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Po více jak pěti letech existence souboru jsi 
vyhodil čtyři pětiny Kapely Soboly. Proč 
najednou tak rázný krok? 
Kapela se musí stále vyvíjet, jít někam 
dál. Pět let je ideální čas na zásadní 
změnu, jinak kapela zakrní. Nejlepší 
je vyměnit členy. Na podzim loňského 
roku odešel bubeník Kořoust. Přišel 
nový bubeník Kopec a s ním druhý ky-
tarista Petr. Kapela se hudebně vydala 
jinam. Po půlročním zkoušení jsem 
vycítil, že už já nemám jaksi co této 
„nové Kapele“ dát. Tak  jsme se domlu-
vili (spíše chlapi naznali), že vyměníme 
mě. Zpěvák je vždy zásadní. Když vy-
měníte kytaru nebo basu, nic výrazně 
se nezmění, ale zpěvák… Není to ale 
jednoduché vyhodit sám sebe. Ovšem 
co by člověk neudělal pro kapelu, pro 
lidi, pro hudbu. 

Co budeš dělat teď? Rýsuje se nějaký nový 
umělecký projekt?
Nejsem typ člověka, který skáče z kape-
ly do kapely jenom proto, že chce něco 
dělat. Pro mě je kapela něco víc než 
jenom hudba. Ty lidi, s kterými hra-
ji, musím mít rád, mít „CO“ si s nimi 
říci, cítit totéž… Což u Kapely Soboly 
rozhodně bylo a proto mě to taky ba-
vilo. Nikdy jsem se necítil jako nějaký 
hudebník, mám sklony spíše k takové-
mu kabaretnímu pojetí než k nějakému 
velkému umění. Takže se rozhodně nic 
nerýsuje, co se týče hudby. Jinak budu 
nadále psát, dělat čtení, pracujeme na 

časopisu DNO. S chlapama jsme zůstali 
přátelé, chodíme na pivo, debatujeme 
a já jim přeji, ať jim to hraje.

Za léta, co se známe, byl tvůj život mimo 
kapelu vždy opředen tajemstvím. Nesmělo 
se třeba mluvit o tom, že jsi fotbalový fanou-
šek. Jaká je tvá odvrácená tvář?
A ne jen fotbalový, ale i hokejový! Víš, 
sport se v této společnosti neuznává, je 
to málo intelektuální a mnozí se pyšní 
tím, že je to „vůbec nezajímá“. Pochopil 
jsem to a prostě vím, že s určitými lidmi 

se o sportu bavit nebudu, to je celé. 
Někdy mně přišlo, že v undergroun-
du musí být každý totální alkoholo-
vá troska, jakákoliv tělesná aktivita 
je přinejmenším směšná a nehodí se. 
Samozřejmě nejsem žádný ortodoxní 
FANS HULIGENS. Beru hokejový či 
fotbalový zápas jako divadlo, hru, ra-
dost. Určitý druh odreagování a rela-
xace. Tak jako mám příjemný zážitek 
z nějakého koncertu nebo filmu, tak 
mám zážitek z hokejového utkání. 
Jde jen o to, jak to vnímáš. 

číslo 6 měsíčník červen 2008

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

Neskáču z kapely do kapely…
Rozhovor s Markem Sobolou, básníkem, zpěvákem, cestovatelem, rumovým bojovníkem a (nejen) 
fotbalovým fanouškem, o hudbě, životě, psaní, hospodách a dalších věcech, které dny přinášejí.

Marek S. na festivalu Krákor, 2003, foto © Fido
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Kapela Já jsem poznal má v jednom textu: 
„Já jsem poznal spoustu sociálních skupin, 
ale jedinou, kterou jsem nepochopil, jsou fot-
baloví fanoušci…“. Myslíš, že je to póza?
Nemůžeš házet všechny do jednoho 
pytle. Kdo nikdy nebyl na žádném 
utkání, tak má pocit, že každý, kdo tam 
přijde, je bezmozek, co jde vyventilovat 
svoji agresivitu. Jasně, najde se část těch 
pseudofandů, co si řeší nějaké kom-
plexy, ale ty v podstatě hra nezajímá 
a ostatní se od nich distancují. Zřejmě 
o těchto fandech zpívá ta kapela. Když 
vidím někdy záběry, jak se na stadiónu 
pár týpků pobije, vzduchem létají vytr-
hané lavice a podobně, tak také jenom 
kroutím hlavou, toto nemá se sportem 
jako takovým nic společného. Jinak lidi, 
co se chodí dívat, jsou úplně normál-
ní, jdou se pobavit, ničím se neliší od 
ostatních a na ulici je od ostatních nero-
zeznáš. Já vím, že to není zrovna zábava 
pro intelektuály, ale nic tak hrozného 
na tom zase nevidím, občas se zajít po-
dívat na sport. Protože cokoliv, když se 
umí a dělá na 100 %, tak je radost se na 
to koukat. A řekl bych spíše, že něco 
odsuzovat a zatracovat, když ani ne-
vím, o co jde, to pro mě svědčí o určité 
omezenosti a jakési netoleranci. 

