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Přišel jsi z kriminálu – to je kdy? A cos dě-
lal? 
Šel jsem ven, to byl ten tejden, kdy tam 
přendali Pavla Zajíčka, pak tam dali i Otu 
Bokroše, kterej byl z Chomutova a řikal 
mi, že mám v Chomutově vykradenej 
byt, že o tom policajti věděj, ale je jim to 
jedno. Vylejzal jsem z Borů, u našich na 
mě čekal Čuňas, já se styděl a celou Plz-
ní jsem se plížil, protože mě samozřejmě 
těsně před výstupem několikrát ostříhali 
dohola. Přitom nás celou dobu nestříhali, 
abysme u soudu vypadali jako odstrašují-
cí případy. I lidi, který se normálně holili 
– jako třeba Magor – se holit nesměli. 
Přísný zákaz kontaktu se žiletkou a nůž-
kama! Když mě pustili – já jsem se bál 
mezi ty lidi jít, bylo to příšerný, bál jsem 
se tramvají, byl jsem vyjukanej – Čuňas 
mě okamžitě odvezl na Rychnov, kde 
měl Honza a Květa Princovejch barák 
a kde probíhalo promítání, koncerty, 
přednášky atd. Přišel jsem na Vánoce 
a hned koncem roku tam byla nějaká 
akce, kde se objevil Havel, Landovský 
a Jirka Němec, a to už byla Charta 77, což 
jsem ovšem nevěděl. Dozvěděl jsem se 
to vlastně až z novin za tři dny, tak jsem 
ji utíkal okamžitě podepsat. To bylo na 
Silvestra 1976/77. 

A na barácích se žilo jak?
Baráky likvidovali jeden za druhým, 
v Rychnově bylo několik akcí, ale po-
licajti nedali pokoj, vozili nás na cely 
předběžnýho zadržení, po vystoupení 

Plastiků v Rychnově vyhostili Paula Wil-
sona, u všech aut rozpíchali gumy, u mo-
torek přeřezali kabely… Po Chartě 77 už 
šlo o hubu. Viděl jsem chybu od začátku 
v tom, že se nás nezastali lidi z kultury. 
Byli posraný, celá Jazzová sekce, folkáči, 
Melodie a časopisy byly plný Hutků, jazz 
se hrál vesele dál, a já šílím z toho, když 
všichni vyprávěj, jak to měli těžký, jak ne-
mohli hrát. Přesně naopak! Všichni byli 
posraný a až když na ně došlo, tak začali 
tvrdnout. Když zavírali Hutku, tak Jazzo-
vá sekce byla taky posraná, až konečně 

došlo i na ni. A došlo by i na další. Ne-
existovalo, aby se někdo z kultury zastal 
lidí, který zavírali kvůli kultuře. V našem 
případě se nás zastali víceméně politici 
– sice zkrachovalý – a intelektuálové, 
a my jsme se vznikem Charty 77 (tou 
jsme se dostali na stejnou loď) cítili – as-
poň já, abych mluvil za sebe – vděčný 
a zavázaný za to, že se ozvali, protože 
kdyby k tomu nedošlo, dostávali bysme 
ne měsíce a roky, ale bůry a ještě víc let. 
Díky jim se to ve světě rozjelo, a za dva 
roky jsme šli domů.

číslo 7 měsíčník červenec  2007

vydává společnost Christiania v nakladatelství Vetus Via, s podporou sdružení Sopel tzv. Productions

… lidi po nás plivali…  II.
Druhá část rozhovoru, který v roce 1999 vedl s Miroslavem „Skalákem“ Skalickým undergroundo-
vý vydavatel Vladimír „Lábus“ Drápal. Text je krácen. Úplnou verzi najdete na www.guerilla.cz.

