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Nepravidelný občasník hanspaulské jazzové scény na HPC.
Určeno výhradně pro vnitřní potřebu! Vyšlo v říjnu 1983
Ročník VII.
Číslo 7 /1-83/.
TROCHU KAFE DO TOHO LÓGRU ?
Od vydání posledního čísla našeho občusníku uplynulo jeden a půl roku. I když se v tomto období událo
mnoho věcí a mnohé se změnilo /např. ve složení hanspaulských souboru nezůstal kámen na kameni/, i přes
některé vynikající úspěchy dosažené na reprezentattivních akcích - např* Vokalíza, Porta aj . - nelze říci,
že by v celkové situaci došlo k výraznějším změnám.
Příležitostí k působení zůstává poskrovnu a za každou lepší akoi musíme být^i nadále vděčni. Z tohoto
pohledu velice důležitým úspěchem a po zrušení Jazzových dnů i potřebným povzbuzením byla několikerá možnost účasti naší kompletní scény na přehlídkách amataurských skupin Prahy 6, jejichž poměrně vydařený
průběh vnesl trochu čerstvého vzduchu do nečinností
již zatuohlých kuloárů hanspaulské hudební scény /nehledě k tomu, že konečně došlo k realizaci tzv. hanspaulského snui komplexní přehlídky hanspaulské hudby a
IBL Hanspaulce/, hlavné však znovu dokázal stovkám přítomných diváků, že se na HPC stále ještě něoo zajímavého děje a současně nabídl znovu potřebný argument pro
další nodobné akce v podobě komerčního uspěchu uspořádaných" přeto.lídek» Vesměs kladně laděné recenze v různých tiskovinách potvrdily solidní kulturní úroveň.
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Přestože tyto festivalové přehlídky známé jako Hanspa uls ké hudební dny svojí formou a úrovní vysoce převyšují ostatní uspořádané happonningy, musíme kladně
hoänotit a uvítat i tyto, které svým víceméně privátním charakterem nebyly určeny pro větší množství lidí
- např. setkání v Jižné nebo Jam Session v Najdeku,
některá společná turné a koncerty, Korňácké slavnosti
a další.
Tyto všechny záležitosti mají hodně společného na Hanspaulce se to zase začíná trochu hýbat, tvoří se
nová seskupeni, hledají nové cesty za současného přeskup®vání a následných rozpadů a znovuvzniknutí, zkrátka hudební scéna kvasí. Ke správnému zformováná patří
ovšem i možnost předvádění výsledku, práce, vzájemná
konfrontace a následně motivovaná další práce. Tento
přirozený koloběh nelze uskutečňovat bez určité platformy,/na níž lze dosažené výsledky na Jakékoli přijatelné úrovni konfrontovat. Tuto platformu ve většině
přápadů jen těžko nacházíme, navíc přirozená platforma
v podobě klubových místností se stala poslední dobou ^
problematická pro neúnosné návštěvy mimohanspaulských!
občanů /nová vlna zájmu po Rejžkově Pohádce o Bluesberry/, i když i na tomto poli se začíná přes velký
tlak přespolních něoo dít, viz koncert sk. Lojzof aj.
Rostoucí počet příspěvků v Logru zvěstuje i určitý
pohyb na hanspaulské literární scéně, zbývá jen málo,
aby se začalo s uvažovanou aktivitou i zde. Při tom
všem shonu každodenního života, problémech a v současných podmínkách je to bezesporu positivní jev, za který musíme být vděčni a snažit se jej udržet. Vždyt to
všeohno děláme především pro sebe a partu kolem*..
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Z HíiTSNÍIiO /letošního?/ L<foltU :
H a n s s k á hudební soéna: reportáže, texty, interview
Hanspaulská literární scém: ukázky z tvorby na HPC
Ze světa literatury /L.Ferlinghetti/
Ozvěny : Creum, ¿nimals, mladá vlna v SSR, rockový s l ^
nik, Co je to jogging, atpod.
Lotem hanspaulskýir. světem* recenze a krátké zprávy
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ZLATÉ MKDAITiK PRO HANSrAULlGJ

VOICA1ÍZA 19 82 ;

Zuzana Navarová

PORTA 1982 ;

lierez
Bluesberry

VOKALÍZA 19 83 ;

Nerez

PORTA 1983 :

Nerez
Bonsai
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Po společném vystoupení Ou Yej
Bandu a Hanspaulskiho hudebního
vor Sestru v Ostrově nad Ohří
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dne 25. října 19e3 ve 3 h ráno
tragicky zahynul náš kamarád KAREL äAERiÍNEK
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Icterý havaroval ve svém voze na
Karlovarské silnici asi 20 km
před Prahou... Nezapomenemet
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Karel byl báječný kamarád, nechal se**snadno
*•
ukecat, a to bylo společně s jeho přístupem
k práoi hraniČíoím s posedlostí příčinou unavy a přepracovanosti, která jistě sehrála
hlavní roli při havárii. Bóz něj, bez jeho
profesionálního zvládnutí techniky, spojeného
s citera pro dynamiku, barvu hlasu i nástroje
si těžko"dovedeme představit nejen výsledný
sound naší tepely, ale i spousty dalších, nemluvě o různýoh festivalech Portou počínaje
a Vokalízou konče.
Domníváme se, že Karel splatil dan i za nás
všeohny, za všechny ty blázny, co-se několikrát týdné vrací po nocích domů z koncertů. ^
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Ohlédneme-li se za uplynulou sezónou z naší neoříliš
populární pozice zapisovatelskóho občasníku, musíme si
přes veškerý patriotismus připustit, že, ačkoli vnější
podmínky komplexní hudební scény nejsou právš růžové,
naše hanspaulská hudební scéna zaznamenala určitý krok
kupředu a po několikaleté pauze navázala na nadšené období místních hudebních začátků alespoň v Jednom, a to
dost podstatném Jevu: uskutečnila se přehlídka souborů
působíoíoh na HPC a okolí, a to celkem třikrát v různých
formách. Lze to přičíst na vrub nesmírné snahy některýoh
hanspaulských musicmanů a nezvyklému pochopení zřizovatelskýoh orgánů. Touto šťastnou shodou okolností se uskutečnily akoe, o jejichž uspořádání jsme zatím pouze
teoretizovali, a i když zatím nemůžeme být úplně spokojeni, protože neprobíhá všechno podle představ, máme za
sebou kus cesty, uspěoh je o to překvapivější, čím méně příznivá situaoe v podraínkáoh amateurské scény nastává a lze si jen přát, aby to vydrželo i nadále...
Vůdčími silami na hanspaulské hudební scéně zůstaly
i nadále známé osobnosti a soubory, které s většími či
ještě většími potížemi se snažily prosadit v ošemetném
světě Československé hoderní hudby. Opomineme-li zde
Yo Yo Band, jehož kontakty s HPC zvolna pomíjí, vedli
si naši representanti v těžkých podmínkách statečně a
relativně uspŠŠně. Při skrovném počtu koncertů největší
ohlas opětně"vzbudili Hudebně zábavná skupina Ondřeje
Hejray, Navi Papaya a Bluesberry. K nim se přidalefolkový Nerez a nelze ani nevzpomenout slibných pokusů Hanspaulského Blues Bandu, které bohužel nedošly daleko.
Nelze však nepoděkovat všem ostatním, kteři svou tvorbou v menším měřítku, ale s nemenším nadšením přispívají
k tolik potřebné platformě, z níž se hanspaulská hudební scéna vyvíjí. Protože mimohanspaulskó vavříny se povětšinou dostaly do povědomí obyvatelstva /hlavní cena
Vokalízy 82 pro Nerez - Z.Navarovou, ceny Porty 82 pro
Nerez a Bluesberry, občasné vystupování v televizi a
rozhlase, skladatelské úspěchy Ivana Hlase atd./. Připomeneme je v následujícím příspěvku věnovaném převážně
taMnftiflbí hanspaulským hudebním dnům Jen orientačně.
Hlavním tematem zůstává stručný pohled na poměrně boha-
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tou sestavu hanspaulská hudební scény a její původní
tvorbu a přínos ke kulturní zábavě hanspaulských.
Vždyt právš z tohoto hlediska měly všechny hanspaulská hudební dny největší význam.
HANSPAULSKÁ Siľ/TEC /červen 1982 - kino Domovina Pha 7/
Ve dnech 15. a 16. června 1982 se v holešoviokém sále kina Domovina uskutečnily 1. oficiální hanspaulské
hudební dny, kde se představila téměř kompletní hanspaulská hudební společnost. Celkem 9 souborů od naprostýoh začátečníků až po širokodaleko uznávané skupiny
předvedlo ve dvou večerech charakteristický vzorek své
tvorby. Pře3 některé zjevné vady měl tento malý festival poměrně dobrou úroveň a zejména jeho závěr byl v pohodě .
tfterni večer se příliš nevyvedl. Měl na tom zásluhu
otřesný zvuk nebo nevýrazné hudební výkony, těžko říci,
skutečností však zůstává, Že téměř celý večer byla v nepříliš zaplněném sále mrtvá aámosféra, občasný potlesk
byl spiše formélná a i přes nespornou snahu úcinkujácícl
to byla zívárna. Úvod obstarali Bluesberry s oelkem slu:
ným typiokým vzorkem repertoáru, ale při frigidní atmosféře a záchodovém zvuku nenavodili patřičnou náladu.
Ani následujíoí blok písniček JeftýČka Fischera náladě
moc nepřidal, spíše naopak, třebaže šlo o původní zajímavou tvorbu. Melodie však byly nevýrazné a projev bez
štávy. Z pomalého usínáni nevytrhl většinu diváku ani
premiérový blok hanspaulskóho sdružení bratři Podpěru
Máji, jehož projev byl sympatioký a většinu hanspaulanů
zaujal. Tři věci rozdílného stylu však byly premiérou
poznamenány. "Renomovaná skupina Tondy Smrčky Pumpa sice
rozjela svůj blok v parádním stylu, ale ani oni nevyzněli nejlépe - výběr repertoáru, stereotypní zvuk a mizerná aparatura jejioh výkon deklasovaly. Potlesk byl
upřímný, ale čekal se větší... Závěr obstarala Hudba ke
kávě s blokem swingového a latinského jazzu. Nároky na
aparaturu nebyly již tak velké, zvuk se zlepšil a ti,
kteří neodešli, snad poprvé zavečer nadšeně tleskali
brilantnímu výkonu kafistů, se kterými si zazpíval i
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Tonda Smróka. Takž® nálada až nakoneo, ale t,*? už se
nedalo moc spaavit a půlka lidí byla dávno pryč...
Ve středu bylo všechno dooela jinak od začátku.
Zvuk se výrazně zlepšil, přišlo vío lidí a sálem vládla pohoda, kterou načalo Blues session Petara Introviče /pozdější Hanspaulský Blues Band/ s novými věcmi,
nebývalou štávou a kvalitním výkonem, podpořeným hanspaulskými hvězdami a dechaři ze Synkopického orchestru.
Tolik žádaný přídavek nemohl být z prozaického důvodu,
Že příležitostný soubor nenaovičil víoe fláků! Další
lahudkou ve velkém stylu byl Ivan Hlas a jeho Papaya a
obecenstvo to také patřičně ooenilo. Recitační soubor
Lumíra Tučka Vpřed představil svoji avantgardní tvofcbu,
kterou krátce předtím šokoval Šrámkův Písek, a uvedl
hlediště do extáze. Závěr obstaraly tentokráte Obludky,
jejichž prostý projev byl mohutně aplaudován, a tak se
přehlídka skončila v naprosté pohodě a všiohni jen
kroutili hlavami, Jak je možné, že mezi dvSma večery
mohl být takový atmosférický rozdíl.
Celkový dojem z Hanspaulského šmytce byl tedy smíšený, nicméně hlavním plusem byla Již samotná existence
tohoto minifestivalu. Zanedbatelný nebyl ani fakt, že
celý program dvou večerů byl naplněn povětšinou původní
tvorbou hanspaulské soény...
HANSPAULSKÁ HUDEBNÍ DNY

/Hanspaulka 2.-5.12.1982/

Mikulášská nadílka na Zavadiloe tentokráte představovala monstrprogram v režii Petara Intro a Olgy Fialové z OKD 6, oproti DonKbvině čtyři dny a 18 souborů...fl
Vynikající atmosféra vyprodaných sálů s originálně výzdobou Jany Buriánkové a Igora Grimmicha, kteří se podobně uvedli již na podzimní Vokalíze. Tedy poprvé na
HPC a tentokráte Již zcela na úrovni9 kromě osvědčené
elity i s novými tvářemi.
Program prvního dne zahájila skupina NEBEZ, ověnčená značnými uspěohy z posledná doby /Porta,Vokálíza!/,
ale bez hlavní pěvecké hvězdy Zuzany Navarové, t.č. na
Kubě. K tradičnímu složení se přidala Alena Suková ze
souboru Bonsai. Bylo to sice něoo Jiného, ale na tomto
místě je třeba přiznat, že pánové Sázavský a Vřeáíál
si vybrali dobře. Soubor se představil v poměrně krát-
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kém, ale velmi kvalitním, uceleném bloku vlastníoh písni, z niohž snad nejvíce zaujalyi 1000 dnů mezi námi,
Vítr a Starý kolotoč« Zaplněnému sálu nezbylo neg obdivovat znamenitou souhru muzikantů, průzračný zvuk akustiokýoh nástrojů i vokálů, jakož i jazzový feeling v
latinskými rytmy často inspirovaném repertoáru»
Soubor alternujíoí zpěvačky Nerezu Alenky Sukové
BONSAI předvedl pěknou a rytmiokou muziku z vlastní
dílny, ale celkově zůstal o značný krok pozadu za svými slavnějšími kamarády.
BRATŘI CABANOVÉ, což byl jen obchodní název pro Fragment baletní jednotky Křeč, byli hlavní atrakci večera.
Jako Část souboru občasně vystupujíoího ve formě pohybové aekorace razných rockových skupin předvedli dvě taneční kompozice Sleeper Dance a Paroháč, kterými si
získali publikum poněkud přidušené přemýšlivým folkem a
kterými uvolnili spontánní smích. Velký potlesk.
Příjemné překvapeni připravila organizátorům a větší
části diváků čtveřice z Dolních Dejvio a Petřin pod názvem EJHLE. Kvartet ve složení: Jiří Schneider a Jarda
Plísek - acc gs a voc, Pavel Kočn&r - obs, voo a Irenka
Škeříková - voo Je ve své tvorbě ovlivněn náboženskými
písněmi a spirituály a jeho tvorba je založena na jednoduohýoh kytarových doprovodech doplněných prostým působivým zpěvem s občasnými trojhlasy s výrazným dívčím
vokálem. Z mála vytvoří hezkou atmosféru. Ejhle se před
stavili v bloku zhudebněnýoh veršů zapomenutého básníka
a malíře B. Reynka /Vysočina 1891-1971/ s mystickým a
ponurým obsahem. Na rozdíl od písní Odlétání vlaštovek,
Krůpěj deště aj. byla j*Jioh vlastní tvorba hudebně i
textově spontánnější /V každém z nás je Jidáš, Víra/.
Zařazení souboru byl velmi dobrý tah a diváci shlédli
něco skutečně výrazně původního.
Závěr prvého večera obstarali BLUESBBRIW. jejichž
první koncert v okolí po odchodu bří Dvořáku a menší
přestavbě souboru a navíc komplikovaném zranění Introvičovy ruky. Bluesberry však podali celkem dobrý výkon
v některých směreoh překvapili. Mezeru v sestavě vhodným výběrem a pojetím téměř zacelili, akustickým snímačem basy vyplnili sound a Krauseho přechod na bubenickou dráhu konečně vyvážil bicí do přijatelné polohy /ze
Šimpanze často vedoucí nástroj/a navío se překvapivě
presentoval Introvič jako vokalista - zpíval s nebývale
chuti a drivem! Skupina předvedla sice řadu novinek,
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nebyly však Ještě docela zažité a tak se koncert opíráL
0 osvědčené krausoviny, jež dostaly široký prostor. Eo
tomto koncertu bylo tedy Jasné, že Bluesberry překonali
personální krizi dobře, ovšem vzhledem k neurčité stylové vyhraněnosti repertoárové tápáná ještě trvá..«
Druhý den zahájilo kvarteto hanspaulských rockových
juniorů TORR /16-17 let/ v sestavě Otto Hereš-g,voc,
Jiří Podzimek-g, Filip Moldan-bg a Michael Jakubův-ds
blokem vlastních skladeb, kterým poměrně příjemně překvapilo diváky a zaplašilo obavy pořadatelů. Přestože
průvodními znaky byla nervozita, mírné nepřesnosti a
nevyrovnanost, získal si soubor sympatie za nadšený a
upřímný projev a za svůj autorský potenciál. Uvidíme,
co se z toho vyvine, nakonec i Ivan Hlas nějak začínal.
Populární hanspaulská big-beatová sicupina MAJI se
představila již tradičně premierou dvou věci z vlastní
dílny /Ivan Podpěra/. Vystoupila opět v pozměněné sestavět Ivo Podpěra-klavír, Pavel Podpěra-bg, Jiří Báča
-g, Petr Petr-ds, Jovanka Sotolová-housle, Halka Emmerová-housle a Jan Emmer-violonoello. V první 20 minutové skladbě zaujal kromě pozoruhodného žazení hudebních
celků především výkon Šmytcové sekce, která nejenže
pro tři hráče potřebovala pouze 4 struny /na celle Jen
1 a ještě navazovaná/, ale především svým mimiokým projevem dokázala vyvolat bouřlivý ohlas obeoenstva, zejména písničkou Jiřího Báči Tobě k emdéžet s klavírní
improvizací Iva Podpěry a působivým ua, ua, šuby-duby
sbbru, tvořeného zbytkem skupiny.
Závěr hudební části obstaral tehdy leden z nejpopulárnějších souborů v Praze JASNa PÍKA /Ambrož a Zatloukal-g,voc, Vftinsoh-bg, Janda-org, Koller-ds, Albrechtvoc a harp, Fraňová a Vo jtěchová-baokground vooals/,
který přilákal na Zavadilku spousty diváků, kteří neměli s HPC mnoho společněého a tak si mohli přijít plně
na své až při koncertu této hlavní hvězdy večera. Jasná
Páka podala svttj obvyklý výkon postavený na vlastním
repertoáru ucelené koncepoe, hudebně zřetelně vybočujícího z šedi čs. rookové hudby, textově však poněkud
zaostalejšího, jehož dalším nepříjemným rysem byla poněkud znaCná monotonnost, taxže řada posluchačů měla
za půl hodiny dost. Celkově zasloužený aplaus potvrdil,
že večer, pravděpodobně nejslabši z oelého festivalu,
měl alespoň patřičnou gradaci.
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Skuteůný závěr obstaral pantomimický soubor MIMOSA,
který Je na Zavadilce doma, z teohniokého hlediska /určité problémy s aparaturou/ musel vystoupit až nakonec,
což část diváků přimělo k odchodu, niomóně sál zůstal
plný a ti kdo zůstali, nelitovali - serie soének se
protáhla až hodně za plánovaný konec a potlesk byl mohutný a zcela na místě.
Třetí den před znovu naplněným sálem zahájil soubor
zajímavého názvu 380 METRtf NAD MOŘEM /Jde o ne J vyšší
kotu Prahy - Bílá Hora/ v sestavě: Tomáš T. Tatoušek-g,
Isan-sax,Jarda Sadílek-bg, Jaroslav Rausoher-perc plus
bří Dvořáoi-pno a ds. Úvod to nebyl ledajaký, na podobnou muziku nejsme na HPC zvyklí. Jednalo se o Jakési
reminisoence na Jazzrockovou éru, zpočátku byl soubor
silně nad věcí a hrnul do fconěkud překvapeného hlediště
různé hancockoviny a coreoviny ve vlastní zajímavé formě, avšak postupem koncertu se invence vytrácela a závěr zůstal taic trochu dlužen počátečnímu nástupu. Bylo
to však stylové oživení celého programu festivalu.
V nezbytném kulíšku a zřejmě poučen výsledkem svého
koncertu v Domovině se tentokráte HONZA FISCHER neohal
doprovázet oelým orchestrem: Karel EŠpandr-g, David
Noll-pno, V.Vytiska -cbs, Vít Malinovský-cl, Ondřej
Mouoha-ds. Fischerův repertoár v této úpravě působil
mnohem svěžeji a díky nápaditosti a solidnímu výkonu
kapely byl položen dobrý m ů s t e k h l a v n i m atrakcím večera. Zdálo se, že v podobnýoh úpravách by se Fischerovy písničky mohly dočkat zaslouženého úspěchu.
Sdružení přátel Petara Introvlče PETAR INTRO AND vulgo Hanspaulský Bluesband dočista šokovalo diváky perfekt
ním výkonem, neobyčejně barevným zvukem p novým repertoárem. Na scéně se objevili deohaři z Pražského originálního synkopickóho orchestru Jan Štolba a Oleg Petruš,
Péía Mýdlík Roškanuk /Žlutý Pes/, bří Dvořáci, Jirka
Kredba s baskytarou, Mario Císař a samozřejmě Petar...
Repertoár se stylově posunuje až někam k orleansu a odložené znovuobjevené Tlučhořovy texty dotvářejí skutečně
bluesovou kompaktní kapelu, jaká zřejmě u nás nemá obdoby. Potlesk byl bouřlivý a nebral konce...
Finalista pražského Beatsalonu Smrčková skupina PUMPA
měl být hlavni ood večera a snad by i byl, ale nebyl...
Soubor předvedl blok svých skladeb, založených na velmi
solidním hudebním základu s hutnou rytmickou sekcí a ty-
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plckým těZkým soundem, pro nějž si leader skupiny Tonda Smrčka /ex-Abraxas, ex-Zlutý Pes/ vymyslel přiléhavý název: hydraulio rook. Nepříjemným průvodním jevem
je stereotypní zvuk a nepříliš zdařilé texty a arogantní showaamský přednes zpěváka Bartoôe. Pumpa se svým
koncertem, Který byl jedním z posL ednioh pro bubeníka
Jirku Horálka /ex-Hugo Band/příliš ne vy znamenala, neb
neustále protahovala svůj oaohod ze scény, čímž zkracovala čas pro koncert Žlutého Psa.
Hlavním zlatým hřebem večera tedy byl konoert Žlutého Psa, Tomahawku alias HUDEBNĚ ZÍBAVNÉ SKUPINY -ONDŘEJE HEJMY, dnes Jedné z našich • špiónových kapel.
Výrazný posun vpřed v kompaktnosti zvuku i projevu zastínil i určité repertoárové slabiny /nio nového/a tak
diváci mohli aplaudovat perrektnl show leadera Hejmy
a zmáklou funkci tria kytar Honzy Martinka, Franty Kotvy a Petra Roškanuka dotvrzenou šlapající rytmikou Hevalu. Vzhledem k tomu, že prakticky pro všechny Je hra
v této skupině Koníčkem, bokovkou, popraoovni záležitosti, musíme opravdu smeknout. A obeoenstvo to také
náležitě ocenilo.
Poslední večer a opět narváno. Úvod obstarali Jediní příslušníci ryze jazzové soény, HUDBA KE KÁVĚ, po
menším zdrženi, kdy kytarista Svojtka protáhl občerstvení na Faře a kdy se na soéně objevil Mikuláš, který
rozdával do hlediště nepřipraveného na tuto atrakci
svoji originální nadílku, naštěstí však jen ohvíli...
Kafi sté ovšem svým brilantním výkonem v klasických
swingových a latinskýoh kuseoh donutilii zatvrzelé nepřátele této muziky k potlesku. Ze složení t ing. Vláda
Vytiska-obs, Váolav Svojtka-el.g, Mirek Židlioký-fl,
Vít Malinovský-oljsax, Riohard Dvořák-pno, Andrej Kolář
-pero, Ivan Dvořák-ds na sebe upoutali pozornost hlavně
oba nejmladší R.Dvořák a V.Malinovský. Celkový úspěch
potvrzuje správnost oesty nastoupené tímto sdružením,
i když se schází opravdu jen příležitostně, protože
všiohni mají hlavní úvazek někde jinde.
Konoert známé dívčí skupiny OBLUEKY se jako posledně setkal s nadšeným ohlasem. Sestava: Dana Francovávoo, Daniela Brožíčková-g, Helena Císařová-g, Marcela
Papežová-bg, Eva Jelínková-pero, Vladěna Ondrouohováds* rozjela svij krátký repertoár s velkým nadšením a
okamžitě se ohjrtla... Nadšení a bezprostřednost překry-
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ly chyby a Jejich älágr Proč ne, když mě máš? musel být
pro nekonečný potlesk opakován. Přes nesporný úspěch Je
však existence souboru zatím spíše sociologiokou záležitostí než hudební performancí, jak napsal tisk JS, s
čímž nelze než súhlasií... Ovšem proč ne, když mě máš?!!
Lumír TuÓek se svojí recitační skupinou VPŘED a doprovodným bandem v sestavě : Karel BŠpandr a Jirka Charypar-g, Andrej Kolář pero, David Noll-piano.pero. předvedl perfektní voicebandové show serie obrazu a scének
ze života. Pořad zkombinovaný z celé řady Tučkových dél
si vynutil neutuohajíoí bouři potlesku. Zdá se, že soubor dospěl do vyrovnané kvalitní úrovně a nyní se Tučkovy originální nápady dočkají perfektní realizaoe.
Koneo hanspaulskýoh dní byl stylový, populární hanspaulská skupina NAVI PAPAYA ohlásila rozohod a v podstatě zde presentovala svůj poslední koncert /neshody mezi
hráči, časová tíseň leadera apod./, který však přes drobné vady byl dobrým zakončením festivalu. Novinky se sice
neobjevily ale pětice Ivan Hlas-voo,g, Jan Kalousek-g,
Pavel Kučera-bg, Riohard Dvořák-pno, Ivan Dvořák-ds předvedla rozsáhlý program z Hlasova obrovského autorského'
rejstříku, takže si obeoenstvo zatleskalo a zazpívalo při
řadě známých hitů. Rozohod kapely byl vlastně typickou
tečkou hanspaulská přehlídky hudební scény, scény, kde se
objevuje řada zajímavých souborů, ale kde mnohé skončí
dříve než to ve skutečnosti může začít* což je Škoda...
Prosincové hanspaulské hudební dny byly bezesporu velmi zdařilou záležitosti, rozsáhlá přehlídka měla kompaktní a solidní formu bez vyloženě slabýoh míst, diváci, kt€
ří se dostali dovnitř do přeplněných sálů, byli spokojeni
a tak vlastně práce, kterou tomu pořadatelé věnovali, byla užitečná. Přes tyto nesporné klady Již tak dlouhá přehlídka byla na hranici možností organizátorů, a tak se nečekalo tak brzké repete o půl roku později, v podobné,
ale Ještě obsažnější a náročnější podobě hanspaulského
hudebního léta, které ovšem již bylo organizováno Jako
nejen hanspaulská záležitost výhradně OKD za naší asistenoe až přímo na místě a které mělo oelou řadu organizačních nepřesností. Zvýšený počet vystupujících /25/ při
nesl problémy s prostorem pro jednotlivé koncerty a přes
dobrou kvalitu většiny interpretů nebylo možno se vyhnout
nepříjemným zklamáním. Sama událost konáni se této akoe
byla ovšem vzáoným svátkem všech přátel hudby...
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0 půl roku později, znovu na Zavadiloe, znovu před
zcela zaplněným hledištěm, tentokráte měně hanspaulským, částečně pro určitou přesycenost HPC, ale hlavně
pro nevhodný způsob distribuce vstupenek, výhradně obhospodařovaný /bez dohody/ pořadatelem, kvůli ěemuž se
na mnohé zájetaoe z HPC nedostalo. Znovu čtyři dny, tentokráte všední, celkem 25 vystupujíoíoh a vedro venku,
vedro a dusno v sále. Znovu zážitek, ale tentokráte s
menšími kosmetiokými vadami...
1. večer; Navi Papaya - Obludky - Hudba ke kávě Bluesberry - Madraoe - Mimosa

NAVI PAPAYA
Dosud velmi úspěšný soubor, se kterým jame se na
prosincových dnech loučili, se dal krátce poté spovu
dohromady /a novým baskytaristou/, měl několik uspSšnýoh koncertů a zdálo se vše na dobré oestě, když těsně před HAHULE dostal kytarista Kalousek tzv. zdravotní
dovolenou a Papaya se představila Jako kvarteto bez kytary a repertoáru, s naryohlo spíchnutou delší skladbou \
Smrt pozounisty Schmidtkeho, která sice nezapřela ori- j
ginální autorský potenciál Ivana Hlase, ale i přes tra- i
dičně doořou rytmiku, drive a náppditý přednes nedopad-j
la podle představ a těžko mohla uspokojit publikum oče- :
kávajíoí obvyklý standard. Velká škoda, že muzikanti se •
u příležitosti takové akce nedokázali dohodnout ve pros-j
pěoh kvality. Zdá se, že se z této rány soubor jen tak j
nevzpamatuje, zvláště, když se začínějí projevovat Již
známé a vzpomínané neduhy. Možná, že nejsme daleko od j
pravdy tvrzením, že jedna velká ¿apitola HPC je u konce, což je pro naši hudební soénu veliká škoda...
OBLUDKY
Dívčí soubor měl tradiční podobu vystoupení, došlo
k dalšímu pokroku, ovšem ne tak výraznému Jako v zimě,
repertoár rovněž nedoznal převtatnýoh změn a zdá se,
že nastává stagnaoe, kterou dotvrzují i různé klepy ze
zákulisí skupiny. Takže ani druhý koncertový blok diváky ze sedadel nezvedl...
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HUDBA KE KÁVĚ
Příležitostné sdružení za obnovu jazzu na HPC, skupina přátel ing. VI. Vytisky přinesla první lahůdku
večera v podobě svého vystoupení. Ve složení ani repertoáru nedošlo logioky k výraznějším posunům proti minulému vystoupení, ovšem přesnost a preciznost provedení, správný drive a feeling a schopnost navodit nádhernou atmosféru způsobily naprostou uvolněno st v sále a
celkovou pohodu. Kromě tradiční oh swingovek a latinek
se blýskli kabaretní vložkou s cizojazyčným zpěvem
/Tonda Smrčka zpíval slovansky Na Miami 3each/, která
zapůsobila správným a sověžujíoím dojmem znamenité recese. Je třeba ocenit výkony rytmiky /Dvořáci a Vytiska/
a tentokráte vyzněl i Venca Svojtka na kytaru. Zasloužený aplaus ocenil přístup těchto jazzových nadšenoů. Je
bohužel mimo jejich síly tento nápad výrazněji rozvíjet,
protože každý má angažmá někde jinde a Káva je jen takovým příležitostným konáČkem.

