci. A za druhé jsem se 
nenechal nikým z nich znejistit, stál jsem si za svým 
a svoje přesvědčení jsem hájil. V ročníku jsem stu-
doval s Jitkou Němcovou. 

Ale to bylo taky zajímavé. Když jsem pak přišel 
v září na zápis, přišel jsem na katedru režie, dostal 
jsem index a ptal jsem se po spolužácích, prostě 

kde jsou ostatní. A dostalo se mi odpovědi, že ne-
jsou, že jsem sám v ročníku. Tak jsem zůstal kou-
kat. Ta hrůza, když jsem tam začal bloudit jako ta 
ovce sám. Naště stí se po třech nedělích pan režisér 
Kachlík seznámil s Jitkou Němcovou, která původ-
ně měla v úmyslu studovat divadelní režii, ale ne-
dostala se na ni. Nabídl jí, aby se ke mně přidala, 
pak přibyl ještě spolužák Saša Rakovský z Bulhar-
ska. Chodili jsme všude jako tři králové a bylo to už 
veselejší.

Teď trošku jinak: vy jste Býk, že? Dáte na zna-
mení zvěrokruhu?

Tak heleďte, já horoskopy nečtu, ale myslím si, že 
v jádru to v sobě něco má. Někdy se stane, že je člo-
věk narozený v Býku a je ascendentní, třeba jako já, 
ve Vodnáři… (V této chvíli byl náš rozhovor přeru-
šen, takže tohle téma už jsme se Zdeňkem Troškou 
nevyřešili. Na stůl před námi totiž přistála láhev 
burčáku a přišel čas si přiťuknout. Což inspirovalo 
další hovor.)

Přečetla jsem si o vás, pane režisére, že nepi-
jete víno. Což je u nás na Znojemsku záležitost 
podiv budící.

A co teprve v Burgundsku! Všude okolo lány červe-
ného vína a já nic.

Vám to opravdu nechutná, nebo jste si alkohol 
zakázal?

Ne, ne, ne. Mně to fakt nechutná. Žádný alkohol ně-
jak nemůžu, tvrdý už vůbec ne, třeba slivovice, to se 
mi zvedá žaludek, to vůbec nemůžu cítit. A jediný 
alkohol – a to tak jednou dvakrát do roka, kdyby mi 
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bylo nějak šoufl, tak si maximálně dám stopečku be-
cherovky. Pokud jde o pivo, vypiju jedno, chce se mi 
spát, vypiju druhý – a blbě se směju.

Tenhle burčák ale můžu, ten mi chutná. Asi to bude 
tím, že je to zatím spíš šťáva bez alkoholu.

Ve Znojmě ale nejste zdaleka poprvé. Vystupo-
val jste v divadle, točil jste tu v okolí Andělskou 
tvář. 

Znojmo mám strašně rád, je to krásné město. I oko-
lí je tu nádherné. Před sedmi lety jsme tu natáče-
li Andělskou tvář, denní práce jsme si promítali 
ve zdejším kině, chodil jsem tu do antikvariátu. 
A hlavně jsme tu tenkrát byli na vinobraní, což bylo 
výborné. Šel jsem městem a z každého stánku na 
mě volali: „Pane Troška, pojďte ochutnat burčák.“ 
Ale musím říct, že tehdy nejlepší burčák měl jeden 
pán ve Vranově.
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Byl jsem taky v archivním sklepě Znovínu v Jaro-
slavicích. Byli jsme tam pozvaní…

… to byla pro vás věčná škoda, promiňte, že to 
říkám, ale při vašem přístupu k vínu…

Ale…oni nám nabídli ochutnávku. Já tomu opravdu 
vůbec nerozumím, pro mě má všechno stejně kyse-
lou chuť. Dostali jsem asi osm vzorků určitě výbor-
ných červených vín – a mě taky ukecali. Pak jsme 
měli napsat pořadí vín, podle toho, co nám nejvíc 
chutnalo. Byli tam skutečně zkušení vinaři. A já 
jsem se jedinej trefil do pořadí. Nikdo mi nevěřil, 
že víno opravdu nemusím. Nic jsem neřešil, napsal 
jsem prostě jen to, co mi chutnalo.

V klubu HARVART už vystupovala řada umělců. 
Ale vy jste první, kdo ho zaplnil studenty, takže 
další Znojmáci neměli šanci. Těší vás to?

Určitě. Já mám studenty a mladé lidi moc rád. 
A když už mám tu možnost, tak bych jim chtěl říct: 
Učte se, blbejch lidí je u nás už dost.

Pavel: Pro mě je to úžasný člověk. Spousta lidí ho posuzuje podle Kameňáku a je to od některých asi 
i trochu póza – prostě se to nosí. Zdeněk Troška je ale velmi vzdělaný pán, znalec a milovník hudby, ob-
divuji jeho režie oper. On točí filmy pro lidi, pro ty, kteří přijdou utahaní domů z práce a pustí si něco, co 
je pohladí po duši a taky rozesměje. Myslím, že by si taky zasloužil ocenění za komedii století. – Byl velmi 
vstřícný, když jsme ho požádali, aby se vyfotografoval se studenty. A věnoval se jim i po besedě. Musím 
říci, že jsem byl mile překvapený, protože místo obvyklé ceny jsme dostali více než poloviční slevu…Pan 
manažer se moc snažil, aby studentům vyšli i v tomhle vstříc.

Anna: O panu režisérovi je známo, že je striktní abstinent. No a vidíte, ve Znojmě si dal burčák, který 
zrovna „vařil“ a moc mu chutnal. Zdá se, že bychom ho mohli na tohle zdravé pití nalákat znovu. Třeba-
že prý nikdy nejezdí na jedno místo po roce, v Harvartu to slíbil.
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Hned v úvodu harvartské besedy jste řekl, že 
většinou nic takového neděláte, takže vaše vy-
právění i odpovědi byla osvěžující improvizace. 

Řekl jsem, že všechno pojmu jako příjemné večerní 
„pindání“ aneb co režisér může říct kromě veselých 
historek z natáčení. Což jsem udělal.

Řekl jste toho hodně. Promluvil jste poctivě 
o každém svém filmu – a vůbec jste je nešetřil. 

Mluvil jsem o nich tak, jako každý z nás mluví o své 
práci: někdy si stojíme za tím, co uděláme, jindy 
nás přepadají pochybnosti a přemýšlíme, kde se 
stala chyba, stala-li se nějaká.

Jan Hřebejk 
Kamarádství jako hodnotu mám strašně rád
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Ale vy jste si pak s námi povídal i o jiných vě-
cech. Třeba o tom, že jste nestudoval režii, ale 
scénáristiku.

A víte, že já považuji za výhodu, že jsem studoval 
scénáristiku? To, že jsem na FAMU vlastně těch pět  
až sedm let (počítám ty poslední dva roky, kdy jsem 
psal diplomku) strávil tím, že jsme se bavili o pří-
běhu a o tom, proč to vlastně děláme. To byla urči-
tá výhoda i třeba proti klukům na katedře hraného 
filmu nebo režie hraného filmu. Já se soustředím 
na to, abych vyprávěl příběh, a vím: technickou část 
má na starosti kameraman a jeho spolupracovníci. 

Ono se to možná ani nedá v naší době speciali-
zací všechno obsáhnout. 

V podstatě ne. Ale film, podobně jako jiné obory, je 
v tom základním principu jednoduchý. Prostě exis-
tují nějaké scény, ty se snímají kamerou a spojují 
se dohromady. Jestli se spojují dohromady tak jako 
ještě před …nácti lety, kdy jsme stříhali Šakalí léta, 
nebo jinak… Teď už je to na střihacím stole všech-
no digitální technologie, ale princip je tentýž. 

Já od filmu zamířím jinam. Ono to jen není tak 
dlouho, co jste studoval, ale přece jenom – je 
něco, co závidíte dnešním studentům, když to 
porovnáte?

Ta situace je tak diametrálně odlišná, hlavně 
v možnosti volby. Abych se vyjádřil přesně – to je 
samozřejmě ohromné, že mladí lidé dneska mají tu 
možnost – teď nechci opakovat klišé – že můžou 
cestovat, prameny nemají žádný limit, ke všemu se 
dostanou. Ale to je i civilizačním pokrokem, který 
je oproti těm dávno minulým dobám úplně zběsilý. 