Malebné rekvizity kapely Hever & Vazelína Band, Prostřední Vydří, 5. 7. 2003, foto © Ivo Motl  
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Přišel jsi ven a zjistil, že „hnutí“ funguje dál? 
Asi se objevili i noví lidi, který se o vás vlastně 
dozvěděli až díky procesu…
To se mi právě líbilo, že říkali na rovinu: 
nám se nějaký Plastici nelíběj, a underg-
round už vůbec ne, ale nesmířili se s tí m, 
že někdo za svůj názor nebo kulturní pro-
jev, postoj, má jít do kriminálu. To tehdy 
nemělo obdobu. Na Rychnově bylo taky 
pár akcí, takže zavřeli Honzu Prince a ba-
rák vyhodili do povětří pod záminkou, 
že tam udělají otočku pro autobusy. Byly 
další baráky, Řepčice, kde byl Viktor 
Parkán, Čárlí, tam se odehrávaly spíš di-
vadla, přednášky, protože to bylo v obci 
a nebylo možný dělat randál. Řepčice 
skončily tak, že na jedný straně silnice 
stál barák a na druhý bylo pole, tak než 
by uvorali kousek meze, radši zbourali 
barák, aby je odtud dostali. Začali jsme 
se proto ohlížet po něčem, kde bysme ni-
koho nerušili. Můj baráček byl malinkej 
pro stovky lidí, tak jsme si sehnali Novou 
Vísku u Chomutova. Ostatní baráky li-
kvidovali pod různejma záminkama, ale 
my jsme doufali, že když tenhle bude na 
samotě, že to půjde. Samozřejmě jsme se 
mýlili, náš barák zlikvidovali taky, a to za 
účelem zvýšení obranyschopnosti státu, 
takže milicionáři s hasičema tam pak za-
čali dělat nějaký chlastačky. 
 
Nová Víska byla poměrně zásadní místo…
V každym případě to bylo místo, kde 
proběhlo koncem 70tých let nejvíc kon-
certů a akcí u nás. Bylo jich tam strašně 
moc, o tom se nedá mluvit, to je potřeba 
zažít. Několikrát byl barák obklíčenej, 
ale nikdy se nestalo, aby akci přeruši-
li. I když tam byli, vždycky se dohrálo. 
Tenkrát měl Magor ještě geniální nápa-
dy a vymyslel, že koncerty nebudou 

o víkendu, ale udělal se třeba ve čtvrtek. 
To věděli jen lidi, který to vědět měli, 
takže ve čtvrtek se hrálo, přijelo 300 lidí, 
v noci odjeli, v pátek naklusali policajti, 
obklíčili nás a byli tam až do neděle. 

Myslíš, že jen ty koncerty byly tak důležitý? 
Nebylo stejně důležitý i to setkávání? To spolu 
přece úzce souviselo…
 Když jsem se začal stýkat s těmahle lidma 
a oni jezdili za náma, tak jsem v podstatě 
neměl potřebu jezdit jinam, chodit do 
kina, my jsme si filmy vozili z americký am-
basády, nemusel jsem jezdit na koncerty, 
protože ty jsem měl doma, nemusel jsem 
shánět čtení, protože tam vždycky někdo 
něco dovez, a tam jsme to rozepisovali. 

A co Vokno?
V Praze měli naplánováný vydávání ča-
sopisu „Plastic People On The Sky“, ale 
pořád se nic nedělo, takže jsme se s Ču-
ňasem – ještě tam byl Íč jako fotograf 
a Kocour jako redaktor – do toho pus-
tili sami. Čuňas měl v Teplicích kámoše, 
kterej dělal opraváře kancelářských strojů 
a ten celou tu rotačku po součástkách 
vynosil z práce, což mu trvalo půl roku, 
ve sklepě sestavil, nakonzervoval, zabalil 
a zakopal na nějakym pozemku. My do-
stali jen plánek, a protože to bylo takový 
místo, kam se nedalo dostat osobákem, 
jen kvůli týhle cestě jsme museli koupit 
gazíka. Podle mapky jsme  o půlnoci do-
razili na místo, Čuňas svítil baterkou a ří-
kal: „Tady to někde musí být!“, já kopal 
jako blbec a asi až na pátej pokus jsme 
mašinu vykopali a odvezli do Chomuto-
va na bezpečný místo. V tom bytě jsme 
vytočili první číslo, konspirativně jsme 
to udělali a měli odvízt někam, kde se to 
mělo vázat. Ovšem celý ty stohy papíru 