Nechme mudrování o sportu. Vrátil ses 
z Turkmenistánu, předtím jsi byl na Ostro-
vě svobody a vůbec si libuješ v zemích v čele 
s despotickými vládci.  Co tě táhne do těchto 
končin?
Jen upřesním, byl to Uzbekistán. Začí-
nali jsme cestovat po „revoluci“, když se 
otevřely hranice. Takže každá země pro 
nás byla exotická. První byla Francie, 
Itálie, pak následovala severní Evropa, 
Dánsko, Norsko, Švédsko. Ale čím víc 
člověk cestuje po vyspělé Evropě, zjistí, 
že v podstatě jsou tyto země relativně 

všechny stejné. Tak nás začaly lákat ty 
státy, kde ta demokracie nefunguje tak 
naplno. V roce 2001 jsme se vydali do 
Albánie, poté na Kubu a naposledy 
Uzbekistán. Nejvíce mě na těchto kon-
činách zajímá příroda a hlavně „oby-
čejný“ život lidí. Všiml jsem si, že čím 
„chudší“ země, tím lepší, upřímnější 
a dobrosrdečnější lidé. Jako by nebyli 
zkaženi tím materiálnem, tím přepy-
chem. V Uzbekistánu byly ty kontrasty 
vidět nejvíce. Bohatá země s obrovským 
nerostným bohatstvím přes zlato, ropu, 
bavlnu a prostý lid žije na pokraji bídy. 
Vládní garnitura si staví paláce se zlatý-
mi labutěmi nad branou. Někdy z toho 
má člověk smutný pocit. A jelikož jsem 
vyrůstal v komunistickém Českoslo-
vensku, mám možnost srovnání a ně-
kdy si člověk připomene věci, které už 
zapomněl nebo by „raději“ zapomněl. 

Doma jsi aktivní figura neoficielní kultury. 
Máš možnost srovnání s podzemím v ze-
mích, které jsi navštívil? Nebo měls možnost 
vnímat pouze uzbecké Gotty a kubánské 
Jandy?
Tak to absolutně ne. Jestli v těchto ze-
mích existuje nějaká podzemní kul-
tura, tak je ukryta hluboko pod zemí. 
Jako turisté jsme neměli možnost ani 
v náznaku něco zachytit. Takže v tom-
to směru nemám žádné srovnání. Co 
se týče hudby na Kubě, je to mnohem 
horší než naši Gottové, před těma se dá 
utéct. Na Kubě se tančí a zpívá všude. 
Není úniku. Zpočátku to člověka i ba-
ví, je to takové veselé a spontánní, ale 
po pár dnech už má člověk té jejich 
hudby plné zuby. Není bar nebo hos-
poda, kde by nebyli muzikanti a bez 
přestávky nezpívali. Hudebníci vlezou 
do vlaku, v autobuse vytáhnou kytary 
a chřestidla a zpívají a zpívají. Nikdy 

jsem nebyl na hudbu tak alergický jako 
právě na Kubě. V Uzbekistánu se hud-
ba dala přirovnat k takovým osmdesá-
tým letům u nás. Takový ten normali-
zační pop. 

Zmínil jsi revue DNO. Vyšlo šest čísel. Půl-
roční periodikum už to jaksi není, jak vidíš 
jeho budoucnost?
Dno si jakousi půlroční periodicitu udr-
žuje. Právě se připravuje sedmé číslo, 
které by mělo vyjít brzy. Je pravda, že 
já jsem si od začátku DNO představo-
val trochu jinak. Dnes to takzvaně sto-
jí a padá na Luboši Vlachovi, před tím 
na Kořoustovi. O grafickou stránku se 
postarám, v tom problém nevidím, ale 
nemůže tento typ časopisu stát na jed-
nom člověku. Chtěl jsem, aby byl ote-
vřen komukoliv, kdo má co ukázat, co 
nabídnout. Noví autoři, nové recenze 
apod. Ale jsem optimista, DNO má bu-
doucnost. 

Když první číslo DNA vyšlo v lednu 2004, 
a teď má vyjít sedmé číslo, stěží zde může-
me hovořit o půlroční periodicitě. Mašurky 
skončily u čísla 26, Vokno o nic lépe a po-
kud nepočítám různé xeroxované anarcho-
ziny, nenapadá mě jiné přirovnání. Kde 
se vzal odliv redaktorů a přispěvatelů? Píší 
proti honoráři? Propadli nespoutanému pu-
blikování na internetu? Nebo prostě není 
zájem publikovat v časopise s nákladem cca 
200 výtisků?
Vždy, když něco vzniká, je kolem toho 
velká euforie, každý má chuť, nápa-
dy, ale později to nějak vyprchává, je 
důležité, aby zůstalo alespoň pár těch 
nadšenců. U DNA je to neúnavný a ne-
utuchající Luboš Vlach. Ale ani on není 
bezedná studnice, takže DNO rozhod-
ně bude muset projít nějakou změnou. 
Striktní je na tom ten fakt, že práce a čas 
na devadesátistránkovém časopise je 
stejná, ať ho vydáváte v nákladu 10 ti-
síc nebo dvě sta kousků. A ptáš se, kde 
jsou ti přispěvatelé, tak to se ptám také. 
Já myslel, jak se po třech letech bude-
me přehrabovat v materiálu a vybírat ty 
nejvhodnější a neoriginálnější autory. 
Je to jinak. Bohužel! 