BLUESBERRY
Po dlouhé době na HPC podali svůj standardní výkon',
ve svém již opět kompaktním repertoáru z historie blues
a spolu s Kafisty vytvořili vrohol prvěho večera. Zaujala kompaktnost zvuku ve většině skladeb, přínosem je i
lepšící se slide Petara, Krause za bicími dosahuje optima, Ježek Kredba to drží na úrovni. Zdá se, že nedávné
personálně zmšny jsou zapomenuty, skupina jede a když mé
Petar den, je to zážitek. Ne j větší ohlas rnôly kromě zná-,
mých hitů Mariova Tentokrát zmizím na tutáÔ a Za 100 let
naopak jsaa postrádali další poslední špičkové fláky
/např. 0Z 31ues/ a nápaditou koncertovou aranž závěru
show, kdy vtipnou gradací je hlediště na háku...
MADRACE
První zklamání HAHULE připravila skupina průměrných
muzikantů sdružená kolem Jirky Báči svým podprůměrným
výkonem v nepříliš nápaditých a někdy zdlouhavýoh /blue
skladbách a přispěla k rapidnímu poklesu hustoty diváků
v hledišti.
MIMOSA
Pantomimické pořady tohoto souboru OKD P6 jsou zážit
kem a bylo tomu tak i tentokráte, přes různé problémy.
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22večer: Kamil Štibrányi - Karel Vepřek - Dan Kohout Kramle - Noha a Kohoutek - Karel Plíhal Nerez
KAMIL ŠTIBRaNYI
Folkový večer zahájil bývalý protagonista kdysi známého souboru Mimořádné sdružené míohačky betonu /Smrčka
a Vytiska aj./ a souboru Aqualung /mj. i Mirek Židlický
Původní zajímavá tvorba a přichraptělý hlas Kamila Stibrányie s neotřelými tématy jeho songu byly příjemným
příspěvkem hanspaulského festivalu.
Karel VEPŘEK
Tento mystický vousáč se na HPC představil již v únorovém večeru písničkářů. Svým projevem a dumavými,
náročnými písněmi dává posluchačům zabrat. Přes dost xk
značnou uniformitu hudebního projevu měl velký ohlas.

Dan KOHOUT
Nenápadný mladík z Michle si záhy podmaaifc obecenství
svým přirozeným spontánním projevem a podobně jako na
na zmíněném únorovém večeru měl zasloužený úspěch. Jeho svérázný intonačně výborný projev měl v jednoduchých]
písničkách velký ohlas, zejména pro kvalitní texty, jejichž obsah hýřil neobvyklým vtipem a jiskrou. Písně
má krátké, ale nápadité, mají šmrnc a Jsou o něčemjř V
tom směru byl o pořádný krok napřed proti předcházejícím interpretům, přinesl do sálu uvolněnou náladu, veselí a našineo pookřál, zejména při Svařák Blues, Soukromé baladě, Jízdě tramvají a Až se všichni naštveme,
což byl vynucený přídavek nadšeným obecenstvem, vytrženým z dosud až příliš vážné nálady.
KRAKLE
Sdružení nejspíš folkrockových nadšenců z Vokovic,
soustředěné kolem známé hanspaulská hvězdy Jirky Kozla
Bartoše začalo zajímavě, ale postupem koncertu upadalo
do podprůměru a většina diváku si prodloužila pauzu.
Nej znatelnější slabinou byly banální texty a značná nekompaktiost projevu.
NCIIA a KOHOUTEK
Po přestávce se objevil na podiu Jakub Noha se svým
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spoluhráčem houslistou Jirkou Kohoutkem ve svém známém
hudebním pořadu Na Prahu, hudebně se blížícím optimu,
která tato kombinace dvou nástrojů poskytuje , po toxtostránce vlastně epickou básní v Nohově typickém stylu
zajímavých obratů a metafor. To vše dovede dvo.Uce na
podiu prodat, rozmanitý hudební doprovod 3e zejména díky houslím dobře poslouchá, takže potlesk byl zasloužený
i když při svá délce /přes 20 min./ se skladba logicky
nevyhne slabým pasážím. Zádrhel byl v tom, že i přos
narůstající Časový skluz a posléze jen zdvořilostní potlesk za nepříliš říkající přídavky se tento konoert
nadměrně protáhl...
KAREL PLÍKAL
Velikým^ příjemným překvapením pro diváky i pořadatele byla účast a pohostinské vystoupení Karla Plíhala,
známého folkového hudebníka, vedoucího proslulé olomouoké skupiny Plíharmonyje, který se objevil v Praze a na
Zavadilku ho pozvali Nerezové* Plíhal se představil v
krátkém bloku vlastníoh písniček a přinesl do sálu maximální pohodu, Jeho kytara měla nádherně zahalený.zvuk
projevem něžným až dívčím násobil dojem svých originálníoh až absurdně kontrapunktiokýoh picni, kterým nechyběl neotřelý humor, satira, a která se vyznačovaly ne'obvyklou lehkostí stavby. Jako host byl špičkou Večera,
vysloužil si nekonečné ovace, zejména jeho písnička o
neodvedeném branci /Modrá/. Znamenitá záležitost!
NEREZ
Dnes již jsdna z nejpopulárnějŠích folkových skupin
a v poslední době nejúspěšnější representant hanspaulsk
scény Nerez se představil tentokráte v kompletní sestavě standardním -rozuměj kvalitním- výkonem v tradičním
repertoáru stavěném většinou na známých věceho. Publikum vychutnalo nevšední hudební zážitek. Při vystoupení bylo v sále ticho jako v kostele. Zasloužené ovace
zejjr.éna pro Gadu Gadu, letní lásky pukaj žárem atpod.,
Jasný a kompaktní zvuk souboru, vynikajíoí rytmiku, výborný Sázavský a hlavně I.'avarcvá. Tímto koncertem zpočátku nevýrazný večer gradoval v neJvyšší kvalitě. Lahůdkou bylo i společné vystoupení Nerezu s Plíhalom.
V neposlední řadě na kvalitním průběhu prvých dvou
večerů měl podíl i zvukař Šafránek, nebyl moc vidět ani
slyšet a zvuk byl po oba dny v pohodě.
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3.večers Union - Švihadlo - Váleček - Bonsai - Maji Tvůj problém - Reoitační soubor Vpřed
UNION
Zahájení připadlo u nás na HPC dosud neznámé 3kupinč
Union, pattě opravdických muzikantů kolem Mirka Židlického, populárního sidemana z Kudby ke kávě. Výsledkem
byl výrazný, přesný a hutný zvuk vyztužený šlapajéoí
rytmikou. S takovým projevem by mohli klidně nahradit
dnes rádoby populární rockové soubory v našich sdělovaoích prostředoích /např. Citron/. Jedinou zřetelnou, ale
vážnou vadou byl nevýrazný repertoár, hudebně stereotypní a textově omšelý, oož je bohužel častý problém našich
skupin včetně těch oficiálně uznávaných. Inu, každý nesype nápady jako Ivan Klas, což je v případě této sympatické skupiny škoda.
ŠVIHADLO
. OsmiČelnný soubor z Mládé Boleslavi byl mimopražským
představitelem umateurské rockové scény. S trochou punku
a trochou reggae, něco vlastních nápadu /ne Špatných'./,
ale i s hromadou nepřesností a chyb měla skupina celkem
zajímavý nadšený a dost osobitý projev, který také Část
hlediště bouřlivě apalauaovala. Jak to, že právě tento
host, nevíme, ale alespoň se nabídla možnost srovnání...
VÍLEČ2K
Speciálně pro tuto příležitost /jako oelá řada sdružení na těchto dnech/ sestavil Mikuláš z post ednich dnů
Steigerwald sxupinu, jejíž vystoupení bylo příliš cítit
tou příležitostností - hromada randálu a jinak dost úlet
BONSAI
Folkový 3oubor známý již z prosinoe se představil ve
trojici Tomáš Poláček-g,hca,voc, Frant. Straifcczynský g,voc, Alenka Suková-voc /J.Poláček a Z.Hříbal scházeli/
což j«ho možnosti poněkud limitovalo, navíc se po předchozích tvrdých show necítili zrovna nezi svými... Ani
tento dramaturgický omyl, ani drobné nástrojové pioblSmy
však toto sympatické trio nerozházely a tak Jsme mohli
slyšet blok zajímavých vlastních skladeb, které vyzněly
velmi dobře /31ues Mejdan Muz, Rozprávění, Digitál/ a
hlediště žádalo přídavek. V jednoduchém doprovodu s osobitými riffy vynikl krásný vokál zpěvačky.
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MAJI
Se zvláštním nupětím očekávaný soubor bratří Podpěru,
učinkujíoí zatím výhradné nu hanspaulskýoh přehlídkách a
vfdy přicházející s něčím novým se tentokráte vytáhl. Jevy stoupení sestávalo z jediné skladby s názvem Výchovný
konoert starých mistrů. Noneto se smyčcovou sekcí /J.Šotolová, H.Emmerová, J«Kalousková/ dirigoval květinou ve
fraku oděný Ivan Hlas, zády k hledišti zpíval do mikrofonu v šatně složený text. Po hudební stránce se o působivý
a nápaditý, místy solidně zahraný rockový základ postarali oba bří Podpěrové použitím jednoduchých chptlavýoh rií'
fů a zajímavých postupu, tempových změn a nálad s postupnou gradací a následným mohutným repetitivním závěrem
podbarveným decentními variacemi nápadité kytary /Honza
Kalousek!/ a showmanským vystoupením bioí sekce /Smrčka,
Fischer, Sebelka/ v ploutvích« Na scéně se stále něco
dělo, což-dávalo okamžitě zapomenout na některé chybičky.
Svým scénickým kouskem se skupina Maji postarala o príma
zábavu v naprosto původním balení a byla to legrace. Zasloužený dlouhotrvajíoí potlesk potvrdil, že HřC jo přeoi
jen pokladnicí nápadů a recese. To bylo opravdu něco! N
TVflJ PROBLÉM
Renomovaný soubor předeedl opačný a dnes v naší hudbě
již klasický případ. Dobří muzikanti, nadšený přístup a
výsledek žádný. Tvůj problém má problém jménem repertoár!
Snaha o něco jako ne*.? wave jako Výběr, ale jen monotonní
zvuk, písně navzájem podobné, mnoho neříkající, decibely
a narůstající nuda, výrazný nedostatek nápadů.
VPftED
•Recitační soubor Vpřed pod vedením Lumíra Tučka se dopracoval za pár roků pilné agilní činnosti na výbornou
úroveň podloženou nadšenou praoí a hromadou osobitých nápadů v koumáoké hlavě šéfově. Ten se představil tentokrál
jako novomanžel, jejich pořad Hledačova dobrodružství byl
výborný a originální jako vždy a sklidil mohutný pctlesk
niomér.ě se nedal zaplašit dojem, že vystoupení v prosinc:
a některé další pořady, které jsme měli možnost shlédnou
měly větší šmrnc. Skutečností zůstává vysoko nasazené laka kvality a velká pracovitost souboru, který má často
nové věci a snaží se nacházet nové cesty i po scénické
stránce. V současné době nemá u nás konkurenci.
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•4.Večer: Xrachtotál - Jan Fisoher a Hanspaulský hudební
Voršestr - Marek Sebelka - Baletní jednotka
Křeč - Hudebná zábavná skupina Ondřeje Hejmy
KRACHTOTiÍL
Originálně nastrojená kapela sdružená kolem známé
houtyšské postavy Sergeje /vl. jm. Martin Prokop/, po
roce hraní, předvedla poraěrněkvalitní hard rockové show
s náznaky boogie /mollyovské riffy/, textově zajímavé
a původní, s řadou slušných nápadů. Docela příjemné
překvapení a vůbec žádný krach, jak se mnozí skeptičtí
pozorovatelé obávali...
HANSPAULSKÁ HUDEBNÍ VORŠĽSTR
Již na prosincových dnech naznačil Honza Fischer, že
ve spolupráci s nadšenými a šikovnými lidmi mohou jeho
písničky získat zcela odlišnou polohu a to se znovu potvrdilo v zajímavém bloku Hanspaulského hudebního voršestru, kterak vtipně svůj band nazval* Sestava: Jan
Fischer-acc g, voc, Vašek Kopta-pno, Honza Kalousek-g,
Pavel Kučera-bg, Ondřej Moucha-ds, Vítek Malinovskýaltsax,fl, Jiří Novotný-tensaxf se představila v pohodě
s poměrně zažitým repertoárem, na kterem bylo vidět, či
spíše slyšet, že si s nim dal někdo dost práce. Nápadité
aranžmá, v němž písničky, známé dosud hlavné z podání
samotného Fischera dostaly plastičtější fazónu a švih.
Velký potlesk a další příjemné překvapeníf třebaže se
tak trochu očekávalo. Uvidíme, zda to"vydrží do budoucna a co z toho vyleze, mohlo by to být dobré!I!
MAREK ŠEBELKA
Premiéra známé houtyšské postavy, v klavírních improvizacích s nádechem klasických reflexi, se vcelku
vydařila, i když začátek byl lepší konce, výsledkem byl
zasloužený potlesk a žádost o přídavek.
BALETHÍ JEDNOTKA KŘEČ
Tolik populární -bratři Cabanové se tentokráte představili s dalšími kolegy a znovu jsme museli obdivovat
jejeich práci na scéně a se světlem v nesmírně aplaudovaných číslech Slipper Dance, Hlavy s příslušenstvím a
Paroháč. Svým vystoupením dali večeru znamenitou štávu
a posunuli jej do zcela jiných dimenzí.
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" HUDEBNĚ ZÁBAVNÁ SKUPINA. ONDŘEJE HEJMÍ
Nejpopulárnější hanspaulský representant, Žlutý Pes,
uzavřel bohatý program hanspaulského hudebního léta
HaHule svým vitálním koncertem po delší nucené ohlášené
přestávce ve večerním programu, ve které se čekalo na
členy Hevalu, kteří měli ten večer koncert v Gongu. Plné hlediště ukázněně čekalo na zlatý bod prograiui a bylo odměněno ukázkou kvalitní muziky. Skupina v tradiční
sestavě se představila v pohodě, s profesionálním přístupem a odpovědným výkonem. Od posledního hanspaulského
konoertu udělala ještě další krok vpřed, třebaže repertoár zůstává v podstatě stejný /hlasovky jsou stále ty
nejlepŠÍ fláky/, i když několik novinek signalizuje i v
této oblasti skryté rezervy /FKS, Zůstaň klidná/. Cha-»
rakteristickýrni znaky je hutná rytmika a maximální výkon tří kytar. Připočtěme k tomu duo H a H za bicími a
sólistický výkon zpěváka Hejmy a výsledkem je opravdu
důstojné zakončení hanspaulského festivalu. Škoda, že
si to nemyslili kolembydlící a způsobili nechutné scény
protestů a policejní asi stenos, třebaže kromě decibelů
bylo vše v naprostém klidu, pohodě a slušnosti /zkušenost pro příště: začínat dříve!/.
Po čtyřech bohatých a pro vystupující a pořadatele
namáhavýoh dnech skončily III. hanspaulská hudební dny
/HAHULE/, festival, kde se představilo celkem 25 interpretů, z převážné většiny kvalitních /alespoň dle lokálních měřítek/ a které shlédlo velké množství spokojených diváků - všechny večery beznadějně vyprodány,
to musel být pro pořadatele dostatečný argument o pořádání takové akce. Velký díl na tom má agilní pořadatelka z OKD 6 Olga Fialová a s ní řada bezejmenných kolegu
kteří se o zdárný průběh přičinili. Na tomto místě je
rovněž namístě poděkovat Tlučhořovi za výkon ve funkoi
speakera, místy snad diskutabilní, ale celkově solidní
a každopádně náročný.
Pokud bychom chtěli tuto akoi /a předešlé/ hodnotit
z jiného pohledu, zůstává faktem, že největším kladem
-přes některé výborné výkony- zůstává pouhý fakt, že
se něco takového uskutečnilo v takové formě. Připomínky
budou vždy, pro příště snad lepší výběr menšího počtu
interpretů, lepší časový program a hlavně lepší způsob
distribuce lístků /na hanspaulský festival by měly být
lístky především pro hanspaulské fanoušky.../.
«
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ODPOSLECHNUTO V KULOÁRECH - HaKuLe - červen 1983
Po skončení posledního dne uspořádali dopisovatelé
naší redakce spontánní anketu mezi odcházejícími diváky a účinkujícími, co tomu kdo říkal...
Vláda Kouřil - -Jazzová sekce : Potím se, potím. Bylo
to velmi dobré, potím se, potím..«
Aleš Kout - 3.roČník práv; Občas to nemusel bejt taková j rachot, ale nakonec i to je třeba. Jde o toipY
aby byly takovýhle akoe. Dnes se mi líbil Sebelka a
Fischer, i když to bylo trochu komerční. A nemuseli
přijet příslušníoi, to bylo úplně zbytečný.
Petar Intro - Bluesberry: Líbili se mi Bluesberry,
samozřejmě. Pak Mimosa, zajímavý bylo Švihadlo, mělo
to něco do sebe, Kaji mě rozesmála a Fischera jsem
bohužel neviděl, byl jsem zrovna na Starý Faře.
Radek Dočekal - RS Vpřed : Nemám, co bych řek. Celý to
bylo dobrý, EPC vede! Moc 3e mi líbili Maji, dnes to
vyhrál Fischer, ani Pc3 neměl takové j aplaus, Eejma
ztloustl a Psovi ujel Eungaria Express...
Ivan Hlas - N.Papaya: Oproti loňska se^po všech stránkách zvedla úroveň- Myslím technickou úroveň kapel. Al<
ňák mi chyběla nápaditost, až na pár výjimek.
Jarda Sadílek - 390 m n.m.: Líbilo se mi všecko. Nebo
skoro všecko. 3ylo toho mnoho. Takhle je potřeba to dě
lat! Mrzí mne, že jsme nehráli, moc mě to mrzí /spoluhráč v nemoonici - pozn.red./...
Martin Krause - Bluesberry: Nebylo to ono, čekal jsem
to lepší, od všech, i od sebe. Ti muzikanti na to raaj!
Pavel Skála - Marsyas: Překvapil mě risoner, e:oc se
mi líbil, hlavni* ty
hezký nápady, hráčsky se
to dá udělat lip až to sedne, ale má to hlavu, to je
muzika, to co předvedli.
Tonda Smrčka - Pumpa: Nejvíc se mi líbil Bisoher, to
byl odvaž, pak Křeč, Pes to byl standard, příjemný

IX.
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překvapení byl Tvůj problém. Absolutní zážitek z folku
- to byl Karel Plíhall
iíartin Novotný - student žurnalistiky: Tvůj problém,
to bylo udesný! To je podle mne odepsanej soubor. Velmi dobrá byla Káva, zajímavéj ácbelka, moc dobrej byl
Fischer.
Pořadatelé KD Zavadilka: Jen houší a víc! Nemilé překvapení bylo spojeno s nepříjemnou aktivitou místnách
občanů, kteří volali VB. Rádi bychom vyzvedli organizační zajištění. OsobnČ se nám líbil ten Sobolka /rozuměj šebelka/, nelíbily Obludky...
Richard Dvořák - Navi Papaya: Špicuj ákoda Jen těch
opruzu, co so děly kolem. Ale úroveň - špica! Překvapil
mě Fischer, to Jsem nečekal. Navíc piáno bylo velmi
kvalitní, ale ty grimasyl
Luboš Zajíček - zvukaři Jen lépe a radostněji! Jsem rád
že vůbec něco takovýho probíhá. Je to jeden z mála festivalů pro amatéry. A 90 % amatérskejoh skupin se vyznačuje nevyhraností, přesně se tady ukázalo, kdo hraje
Častějc a kdo jen občas. Velkou roli hraje nervozita.
Mikrofony, knoflíky, aparáty, světla, je toho na ně
moc. Já tu byl ve středu a dnes /čtvrtek/, včera 3e mi
líbili nejvíc Bonsai a Tvůj problém, dnes Fischer, Pes
a Cabani•..
Jarda Tlučhoř - speaker i Bylo to moc pěkný, hlavně
pěkný bylo, že to vůbec bylo, ale jsem rád, že už to
končí a můžu Jít do restaurantu. Mám děsnou Žízeň, byl
jsem tu čtyři dny na sucho. Líbilo se mi toho hodně,
dnes to bylo všechno velmi vydařený, včera jsem se znamenitě pobavil při Maji, úterý byl trochu opruz až na
Plíhala s Nerezem - to byl zážitek a v pondělí to vedle
Kafe. Doufám, že příště to bude maličko jinak a že se
budu moci klidně Jen dívat z hlediště...
Olga Fialová - organizátorka festivalu: Nechci se vyjadřovat. Jsem velmi unavená, mám za sebou všeoky ty
nesmyslný a slabomyslný stížnosti a policajty, ale pře:
všechny problémy jsme to dovedli do konce.
•f 1 <s»*
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T 2 m NĚKTERÝCH OBLÍBENÍCH FÍSNIÔ2X ZH.P.C,

K hanspaulské hudební scéně neodtažitelně náleží
i oblast hudebních textů, jejichž krátkou vernisáž
v našem občasníku již tradičně uvádíme. Jako obvykle
obsah tvoří práce populárních hanspaulských skupin:
Navi Papaya, Bluesberry, Hanspaulského Bluesbandu,
Hanspaulského hudebního voršcstru, Nerezu, Obludek
a dalších. Ačkoliv tato rubrika by ráda přinášela
objektivní pohled do hanspaulských mikrofonů, její
skutečná podoba závisí jen a jen na ochotě autorů dovalit ty svoje strofy a na vytrvalosti naší redakce
ty zmíněné strofy vyzískat, což v nokter^oh případech
bývá až neskutečně obtížné... Nicméně věříme, že případní fanouškové našich hvězd budou aspoň zčásti uspokojeni tím, oo 3e nám ¿jcd&řilo nashromáždit.

Jan Fischer : CO TI Dl
Co ti dá, co ti dá
tak nebuá přeci moula
to je kočka, co se toulá
no tak co ti může dát
snad kočičí zlato
snad kočičí lásku
to ti dá
Jo ta se umí tulit
a kdekdo na ní ulít
ale co ti může dát
ta se toulá touhle čtvrtí
a zadečkem si vrtí
ta to zná
/hraje Hanspaulský hudební voršestr/
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Jan Fisoher : J3 TU DEN
Je tu den
s chutí kyselýho vína
den a s ním trochu kocovina
den a je to taky tvoje vina
tak nedělej, že spíš
Je tu den
s rukama za hlavou
den s hlavou troohu bolavou
den a ptáoí za voknama řvou
tak nedělej, že spíš
Nedělej, že spíš
tohle je línej kraj
měla bys vstát a dělat čaj
Je tu den
s chutí lískovýho těsta
den a ráno jako jedno ze sta
den s věóným hlukem velkoměsta
tak nedělej, že spíš
Je tu den
a mně přesto hlava padá
den a tvoje vopálený záda
den a možná mě máš ráda
tak nedělej, že spíš

/hraje Hanspaulsky hudební voršestr/
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Ivan Elas : Jsem tak sám
Ulicí projel
neslyšně žlutej stín
z veliký dálky
zavoněl rozmarýn
v tý jeho vůni
brcazdáš se nahá
k tůni
boxuju polštář
proč se mi právě zdáš
Bezesný noci
s tou modrou náladou
vůní tvých vlasů
a celou parádou
sráží se vlaky
a mluví zažloutlej snář
boxuju polštář
proč se mi právě zdáš
Tak přij ä jen na malou chvíli
třeba jen krátkou á bude nám lip
nechci 3i podřezat žíly
chci tě jen sladkou u sebe mít
jsem tolik sám, proč se mi právě zdáš
Zas ráno vstanu
slabej Jak starej mol
myšlenky v hlavě
si trsaj rokenrol
otevřu okno dívám se jenom tak
na holý větvi
skřehotá Černej pták

/ z r e p e r t o á r u Navi Papaya/
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Ivan Hlas ; ZLÁ ŽÍZEŇ
už ani nevíra, co jsem to proveď
trochu si vyrazit bych snad ještě doveď
chci spát
v kuchyni sedím a oči se klíží
a ty mne přebíráš jak starou rýži
chci spát
pro jednou to snad tolik nebolí
tak nevím, na oo tolik trýzně
jenom se točí drahý soukolí
mojí žízně
říkáš, že láska má být červená
a vůní připomínat růže
dobře vím, že ti vadí zelená
barva mý kůže
a tak ti povídám, klidně si sinej
proti mně v zrcadle je zas někdo jinej
ohci spát
už se mi vůbec nio nedotýká
etika, politika, erotika
chci spát
pro jednou
dál. už to nebylo, nebo si vzpomeň
jen ohvíli hořel, pak zhasnul ten oheň
šel spát
postel tu divoce tancuje kvapík
zas chvíli nejsem zábavnej ohlapík
ohci spát
pro jednou

/z r e p e r t o á r u Navi Papaya/
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Ivan Hlas t Návrat z noční šichty
Není už noc
a ještě není den
mlhavý šero je tichý
až na ÓtyřStvrteční takt
co ho do mostu nad řekou
vytlouká nákladní vlak
Ziraomřivě se do kabátu choulím
z domku u řeky rovně dým stoupá
v ruce mě hřeje cigareta
mám jich ještě pár
a cesta už snad nebude tak dlouhá
Ulice bez lidí vypadá jinak
kamení se jinovatkou blýská
prošel jen metař, co ho zmáhá kocovina
a společnost ho nenechala spát
Počítám kolik ještě sohodů
chouba voní a je bílá
nesu ti pod kabátem mrazivej vzduch
a v kapse studenou láhev vína
spolu budeme snídat
spolu budem i nocovat
spolu budem zpívat
a spolu budem pít
spolu
spolu
spolu
spolu

budem
budem
budem
budem

teplo
náhoda
blízkost
smích

/ z r e p e r t o á r u Navi Papaya/
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Ivan Hlas ; Rock'n'roll je víc

\

Špatnej tlak až z toho hlava bolí
v kapse lístek, co ti někdo dal
lidem kolem jsi v očích hrubou solí
potácíš se a pořád bys jen spal
tvoje máma marně doma hledá psaní
kde jí píšeš, že ji máš pořád moc rád
přijde^na to bez velkýho ptaní
rock'n'roll je víc
rock'n'roll chceš hrát
se
mokrý vlasy na čelo lepí
smutný překladový nádraží
snad jste byli oba trochu slepí
a chtěli bíloj barák s garáží
tvoje děti marně doma hledaj psaní
kde jim píšeš, že je máš pořád moc rád
přijdou na to bez velkýho ptaní
roclc^n^roll je ví o
rock'n'roll chceš hrát

/ z r e p e r t o á r u Navi Papaya,/
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Jana Víčková ; Q.Z. BLUES
v 0»Z. dostanou pomeranče
a maj tam prej i štávu mít
jo o takovýhle slasti
se mi snad jen může snít
běžím hned do obchodu
už je tam fronta jako had
na takovýhle véci
postojí si každej rád
tak trpělivě čekám
čekávám tak spousty dní
li dli jsou otrávený a smutný
a celou frontou teskný blues zní
pak nřivezli pomeranče
se Štávou je to ale zlý
fronta se však hned rozchází
- přivezli kubánský

Jana Víškové : KOS MI KYTKY" DOKUD ŽIJU
nos mi kytky dokud žiju a ne až si budu v nebi hrát
postav mi je k posteli a mně se bude hned lip spát
když zlá nemoc mě souží, podej mi ruku záchrannou
když jsi ale v pánu - nevíš kam tvý nohy jdou
nenos kytky k mýmu hrobu, pak nebudou pro má vini mít
když nepřijdu do nebe - v pekle nebudou je chtít

/hrají 31uesberry/
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Jarda Řehoř ; SLADKÁ
jsi sladká, sladká, jak ranní dospávání sladká
sladká, jak milostný odmítání, Jsi tak sladká
jak stvořená k milováná, ach bože, jak jsi sladká
Jsi sladká, jak cukrovou vatou jsem se tobou ovinu!
tak sladká, že mě leptáš jako zubní sklovinu
spustila jsi na mě svou nej sladší lavinu
ta tvoje sladkost kryje značnej nedostatek
a tvoje láska je mdlý světlo svíčky z vydlabaný
a kdyby se tě na rač někdo ptal /tykve
- jo tak mu klidně řekni: už se namlsal...

Jarda Řehoř : KCTCKY TOULAVÍ
zas další štace za štací
zas den se táhne do rána
čas vstupný zpátky nevrací
a zítřek"je další neznámá
Jak ty kočky toulavý, co u cizích dveří lehávaj
jsme jak ty kočky toulavý
co ve dne pospávaj a na noc vstávaj
pár svejch věci do báglu si dej
kytary a bubny s basou
a už náš band zas jede, hej!
B4h ví, ffoo budeme dne3 večer hrát
3ůh ví, kdy pújdem a kde budem spát
a Biih ví co si vezmem zas do hlavy
- t a k jako ty kočky toulavý

/hrají Bluesberry/
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Petr Stanko: CAS NÁM FOUK
V duši prázdno na oestu světlo nesvítí
Kdo se smál včera se dneska těžko už chytí
Sobě zapíráš nemáš už ani co říct
Čas nám fouk, ěas nám fouk
Vždyt to znáš bejby
Už sedíš klidně a stresy mizí a stačí
Ven na chodník vyjít podívat se už jsou tu další
Otázku položit, odpověá, co z toho máš
čas nám fouk, čas nám fouk
Vždyt to znáš bejby
Únavu v těle a nic před sebou tak končíš
Pak vyběhnout do ulic zoufale zakřičet ikoušíš
Když vidím tš na refýži nemůžu se už ani smát
Čas nám fouk, Čas nám fouk
Vždyt to znáš bejby

Petr Stanko: JÁ SE ZTRÁCÍM
Já jsem ňákej divnej, jak tady stojim sám
Prázdný vokna křičej, parkům těm se radši vyhejbám
Všude světla svlkěj, vodevšad na mě koukáj
čekám kdy mě ohytěj, Jak se taäy potloukám
Já se ztrácím* *••
líám podivný šaty, všem podivnej připadám
Hz mě nebaví se koukat Jako všichni
Tak už si toho přeci holka jednou všimni
Proberte mě rychle nebo to zkrátím
Vždyí já tím už vlastně vO.beo nic neztratím
Já se ztrácím«
/Hraje sk. 380 m nad mořem/

iL

anspaulská hudební soéna hanspaulská hudební scéna

Dominik : LŮZY BLUES
j
i Asi té pustím k vodě
j nesmíš mít za to na mne vztek
I já jsem totiž chudej topió
a tvůj tatík Je náměstek
Hedám ti žádnou fotku
budu se tvářit, že Jsem zlej
já vypadám jak Jirka K o m
ale cejtim se jak Babinskej
Moc rád bych byl někde
v Austrálii uprostřed hor
nemám k tomu žádné j důvod
- ale byl by to moc dobrej for
Beru si svý Černý brejle
v zrcadle mám černejch oěí víc
neptej se mi vůbec na nic
- mohl bych ti pravdu říct
Jo Já mám ženskou v Kladně
nevim jak se jmenuje
- má trochu barvu uhlí
hrozně mne však miluje
Moc rád bych byl někde
v Austrálii uprostřed hor
nemám k tomu žádnéj důvod
- ale byl by to
MOC DOBREJ FÓR

!

/Hraje skupina SuperCLOUMÁK/
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7ít Malinovský : Jlá HORKÝ LÍTO
je horký léto a tvůj pohled mrazí v zádech
jseš kytice květů, co chytla černej nádeoh
teči letní soumrak mizí ve střepech z láhve vína
připadáš mi náhle cizí a jiná
tohle blues já dobře znám
je to zášt, co k létu mám
je horký léto a na raý okna kreslí mráz
namísto slunečnice mi vykvetl zimostráz
vypínáš mně pojistky a raně docházé proud
za chvíli budeš na lístky a mě odnesou
tohle blues já dobře znám
od doby co chodím k vám
je horký léto e raůi balkón pokryl sníh
namísto tvých vlasů mým bytem voní líh
ustupuješ mi do snů na černočernej tyl^
já vždycky ze snu klesnu když cítím tvůj Susymil
tohle blues Já dobře znám
zase skonôil jeden flám

/hraje autor a jeho
Hot fial i ne Jazz Band/

hanspaulská hudební soéna hanspaulská hudební scéna
I
Dana 3ro2ícková-Fialová: PROČ NE
proč ne, když mě máš
co Jsi zač ?
to jsou pořád samý řeči
ale kdy se dostanem k věci
tak ti říkám, pojd, pojď, budem svý
jen schoulíme se v objeti
proč ne, když mě máš
co jsi zač ?
dneska v noci se mi zdálo
jak se na mne štěstí smálo
pořád myslím na to málo
že jsi u mne každý ráno
proč ne, když mě máš
co jsi zač ?
když mě neohceš, tak jdu pryč
nechávám ti tady klíč
není to můj zvyk
na co čekat a prosit
proč ne, když mě máš
co jsi zač ?