Na druhou stranu však je celá řada věcí, které vy-
žadují nějaký výkon, vyžadují soustředění. Pravěký 
umělec si sice svítil petrolejkou nebo nějakou loučí 
na obraz, který tvořil, ale žil zase na jednom mís-
tě, nic ho nerozptylovalo a mohl vytvořit ohromné 
dílo výtvarné, hudební nebo nějaké. Dneska ta veš-
kerá otevřenost má taky odvrácenou stránku – od-
vádí vás od soustředění. 
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Takže v tom vlastně těm mladým lidem nezávidím. 
Já jsem se do kina Klub utíkal, protože celá realita 
byla tak debilní, hloupost, faleš a nemožnost z toho 
vybřednout byla tak bezútěšná právě začátkem 
osmdesátých let. A ani v tom už nebylo nadšení, 
rozumíš, to nebylo jako začátkem padesátých let, 
kdy se tady děly hrozné věci, ale člověk ještě mohl 
mít nějaký étos. Kdežto my jsem vyrůstali v době, 
která byla pochopitelně méně nebezpečná, ale byla 
úplně trapná a úplně bez ideálů. Takže když člověk 
šel do filmového klubu, věděl, že tam bude dvacet 
nebo sto lidí, podle filmu, který dávají. Že ti lidi, 
které tam potkám, jsou moje krevní skupina, že 
jsou to lidi, kteří touží po stejné věci. A navíc člověk 
tam potkal záhy různé důležité lidi i pro sebe. 

Ale zároveň ta nemožnost odjet na celé prázdniny, 
jednoduše stopovat po Evropě, nás prostě pozitiv-
ně nutila k tomu ležet v nějakých knížkách nebo 
mluvit s lidmi. A tohle nejde vrátit, ani nevím, jestli 
by to bylo dobré. Takže já mladým lidem závidím 
– ve smyslu závidím, ale přeju – ohromné možnos-
ti, které mají. Zároveň jim ale nezávidím, protože 
opravdu něco vytvořit – ať už jako umělec, vědec, 
manažer – cokoli, vyžaduje obrovskou schopnost 
soustředění. A řekl bych, že to je dneska těžší. 

Pro vás je určitě důležité kamarádství…

No jasně. Já jsem z takové širší rodiny, vyrůstal 
jsem mezi bratranci a sestřenicemi, a vlastně mám 
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do dneška blízký kamarády z gymnázia i mezi spo-
lupracovníky. Já kamarádství jako hodnotu mám 
strašně rád a myslím si, že to je výhoda, že to je 
důležité. Samozřejmě nezazlívám nikomu, když 
k tomu nemá dispozici, že kamarády třeba nemá, 
nebo že je nepotřebuje, že si třeba vystačí jen se 
svojí úzkou rodinou… Možná by moje žena byla 
ráda, kdybych neměl tolik kamarádů…

Já si myslím, že ta hodnota je dobrá a právě u fil-
mu – proto se mi ta profese líbí – se člověk potká 
se spoustou kreativních lidí. Fakt je, že vesměs při-
jdou na to, že mají nějak podobný život – že taky 
chodili do tohohle kina, že taky četli právě tyhle 
knihy, to já považuji za důležité. 

Ale nesmí se to plést, já i když mám řadu kama-
rádů, tak pochopitelně známí převažují. Opravdu 
blízkých kamarádů je minimum, ale tím spíš tako-
vý vztah oceňuji a stavím poměrně dost vysoko. 

Chtěla jsem se vás zeptat na Znojmo, ale pokud 
jste tady poprvé, tak to padá. Ale zeptám se vás 
na víno, protože Znojmo a víno patří k sobě. 
Víno máte rád?

Ale víno je tak široká kapitola, že mi nemůžete dát 
krátkou otázku a zeptat se mě na víno…

Ono se dá taky krátce odpovědět – ano nebo 
ne.

O víně já krátce asi nemůžu nic říkat. Ale jsem rád, 
že je to jeden z těch oborů, kde se věci pohybují 
k lepšímu. Já nevěřím tomu, že bylo dřív víno lepší, 
než je teď, nemohlo být. Ony s vínem souvisejí věci 

nejenom zeměpisné, ale i kulturní. Je to fenomén 
přesahující potravinu, zemědělský produkt, i když 
samozřejmě, když má člověk dostatečný vhled 
a hloubku, může i o bramboře mluvit s láskou a po-
rozuměním. Ale víno přece jenom má víc asociací. 
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Pavel: Mám ve zvyku se vždycky před termínem představení ujistit, zda je všechno v pořádku a účinkující 
dorazí. Tentokrát to bylo napínavé. Tři dny před besedou jsem Janu Hřebejkovi volal a on mi řekl, že je ve 
Stockholmu. Nechtěl jsem rušit, volal jsem zase příští den. To se ozval z Katovic. No – řekl jsem si – dobrá 
zpráva je, že už se k nám ze severu blíží. A taky že dorazil. A jeho beseda byla vynikající. Odpověděl na desít-
ky otázek a ani po dvou hodinách mu to nebylo zatěžko. A pokračoval i poté, co jsme oficiálně skončili, ale 
někteří vytrvalci zůstali a poseděli ještě přes půlnoc. A teprve potom jsme absolvovali prohlídku města, ze 
kterého nechtěl odjet, aniž by ho alespoň trošku poznal.

Anna: Jan Hřebejk prý takováto setkání běžně nedě-
lá. Takže celou cestu do Znojma (v nepříznivém zim-
ním počasí) přemýšlel, kdo ho k tomu vlastně ukecal. 
Přišel na to, že to byl muzikant Norbi Kovacs, který 
dělal hudbu k jeho filmu U mě dobrý. O Janu Hřebej-
kovi je známo, že při podobných událostech je scho-
pen skončit v půli věty, když vidí, že to lidi nezajímá. 
V Harvartu jsme ho poslouchali (nebo spíš jsme si 
povídali) tři hodiny. Všechno byla čirá improvizace. 
Třeba se režisér dlouze zastavil u dotazu, jak by se 
dal do angličtiny přeložit titul Pelíšky. Nebo poutavě 
povídal o svém setkání s Glenem Hansardem – vždyť 
v Krásce v nesnázích zazněla jeho píseň Falling Slow-
ly ještě předtím, než získala oscarovou nominaci. Což 
se jí málem stalo osudným.

Zdeněk: Dotazy byly nejrůznější. A taky vyznání lidí, 
kterým se Hřebejkovy filmy líbí. Jak přiznal, dojala ho 
paní, která vylíčila, jak film Musíme si pomáhat zasá-
hl ji i její dospívající děti. Neoslnila je nominace filmu 
na Oscara, ale hluboké poselství, které nese.

Pavel: Do kroniky nám napsal: 23.30: Bylo (tedy 
ještě je) tu fajn. O tom, že je znalec vína, svědčí i to, 
že je spolumajitelem pražské vinárny Bokovka. Do-
konce tu občas „na place“ vymění roli režiséra za roli 
obsluhující číšníka.
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Co se vám vybaví z dětství a mládí, když se řek-
ne „neděle večer“?
Konec víkendu, návrat z venkova. Ale nijak zvlášť 
jsem to neprožíval.

Z kterého předmětu vám naskakovala (a mož-
ná ještě naskakuje) husí kůže? A naopak – co 
jste měl rád?

Z českého jazyka jsem se přímo osypával, tedy 
z gramatiky a pravopisu. Psával jsem krásná slo-
hová cvičení s mnoha nejrozmanitějšími hrubka-
mi (takže za pět). Pravopis mě (částečně) naučil 
až Word. Mojí láskou byla matika, protože mi šla 
sama, na konzervě pak harmonie. Mám pocit, že ty-
hle dva předměty jsou tak nějak trochu příbuzné.

Michal Němec
Studentům závidím studentky

Anna Duchaňová a Michal Němec – Jablkoň
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Udělal byste něco jinak, kdybyste se mohl o pár 
pátků vrátit?

Pravděpodobně ano, ale nikterak o tom nerozmýš-
lím, všechno zřejmě proběhlo, jak mělo. A když 
tak vzpomínám, ono se mi to studování docela  
povedlo.

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si také 
rád dopřál? 

Já, a dokonce i mé děti, máme školu už dávno za se-
bou, takže bezprostřední zkušenosti nemám. Ne-
pochybně bych si byl rád dopřál svobodu, myslím 
se vším všudy: mluvení, čtení, psaní, cestování atd. 
V tom je propastný rozdíl. Dnešní studenti to určitě 
mají jiné, nepředpokládám ovšem, že jednodušší. 
Studentům závidím studentky.

Ve Znojmě – jako všude jinde – máte své publi-
kum. Jak vám bylo v Harvartu?

Znojmo jsem si oblíbil už dávno (nad zemí i pod 
zemí), ani nevím kolikrát jsme tu za těch svých tři-
cet let hráli. Navíc jedna moje milá spolužačka byla 
právě odtud, takže Znojmo znám i z dob předjabl-
koňských. V Harvartu mi bylo velmi dobře, i když 
jsem se nevešel na pódium. Je to klub s přesně tou 
atmosférou, kterou má hudba ráda.