jsme zapomněli na střeše auta, takže když 
jsme se rozjeli, tak 300 metrů čtverečních 
chomutovskýho náměstí bylo zasypaný 
tajným Voknem a nějaký babičky a mateř-
ská školka se soudružkou učitelkou nám 
to pomáhali sesbírat. A pak začala éra 
Vokna, včetně procesů. Tenhle stroj jsme 
den před domovní prohlídkou – dostali 
jsme odněkud echo – odvezli pryč. Při-
jela hromada policajtů i se psama – tam 
nějakýho policejního knírače, specialistu 
na drogy, kterej měl snad hodnost ma-
jora, roztrhali Kostůrovi psi – a začaly 
procesy. My jsme po dobu Čuňasovýho 
věznění sestavili nový Vokno už venku, 
propašovali ho do Čech, kde měla Ma-
šina pokračovat a vydat další číslo – aby 
policajti viděli, že nás nezastavěj – ovšem 
tý to trvalo tak dlouho, že to číslo vyšlo 
asi tejden před Čuňasovym návratem, 
a ten pak okamžitě udělal číslo svý. Tak-
že kulturní vyžití se odehrávalo v prde-
lích, v lesích mezi Kadaní a Kláštercem, 
a mně to osobně vyhovovalo. Přinášelo 
to i průsery, ale přesto na to musím vzpo-
mínat v dobrým, tam bylo takový prdele! 
– i když se chodilo do kriminálu. Nás to 
mělo deset dohromady a vždycky byl 
někdo z nás zavřenej. Jířa Černega se na 
nějaký svatbě vyfotil s portrétem Husáka 
a dostal za to dva roky. U Chmeláka se 
podepsala Charta a šel za to taky na dva 
roky. V tomhle procesu v Mostě dosta-
lo několik dalších lidí, Robinson, Prnďa 
a jedna holka dalších dva a půl roku za 
křivý svědectví. Mysleli jsme na ně, hrá-
lo se pro ně, na melodii známýho spiri-
tuálu „Give me that old time religion“ se 
vždycky každá sloka věnovala tomu, kdo 
byl zašitej, v podstatě tam byli s náma. 
Bydlel tam s náma třeba Kečup, i když 
dost chlastal a blbnul, ale makal, tak tam 
měl taky svou cimřičku a toho zašili za 
to, že měl – jak bylo psáno v rozsudku 
– na melodii „Už vyplouvá loď Jambee“ 
zpívat na veřejnosti „Až bude Gustáv 
Husák viset na větvi, bude v český zemi 
ráj“. Dostal asi rok a když přišel z krimi-
nálu, šíleně se rozčílil, že byl odsouzenej 
neprávem, protože to zpíval na melodii 
„John Brown’s Body“. To bylo na Silves-
tra a jak byl rozčílenej, nutil všechny, aby 
to zpívali taky. Začalo to tak, že o půlnoci 
pět šest lidí řvalo na dvoře dolů z kopců, 
ačkoliv byl barák obšancovanej policajta-
ma, „Až bude Gustáv Husák viset na vět-
vi…“ A pak to mělo obměny: „Až bude 
Leoš Brežněv viset na větvi, Až bude celý 
politbyro viset na větvi…“, nakonec to tr-
valo asi hodinu – doteď mě mrzí, že jsem 
to nenahrál – a sto lidí chcalo dolů z kop-
ce a přitom řvali Až bude Gustáv Husák 
viset na větvi. A Kečup byl spokojenej.

 (pokračování)
© 1999, 2007, Guerilla Records 

Příprava vystoupení H&V Bandu je nefalšovaná dřina, Magorovo Vydří, 6. 7. 2001, foto © Ivo Motl
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Sépiovou kostí

× × ×

Kdy naposledy jsi řešil drobné úvazky?
Našel jsi vodu ve studni
a led okolo skob v trámu?
Nebo jsi přišel k prázdnému domovu
a na oplátku jsi měl prázdnotu svoji?
Proč stále svůj kříž zahaluješ
okrasnou látkou
v nekonečných stížnostech ostatních?
Nebo se svěříš alespoň příteli?
Měl jsi za dobrotu hnutí srdce
a pořádal jsi pochod za obrazotvornost?
Odevzdal jsi svůj  díl a chtěl jsi celek?
Běžíš do kopců a loudáš se z nich dolů?
Usedneš ve stínu stromu?
Zdali toto vše děláš,
tak já ráno pozoruji a poslouchám

jiřičky.

Nikoliv  Temno

Prostá legenda
Smrt u pramene
Vybledlý vous
Se září jehličí
Konečně konec
Koruna skutků
Barokní obraz
Asistence krále
Opodál družina
Pes u stromu
Ochablá ruka
Chiaroscuro
Bohatý rám
Zkoumavé pohledy
Skrze tento svět

× × ×

Ani tak vysoko
Ani tak daleko
Alespoň blízko sobě
Ani to

× × ×

Jednoduchost
a pravidelnost
mi dávají sílu,
nesou mne 
od složitostí
a výstřelků
do náruče hlubin.
Tak i pohled
tvých očí, má sestro,

tak i samota
posiluje společenství.

× × ×

Chvály vodotrysk
I něžné klání
Za pokoj
A klanění se
Spojí se den i noc
V Beránkovi

Ptáci

Peřiny luk,
mechu a květů,
hledím
na ptáky v letu.