Pořád ti chutná Rum?
Ne!!!!!!!!!! Mé chutě, co se týče alkoho-
lu, se velmi mění a mám různá období. 
Když jsme začali s chlapama Kapelu So-
bolu, tak jsem rum nemohl ani cítit. Oni 
ho pili všichni, tak jsem se ho naučil 
také pít, a dokonce mi zachutnal. Ale 
všechno se přepije. Po toulkách Šuma-
vou jsem objevil lahodnou chuť ferne-
tu. Tedy nyní ne rum, nýbrž fernet. 

E-mailem se dotazoval Fido, listopad 2007

Marek Sobola s kapelou při vystoupení v brněnském klubu Dessert, 2005 foto © Fido
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Dílna
John Bok (1945), buřič, básník, razantní zastánce spravedlnosti, s ohledem na nepřijatelný stav soudnic-
tví v této zemi inicioval v roce 1994 vznik Spolku Šalamoun, na nějž se již o pomoc obrátily stovky lidí.

× × ×

I kdyby mi to říkal někdo
věrohodný, neuvěřím tomu,
že nejsem básník.
Slova, která do mě vstoupila,
ponořila se postupně
a různě, v mnoha obměnách,
vystupují aby se kladla
vedle sebe a vytvářela
svět, o kterém vím,
že jej vracím, neboť řeč
patří těm, co přijdou, až
my odejdeme.

× × ×

Jsem nevzdělaný,
to mi však nebrání
v tom, abych se
pokusil vyjádřit
své pocity a názory
na tento svět, na
lidi s kterými žiji
i na ty, s kterými 
jsem nežil a žít nebudu
(z minulosti i z budoucna)
na vesmír nebo to, co si
myslíme, že je vesmírem,
na boha a na život
vůbec. Gramatických
chyb se budu dopouštět
mimovolně, neboť jsem svou
otcovskou řeč zanedbal,
mateřskou jak by smet.

× × ×

Fantaskno má blíž k pravdě
než demonstrovaná skutečnost.

Potichu, přes nepošlapanou pohlednici
a uvidíš jak vytřeštíme své dotyky
na úprk koloběžek.

(Pojď potichu přes tuhle nepošlapanou
trávu a uvidíš, jak
vytřeštím oči na úsvit.)

Ruku v ruce s lokomotivou
tygridovou vstupujeme do
neprobádaných slojí kompotů.

(Ruku v ruce s nenaplněným snem
vstupujeme za horizont našich
představ a je z toho úsměv
a je z toho slza.)

× × ×

Chtěl bych být šepotem v tvé 
něžné hlavě
a chtěl bych se dívat na vše
očima z tvé hlavy, a to vše, až
tu opět a definitivně nebudu.

× × ×

Jako krůpěj krve, když se
píchnem do prstu, vykvetla
ústa na pozadí tvého
obličeje a z toho všeho 
se už nic nebude opakovat.
Není ti to líto?!

× × ×

A stále tu budou: tráva,
oči, šepoty, krev, ústa
a právě proto je představa
nepřítomnosti nesnesitelně naléhavá

× × ×

Tančící, vykloubená dál
za obzor v podobě
vířivých odlesků, odlehlá
v prázdnotě, odlehlá v tichosti
pohřebních 
čtverylek, podobná všem
přeludům smyslnosti bez
masky, přichází sama
a bezkrevnými dotyky odnáší
teplé a temné kouty
našeho vědomí.

× × ×

V prizmatickém moři klesáme
v něžné spirále a ruka
hledá jitřním ptákům
východ z temných zahrad dětství.

× × ×

Pečlivě si ořezávátkem
ostrouháme prsty, neboť
kůže překáží při
dotycích.

Dravci

Kořistně
jen tak z pudu
hravě
bez studu
zištně
kvůli hladu
z pleziru
bezohledně
jako supi
cítící mršinu
krouží
blíž a blíže
z živého
trhají
ohlodávají kosti
které roztroušené 
jako šperky
vybělené
zdobí krajinu

× × ×

Hranou zvoní
tahle noc
o hranu rána zvoní
sen se změnil 
v úděs dne
obnažující
tmou skryté

Jedno splývá
v druhé
do kadlubu
nerozeznáš
dobré od zlého 
ani lásku od nenávisti
chtíč od touhy
natož
strach od zbabělosti
podlost od nezbytí

Nesuď,
ne proto, že nikdo není
bez viny,
ale pouze pro skutečnost,
že nevíš
dne ani hodiny

Z rukopisů
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Sépiovou kostí

Noční

Jdou věčnosti
s tisícerou ochotou
v kole – kole rýnským
v trhavém postupu
spojeny vteřinovým lepidlem
A my
bytím neuvěřeni
hledáme ironii
schovanou
jen v jiných významech
našich
nahých úvah
Vnímáme
změny jasu
když měsíčního světla ubývá
A i kdyby berani běželi
nad nějakou z našich postelí
– nespíme – nemáme proč