Znojmo a víno k sobě prostě patří. O prvním 
mluvíte hezky. Jaký máte vztah k tomu druhé-
mu?

Dá se říci, že kladný, i když jsem spíše kořalečník. 
Co se vypitého objemu týká, považuji se za průměr. 

Kvalitu ne vždy rozpoznám, ale rozhodně jsem už 
vypil hodně dobrého vína, a to i v malých krásných 
sklípcích v okolí Znojma. Nejraději mám ty řeči ko-
lem: buket, vůně, kamenitá půda, jihozápadní stra-
na... To mě fakt baví.
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Zdeněk: Jablkoň jsem viděl a slyšel kdysi dávno na Lipnici. A během příštích tří desetiletí ještě několi-
krát. A to, co jsem poprvé jenom vyslechl, se mi začalo hodně líbit. Velice milá je mi hlavně „malá lesní 
Jablkoň“. Tklivé melodie folkových písniček jsou jak dělané pro Harvart. Zbožňuji ty písničky, slyším 
v nich z dálky parodii, což mám rád.

Pavel: Když jsem řekl, že Jablkoň přijede, Zdeněk prohlásil, že by měla přijet i Anička Duchaňová, prý 
báječná muzikantka. Tak jsme tak dlouho žadonili, až ji vzali s sebou. A děly se věci. Anička je ďáblík na 
pódiu. Je nádherně trhlá. Po koncertě jsem Zdeňkovi dal za pravdu. Nedivím se, že miluje Aničku, už ji 
miluju taky… 
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Já jsem moc dojatá z toho vašeho koncertu…

Jak to, že jste dojatá?

Byl hodně emotivní a krásný. Možná i proto, že 
zítra je pohřeb vašeho přítele Jana Kaplického. 
– Navíc teď po té kráse pro vás mám připravené 
tak banální otázky…

Sem s nimi.

Tak třeba – předměty, které jste měl nebo ne-
měl rád ve škole?

Já jsem nikdy nebyl moc dobrý matematik. 

Málokdy tady někdo řekne, že byl dobrý mate-
matik.

A mám hodně kamarádů, kteří byli dobří matema-
tici. 

Ale vy jste studoval architekturu…

No – architektura je samozřejmě s tím trošku spo-
jená, samozřejmě jsem tam taky musel matemati-
ku zvládat. Dokonce jsem udělal zkoušku, jestli se 
dobře pamatuji na dvojku nebo na jedničku ve dru-
hém ročníku. – Ale mně se pořád plete, kolik je osm 
krát sedm. Nejsem si tím tak stoprocentně jistý.

Já vám rozumím. – Vy jste studoval v létech pa-
desátých. Teď ale studují děti úplně jinak. Je 
něco, co jim závidíte?

Víte, že já to mám doma? Můj syn je teď v před-
posledním ročníku na fakultě sociálních věd Uni-
verzity Karlovy, moje dcera nedávno odštudovala, 
taky na vysoké škole, takže já to vím. Je to podstat-
ně jiný. 

Závidíte jim něco?

Závidění není to správné slovo, já jim to přeju. 
Svobodu. Třeba můj syn Pavel je teď na celý zim-
ní semestr v Polsku, studuje tam rusko-německé 
vztahy, je v tom docela velký expert. O tom se nám 
vůbec nezdálo, o takových věcech. Já jim to strašně 
přeju.

Pavel Bobek
Pořád se mi plete, kolik je 8 x 7
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Ta svoboda je samozřejmě velká. Nejen svobo-
da vycestovat, ale jsou pro ně otevřené všech-
ny zdroje. Ale to taky někdy musí hrozně rušit 
v soustředění. 

I já mám ten pocit. Podle mého názoru největší vy-
nález 20. století nebyla letadla ani atomové zbraně, 
největší vynález konce 20. století, tedy i začátku 21. 
století, byl mobilní telefon. 

Ten považuji za něco hrozného. Já vím, že je to úžas-
ný vynález, říkám, největší vynález. Ale zároveň mi 

připadá, že strašně připravuje lidi ve svobodném 
světě o svobodu. A to se mi nelíbí. Já nejsem rád, 
když mě každý všude chytí. 

To je pravda. Ale určitě třeba taky zachránil 
hodně životů.

Ovšem. Mnohdy i nějaké moje strasti pomohl vyře-
šit. Ale bez něj bych si určitě poradil, tak jak to bylo 
předtím. Ale myslím, že dneska už vlastně – je to 
až takový smutný, ale nevěra už nemůže existovat. 
Samozřejmě to říkám s humorem. To je pořád „kde 

Pavel Bobek, Pavlína Jíšová a přátelé
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seš prosimtě“, „jak to že nejseš tam a tam“. Telefon 
byl už dostatečný vetřelec, za mých časů otravoval 
člověka až dost, člověk třeba měl nějaké jiné plány 
a najednou zazvonil telefon a musel běžet. Teď ten 
telefon zazvoní kdekoliv.Na záchodě, v hospodě, 
v letadle – no tam ne, zatím, v tramvaji. To je pro-
stě…

… ale kolik si vyslechneme soukromých hovo-
rů. Na veřejnosti.

Ty já úplně nesnáším. Mně to připadá příšerný. 
Když mně zazvoní v tramvaji telefon, tak řeknu 
„Hele, jsem v tramvaji, zavolej mi za deset minut.“ 
Nerozvykládám se jako doma v obý-
váku.

Ve Znojmě nejste poprvé a určitě 
ne naposledy.

V žádném případě poprvé. 

Máte nějakou vzpomínku na Zno-
jmo?

Vrátím se přitom v myšlenkách ke 
Karlu Zichovi, jak jsme tady spolu 
vystupovali na Znojemském vino-
braní. Taky jsem troje prázdniny 
trávil tady v tomto kraji, na Janohra-
dě, což není až zas tak moc daleko. 
To bylo počátkem 70. let, kdy jsme 
byli taková společnost. Nakonec 
jsem byl velice šťastný v Semaforu 
ve společnosti Šimka, Nárožného. 
Jednak jsme byli takové květinové 
děti, my jsme si žili vlastně docela 
svobodně. Svobodně v té nesvobod-
né společnosti. Přitom vzpomínám 

i na Honzu Horníčka, syna pana Miroslava Horníč-
ka.

Funguje u vás asociace Znojmo a víno?

To ano. Můj vztah k vínu je bohužel až příliš vel-
ký. Já bez vína v podstatě nevydržím. Celkem mě 
nezajímá vypít si pět piv v hospodě, to jsem snad 
ještě nikdy v životě neudělal. Vypít flašku vodky – 
to jsem snad taky ještě neudělal. Ale na víno jsem 
zatížený. Mám ho strašně rád.

To tady rádi slyšíme.
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Zdeněk: V klubu jako je Harvart se nemůže stát, aby někdo zklamal publikum. Tak jsem reagoval na 
ty, kteří v předvečer koncertu Pavla Bobka nevěřili, že se povede. A byl to jeden z nejpovedenějších. 
Kolem půlnoci jsme si, sedíce na seštosovaných židličkách, s panem Bobkem zanotovali moji oblíbenou 
„Oh Ruby, nechtěj mi lásku brát“ a mně se v očích leskly slzy dojetí. Nikde jinde než v Harvartu se tohle 
nepovede.

Anna: Atmosféra byla úžasná. Hrozně mě dojímal zpěv, texty, skutečnost, že zítra se Pavel Bobek roz-
loučí s nejlepším přítelem. Jan Kaplický byl po smrti a ve vzduchu se vznášelo cosi… A pak jsem s Pavlem 
Bobkem mluvila o nepokoře mladých, o velikášství mocných, o svém umírajícím tatínkovi…

Pavel: Chtěl odjet hned po koncertě. Ale pak změnil původní plán, zdržel se s námi. Určitě cítil, že jsme 
na stejné vlně. Byl smutný, měl splín, ale byl mezi lidmi, kteří mu rozuměli. Spát šel po půlnoci. 

Anna: Byla jsem dojatá a měla jsem pro Pavla Bobka připravené jen banální otázky. Tak jsem mu ještě 
musela říct, že doufám, že Národní knihovna vyroste navzdory všem, co závidí. A on po mně chtěl hned 

adresu, aby se mohl ozvat, kdyby 
potřeboval ve Znojmě spřízněnou 
duši. „Je nás tu hodně,“ stihla jsem 
ještě říct.