/hrají Obludky/
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TluČhoř Mílii e r : ZASE JE TO ŠOUFL
hledám nákou ženskou, hledám ňákou ženskou
mám totiž splín, mám totiž spl-ín - jsem sóm
jestli ňákou potkám, tak jí srdoc dám
jestli bude černá, jestli bude černá
pozvu ji do packu, pozvu ji do parku, co znám
naše těla v trávě nikdo nepozná
jestli buie bílá, Jestli bude bílá
pokoj si objednám, pokoj objednám na klíč
když bych ho měl pak platit, utíkal bych pryč
zase jo to šoufl, zase jo to šoufl
měl bych už jít, měl bych už jít - kus dál
každej na mě kouká, Já abych se smál
/hrají Bluesberry/

Tlučhoř Mtiller : JCJLsuA LÁSKO
krásná lásko, kam zmizel tvůj stín
zapadlo slunce - zůstal mi jen spleen
zbyla mi jen tvá fotka, bílej pletací drát
hřeben co nemá zuby, co na něj nejde hrát
nasedám právě na vlak, kam jede nevím sám
najdu si jinou lásku, vrátit se nehodlám

/ h r a j e Hanspaulský Bluesband/
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Tlučhoř lElller : ZA STO LET
všichni mý známí maj místo a plat
brzy ráno vstávaj - brzy chodlj spát
za 10C let - málo platný
na hřbitove budem svý blues hrát
tenhlecten
radši bych
za 100 let
nevzpomene

shon, to není můj štyl
si sed do stínu a pil
- málo platný
nikdo, že jsem byl

půjdu na nádraží,
posadim se k oknu
za 100 let - málo
bude z toho vlaku

čeká tam vlak
a odjedu jen tak
platný
jenom vrak

novej vůz, novej novej byt
na novou chatu co nejdřív ušetřit
za 100 let - málo platný
na hřbitově oudem všichni hnít

/hraje Hanspaulský Bluesoand
a 31uesberry/
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Zuzana Navarová i KOČKY
Když kočky řvou, tma sirkou připálí
sladkobolný karamel, voňavá neštěstí
celou mě rozkrájí, broušený půlměsío
Když ptáci řvou, není to bolestí
když holky lžou, mrazí je v zápěstí
cikánka maličká, přičaraj synečka
UŽ svatí jdou v kulhavém příběhu
sandály dřou na paty vševědů,
a voda k zábradlí tak moudře promlouvá
Pili jsme
líbali se
léto jsme
na podzim
pili jsme
líbali se
léto jsme

na zimu
na Jaro
milovali
spali
na zimu
na Jaro
milovali

Když ptáci lžou, voňavá neštěstí
připálený karamel zamrazí v zápěstí
v kulhavém příběhu není to bolestí
Pili jsme
líbali se
léto jsme
na podzim
pili jsme
líbali se
léto jsme

na zimu
na jaro
milovali
spali
na zimu
na jaro
milovali

/hraje Nerez/
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ZdenSk Vřeštál : DEŠTÍČEK

Je v tom kousek poezie
koukat se, jak venku lije
a sušit svou letní košili
Z nebe padá chlad a^voda
šedá to je skvtlá móda
kanály jsou na mol opilý
Milenci oo v parku žili
se v tom dešti rozpustili
uválená tráva ožívá
Kavárnám se okna potí
študák srká horký piti
pálí jako mladá kopřiva
Je v tom kousek poezie
smutku a melancholie
když té voda na kost promočí

/Z.Vřeštál-Nerez/
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NA SLOVÍČKO S ING. VLÁĎOU VYTISKOU O NEREZU I JINAK

0 interview do tohoto čísla naáeho občasníku Jsme
požádali osobu nad Jinó povolanou, známého hanspaulskóho jazzmana, hráče na kontrabas, Vládu Výtisku,
člena populární a uznávané folkové skupiny NEREZ a
kapelníka příležitostného sdružení pro obnovu Jazzu
na Hanspaulce, tzv. HUDBY KE KÁVĚ, k Jehož skutečné
nabité sezónÔ jsme mu položili tuoet otázek...
/LÓgr/: V posledním čísle Logru počátkem jara 1982
Jsme uvedli stručný proril skupiny Nerez, tehdy prakticky Ještě formujícího se souboru, známého víceméně
Jen nejbližšímu okcli. Co se od té doby změnilo ?
/Vytiska/s Změnilo se jen něco, např. obsazení souboru zůstalo stejné... Účastí na různých festivalech
Jsme se však dostali do podvědomí diváků i pořadatelů,
oož přineslo nové možnosti k vystupováné v Praze i
venku, takže Jsme za minulou sezónu - i přes půlroční
nepřítomnost Zuzany - hlavně hodně nahráli.
/L/i V loňském roce Jste získali řadu uznání, poohvalnýoh kritik a oen /Vokalíza, Porta/, které Jsou bezesporu zaslouženým oceněním vašeho tvůrčího úsilí a
přístupu, čeho si nejvíc vážíte?
/ w / : Já osobně si ne j ví o vážím Vokalízy - konečně,
Portu má doma i Petar Introvič s Bluesberry•..
/L/; Jak se tyto úspěchy promítly do života souboru a
do vašich koncertů?
/ W / : Jak už jsem řekl, hlavně se to odrazilo ve zvýšeném zájmu diváků, pořadatelů atd., takže máme mnohem
více práce a neustále něoo nestíháme...
/L/l Jaké bylo vaše letošní účinkování na Portě po
loňském vátězství a jaký je tvůj dojem z obou posledních ročníků?

*
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/VV/; Letošní ročník Porty se nám líbil daleko více než
loňský i přesto, že naše pozice obhájce loňské Porty
byla poněkud obtéžnějěí. Zdá se, že se letos na Portě
výrazně prosadila tendence k odklonu od tradičního schématu ôeské country, což se projevilo jednak dalším přírůstkem folku, jednak pozoruhodnou inovací v tvorbě
některých country a bluograsscvých skupin /např. Průdušky z Teplic/ a konečně i účastí originálníoh a těžko
zařaditelnýoh skupin /Lojza z Bratislavy/.
/L/; Vaše popularita bezesporu narostla, oo na to masová media? Nepodávají si u vás dveře všelijací manageři
a producenti?
/w/1 Nějaký zájem by tady byl. Pádným důkazem je konečně i tento můj rozhovor přímo s chefredacteurem tohoto
znamenitého hanspaulského listu. Co se týče zájmu ze
strany rozhlasu, máme asi 7 studiových nahrávek v Hradoi Králové. Občas se vysílají, v současné době snad i v
Praze* 5 manažery a producenty se zatám pytel neroztrhl
- možná až ándrej začně u těch bubínků zpívat...l?l
/L/i Nedochází k nějakým pokusům či snahám rozbít vaši
skupinu zvenku např. tzv. lanařením ?
/w/1 To víš, touha lano dávat a zároveň se jiného chytat, ta je v každém muzikantovi. My to zatím řešíme
svépomooí v duchu toho známého přísloví o vlku a koze.
Já jsem dal lano do Kávy Andrejovi a Zuzaně a naopak
Jsem se spolu s Andrejem chytil lana vyhozeného ze Zdeňkovy KopřivřeSti. Jediným pokusem o rozbití skupiny zven
ku je zatím mimořádně silné lano s nabídkou na roční povinnou spolupráci dvojice Sázavský § Vřešíál s ministerstvem národní obrany...
/L/: A CO váš repertoár? I když se stále opíráte o některé známé staršá písničky, přibyla řada novýoh věoí.
Kdo se stará o přírůstky a Jak taková nová věc u vás obvykle vzniká?
/w/t Materiálu na nové písničky máme dost. Staré se o
něj Zdeněk Vřešiál se Zuzanou Navarovou a máme určité
vyhlídky na spolupráci s Jinými známými a ryze původními

Hl
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autory /mj. Ivan Hlas, Vláďa Merta, Karel Plíhal/.
Žranže zatím tvoří dílem všlohni dílem Je píše kapelník Víta Sázavský,vkterý se také podílí nawytváření
finální podoby Zdeňkových a Zuzaniných písniček, někdy i tím, že udělá-ze dvou Jednu...
/L/: Jaké Jsou oíle a plány Nerezu do budouona?
/ W / : Haším hlavním oílem i nadále zůstává neustálé
celkové zlepšování po autorské i po interpretační
stránoe. Uvažujeme rovněž o využívání dalšíoh nástrojů
/bonga, klávesy, elektr. kytara/. V případě, že zájem
pořadatelů u PXS potrvá, pokusíme se o zvýšení kvalifikace. S tím souvisí také otázka zaměstnáné atpod...
Ale tofele všechno budeme řešit až sekluci vrátí z vojny. Zatím Je třeba hlavně ottčit a hrát.
/L/i Kromě hraní v NEREZu vykazuješ Ještě další aktivitu v sympatickém sdružení tzv. HUDBA KE KÍAVÉ. Jak
to vlastně s Hudbou ke kávě vypadá? Budeme Ji mooi
vídat častěji alespoň v klubových místnostech, Jak
bývalo dobrým zvykem* nebo zůstane Jen vyloženě příležitostným sdružením pro akce typu Hanspaulských dnů,
kde získala zasloužené ovace?
/W/l Káva - to Já rád... Ale má to háček. Všiohni do
Jednoho to děláme bokem. Myslím tím nejen Kávu Jako
kapelu, ale hlavně Jazz. Dokud Jde o legraci, tak J a
to*príma, ale Jak se to má dostat na nějakou seriozní
úrovan, nastávali potíže. Schází čas a hlavně člověk,
který fcy ostatní honil do práce a připravoval materiál
Já tohle prostS nestíhám a nemůžu to plánovat. Hlavné
že si tuhle muziku rádi zahrajeme, a to my zase Jo...
Takže v klubových místnostech budeme hrát alespoň příležitostně, dokud nás odtud nevyplaví nové vlna. Mimochodem, materiál pro Kafisty fey mohl připravovat třeba
Richard Dvořák, ale to by si musel do Houtyše vozit
sebou noty • •. jŕl 1
/h/i Jak se snášá tvoje činnost v Nerezu s hraním s
kafisty? A Jak se vlastně na celou svoji hudební činnost díváš s pohledem do budouona?
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•/w/i Pro mě Je Káve Jednak báječná relaxaoe a Jednak
vynikajáoí doplněk k tomu, co hrajeme se skupinou Nerez
at už Jde o latinské věci nebo o swing, Jsou to všechno
klasické písničky, které považuji alespoň pro sebe za
povinný základ. Na druhou stranu Je tady-ten problém s
ôasem, ale o tom už Jsme hovořili. Pokud se mýoh dlouhodobých plánů týče, lze Je vyjádřit dvěma slovy: kontrabas a Nerez. Pro neJ bližší sezónu však chystám takový
| malý hudební projekt s pracovním názvem NAD ŠÁRKOU 25.
Jedná se samozřejmě o překvapení...
1

/L/i Myslíš si, že lze hovořit o nějakém Hanspaulskám
I hudebním hnuti a co bys k tomu dodal?
j / w / : Já myslím, že o něfcem takovém hovořit lze, i když
[ se asi nedá mluvit o nějakém Jednolitém proudu. Hanspaul
skou hudební soénu determinuje jednak na tak malou aglo[ merači nebývalé množství nápadů a lidí ochotnýoh ke
, každému experimentu a na druhé straně bohužel velmi
i krátká životnost většiny tóohto hudebních projektů. Dle
, mého názoru je to škoda, hudební potenciál takových v
» Hugů a Eápandrů by se určitě dal lépe využít... Kdybych
to měl nějak slinout, pojal byoh to řečnickou otázkou:
I Slyšel jsi někdy třeba o Záběhlických hudebních dneoh?!?
| A * / ; Jaký je tvůj vztah k Hanspauloe?
; / w / : Jednoznačně kladný 1 V kapele platím za těžkého
| šovinistu...
j /L/: Děkujeme za interview a přejeme hodně zdaru, ahoy!
i

%

% %

hanspaulský Jazz na výši
po večereoh v houtyši !
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LETOŠNÍ PODZIiu Y HAN3PAULSKÉ HUDBĚ
Odhadem asi půl roku uplynulo od Hanspuulského hudebního léta a ve složení některých kapel došlo k převratným změnám, přímo k zemětřesení. Definitivní rozpcd
skupiny Navi Papaya už snad ani tolik nepřekvapil, třebaže byl těžkou ranou těžce vybojované úrovni hanspaulské hudební scény. Ivan Hlas nejprve zkoušel další formu rockového projevu, ale záhy nastoupil novou cestu,
jeho bývalí spoluhráči většinou pak přešli do raomentálvslmi silného sdružení kolem Honzy Fischera, presenčnl
3lužba zastavila náramně dobře rozjetý Nerez, a tak beze zni? ny vlastně zůstávají pcwze dvě najstarší kapely
HPC - Bluesberry a 2lutý Pes. které už svými zažitými
způsoby nepodléhají -tolik tvůrčímu kvasu mladších kolegů. Následující stručný přehled několika postřehy nejmenovaného hanspaulského hudebníka odráží* současný dojem z hanspaulské hudební soény na podzim 1983.
V létě se definitivně rozpadla NAVI PAPAXA, soubor,
který pro HPC vytvořil hodně osobitou tvorbou Ivana
Hluše a nadšeným přístupem a nápady Jeho spoluhráčů. V
poslední době však již spolupráce uvnitř kapely vázla,
veškerá odpovědnost ležela na Hlasovi a bratrech Dvořácíoh, zatímco Kalousek proponoval vlastní projekty, a
to i co se týče aparátu. Za dané situace již poslední
koncerty byly £ n aby byly, zhoršila se i poslední saidržnost, nikdo s tím nechtěl mít nic společného, škoda.
IVAN HLAS založil novou kapelu se starými bigbýíáky
Jirkou Horálken /ex-Hugo Band a Žlutý Pes /Pumpa/, Hugo
Kholem /býv. ved. Ku£o3andu aj./, Hánou Janáčkem /exHu^o/ a Vlastou Voralem /ex-Ananas aj./, ale dopadlo t?
nevalně a k vážnější realizaci nedošlo. Ivan zvolil novou cestu a se zbytky Nerozu /Navarová, Vytiska/ a nově
objeveným houslistou Pavlem Cinglem založil jakousi akustickou superskupinu OU VEJ BAND a zdá se, Sejmu to
tentokráte vySlo. Třebaže repertoár se fav.ticky přálig
nezměnil, nová forma přináší laleko klidnější, něžr/
jasný tón, výraznější projev a zajímavý zvuk: Jasný vokál a housle. Koncentrace vynikajícího muzikantského
materiálu ve sioipino slibuje kvalitní muziku, pokud to
vydrží a všichni*si zachovají počáteční nadšení. Úvodní
koncerty v F-clubu a Ostrově n/ohří to jen pntvrdíly.

hanspaulská hudební s c é n a ' \ a n s p a u l s k á hudební soéna
Hlasovi bývali spoluhráči z Papayi většinou přijali
angažmá u Fischera /jen R.Dvořák nejSpiÉ zůstává u Ivana a pcsílí Ou Vej 3and 7 ?/, ¡Jafaóá Hanspaulský HUD3BNÍ
VORSfíSTR se po slibném uvedu ještě formoval. Bubeník
Mouoha odešel na vojnu a tak se vytvořila sestava:
J.Fischer-voc, g, V.Kopta-piano, J.Kalousek-g, P.Kučera
-bg, I.Dvořák-ds, Vít Kalinovský-cl, Isan Novotný-sax,
která dosáhla názorové jedr.oty na svoji tvorbu, kterou
představují výhradně Fischerovy věci, araržované za bohatého přispění Kalouska a zejména V .Kopty. Od HsHuLe
učinil soubor značný pokrok, docílil solidního stupně
vyhranosti a zaujal uprázdněné pozice v hanspaulském
hudebním svšte. Jeho produkce slibuje nové oživení,
protože má co říci...
Honza Kalousek založil soubor Propolis, který se
mezitím přejmenoval na R0JCANN3, ale repertoárem zůstává věrný původnímu názvu /Police/, který dobrou produkol chce bavit obeoenstvo - texty, o něž byl požádán L.
Tuček /?/, hraničí 3 anekdotami - hitem č. 1 je son^
Chlapeček mi ukrad kachničku! Hrají: K.Kalousek-g,
Linhart /ex Yoxo/-rg, Kučera-bg,J.Chlumecký /konzervatoři sta/-ds. Kam to povede, ukáže Čas...
NER3Z není sice vyloženě hanspaulskou kapelou, ale
muzikanti se zde sohází a částečně splynuli s prostředím. Toto výjimečné seskupení obzvláště šikovných lidí
vytvořilo za krátkou aoou své existence tolik práoe,
kolik ostatní kapely nedokázaly ani za celou dobu svého trvání. Dvojnásobné vítězství na Vokalíze /a na
Portě/ je toho zřejmým dokladem» Ke svéráznému pojetí
folkové tvorby avojioe Sázavský - VřeStál přidává Zuzana Navarová latinské prvky a V.Vytiská Jazzový feeling. Velká škoda, že velice slibnou dráhu zastavila
presenční vojenský služba inženýrů Vřeštála a Sázavského - na celý dlouhý rok.
HUDBA KE KÁVĚ působí jako příležitostný soubor už
delší éľobu, většinou se stejným, ale kvalitním repertoárem, který Je dobře zvládnut, jak svědčí i nahrávka z
HaHuLe, pod jejímž dojmem se znovu uvažuje o větší aktivitě a případném zřizovateli a nějakých koncertech.
Kladným rysem kapely, která vyplňuje tematickou mezeru

Hr

hanspaulská hudební soóna hanspaulská hudební scéna
na zdejší hudební scéne, je skutečnost, že do jazzu
přináší rockové cíténí i v klasických jazzůvkách, jde
o živô zahraný spontánní jazz* Nevýhodou naopak je průvodní rys Kafistů - celá záležitost je oddechovým koníčkem pro odpočinkový Čas, takže o moc nejde.
Žlutý Pes, vlastně HUDEBNŽ ZÁBAVNÍ. SKUPINA O.HEJMY,
je souborem naprosto špičkových muzikantů, kteří rovněž
mají kapelu jako zábavu a vedlejší poměr. Z toho důvodu
je i zde produkce pořád stejná a nejde to dál. Ale i
přes tento handicap má soubor obrovský význam a zaslouženou popularitu. Poslech stojí vždycky za to...
Podobný význam a popularitu nelze upřít ani dnešní
nej starší hanspaulské kapele BLUESSERRY, kteří působí
v dosti úzce vymezené linii už téměř 8 let a v nejbližším okolí v důsledku určitého stereotypu se již oposlouchali, takže v současné době jsou mnohem populárnější mimo KPC a vlastně i mimo Prahu /ilorava/. V poslední dobá však kvalita pozůstává za popularitou. Po
odchodu bří Dvořáků přestalo hrozit bigbeatové nebezpe*
čí, ale hlavní devíza nové sestavy -lidovost- často
přeohází v prostotu, protože z různých příčin se soubor
stále nemůže vyrovnat se stagnací, která nastala. Vytratilo se nadšení, spontánní přednes a zavládla pohodlnost a zaběhlá rutina. Ani hráčský materiál neslibuje
výraznější změnu. Vedoucí si to zřejmě uvědomuje, ale
zatím neví jak na to. Blues je omezený hudební útvar^a
vymyslet něco je relativně velice snadné, ale zároveň
nesmírně složité. Posluchačům se produkce lífrí, ale jediným přínosem zůstává nepříliš důsledné mapováni méně
známých oblastí lidových blues a jejich přenášení do
podobné ale ryze české polohy.
V souvislosti s výše uvedeným může dvojnásob mrzet
konec existence HANSPAUL3KÉH0 BLUES BANDU, který mohl
brzy vynést HPC na absolutní špičku - už ptroto, že v
celé zemi v táto oblasti působí jenL.A.B.3. V Hanspaul*
ském 31uesbandu se snoubila lidovost a zemitost s muzikantským mistrovstvím. Je škoda, že tento projekt pro
nedostatek času dočista usnul, protože podobná formace
by měla obrovské předpoklady - ostatně těch několik
uskutečněných koncertů bylo zážitkem...

banspaulská hude'oní soéna hanspaulská hudební scéna
Jediná dívčí skupina na EPC, která realizovala produkci /jinak se zde zakládalo dívčích skupin několik/,
03LUDKY, se po HaKuLe pravděpodobně rozpadla, což se v
podstatôé dalo čei&t. Soubor dospěl do situace, kdy se
rozhodovalo, zda přestane být pouze společenským Jevem
a s tím se zřejmě nedokázaly holky vyrovnat.
Plastické sdružení kolem bří Podpěra s obskurním
názvem lí^JI Je specifická domácí záležitost; Jejich
krédem není bůhvíjaké umění, ale jejich bezprostřední
projev jim může závidět leokdo. V paměti zůstává jejich
hudebně scénioké vystoupení na HaHuLe, jakožto vynikající specifická záležitost lehce inklinující až ke špičkové kabaretní produkoi.
Protože o Hanspaulském potéru není dostatek zpráv
/skupina Torr se záhy rozpadla/, stejně jako o famózních
hanspaulských hudebních osobnostech Hugovi a zejména
Eapandrovi /na HaHuLe se přihlásil, ale projekt nedotáhl
do konce a nebylo z toho nic/, a protože ani mystická
skupina Vehykl už asi 8 let nevystoupila, zakončíme náš
stručný přehled pohledem na YO-YO BAND, který sice aeai
han spa u sikou scénu nepatří, nicméně s ní udržuje blízké
kontakty. YO-YO BAND zvolil novou forau doprovodu, bez
kapely, pouze s kytarou a je třeba říci, že to byl povedený ta#, který přinesl značné zjednodušení a tím i
zvýraznění vokálního projevu, který je opravdu na špičkové úrovni a nemá u riás obdoby«
To byl stručný pohled na současnou Hanspaulskou hudobní scénu, která i přes některé konkrétní výhrady má
naprosto positivní charakttr už svou vlastní existencí
a zůstává naprostým unikátem se specifickou tvorbou a
specifickým prostredím, kde se ve vhodné dobo soustředila celá řada schopných lidí, hudebníků a autorů, což nám
může každý závidět. Zístává nu nás, aby tyto vymoženosti si zachovaly své positivní rysy a původnost.

/miš/

z kuchyně hanspoilské t v o ř i v o s t i z kuohyně hanspaultké

HANSPAULSKÄ LITERÁRNÍ TVORBA V POSLEDNÍ D03Ě ...

Kromě široko a daleko populární a proslavené hudební scény existuje na Ii.P.C. rovněž literární scéna,
třebaže s podstatně skromnějšími výsledky. Nelze však
říci, že by neměla své hodnoty. Pomalu, ale jistě přibývají noví autoři, objevuji se rovněž nové forrry, což
by mohlo nasvědčovat! rostoucí vyspělosti některých
autori. Jména se zde vyskytují povětšinou známá, debutů
je málo, třebaže velmi svérážné. Dnešní kolekce si vyžádala mnoho £ráce a Času, co se týče vydobývání ze
šuplíků autoru, takže příště snad dříve...
VLÁĎA KOUŘIL je jednou z nejznámějších postav HPC, i
když odsud přímo nepochází. Ostatně to nemá daleko. Jeho práce uveřejněné v minulém čísle před rokem získaly
zasloužený ohlas.

Jsou kamenný a betonový
a nechvějí se časem
a jejich Unter den Linden Strasse
protínají poledníky
Otáčíš se do tmy
a přemýšlíš o jiných možnostech
tohoto sváta
A taky života tvé ženy
tvých dětí a taky tvých kamarádů
od těsného stolu
kde kolena so chvějí
pod jeho odvrácenou stranou
v tichu, v praohu, v plivancích
Je toho příliš, co živí strach
Kají srdce a duše ze železa
v jedu máčených ocelových prutů
a snad víc než za dob čarodějnic
pálí šlehy na spáncích

Si
Vladimír kouřil Vladimír kouřil Vladimír kouřil vladiL,

Včera stáli frontu na knížku
poslouchali Dylana a Brela
v ruce nedokonalé překlady
tělem vnímali rytmy tabla
bičovaly je Laughlinovy struny
a vrásnily prostěradlo černě
pod Kartun^ovou litografií L 117
Se smutnýma očima sledovali
odcházející poslední něžné barbary
zděšeně uskočili před zavírací hodinou
do anonymity čerstvého vzduchu
do světa betonových a ocelových jistot
zanechávali šlápoty ve směsi
omítky, listí, nafty a nedopalků
Nepochopili opilý polibek
v průciioiu za hospodou
nepřístupný cizím náladám
všech barev a s ostřími všech typů
sohopni najednou ocenit
nádheru metalýzy bouráku na prodej
odrážející blýskání televizorů na časy
Všechno je pryč a vše je jinak
zapomenout u silnice Kerouaca
s otevřenýma očima
přehlédnout na cestě Felliniho
s pifity na rozpáleném čele
už jen za zryohlené dechy noci
je dělí od rachotu ranních startérů
A Dy lan dál zpívá na stromě při luční harfě
co se děje a proč se vždy narodí velký básník
nešťastný muzikant či pokorný malíř
přece nejen proto aby samozřejmostí byli
tou r.ení ani vzduch, ani tráva
ani voda ani prach v puklé skále

m
Vladimír kouřil Vladimír kouřil Vladimír kouřil

Proč tomu co stál ve frontě
a ruky knížka vypadla
a deska dohrála
Průvan nové zvrásnil
láskou opuštěné prostěradlo
Ani člověk na této zemi není samozřejmostí

Znám koláže
které se rodí bez nůžek
a žijí v časoprostoru
Vstoupil jsec do velké budovy
V přízemí promítali na zečl automatem
obrázky z revoluce
Z prvního patra zpívali
tenor plus smíšený sbor
písně staré čtyřista let
Když jsem opět sestoupil na chodník
viděl jsem nervózně troubit
autobus mostské dopravy
na přecházejícího slepce
Smogovou tišinu prorazil
výkřik loučení
jeden z posledních projevů
mazlliaské komunikaoe

Vladimír kouřil Vladimír kouřil Vladimír kouřil

Na dně oceánů chvení so pohybují
loutky zrozsnó ze slunce a stínů
bezradní nosiči
věčně umírajících srdcí
a lásek k životu
Ani ten nejsilnejší dub
už dávno nesmí věřit potravě svých kořenů
ani ta nejsmělejší borovice
už nepřivře své dfcouhé jehličí
nemůže věřit žule, kterou objímá
Jen loučení a shledání přetrvává
nukleární reakce života
jenž ráno prooitá při setkání dlaní
je ráno
a všichni si již budou zase daleko
Někdy loutky zneklidní
a naším městem proječbu vozy
a jejioh sirény vrátí všemu živému
neznámý snysl
TLUČHOŘ / J A R D A ISHLT.FIR/ U Ž k Logru neodmyslitelně patří.
Taky tím, že ho vlastně větší část dělá, taky pravidelnými ukázkami vlastní tvorby, Jednak textů pro 31uesber
ry, jednak ostatních literárních forem. Ukázky jsou z
pripravovaného výběru poesie a ptákovin a románu.
BiUJS JSAKS
modrý džíny vyzula si
modrý džíny do zvonu
hnědý voči černý vlasy
tělo co má fazónu
je to prostě tolik krásy
když šmízuju z balkonu

"tlučhoř mUller t l u č h o ř mttller t l u č h o ř mliller t l u č h o ř

NA ULICI
za kostelem na ulici
potácí se čtyři strýoi
první nese láhev piva
rozpačitě přitom zívá
druhý nese otvírák
třetí kráčí jenom tak
čtvrtý ten se zatím vrátil
sklenici prý oestou ztratil
už ji zpátky zase nese
však se ještě celý třese
teá si dají čtyři strýci
jedno pivo na ulici
ZKÁZA
stojí stojí kořenáč
zevnitř pchá se dravý pcháč
jaký Je to luxus
v kořenáči buxus
to zasadil jeden pán
omylem za tulipán
když pak zjistil ohybu svoji
rozběhl se po pokoji
rozběhl se tento pán
mimochodem krobián
a uchopivše vázu
dokonal tu zkázu
NA NiKáSTÍ V MĚSTÉ ŘÍMĚ
na náměstí v městě římě
nese pavouk tšžké břímě
římané se houfně diví
že ten ruxak vypadá jak živý
bzučí, skáče, Je v něm čilý ruoh
to si pavouk nese pytel much

"tlučhoř mUller tlučhoř mttller tlučhoř mliller tlučhoř

PŘÍTELI KE 30. NAROZENINÁM
Metronom pojednou odměřil
další náš života úsek
Jakoby kousíček něfteho tam někde
uvnitř nás usek
Není nám tak mnoho, ale je nám
zase o něco víc
líy známe se už dlouhá lěta utekla jakoby nic
Dnes máme na zádech /prozaicky řečeno/
tři skromné křížky
Jsou dny, kdy váží snad více než
všeohny mnou přečtené knížky
Snad si ti teenageři nemyslí, že jsme
už na všecko staří
Stárnuti - to je však jediný,
oo se nám opravdu daří
Faktem je, že jame už vypili
polovic ze svýho džbánu
v
Do dna moc nezbejvá, pár řádnejoh
hltů a hnedle jsi v pánu
Tam si však poručím džbánek,
do kterýho furtum-furt teče
Posmrtnej život - ten mi
tak potouohle neuteče

TENHLE TčAČ JSKE PROJELI, KAMARÁDE !
Jak jsem se tak posadil za tenhle stůl, natáhnul
unavený nohy a dlouhým srkavým douškem z čerstvě naplněnýho půllitru spláchnul ten prach po celodenním
shonu - nedá se říct dřině, to ne, výstižnější slovo
je blázinec /v přeneseným slova smyslu ovšem, i když
do toho opravdickýho už mi taky moo neschází/ - a než
jsem se napil podruhý, abych zjistil, že to pivo je