Svitava

Kolem továrny
řeka, vlaky
vrátní, psi a hlídači
odsunutých firem
Tlukot strojů
euforický pochod
osvětlený
vyšinutou nocí
Pěšina neexistujících
mlýnek na průchozí
Pára je smích vody
Betonový jez
dělá se splavenými předměty
to co chceme vidět

Táhnem maringotky

Táhnem maringotky
v nich flašinet
v nich herce
čaromřivých nočních klamů

Soumaři
nesvobodni
hýkáme ve štěstí
nad divadlem
niterných produkcí
S břemenem kulis
a ansámblu
přimykáme zdi
kolem
stydlivých scén

Pěkný den

Zajel jsem
v čase ropuších orgií
uchopit pohled na rybník
Motám si brčko
a synek hodil perlínům
svačinu do vody
Zatáhlo se nebe
a náhle oživlé šusťákové soupravy
kvapně hledají svá těla
Pulci v optických kabelech
plánují párty v kruzích
co vykouzlí jim kapky deště

Satisfakce

Na ranním kopci
pouštím si východ Slunce
Dívám se
a nad hypermarketem
stále ještě zeje nebe
A najednou
mám pocit kance
jenž myslivcovu ženu jebe

Krá

Nad vodou kloktá – neexistence 
a kouzla v koktailu mléčného oparu

Navlékat mám prsteny milence
co spletu z mízy do divného netvaru

Bude zahalená lýkovou šňůrkou
a z uší vyfukovat modré kouře

Já potom stanu se lesní stvůrkou
a vyvolám v ní magnetické bouře 

Vykotlaný strom pod údery jazyka
kroutí se a kývá a šeptá svůj šum

Vytřeštil jsem oči a s dechem ratlíka
přivolávám ozvěnu podvečerních 

strun

Zabodávám třpytky do měkké tlamičky
a soudím každou orosenou chvilku

že rožla Slunce jak světlo lampičky
abychom viděli huby uchlastaných

 snílků

Nýmandovy bajty

Svoboda – entr

Vnímání – entr

Dotek – login a pasvord bez kapsloku
Prostor – otvírá se načítáním kroků

Pejdžís not responding – entr

Stiskni, prosím sejv mí as
spem end virus – trajan horsís – ďas

Fajl not existing – entr

Čipem probuď receptory
nepřinesou spásu – jen tvoji 

sekond story

Fajl not faund – entr

Láska – upřesni zadání hledaného 
souboru

že by v historii o jeden příběh nahoru?

Out of memory – entr

V deliriu prsty po klávesách drkotám
bytí bytí bytí bytí bytí
translejt ens, translejt ens
Bytí je zázrak, radost, sex a dens

Však místo Boha zlomyslný sajbrklaun:
Lajf not restarting – compjůtr šut daun.

Šnečí křídla

Šnečí křídla 
hoblují tmu
panici mimoděk
rdousí trousy urquellů

Alkájemi baží
roztoužené víly
malá smrt je karneval
místo pro omyly

Horečka kopuluje
leskle, ve skle, na rtuti
ptáci vracejí se na zem
– obutí

Z rukopisů

Hynek Robeš (1973), básník, grafik, příležitostný zpěvák blues, moderátor mnoha nestandardních kul-
turních akcí, spoluiniciátor dadaisticko-hip-hopového semknutí Herma, vydal sbírku Fragmenty (2003).
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Napříč – Glosy – Poznámky
Byl zabit František Sahula

čtu, že se všude všechno rozkrádá, 
silniční tabule, dekly od kanálů, svo-
didla, elektronika v supermarketech, 
zboží v celých paletách, nic si není 
jisto před zloději, kterých je stále víc 
a víc, alarmuje se jenom slovy, repre-
semi, politickým žvastem, ze středy na 
čtvrtek byl zabit-zavražděn muzikant 
František Sahula, ukopali ho dva mla-
díci, prý kvůli hádce v hospodě, tisíc 
korun mu ovšem vzít ještě dokázali, 
dívám se na web F. S. a nacházím tam 
zajímavou „pohádku“, která jako by 
právě o tom všem – ač již z roku 2006 
– byla:

Pohádka pro (a)sociální demokraty
Milé děti a neznalí, ale naivní socialis-
tičtí jedinci, dnes si povíme něco o so-
canském daňovém systému a daňo-
vých úlevách. Nebojte se toho názvu, 
vysvětlíme si to tak, že tomu bude 
každý rozumět. 
Žilo bylo 10 pánů, kteří spolu chodili 
každý den do restaurace na oběd. Za 
oběd měli pokaždé zaplatit dohroma-
dy přesně 1 000 korun. Pánové se do-
hodli na tom, ze se na té tisícovce bu-
dou podílet tak, jak platí daně. Takže 
první čtyři, ti nejchudší, neplatili nic. 
Pátý zaplatil 10 korun, šestý 30 korun, 
sedmý 70 korun, osmý 120 korun, de-
vátý 180 korun a desátý, ten nejbohat-
ší, 590 korun. Takhle to šlo celé roky 
a nikdo si nestěžoval. 
Až jednou hostinský přišel s tím, že 
jim dá slevu a bude po nich chtít kaž-
dý den za oběd jen 800 korun místo 
1 000, protože jsou to stálí zákazníci. 