Pavel: Lidé už odešli a zůstali jen 
domácí, jako vždycky. Nabídl jsem 
Pavlu Bobkovi skleničku a on řekl, 
že nebude pít sám. „Je tady snad 
někdo, kdo by si s Pavlem Bobkem 
nedal whisky?“ zeptal jsem se a ni-
kdo se nebránil. Ne že by všichni 
chtěli popít. Jen si všichni přáli 
s tímhle člověkem, který v nabitém 
klubu uměl lidi přimět k tomu, aby 
chtěli být lepší, prostě a jednoduše 
připít na zdraví a na zítřek. I když 
to byl zítřek pohřební.
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Žurnalistiku jste studoval s tím, že budete dělat 
sportovního komentátora?

Já jsem věděl odmalička, že to budu dělat. Fakt, 
odmala jsem tohle chtěl dělat a dělám to. Já jsem 
nesmírně šťastnej člověk, protože mám práci jako 
koníček. A taky naopak, samozřejmě.

Já jsem studovala žurnalistiku, protože jsem 
psala básně…

Jé, těch já napsal. A holky se na to krásně chytaly.

Vy jste ale na žurnalistice nejen studoval, vy 
jste tam i přednášel.

Když jsem učil na fakultě, zjistil jsem, že polovina 
lidí tam nepatří. Nečetli třeba vůbec noviny, což mi 
přišlo u novináře divné. Ale ta druhá polovina zase 
byla docela dobrá, někteří jsou už dneska v praxi, 
už se živí jako novináři. I u nás v televizi. Teď už 
neučím, protože se to nedá stihnout. 

Ty tři roky jsou zatím jediným mým pedagogickým 
pokusem. Možná zaplaťpánbu pro ty děti. 

Vy taky píšete knížky. Jaký je rozdíl mezi vaší 
televizní komentátorskou úlohou a psaním – 
obojí je to práce s jazykem, ale přístup musí být 
diametrální odlišný. Co je pro vás těžší?

Je to jak kdy. Je to podle toho, jak je člověk una-
vený, ale já rád píšu. Píšu i několik sloupků týdně 
pro různé servery a hlásí se mi i další, které mu-
sím odmítat. Já píšu rád a tvrdím, že kdo neumí 
psát, neumí mluvit. Je to potom vidět na mluveném  

Jaromír Bosák
Jsem šťastnej člověk, práce je můj koníček…
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projevu lidí, jestli jsou schopní napsat smysluplný 
text, když ho mají po sobě přečíst. A zase naopak, 
když si vezmete mluvené slovo a převedete si ho do 
psaného, tak z toho vyjdou kolikrát takové bláboly, 
tak neskutečné jazykové vazby, takové chyby. Tak-
že psaní mám fakt moc rád. Knížky mě baví z toho 
důvodu, že většina jich byla z velkých akcí, kde 

jsem byl, takže já si z toho dělám vlastně takový 
památník. 

K psaní knih se na soutěžích dostáváte po celo-
denní práci v terénu?

Většina kapitol vzniká večer, ale někdy píšu dvě, 
když jsem jeden den vynechal. Není to velká  
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literatura, je to prakticky literatura faktu. Je to zá-
znam toho dne z mého pohledu. Já už nemám čas 
si to opravit. Nakladatelé chtějí, aby to bylo asi tak 
za čtyři dny po tom, co se vrátím z akce, na trhu, to 
znamená, že to jde vlastně hned do tiskárny. Takže 
já napíšu kolikrát blbost a nemám čas to opravit. 
Nebo se třeba pletu v předpovědi a už pak nemám 
nárok s tím něco dělat.

Znojmo rovná se víno…

Pozor, já jsem velkej vinař. Už asi šest let. Já mám 
dokonce svého sommeliéra, který k nám jezdí jed-
nou za šest neděl, sedíme v obýváku, tam se sejdou 
kamarádi a on vypráví o vínu. Něco nám chutná, 
něco ne. Na něčem se shodneme, na něčem ne. Víno 
mám hrozně rád a stále se v něm zdokonaluju. 

Pijete moravská vína?

Já mám rád nejslunečnější a nejtěžší vína, červe-
ný. Pozor – bílá Morava dobrá, na červené je i tady 
toho sluníčka bohužel málo. I rakouské bílé víno je 
dobré.

Mají je docela suché…

Ale nejlepší evropské bílé za loňský rok je z Ra-
kouska. Mě to překvapilo. Pil jsem ho nedávno 
v Café Savoy a bylo krásné. To byl veltlín. Bylo to 
fakt krásné, takové zlaté medové víno. No radost, 
radost.

Pavel a Zdeněk: Bylo to jako v tom přísloví Do 
třetice všeho dobrého. Zdálo se totiž, že Míra 
Bosák do Znojma prostě nikdy nepřijede. Ne že 
by nechtěl. Ale spikli se snad proti němu živlové. 
První termín jsme zvolili „šikovně“ na den, kdy se 
stala na D1 ta dosud největší řetězová havárie. 
Prorazit se prostě nedalo, Jaromír musel obrá-
tit ku Praze. Pak se znovu přehazovaly termíny. 
Velkou překážkou v hledání nového termínu se 
ukázala Jaromírova účast v taneční soutěži Star 
Dance. Každý díl soutěže jsme s napětím sledova-
li, kdy už konečně vypadne.   Ale on i ke svému 
údivu skončil až v semifinále. Teprve potom jsme 
měli šanci. A padlo nové zimní datum. A zase se 
čerti ženili. Nabádali jsme Jaromíra, aby neris-
koval a v tom psím počasí nejezdil. Že to každý 
pochopí. Sportovec se však nezapřel – Jaromír 
překonal všechny nástrahy a přijel do Harvar-
tu. Byla to bezvadná, dlouhá beseda. Ptali jsme 
se jako o závod a on odpovídal trpělivě a zdálo 
se, že i rád. Navíc poté trucovitě odmítal převzít 
honorář, aby prý více zbylo pro studenty. Vnutili 
jsme mu jen obolus, který stěží pokryl náklady 
na cestu.

Anna: Už delší čas mi vrtalo hlavou, kde vzal Ja-
romír Bosák míru, když v jedné ze svých hlášek 
řekl, že jistý hráč minul branku „o prsa korejské 
ženy“. Bohužel věc auditoriu řádně nevysvětlil, 
řkouc, že tato sentence není z jeho dílny, že patří 
jednomu z kolegů. No nevím…
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Vybrané hlášky Jaromíra Bosáka
Leváci jsou potřeba v každém týmu, ale ne když odjakživa kopou pravou.• 
A bude to rohový kop. Podle tlačenice ve vápně to vypadá, že na některé hráče přišlo jaro• 
... a netrefí se a netrefí. Co tomu asi říká manželka...• 
Zdá se, že fanoušci na něj pokřikují hraj nebo si kup lístek!• 
... a toto mělo s fotbalem asi tolik společného, jako čabajka s racionální výživou...• 
Tento centr by Sionko nestihl ani na motorce.• 
Kolik fotbalistů si může dovolit postupovat v plné rychlosti s míčem na branku, nedívat se na nohy a balón, • 
mít hlavu zvednutou a poslepu servírovat míč kolegovi do jasné šance? Nevím, ale mám pocit, že jich ne-
bude víc, než prstů na ruce zasloužilého lesního dělníka po třiceti letech práce s pilami všeho druhu.
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Co se vám vybaví z dětství a mládí, když se řek-
ne „neděle večer“?

Už nic. Je to hrozně dávno. Syndrom nedělního ve-
čera u mě díky mé profesi nefunguje už desítky let. 
Ale asi jsem býval pěkně deprimovaný.

Z kterého předmětu vám naskakovala (a mož-
ná ještě naskakuje) husí kůže? A naopak – co 
jste měl rád?

Deskriptivní geometrie. Měli jsme na ni hroznou 
belzebubku a podrazačku, která mě vláčela blátem. 
Rád jsem měl dějepis a češtinu – a měl jsem při nich 
štěstí na výborné profesory – manžele Továrkovy.

Udělali byste něco jinak, kdyby se mohl vrátit 
studentský čas?

Určitě. Snažil bych se získat tolik vzdělání, kolik je 
možné. Nedovzdělanost je hrozné minus.

Dnes se určitě studuje jinak. Co byste si také 
rád dopřál? Mají to dnešní studenti jednoduš-
ší? Závidíte jim něco?

Já nezávidím, protože to nemám v povaze. Studenti 
mají jednodušší přístup ke vzdělání, ale na druhé 
straně zase obrovské tlaky, které jsou zátěží na je-
jich psychiku. Komunistické školství ani dobu bych 
nikomu z nich nepřál, ale život byl prostší v tom 
smyslu, že na jedné straně stáli oni, na druhé vy 
a mohli jste si tedy vybrat z pouhých dvou možnos-
tí. Dnes je všechno mnohem komplexnější.