•J

tluČhoř míiller t l u č h o ř míiller t l u č h o ř miiller t l u č h o ř

zas otřesný, tak jsem pocítil takovej chvilkovéj pocit úlevy Jako když člověk skočí v létě do vody a po
pár tempech se spokojeně natáhne na hladinu rozpáleného rybníka a kouká do sluníčka.
Jenže není léto a taky nejsme u rybníka, ale je
\
docela vobyč^iej zimní večer v nechvalně známém hostinoi IV. cenové skupiny a pro mne právě skončil den,
kdy jsem se od rána nezastavil, sotva jsem se stačil
najíst, kdy jsem ale v podstatě něudělal skoro nic,
kdy jsem stěží stačil urvat hodinku na jeden ze svejch
koníčků, ale samosebou jsem na to musel vzít ten čas
zase jinde a tak proto ty rozpaky jak vlastně takovejhle den nazvat» Blázinec. Všecko okolo je blázinec a
já jsem ten dooela vobyčejnej maličkej blázen, se kterýmže mává jako s hadrem na podlahu při vojenskejch
rajóneoh. Blázinecl A tohle je Jen taková vodpočivárna
v tom vobrovskym podělaným blázinci, kde si člověk může aspoň na chvíli v klidu natáhnout nohy a trochu pokecat. No a jak tady tak sedim proti tobě a navzájem
se na sebe šklebíme jako dva koštéři projímadel - tak
taky tohle pivo účinkuje /a fest'./, lidi sem chodě j
jako do apotóky nebo do lázní, stačí pár piv a zácpa
je v tahu - tak mi tak doohází, že už toho začínám
mít vopravdu plný kecky. Ne toho piva, na to už jsme
my štamgasti zvyklí, ale toho všeho kolem, toho blázni výho fofru, co nikam nevede a věčnýho pynožení a
vejsledek veskerej žádnéj. Dnes to na mě nák dolehlo,
ale to neni jen taic najednou, jen jsem si -vlastně nad
tim pivem uvědomil, co v podvědomí je mi jasný už dávno, ale pořád se drželo tak jako pod povrchem, až ted
to vylezlo nahoru a já to vidim docela jasně tak jako
tebe za tinihle pocintanym stolem, jako ten kýóovitej
obrázek na zakouřený stěně za tebou a starýho krčmáře,
co přináší vedle ke stolu tu svoji břečku. A neni to
právě příjemnej pocit - asi proto jsem se tomu furt
tak bránil.
Ne, že by to byla tahle bangkokská chřipka, co Jsem
prakticky přechodil a eště to tak trochu cejtim, co
kosí ted všecko a všude a moderní /vyspělá/ civilizace
s vysokou životní úrovní je proti tomu bezmocná, páč I
si to lidi predávaj při cestě do práce narvaným aut obu-i
sem, kde jxlen to chrchlá druhýmu do tváře a tak to jede
a jeden se vyléčí a druhej to má a doktoři jsou už z

" t l u č h o ř mUller tlučhoř mttller t l u č h o ř mliller t l u č h o ř
toho tumpachový, protože to jsou davy, oo chodě J a tak
Jen kouknou a předepíšou a tady más prásky a do postele
a nazdar, přiJ d za 14 dní a dalši a znovu a znovu a doma to máme taky a neni to žádná sranda, na ty starší to
jede fest a možná něicdy - bůh ví, no zkrátka táta nemocnej, máma nemocná, tchán s tchýni, kluk to dostal taicy,
nevíš kam dřív sxočit, tajhle a tuhle a furt stejný,
naKoneo - vono to jednou přejde, vždyt mor taky skoůčil,
ale jas řikám: v tom to nevězí, to k tomu jan tak přidalo stejně jako fakt, že mi po cestě do hospody ujel
autobus a Čekal jsem tam v dešti dobrejch dvacet minut
a čekárna už od loňský spartakiády nemá střechu» To jsou
rozdaný karty a s tim se musíš vypořádat, problém je
jinde•
Ve skutečnosti to vypadá tak, že jsem to všecko prošvihli, teda - ono to tak nevypadá, už je to tutáč,
prošvihli jsme to, to je fakt, ale zaráží mě na tom
vlastně proč, když jsme na to měli dost času a zkušenost:
nejsme blbý a něco jsme prožili a víme co a jak a dá se
říot, že jsme to vždycky věděli, ale tak nám to připadalo nějak samozřejmý, že raůžem nebo co, že jsme furt Čekali a jakoby mysleli, že to k nám snad přijde samo nebo oo a postupně čas minul, u toho dřív, u onoho ^ozdějo
a najdénou už nám dávno neni dvacet a jsme někde úplně
jinde a jedeme každej v tom svým, ale když si to člověk
uvědomí, tak vidí, že to teda neni to pravý a že to
vlastně dávno propás. Teda, vono by to eště
šlo,
nejspíš určitě, ale za cenu velkejoh obětí a na to už
nikdo z nás nemá sílu ani odvahu, už je to jasný, tenhle
mač jsme projeli, kamaráde - i když se teda ještě hraje,
to Jo, ale jak to tak vidim, už jsme vodvařený, vyřízený
Jako žádost...
Ted už nám zbejvá jen to každodenní zaměstnání, nejlíp nějaká zašívárna, protože jen málokdo má takovou
kliku, aby moh'dělat to, co by se mu líbilo - jednou
seš tohle a už v tom jedeš, no a kdybys chtěl chechtáky,
tak bys musal na to jít jinak a to taky neni dobrý, takže seš kamaráde zkrátka v tom a furt dokola a přijdeš z
práce a už je tma, tak akorát uděláš to nejdůležitější,
rodina a tak, a pak urveš trochu času na něco zábavy nebo odpočinku a nebo na tu hnusnou desítku v laciný hospodě, kde tlacháš s pár našincema, který jsou na tom asi

t l u č h o ř mOller t l u č h o ř mtíllejT t l u č h o ř míillar t l u č h o ř
thk Jako ty a máte si co říot - aspoň občas; a k tomu
nějaká ta muzika a knížky a nebo snad filmy, ale postupem ěasu stejně Člověk otupí a zpohodlní, uzavře se do 4
svý ulity Jako plž a už ani ty knížky neshání a neohoe
se mu nikam cpát, namlouvá si, že nemá ostrý lokty, ale
ve skutečnosti už je to určitá rezignace, Je tak nějak
znechucenej a votrávenej všim tira svinstvem a pak už
ani do kina nejde, poněvadž stejně nejspíš nebudou lístky a když náhodou budou, tak to vlastně ukazuje, že ten
film stojí za starou bačkoru a pak už ani na hory nejezdí, i když ještě před pár lety tam byl každou neděli,
ale dnes ho to netáhne, protože co by se tam hodiny mačk
kal ve frontáoh a vůbec - takhle se zbavuješ postupně
všech těoh svejch radostí, který pro tebe dřív něco znamenaly a to ještě nemáš žádnou jistotu, že jednoho krásnýho dno někomu někde neprdne v kouli a voni neřeknou
halt a ty pudeš, pudeš stejně jako já a všioky vostatní,
ale tohle tak hrozná myšlenka, že ji okamžitě zaháníš do
nejzadnějšího kouta vlastní hlavy a tak propadáš naprostýmu mentálnímu vysílení, že máš akorát náladu jít do
tý hospody, protože tam to pivo dostaneš vlastně vždycky
a nedá to dohromady žádnou práci a shánění a pokaždý tam
sedí pár podobnejch zatracenců, který si navzájem dávaj
ten pocit, že to ještě není tak docela nejhorší, že v
tom nejedouvúplně sami, ale je to slabá útěoha a tak se
snažíš aspoň spláchnout ten sajrajt timhle přiboudlym
pivem, který už dneska dávno neni to, oo bejvalo, ale
tak je to vlastně se všim - i s náma - a proto si dáš
ještě jedno a čekáš, jestli náhodou někdo nepřijde s
kytárem a nebude nějaký blues.

Právě zjistil sedlák Jíra,
že u piva je špatná míra
v nedalekém výčepu.
Ted smutně kráčí na řepu...

n.
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TAK TROCHU COUNTRY
máš svázaný vlasy
a oční stíny
nádherný řasy
a starý džiny
s půvabnou záplatou na obou dvou kolenou
máš příchut velkoměst
a university
a dalekých cest
a moje oity
v rozpacích ukrejvám už asi osme j den
Jsem totiž tak trochu country
z města jsem vypadnul ven
jsem totiž tak trochu country
tak trochu country man
znáš každou maličkost
a oizí řeči
a já mám zlost
a srdce v křeči
to se mi nestalo Jôštô u žádný z žen
jsem totiž tak trochu country
z města jsem vypadnul ven
jsem totiž tak trochu country
tak trochu country man
tak troohu country man
tak troohu country man
tak
trochu
country
m
a
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VÍT L&LINOVSKÍ je dnes známý hanspaulský jazzman,
ovšem na stránkách našeho občasníku je známější zatím více jako autor zajímavých básní, VB kterých
ovšem svého koníčka nezapírá,••

Srdcovej král
V rytmu bossa novy
Chce se ti spát
Venku zaštěkal toulávej^pes
Když hráli mý blues nový
Chtěl jsem se ptát
Proč jsem tam slyšel falešný es
Jsem dál srdcovej král
V tvým království úplně sám
Párkrát jsem prohrál
a svět se točí
Světlo je tma a noc je den
Saxofon dohrál
Blues tvojich očí
Zbylo tu šero a v něm tvůj sen
Jsem dál srdcovej král
V tvým království
úplně
sám

+

+
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4 0 0 ráno • . .
Jsou Čtyři ráno
O římsu déšt pleská
Včeras' řekla ano
Cekám oo bude dneska
V okně spí zabitá vosa
Byla to žíhaná kráska
sa
Kdybys byla hvězdaHolyrcoodu
A uměla se jenom smát
A měla štěstí třeba glnou půdu
Přestalo by slunce hrát
Po ránu nezvyklá tíha
Budí nás tea chut na rum
Jsme nedočtoná kniha
Hrajou nám postludium
Pro dnešek bude noc
I růže z papíru zvadne
Voláme o pornoo
Už víme žé nám padne
Kdybys"byla hvězda Eolywoodu
A uměla se jenom smát
A měla štěstí třeba olnou půdu
Přestalo by slunce hrát
SDOIU UŽ žádný úvěry
Volej si linku důvěry
/29 79 0 0 /
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Znám popel šedejch plakátů
Znám vůni uschlejch. akátů
Znám světla nočních tramvají
A flám táhnu potají
Světla nočních ^lamp
jsou známou retuší
Slova krásnej ch. vamp
jsou sladký do uší
Hlavu na to dám
Že žádná z těhle dam
Co táhnu s nima flám
ic netuší l
Znám noční písně kanálů
Znám jejich Rhapsody In Biu e
Znám^z trubky Satc^ma tesknej ton
A flám končí telefon
Zpívá se zas blues
jako každej den
Popíjí se džus
co chutná jako křen
Jsou okna dokořán
Slyším hejno vran
A zvonění hran
Líě neruší J
Znám z taveren svůj cl^ór
Znám pražský vody chlor
Znám^rána co mě bolej vstát
A flám co způsobil mně zkrat
Víno teče dál
padám do tr£vy
Cas se vleče
kal mně stoupá do hlavy
Zes mám sto chutí
Pít kafe s rtutí
To mě donutí
Jít o rum dál !

i van hlas ivan hlas ivan hlas ivan hlas ivan hlas ivan
0
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Uliční čumilové si kecli na paty
kopáčům 213 metru vypadly lopaty
měsíc bq na mě
z kaluže zašklebil
když jsem tě má milá
poprvé políbil
Jenže jak Člověk
1 láska máneduhy
ta tvoje láske
je cela naruby
v měsíčních, kalužích
tea se sám válím
nynčko tě nežeru
a na lásku kálím
VE DVACET DVA TŽICET
Dej mi ji
y
anebo mi ji aspoň puč
uvidíš, co umí ovohuč
hlava se v oblacích ztrácí
jako preíouklej míč
zejtra budu zas pryč
tak kam koukáš
Dej se mi
anebo se mi asoon puč
k sblížení pomůže ovohuč
pokoj nám zahrívaj ptáci
možná přinesli máj
zeptám se jich co maj
tak kam koukáš
Soused se skrývá
přitom se dívá
jak se svlíkáš
hebká jak jíva
zralá jak slíva
bíle blikáš

i-vanhlas i van hlas i van hlas Ivan hlas Ivan hlas Ivan
.IVAN HLAS
Osobnost, kterou představovat nenusíms. V našem
bloku literární tvorby IIFC se představuje ukázkou své
poslední tvorby, kterou většinou tvoří textová poesie.
KRÁSNEJ DAR
Mesto so do smutku obléká
člověk hledá si člověka
hodin pár
tak řekni kdopak nám dal
ten krásnej dar
Tramvaje plují tmou pomalu
v ulici cítím dóší z kanálů
hodin pár
tak řekni kdopak nám dal
ten krásnej dar
Vím, že to není klam
a poutový čáry
ležím«a nedýchám
cítím, že nejsem 3ám
jemně se dotýkám
dívenky Sáry
vlasy jí povískám
potom jí zapískám
až ráno přijde den
a budem zas starý
chtěl bych ti Jenom říct
ty nejhezčí chvíle
jsem prožil s tebou
V dálce už se blýská na časy
opilec propil se do krásy
hodin pár
tak řekni kdopak nám dal
ten krásnej dar
Už je to zas všechno za námi
strojvudoe zpoždění doháná
hodin pár
tik řekni kdopak nám dal
ten krásnej dar

CL
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Tvý kroky slýchám
tichý, kočičí
tvý vlasy dýchám
lesklý, holcičí
splývám tea do míst
kam. nikdo nečučí
mělas mi donýst
párek papučí
Myšlenky ryzí
a duši taky
do ncci mizí
půlnoční vlaky^
chvíli tvou krásu
násobí rám
pro ;r.ojí spásu
zůstala tam
Klopýtám ránem
vím, že už je čas
hodit svůj kámen
pozvednout svůj hlas
zakřičet o lásce
co nikdo nekřičí
z nebe hned orovazoe
a vítr zafičí
Myšlenky ryzí
a duši taky
do noci mizí
půlnoční vlaky
chvíli tvou krásu
násobí zea
pro moji soásu
zůstala šeS

ÍVUJU
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iIVAN POLEDŇÁK
Znáraá houtyšská postava a pravidelný účastník hanspaulské literární přehlídky na stránkách našeho občasníku patří /spolu s IntroviČem, Tlučhořem, Kouřilem a
dalšími/ už k té starší, vyzrálé generaci.
Kdo mi to tu předváděl naposledy?
Koho to napädlo být tady se mnou
a s mými slovy?
Byla jistě šílená. Sponka a gumička
do vlasů zůstala místo záložky.
Ano, už si vzpomínám, byla ztepilá,
ačkoliv její vnady
vydaly ze sebe sotva půl.
Dopijú rum a budu tiše myslet n u
na ni. Mira nohama vzhůru
je celá žlutá. V takové chvíli
málokdy pozoruji, že jsem vůl.
Až přijde příště,
sladce se složím mezi její nohy.
Zavrním, zaskučím, ve ohvíli,
kdy geniální verš ji sdělím
jen tak na půl huby.

Teprve tehdy až
i ušima
Teprve tehdy až
Teprve tehdy až
Teprve tehdy až
Teprve tehdy až
Teprve tehdy tě
Ty hloupá holko

se dokážu vysmrkat
oplývajíc šestým
na mně choroši vyraší
se málem
by ses s ránem ao sebe vlila
budu milovat
- kundičko roztomilá

CM
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Šíří se s vůní šeříku, má dojem osobního kouzla
cop se jí splétá v bělostnou veku
a hnědé oÓi zatápí.
je krásná, je cizí, je krásná a civí,
hnědé oči zatápí
v kotlích sympaticky plešatého manžela,
v němž až dodnes vidí
jediného spásonosného anděla.
Ale teá, teá jsem tu já.
Sekl jsem jí pohledem, že ji líbám,
ae ji miluji, že jí já sám.
Ty copatá, blonäatá, přeji si opici
tak silnou, tak těžkou, ve které snad tě vyzpívám.
Hnědé oči zatápí šílenou lásku.
Za chvíli půjdu a venku se zakopám
hluboko pod zelený drny,
venku se rozložím, zpráchnivím až na hnědý uhlí,
pak budou zatápět tvoje oči a já.

co
co
od
to
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blázen nebo básník nesebere z prachu chodníku
neofoukne alkoholním dechem, co neodhlení a neočist:
hoven
na věky peklu a zatracenství propadne
píšou hodiny ve zrovna dané chvíli
oo zpívají kola aut,
oo vybubnuje milovaná noha milovaný milý na práh tvých
soukromých dějin
to se dá škrtnout obyčejnou tužkou H5
s prvním nesmělým vrzukotem cvrčka, s posledním
potajmu kradeným objetím,
oo stehna k hlavě, hlava k stehnům, jazyk v boji
akátem ze zahrad zraněný,
co klopot nadtaneČním kroků,
oo cvrkot neuvěřitelní blbých vět,
co zrada, láska, šílenství, co bezútěšná hlava
poblíž břitvy svědomí
už nedořekne - oněmí

cr
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autobus odohrčí do černý noci
skřeky opilců nesou se ulicí
je máj
jsou smutný voči, který se rozhodly
pro jedinou
jsou zmoklý, pokroucený vlasy
který se zasnoubí s kocovinou
máj
je čas nemotorný odvahy a rozháranýoh duší
oelkem se těší až se pomilujou
a když už to ne
tak tedy kartami nevolnost závrati
a žluté prsty od tabáku zruší
a spolu s vydatnou snídaní navěky vyzvrací
máj hřeje je pocitem jazyka
spálenýho čajem
veřejemi jejich vlasů Je mi jasněji
- sám odchrčím do černý noci
procitat zbůhdarma
se všemi

Já ti to promíjím, děvče,
že s'byla tak zlá
a svítila mi přímo do očí.
Dnes v noci j som pokoušel žíznivého démona
a přitom tvá postol byla jak má.
Trochu se pokouším oplatit ti sliby,
Jimiž jsi mě lákala v beznadějných chvílích,
kdy sám se sebe" jsem mlátil o zem.
PÓzérství spláchne hlt rumu
a nad nedopsanou slabikou se zasmčjenu
Kdysi j3i tušila jak moc se mi líbí
myslet na tebe, když se noc s ránem míchá.
Ale ty mi teá stále jen svítíš do očí,
ty zatracené/ holko milá,
kdo tě ted asi líbá?

CC
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I tuhle, jako každou jinou noc,
pošetile vzhlíží Hus k nebi.
A zítra už po pěti sté sedmdesáté
bude upálen.
Nuda stereotypu ho nezajímá.
Naivní šiky se staví v řad a nadšené křičí
a nadšené zpívají o vítězství.
Hus plive svoje střeva a pošetile dál
vzhlíží k Bohu.
Kam mÔ to vedeš, miláčku?
Proč mám zrovna ted vlízt do těch nevlídných dveří?
Zatímco na ulicích'je vřava,
proč si mám sednout do cizího křesla
a klidné té opájet báchorkama z horoskopu?
Vždyt on už odhazuje svoje U3ta,
a pak až se rozhostí pohoda a klid ....
Jsi strašné krásná a mladá,
já už to snad nevydržím, blahosklon, Fileibon,
v
rum, Čárka, drobné cinkají.
Výhod mě venl
Zítra se nechám upálit s ním.

Vyplij rmutný kořen duše, bratře,
pak vypij číši čistého,
svět an hroutí-li se v ohar pýchy chvostné
tu tas rapír, meč, či kordéř
v obranu hany, zvratků tklivýoh a slávy
či zasutýoh vzpomínek, ergo erbu tot domu vzkřičenél
stolu Lotů, žen a dévek
/éhc
Cháronem libě poblitého snad
jak libo-li ti,
leč draze obraz srdce v zrcadle plivance
svůj si zachovej.

veverka veverka veverka veverka veverka veverka veverka
• Hospoda
Svet to je hospoda se zaplivanou podlahou
a já jsem v ní hostinskej a bída mojí servírkou
kdo mate tak zaplaítev
a kdo nemáš tak zůstaň
sem dobročinnej Bůh každého uvítám
epuju čistou pravdu hořkou jak oívo
místo chleba vám naději a víru dam
plnou míru morálky
bídy a zahálky
závistí zloby a nápravy zlomky štěstí a lásky
V mý hospodě bydlej tuláci a obchodníci s neštěstím
milenci vrazi a básníci se všemi smrti stín
kupčíci s pomluvou
a stížnosti s omluvou
Babylon lidský špíny svatí s nejhorší spodinou
Kniha př£ní a stížností jsou sebrané dějiny sváta
petice"noty a zrady dohody a právo veta
objevné plavby
po dnech půllitrů
In vino véritas in pivo vanitas
V mozaice na stěně mlčí zkopaný pláč svržených
žebráků o milost v hluchém nářku ztracených
nazí a ubozí
plazí se krajinou
šíleného malíře zbitého jievírou
Tahle hospoda to je líheň co rodí rekviem
špitál s krematoriem v sousedství s hřbitovem
kostel bez kříže
a prázdné talíře
ožralá věčnost věčně bez halíře
Dole zapijete bolest a nahoře jsou k máni iluze
tenhle kinematograf všechno vám nabídna
ta prostitutka naděje
a pasák hlad
blahovi milenci rozežraný vrak
Zrcadla^osleplá pohledy a plivátka se štěstím
vycídaná pozlátka poháry s vínem zkaženým
plné stoly se dvěma nohama
preplnenej prám
ta hospoda to je můj svět a kdekdo je v ní pán
kdekdo je v ní kmán

Ž
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V PRAVÉ POLEDNE

Nádraží bylo docela opuštěný, jen tam vzadu na poslední (služebně čtvrtý)"koleji stálo několik prázdnejch. hvtláků. Hodiny^na kostele ve vsi odbily dvanáct
a nastalo ticho. Mrtvý ticho letního poledního vedra
s nehybným těžkým vzduchem, kdy se neoohne ani lísteček na přednostově zahrádce před rqzoaleným staničním
domkem a kdy nepípne ani jedinej fogl; ticho, kdy ani
obyčejně ta±c neúnavný cvrčkové a čmeláci jsou zalezlí
bůhvíkde v trávě a kdy tlukot vlastního srdce^je jediným až nepříjemně zřetelným ^zvukem ve zvukoprázdnu.
Slunce viselo v neuvěřitelný^blízkosti přímo nad nádražím jako gigantickej lampion a sálalo nesnesitelným
žárem. Nikde ani kouska milosrdnýho stínu.
Nádraží nepatřilo zrovna ke klíčovým železničním uzlům. Snad jen častější nákladní doprava zabránila tomu, aby koleje zarostly trávou,a bodláčí^ jako ta poslední s řadou odstavenejch vagonů. Zvlášt teaka v létě, kdy každej druhej osobák má^prázdniny a jízdní řá(
s
připomíná zubní kartu vysloužilýho boxery.
Obešel jsem těch pár zapomenutej ch vagonů a natáhl
se pod jeden z nich na zem. Zpocenou kosili jsem rozrostřel na slunce, pod hlavu Jsem si dal kedsky, ualil si retko, zapálil a labužnicky potáhl. Nebylo
to nic moc, ale přece jen to byl chládek. Pozoroval
jsem dlouhý rady nehybnej ch klasů mezi tratí a vzdáleným lesem a poslouchal to nádherný ticho. Mám už
dost toho ustavičnýho sprchu, neustálýho rámusu, otrá'
venýho vzduchu a vůbec toho chemickýho prostředí, kte
rým jsme za ty roky nasákli jako houby po radioaktivním dešti a který z nás udělalo živnou půdu pro všelijaký svinstva. Tohle je úplně jinej sváti
Ž ospalýho klimbání me vyrašil neobvyklej zvuk. Už
troubějí?!? Zvuk se blížil,a přecházel z temně dunivý
ho do vztekle vyzývavýho tónu. Na chvilku ustal, ale
v okamžiku zazněl docela blízko vřískavým kdákáním
poplašený slepice. Otočil jsem se pod vagonem, ubalil
si další retko a zvědavě vyhlížel, co se to vlastně
děje. Zdákánl se blížilo, sílilo v naléhavosti až najednou jako když utne, skončilo neskutečným přidušeným skřekem, který zůstal v nastalým tichu viset jako
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" střelenej pták, aby posléze bezmocně zanikl v prostoru ticha a klidu.
Najednou se za rohem objevil kluk. Vlasatej, fousaté j, dlouhej jak lajna a černej jak telefon. Byl to
cikán a měl ty nejbělejší bílý džíny, jaký Jsem kdy
viděl. Spolu s jasně zeleným nátělníkem překrásně
svítily na jeho tmavým těle. Přes rameno nesl krásnou
ohromnouvzlatou^troubu, která se blejskala v plným
slunci až přecházel zrak.
Nevím, jestli si mne vůbec všimnul, když se rozhlížel po tom prázdným nádraží. Přistoupil k jízdním řádům a pozorně četl, pak začal kroutit hlavou a něco
si brblal do pravidelnýho pohybu mohutnýho antracitovýho mrožího kníra. Najednou popadnul tu troubu a bolestně zabečel jako raněná ovce. Ten zoufalej zvuk
protal polední ticho jako dobře nabroušená britva a
cikán se rozesmál. Posadil se na rozpálenou lavičku
nasadil tu ohromnou zlatou troubu - tea bylo vidět,
že je to saxofon - nadechl se a z ty trouby začal vycházet prapodivnej zvuk: takový pozvolný dutý bublání
který postupně zesilovalo a mísilo se s podivným syčením. jako by tam někde v tý^troubě se vařila nějaká polívka. Bylo to tak přesný, že se mi začaly sbíhat sliny.Tea to bublání a sycení znělo až strašidelně, jako z nějaký sopky nebo tak a dostávalo pořád
větší a větší pum§rdenci a taky trochu rytmus a najednou si ten cikaň už podupával^do taktu a pohazoval
vlasatou hlavou až se mu kníry třásly jako par obrovskej ch křídel a do těch sopečnej ch zvuků už přidával
nejdřív docela jednoduchý, ale působivý a potom už
složitější a perfektně sjetý breaky a do toho si furt
bublal a bublal, pohazoval hlavou, podupával a byla
to oohoda.Rychle jsem si ubalil další retko a poslouchal jako u vytržení. Bublání pokračovalo a z něj vystřelovaly čím dál tím znamenitější breaky. To už ale
cikán nevydržel, vstal a začal se pohupovat do rytmu.
Přitom ale bylo pořád zřejmý, že si hraje jenom tak
jakoby nic. Ten kluk si s tím ságem jen pohrával,
laskal ho jako milenku, něžně ho držel v objetí a jeho prsty kmitaly po klapkách. Přitom to všecko mělo
takovou správnou jazzovou příchut, až se srdce smálo.
Pak najednou ze stompu přefrázoval do blues, bublání
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zaniklo a po dokonalým stop-timu se ozvalo dvojzvukem
zznova to perfektní smutný ovčí bečeni. Cikán se zasaé
mál, pohodil hlavou a spustil další, tentokrát pomalý
blues, který v refrenu, stoptimech, v breakách a všude
kde to šlo obsahovalo zvuky snad celý zoologický zahrady. Bylo to perfektní, trefný a vzrušující a přitom jsem málem brečel smíchy, jaká to byla hlína. To
už ale cikán nestálena jednom místě, ale přehrával ty
svoje kousky zároveň taky jako herec. Nafouknul se jako rečník na schůzi a znamenitě kvokaje a kokrhaje se
naparoval a proiLenádoval po nádraží sem a tam. Saxik
se* zmítal všemoŽnejma pazvukama a pokaždý na konci
strofy se jakoby v křeči vysunul vzhůru s obludným
kykyrikýýý přímo do toho slunce,^ aby o chvilku pozděj
uz bučel bolestně jako kráva, hýkal jako osel a zase
bručel jako rozespalej medvěd probuzenej ze zimního
slánku. K tomu se střídavě přidávalo všelijaký chrochtaní, kvičení, pištění, vrčení, mnoukánl, štěkání,
řehtání4 vytí, vřešetění a bůhvíco íeŠtě, přešlo to
do stupňujícího se skřehotání zakoncenvho pronikavým
zamečením roztouženýho kozla. To už byl cikán tak
trochu načatej, melodii sem tam opepřil několika
breaky a poskakoval jak čamrda s tou troubou oo nádraží a foukal do ní až mu ty jeho velký bílý oči dočista
vylejzaly z důlků a div že nevypadly někam mezi koleje
do trávy a to už se do štěbetáni ozval tygří řev, táhlý bučení bůvola doprovázený sborovým kvákáním, do toho dunivý troubení siamskýho slona a všelijaký zvuky
a pazvuky pralesa, který vůbec už nedokážu popsat, a
to všecko v jedný melodický lince toho prvotního bublání a to už byl cikán dočista úplně v transu, poskakoval na první koleji, nadouval se natřásal a prohejbal až úplně dozadu a vystrkoval tu svoji obrovskou
troubu do slunce jako nejakej zrůdnej úd a ta trouba
svítila, zářila, blejskala se jako dočista z pravýho
zlata, takový to bylo jasný álunce, a linuly se z ní
: ty nemožný pazvuky godbarvený takovým tím bubláním
I a cikán už byl úplne schvácenej a to jeho hnědý tělo
se lesklo potem, ale nátisk měl perfektní a dusítkem
přímo čaroval, prsty mu jenom lítaly po tom zlatým
údu, jako kdyby to byl jeho vlastní, svíjel se v nefalšovaný extázi a zase se pasoval s tou troubou na
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" život a na smrt jako ně jakej indiánskej zápasník s
hroznýšem a ty zvuky tomu taky odpovídaly;"to už nebyl ani vodvaz, to bylo něco neskutečnýho, něco mezi
nebem a zemi. Sahal jsem si na hlavu, jestli se mi to
nezdá nebo jestli to nemám z toho vedra, ÚDal nebo
tak něeg, ale ono to bylo všecko tek skutečný jako
ten vagon, co jsem se o něj praštil do hlavy, když
jsem chtěl vstat a z tý sluncem pozlacený trouby to
pořád bublalo, troubilo, kňučelo, pískalo a vřeštělo
- a do toho ty parkerovský breaky, no to bylo něco
a to už ten čokoláda začínal mít v tom vedru dost,
jak by taky ne, tohlencto nádraží bylo vyprahlý jako
poušt Atacama, kde už asi 113 let negr&elo, a taky
kde vzít ten vydej chánej kyslík, když se vzduch jen
tetelí horkem a ani se nehne, a tak se to bublání
pozvolna zpomalovalo, breaky se uklidňovaly a trouba
začala vzdechat a skytat, semtsm si cudně říhla, jako
ně jakej vožungr, cikán se už taky jenom tak motal,
klopýtal kolem zavřený pokladny a lapaje po dechu dobublal na oprýskanou lavičku, kde z posledních sil
zvedl tu obrovskou troubu tam k nebi a mohutně se nadechl k závěrečnýmu finále, který explodovalo pod
strašlivým tlakem jeho obrovský plloňí kapacity a
splynulo v nepopsatelným pazvuku s okolním tichem.
Po tomto klimaxu cikán chvíli bezvládně ležel na lavičce a vyčerpaně oddechoval, vedle něj ležela ta
jeho trouba, zmlkla a nehybná j^ko po smrti, už ani
nezářila a neblejskala, jenom ták trošičku se místama
mihnul jakoby odlesk starý slávy. Nakonec se cikán
narovnal, utrel si rukou celo, zasmál se, sebral si
tu troubu a najednou byl pryč jako^sen. A všude kolem bylo úplně mrtvý ticho opustěnýho nádraží, jenom
se strechy*kůlny pravidelně,"jako ten nejpomalejší
metronom, kapal poledním vedrem rozpustenej thér...
/dominik, 1981/