To bylo od něho moc hezké. Jak si ale 
rozdělit těch ušetřených 200 korun? 
Kdyby každý z deseti pánů platil o 20 
korun méně, prvních pět pánů by do-
konce dostávalo peníze za to, že chodí 
na oběd. Hostinský jim navrhl o úspo-
ru se podělit tak, v jakém poměru pla-
tí za oběd. Vzal si papír a tužku a začal 
počítat. Vyšlo mu toto: Pátý pán už 
nebude muset platit nic, stejně jako 
první čtyři, takže 100 % úspora. Šestý 
bude platit 20 korun, místo 30, ušetří 
33 %. Sedmý bude platit 50 místo 70 
korun, ušetří 28 %. Osmý pán zaplatí 
90 místo 120 korun a ušetří 25 %. De-
vátý zaplatí 140 místo 180 korun, tak-
že ušetří 22 %. Desátý pán, nejbohat-
ší, bude platit 490 místo 590 korun. 
Úspora 16 %. Každý z těch šesti na 
tom bude lépe než předtím, a ti první 
čtyři mohou i nadále jíst zadarmo. 
Jak se ale vzápětí ukázalo, velké nad-
šení ten návrh nevyvolal. „Takže já 
z těch 200 korun dostanu jen 10?“ kři-
čel šestý pán, ukázal na desátého, nej-
bohatšího, a pokračoval: „A tenhleten 
dostane hned 100!“ „To je pravda!“ 
křičel pátý pán. „Já ušetřím jen 10 ko-
run, ale on desetkrát víc!“ „Opravdu!“ 
přidal se sedmý, „takže jemu stovku 
a mně jen dvacku?!“ Rozkřičeli se 
i první čtyři pánové: „A my nedosta-
neme vůbec nic? Jak k tomu přijdeme? 
Zase jsou na tom nejhůř ti nejchudší, 
jako vždycky!“ A všech devět se vrhlo 
na toho desátého a ztloukli ho. 
Příštího dne se desátý pán u oběda 
neobjevil. Nijak jim to nevadilo, pro-
stě si sedli a jedli bez něho. Když ale 
došlo k placení, zjistili zajímavou věc: 
Všichni dohromady neměli ani na po-

lovinu sumy, kterou zrovna projedli. 
A pokud mezitím neumřeli hlady, tak 
se tomu diví dodnes. 
A takhle, milé děti, funguje dnešní 
český daňový systém. Pokud dojde 
k daňové úlevě, mají z toho nejvíc ti 
nejbohatší. Pokud by ale museli pla-
tit příliš, může se stát, že se příští den 
u našeho stolu neobjeví. Ve Švýcar-
sku, v Karibiku a i jinde na světě je 
spousta pěkných restaurací. Hádanka 
jako prémie: Proč mají spolu ČSSD 
a KSČM nejvíc hlasů? Odpověď: Pro-
tože jejich voliči reprezentují přede-
vším pány č.1 – 4 –

pozdravuju do nebeských výšin Fran-
tiška S., jehož jsem v životě potkal jen 
několikrát, ale velice se mi jeho hraní 
– i sólové – líbilo – je smutno – při 
takovém odcházení ze světa –

j. e. f., 5. 5. 2008

Zlo a dobro

… Pesimismus Hardyho i Jamesův 
má mnohé společné rysy; oba věřili 
více v nadpřirozené zlo než v nadpři-
rozené dobro, a kdyby se byl James 
podobně jako Hardy pokusil syste-
matizovat své myšlenky, byly by jeho 
romány trpěly toutéž jednostranností 
a nevyrovnaností. Svou krásnou syme-
trii si zachovávají za tu cenu, kterou 
platil Turgeněv a kterou Dostojevskij 
platit odmítl, za tu cenu, že v nich 
autor nedbá na to, aby připojil ke své 
slávě romanopisce ještě slávu filosofa 
nebo náboženského učitele druhého 
řádu.

Graham Greene, Henry James

Lapač snů
samozřejmě, že mě přepadá malomoc, 
jak psát a proč, ale čas proklouzává mezi 
prsty, voda stoupá, únava narůstá, věřím, 
že dělá-li se něco usilovně a stále, něco, 
čemu v podstatě věřím, nebo aspoň ne-
připouštím si, že by to mohlo nemít smy-
sl, cokoli jakkoli marného, ale jedinečné-
ho, pro můj život důležitého, pak se smysl 
toho musí zlomit do smysluplnosti, do 
významů předem nepředjatých, nepře-
pokládaných sice, ale jedině správných, J. 
Š. s despektem kdesi píše o tom, jak jep-
tišky byly nuceny zalévat shnilou okurku, 
stále zalévat a zalévat, a okurka nevyrostla, 
ale kdo učinil okurku okurkou? kdo učinil 