Robert Křesťan
Nedovzdělanost je hrozné minus
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Ve Znojmě – jako všude jinde – máte své publi-
kum. Jak na vás město působí? Jak se vám hrálo 
v Harvartu?

Nemám ke Znojmu nějaký vyhraněný vztah, 
nemám ho radši ani neradši než všechna jiná  

města. Na Harvartu byly nějaké problémy se zvu-
kem (malé pódium), ale atmosféra a publikum byly 
skvělé, a to nakonec všechno přehluší.

Robert Křesťan a Druhá Tráva
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Pavel: Moc jsem se na něj těšil. Už dlouho jsme usilovali o to, aby Robert Křesťan a Druhá tráva do Har-
vartu přijeli. Zase – jako tolikrát – jsme ztroskotali na našem malém pódiu. A tak jsme se to rozhodli 
jednou pro vždy radikálně vyřešit. Od té doby je jeviště větší – tedy přiměřeně klubu. Pointa je ale jinde: 
když Druhá Tráva přijela, musela stejně nechat půlku aparatury v autě. Ani nové pódium nestačilo. 
Sorry. 

Zdeněk: O ohromném zájmu o koncert Druhé Trávy svědčí i to, že na něj přijeli lidi až z Plzně. A mně – 
stejně jako při zpěvu Hany Ulrychové – naskakovala při Robertově zpěvu husí kůže. Úžasný hlas. 
Já z něj mám respekt, když ho vidím třeba na obrazovce. Působí na mě jako hodně vážný muž. Ale ve 
skutečnosti přijel do Harvartu naprosto pohodový a otevřený člověk – i mimo pódium. 

Pavel: Robert Křesťan natočil společně s Druhou Trávou skvělé album „Dylanovky“. Texty i interpretace 
písniček je fantastická. Toto album patří mezi ty, které v poslední době nejčastěji poslouchám. Proto 
jsem byl zvědav, zda Robert bude hrát v Harvartu písničky i z této desky. A zahrál jich poměrně dost, byl 
jsem za to moc rád, prostě zážitek. A z tohoto alba je také text jedné z písniček…

Ještě není tma (Not Dark Yet) 

Padají stíny, ale není kam se hnout,
nedá se spát ani zapomenout,
mám pocit, jako bych měl duši z oceli
a že mé jizvy ani slunce nezcelí.
Není kam jít, i když by bylo na čase,
ještě není tma, ale stmívá se.

Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích,
jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí,
přišel mi dopis, tak milý, samý cit,
napsala prostě, co měla na srdci.
A já už ani nevím, jestli ji poznám po hlase,
ještě není tma, ale stmívá se.

Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu,
šel podél řeky až k břehům oceánu,
padl jsem na dno světa, níž než umím říct,
a v lidských očích už nehledám vůbec nic.
Jako by pravda byla vadou na kráse,
ještě není tma, ale stmívá se.

Přišel jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl,
všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl,
jen stojím a myšlenky mi běží buhvíkam,
už ani nevím, pred čím sem utíkám.
I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech,
ještě není tma, ale stmívá se.
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Hodně lidí mluví s obavami o matematice, fyzi-
ce, chemii… Nebo je prostě jen nemusí.

Popravdě řečeno, já tu chemii taky ne. Ale matema-
tika, fyzika mně ani nevadily, já jsem byl jako spe-
cializace matfyz. Ale logické myšlení mi nedělalo 
problémy – jsem rád, že to děti zdědily po mně. 

Každá generace má jiné možnosti, co se týče 
studia, ovlivňují ji jiné věci. Co závidíte dneš-
ním studentům?

Závidím jim všechno. Ty možnosti, které mají – pro-
stě podívat se do světa, podívat se na jiné školy po 
celém světě. Je to otázka nejenom peněz, samozřej-
mě, ale pokud je student zdatný, šance jsou obrov-
ské. Samozřejmě neznám dnešní privátní student-
ský život, ale možnosti, které mají na školách, na 
akademické půdě, ty jsou nesrovnatelné. A myslím 
si, že už i doháníme u nás v Česku to, co jsme za-
nedbali za dlouhá léta. Dnešní generace studentů 
už vnímá situaci, která je ve světě, trošku jinak než 

Jan Vančura
Nepohodu jsme tu nikdy nezažili, je to bohulibý kraj

Jan Vančura a Rangers - Plavci
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třeba generace před nimi, oni už ani nezažili tota-
litní školství.

Všechno to totiž berou jako samozřejmost a my 
se tomu pořád divíme.

Ano, přesně tak. Oni berou jako samozřejmost 
všechno. I to, co nám se třeba zdá jako negativní, 
prostě to berou se vším všudy.
Pokud se dokážou orientovat v tom smyslu, že 
dokážou vyhledat informace, které potřebují (což 
není dneska vůbec problém), to je teď, řekl bych, 
zásadní věc k tomu, aby se člověk mohl vzdělávat. 
My jsme museli v podstatě vnímat to, co nám před-
nášeli kantoři nebo profesoři na škole, anebo to, 
co bylo v knížkách. Takže v tom je ten diametrální 
rozdíl.

Od školy se přesuneme do Znojma. Vy tady ne-
jste poprvé. Jaké na ně máte vzpomínky?

Řekl bych – ty nejbouřlivější. Byli jsme tu v 70. 
a 80. letech mnohokrát. Měli jsme ke Znojmu vřelý 
vztah už proto, že jsme tu měli kamarády a přátele 
v lékařských kruzích v místní nemocnici, speciel-
ně na „áru“ – doktor Smola, doktor Slezáček to byli 
takoví naši parťáci do pohody spíš než nepohody. 
Protože my jsme tady ve Znojmě nepohodu nikdy 
nezažili. Absolvovali jsme různé exkurze po okolí 
po všech možných sklepích a zažili jsme tu spoustu 
veselých historek, které se většinou snad ani neda-
jí ventilovat.
Znojmo a víno patří k sobě. Jaký máte vztah 
k vínu?

Já jsem popíjel víno v dřívější době, teď jsem se 
po letech zase k němu vrátil. Měl jsem takovou  

dlouhou pauzu, mezitím jsem pil spíš pivo. Teď 
jsem se dal na červené, ale na druhou stranu víme, 
že tomu bílému se u nás daří líp. – Ta vína jsme 
koštovali v různých sklepích a projeli a prošli jsme 
toho nepočítaně a velmi často jsme hrávali ve Zno-
jmě nebo v Práčích. Já myslím, že tohle je prostě 
bohulibý kraj. Já si pamatuji na Luďka Nekudu, 
který vždycky snil o tom, že jednou, až bude téměř 
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v důchodu, si koupí vinohrad a bude prostě pěsto-
vat a vyrábět víno. Luděk pil rád víno. Já jsem v té 
době, kdy jsme začínali, byl spíš na tvrdý alkohol, 
věnoval jsem se extraligovému pití nějaké roky, pil 
jsem koňak. Ale pak jsem ho úplně zavrhnul, dnes-
ka ho stěží ochutnám.

Já si myslím, že jsme dřív ani to víno pít neu-
měli.

Ne. I já si myslím, že kultura pití i kultura výroby 
je úplně jiná. I to, jak si vinaři dnes dokážou vážit 
klientů. A mají dobrá vína a skutečně si je nescho-
vávají pro sebe.

Zdeněk: Nevím, čím to je, ale během těch měsíců, 
o kterých mluvíme, si mě několik účinkujících a ná-
vštěvníků klubu s kýmsi spletlo. Že bych byl tak kon-
venční typ? Nebo tak „nepřehlédnutelný“? I když 
v tomto případě to bylo trošku jinak. Když jsem při-
šel do klubu a Pavel mě představil jako fotografa, 
tak se na mě Jan Vančura zadíval, v očích mu za-
jiskřilo a při podání ruky pravil: My se přece známe. 
– Já vás tedy rozhodně znám, ale myslím, že jsme se 
nikdy nesetkali. Jan Vančura se zasmál a kontroval: 
Ty seš přece mladej Mišík.

Pavel: S Miroslavem Řihoškem hrajeme tenisovou 
čtyřhru. Na koncert jsme se všichni moc těšili. Po-
kud mohu soudit, bylo to oboustranné, protože před 
koncertem Honza Vančura psal, že se moc těší do 
Znojma a SVŠE přeje lepší studenty, než jakými byl 
Mirek Řihošek. O čem mluví, jsem zjistil až při kon-
certu. Mirek prý kvůli své práci v kapele studoval fa-
kultu čtrnáct let. Byl údajně nejdéle sloužící student. 
A už před koncertem jsme taky pochopili, proč mimo 
jiné to těšení. V publiku sedělo několik lidí, s kterými 
se při svých koncertech před desetiletími (!) Rangers 
ve Znojmě seznámili a prožili s nimi věci, o kterých 
se prý nedá veřejně mluvit. Prozradit snad mohu to, 
že šlo vesměs o věhlasné znojemské lékaře a že druž-
ná zábava pokračovala i v klubu.