PAPÍR SNESE (téměř) VŠECHNO! Redakce občasníku Logr
uveřejňuje původní vlastní tvorbu - můžete přispět
i Vašimi pracemi, čekáme i na Tebe, čtenáři
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c i a r t i n čáp m a r t i n Čáp m a r t i n čáp m a r t i n čáp m a r t i n čáp
" MABTIN ČÁP je představitelem mladší části houtyšskě
společnosti a svů^debut v našem občasníku má již
za sebou. Byl úspěšný a zde jsou další ukázky;"
Ještě skleničku
Poslední skleničku na kuráž
l\7ež půjdu
A ty spíš
Zcela určitě spíš, proč také ne
Jdu sám Jen noc mi dělá společnici
Doufal jsem že se to nestane
A vidíš UJ je to tady
Je to prostě pech a smůla
Kterou" můžu davat na hromady
Je to jako sklenka poslední
Je to chvíle než se'rozední
Je to jako špatná muzika
Je to něco co nám utíká
Je to pocit prázdné postele
Je to vlastne ztráta'přítele
Je to převržený pohár"vína
Je to asi klukovlna
Jsou to díry uropálené v ubrusa
Je to nedopita láhev šampusu
Je to jako narážka
Je to vlastně urážka
Je to jako by mě zbili
Je to jako kayž se střílí...
Jen vývěsní štít
Mi dá své sbohem
Tak pošlapu chodník jako děvka
A chci se potkat s Bohem
Ale není
Jen hukot odjíždějících tramvají
Lemuje mi cestu
Je to blbost sice
Ale v dálce přijíždí auto
A stačí tak málo Stačí vstoupit do ulice

Čáp m a r t i n Čáp m a r t i n čáp^martin čáp m a r t i n čáp m a r t i n
* Je to jak v podivném sabatu
Jako vzpomínka na tátu
Co stálé trochu bolí
Je to zákaz co nic nedovolí
Je to mráz co přijde na jaře
Je to stesk co je v kytaře
Je to jak když závidím
Jsou to lásky které nevidím
Je to přetržený smích
Je to jako první hřích
Je to dohraná písnička
Vidíš je to pech Moje maličká
Je to strach"co mi svírá plíce
A přitom stačí málo Vstoupit do ulice

NA PLESE
Líiláčku
Jistě pochopíš že bych
Měl udolat rambajs a bengál až na půdu
Vymlátit celou tu duchaplnou^společnost
Když tě vidím jak se necháváš unášet v náručí jiného
Ještě tak před sedmi lety bych to udělal
Miláčku
Jistě mi uvěříš že před pěti lety
ych ti udělal ostudu tím
e bych se rozplakal
Pak sel tiše spáchat sebevraždu^
^
j
Ustanoviv tě jediným právoplatným dědicem
Miláčku
Je ti určitě známo že bych se opil Do němoty
Napřed otrávím celou společnost Pak se opiju
Budu vrhat hysterické a žárlivé potom už jenom
Protivné a o*ralé pohledy
Možná tak před třemi lety
Miláčku
Asi bych měl toho seladona setřít jako
Zapocené oitno Par slov Sama víš že by to

Čáp m a r t i n Čáp m a r t i n čáp^martin čáp m a r t i n čáp m a r t i n

Nebyl áádný problém Dveře by mu nestačily
Bože Jak se~ti arse dívá za výstřih
Tak před rokem by se to určitě stalo
Miláčku
Až tě za chvíli přivede z kola
A posadí tě zpátky na místo Přituknu si s ním
Vlastně mně to dělá dobře EdyŽ největší plejbojově
Z místný honorace^se předhánějí o tvoji přízeň
Já aspoň vím že mám krásnou ženu a zároveň
nemusím tančit
+

+

+

Martin Mařík je osobnost zatím pro naše čtenáře
(i redakci) neznámá. Kdokoliv se skrývá za tímto
jménem (pseudonymem?), je autorem^prvé dramatické
práce uveřejněné na našich stránkách. Krátká hra
bez názvu je velice původní artefakt.
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Postavy;
OIAFj OLEG
TYGLAK

šedí krátkovlasí muži
178 crn,^ svalnatý, v tričku
a trenýrkách, místo chodidel
knihy: na levé nože brožovanou na pravé v kůži vázanou
EIFFELOVA VŽŽ
viz Psříž
DVĚ DÍVKY • • • • • • hezká mladá částečně oblečen/
MILOŠ
.... tlustý růžový kocour
LUBOŠ
jeden kg mletého masa
KAREL

Martin mařík martin mařík martin mařík martin mažík

m á r t i n marí k m a r t i n mařík m a r t i n marík m a r t i n maří k mar t
JEDNÁNÍ PRVNÍ
s c é n a
1
Místnost 1, tj. menší místnost be2e stěn, zašlá
a zanesená eementovým prachem; u stolu sedí OIAF
a OLEG, proti sobe, opírají se o stůl lokty. Prostor osvětluje lampa zavěšená vysoko na stropě,
OLEG, OLAF
/oba mlčí asi deset minut/
s c é naa
2
Oba předělí, nad nimi se kývá olověná koule zavěšená* na chatrném řetízku.
OLÁF, OLEG
/sedí, mlčí, dloubou s e j nose: OLAF pomalu a soustředěně, OLEG rychlejšími trhavými pohyby/
TYGLAK
/běhá kolem nich a trochu síoe/:
Uch*** Uf*.*. Fffmch**
OLEG, OLAF
Proboha!
TYGLAK
/zpomalí, přejde do ráznějšího pochodu, mumlá/:
Jasněl Že by? To je blbost! To je blbost. Hele,
to je blbost. To je jasný, to je vážně blbost,
/dá ruce v bok a okopává obě židle/
s c é n a
3
V místnosti 2, Sousedící s předešlou, rovněž
nemá stěny.
DVĚ DÍVKY, EIFFELOVA VĚŽ
„ /povalují se na nízké válendě a pokuřují/
DVĚ DÍVKY
Včera jsem viděla něco moc hezkého roztomile
rozkošného...
EIFFELOVA VĚZ
DVĚ DÍVKY
. • a docela spíš neobvykle zajímavého...
EIFFELOVA VĚŽ
Jo
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DVĚ DÍVKY
••naprosto neuvěřitelně oarádního.••
EIFFELOVA VEZ
Ä Tv krávo
DVĚ DÍVKY
.. a silně tradičního,
EIFFELOVA VEZ
Paráda, vole.
s c é n a

4

Místnost 1
OLAF, OLEG
/sedí, mlčí, občas jeden otevře ústa a druhý mu
do nich hlasitě plivne/:
Pfuj! Elu s!
TYGLAK
/běhá po čtyřech, prolézá pod nábytkem/
Není to zvláštní, je to soustavný a skoro jasný.
s c é n a
5
Místnost 2
DVĚ DÍVKY. EIFFELOVA VĚŽ stále kouří.
Vejde MIIÓS
MILOŠ^
„ Mnau, miau, mnauu, mééééSoooee
DVĚ DÍVKY
Vždyt jsi přecoaný k prasknutí!
EIFFELOVA VEZ
Nenažranče tlustá!
/Pozn.i scéna se nijak nepřestavuje, místnost 1
zůstala na místě, místnost 2 bezestSn se k ní
zleva i zprava přistaví; do místnosti 2 vidí tedy jen někteří diváci z předních řad - musejí
se ovŠein silně vyklonit/*
Vchází LUBOŠ s KARLEM
LUBOŠ
Proboha
MILOŠ
Paráda, vole

m a r t i n mařík íaartin mařík m a r t i n mařík martin mařík
KAREL
Ty prasa tlustý nenažraný vyžraný.
LU LQ š honí LUBOŠE
KAREL
.
/sedne si na DVĚ DÍVKY, políbí EIFFELOVU VĚŽ a
vykouří cigaretu, pak zavře UJBOSE do lednice/
MILOŠ
Miau, mnau, meeééeeééeééeé oo
DVĚ DÍVKY
Máš puoek jako dýni 1
EIFFELOV£
Tlustochu odoorná
KAREL
Ty vepři tlustej odpornej, nic nedostaneš!
MILOŠ
/praskne z přežrání/
KAREL
/otevře lednici, ztuhlý LUBOŠ vypadne na zem/'
s c é n a
6
Místnost 1
OLEG. OLAF tvrdě spí
TYGLAK
O co jim jde a jak to že jim o nic neide?
To snad není možný to je ale aí si dělaj co ch
/trhá barevné látky na pruhy a ty pak váže ved
le sebe na hák/
s c é n a
7
Místnost 2
EIFFELOVA VĚŽ vrní, KAREL po ní leze
K4REL
/slabě/ Uŕ/
DVĚ DÍVKY si posadí omrzlého LUBOŠE na klín
hladí ho a kouří.
s c é n a
Místnost 1

8

m a r t i n mařík íaartin mařík m a r t i n mařík m a r t i n mařík
•OLEG, OLAF
/procitli, protože TYGLAK rozkyval stůl, když
na něj lezl/
TYGLAX
/potí se alistuje v levém chodidle/
To je vono.
/Tvare, oči a ústa mu jasně záři*/
s c é n a
9
Místnost 2
DVĚ DÍVKY, EIFFELOVA VĚŽ, LUBOŠ, mrtvý
MILOŠ i KAREL - všichni silně kouří.
s c é n a
10
Místnost 1
OLAF, OLEG
/podřimuj í/
TYGLAK
/sedí na stole, hledí do stropu a slzí/
s c é n a
11
Všichni v místnosti 2 kouří - velice
intenzívně.

JEDNÁNÍ DRUHÉ
s c é n a
1
Místnost 2 silně hoří.
DVĚ DÍVKT, EIFFELOVA VŽ2 a KAŠEL
/odcházejí/'
s c é n a
2
Do místnosti 1. kde TYGLAK na stole silně září,
přichází DVŽ DÍVKY, EIFFELOVA V3Z s KARLEi.
KAREL
/lete po EIFFELOVÈ VĚŽI/
Lásko! Lásko!
DVĚ DÍVKY, ,
„
.
/zacpává si nos/' Brrl Fû j l Fuj.

m a r t i n mařík íaartin mařík m a r t i n mařík m a r t i n mařík
/Pozn.: Na scénu se valí hustý dým, takže teä
nevidí nikdo z diváků nic, navíc ti v předních
řadách začínají slzet/
e cítit pach spáleného masa#
DVĚ DÍVKY
i—
To bude MILOŠ s LUBOŠEM*^
/nejprve s odporem pofrkávají, posléze dojatě
popotahují/
KAREL
/seskočí s EIFFELOVY VĚŽE/
/zlostně/: Sakra!
V tu chvíli se uvolní dosud nevinně se kývající olověná koule, dooadne na hlavu TYGLAKOVI
TYGLAK
/obrovksá koule mu přibila hlavu na stůl/
/zkrvavenými rozdrcenými rty/: Proboha!
OLEG, OLAF
Paráda, vole!
/Ožijí, masité rty jim mlaskavě září, třesou
si rukama, zavlhlé oči kynou štěstím/
TYGLAK
/slabě/ : Uuuhuhuhl

Í

s c é n a

3

OLAF
Jak je venku, OLEGU?
EIFFELOVA VĚZ
ÁQh, proč jsi mne opustil, KARLE?
aABEL
EIFFíXOvl d VÉS l á S k 0 ' S t á l Q ^ t 0 b 6 W S l í m Blbče
x
DVĚ DÍVKY
/zapaluje si cigaretu/
TYGLAK
/velmi slabě/: Chchchr, huh, chchch
KAREL
/bore si autogen a leze na EIFFELOVU VĚZ/
EIFFELOVA VEŽ
/koketně/: Ale KARLÍKU !!!!
TYGLAK
/velmi feiomovým hlasem/* Nemám už sílu byt tak
slabý!

m á r t i n marí k m a r t i n mařík m a r t i n marík m a r t i n maří kmart
KAREL

,

/lekne se, spadne z EIFFELOVY VĚŽE a je na místě
mrtev/
Buchl 11
OLEG
»
Nevím, OLAFE.

S
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MARTIN KRAUSE
Bubeník, zpěvák a showman skap lny Bluesberry Martin
Krau se je víoemér.ě spisovatel textové poesie, nicméně
naše ukázka patří spíše mezi satirické básně. Není ovšem vyloučeno, že bude zhudebněna, byt třeba jen v hospodské úpravě.
OAMPOVÍNÍ

Už se zase těším na léto
pojedeme, jestli vyjde to
jako loni na kemp a v této
době budem štastr.i, Markéto
Postavíme krásný stan
předsíň, kuchyň a tak dál
budeme -se cejtit fajn
Pak vykopu stružku dokola
aby na nás voda nemohla
nečekám, až přijde prudký déšt
kdos' nekopal, ty se teda těš •
Nedělám to poprvé
znám však taky takové
kteří stružky nekopou
Baterii v autě dobitou
na strom lezu jako Vinnetou
Abysem zavěsil anténu
s anténou druhý program shlédnu
Že nejsem žádnéj křupán
mám ssebou propan-buten
perfekt v bombě stlačený

ľ.
martin krause martin krause martinkkrause martin krause
K večeři vepřový a knedle
pak přijdou sousedi od vedle
zahraj em si žulíky a hnedle
soused tahá z tašky Cabernet
UŽ mu říkám Ladíku
on mě zase Pepiku
i holky už si tykaj
Dva týdny uběhly zběsile
nebudem již více sousedé
měníme si spolu adresy
za rok sejdem se v kempu kdesi
Žena mé pale osloví
nebyli zas takoví
za rok s nlma nejedem
ani na jeden den

PLONK PEÍS
Plonk Peys je náš dopisovatel z Dolníoh Dejvic , jehož fundované příspěvky z hudební historie i současnosti najdete prakticky v každém čísle našeho občasníku.
Před lety /a možná ještě dýl/ patřil k předním hanspaulským publicistům. Z jeho pozůstalosti jsme si dovolili
uvést trochu Šprochů.
ŠUMFRDLE
ŠŠumfrdle šumělo frdlem
Frdlešum frdlel šumem
Nematlej aohiohi
zmatlanek motok
samo nepřeskočíš
zmnakanej potok
Šum šum šum
Frdl prdl .

plank peys plonk peys plonk poys plonk peys plonk peys

Probuzen nepříjemným zvonením oprýskaného budíku a s
pocitem hladu naházel na sebe své každodenní svršky.
Džíny, přiléhavé tričko, pásek s maxisponou, sluneční fcr
brýle a la Elton John, sněhobílé tenisky Tramp, filmový
' účes dosažený několika hřebeny a kartáči, rozpačitý úsměv a zahnal hlad hltem ohlorované vody. S kytarou přes
rameno seděl na zábradlí, klátil nohama a pohvizdoval
si novou melodii, přidal i slova, byly o tom, že je to
krásný bejt tady, hvízdat si nebo si ležet v trávě, čekat na ni, Žmoulat stýblo, pořád s kytarou a s ni a s
tím, co pro ni složil. Zazvonilo. Vyhrnul se dav hochů
a dívek, běžících, smějících se a majících před sebou
volné odpoledne. Chodník se pomalu vyprazdňoval. Nikdo
k němu nepřišel, neoslovil ho. Slezl se zábradlí, loudal se ulicemi, hlad seopětně přihlásil, vypil jedno
pivo, doma pověsil kytaru na místo a dlouho do noci na
ni zíral a stále se mu vracela ta melodie. Zavřel oči.
| Náhle si na něco vzpomněl, natáhl ruku a postavil budík
na desku židle.
Probuzen nepříjemným •

POSLEDNÍ NOC
Zavřené okno do tiché ulice
rozeohvělé kytarové solo
Never My Love
snad nedokáži více
než dát květy do vlasů
a vrátit se do světa nemohoucnosti
Hello Goodbye
Začátek a koneo
Stát po pás v bahně
a klidně čekat
kdy to všechno skončí
Koneo v začátku
A nakoneo
Last night in...
bez smíchu a cigaret

t e x t y t e x t y t e x t y t e x t y t e x t y t e x t y t e x t y t e x t y t e x t y í|
JÁNA.

V I Š K O V Á

rodačka z Kadaně,je jediná-redakci Logru-snámá textařka,která dělá co blues»Studia na FF UK zakončila diplomovou práci na téma:Vývoj a charakteristika černošské
ho blues* V současné době pracuje v rozhlase coby redak—
torka.Z jejích bluesových textových zásob zočíná čerpat
skupina Bluesberry,
Blues frontového bojovníka
v OZ ¿ostali pomeranče,maj tam prý i šlavu mít
bože môj maj tam pomeranče a budou snad i štávu mít
o takovýhle slasti se mi snad jen může snít
běžím hned co obchodu,už je tam fronta jako had
já hned běžím do obchodu,je tam fronta jako had
jó na takovýhle věci postojí si každej rád
tak trpělivě čekám,jak čekáxóm už kolik č n i
já tam trpělivě čekám,čekávám tak spoustu dní
lidi jsou otrávený a smutný a celou frontou teskný
blues zni
pak přivezli pomeranče,se štávou je to ale zlý
jo přivezli pomeranče,se šíávou je to ale pořád zlý
fronta se však hned rozchází,přivezli kubánský
trad»

Hlavou,mysli hlavou

hlavou,mysli hlavou,já stále slyším tuhle větu tvou
hlavou,mysli hlavou,prej mysli hlavou
říkáš,že se chovám jak malej kluk
o nic se nestarám a všechno je mi fuk
hlavou,mysli hlavou,prej mysli hlavou

texty texty texty texty texty texty texty texty texty

í|

já vím,ze už bych měl rozum mít
sedět doma a kafe s tebou pít
myslím hlavou,bejby hlavou
auto,vilu,prachy,ale eo s tím vším
lepší je volnost,to já dávno vín
myslím hlavou,svou hlavou bláznivou
a když na mě z toho všeho padne splín
tak lehnu si na duhu a tmavomodře sním
sním hlavou,bejby hlavou,svou hlavou bláznivou
Stopareké blues /Key To The Highway/
tak tu stojím na dálnici a no nohou kecky mám
kolem jezdí různý auta,no záda si ruksak dám
klidně tu stojím,zvedám ruku,chci se kousek svist
nikdo mi ale nezastaví,začíná pršet,němém co jíst
náhle brzdy slyším skřípět,bílý fáro zastaví
krásná holka v něm sedí,já mám kecky děravý
auto z tůzu,krásný šaty, tohle všeciino ta holka má
já jsem jen chudej stopař,tak proč se na mě usmívá
a tak vedem spolu řeči,říká že je znuděná
sen o starej ch modrej ch džínách každou noc prý sejí zdá
Champion Jack Dupree

Blues o rodinné idylce

včera jsem potkal holku moc nádhernou
řekla že její nohy na ces^ě domů jsou
já í-ek na to-klid,a nabíd jí rámě
neřekla mi však nic o svojí mámě
ta měla tisíc,snad tisíc otázek
prej kde bydlím a co dělám,chtěla hned mít
obrázek
zvědavě na mě kouká a nechce mě nechat jít.
2e mám moc dlouhý vlasy,to prej nemá být

Sť

• exty víšková t e x t y víšková t e x t y víškovú t e x t y víšková
pak znovu se mě ptá,co rodiče dělají
když maj,dost pen'éza aí mi na holiče dají
jo mela tisíc,snad tisíc otázek
prej kde bydlím a co dělám,chtěla mít hned obr
pak objevil se bratr,v ruce drží sodovku
kouká se na mě divně,že nemám škodovku
já začínám couvat a chci už běžet pryč
v tom vyjde ze dveří otec a v zámku cvakne klíč
a měl snad tisíc,snad tisíc otázek
prej kde bydlím a co dělám,hned si dělal obrážel
já ríkam-prosím,pane,to omyl musí' být
ta holka je sice hezká,nechci si ji ale vzít
on kouká na mě pří sně,nenechá mě domluvit
tak zahnal mš do tísně,zítra budem svatbu mít
a te3 mám zas já snad tisíc otázek
proč už ta moje ženská není jako obrázek
Už ti nechci dělat blázna
já dru celej den,ai_ když slunce zapadá
jo dřu pro tebe celej den,až když slunce zapadá
ty jdeš pít za mý prachy a ten blázen jsem zas já

J

kolikrát jsem na tebe dřel,až už jsem skoro nemoh d
já často na tebe drel,až už jsem skoro nemoh dál
j;á dřel pro tebe,bojby,a na lásku si s tebou jir.ej io|
hrál ;
já dřel pro tebe bejby,když jsem měl po kolena sníh
já dřel jsenumá milá,všude kolem jen led a xsxgksníh
chtěl jsem tě vidět slastnou,tys měla v hlavě jenom
hří ch
vezmou si tvý srdce,budou s ním fotbal hrát
vezmou si tvý srdce a budou s ním na plácku fotbal
*4 da
j^j u
*
*
hrát
a -uv
jak tí

xty víáková t e x t y v i š k o v á ^ e x t y vínková t e x t y visxoqu ie.
Další ukázky z dílny Jany Víškové ¿sou
klasické blues
Cokomo Arnold - Blues smolaře
je mi hrozně smutno a blues je stéle v patách mých
jo,mě je hrozně smutno a blues mám stále v patách svy
dejte mi pár kapek jedu,takhle umřít, není žádný hřícl
šlapu na vršek hory a koukám dolu na moře
já šlapu na vršek hory a koukám dolu na moře
at ¿raloci poperou se o mě ve vší nádheře
houpací sí£ jsem si koupil a napjal ji pod velkej S E
jó houpací sí£,tu jsem si koupil a napjal ji P o á t r o m
velkej strom
snad zafouká silnej vítr,strom na mě padne jako hrom
Blind Blake - Detroit blues
mým cílem je mésto Detroit,já chci tam najít uobrqj
cílem je město Detroit,chci tam najít dobrej
flek
břicho mám ale prázdný a ploužím se jak šnek
já chci dostat práci,tam kde vládne ten pan Ford
chci totiž dostat práci,tam kde vládne pan Ford
pak skončí hladový dny,já budu si žít jak lord
až budu mít svý prachy,nechci ji vidět kolem jít
až já budu mít prachy,pak nechci ji vidět kolem jít
bože,už ji vůbec nochci,te3 jedu směrem na Detroit
Bumble 3ee Slim - Chladnokrevná vražda
chtěl bych vidět tenhle svět vzplát,víc snad nemoh'
bych si přát,
já chtěl bych vidět tenhle svět vzplát,víc nemoh'
bych si přát
3ábel se se mnou v kole točí
vražda kouká mi z očí
cht^^-bycii v id č t hodně kpve-,-hoéně~krve- v- u-lie-íeh

t*
i
texty víšková texty víškové texty víškové texty víškové -

chtěl bych vidět hodne krve,hodně krve v ulicích
já chtěl bych vidět moc krve,moc krve v ulicích
chtěl bych vidět spousty mrtvějch
ležet u nohou mých

'

dejte mi trochu prachu,dejte mi dynamit
prosím dejte mi trochu prachu a dejte mi i dynamit
chtěl bych zničit tohle město
dnes večer už nikdo nebude žít

'

Bessie Smith - 31ues prázdné postele

i

j
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procitla jsem dnes ráno a hlava hrozně m£ bolí
já procitla jsem dnes ráno a hlava hrozne mě bolí
muž mě opustil a já ležím v prázdný posteli
dal mi mlejnek na kafe,ten nejlepší ci jsem si mohla 4
přát *
on aal ni mlejnek na kofe,nejleoší co jsem si mohla
P^át
denně s m m moh točit, s kafem mym si hrát
když je má postel prázdná,chci do pláče se dát
i
*JíK±když mé postel je prázdná,já chci do pláče se dát
ný tělo hrozně vadne,když musím sama spát
'j
vrátil se jednou domů a smích mu v očích hrál
on přišel ječnou domů a smích mu v očích hrál
když vzpomenu si na něj,sepnu ruce a pláču dál
Tom Dutson - Hrob at mi vyhází jen stříbrná lopata
hrob aí mi vyhází jen stříbrná lopata
jo ten můj hrob a t vyhází jon stříbrná lopata
a řetóz,na kterým mě tam spustí,aí je třeba ze zlata
slysels'už hřbitovní zvony,slyšeis už tyhle zvony zníl
slyšels tyhle zvony,jó slyšels'je někdy znít?
říkaj že další chudák musel ze světa odejít
p^rek bílejch koní musí v řadě jít
jo párek bílejch koní musí v řadě jít
až mě jednou budou do země chtít pohřbít

ext,y víšková t e x t y víšková t e x t y víšková t e x t y víšková 1
Jen al je můj hrob čistej,al je pěkně čistej,prosím vti
at je ten hrob čistej^at je čistej,prosím vás
pak budou všichni vědět,ze nadešel můj čas
Tina Líayberry - Poštácký blues
tak tu sedím a čekám na nový zprávy tvý
já tu sedím a čekám na nový zprávy tvý
pláču a vzdychám a v hlavě poštácký blues mi zní
někdo se jenom pěkně tváří,přátele bere jako žert
jo někdo se jenom tyáří a přítele bere jako žert
když máš Ú8peeh r maj tě rádi,jsi li na dně,tak je vezme
čert
jo smutnej a krutej já vám život mám
smutnej a moc krutej já svá j život mám
tohle poštácký blues je to nejhorší blues co znám
Leroy Carr - Blues o kruté ¿eně

v

žádný školy ani knížky já nemusel bych nikdy mít
jo žádný školy a ki.íMry nemusel bych nikdy mít
potkal jsem pěknou ženskou,já chtěl jsem s ní hned bý
mám s ní ale těžkej život,je na mě totiž hrozně zlá
já mám s ní těžkej život,je na mě hrozně zlá
doma je pořád spousty špíny a r.a kuchyň vůbec '.^cibá
Elzadie Robinson - Blues o cyklonu v St,Louis
svět byl jak černý peklo,všude hroznej rachot zněl
jo §vět byl jedno hrozný p§klo,v£uce aivnej rachot zn
jak by řval milion lvů,cos na řetězu měl
naše stará chatrč houpala se tam a sem
ta naše stará chatrč se houpala tam a sem
a potom
cyklon,Bůh
začal
s tím
rámusem
+
*+ + přišel
+ + +
+ + + ví,kdo
+ + +
+ +
+ +
+ +•
Jana Víšková-texty- texty - Jana VÍŠ ková - texty - text

texty texty texty texty texty texty texty texty texty t<
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Jaroslav gSHOŘ

je asi nejstarší dodavatel do Logru,neb mu táhne
na padesát,ale jak říká-i v tomto požehnaném věku mu
to píše,naopak čím dál tím lip»Jako opravář laboratorních přístrojů cestuje po ČSR,takže spoustu zážitků
stxs přetvoří bua do básně či do textu.Jeho textárskou
tvorbu využívají hlavně Bluesberry.
Uose Allison - Blues o podnájmu

/Parchrnan Farm

jo celou noc jsem nemoh'spát
to na dnešek jsem nemoh spát
já jsem vůbec nemoh'spát,žení se mi kamarád
ten odchází mi k nevěstě
on stěhuje se k nevěstě
jó z podnájmu jde k nevěstě,malý prej je na cestě
bože jak zaplatím nájemný
gale sám zaplatím nájemný
jak tea sám zaplatím nájemný,z mý vejplaty dojemný
nabízím lůžko,zvláštni vchod
a prima výhled,zvláštní vchod
tramvaj blízko,zvláštní vchod,i má společnost příjd
vhod
Muddy Waters - Sladká, jsi tak sladká

/Iioney 3ee/

sladká,sladká jak ranní dospávaní,sladká
sladká,jak milostný odmítání,jsi tak sladká
jak stvořená k milování,ach bože jak jsi sladká
jsi sladká,jak cukrovou vatou jsem se tebou ovinul
jsi tak sladká,že mě leptáš jako zubní sklovinu
spustila jsi na mě svou nej sladší lavinu
ta tvoje sladkost kryje značnej nedostatek IQ
a tvoje láska je mdlý světlo svíčky z vydlabaný tykve
a kdyby se tě na mě někdo ptal
tak mu klidně řekni-už se namlsal

f
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>asen basen básnická tvorba J a r o s l a v a Řehoře básnická
v létě se d o m ů vrací vod m o ř s k ý
ř e z n í c i , z e l i n á ř i , z h ý č k a n c i naší
i m n ě to stálo d v a c e t táců
příští rok m á m Sečko v p á c u

riviéry
éry

chalupu koupím pro náročná-jen v exkluzivním pásmu
můj příjem činí ročně tolik,že já sáin nad tím žasnu
dospodo,eště čtyři rumymá se ten,kdo v tom lítat umí
hej,vrchní,všechno tady platím,a£ pijou a2 do kolap;
tec v balíku jsom zatím,bonů mám plnou kapsu
za bony jen luxusní zboží
štěstí,zdraví-i lásku boží
budím se
kolik že
jsem teS
zaplatím

před komisí-hostinský,pin£l,vrchní
tady visím?-tak vám tu nechám svrchník
na volný noze
po záloze

když nikdy ráno vstávám,v tom městě na d Vltavou
mokrej hadr si dávám na tu mou hlavu plavou
a srkám kafe černý
hned je tu mý blues věrný
a když mně láska schází,když mě nic nevychází
když revizor chce paae
a kámoš mě vokrade
na svět se smutně dívám
£ak si to mý blues zpívám
když nemám žádnou kačku
na kozla,tu svoy značku
a natož na plzenský
kcyž se mě straněj Ženský
když špatnej vítr fouká
tak si to svý blues broukám
čím je m i h ů ř , t í m pádom kdekdo se d í v á z p a t r a
k d y ž n e j s e m sám svým pánem a chce to p s y c h i a t r a
tak si to m v blues hledám
a na vostatni nic nedám

«I

neznámý autor neznáný a u t o r neznámý a u t o r neznámý
NEZNlfóá AJTCIiX obvykle na r.ašich stránkách neuvádíme,
¿však v tomto případě sí můžeme dovolit uěir.it výjimku, nebol je térc©ř jisté, že uutoren: je nukdo z blízkkóho kolektivu hudební scény, jak nasvědčuje obsah
ukázky. Naše společnost je neustále v plné tvorbo,
o čorrž svědčí hromada všelijakými artefakty popsaných
pivnici: tácků, na jeanomž z nich jsme nalezli následující žertovný příběh s dedikací, která poměrnč jasně indikuje, komu byl pamflet na pivním tácku věnován.
Ostatně, posujte sami:

v M n u m l DÍLY NÁD ZL^TO
/ne j iie no vané nu hanspaulskému hudebníkovi/
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Satane dík
J e to i za samotu v n í ž
J e z b ý v a j í c í m k r á l ů m žít
ž e m r t v ý m úsměv n a v r a c í š
ž e zákony lze obrátit
že múi h l a s u m l č e t se n e d á
Že o p e v á m tě s a t a n e
V s v ě t e k d e n á h u b k y jsou b ě d a
ií e j enom p r o psy chv stáné

+
+
j
+
+
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+
+

Satane

(Léo

jeden známej zlatník
naboural autem patník
a tea neví, co si počít má
o ten bílej patník
zdemoloval blatník
a neví kde se sehnut dé
zkoušel všecky známý
zda nemají známý
co "jy mSli známý
někde v servise
jenomže ti zr.imí
už ::emají známý
a kde sehnat blatník
neví se
nakonec ten zlutr.ík
vyzrál na ten patník
kdopak "by o trochu zla. t G stál
udělá 3i zlatník
se zlata novej blatník
a bude jezdit zase dál
/jestli mu na to nepřijde«.../
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V pondělí 4. července 1953 v poledne zemřel
po vleklém utrpení ve věku 56 let
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P3TR KOPTA

l

l
í
+

básnik a překladatel.
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Hodina v něm ztratila oddaného manžel-,
bratra a strýce, přátelé a známí upřímného
druha a ryzího člověka.

;;

|

í

X

£
j

n

í
í

i
+
+
t
í

í

+

Z Jeho bohatého díla jsou nejznámôjší
a vysoce ceněné překlady francouzských
básníku, m j. Ouillaume ^.pollinaira,
Victora Hugu u především Paula Verluina a jeho oblíbených šansoniéru Ch.Aznavoura, G.Brassense a L.Ferré, zatímoo jeho vlustní básnioká tvorba, vyznacující se neobyčejnou upřímností a
osobitým způsobem stavby a lehkostí
verše, z razných příčin nedošla svého
zaslouženého uznání.
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Jako obyvatel Hanspaulky ani přes
věkový odstup nemohl vzhledem k svým
zájmům zůstat stranou zdejšího jazzové-r
ho dšní a následná začínající spolupráce slibovala^dalŠ í kvalitativní
*osun umělecké úrovně hanspaulské soény. J*3dinjm svědkem b Ohi n .:.stává
reflexivní básnický text na známé blues
Snook Eaglina ALBERTA z oblasti tradičního jazzu, které tak krásně na zimních
Hanspaulských dnech zahrál dnes již neexistující IntroviČův iiansp. Blues Band.