shnilou okurku shnilou okurkou? a proč? 
nemohlo to být všecko úplně jinak? ane-
bo nemohlo toto všecko taky vůbec ne-
být? má něco na ten způsob kdesi Tarkov-
skij, vidím to jen jako obraz, kdosi zalévá 
suchou větev, je to stařec a dítě, vidím 
to zalévání suché větve konví, a zalévání 
a zalévání, a ten stařec říká úžasnou větu: 
„děláš-li něco pořád a pořád, pak se něco 
MUSÍ stát“ • může se říct, že jakákoli sna-
ha pomáhat někomu anonymnímu, nevi-
ditelnému je marná, že jenom ten nejbližší 
svět existuje, právě v něm máme nekoneč-
né rezervy, které za celý život nedokáže-
me zacelit, tyto zející rány, které čekají na 

naši práci, na náš pot, krev a slzy, může se 
říct, že je marné nějaké snažení na dálku, 
když nablízko dokážeme tak málo, ale je 
to věc osobní zodpovědnosti, do té nám 
nikdo mluvit nemůže, jsou věci, které je 
nutno udělat, ne proto, aby byly udělá-
ny, ale proto, abychom my byli sebou 
samými, čím jsem starší, tím méně vůbec 
vím, co bych měl dělat, je to všechno jen 
sebeobrana před prázdnem, před nico-
tou, které nechci postoupit ani kousíček 
místečka, nemohu ustoupit, jakkoli málo 
a nejasně vůbec vím, co bych měl dělat, jít 
a zalévat suchou větev, a zalévat a zalévat, 
jenom tak se může NĚCO stát • j. e. f.
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O dílech – a lidech
Úvodní slovo k výstavě kreseb 
a tisků Jana Koblasy
(Festival poesie Potulný dělník, 16. 4. 2004, 
Brno, Skleněná louka)

Při uvádění výstav či instalací si stále 
více uvědomuji – nebo: stále více mě 
to k nim svádí – prvotní impulsy k jaké-
koli tvorbě, první důvody, proč člověk 
se vydává právě tímto směrem a užívá 
právě těch a těch prostředků  – a kaž-
dý jiných – jaké jsou počáteční motivy, 
proč dělat vůbec něco, proč nedělat ra-
ději nic a neoddávat se bezstarostnosti 
přežívání, zábavy a námezdní práce za 
mrzký a nepotřebný peníz.
Jan Koblasa byl pro mne vždy vzorem 
pracovitosti, úsilnosti, z hloubi duše vy-
věrající energie a razance gesta, zasahují-
cího monumentalitou i v menších formá-
tech, či dokonce v drobných grafikách.
Slovo emigrace mě děsí. Neděsilo mě 
tak, když jsem sám tuto možnost v létě 
roku 68 zvažoval. Člověk nezralý, neza-
kořeněný, schopný snad se přizpůsobit 
jakémukoli klimatu, jakémukoli kultur-
nímu zázemí. Nakonec jsem toho scho-
pen nebyl.
Mám za to, že mé důvody k návratu byly 
stejné, jako důvody Jana Koblasy mimo 
hranice okupované vlasti zůstat. Obé 
bylo rozhodnutím – jen právě takto se 
svou vlastí skutečně zůstat. On tam, my 
tady. Nepochybuji, že všichni v drásavé 
zraněnosti, u vědomí hluboké nepatřič-
nosti a bezmoci. Kam se vracet, když ni-
kdy jsme neodešli? Je to metafora návratu, 
je to metafora mužného setrvání se svým 
dílem. A setrváme-li skutečně se svým dí-
lem, setrváváme i se svým národem. Bez 
ohledu na místo pobytu, bez ohledu na 

ponížení vlasti, bez ohledu na momentál-
ní pomatení většiny jejích obyvatel.

j. e. f.
Pivo

poslední dobou hodně mluvíme o pi-
vě, kde je špatné, kde jsou Svijany, kde 
Polička, nad Gambrinusem převládá už 
zcela dávivý reflex, Starobrno, řekneš, 
ale on je to spíš Heineken, někdy ani 
na praní ponožek nevhodný, ale zvykli 
jsme si, v podstatě jsme si zvykli, že už 
vůbec skoro nepijeme pivo, bubliny le-
zou limonádově z nosu, po třetím pivu 
si říkáš, no dobrá, hlavně že aspoň ko-
lem jsou lidé, s kterými se dá mluvit, do-
stávám mailem z několika stran článek 
z nedávného Blesku: Dej si pivo –
Proboha, jaké pivo to pijeme! – Staré 
dobré české pivo už nemá s tím součas-
ným skoro nic společného. – Kdyby se 
náhle probudili předváleční pivaři a na-
pili se, nejspíš by ho s odporem vyprskli. 
Češi si ale po roce 1989 už na „europi-
vo“ zvykli. Jeho výroba je levnější. Přes-
to pivo stále zdražuje a podle včerejšího 
vyjádření svazu pivovarů i dál bude. Co 
za tu nekřesťanskou cenu vlastně dneska 
pijeme? Zatímco před válkou si piva-
ři pochutnávali na opravdu přírodním 
moku, dnes máme v půllitru spíš chemic-
ký produkt. Revoluce v  pivovarnictví 
začala v devadesátých letech minulého 
století, kdy do ČR vstoupily nadnárodní 
pivovarnické skupiny. – Kvůli úsporám 
ve výrobě se šetří téměř na všem. –  „Vý-
roba se uměle zkracuje. Kdysi pivo zrálo 
tři až čtyři měsíce, dnes se stáčí už po 
týdnu. Navíc se ředí vodou,“ řekl Bles-
ku pivní historik Pavel Jakl. Stejné je to 
s jeho vařením. Kdysi to trvalo 12 hodin, 