Anna: V kronice stojí: Konečně znovu na akade-
mické půdě!

Pavel: O Janu Vančurovi je známo, že je výborný te-
nista. Není proto divu, že se mě se zájmem zeptal, na 
jaké úrovni ten tenis hraji já. Tak jsem podle svého 
nejlepšího svědomí odpověděl, že asi jako Řihošek. 
„Tak blbě to snad hrát nemůžeš,“ vrátil mi Honza 
úder.
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Bylo ve škole něco, co jste neměl obzvlášť rád 
a co jste obzvlášť rád měl?

Já jsem v zásadě neměl rád takové předměty, jako 
je matika, měl jsem rád spíš ty humanitnější, to 
znamená, já nevím, dějepis, češtinu a tyhle věci. Já 
jsem chodil na střední školu na průmyslovku, to 
byla filmová průmyslovka, kde první dva ročníky 
byly společné a teprve od třetího ročníku se to dě-
lilo. A první dva ročníky znamenaly pro mě oprav-
du utrpení, protože matematika na průmyslovce je 
už skutečně těžká, s tím jsem zápasil, to jsem byl 
na hranici propadnutí, ale pak už jsem měl jenom 
předměty jako dějiny umění, dějiny filmu, filmová 
tvorba, produkce a ekonomika – a to už šlo. Když si proberete možnosti, které mají dnešní 

studenti, je něco, co jim závidíte?

No samozřejmě, když já jsem chodil do školy, všu-
de tam byly těžké ideologické nebo ideové limity. 
Dneska mladí mají opravdu volnost ve výběru ško-
ly, dneska nikdo nedělá selekci – kdo má kde jakou 
protekci, tatínka funkcionáře. Když má někdo ta-
lent, tak se na školu dostane. Myslím si aspoň, že to 
tak je. To je hlavní rozdíl mezi dobou, kdy já jsem 
studoval – ne že bych jim to záviděl, ale já jim přeju, 
že to mají takhle naprosto volné a že pokud někdo 
chce studovat a má o obor zájem, tak se k tomu 
může dopracovat nějakým způsobem dřív nebo 
později. 

Karel Šíp
Vínem žízeň prostě nezaženu
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Nejste ve Znojmě poprvé. Ale říkal jste, že žád-
ný zvláštní vztah k tomuto městu nemáte.

Ne, bohužel, já vím, že jsem tím městem proletěl 
jenom v rámci nějakého natáčení nebo vystoupení, 
což je opravdu krátký čas na to, aby člověk trošku 
něco pochytil…

Ani se už asi nemám ptát, jaký máte vztah 
k vínu. Je známo, že vy jste pivař…

Ano, bohužel fakticky nejsem vinař. 

Takže ani nepředstíráte, že vínu rozumíte.

Ne, vůbec ne. Naopak své kamarády – a mám hod-
ně kamarádů-vinařů – rozčiluju naprostým nezá-
jmem o víno. Dokonce mám takové kamarády, kte-
ré trošku i uráží, že ani nemám zájem se o tom vínu 
víc dozvědět. Já tím prostě žízeň nezaženu – já vím, 
že je to velmi primitivní přístup, že víno se pije na 
chuť a tak dále, že je to velká věda. Dokonce jsem si 
tím přístupem svým způsobem kdysi rozladil Vla-
dimíra Železného, když jsem byl na Nově – a on je 
velký vinař. Tenkrát řečnil dvě hodiny někde o ně-
jakých vínech a pak se každého z účinkujících ptal, 
kterou značku si dá, a já jsem řek´: „Já si dám radši 
pivo.“ 
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Pavel: Začalo to tak trošku nedorozuměním, protože Karel Šíp se hned po příjezdu začal pídit po „tom 
moderátorovi, který besedu povede“. A k mému zděšení ještě dodal: „To jste vy?“ Asi si myslel, že si prostě 
prohodí role a ocitne se v pozici zpovídaného. Na to jsme nebyli připravení, takže se začalo improvizo-
vat. Naště stí jsme v Harvartu zvyklí se ptát, my diváci necítíme před sebou – a asi ani před svými hosty 
– žádný velký ostych. Navíc jsme hned v úvodu zjistili, že Zdeněk se na setkání pečlivě připravoval a měl 
vždycky pohotově k dispozici otázku, pokud se hned neozval někdo jiný z publika. – Karel Šíp mi před 
začátkem řekl, že by to viděl tak na hodinu a půl, jak je běžné. A pak povídal skoro o hodinu déle a vůbec 
jsme neměli pocit, že ho to obtěžuje nebo unavuje. Byl vtipný, chytrý a bezprostřední, tak jak ho známe 
z obrazovky.

Zdeněk: Dost mě pobavilo, když jsem se zeptal, jestli má na chalupě „horáka“, a on vůbec netušil, že jde 
o horské kolo, a trochu se vyděsil. Okamžitě se ale chytil a oznámil nám, že on by raději nějakého „roviňá-
ka“. – Při své detailní přípravě jsem zjistil, že Karel Šíp je autorem textu i k takové písni, jako je „Promova-
ní inženýři, hlavy studované“. Potěšilo mě to a musel jsem se o tento poznatek podělit s přítomnými, a to 
tím spíš, že pár týdnů předtím jsme přivítali v klubu Rangers a oni nám tuhle písničku s chutí zazpívali.

Anna: Dost otázek se týkalo pořadu Všechnopárty. Diváci oceňovali, jak ho Karel Šíp vede a on potvrdil, 
že se snaží, aby se jeho hosté projevili po svém a „za blbce“ byl případně on sám. – Ostatní se asi ostýchali 
přiznat, že sledují Ordinaci v růžové zahradě, ale já jsem se zeptala na to, co asi zajímá víc lidí: „Pane 
Šípe, proč vy se vlastně překrýváte s tou Růžovkou?“ No, musím říct, že jsem sklidila i slabý potlesk. A od-
pověď? Karel Šíp nám vysvětlil, že ani on tomu nerozumí, že se už několikrát sám snažil dopídit smyslu 
tohoto nesmyslu (to nejsou jeho slova). Bylo mu údajně řečeno, že veřejnoprávní televize nebude ustu-
povat komerčním kanálům. Tak jsem to pochopila tak, že diváci jsou vedení České televize celkem putna, 
hlavně že si můžou na Kavčích horách zatrucovat. On to pan Šíp komentoval vtipně – prý se ho občas 
známí ptají, kdo byl u něj v pořadu v křesle jako první, že to nevědí, protože měli zrovna včera večer ná-
vštěvu (či vykonávali nějakou jinou bohulibou a vznešenou činnost).

Pavel: Karel Šíp s námi zůstal ještě i po besedě a dostali jsme se – jak jinak – taky na téma bulvár. Docela 
mě dostalo, když jsme slyšeli, že s polopravdami se už jaksi smířil. To mi přišlo trochu šílené. Neumíme si 
asi ani představit, co je taková bulvární žurnalistika za sílu. Ale lživé tvrzení, že lituje toho, že má malé 
dítě, protože ho ruší od práce a nenechá ho vyspat, to už Karel Šíp nerozdýchal a volil soudní při. Teď se 
ostatně připojil ke Vzkazu bulváru a výzvě kolegům Michala Viewegha a Marka Vašuta...

Anna: Do kroniky Karel Šíp napsal: Byla to bezva party a probrali jsme všechno. Díky.



112

Máte z dětství nějaké asociace, když se řekne 
„neděle večer”?
Já vím, měl bych říct: děs z pondělka. Jenže já jsem 
takový radostný typ, kterému ta škola byla vždyc-
ky spíš fuk. Takže neděle večer – Nedělní chvilka 
poezie v televizi a většinou velmi unylí recitátoři, 
kterým se nepodařilo mi tento obor lidské činnosti 
zprotivit, i když se dost snažili. 

Naskakuje vám dodnes z nějakého předmětu 
husí kůže?

Z politické ekonomie socialismu (to na vysoké ško-
le). Na střední jsem neměl rád latinu (jen a jen kvů-
li vyceněné paní profesorce). Na základce jsem ne-
snášel „dílny“... neumím správně brousit pilníkem... 
A v mateřské školce jsem nechtěl spát po obědě. 
Ale to vás asi nezajímá, to nebyl předmět...