++-»• • t + t + p > +

+ * ř t ř

r + +

H - ř H r l - n r p

f + > + I-

h h+ |

Í
J
X
+
+
J
+
h t

h

Petr Eopta

:

A L B 2 R T Á

Alberta, Alberta chtěla všechno hned
Alberta, Alberta sladká jako n:ed
vzala ra5 mý starý, ta vzala jed
Alberta, Alberta uměla si hrát
Alberta, Alberta uměla jon brát
ale sama Jrvinde dát akorát
libertu, Alberta všeoh krys vlezlejší
libertu z meger ta nejzáludnější
jo, ale kdo srdce mně skonejší
Alberta, Alberta, Pán 3ůh kruci s ní
Alberta u čerta, k čertu už mi s ní
proč ale má duše furt o ní sní
Alberto, Alberto, nepluČ, proboha
Alberto td ber to vážně proboha
vím, že taky trpíš, má ubohá
Alberto, Alberto, sn5ní magický
Alberto, Alberto, sbohem navždycky
proč to loučení je tak nelidský
dobrejtro Alberto, venku už se dní
tak sbohem Alberto, můj sne výstřední
moje lásko první - i poslední
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Píše se rok 1957. Po celé Kalifornii, ba skoro po
oelýoh literárně znalých Státech je na přetřesu škandál první velikosti. Pornografie, lascivita, nespoutaná surová erotika, básnické obrazy a strofy, které v
plné nahosti a s vášní evokují homosexuální i heterosexuální lásku - no, to tu ještě nebylo. Kruhy akademických literátů, měštáků a snobů, jakož i krátkozrak
kýoh moralistů se tváří zhnuseně, zuřivě kolem sebe
prskají, rozčileně a pobouřeně křičí a bodají do vzduchu svými ukazováky, pokradi si přitom čtou verše, jejichž obsah a smysl Jedním dechem prohlašují za pervers«
ní. Ty sliny vzteku, ty hrozící a poukazujioí prsty míří jedním směrem - na útlou básnickou sbírku s názvem
HOWL AND OTHER POEMS, na dva báječné chlapíky, takto
autora sbírky a jeho nakladatele. První z nich se jmenuje Allen Ginsberg, druhý Lawrence Ferlinghetti, majitel nakladatelství Oity Light Books, 1562 Grant Avenue,
San Francisoo, California 94133.
HOWL čili Kvílení vyšlo právě u Ferlin^hettiho poprvé roku 1956 /viz kompletní přetisk v Logru 1979 spolu s obsáhlým portrétem autora/. Následující soudní
proces jednoznačně vyhrál básník a Jeho nakladatel.
Editorský počin, jehož důsledky se mohou měřit silou megatun vodíkové pumy, zahájil vinu veřejné literárni
tvorby lidí, kteří si přisoudili programová označení
Beat Generation. Ke Ginsbergovi se brzy zařadí další Corso /LOgr 1981/, Kerouac /Logr 1978/, Diane di Prima
a tuké Ferlinghetti, básník. Ferlinghetti, důvěrně jen
Ferl, s nimi pluje na jedné lodi a pod jedním praporem.
Přesto je jeho poesie poněkud odlišná. Je jemnější v
ironii, Je klidnější v pohledu. Za všechny charakteristiky hovoří verše z jeho básně Autobiografie: Vedx
klidný život/den co den u Ľika v hospodě/koukám na přeborníky/Dantova kulečníkového sálu/a na ty francouzské
zoufalce co hrají něguš, atd. až k závěrečnému mementu:
vedu klidný život/den co den u Mika v hospodě/koukám
Jak se chlapi kapsují při bliáru/dělám scény kvůli nudlové polívce/opu se makarony/a někde jsem četi/o Smyslui
existenoe/jenže už přesně nevím/kde to bylo/Ale Já to
byl/a já tam budu./A možná že dokážu přimět/rty těoh

«
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lawrenoe f e r l i n g h e t t i lawrenoe f e r l i n g h e t t i lavrrenoe
spíoích/k řeči/A možná že dokážu proměnit/své notesy
v snopy trávy ./A možná že si napíšu vlastní/podepsaný
epitaf/přikazující jezdcům/jet dál*
-ip-

S«át je báječné míato
k narození
jestli vám nevadí
ž© štěstí vždyoky není
tak velký požitek
jestli vám nevadí Že si tu a tam
šerední» spálíte prsty
zrovna když je všechno tak prima
to víte ani na nebesích
nezpívají
po oelý óas
Svět je báječné místo
k narození
jestli vám nevadí ze někteří iLidó umírají
po oelý čas
nebo snad jen maji hlad
Čas od času
oož se dá oexkem snést
pokud to nejste zrovna vy
ó svět je báječné místo
k narození
jestli vám příliš nevadí
pár měknouoích mozků
na vyšáíoh místooh
nebo nějaká ta bomba
kterou vám sem tam zcela jistě
hodí někdo na hlavu
a různé jiné nepřístojnosti které víc než dost
sužuji
naši patentovanou společnost
a její potentáty
stejně jako její prachsprosté katy
a její pátery
a různé jiné policajty
a Její všemožné segregačky
a kongresní vyslýohačky
a různé jiné oolétaôVy

lavrrenoe f e r l i n g h e t t i la-.vrUnce f e r l i n g h e t t i lawrenoe
váeohno čim aaáe bláhové tělo
je dědičné zatíženo
Jistě svět je to nejlepší ze všech míst
kde se dá dělat spousta věcí jako třeba
legrační kousky
a milostná kousky
a psí kusy
a zpívat smutné písničky a mít inspiraci
a chodit sem a tam
na všechno koukat
a vonět ke kytkám
a okukovat sochy
a dokonoe si myslet
a líbat lidi
a dělat děti a nosit kalhoty
a mávat klobouky a
tancovat
a chodit plavat do řeky
a na pikniky
uprostřed léta
a prostá vCibeo
'si to užívat'
Jistě
jenže zrovna když jste v nejlepáím
přijde usměvavý
funebrák

Neneoh toho koně
sežrat ty housle
křičela Chagallova matka
Ale on
klidně dál
maloval
A stal se slavný
A maloval dál
'Koně s houslemi v hubě'
A když s tim byl konečně hotov
vyskočil na koně
a odjel pryč

lavrrenoe f e r l i n g h e t t i la-.vrUnce f e r l i n g h e t t i lawrenoe

mávaje houslemi
A pak je dal s hlubokou poklonou
prvnímu nahému aktu potkanému náhodou
A nekladl si žádné podmínky

Víš
to máá tak
když Jsme zapadli QO toho podniku
pár papežskejoh páprdů
tam trsal astéokej two-step
A já povídám
Fotr daj si pohov
jenže představ si ti
ta raóplo puk za mnou přijde
a povidá
*
&y dva bysme to měli fakt dát
dohromady
Jsem pro povidám
Jenže druhej den
jí bylo cejtit z pusy
a fakt nemohla vystát
poesii

Johnny Nolan má na zadku záplatu
Kluoi ho ženou
skrz drátěnou sít letních dveří
Postranními uličkami
všeoh mýoh vzpomínek
Někde muž naříkavě hraje
na housle
Díté na prahu pláče a ztichne a pláče

lavrrenoe f e r l i n g h e t t i la-.vrUnce f e r l i n g h e t t i lawrenoe

oo mu stačí dech
Jak
míč
když
skáče
dolů
po schodech
Což působí že odpoledne opět prooitne
do chvíle nezapomenuté hysterie
Johnny Nolan má na zadku záplatu
Kluci ho ženou

legrační výmysly nejsou nikdy tak s kutečné jako
staré romance
v nichž hrdina má hrdinku a ta má
dlouhé černé copy a nikdy nikomu
nedovolí
aby Ji políbil
a jeden každý se ji v jednom kuse
pokouši unést
a hrdina pokaždé vytasí svůj
/sic/ meě
a potýká se s putykami a
véčné jí opakuje
že ji miluje a že jedině on ze všech těch pánů
je pln veskrze počestných úmyslů a plánů
a že ho nikdy nikdo v ničem
nepřetrumfne
jenže pak jednoho krásného dne
hrdinka která byla vždy tak cudná
si nevezme rukavičky a řekne
/ač ne tolika vznešenými slovy/
Pôjd půjdem si někam hajnout
chlapečku

K oo

lawrence f e r l i n g h e t t i lawrenoe f e r l i n g h e t t i lavrrenoe

Vysoko nad přístavem
domú neucpaných koudelí
mezi důstojnými komíny kteró střeží
střechy okšírované šnúrami na prádlo
lepí žena plaohty
na vítr
rozvěšuje svá ranní prostěradla
a připichuje dřevěnými kolíčky
Ó ten líbezný saveo
téměř nahých prsu
vrhá tuhá stíny
když se žena natahuje
aby nakonec pověsila svůj poslední
do běla vypraný hříoh
ten ji však zamilovaně pokropí slzami
ovine ji
a přilne jí na kůži
Chycena s rukama nahoře
zvrátí hlavu
\
v bezhlasóm smíchu
a pak bezděčným pohybem
rozhodí zlató vlasy
zatímco v nedozírnýoh dálkách oceánu
mezi bílými rubáši rozvívanými větrem
vstupují zářivé parníky
do přicházejícího
království

Ze sbírky LUNAPARK V HLAVĚ /český výběr překladů
Jana Zábrany - KLU 1962/ vybral a úvodním slovem
opatřil Ivy Poledňák.
Pozn.red.; V letošním roce by měl v klubu přátel
ooesie vylit nodobrrfr vtfbSr autore.
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S chutí otevírám bílou krabici firmy Polydor a vyjímá»
několik dlouhohrajících desek 0 etiketou BSO. Mohu se tak vrátit, jako střelec f4 na šachovnici, o nějaký ten kousek zpátky a zavzpomínat. Sunshine of your lovey Strance brew, I m
so glad, Badge , to jsou již přímo reminiscence středoškolské
a cena krabice 66 £U zanedbatelná. Vlastne nad čím to tak
zde básním ? Nad elitou anglické hudební scény šedesátých
let, smetánkou koncertních podií - CKEAií.
řodstata_Cream
Přeé těmi sedmnácti lety se hudební síla skupiny projevovala skrze neustálý antagonismus mezi jejími členy* Jejich
žízeň ukazovat své dovednostiy ty znaky veledůkladného individualismu, touha hledání a objevení samotářstvi, došly nicméně k totální jednotě a výjimečnosti. Zbavování se tradičnímh
koncepcí - to je nálepka Cream. V podstatě šlo však o druh
rock blues, který rostl v rukou Claptona, zatímco v rukou
3ruceho, vôčnô nespokojeného o vlivem UlaptoaoYýmjflivynucon
val respekt jazzové scény, čemuž Clapton všemožně bránil*
"Cream byli opravdu jazz-rockovou skupinou a byla to tvář
jazzu, kterou jsem nemól rád", řekl později sám Clapton*
Vzájemné antagonismy vysvětlí zřetelný rozdíl mezi studiovými a koncertními, nahrávkami skupiny. Studiové riffové
záležitosti túmóř popového zaměření a interesantního zvuku
versus živá syrovost těžkého soundu improvizaci. Nicméně si
myslím, že kompozice Jacka Bruceho s texty Peta Browna představují typický zvuk Cream. Když si mezi tím vším představíme
navíc Gingera Bakera, který strávil většinu života asimilací
různých odnoží jazzu a v Cream prorazil jako výrazný inštrumentalista postavený proti tehdejšímu obrazu tradičního bubeníka, dojdeme k závěru, 2e hudba Cream přímo jak na dlani
charakterizovala dobu svého života.
Jejich základj__desk£i_.koncert£
Eric Clapton — uvnitř první skupiny Kohouti potkal několik
později proslavených jmen jako Tom iíc Guiness,
Faul Jones / oba později ve skupině líanfreda lúanna / a ¿riana
Jonese, spoluzakladatele Holling Stones , skupina však během
dvou měsíců shořela na nedostatek financí, Clapton se na dva
týdny chytil u liverpoolskó popové skupiny Caseye Jonese a
jeho Inženýrů, ale táhlo ho to k blues do richmondské skupiny
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Yardbirds z Crawdaddy Clubu. "Byl jsem blázen do toho hrát
s Yardbirds. Přitahovaly mě peníze, cestování, dívky. Za
osmnáct měsíců, co jaem bral jejich muziku vázne , jsem
odešel. Stal jsem se vězněm jejich potřeb a začal jsem ztrácet
svou poěáteční hodnotu." Po této zkušenosti pracuje pres
půldruhého roicu s Mayallem v. jeho Bluesbreakers a nachází
vlastní rovnováhu. Pak přichází Bruče s myšlenkou superskupiny, ale pro finanční potíže přijímá angažmá v lůně líanfre- da Manna, zatímco Clapton pokračuje v turné s li&yallem napříč
Anglií. Až do června 1965 v Oxfordu, kde se objevuje Baker.
Malý jam, odkrytí blízkých hudebních zájmu, profesionální
diskuse přifrolávající Bruceho a sestavení superekupiny, první
ve svém žánru.
Jack Bruče - poprvé pafesionálně ve spolecnství bluesové skupiny Alexise Kornera, v níž byli i Baker a Graham
Bond, jezdil s malými formacemi po Evropě, u Kornera zůstal
půldruhého roku a pak ve třech s Bakerem a Bondem, později
posíleni Dickem Heckstaliem - Smithom a Líc Langhlinem pod
názvem Graham Bond Organization, jako první opustil skupinu
a přešel na dva měsíce k Mayallovým BlueBbreakers, po nich *
k Uanfredu lúannovi, a pak...
Ginger Baker - první formaci založil ve škole ve Woolwichi,
pšt měsíců byl bubeníkem Storyblue Jazzmenů,
rok pracuje s Bobem Wallacem, potlouká se po studiích a příležitostních. jobech na nahrávkách lidí jako Acker Bilk. Spřátelí se a Terrym Lightfootem, který mu opatří práci. S jednou
skupinou se vydává do NSR, ale při cestě si to rozmýšlí a
odchází s Dizem Disleyem do Kodaně, a tak tři měsíce tráví
na cestách po Skandinávii se zpěvačkou gospelů Sister Rosetta
Tnarpovou. Po návratu do Anglie nakládá kamiony, je angažován do irského klubu Galtimore v Cricklewoodu, opět vymetá
studia, s Douglas Bandem jede do NSR, opět rozchod , opět
Galtimore Club, Ronnie Scott, NSR e Bertem Courtleyem, Alexis Komer, Graham Bond ••••• , "pak jeden den v Oxfordu jsem
měl příležitost hrát s Claptonem, který byl tehdy u iíayalla.
Ten večer jsme přivedli publikum do třeštění. Bylo to fantastický
Cream - poprvé se představili 3.červonce 66 na festivalu ve
Wi&dsoru před davem netrpělivě posuzujícím jejich
kvality. Znal dobře Claptona, trochu Bakera, trochu Bruceho.
Krátce na to vyšel jejich první singl, který neodpovídal
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opravdové podstatte Cream, chyběl kmenový repertoár, a tak
na singl byla vybrána vykopávka - nově upravený tradicionál
C&ťs Squirrel a kompoftico Bruce-Brown Wrappin^ Paper.
První album Frosh Cream vyšlo v prosinci 66 a umocnilo
dojem, že hudební základ creamovského ražení nebyl ještě vybudován, Clapton predstavil sérii klasiky Uuddytfateree/ itollin
and Tumblin /, Willie Dixona / Spoonful / a zvláště Roberta
Johnsona / Four Until Late /. íhwh Cream byl pokus, zkouška«
Druhý singl I Feel Fine/ NSU již představil skupinu jako
kompaktní trio. Kmenový repertoár vytvořili Bruče s Brownem,
přičemž prvotní předpoklad byl, aby se všichni podíleli na
kolektivní tvorbě souboru. Ale jak Bruče později vysvětloval i
" Například pro desku Disraeli Gears měl každý zkomponovat
sérii skladeb pro možnost výběru nejlepôích. V den nahr&vání
jsem přinesl dvanáct skladeb, Ginger mel připraveny dva tituly a Sric jeden. A teä jsem měli jen pět dní na nahrávání.
Tohle byl nejčaštějfií problém."
Již na Fresh Cream však skupina představila několik originálních kompozic, které se staly stabilními Čísly jejího
rspertoáru / NSU, Syr«*t Wine /. Skladby to byly ještě neotesané, nevyumělkované, v mezích blues a rocku, al^ s osobní
pečetí. A vedle toho čisté blues / Sleepy Time Time/, pop
/ Toad /, hudba zkrátka působila ještě skromně*
Po vyjití alba se Cream vydali na turné po Anglii, něco si
uhráli na kontinentě, v červnu 1S67 hráli v Londýně v Saville
Theatre jako hlavní bod programu s předskupinami Johna kayalla
a Jeff Bečka I Cream použili novou scénickou výpravu, tehdy
ještě neobvyklou. Červený dým, mýdlové bubliny, bodové osvětlení. V té době byla Amerika v tenatech floweiv power a hippies, do toho přijeli Cream na pět měsíců a ve stretu s americkou realitou a hudebním ováduším se uvnitř skupiny objevily první trhliny a to byla doba, kdy se skupina opravdu rozpadla pro střet hudebních názorů. V prosinci 67 vyšlo nejpřesvědčivější album Disraeli íiears, vyrobené s technickou chutí
a s touhou po dokonalosti, iiólo to prapríčinu v novém manažerovi Felixi Pappalardim, který měl velký vliv na hudební
orientaci celého alba. Strange Brew, Sunshine o£ Your Love,
Tales of Brave Ulysses byly však výsledkem boje mezi Brucem
a Claptonem. "Konflikt mezi Jackem a Ericem byl s+rašný. Jednou jsem je požádal, aby stáhli hlasitost, protože mě «ebylo
slyšet. Fakticky mu arrtnry nikdy neposlouchali, zvláště když
jsem hrál solo."

'

0 H

ohlas písni šedesátých let ohlas písni šedesátých let ohlas písní
V novém stylu Cream bylo komerčně využito vlivu flower
power, odpovídala tomu i květinová obálka alba, ale takó
texty neměly mnoho společného s .¿Lasickými sentimentálními
písněmi. Byl zde surrealistický výraz provázeny halucinačnimi
výjevy i " Podivný odvar , který tě nicí ohýnkem, to je
nezdravá kouzelnice v elektrické modři a na loS.ce v šírém
rozbouřeném moři kreslí obrazy pro všechny nevědomé, líbí
se ti to?" / Strance Brew / , nebo dále " vidíš opálené dívčí tělo tančící na tyrkysu a její šlépěje tě nutí, abys ji
následoval tam, kde se nebe miluje s mořem, a kdy i tvé prsty
naleznou její, ona tě utápí ve svém těle, vyrývajíc hluboké
modré rýhy do tkáně tvé paměti " / Tales Of Brave Ulysses / •
Dvojalbua. "Wheels Of Fire ", které vyšlo v létě óó, obsahuje na jedné desce sbírku creamovských melodii s nezapomenutel
ným songem o lásce " White Room " s Claptonovým. wah-wah a na
druhé desce, nahrané během zájezdu v ¿merice " imaginární"
Spoonful s Claptonovou rozpustilou kytarou, Bruceho vzteklou
basou a čertovským bubnováním Bakerovým. Ale Bruče již neuvazoval v kontextu populární hudby, jeho orientace k jazzu
byla čím dál tím YÍCO evidentnější. Také na živých nahrávkách / kromě Crossroads / nenajdeme sevřenou skladbu, jde s
o táhlá improvizace.
V listopadu 68 se skupina definitivně rozchází, poslední
sessions s Georgem Harrisonem / vystupujícím pod bizarním
jménem Angelo kisterioso / a Felixem Pappalardim přineslo
novinky , které nebyly nové, nebol hudebníci nebyli zainteresováni na výsledku. Ten vyšel pod názvem Goodbye v květnu
69 na jôdnó straně desky s Harrisonovým aolem na znôló Claptonové nahrávce Baó^e, druhou stranu obstaraly živé věci
z posledního creamovského koncertu v Royal Albert Hall.
K tomu přidejme desku Live Cream Vol. I z května 70 a Live
Cream Vol ££ z dubna 72, nějaké ty vyběry best of, history,
antholo^y, a ...
Konec
Zachránit Cream před rozpadem chtěl Baker angažovaním
čtvrtého hudebník* na apúaob Stevie Winwooda, k zaceleni
mezer mezi dvěma kohouty, " pravidlem ve skupině bylo hrát
lépe než druhý, a každý byl přesvědčen, že je nejlepěí na
světě, Jsem si jist, že každý z nás si to ještě trochu
myslí.M / Eric Claptom /
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úvahy o slovenské rockové hudbě úvahy o slovenské rockové hudbě úvahj
ĽLADÁ VLNA
Noopočotnákrát BO Y odborných hudebních časopisech ozvaly hla*«
sy, či spíše povzdychnutí nad situací v mladé slovenské rockové hudbě, nad nedostatkem nových, mladých hudebníků a skupin.
Povětšinou so tyto stížnosti ozvaly od osobností slovenské
rockové hudby, dnešních třicátníků, kteří již od poloviny
šedesátých lot píši historii tohoto populárního žánru.
Situace není nejlepší, profesionálně se rocku dnes věnuji
pouze dvě skupiny - Fermáta a LBT. Marian Varga a Dežo Ur siny se v současnosti věnují pouze studiové práci, Modus a Klán
jsou rockové hudbě přeci jen vzdálení a Limit míchá několik
stylů.
V posledních letech se však situace pomaloučku, ale i tak
ne příliš uspokojivě, začíná zlepšovat na amatérské scéně.
Vznikají nové skupiny, které sporadicky koncertují, krystalizuje hudební zaměření, vzniká první repertoár, shání se
aparatura, možnost kvalifikačních zkoušek. A jako v českých
zemích je podmínkou slovenský název skupiny. Ha což dokonale
vyzrála skupina bří Běláků svými haluškami, s nimiž dře
typicky neslovenský heavy metal.
Prvními vlaštovkami na scéně amatérského slovenského rocku však byly soubory T a g o r e , YPS a D e m i.k á t .
Všechny absolvovaly několik koncertů, prezentovaly se na
širším foru, ale dnes již existují jen poslední atrií dva»
které navzdory mnohým velkým těžkostem a Často i nepochopení
organizátorů koncertů se snaží pokračovat v aktivní činnoBti.
V poslední době se na scéně amatérských rockových skupin ,
v souladu s celosvětovou obrodou rockové hudby vůbec, objevila :
nová vlna mladých hudebníků seskupených do několika formaci,
s novým stylovým zaměřením, srozumitelně vystihujících cítění
rockového publika. I když s chybami, nedostatky, s ne zcela
vyrovnaným repertoárem, s velkým stylovým rozpětím, avšak
s elánem hrát, předvést svou tvorbu, koncertovat. A tak se
do širšího podvědomí dostává folk-rockový P r e š p o r k ,
rockové soubory na velmi různorodé kvalitativní úrovni
V e n t i l RG, B a g e r , H a l u š k y ,
DKP,
Egreš
, Slovenský
raj,
Cyklus,
T y p , jazz-rocková G e n e z a a množství dalších.
Různorodá úroveň jejich repertoáru, jejich kráčská vyspělost zatím není žádným handicapem, všechny v podstatě teprve
začínají.
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S množstvím hudebních skupin na jakós-takés úrovni se naskýtá možnost širší prezentace a konfrontace na velkých společných koncertech či hudebních festivalech. A protože závěr
roku a první týdny nového se vždy nesou ve znamení různých
anket a sestavování žebříčků o dosáhnutých výsledcích
v uplynulém roce , nezůstala stranou ani rocková hudba*
Á navíc minulý rok znamenal v czxaimká mladá hudbě určitý
zlom, takže stačilo oprášit slávu někdejších beatových festivalů a na konci ledna se konal výroční koncert Mladá
vlna 82 v bratislavském PKO. Pozvánku obdržely mladé brartislavské skupiny, které dosáhly v minulém roce určité
výsledky. Je pravdou, že správný dramaturgický výběr, ve
smyslu naznačené koncepce prezentovat to nejlepší, co současná bratislavská scéna poskytuje, předpokládal širší záběr
jednotlivých stylů zastoupených na pódiu. Asi by znělo monotonně, kdyby všechny vystupující skupiny hrály jenom novou
vlnu. A tak se z věží reproduktorů ozýval především rock,
ale i funky music a slovenská nová vlna« Sem tam bylo oítit
vzory, ale úroveň vystupujících byla překvapivě dobrá i pro
samotné organizátory.
*
Slavnatý rock, dravě zahraný se slušnými vokály, představila mladá, debutující, předskupina T u b l a t a n k a ,
která se své úlohy navodit dobrou atmosféru zhostila na jedničku.
Skupina G r a v i s vychází z tradic maďarského rocku,
zdecimovaného hudebním průmyslem, naštěstí však Gravis své
kompozice postavil na pomezí hard rocku a art rocku, takže
byl určitým oživením.
Velkým favoritem a magnetem bylo ohlášené vystoupení skupiny D e m i k á t , která je nyní miláčkem bratislavského
publika* Skupina přechází programově z čistého rocku na novou vlnu a dokonale zvládla hudebně-scónický projev. A tak
si odnesla výroční cenu Mladá vlny 62 zaslouženě.
Stylové pestrosti dosáhli organizátoři zařazením skupiny
T a m i s, která se věnuje funky, a tak si většina připadila
jak na diskotéce*
Nové mladé styly zastupovala skupina V e n t i l
RG.
Reggae, nová vlna, ska, si v podání této skupiny okamžitě
získaly publikum, a přes hudební nedozr.lost slušela cena
diváků.
Hosté tentokrát nezabrali. Y P S potvrdil známé skutečnosti
o hráčské vyspělosti / jde o část Modusu /, ale nic víc,
komárehské City propadlo a pražský OK Band nezabral»
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ROCK 2000
Před sebou mám první díl slovníkové příručky Jazzpetitu
6.12 ROCK 2000 Jazzové sekce s úkolem podívat se ji na zoubek. Froeím, těch 616 stránek zaplněných informacemi o souborech a hudebnících, kteří měli tu odvahu začínat písmeny
A až K, jsem nejen prolistoval, ale i pročetl. Přiznám se,
že záběr slovníku je větší mého rozpažení a kapacity mé hlarvy# Najdou se i soubory, které neznám ani podle jména. Například skupina FELT na straně 613 mi nic neříká, ale po přečtení těch několika řádek, které ji přibližují, mi říkat nic
bude dál. To jen na okraj celé věci a jako klad na sáč&tek.
/ Ti pozorní již postiehli, že při 616 stránkách by se písmeno "F" na stránce 613 nemělo pohybovat, ale to svěáči o
tom, že ani hlavy sestavovatelů nejsou bezedné a pro ty, co
nepostřehli vůbec nic,dodávám, že první díl slovníku má své
dodatky. /
Mentalita rockového fanouška je již taková, v českých zemích zejména, že o svých oblíbencích ví vše od snídaně po
oblíbený fotbalový klub, nemluvě již o vydaných deskách, změnách obsazení a vlastního hodnocení hudebního výrazu - "drží
to", "rachot", "nářez","palba","hnus","sračka", nejběžněji
pak XljXá "dejte to pryč, komerce". Fanoušek zkrátka vidí
do kuchyně i do ložnice. A když k tomu připočteme to, že
český fanda nic neviděl, všechno přečetl , souhlasím s Vlčkovým povzdychnutím na začátku slovníku "To zase bude řeci,
co chybí a koho by kdo hodnotil jinak.
Tea nevím tedy, mám začít řečnit, nebo jen listovat,a to
bolí, když BÍ představím tu námahu, kterou si slovník vyžádal a těch deset kilogramů poznámek a výpisů v jistě větší
hodnotě než 8
Kčs ze Sběrných surovin, a pak narazím
na stránku 8 , Vlčku , já vím , to bylo lidí, co ti již napsa^
li kolem skupiny AC/DC , ale ruku na srdce, heslo v podobě
co je ve slovníku , to ho dát radši pryč , to úplně přeskakuji , nakonec mám vlastní tužku ...• přestávám řečnit.
A přeci, zůstanu u úvodu a u pojetí celého slovníku,
líožná, že došlo k určitému autorskému sobectví, ale sestavovatelé sami přiznávají, že dali přednost části umělců, kteří
považují svou práci za umění a nebo ještě za něco, co je za
ním, a kteří JBOU Jazzové sekci a jejím členům nejbližší.
To pak však může vést k tomu, že se papírově vytváří určitá
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skupina "opravdových" umělců, či snad liBQEi domnělá avantgarda, která nepostihuje posluchačské vrstvy, kterým jsou
rockové slovníky především určeny*
Při sestavování slovníku bylo použito, kromě již zmíněných
deseti kilogramů vlastních poznámek a výpisků, též dostupných
zahraničních encyklopedií typu anglické Encyclopedia Of Rock
časopisu NewttusicalExpress a západoněmecké Book Of Rock,
které se staly též definitivním soudcem ve sporných údajích.
K tomu dodejme, že tento přistup je prvopočátkem možných
chyb a nepřesností, nebol i uvedené publikace nejsou překvapivě bez chyb a omylů. Zcela znatelná použitelnost těchto
příruček se odrazila v celkem podrobných údajích z let 69 -76,
kterými se tyto příručky zabývají, ale v absenci důležitých
údajů z let pozdějších, jimiž už se zabývat nemohou, nebol
vyôl* zkrátka v roce 1977 • Nelze se tedy ani divit, když
nástup nové vlny je zachycen v heslech , z obrozeného hard
rocku a heavy metalu jsou uvedeny zlomky, které snad již nešlo ani pominout a úplná absence souborů francomzských a italských / kromě výjimek , které jsou zachyceny v anglické encyklopedii /, i když právě jejich vzrůstající popularita / a ta,
není zas tak podstatná/, ale hlavně hudební úroveň vyžaduje
jejich podchycení a slovníkové zpracování.
Příkladem budiž například strana 53 a heslo uvádějící
kanadskou skulinu tvrdého rocku Bachman Turner Overdrive ,
která je seriozně zpracována do roku 1977, pak se pokouší
zakončit kariéru skupiny slůvkem "prý" a o tom, kde skončil
a co založil vůdčí duch skupinyrtandyBachman po xooe 1979
ani zmínka, a to přitom tahle kapela uvedla pražské fanoušky
v polovině sedmdesátých let na cestu tvrdého rocku kanadského
ražení .
Vším chci vlastně říct, že ani členové Jazzové sekce
nežiji pouze hudebními výboji skupin tyýu Art Bear s nebo
liatfield and the North, ale jsou obyčejnými konzumenty gra<mogonovéno průmyslu anglosaské oblasti a tak také ke slovníku přistupovali • 2e ne vždy budou odkládat slovník uspokojeni, může být zapříčiněno Vlčkovou snahou poetavit sobě aalý
pomník, větší kolektivnost zpracování by věci zcela určitě
prospěla, jak šíří záběru, tak hodnotou jednotlivých hesel,
nemluvě již o setření jednostrannosti hodnocení, které
posuzující kolektiv může vyloučit.
Vždycky si říícám, že nic nebudu kritizovat, za co můžeme
být vděčni. Tak tedy klobouk dolů, ale ten já stejně nenosím*
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Bežci na Hlavních. Třídách
přeskakují v duchu
zlomená aábradlí •••
POZJĹBNÍ VOZY NA ÓTŽKU
Pohyby paží
po apínacích skříňkách •• •
DŽSŤ BYL PSÍLiS SILNÍ
Běžci na přeohodech
předběhli signály
semaforu •••
IIF HŽNÍ ZKAŽJNŽ VEXÍLSJLIOSTI
•
•
•