dnes se připravuje jakoby v „papiňáku“ 
za polovinu času. Pivo je pak „mrtvé“ 
a  bublinky se do něj pumpují až doda-
tečně. Čest „národního klenotu“ zachra-
ňují  naštěstí malé a mini pivovary, které 
používají kvalitní suroviny i klasickou 
metodu. – „Kvůli takzvanému euro-
pivu, které je dnes všude, začínají zá-
kazníci vyhledávat produkty středních 
a malých pivovarů,“ uvedl majitel Pivní 
galerie Petr Vaněk.
Rozdíly ve výrobě piva dříve a dnes:
Chmel – Používaly se pravé chmelové 
hlávky. Nejproslulejší byl takzvaný ža-
tecký poloraný červeňák. – Používá se 
chmel v lepším případě granulovaný, 
v horším chmelový extrakt, kde se kva-
lita nepozná.
Voda – Používala se čistá voda z vlastních 
studní pivovarů. Kvalita a složenívody 
ovlivňovalo chuť piva. – Běžně se používá 
voda z vodovodního řadu. Různými pro-
cesy se pak zbavuje chloru a změkčuje.
Slad – Na kvalitním ječmenu velmi záleže-
lo. Pivovary si ho sušily samy na půdách 
pivovarských budov. – Většina pivovarů 
používá sladový extrakt, tedy hmotu po-
dobnou lepidlu či marmeládě.
Vaření – Várka piva se vařila 12 hodin, 
podle množství surovin vždy zvlášť 
desítka, dvanáctka atd. – Pivo se vaří 
6 hodin tzv. difuzní („papiňákovou“) 
metodou. Vaří se až 20stupňová piva, 
která se pak ředí např. na desítku.
Kvašení – Proces kvašení trval běžně tři 
až čtyři měsíce. V sudech se přírodně 
vytvářelo CO2. – V nádobách pod tla-
kem se doba kvašení smrskne na zhruba 
týden. Do „mrtvé tekutiny“ se uměle 
vhání CO2.

(Autor: David Hluštík, 27. 3. 2008)

Vybráno cestou – André Maurois
Pršelo již čtyři dni. Těžké kapky bubno-
valy na prohnuté plátno stanu. Venku na 
louce zmizela tráva pod žlutavým blá-
tem, v němž kroky lidí jakoby napodo-
bovaly mlaskání jazyka nějakého obra.
„… a země porušena jest,“ recitoval pad-
re, „a Bůh řekl k Noé: Učiň sobě koráb 
z dříví otesaného; příbytečky v korábu 
uděláš a klím pomažeš vnitř i zevnitř.“ 
(I. kniha Mojžíšova, kap. 6, verše 12, 14)
„… a onoho dne protrženy jsou všecky 
studnice propasti veliké a průduchové 
nebeští otevříni jsou“ (I. kniha Mojžíšo-
va, kap. 7, verš 11), pokračoval doktor.
„Tato potopa,“ dodal, „byla skutečnou 

událostí, neboť její popis se vyskytuje 
ve všech orientálních mytologiích. Bylo 
to asi náhlé stoupnutí Eufratu; proto 
byla archa zahnána k pevnině a uvázla 
na nějakém pahorku. K podobným ka-
tastrofám dochází často v Mezopotámii 
a v Indii, ale v Belgii jsou vzácné.“
„Cyklón z roku 1876 zabil v Bengálsku 
215.000 lidí,“ vykládal plukovník. „Mes-
siou, dejte, prosím, kolovat portské.“
Plukovník zbožňoval číselné údaje k vel-
kému neštěstí Aurellovu, který nescho-
pen zapamatovat si jedinou číslici, byl 
denně dotazován na počet obyvatel ves-
nice, na početní stav srbské armády nebo 

na počáteční rychlost francouzské kulky.
S hrůzou předvídal, že se ho bude plu-
kovník vyptávat na průměrnou výšku 
srážek ve Flandrech, vyjádřenou ve sto-
pách a palcích a rychle se pokusil zavést 
řeč na něco jiného.
„Našel jsem v Poperinghe,“ pravil, ukazu-
je knihu, kterou četl, „starý, velmi vzácný 
tisk. Je to popis Anglie a Skotska od Fran-
couze Etienna Perlina, Paříž, 1558.“
„Ha, copak říká ten mister Perlin?“ ze-
ptal se plukovník, který si vážil starých 
věcí stejně jako starých vojáků.