Měl jste rád hudební výchovu?

Nijak zvlášť. Za mých časů – nevím, 
jak je to teď – učitelé neuměli udělat 
hudební výchovu atraktivní. Náš pan 
učitel hrál strašně falešně na housle 
píseň Teskně hučí Niagara a já jsem 
přece jen z rodiny hudebního sklada-
tele, tak mě to štvalo...

Přál byste si, aby se vrátila stu-
dentská léta?

Někteří lidé říkají, že by nechtěli nic 
vrátit, ale já tenhle komplex nemám. 
Klidně bych se vrátil kamkoli, mrzí 
mě že život tak letí. Kdybych se mohl 
vrátit do školy, tak bych radši teď než 
tenkrát, protože my jsme byli přece 
jen v totalitním režimu a získat ve 
škole vzdělání bylo závislé na něko-
lika hrdinských profesorech, kteří se 

Jan Burian
Mrzí mě, že život tak letí
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nebáli učit aspoň trochu normálně. Ale kdybyste 
mě dneska vzali do školy, asi bych se víc učil. Mu-
sím se totiž díky svému chabému vzdělání stejně 
učit celý život, a tak bych rád využil té možnosti 
a vnesl do svého vzdělání trochu systematičnosti. 
Ale možná bych se neučil, nevím. Zařiďte to a uvi-
díme...

Studovat dnes je v některých ohledech úplně 
jiné, než jsme to měli my. Měnil byste? Co ano 
a co ne?

Hlavně bych využil možnosti vyrazit do světa, nau-
čit se jazyky a najít si tam přátele. My jsme si mohli 
akorát tak dopisovat se sovětskými pionýry, a to 
zase taková paráda nebyla. 

Jak na vás působí město Znojmo?

Na jedné straně jsem fascinován starým městem, 
úzkými uličkami, zákoutími, památkami... Na dru-
hé straně mě děsí občasná necitlivost, s jakou se 
upravují, taková poloviční cesta vkusu. Ale celkově 
je to krásné město a vždycky, když tu vystupuji, tak 
se v něm procházím a kochám se. 

Znojmo a víno k sobě prostě patří. Máte k to-
muto nápoji bližší vztah?

Jako rodilý Pražák, odkojený Pražským výběrem, 
Ostravským kahanem a jinými splašky, jsem co se 
týče tohoto moku poněkud handicapovaný. Navíc 
mi dost ublížily i některé návštěvy v moravských 
sklípcích, kde nám Pražákům s bezelstným výra-
zem nalévali ty nejhorší patoky, aby se nám po-
mstili za metro, Karlův most a lásku k pivu. Tak se 
nedivte, že jsem skeptický. Víno mám nejradši ve 
formě hroznů. Po nich se mohu utlouct... 

A nakonec něco z vaší dílny: Zhudebňujete poe-
zii nebo píšete písničky?

Ano. Obojí. Vydávám desky a texty těch písní tisk-
nu ve sbornících jako poezii. To je moje hlavní po-
volání.
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Na dovolené
Už to mám:  
Pánbůh je na dovolené  
Nedovoláš se jistot 

Má na to přece nárok –  
Podle vesmírného zákoníku práce  
Jednou za čas vzít si pár tisíc let volno 

Škoda jen že to vyšlo  
Zrovna tak blbě na nás

Jak se zdá  
už se nedožijeme rána  
kdy se vrátí  
Kdy zachrastí klíč v zámku  
Vstoupí čerstvý opálený svěží  
Pozdraví: Tak jsem zas tady 

Ani vám nebudu líčit jaké to tam bylo  
Na to teď není čas – práce nám stojí  
Neměl jsem tušení že to tu beze mne  
Budete zvládat tak těžko... 

Svlékne si kabát a začne:  
Měnit  
Naplňovat  
Dodávat smysl  
Povznášet  
Zachraňovat  
Ukazovat cestu  
Konejšit  
Smiřovat  
Posilovat

Zkrátka jak se říká  
     Zažíhat světlo v našich duších...

Pavel: Jan Burian v klubu zapomněl knížku se svý-
mi texty. Když volal, tak jsem ho ubezpečil, že já je 
nemám. Smál se, co bych prý s nimi dělal. „To by 
vám stejně žádný nakladatel nevydal,“ přeháněl. 
Ti, kdo něco umějí, bývají skromní. To se mi za ty 
tři roky v Harvartu stoprocentně potvrdilo.

Zdeněk: Já jsem měl Jana Buriana spojeného ze 
svých raných folkových dob hlavně s dvojicí Buri-
an-Dědeček. Dodnes jsem netušil, že je synem E. F. 
Buriana a jeho porevoluční aktivity sleduji spíše 
periferně skrze televizní pořady, které moderuje 
(čerstvě Burianův den žen). Potěšilo mě, že zhu-
debnil verše dánského básníka Bennyho Anderso-
na, jehož básně mám kdesi doma přepsané na sta-
řičkém psacím stroji – hodně mě kdysi oslovovaly.

Anna: Klub nebyl zrovna narvaný. Což byla ško-
da pro ty, kdo nepřišli. Jan Burian to komentoval 
s humorem sobě vlastním: „Vidím, že je tu jen elita 
města.“

Petra Ziegelwagner, vyučující angličtiny na 
SVŠE: Pro Honzu Buriana budu už asi navždycky 
„ta skautka z Chile“. Tam jsme se totiž před lety 
shodou okolností seznámili. Od té doby jsem ab-
solvovala na VŠ hodně jeho „ozdravoven“ a ne-
nechám si pokud možno ujít žádný jeho koncert. 
Protože jsme prostřednictvím e-mailů stále v ja-
kémsi vzdáleném kulturně ozdravném kontaktu, 
považovala jsem za samozřejmé, že by měl přijet 
do Harvartu. Pozvání přijal a potěšili jsme ho zna-
lostí jeho starších písní z osmdesátých let. Bylo to 
mooooc fajn. Jako za vysokoškolských časů 
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Takže vy jste dokončil základní povinnou do-
cházku a pak zanevřel na školy.
Dokončil jsem osmiletou povinnou docházku. 
A z JUK (jednoročního učebního kursu) jsem  
odešel. Po měsíci. A pak jsem pracoval fyzicky. To 

byla těžká práce v kovárnách. V patnácti letech 
jsem zfalšoval podpis táty a jel jsem na roční bri-
gádu do pohraničí na Šumavu, kde jsem byl mezi 
staršíma klukama, na hranicích, čet´ jsem letáky, co 
chodily ze Západu, pil jsem rum, kouřil jsem, hrál 

Josef Fousek
Život mě strašně baví
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jsem na kytaru. Tam jsem byl rok a obdělával jsem 
půdu, pásl jsem dobytek a byla to pro mě obrovská 
škola života. 

A udělal byste to dneska jinak?

Ne. Vůbec ne. Jsem šťastnej, nemám respekt, ne-
mám vzory. Ale nikomu bych to nedoporučoval, 
protože je to cesta povážlivá. Já vím, že život je 
samá nejistota, ale musel jsem bojovat i proto, že 
jsem měl hrozný mezery ve vzdělání. Pak jsem si 
musel všechno vzít z knížek a někdy to nestačilo. 
A zase na druhé straně jsem byl o něco dál, nebyl 
jsem ničím vázanej, neměl jsem vzory, nenapo-
doboval jsem a vždycky jsem uvažoval svým ro-
zumem a nedopustil jsem, aby mě krmila média, 
aby mě krmil kdokoliv jinej. Já jsem školu vždycky 
nenáviděl, až teprve později jsem pochopil, co mi 
schází. Ale snažil jsem se to dohnat z knih, přátelé 
mě inspirovali. Já jsem všechno bral z knih, knížky 
jsou náš nábytek doma, na který koukáme. A hlav-
ně – já jsem pořád naplno žil. Boxoval jsem za Klad-
no, psal jsem povídky. Mě život strašně bavil. 

Takže není nic, co byste záviděl dnešním stu-
dentům? Třeba vnukům? Nebo doporučil byste 
jim, aby to udělali stejně jako vy?

Ne, to ne. Ale radil bych, aby uvažovali sami. Aby 
poslouchali moudrý lidi, aby dokázali rozlišit, kdo 
jim říká moudro a kdo ne. A taky říkám svým dě-
tem a těm, kdo studují, že musí mít vzdělání a hod-
ně věcí musí vědět. Protože já jsem se třeba nezřítil 
do škarpy, protože jsem měl kolem sebe lidi, kteří 
mě podrželi. Ale většinou lidé, kteří jsou nevzdě-
laní, i když třeba ne vlastní vinou, jsou pak ovla-
datelní, může se z nich stát dav, můžou je využívat 

různí političtí kejklíři, jacíkoli. Je zajímavé, že jsem 
měl kolem sebe kvalitní lidi, kteří mě drželi a mohl 
jsem jít svou cestou. A byla to cesta strašně nejistá. 
Pořád na pokraji Niagarských vodopádů. 