Na stéblech trávy
hmyz se batolí,
den zlátne,
ptáci hlaholí.

Nový rok v Jemnici  (2004)

Houfec střech s bílou polevou
protkaný drápy stromů
stoupá ve špici nádhernou
až ke Kristovu domu.

Nebe se s nimi spojuje,
bílá se šedou snoubí,
zima se s nimi miluje
a sype okna loubí.

Poznámky – Plány – Anonce – Glosy
… ptají se mě často, proč „Uši a Vítr“, vy-
světluju, že to není vymyšlené, před ně-
kolika lety jsem měl sen, o tom, že mám 
hudební vydavatelství a vydávám vinylo-
vé desky, ta značka se jmenovala Ears & 
Wind Records, v tom snu jsem viděl dokon-
ce i logo, i česká verze toho názvu mi ozní-
vala v uších, a s tím jsem se taky probudil, 
měl jsem intenzivní pocit, že to je báječný 
nápad, mé nadšení však postupně vychlá-
dalo, ale napsal jsem přesto to sousloví na 
papír a nechal je povalovat v redakci na 
jednom stolku, abych si ověřil jeho půso-
bení v čase, a v tom čase, jak se mi zdálo, 
ten název obstál, jenom jsem nevěděl, pro 
co jej použít, později, když jsem se rozho-
dl založit pravidelné večery Potulné akade-
mie, seděl jsem v hospodě s H. S. a M. P., 

jimž jsem ten projekt nekončících čtvrtků 
– včetně „výstav jednoho obrazu“ – nad-
šeně představoval, i jim, zdálo se, se líbil, 
jen název nemám, uzavíral jsem rozpačitě, 
pak jsem velmi nejistě pronesl, že by se to 
mohlo jmenovat Uši a Vítr, což oni – k mé-
mu překvapení – velmi kvitovali, dokonce 
i s jistým nadšením, H. S. hned na účtenku 
nakreslil logo – uc ho, z něhož paprskovi-
tě „vane vítr“, tak tedy k tomu došlo, k ná-
zvu, který už dnes, po letech, mi připadá 
i docela samozřejmý, přesto čas od času se 
najde někdo, kdo se smíchem se mě ptá, 
cože ten název znamená, i když, jako by 
všichni tomu rozuměli, a pobaveně jej 
akceptovali, jako něco jasného, ač je to 
sousloví skutečně snové, jako ostatně to-
lik jiných sousloví (a věcí) na světě, – říká 

H. včera v hospodě, že při nějakém flámu 
došlo k přesunu do kavárny Slávie, kde 
slunce prosvětlovalo na stole postavené 
panáky různých barev (při hře „Franto, 
nezlob se!“, v níž ten, kdo vyhrával, vlast-
ně prohrával), tu prý náhle vstala N. P., 
zatáhla u okna jakýsi závěs a prohlásila: 
„Ve dne je světla dost, sluníčko má svítit v noci!“ 
– domlouvám s P. K., že zahraje v kostele 
svou skladbu „Lacrimosa dies illa“ (Onen 
slzavý den, na text Requiem), taky o jeho 
vystoupení na zámku R. mluvíme (Job): 
„Kde’s byl, když jsem zakládal zemi? Kdo roz-
měřil ji, víš-li? Kdo rozdělil povodní tok? Kdo 
stvořil u vnitřnostech lidských moudrost? Zdali 
hádající se s Hospodinem obviní jej? Kdo chce 
viniti Boha, nechť na to odpoví“…

j. e. f.

Milan Erben, autor knihy veršů Konec adventu, jakož i textů kapely Slum, s kterou vystupuje, poeta 
jemné a hluboké struny, zástupce duchovního proudu současné poezie. Básně jsou z rukopisů. (j. e. f.)
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Dílna – Zkušebna – Sauna – Ateliér
Milan Kozelka (1948), básník, publicista, performer, provokatér stojatých vod, zatuchlin totalitarismů 
různých druhů a stupnů, student univerzit života, permanentní revolucionář vlastní revoluce. (j. e. f.)