05i sledují
symfonie na obrazovkách <>••
ZAVÁDSNÍ
• « STERčQTYPIZACE
Zkažená mládež se oddává
chutě
zlozvykům svých otců •••
YHAH STXLSUÍIKÍ

Úroveň našich obyvatel
se stále zvyšuje
v rámci akce zet
UŽŠÍ BYL PSÍLIS SILNÍ

Požárníci propadají
de z orientaci ••«
PODAŘÍ SE TENTOKair ZLOMIT KEKQiiD ?l?
Hasiči unikají děšti ...
••• nestačili uhasit touhu
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KAPKY BENZÍNU HÁRODOHOSPOD Ái&KÁ ZTRÁTA
Opět začalo pršet •••
TOUHA SE .«ZDOSÍVI

Stupňuje se podíl sexuální motivace
v kriminalitě mladistvých •••
ESKADRA NARAZILA NA VYSOKOU (JHOVBS

Svět je stíhán v různých oblastech
stále novými a novými
ekologickými pohromami •••
SVŽDOiíITá
• BLITÍ
»
Xidič kamionu
prostál- věřit předpovědím
kartářek a astrologů •«.
ZNÁSILNŽNÍ NA VÁCLAVSKOU NÁJJŠSTÍ
•

•

»

•

«

»

Vítr eili jeho poryvy mi nedají spát •••
aS2ci SE SETKALI S NEPOCHORENÍK
Poryvy větru stále více a více
dáváme do souvislosti
se změnami celkového klimatu •••
ZTRÁTA PAUŽTI

Neustálá zvonění telefonů
nemusí být právě
jedním z hlavních rysů
telefonních ústředen •••
ČTENÁŘI SE DOČETLI
O SVÔH PROBLÉMECH
NA STRÁNKČH DIKOBRAZU

Svým neuváženým jednáním
zapíráte
de facto
poslední knoflík
svrchního kabátu
politických problémů •••
TAK SEKNI NŠCO PRECÍS I

Čtenáři přestali číst
denní tisk zřejmě
z důvodu dostatku
vlastních opravdových
problémů •••
poZJUní VOZY BYLY DOSTŽSNY

VLASTNÍM SVŽDOMÍM

Dochází ke konstrukci
umělých dějů
ve vyumělkovaném podvědomí
filmových tvůrců ••«
NDVJL OBLEVA V KitKOiioSÍCH
•
.»
Naše kritika se dotýká
nejobecnějších zájmů
a problémů
našich pracovníků •••
OBECNŽ USTÁLENÉ OMYLY

Běžci na svých
oběžných drahách
neuznali
za vhodné
doběhnout do určených cílů •••
MILENKA NA CESTĚ ZAHYNULA
P2L VLAKOVÉM NSŠTŽSTÍ

Hledáni smyslu věcí
je hlavní součástí
zaplňování řádků,
což je rysem
utváření vědomí •••
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SE ZTRATILI MŽKDE-láEZI 20. A 30.
ROVNOBŽŽKOU
Před startem se
některým závodníkům
na okamžik
zvedne žaludek •••
HLAVNÍ RYS KAPITALISTY
SE KDESI ZTRÁCÍ
A to je to hiavni
co jsem chtěl říci
vážení blbečci •••
A JE TO NOVÉ VÍTĚZSTVÍ
SOCIÁLNÍCH DEUOKITARS •
VE VOLBÁCH POLITICKÍCH STRAN 1921

Přednáška sociologa byla
předčasné ukončena
cvičným vpádem
zvláštních jednotek
americké armády •••
VICHŘICE STRHALA TELEFONNÍ VEDENÍ

Je mi ták strašně smutno,
že si snad začnu dělat
plány do budoucna •••
NENADÁLÍ SESUV LAVIN
NA Ó SEKU DÁLNICE D2

Kdypak se asi budem milovat
CRRR CRRR

Podvědomí při některých druzích
schizoidních poruch
předbíhá •••
PAN SCHMIDT ZP0SOBIL SVOU DEBILITOU
TOTÁLNÍ KRACH KASÍNA

Pravděpodobné datum vzniku
našeho planetárního systému
jsme položili do inkriminovaného
období
díky naši vyspělé vědě ...
VRAH 3YL DOPADEN DÍKY OBEZŘETNOSTI XY
to jsem zvědav to jsem zvědám
to jsem zvědav to j3em zvědav
NOVÁ DÁVKA HEROINU DO STŘEDNÍCH VRSTEV
NAŠÍ KLIENTELY
BUDE VLIVNÍM FAKTOREM
V KONEČNÉ FÁZI
ROZKLADU•SYSTÉMU
Běžci a gymnastky
se společně usadili
v chatě v horách •••
... vykašlaliflôna všechno ...
••• vykašlali se na všechno
budou Bpolečně plodit
důrazné koncovky •••
MYSLÍC A TO OTSVSENŽ
Kdo bude asi papříště
suplovat funkci otce
dětem
vzniklým ve zkumavkách •••
LÁSKA
ZWAK8 NENÍ JEDNÍM Z HLAVNÍCH
NEDOKONALOSTI ?
K pronásledování uprchlých
iluzí bylo použito
nejmodemější techniky •••
A HONÍCÍCH PS8 ...
At se podívám kamkoliv
musím stále myslet na Tebe ...

liAiSÍM rf£P.lEZaHTANT&i
STÁLE JEŠTĚ CHYBÍ KONCOVKA
•
t
Automatické orbitální stanice při střetu
s axmosfórou
obvykle shoří •••
••• neshoři-li, dopadnou
do hustě zalidněných oblastí •••
PRO ÚVOD NASÍ STATISTICKÉ ÚVAHY
POUŽIJME NBEDLXK SLOV
%.
ZE SKLADBY ZNÁU&O POTiíSálLA
tojemnšjedno tojemnějedno
CRRR CRRR CRRR CRRR
AÍ se podívám kamkoliv,
musím stále myslet na Tebe •••
POZJUVB SKitDiiNŽU PODKROVÍ
JlliZoViíÍHO DOL» NA ŽIŽKOVŽ
BYL ZŘSJUŽ ZPSSOBEN
VZPLANUTÍM JISKÉktKY NADŽJE ...
I když jé dostatek Mtmkú,
které mají správnou konsistenci,
- není dostatečná teplota
- nemůže padat aníh ...
VfewŽCH OBJEKTIVNÍ REALITĚ
Bratrovražednó boje jáou dnes
teoreticky velmi řídké •••
DUSOT NOHOU V TELEFONNÍCH ÚSTŘEDNÁCH
Už je skoro tma,
že nevím co psát ...
ZPRÁVA VÝBOHD PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN
Pfil • ÚSTŘEDNÍM VEDENÍ D2HOLIČNÍ KOiiLiE
UVÁDÍ t
okaté úplatkářství
každý den ...
tojestřasné - to je PŘECE strašné

Mr

DVA POŽÁRNÍ VOZY NEMOHOU
PROJET , BOHUŽEL , SOUČASNĚ
BRANOU CKD •••
TY PiíASS TY P.iASfi PRASE PiiASE TY TLUSTÉ PRASE
CiiRR CRRR CRRR CRRR
MILUJI TĚ I
CRRR CRRR CRRR CRRR CRRRR CRRRR CRRRR CRRRR CRRRR
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HNĚDÍ BOTKY TO 1Ľ ZVLÁDNOU

Hnědý botky to nezvládnou
Hnědý botky to nezvládnou
Přestaň se školou, proč lhát
Hnědý botky to nezvládnou
Televizní večeře u bazénu
Vidíš, jak bráchovi roste brada
Příští rok už nepůjde do školy
Ty jsi okej, von je divnej
Je to instalatér
Je to flákač
Je to flákač každý léto
Musíš být poslušným plastikovým robotem
Ve světě, který se o tebe nestará
To je v pořádku
Usmívej se na všechno ošklivé
Blejskej si boty a stříhej vlasy
Hejbni
Hejbni
Hejbni
Hejbni

sebou
sebou
sebou
sebou

-

a
a
a
a

makej
makej
makej
makej

Dělej svojí práci a Éš±gm dělej ji dobře
Život je mlč
Televize dnes večer
Miluješ to

Nenávidíš to
Je to tady
Tak , jak jsi to udělal
Svět plný tajemných hladových
Lidí, kteří překrucují zákony
Každé přání je uschováno
V zásuvce stolu u Naughydeovy židle
Po koberci tudy chodily a slintaly
Holky z kancli
Zasutý vzadu
iiysli města vidíme
Sen asi třináotileté holky
Strhat z ní šaty a do postele s ní
Kde dráždi fantaziii
Celou noc
Jeho manželka je v parku na představení
Pak se snaží z něj něco dostat celej tejden
Ale vzadu v posteli leží třináctiletá královna
Kroutí se a avíji a chová se obsoannš
iíilá milá ...
Uilá milá •••
Dej jim koláče, uh I
Jestli to udělám, budu muset ztratit svůj • ••
A von to miluje, má to hrozně rád
Vlasy se mu vinou kolem palce u nohy
Ona mu hladí jeho tlustej krk
A to světýlko na jeho nose
Ale on není blázen
Starej Fred
Ona je sprostá a nestoudná
Sere ji to v posteli
Takhle je to dobrý
A jdou na to znova, ha
A trochu víc
Hej, dělej co můžeš
A ona je sprostá
Sprostá sprostá sprostá
Sprostá sprostá sprostá

Je ji jenom třináct a už ví, jak být aprostá
Má pošpiněnou mladou mysl, zkaženou
Zkorodovanou
Jo dnooka je ji třináct
a prej je vosamělá
Kdyby byla moje dcera, já bych •••
Co bys udělal, Frankie ?
Kdyby byla moje dcera, já bych •••
Co bys udělal, Frankie ?
Kdyby byla moje dcera, já byoh •••
Co bys udělal, Frankie ?
Zatrh bych ji to
Přidržel bych jí hlavu v čokoládovým sirupu
A pěkně bych ji sjel
Namočil bych jí hlavu do toho sirupu
A pak ještě jednou
Ona je moje nezletilá holka
Mává se mnou
Chtěl bych ji to udělat nějak sprostě
Třeba na špici Bílýho domu
Přidržel bych jí hlavu v čokoládovým sirupu
A skákal bych, dokud by se děti nevrátily domů
Je načase jit domů
Mařka už telefonuje
Mám schůzku s Gumeyem a tuctem šedých advokátů
Televizní večeře u bazénu
Jsem rád, že jsem ukončil školu
Život je jeden velikej zázrak
Vládnu tadyhle tomu městskýmu světu

Frank Zappa
Brown Shoes Don%t Make It
/ z LP Tinsel Town Rebellion /
1981

NOVL VLKA. V KHHHU

Pikantozní nádech dostalo sedmé číslo občasníku KHUřl,
který vydává Sekce mladé hudby pro přátele mladé hudby
z Prahy a okolí* Ne však vlastní vinou, ale známými událostmi našeho předjaří, které rozbouřené hladiny amatérské
scény ochudily o některé soubory tzv.nové vlny«
A právě sedmé číslo KRUHU těmto skupinám a vůbec nové vlně věnuje mavímálni prostor. V kostce informuje o
pražské novovlnové scéně pod příznačnými názvy MCo se děje
v garáži?", "Tahle páka je jasná", " Kam doletí letadlo "
nebo " Pražsky vybraný o.k.band", ze všech stran je představen neexistující Pražský výběr pod lehkým názvem " Od Stra^
vinškého k nové vlne" • Na své si přijdou i příznivci
anglického heavy metalu, kteří každou neděli obtěžkávají
autobusové a vlakové spoje na Prahu / a nikoliv jak Vávra
na Plzeň /, aby pak zaneřádili nejrůznější předměstí našeho hlavního města na černém trhu desek a uváděli tak v běs
těžkými boji zocelené útvary šedého moru, Sadů, lesů a zahradnictví, pří pádně lesní stráže* Pod titulkom Hová vlna
britského heavy metalu se skrývá celkem solidný přehled
0 nových kapelách, které naplnují koncertní sály západoevropských měst a ocelová srdce mladých dělníků nebývalým
nadšením, přestože heavy metal jako .hudební směr se zcela
vyčerpal, je nepůvodní a plochý a svou nemohoucnost nahrarzuje již bezezbytku zvýšeným hlukem.
Stěžejním článkem v KRUHU je představení americké
skupiny nové vlny Talking Heads, která navštívila loni
Budapešt a byla zcela vysáta našimi dvěma reportéry, kteří
ji prezentují v rozhovoru, na scéně i textově.
Již tradičně uvádí KRUH recenze několika rockových
festivalů. • s tradičním zpožděním. POP SiiSSION 81 informuje o sedmé mezinárodní hudební konfrontaci, která probíhá
v polských S op otech a která má především význam pro mladé
začínající soubory . Ty zde získávají první kontakty jak
s publikem, tak s agenturami a pod hlavičkou ¿¿UG / Uuzyka
mloáej generacji / objíždějí Polsko. Tak se představila
1 skupina TSA, která se stala v současnosti v ťulsku velmi
populární.
Vraíme se k nové vlně. Patrně jedině rozhovor s visačkou "Cesta z ráje nudy" bude mít své pokračování. O.K.
Band prošel sítem kriterií pro podobu nové vlny u nás doma.
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ještě lennon ještě lennon ještě lennon ještě lerrnon
DALŠÍ PUBLIKACE O JOHNU LENN0K07I

Tragická srr.rt Johna Lennona stále ještě hýbe smutným světem pop-music, třebaže od té doby uplynuly již
bezmála tři roky. Zasáhla prakticky celý svět a měrou
nezvyklou i naši republiku, reppektive její kulturní
sdělovací sféru, jinak o hudbu se příliš nezajímající,
spíše naopak. Po známém Jazz Petitu pražské Jazzové
sekce, na kterém spolupracovala částečně i naše redakce, se objevila další publikace věnovaná životu a dílu
Johna Lennona. Vydal ji Svaz hudebníků pro Kruh přátel
mladé hudby jako interní metodickou publikaci institutu pro vzdělávání /i/• Ze zahraničních materiálů přeložili Oldřich Černý, Jiří Dědeček a Viktorian Džambasov.
Překlady textů Ondřej Hejraa a Angelika Hanauerová. Křídový papír, 160 stran, mnoho Černobílých fotografií. 0bálka a grafická úprava Miroslav Jiránek.
Publikace v podstatě popisuje celý Johnův život od
mládí a začátků Beatles, přes Beatlemanii po jejich
rozpad, Lennonovo působení v New Yorku, rozhovor s Johnem a Yoko z října 1980 /shodný s interview uveřejněném v Jazz Petitu/ a^jeho tragickou smrt. To vše je
doplněno základními údaji a obsáhlou přílohou resp.
kapitolou o Leimonových písničkách s překladech 20
nejlepších vybraných textů. To vše doplňuje bohatá kolekce fotografií, vše pěkně uspořádáno a upraveno.
Obsahově a faktograficky je publikace nesporně na
výši, třebaže mnohým nepřináší vlastně nic nového. Jako většina podobných publikací, ani tato se nevyhla
drobným nepřesnostem, zejména při hledání českých ekvivalentů pro higlické názvy písní, kde by více péče H
bývalo neškodilo, některé kameňáky zaráží na první pohled, u jiných by neškodilo několik vysvětlujících detailů /např. Cold 'i'urkey - Studený krocan vlastně znamená kocovinu z marihuany aj./. Totéž platí pro překlady titulků, u fotografické přílohy, kde byly navíc
často ponechány původní anglické věty, takže si každý
čtenář může porovnat jejich relevanci.
r
Celkově hodnoceno má publikace dobrou úroveň a je
samozřejmě velká škoda, jak bývá u nás zvykem, 'že v
této podobě nemohla být vydána pro veřejnost. Fandové
by si početli a došlo by ke zvýšení tržby n»p. Kniha. I
šv
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Nehodláme na tomto místě referovat o nově objeveném
lokále s pěnivou tekutinou ani o novóm druhu této oblíbené kapaliny, domníváme 39, ze současná poptávka /as]3oň v tomto artiklu/ celkem vyhovuje, naopak chceme zaútočit na zcela odlišnou část vašich mozkových závitů.
Dvanáatka je výztižný a přiléhavý název pro nový Časopis, resp. noviny, vydávané Jazzovou sekcí pro příznivce blues, tradice a swingu, jak napovídá novinový podtitulek prvního čísla Bvanáctky. Celkem 56 stránek A 3
s četnými a překvapivě kvalitně tištěnými fotograriemi
potěší nejen znalce zmíněných hudebních směra, ale každého hudebního fanouška vůbec. Situace v nabídce u nás
je pokud se týče této sréry znaCně chudá /není ani Melodie/ a tak při pohledu na výsledek neutuchájloího
snažení kolegu z JS srdéčko zaplesalo.
Přes zjevnou problematiku úvodního čísla Je obsah
novin ucelený a zajímavý se spoustou poučných článku.
Úvodní kaleidoskopické zpravodajství Blues Session včs.
národních bluesových cen
.Kandyho slibuje hodnotné
pokračování. A to následuje; obsáhlá studie o černošskýoh tancích, jejimž autorem není nikdo menší než Emil
František Burian, velký jazzový a bluesový nadšenec,
dále portrét zakladatele gospelsongs Thomase Dorseyho,
zasvěcený úvod do historie jazzu s řadou dokumentárních
snémku, portréty známých bluesových velikánu Lightning
Hopkinse, Eubie Blakea a Fats Vřallera, svérázný rozhovor s haii8paulským bluesmanem Petarem introvičem, první
část encyklopedického seriálu Pražská tradice o souborech tradičního jazzu v hlavnim městě. Velkolepou záležitostí je unikátní kritioký článek Doteky z pera slavného básnika Kennetha Hexrotha, což je vlastně studie
něKterých průvodních jevu jazzu. Portrét Gus Cannon s
Jug Stompers nás zavádí do dávné historie dnes Již zapomenutých jmen. Hunáttlv proril Bluesová harmonika nám
přibližuje ne J výraz něj š i hráče na tento nástroj, závěr
tvoři miniproril S.Terryho, reportáž zastoupeni amerických bluesmanů, recenze knihy Blues'n Trouble a Jugoslávského bluesového sampleru na našem trhu, atpod.
to vše doplněno zajímavými snímky. Znamenitá záležitos1
pro žíznící bluesové fanoušky I U

re-»ix re-mix re-mix re-mix re-mix re-mix re-mix re-mix re-mix xe-ai;
* K obnoveno premiéře THE AI.TUALS
Jim Crow zabil Animals ? Ne. Ale v každém případe to byla jedna z oficiálníoh příčin rozpuštění tohoto oomba na konci roku
1968* H Eric Burdon rozpuetil Animals* Chce se věnovat filmu*
Nyní píše soónář westernu -Jim Crowan American Tragédy*"
Nikdo nikdy tento film neviděl, ale Burdon o dva roky později,
když triumfoval s černou gardou War, vzpomínal, jak Animals
byli na poslední chvíli vypíchnuti z Antonioniho Zvětženiny
skupinou Yardbirds, nebol bloncL&tá hlavička jejich zpěváka Keith
Relfa s jeho divokými společníky měla lépe symbolizovat rock
pulsujícího Londýna* Hovořil také o tom, jak bude dělat film
o válce ve Vietnamu, ale když se film Aptcalypse Now objevil
v kinech, Burdonovo jméno nikde nefigurovalo*
Proč si chtěl vlastně Burdon nechat filmem posvětit své rockové zázemí ? Jeho hudební úspěch totiž nikdy nebyl podložen aureolou leadera nebo sexuálního výtržníka* Animals nebyli nic provokativního* Nosili krátké vlasy, kvádra, stejné košile a kravařty* Hudebníoi v normě*Varhany Alana Priceho nebo kytara Hiltona
Valentineho hrály čistě a jednoduše* Jejich první nahrávky se
ne vyznačují ani uličnictvím Rolling S toneš, ani nadbytkem vokálu Beatles, klidně se mohli na jednu sezonu stát třeba novými
Swinging Blue Jeans* Ale byl tu Burdon* Nebyl sice jediným, kdo
před dvaceti lety ctil Ray Charlese,Chuck Berryho, Bo Diddleye,
Johna Lee Hookera, Fats Domina, Sam Cooka, ale nikdo jiný nedovedl jako on naložit na svůj hlas černošskou duši* Jeho hlas byl
plameňometom, který ještě zesilovala čistota, jasnost a preciznost nástrojů* Animals tloukli málo, ale každá rána sedla* A ten
zbytek - to byl základní rezervoár hitů zalomených ani ne tak
na originalitě kompozic, nebo na invenci či zvukových tricích
a hudebních kejklích, ale na pouhé síle hlubokého procítění
a štedrosti bez hranic, na přesvědčivosti^ Jasné, ne ? Ostří
surové síly /Im Crying/, striptýz duše/Don t Let )áe Be Misunderstood/ nebo geniální ovládání kontrastů/ffe Gotta Get Out Of This
Pláce/, pětačtyřicítky Animals se přímo vnucovaly na přední místa žebříčků*
Když se na vše podíváme blíže, vidíme, že Animals byli tvůrci novátorských napodobenin* To není jen tak, když jejich první
dva singly "Baby Let Ue Take You Home" a monumentální "House
0£ The Rising Sun" jsou dva tradicionály folkblues, které měl
na svém prvním albu Bob Dylan* Avšak p«d vlivem baaisty Chas
Chandlera vdechli Ani mal a těmto snímkům čerstvý vzduch* JeBtliže
ama slova House.Of The Rj-sing S u n nešla velmi daleko, tak změna
omu prvních schůzek z originálu na polepšovnu v podání Animals,
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to bylo nôco jiného. A nakonec, když je viděl při anglickém tužené Dylan, jak elektrifikují do nového jeho staré kousky, tak po
návratu do Státu se dal ihned do usilovného hledáni elektrického
kytaristy a varhaníka«
% %
Nicméně Burdon a Animals zůstali věrni standardnímu rhytm n
blues, které vždycky bezpečně vybrali z hnízda a prisvojili si
ho s chutí a jistotou. Jejich kronika je s důvěrou vyhrazena
neobyčejně sympatickému entuziasmu.^'gtory Of 3o Djdjley" překráoně kondenzovaná historie rhythm n blues a rock n rollu, následovaná Clubem a Go-Go, Winds Of Chan^e,,Yes I m Experienced,
It s All Meat, nádherným Lionterey a na konci silnou verzí River
Deep iíountain High. Pokaždé Burdon uvolnil své podrážděné být
zároveň hercem a privilegovaný* divákem příběhu. Věčný fanoušek,
vrchovatě plný, co se věší na záda Bo Diddleye, co jammuje s
Chuck Berrym, flámuje s Jimi iíendrixem. Zkratka dobrej kluk.
Ka~dého však zničilo jeho náhlé vsplanáál lásky ke květinovému hnutí v letech 66-67* Pod kalifornským sluníčkem se mu vnutil
vezdejší kult hudby,lásky a květin zavlažovaných ha1 ucinogeny
jako přímý výsledek cestovní svóhlavosti, která měla vyjit z newcastlovských mlh. Je jasné, že se křivil, když spěchal a výsledky jeho práce se utápěly v postpsychedelických zdlouhavostech *
posledních přehrávek"Every One Of Us"a"Love Is". Ale i tak vytvořili Eric Burdon and Animals v mezičase svého amerického pobytu
několik zdařilých věci. Albmm Winds Of Change s tituly tak silnými jako majestátní San Franciscan Nights /jestliže slovo vibrations nikdy nemělo smysl,Burdon je pociloval a podivuhodně
vyjadřoval/» ale také Good Times,Hotel Hell nebo Anything, se
jen těžko přehlíží*
Animals šli s časem a jejich diskografie zůstane proto ve
své většině svědectvím kouzelné periody, kde upřímná spontánnost
stačila k vytvoření kmenových nahrávek, zůstane svědectvím vandru Erica Burdona. Tenhle dobrv muž přečkal sedmdesátá léta. Rok
1962 však byl vstupem House Of Rising Sun do _n^lické Top 10#
novým vdechnutím "vůně" XY1YTI živočichů. A naiconec Burdon udělal i film, více či méně autobiografický, který se promítal v
listopadu 82 ve Velké Británii. Název? "Comeback" •
íladová diskografie :
The Animals s The Animals /19Ó4/, Aniual Tracks /1965/ * Animalism / 1966/
Eric Burdon and The Animals : Eric Is Here /1967/, Winds Of
Change /1967/, Twain Shall Ueet /196tí/, Everyone
Of Us /1968/, Love Is /1968/
The Originál Animals : Before We ".Vere So Rudely Interruptea /1977/
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Otázka, položená v titulku, je v poslední době dost
častém dotazem nejen mezi lidmi v tramvajích, autobusech a na pracovl *t.loh, ale i mezi čtenářstvem našeho
občasníku, takže můžoma na ni stručně informativním
způsobem odpovědět. J03GIKG /čti džogink/ je vlastně
základním typem ASP.OiilCS /aerobních cvičení - dále m j.
cyklistika, gymnastika, sportovní hry a jiná pohybová
cvičení/, které se v posledních letech dostávají do
popředí zájmu obyvatel vyspalejších zemí jako prostředek k udržovaní fyzické kondice potlačované industrializovaným způsobem moderního života. Na vědeckém základé je prakticky první zpopularizoval americký lékař dr.
Kenneth Cooper, který byl šokován fyzickým stavem brar.oů, studentů a dalších skupin obyvatelstva, které takto
statistioky mapoval.
Jogging /z angl. to jog - klusat/ nená nic společného s jogou, jek se u nás někteří lidé zcela mylně domnívají, u bývá definován jako: 1. kombinace klusu a chůze
přiměřeně k individuálním schopnostem a tělesné zdatnosti, nebo 2. jako déle trvající souvislý běh v mírnějším rovnoměrném a rytmickém tempu.
Za původce dnes již celosvětového hnutí joggingu je
považován novozélandský atletický trenér Arthur Lydiard
/přivedl ke světovým rekprdům a olympijským vítězstvím
celou řadu běžců/, jehož myšlenky a praktické zkušenosti zveřejnil Jehovkrajan Garth Gilmour v knize KUN FOR
ÝOUU Llí'ji /Zachraň si život během/ s podtitulkem Jogging with Arthur Lydiard. Bylo to v roce 1965 a znamenalo to počátek řetězové reakce, která změnila životy
milionů lidi na celém sveté. Následující rok vydali v
TJSA známý trenér Bili Bov/erman /šéftrer.ér olymp. USA na
OH 1972/ s kardiologec: dr. Harrisem praktickou publikaci o joggingu s podtitulem Lékařsky doporučený program
zdatnosti pro každý věk. Po rozšíření uvedených publikaoí a zveřejnění výzkumů poukazujícíoh na celkovou
zdravotní prospěšnost běhu začali běhat muži, ženy i
mládež věku 7 až 70 let všude, kde se dalo.

jogging jogging jogging jogging jogging jogging joggir.3

Na trhu se objevila celá řada publikací propagujícíc
jogging s návodem juk začít a jak postupovat; populární časopisy přinášejí reportáže o blahodárné^ působení běhu pro zdraví na tělesnou zdatnost. To vše
je průvodním Jevem masové běžecké revoluce, zaznamenávané po oelěm světě, zejména v U3A a zá^» 3vropě
ale i v NDH, SSSR a také u nás. V současné době se
např. odhaduje počet běhajících občanů USA na 30 milionů /tj. cca 13 % 1/, nesmírně populární se stal maratónský běh jako vyšší forma joggingu. Největší popularitě /se těší 3ostonský maratón, na němž musel být
omezena účast, protože pořadatelé nemohli zvládnout
desetitisíce /i/ běžců. Maratónů se účastní i dorc6t
a ženy nejrůznějšího věku* Ke značnému rozšíření běžeckého hnutí došlo i unás - dokladem toho je velký
počet různých běhů a stále stoupající počet'účastníkú.
Např. na populárních Běchovicích startovalo přes 3000
účastníků a na letošní jubilejní 50. Velké Kunratické
se očekává přes 5000 běžců!
ProČ se bii h pro zdraví tak rozšířil? Protože uspokojuje základní, životně důležitou potřebu člověka, *
potřebu pohybu. Pohyb je nesmírně důležitý pro zdravý
vývoj člověka nejen v mládí, ale po celý zivcfc . Díky
vyspělé civilizaci a vymoženostem moderní doby, kdy
většina fyzické práce a přirozeného pohybu člověka je
postupně nahrazována, musíme si pro udržení přirozené
formy života pohyb vyhledávat, a to tím více, čím méně pohybu a fyzické námahy ve skutečnosti Život vyžaduje.
Pohybová Činnost zvyšuje tonus všeho svalstva, zdokonaluje krevní oběh, snižuje krevní tlak, což usnadňuje práci srdci, posiluje dýchací svaly a násobí výměnu vzduchu, zvyšuje silu a výkonnost srdce - srdeční
sval je schopen každým stahem rozvést více krve a tím
zlepšuje schopnost rychle ji přenášet větší množství
životně důležitého kyslíku z plic do srdce a všech tělesných orgánů, má vliv na zvýšení množství cirkulující krve v těle, zvyšuje počet červených krvinek i
množství hemoglobinu, takže krev přenáií kyslík účinněji. Aby tyto příznivé efekty prokazatelně přispívají
cí ke zdraví člověka měly účinek, musí být pohyb dostatečně intensivní a musí trvat dostatečně dlouho. Důležitá je rovnoměrnost a pravidelnost pohybu.
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, jogging jogging jogging jogging jogging jogging jogging
N e n í p o c h y b y , že nejpřirozenějším p o h y b e m člověka
je chůze. M á v š a k nevýhodu v tom, že není dostatečně
intensivní a k učinnómu působení vyžaduje dloubou dobu
nebo ztížené podmínky - třeba v horách. Samozřejmě i
ostatní pohybové činnosti působí podobné p ř í z n i v ý m způsobem na oběhový systém, avšak v konkurenci s během
prohrávají : vyžadují speciální podmínky, zařízení, p o ?
1
můcky a zvláštní pohybové dovednosti.