Vystavoval jsem třeba svoje fotografie v Melbourne, 
v Lublani jsem měl výstavu, v republice celkem asi 
třicetosm nebo čtyřicet, já to nepočítám. A vždycky 
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tam bylo pomocný dělník Josef Fousek vystavuje. 
Mimochodem – já jsem totiž vždycky a hodně fotil. 
Žena říkala: „Mám jít koupit sunar nebo vývojky?“

O vás je známo, že máte velmi krásný vztah ke 
své ženě. 
Její tatínek jezdil jako starej tramp, krásně zpíval. 
A když jsem si bral jeho dceru, tak se divil. Když 
jí bylo třináct let, tak jsem jí totiž řekl, že si ji vez-

mu a ona mi řekla „ty hlupáčku“ nebo spíš řekla „ty 
blbečku“. My jsme od sebe o sedm let. Jsme spolu 
47 let, máme dvě děti. Asi jsem jí neřek´: „Mám tě 
rád“, ale pohladím ji a řeknu: „Je mi s tebou strašně 
dobře.“ Teď když byla nemocná, pomyslel jsem si, 
že kdyby se jí něco stalo, tak bych taky nemoh´ žít. 
Ona krásně vychovávala děti, ačkoli já jsem neměl 
peníze. Dělník, nechtěli, abych někde hrál. Šimek 
mě vzal ve čtyřiceti letech do Semaforu. 
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Napsal jste taky už pěknou řádku knih.

Když mi spravili srdce. Na Moravě jsem skoro ze-
mřel, to jsem dostal těžký infarkt přímo na pódiu 
v roce 1987. Stál jsem tam s Krampolem a Šimkem. 
Až za deset let jsem šel na operaci srdce, trojnásob-
ný bypass. 

Od té doby mi pan primář Vaněk, dobrý člověk, 
křtil už asi pět knížek. Od té doby totiž jakoby mě 
něco hnalo, abych tady nechal stopu, tak jsem na-
psal 23 knížek. Všechny vyprodaný. Bez sponzorů. 
Ta poslední – Cesty za nadějí – byla už vydaná tři-
krát. Já nepotřebuji sponzory, i když bych je samo-
zřejmě sehnal. Ale ať raději pomáhají těm, kteří to 
potřebují. – Mám radost z toho, když mi lidi píšou 
krásný dopisy. A já jsem v té knížce zodpovědnej, 
píšu svoji pravdu. Nikdy jsem se nepovyšoval, pro-
tože mám spoustu chyb. No a takhle žiju a mám 
velkou radost, že rodina je přístav, z kterého můžu 
vyplouvat. Jeden moudrý pán řekl: první žena po-
může mužovi k úspěchu a druhá od peněz. 

Vy máte aforismy rád a hodně jste jich napsal.

Napsal jsem knížky epigramů a aforismů. Jiří Žáček 
vydal, je to asi pět let, antologii českého aforismu 
a já jich tam mám asi padesát – vedle Karla Havlíč-
ka Borovského – a mám z toho radost. Poznal jsem, 
že jakmile člověk musí mít za každou cenu pravdu, 
tak je ztracenej, v politice jako ve všem. 

Jsem v Rybách narozen a moje heslo je „Nikoli vý-
směch, ale úsměv“. Výsměch je znevažování, zlá, 
hrozně laciná věc, způsob, jak někoho ponížit. 

Člověk musí rozdávat naději a nesmí se hned vzdá-
vat. Je to jako s boxerem, který poprvé prohraje 
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a jde od toho, i když mohl být velikej boxer. Nebo 
básník, který zkazí první verš a pak toho nechá – 
a je talentovaný a mohl z něj být velikej básník. Já 
jsem měl to ště stí, že jsem měl kolem sebe lidi, kteří 
mě povzbuzovali, pravdu mi říkali opatrně, neod-
radili mě. A hrozně si vážím toho, že jsem od píky 
postupoval dál. I když už jsem někdy byl na dně. 

Píšete krásné texty k písním. Nemohu nezmínit 
vaši a Petra Spáleného „Až mě andělé zavolají 
k sobě“.

Tuhle píseň jsem napsal v roce 1981, když jsem 
byl v sanatoriu Jiřího Wolkera v Tatranské Polan-
ce, já jsem tam byl dvakrát dva měsíce, měl jsem 
astma, bronchitidu. Odtud jsem právě psal se Šim-
kem na dálku Spejbla a Hurvínka. Hurvínkova dis-
kotéka a Hurvínek na šikmé ploše. A v té diskotéce 
moje texty zhudebnil Petr Janda. Moje texty zpíval 
Zich, Stýrská, Neckář – třeba Oči koní. Teď si ode 
mě vzala sedmnáct textů Eva Pilarová. Zkrátka se 
to začalo dařit, ačkoli moc za tím nejdu, netlačím 
na pilu. Jen se bojím, protože mi 12. března 2009 
bylo sedmdesát, aby zdraví vydrželo. Lékaři mi ří-
kají, abych hrál málo, ale já mám hodně nabídek. 
A mám z toho strašnou radost. Hrál jsem i čtyřikrát 
v Kanadě pro krajany, taky ve Spojených státech, ve 
Švédsku, Rakousku, v Paříži. Hezkej život. 

Co je pro vás nejdůležitější?

Nejdůležitější věc pro mě je, že mi vydrželo man-
želství. Že mám děti, který mám rád a ony mě taky. 
A vážím si toho, že jsou na mý straně. Nikdy jsem 
svým dětem nedal ani pohlavek. Mají ke mně re-
spekt, ale to není respekt strachu. Kolikrát se mnou 

zacházejí jako s dítětem, abych nepil, nekouřil. Já 
piju obden dvě deci červenýho, ale prožil jsem ži-
vot hezky ostře. Kouřil jsem 36 let – a kouřil bych 
rád pořád, ale nejde to. Neopíjím se, ačkoli jsem se 
taky opíjel. Tančil jsem jako tramp v hospodách na 
stolech a hrál jsem a bavil lidi. 

Josef Fousek s manželkou Jarmilou
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Anna: Neskutečná energie a lidskost. V soukromí i na jevišti říkal jednoduché pravdy, které by se mohly 
zdát legrační, kdyby to všechno nebylo ve své podstatě tak pravdivé, až z toho jednomu bylo smutno. „To 
jsem rád, že jste to pochopila,“řekl mi, když jsem mu za to děkovala. 

Pavel: Před představením, během něj i o přestávce bavil lidi. Ne, to není to správné slovo – bavil se s nimi. 
Šílená energie, životní moudrost, skromnost. Ví, co je v životě podstatné a váží si toho. Nikdy se před 
nikým neskláněl, ale ne proto, že by byl tak silný a sebejistý. Je prostě svůj. Přemýšlivý a citlivý člověk. 
Legrace není to, oč mu jde v první řadě, což pochopíte nejlíp, až když s ním můžete mluvit. Mě se to poště-
stilo před představením a jsem za to vděčný. Bylo to pohlazení po duši.

Zdeněk: Úžasný byl už začátek. Josef Fousek prostě seděl na židli v publiku a přisedla si k němu paní, 
která mu radostně líčila, jak se na něj těšila. A pan Fousek si s ní povídal a povídal a …a už se mělo začít 
a oni byli stále v družném hovoru. A tak se začalo ozývat: „My chceme taky, pane Fousku, mluvte nahlas.“ 
Nakonec vystoupil na pódium a místo zpěvu pokračoval dlouho v povídání. 

Anna: Mimo jiné řekl, že by měl moc rád tohle vystoupení sám pro sebe nahrané. Byla to improvizace se 
vším všudy. Což ani u Josefa Fouska není zřejmě úplně běžné. Byli jsme tak trošku pyšní na to, že ho ke 
zpovědi (protože to byla svým způsobem malá zpověď) strhla právě mimořádná atmosféra večera. A že 
jsme mohli být přitom.

Pavel: Zaujalo mě, že začal vystupovat až ve zralém věku. Docela mě to potěšilo. Říkám si, že ještě ne-
končím, že mám to nejlepší snad taky teprve před sebou.

Čas nám, lidi, plyne 
to je úděl náš 
ať děláš co děláš 
stejnou cestu máš. 
Touhle cestou zpátky 
nejde nikdy jít 
za každý den díky  
že můžeme žít.



V Harvartu ještě vystoupili...
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