(pokračování příště)
 A. Maurois, Mlčení plukovníka Brambla
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Festival Krákor – 27. – 28. 6. 2008
Program 10. ročníku festivalu Krákor, zámek Radešín

Pátek 27. 6. 2008
Areál zámku je přístupný od pátku rána, začátek programu 
v 15.00 hod.
Na velké scéně vystoupí kapely v tomto pořadí:
Tři tuny – veselá alternativa – Fryšták
Metalurg – alternativní hard-rock – Brno
Spolčení hlupců – hudebně-poetický ansámbl z Teplic
Nedělní lidé – sváteční underground na evropském turné 
– Praha – Brno – Uhry
Sanitka – big-beat s dechovou sekcí – Blansko – Břeclav
Radost – bagr je tygr – Teplice
Sladký konec – pub rock (ex Gi Gie B End) – Žižkov – Karlín

Program na malé scéně od 17.00
Jan Lamram – básník s kapelou – Rakovník – Nenkovice
Čočka – agro-folk-punk – Křepice – Brno
Postižená oblast – underground – Mělník

Autorská čtení na malé scéně:
Hynek Ozzy Paseka – Patrik Kotrba – Tomáš Hlaváček 
& Ondřej Novotný 

Sobota 28. 6. 2008
Začátek programu ve 12.00
Na velké scéně vystoupí kapely v tomto pořadí:
Clawed Forehead – smyčcový kvartet – Brno
Zelené koule – ekologická píseň – Brno
Špinavé spodní prádlo – underground – Olomouc
Radim Babák – hardcore chanson – Brno
Idiot Crusoe – underground – Brno
Kolowrat – alternativa – Košice
Čvachtavý lachtan – legendární kapela v původní sestavě 
– Brno
Stará dobrá ruční práce – punk-rock – Troubky
Ser Un Peyjalero – výjimečný koncert legendární alternativní 
formace – Brno
Špinavý nádobí – underground – Třebíč – Brno – Ostrava
Havárna – alt-electro-beat – Olomouc
StBend – uniformovaný big-beat – Strážnice
Práva pupku – underground for radiostations – Nymburk

Program na malé scéně od 14.00
Traviny jas – hanácká alternativa – Olomouc
Mira Kubín & Zdeněk D. Blažek & Tomáš Vtípil – bard 
s doprovodem – Letovice – Brno)
Nevidím – underground – Praha – Pelhřimov
J. E. Frič & Víťa Holata – dvě poémy & barytonsaxofon
New Kids Underground – veselý underground – Praha
Skrytý půvab byrokracie – underground s novými postupy 
– Praha
Jindra Holubec – power-folk – Karlovice u Bruntálu

Autorská čtení na malé scéně:
Ivosh Krejzek – Jirka Klimeš – Máša M. Dudziaková 

Po celou dobu festivalu budou k zhlédnutí výstavy a projek-
ce autorských filmů:

Milan Svatuška – velkoformátová fotografie
Zuzana Růžičková – obrazy
Matyáš Smýkal – fotografie
Karolína Rosi – obrazy
Tomáš Kuba – obrazy

Projekce filmů:
Cirkus – chaos – minaret, 20 minut, režie: Jiří Fedurco, FAMU.
Kdo užívá slov, přiznává svou bezmocnost. Fyzický básník 
Petr Váša ve filmu pro mocného diváka.

Příšerný Franta, 8 minut, režie: Pavel Myšáček Góbl, FAMU.
Film podle komiksu Michala Hrdého aneb nejlepší film na 
světě. A lepší už sotva kdy vznikne.

Jejkote mankote, 6 minut, režie: Pavel Myšáček Góbl, FAMU.
Opravdová televizní opera s poučením na konci.

Dobré srdce, 8 minut, režie: Tomáš Doruška, FAMU. O dob-
rém cikánovi, který přespal u dobrých cikánů.

Ukradené polibky, 9 minut, režie: Jiří Fedurco, FAMU. Krátká 
postelová scéna plná zvrhlostí a obscese toho nejtvrdšího ka-
libru. To vše podle povídky Jana Pelce.

Vor, 23 minut, režie: Martin Chlup. „Spektakulární“ horor 
podle Stephena Kinga.

Jen jeď, 8 minut, režie: Martin Chlup. Letní sen z konce dět-
ství.

Pro Popelku, 20 minut, režie: Jakub Čermák. Pohádkové se-
tkání láskou zklamané dívky a retardovaného zahradníka.

Přelet apokalyptickýho ptáka, 11 minut, režie: David Fibinger.
Performance studentů JAMU jako klip na kultovní píseň 
Plastic People of the Universe. 

Popisky k fotografiím z benefiční akce Proti noci, 
konané 21. 6. v brněnské kavárně Spolek (str. 7):

1. Iniciátor benefičního seriálu – violoncellista a komponista 
Josef Klíč (v pozadí harfenistka Pavla Bartoníková), 
2. sólové vystoupení Tomáše Urbánka, 
3. záběr do publika, 
4. Roman Hoch hraje Klíčův hudební žert – „Moucha v ran-
ním pivě“, 
5. z vystoupení formace Luční koník, 
6. violoncellistka a performerka Eva Gina, 
7. Jan Lamram sólově, 
8. závěrečná skladba benefice: J. E. F. & Josef Klíč – „Na kaž-
dý den napsals smrt“, v pozadí trumpetista Petr Hojač – au-
torem všech fotografií je Fido.