Poustevník
U masívního psacího stolu, plného 
zaprášených knih, zmuchlaných papí-
rů a poznámkových bloků, sedí pro-
ti sobě teoretik Jindřich Chalupecký 
a básník Vladimír Holan. Těžké zá-
věsy jsou polozatažené, do pracovny 
proniká minimum denního světla. 
Před Chalupeckým spočívá na stole 
šálek s čajem, před Holanem litrová 
láhev červeného vína a středně velký 
kávový hrnek. V psacím stroji je za-
rolovaný papír s rozepsaným textem, 
vedle něho se povalují popraskané 
laciné sušenky. Na nástěnných poli-
cích, na podlaze, na křeslech, na po-
hovkách, všude jsou knihy. Množství 
knih. Oba muži dlouho mlčí, Holan 
se tváří nepřístupně a odmítavě.
„Nevypadáš dobře. Jak dlouho jsi 
nebyl pořádně venku, Vladimíre?“ 
probodává ho Chalupecký dlouhým 
zkoumavým pohledem.
„Deset, patnáct let?…“ tápe v paměti 
Holan.
„A to ti připadá normální?“ třeští oči 
Chalupecký.
„Co je na tom nenormálního?“ diví 
se Holan.
„Tobě neschází příroda, procházky 
lesem, volný pohyb nezpustošenou 
krajinou?“ vraští Chalupecký nevě-
řícně čelo.
„Ne,“ nalévá si Holan víno. „Chceš?“ 
nabízí Chalupeckému. 
„Nechci,“ odmítá Chalupecký. „Bás-

ník přece potřebuje prostor pro in-
spiraci,“ pokračuje.
„Básník potřebuje, aby mu všichni 
políbili prdel,“ kategoricky oponuje 
Holan.
„Vždyť se tady z toho zcvokneš,“ 
máchne kolem sebe Chalupecký ru-
kou.
„Tam bych zešílel,“ pohrdavě pohodí 
Holan hlavou směrem k oknu.
„Máš tam spoustu věrných přátel,“ 
laskavě konstatuje Chalupecký.
„Kašlu na ně,“ konstatuje suše Ho-
lan.
„Píšeš?“ ukazuje Chalupecký na psací 
stroj.
„Občas. Nestojí to za řeč,“ nalévá si 
Holan víno.
Chalupecký vstává z křesla, jde k ok-
nu a rozhrnuje závěs. Pokoj prosvítí 
odpolední slunce, Holan se vyděšeně 
přikrčí v křesle a rychlým pohybem 
do sebe vpraví dvě deci vína. Opatrně 
přistupuje k oknu.

Po protějším chodníku klapou na vy-
sokých podpatcích tři ženy středního 
věku, zastavují se a  flirtují s parkují-
cím taxíkářem.
„Ženský!“ prudce předpažuje pravou 
ruku, bledá tvář se mu křiví hnusem.  
„Fešácký kočky, Vladimíre, co říkáš?“ 
zálibně se dívá Chalupecký.
„Svině jsou to, kurvy sodomský! 
V kundách jim kvasí smrt!“ zajíká 
se Holan a jako uštknutý couvá od 
okna.
„Možná, ale teď přímo kvetou…“ 
mlsně se olizuje Chalupecký.

„Zemřou, všechny zemřou!“ nená-
vistně soptí Holan.
„Jistě, stejně jako my…“ zamyslí se 
Chalupecký a vrací se ke stolu a usedá 
do křesla. Holan si nalévá víno a hlta-
vě pije.
„I my zemřeme, Vladimíre,“ přehazu-
je si Chalupecký nohu přes nohu.
„Tak tak, jako prašiví psi,“ horlivě při-
takává Holan.
„To určitě ne…“ mírní Chalupecký 
situaci.
„Jako prasata, jako vši, jako krysy…“ 
vzrušeně drmolí Holan. Prudce se vy-
mršťuje a trhavými pohyby vykresluje 
apokalyptický konec. 
„Zapomínáš Vladimíre, že máme 
duše,“ opatrně namítá Chalupecký.
„Duše… Ty máš duši? Někdo jinej má 
duši? Dávno jsme svý duše prokšefto-
vali s ďáblem!“ bolestně sténá Holan 
a afektovaně se svíjí.
„Ne všichni,“ oponuje Chalupecký.
„Jsme přežraný svině! Zhejčkaný zrů-
dy! Poskoci a lokajové vlastního jepi-
čího ega! Rukojmí slintajícího stáda 
jsme! Seru na tenhle vykastrovanej 
život, z vysoka na něj seru!“ mania-
kálně vřeští Holan, vysíleně dopadá 
hluboko do křesla a zimničně se chvě-
je. Rozhostí se krátké mrtvolné ticho. 
Chalupecký vstává, pomalu jde k ok-
nu a zatahuje závěs.
„Jdu, Vladimíre. Někdy se zase zasta-
vím,“ podává Holanovi ruku.
„Nechoď,“ říká Holan a odvrací se.
„Přijdu a projdeme se po Kampě,“ 
usmívá se Chalupecký.
„Proč?“ mračí se Holan.   
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