Běh je přirozený, ŕro dítě a zvíře je běh dokonce
přirozenější než chůze. N e y zaduje žádné speciální pohybové návyky, je přístupný každému bez ohledu na společenské postavení, příjem, pohlaví i stávající tělesnou zdatnost. Běhat může každý, kdekoli a kdykoli chce
aniž by k tomu potřeboval speciální pomůcky nebo spoluhráče. Běh je laciný /vystačíme se slušnými botami*a
několika svršky/, časově efektivní /každá minuta běhu
je maximálně využita/, zlepšuje vzhled /účinně působí
na výměnu látkovou/, zlepšuje celkový zdravotní stav.
Je bezpečný, riziko zranění je minimální. Zlepěuje psyohický stav, oddaluje stárnutí a prodlužuje život.
I přes tyto blahodárné účinky /které ovšem přináší
jen pravidelné a přiměřené běháni/ nemůžeme očekávat
zázraky přes noo. Co jsme celý Život ztráceli, nelze
získat za pár týdnů. Hlavní účinek se objeví až asi po
půl roce pravidelného pohybu.
Hlavním heslem jofegingu zůstává BĚH PRO ZDIUVÍ, jen
tak - bez ambicí na velké výsledky, což po vhodné formě
popularizace má celosvětový význam.Ve většině zemí se
společnost této vlně rekreačního sportováni okamžitě pr
přizpůsobila se vším všudy - prostor pro speciální publikace, poradny, kursy, materiálové zajištění /nabídka
sahá od sáhodlouhé řady speciálních bot přes různá běžecká oblečeni, masážní prostředky, speciální nápoje aj.
až po pro nás téměř absurdní vymoženosti jako je miniaturní magnetofon pro osamělé běžce/ a tuto vlnu všemožně podporuje, což nelze bohužel říoi o našem obchodu
ktexý v této oblasti -a v řadě sportů vůbeo- nedokáže
uspokojit případné nadšence ani těmi nejzákladnějšími
prostředky. Přitom lze snadno spočítat, že zvýšená fyzická kondice a následné pevnější zdraví se musí vyplatit vyšší produktivitou práce v každé společnosti bez
ohledu na zeměpisnou polohu, hospodářský systém a stupeň vyspělosti.
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Takže, až budete ohtít^zacít, nedejte se odradit relativně slušnou nabídkou úplně umôlýoh teplákových souprav a nesportovně navržených střevíců, které jsou v
každém sportovním obchodě, vyhrabejte ze svých skříní
ty nejobyčejnójsi staré tepláky a tenisky - pro úplný
začátek to stačí. Poradte se s odborníkem a vytrvejte.
Začínat může každý od toho nejmenšího množství kroků,
postupným přivykáním na námahu je třeba objem zvyšovat
až ke skutečnému joggingu. Vaší odměnou bude dosud neznámý pocit úplně jiného člověka. Zvýšenou kondioi lze
uplatnit i přivyčerpávajících sessions a namáhavých
konoertních vystoupeních.
Ostatně, od uměni ke sportu není daleko, to dokazuje
řada známých případů - např» idol beat generation slavný spisovatel Jack Kerouac neoyl zvláštním studentem,
ale výborným hráčem aw. fotbalu, autor známé Love Story
proresor Erich Segal byl úspěšný maratonec, náruživý
fotbalista Rod Stewart zapomněl při sledování důležitého
utkání svóho mužstva na svůj večerní konoert, jeho kolega Slton John dokonce zakoupil čtvrtodivizní anglicV
ký klub F.C.flatford a citlivou politikou zasvěceného
fandy za pomoci vhodných odborníků jej dotáhl až do čela tabulky anglické 1. ligy a do evropského poháru
UEFA, atd. A nakonec - nemusíme chodit tak daleko, Vláda Tesařík z Yo-Yo Bandu byl ve skoku do výšky v širším
reprezentačním kádru Československa a při troše štěstí
se mohl zúčastnit Olympiády v Mexiku 1968*..
/spytihněv bidlomotejl/
Doporučená Čs. literatura:
Cooper X.H., Aerobní cvičení, Praha, Olympia 1980,Kčsl2
Dostál Emil, Běh pro zdraví, Praha, Olympia 1981,Kčs 15
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Po delší odmlce v oblasti mimopražského hudebního dění pořádaného Hanspaulkou navázala na dlouholetou tradic
akce Jam Session 1983. Najdek u Lodhéřova v jižnách Cechách byl nehostinnou, ale malebnou obcičkou, situováno*
blízko lesa bohatého na houby a vonných luk a 3vojí zeměpisnou šířkou blízký letošnímu letnímu soustředění v
Jižné .
Jeho přípravy vsak neprobíhaly hladce, ba dokonce
kladly organizátoru Honzovi Fischerovi nepříjemné překážky. Tak kupříkladu v důsledku hloubení žumpy rodiěi
propůjČovatele statku, kde se měl jam konati, musela
být akce odložena ne o týden , ale o 14 dni, v důsledku
mezilehlé praoovní soboty. Mezitím však zakoupené sudy
hrozily podlehnutím zkáze, vedoucí hostince Ve vilách
je odmítla vzít zpět, třebaže mohla a tak neztylo než
jeden odprodat a druhý zlikvidovat s velmi malou partou
v Oleškově u Lúarka ŠeDelky, kde byly nešťastně zničeny
oba automobily, které přepravovaly zbylý sud a hudební
nástroje •
Dne 30. září konečně akce vypukla. Bohužel mnoho hu-r
debníků. se nezúčastnilo pro nedůvěru v podnik, který se
nekonal v původním termínu. Účastníci se sjeli v páteční odpoledne a večer svými autobobily a autobusem Mr.
Gassidyho, ovšem bez velmi důležitého houtyšského pianina, které jhho držitel Petar Introvič odmítl zapůjčit.
Tím byla celá akce citlivě poškozena, poněvadž v několika souborech nebylo možno bez kláves hrát. Zčásti je
snad mohl nahradit vibrafon, který byl však důsledně
střežen. Zelenou dostala pouze neustále se nově formující bioí konkláva, která měla k disposici 3 bicí soupravy! Ostatní inventář nástrojů tvořily dvě elektrické
kytary, basová kytara a tři saxofony, o něž během soboty se střídalo kolem dvaceti muzikantů i nemuzikantů
/mj. Vít MáLinovský, Dan Fikejz, Václav Kopta, Jan Fischer, bří Dvořákové, Ivan Hlas, Jan Kalousek, Jan Kos,
Martin Miller a další/. Sobotní dopoledne a odpoledne
po hudební stránce působilo chaotickoschizofrenicky
zejména poo ty, jež se stravovali nebo opalovali na

jam s e s s i o n 83 jam session 83 jam s e s s i o n 85 jam s e s s i a i

dvorku a jimž z levé strany hřmél vstříc zvuk třech bioíoh souprav a snímaných houslí a z pravé strany zněl
rázný rytmus reprodukované skupiny Sex Pistols. V oné
místnosti, kam se po přerušení začátku vystoupení skupiny Navi Papaya veškeré dění přemístilo, bylo však
nadmíru příjemně. Ke snídali byly pouštěny nahrávky nej
novější desky Clash, poté zpestřili program bratři Cabanové svým videem. Ale o nejnezapomenutelnější zážitky se postarala beštiálni kocovina Marka Šebelky plazícího jazyk a vyrážejícího divotvorné výkřiky, při kt
erých by v džungli tuhla krev i samotnému Sandokanovi.
Po n-kolikahodinové estrádě sestávající se ze skřeků.
'Zygy i j é é étfauu'a Čfff KaLáá'byl se svou matraci
přemístěn mimo objekt. Večerní koncert byl bohužel přerušen nekulturním domorodým obyvatelstvem vyžadujícím
spánek. Atmosféra celé akoe byla příjemná a přátelská,
0 dobrou náladu a schopnost vidět i ty ne j všednější vě-r
01 v jiném světle se postaralo 350 litrů chladivého piva. Jun session a výborné počasí vytvořilo všem krásný
weekend, jemně zkomplikovaný odjezdem a nebýt mého
nočního nedělního odjezdu autobusem za poslední peníze,
nebylo by bývalo pro mne temné chvíle...f
/vítmal/

1. PÁD - PIÁNO, 2. PÁD - BEZ PIÁNA
Nechci, aby někdo nabyl dojmu, že svaluji vinu za
tahanice okolo piana na něho, dávám jen možnost se nad
nepříjemností zamyslet. Aí si každý udělá závěry sám.
Pouze bych rád zdůraznil, že JAM SESSION 83 se připravoval v různých fázích víc jak měsíc, že jistě nebylo hudebníka z KPC a okolí, k* kterému by se tato
informace nedostala a že, Jelikož to není první Jam
Session, všiohni dobře vědí, jaké prblémy jsou s takovou akcí a jejím zdařilým či méně zdařilým průbéhem
spojeny. Nebudu se odvolávat na nějakou muzikantskou
soudržnost a kolegialitu, ale musím se přiznat, že mě
dost zarazila lhostejnost k Jam Session u lidí, u kterýoh tych to nečekal. A argumenty typu:... je to dalekc
... a kdo tam bude hrát....a stojí to vůbec za to...
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•••a stejné je už zima atd. mluví samy za sebe. Chci
se vsak: vrátit k načaté nepříjemnosti s piánem.
Pakt, že piáno nebylo k dispozici, rozbil celou
koncepci Jam Session. Přitom všichni, kdo si na pátek
/den odjezdu na Jan/ domluvili hraní v Koutyši, museli
vědět, že se s tím piánem počítá, že se odvážé, dokonce i držitel piána den před tím přislíbil, že zařídí,
aby Bosá Hlava nedělal při odvozu problémy. Vše domluveno, přislíbeno» A ejhle! Parta přijede do Houtyše
pro piáno, v sále se jede, každej krčí ramenama, musíte počkat, hrajeme /ten večer se loučili Sázavský a
Vřeštál s civilem - pozn.red./, řidič ale spěchá, čekat se nemůže, vrací se v noci ještě zpátky do Prahy,
a tak po několika trapných dohadech odjíždí bus bez
piána a v Houtyši se jede dál...
Když pomineme zklamání a lítost všech pianistů, kteří mohli na statku tři dny hrát akorát Člověče, nezlob
se!, to, že žááná parta nemohla hrát v kompletní sestavě a další a další, zůstává pořád jedna dost podstatná
věo• Nájem, a nikterak malý, za autobus, který tam jel
vlastně kvůli piánu
/j enýČek/

JIHOČESKÉ PODZIMNÍ R0ZPAKÏ ANEB DŘÍVE JE LÉPE ?
Z technických důvodů bylo odloženo konání letošního
Jam Session hanspaulských muzikantů až^na konec září.
Přes poměrně příznivé počasí a hojnou účast zůstaly
nad jeho průběhem určité rozpaky. Již samotná organizace vzhledem k obskurnosti objektu a nešíastným změnám termínů byla obtížnou záležitostí a jen díky nevšednímu nadšení a obetavosti pořadatelského štábu bylo
setkání vůbec realizováno. Hudební produkce byla silně
znehodnocena ohybôjícími klávesami a tak přítomné soubory Papaya, Hanspaulský Hudební Voršestr, Maji, rílzná
další seskupení vyšla naprázdno /Podpěři dokonce poté,
co zjistili absenci piána, odjeli/ a program byl takto
oklestěn, což dokonali nevlídní sousedé. Přesto vše
nelze přehlédnout neúčast takových osobností jako jsou
hudebníci Nerezu, Žlutého Psa a Blue3berry.
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K rázným problémům očekávaným i neočekávaným přibyly
i starosti s občerstvením a s prostory pro hudební a
divadelní produkci. Kromě toho ani složení publika nebylo kompaktní, některé skupiny různá duní negovaly. Z
toho však nelze v žádném případě vinit organizátory,
kteří v tom všem nadšení a snaze udělali snad jedinou
vážnější chybu v termínu. Dříve by bývalo bylo určitě i
lépe. Přesto rádi konstatujeme, že se po delší odmlce
opětně konalo něco podobného spontánního a věříme, že
se organizátoři pro příští happenning poučí...
/r/

POHÁDKA o BLU2S3ERRT resp. NENÍ HAD DOBROU PROPAGACI !
V únorové Melodii se překvapivě objevil celostránkový profil dnes už nej starší a zřejmě i nej slavnější
hanspaulskó skupiny Bluesberry. Redaktor Jan Rejžek zde
poprvé použil /na rozdíl od svtfch tradičních ostře naV
broušených a tvrdě kritických clánkl-smr táků/ nový způsob reoenze farmou jekéhosi pohádkového příběhu, kde vší
vyznívá v až nadpřirozené pohodě a souladu.
Vzhledem k tématu a ve srovnání s tradičním stylem
bojovných recenzí však tento styl dostává zvláštní příchuť, zvláště poté, co vyjdounnajevo některé okolnosti.
Tento novátorský způsob kritiky přináší řadu příjemných jevů včetně zusloužené propagace skupiny Bluesberry a jejího okolí /E?C/, z čehož plyne zvýšená popularita souboru /tomu to přejeme/, ale zejména, tzv. Houtyše, který od zmíněné recenze opčtně praská ve švech a
laskavý výčepní pan Šmídek ztrácí nervy, protcže už moc
dlouho nevyšel propagovaný Logr a protože mezi neznámými tvářemi přeplněným lokálem jen těžko hledá opěrné bo
dy v podobě har.spgrulských štamgastů.
Za přeplněnými stoly se tlačí davy adolesoentní mládeže, kteřá se přišla podívat na věhlasný hanspaulský
hudební tyglík v očekávání hudebního kvasu některého z
neustálých sessions a s nesmělou nadějí v koutku duše,
že když tu hrál s námi před léty Diestelmann, dneska by
mohl třeba Kayall 3 Claptonem, ale neděje se vůbec nic,
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možná proto, že Ivan Hlas s RÍĽOU Dvořákem sedl spolu s Tluohořom na jedné židli ve vedlejší místnosti*u
společnosti Asi 8, připitý Kraase hraje karty s 3ačinou a Petar TntroviČ /takto potažrnu spoluautor textu/
si na stojáku rozzlobeně utírá větrovíoi politou pivom
některého ze zvláště průbojnýoh obdivovatelů...
Ale je tu pohoda. Nebo ne?
/ dom/

fí^íl jPAULKA 7 ^.aCSTŽ VĚTRIiÍKU /ČS. ROZHLAS/
Redakce rozhlasového pořadu Tětrník /XJKV/, jcčr.oho z
dvou tří pořadů moderní hudby na vlnách našeho rozhlasu
uspořádala na jaře anketu o nojpopulárněJŠÍ zpováky a
soubory Československa za rok 1982. Přestože máme již
pomalu Čas na anketováni roku 1983, pro zajímavost si
tento žebříček ¿řipomínámé, protože poměrné značné množství hlasů vytvořilo celkem reprezentativní vzorek,nad
kte^m by se mohly zamyslet různé instituce. I když
sociální skupina posluchačů tohoto pořadu /přeci jen je
to Čs. pořad/ a zejména ta její část, která projevuje
dopisovací aktivitu, nekoresponduje se specifickou obéí
čtenářů lógru, je zajím-vé uveřejnit pořadí nepopulárnějších skúpim
1* Pražský výběr 705
2. Abraxas
602
3. Progres s II
360
4. Mišík ETC.
254, 5. Olympie 222, 6. Synkopy,
7. Turbo, 8. S .L.S., 9* OK Band, 10. Katapult ,11 .Pro j ektil, 12• 31ue Effect, 13. Slan, 14. Index Y, atd. atd.
20. Skupina Ondřeje Hejmy, v první třicítce mj. i Jasná
Páka a Clas3ic Rockandroll Band, ve čtvrté Pumpa a
Bluesberry. Celkem tipováno 68 skupin.
3ude se pořadí letos opakovat...? Dost těžko, to je
jasné, avšak průnik hanspaulské scény je zřejmý a to
nás může těšit.
/r/
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LETIIÍ HUDEBNÍ MEETING NA JIHU
Tradiční letní setkání hanspaulských a moravských
přátel v malebné krajině u rybníka Rytiře se letos vydařilo, přestože se po parném létě na zvolený woekend
mírně ochladilo a vál ledový vítr, takže slasti koupání patřily tentokráte pouze několika otužilcům, mezi
nimiž byla zastoupena i naše r e d a k c o / l / . t o intensiv-r
nější byla aktivita pod střechou, kde v útulné hospůdce
při pilném muzicírování zaznamenali dozajista rekordní
tržbu. A protože přeci ještě sportovního ducha nezapřeme, většina účastníků si vzpomněla na vandrácká léta a
trávila noo po indiánsku ve snopech slámy, ve spacácích
zvlhlýoh rosou nebo ve zpoceném chlévě s dobytkem. Byli však i tací otužilci, že spali bez vybavení v autobusové zastávce a nebo pod naším redakčním automobilem!
Nechyběl ani tradiční sport, třebaže letošní fotbal nenašel příliš příznivců.
Občerstvení bylo znamenitě zorganizováno a ikdyž pve>
sonál zjevně nebyl připraven na vražedné konzumační
tempo zákazníků, postupem večera se vše srovnalo k obou
stranné spokojenosti - co nebylo k dispozici v pivu,
pilo se v likérech, zejména barevné kombinaoe získaly
oblibu /zelená-bílá-červená apod./, to vše podbarveno
stylovým mottem akce* hlavní pořadatel prakticky slavil
svatbu. To jej také stálo půdu pod nohama...
Kulturní program nabízel bohaté možnosti, byli zde
hudebníci z Papayi, Nerezu i Bluesberry, ale o zvýšení
úrovně produkovaného umění se museli postarat až Pinčla
s TluČhořem a Poledňákem, kteří ke svému stolu postupně
přetáhli /rozuměj nalákali na kořalku/ většinu hrajícíd
muzikantů a záhy se Pinčlův nezlomný elán přelil i do
kytar Mária, Ivana a spol. a okna se pod zvučným Pin&ovým vokálQĽ jen třásla... Ti, kteří se k tomuto stredobodu dění nedostali, propadli žízni z tísně /Krause/,
nebo navazovali přátelství s m.stními štamgasty, zo kto
rých zvláště věhlasný náčelník trempířů stál za pozornost. Program se maličko protáhl a tak nocování nebylo
nej jednodušší, ale ráno se všiohni sešli na teplém čaji
a gulášku a pivu znovu, včetně holandské dvojice na
velkomotocyklu Kawasaki. Ztracené věci se záhy naíly a
pomalu se všichni rezjeli spbkojeně domů.
/W
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Nechceme nikomu sahat do svědomí, aniž pochybovat o
hodnotách jeho IQ,, ale ruku na srdce - jak vám slouží
pamět, Čtenářově ? Adresně se ptáme těch, kteří svou
přítomností Často osvěžují prohnilého duoha všelijakých
mejdanů a chlastanio. Troufáme si přitom tipnout, že
nio moc. Co? Pravdaže s vypitou hlavou se druhý 4en
těžko vzpomíná? A ty stavy nejistoty, když se kooovina
odplavuje prvnímivdopoledními loky piva. Ve snaze pomoci
vaší paměti, vy Hňupové, přichází redakoe se stručnými
charakteristikami nedůležitějších a nejinteresantnějších
ohvilek několika posledních Rozverných veěírků, které se
tu u nás semlely v okolí. Logr tak hodlá předejít zbytečným hádkám a nedorozuměním, které vždy lehoe povstanou z bůjnó, zalkoholizované fantasie, nakloněné nepřimí
řenému přehánění ba i překrucování faktů. Drobné, i když
na prvý pohled leckdy neuvěřitelné, leč objektivně pravdivé zprávičky poslouží i těm, kdož nebyli přítomni.
Alespoň nebudou při plkáni o tom, co bylo, koukat Jako
vránové.
t
Památný večírek s mezinárodní účastí: známý, oblíbe-r
ný hanspaulský mudřec, rétor a uchvatitel ženských srdcí P.M. byl na Jemnované veselici natolik rozkurážen
cizojazyčnou konversací se dvěma občany Holandského
království, že po příkladu prohnilé kapitalistické mládeže, či daleko spíše proto, aby demontroval jejich
zvrhlý a nihilistický prístup k životu, počal si veřejně spouštět své zánovní a prudce elegantní punkiekalhoty. Co je jednou začato, má být i dokončeno, konečně jaképak teatrální markýrováné, jsme přece socialistickými realisty, proô tedy Jen něco naznačovat? Touto
ušleohtilou myšlénkou vedeni, dokončili za bonvivána
P.M. dílo rukou společnou pomocná poštovní úřednice
soutěžící o titul BSP pí. K.R. a toho času nezaměstnaný
I.P. ňečený P.M. řval nadšením. S nelibostí pcuze nesl
tržný defekt na své skvělé kalhotě. Po čase vyrojily se
domněnky, že našeho skvělého přítele chutě svlékaly
pouze přítomné dámy, bezpoohyby očarovány Jeho podmani-r
vými pohledy a uchváceny proslulou duchaplností. Jest
vsak důvodné podezřeni, že řečený nesmysl roztrousil o ;
sobě sám P.M., a to zvláště proto, aby rafinovaně mas-

4iV
letom hanspaulským světem letem hanspaulským světem
koval pravý důvod svého jednání - tedy, že se chtěl
podlézavě zalíbit, potažmo materiálně těžit z obdivu
přítomných zahraníčníoh hostí. Ve snaze přijít na
kloub věcem, o kterých se ve vysokoškolských sfcripteoh
ČVUT nepojednává, vulgo o parametreoh pružnosti, tažnosti a pevnosti dámskýoh kalhotek, rozhodl se provést
experimentálni trhy ing. Č.H. Dva eiempláře stržené
přímo se zadku dam, které'neohceme zde^kompromitovati,
zcela uspokojily jeho badatelskou vášeň. Odveden svoji
družkou R.K. K domácímu ošetření, bádal pak horečně
několik dnů ve svém laboratoriu, snaže se sesmolit závěry svého převratného vědeckého poznatku. Jsme nadšeni a čekáme na výsledky. Redakoe však připominá, že
užitá metoda vědeckého výzkumu není ničím novým. Strháváni oděvů z nic netuáíoioh okolních občanů Je historicky doložená kratochvíle, jíž se oddávali v 17. stol.
ve Francii lidé z nejváženějáíoh kruhu.^Stop.
Zápisky z mrtvého domu: velikolepou účastí, co do
poôtu přítomných, se muže pochlubit památný večírek v
rodinném domku slečny J.S. Návštěvníci /nálevníoi/
rozděleni ve dva teamy - jeden vyznávajíoí kulturu
prostého, klidného a utulného obývajihó pokoje s hudbou
překřičitelnou Jen nejsilnějšimi projevy nadšení a spokojenosti; druhý sestôvájici z obdivovatelů, kuchyňských
zákoutí, jejich romantiky a všudepřitomných vůní, tolik rozněcujioíoh gourmanskou fantasii - statečně se
pustili do nelítostného boje s ne početnými, zato však
poctivě plněnými a přechodně zlevněnými lahvemi. Redakce nerada a s nelibostí musí na tomto mistě rererovati
o vlastní porážce, Již se jí dostalo ze strany skupiny
gourmánú, vedené pllživým trapperem a stopařem A.V.,
budiž prokleto Jeho ctěné Jméno. A t Již toobyl Jeho alkoholem a zanícenými spojivkami podlitý zrak nebo jiné
podobnó, leč Jinak bystré oči některého z Junáků této
neohrožené skupiny, výsledek byl pro nás vice než žalostný, leč k věci a přimo. Slečna J.S., xato rozkošná
a nesmírně duchaplná hostitelka, v dobré snaze, Jak věříme, uložila hlavní trumf klání večera, totiž láhev
krajně lákavé a delikatesní importované kořalky do ledničky, jsa si jista jejím bezpečím. Jak jistě Již každý
tuší, nebylo tomu tak. Láhev vyslíděna, otevřena, vypita a - nastojtel - znovu naplněna, ovšem čistou a nezávadnou /jak pro koho/ vodou. Corpus delicti opět uložen
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na své bývalé místo. Tu v momentě, kdy redakce a její
přátelé dobojovali šíastně zápas s artiklem p* Šmídka,
zvesela odoházeli hoši v čele s A.V«, budiž prokleto
jeho Jméno, do nevlídné noci. Následky jejioh nezodpovědného ěinu byly hrozné a nebýt vrozeného sportovního
ducha J.11«, oelá záležitost by byla postoupena vyššímu,
soudněznaleckému konsiliu. Äečený již J.M., ve snaze
rozveselit své přátele a přítelkyně, vyňál inkriminovanou láhev a nechca svým bližním nabídnout něco špatného
sám první okusil Její obsah. Následující sok, který nebyl blízek komatu, je jistě poohopitelný. Hanba! Mrtvý
a pustý jest dum bez pána a bez kořalky. Sleôna J.S. se
sioe samou hanbou nepropadla, nioméně pro Jistotu se
uchýlila pod ochranu některé z tmavýoh kobek ve vyšších
patrech. Rozhořčení redakce nebere konce ani nad další,
pravda, že méně tragickou událostí toho večera. Mezi
nejvýznamnějšími osobnostmi, které pootily svou návště-I
vou toto hnízdo podlosti, byl bezesporu věhlasný hanspaul3ký bukinista, autor rozsáhlé studie o hře v taroky
a plavecký Champion ing. E.L. Jeho čistý, exaktní a
krystalicky ryzí zájem o problémy lingvistické a séman- |
tioké svedl, po krátkém, důstojném a velmi elegantním
tanci, se slečnou H. do jednoho společného křesla, lidově řečeného ušák. Již na první pohled zjistil ing.
E.L., že se ooitl ve společnosti partnerky hodné jeho
rozhledu a jemnocitu, současně byl okouzlen skutečností,
že slečna M. je aoestovalou cizinkou. Vzdálené krásy,
Tot to, čemu p. ing. nikdy neodolá. Úvodní společenské
poklony složil p. ing. E.L. v jazyku Algol a Cobol, následuj écé disputace pokračovala slovensky. Jemný takt
a vrozená společenská duchaplnost, jíž p. ing. proslule
oplývá, byla neurvale přetržena troufalým, zbloudilým
a zcestným tláskáním fanatiokého bubeníka I.D. Plky,
které snad samo nebe nebylo sto poslouchat, slečnu M.
zjevně šokovaly a počaly ji záhy odporně nudit. Slečna
M., ta eterioká bytost, nevěda, Jak se taktně a spoločensky na úrovni vymanit z rozprostřevších se tenat
sanguinického a leptosoraatického I.D., naslouchala jeho žvanění se rostouoím údivem a doufejme, že i odporem
- víoe než dvě hodiny. Pan ing. E.L. právem zhrzen a po
bouřen ve svém jemnocitu, s pocitem, že čistý krystal
lingvistický slečny M. byl takto pošpiněn a deformován,
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odkvaěel. Souboj na pytle s pískem se mezi pány ing.
E.L. a p. I.D. přetřásá v současné době. Pan ing. E.L.
touto oestou pozdravuje slečnu M. Koneo tohoto mori tátu.
Poslední večer akademiků; právem označuji tento Večírek za akademioký, neb nastojte a čtěte letmý výčet
účastníků! J"UDr. C.J., prom.fil. P.P., ing. E.L., pan
Z.C. přítel umění a rauz, paní C. vzorná matka, I.P.,
srdoerváČ a opileo, abs. SPŠG Z.K., chrabrý ochránce
T.V., J.K. studující, konečně ing. C.H. a jeho choí R.H.
prora.ped. Oduševnelá konversace o exaktních i metalýaických problémech lásky, umění, alkoholu, hudby spolu se
zvuky jakýchsi hodných chlapců jistého punkového tělesa
se váni libě a vznešeně snoubily pod klenbou přijímacího salonu manželů H. Žádná, pocttvě vedená diskuse se
neobejde bez rozepří a tak i zde odvážní kolokvienti narazili na sporné úskalí. Aby dokázal, Že Člověk zaměřený
na hlubokou duševní činnost, nestojí za hovno stran tělesné obratnosti, rozhodl se prom.fil. P.P. přistoupiti
k čestnému klání se studujícím J.K. Disciplina, tzv. pre
tláčanie, spočívala v Jejich vzájemně čelném posazení u
protivných stran servírovacího stolku, netrpělivé dlaně
do sebe zaklesnuty, oba soupeři nasadili hned zpočátku
naplno. Skvělé utkání dvou silných paží, skvělý souboj
verbální duchaplnosti. Skoda, že zápas předčasně, neuváženě a zlovolně ukončil T.V., přetáhnuv Jedním rázem
obě ruce k desce stolu v neprospěoh prom.fil. P.P. Pan
P.P. se proti tomuto zásahu poprávu ohradil. Však diskuse skončila náhle Jako uiatá, protože P.P. si musel
hledat brýle. Morální vítězství bylo zajisté na jeho
straně, důkaz o síle ducha, jenž sám je sto rozpoutat i
nejtemnější síly fysické, byl takto podán. Znaven pochybami a vyčerpán usilovným duševním soustředěném, ulehl
p. ing. E.L. podél skřínky s knihami, místa mu to zajisté nejmilejšího. Po chvíli zadumání vyzval I.P., aby mu
tklivě zanotoval oblíbenou slovenskou populární píseň
Miluška moja. Po několika taktech zdálo se, že p.ing.
hajá, zpěv umlkl a E.L., dojat, žádal o dokončení skladby. Definitivně usnul spokojen, vyrván duchovním zmatkůr
Jak jinak vysvětlit to, že o n&olik hodin později nebyl spatřen přikvačivší rodičkou ing. C.H., než že matamorfoval z podoby fyzické v duohovní fluitfum. Ptáte se,
co tam dělala řečená rodička? Právem! Přišla, aby uzřela nepravdu, Jíž se jí snažil nakukat Jistý, dosud neznámý, ale zajisté organizovaný udavač, Jenž ji telefo-
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nem feferov^l o orgiích,v přijímacím saloně manželů H.,
kterých se údajně mělo účastnit osm chlapů tlukoucích
do bubnů! V dooě, kdy dorazila na místo, nebyl zde,
kroraš ing. Ó.H., ani jediný chlap - víme již, že ing.
fí.L. metamorfoval ve fluidum, konečně ani zmíněné bioí
nástroje nebyly nalezeny. Přesto je salon manželů H.
dočasně uzavřen. Alespoň do té doby, než bude vypátrán
anonymní konfident, a nebude pověšen na nejbližší hrušni. Stop.
/polpís/
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/Petara Introviča Jedan Dan - sadržavanija za reportáže anspaulskogo bluzmana napisane za Logra/
-stručný výtah ze srbsohorvatštiny zhotovil-speciálně pro í*ógr Spytihněv B.Ráno
Zatracenej budíkl To už je zase ráno?l? Jóó, jenom
kdyby ta hlava... Uvnitř tý vrchní je ještě jedna a ta
je mnohem větší než ta vrchní a tak to bolí mezi ušima.
To byl teda věera zase vopruz. Takhle se to nedá dělat,
to teda ne, honem troohu kafe a nějaký sousto, sakra je
tam ňák zima a vypadá to na déši, že bysme jeli do práce tramvají? Ke, ne, jsme nějaký borci, ne... Hm, tohle
je teda bordel, tramvaje, nákladáky, kdo to má čuchat,
fuj, to tady Jezdira pro zdraví nebo si honim raka? Pak
že v L.A. je kritický zamoření smogem - a oo Karlín? No
hlavně klid, at jsem tam včas, no to eště začíná dojit,
to je teda pěknéj vopruz, a už to asi nestihnu, hm, ty
dlažební kostky mi pěkně šerou, už jsem tady, to je kosa, budu se muset zahřívat prací...
Dopoledne
Tak to máme vyřízenej rozvot matroše, už brzo hrozej
inventury, to bude pěkná pýčovina, teá musim rychle obvolat fotbal, aby se nás sešlo dost, hlavně oba líilošo-
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jeden den p e t a r a i n t r o v i ě e jeden den p e t a r a i n t r o v i č e
vé, je to rozhodujloi zápas a když to vyjde tak staří
páni postupujou, to je nářez! «Ten jestli Veveří nejede
zase někam na skály, to je děsný pako, jo, málem bych
zapomněl, dneska je to ustí, jen aby to nebylo jako
včera, a zkoušku Bluesbandu na zejtra. Jen co tam budem
hrnout, Mário zase nenacvičil toho 3roonzyho, Tlučhoř
uŽ taky moo nepíše ani Řehoř, musira vybrat něoo z těch
starejch věcí, to je stejně to, co ten Tlučhoř chce,
prevít jeden, takhle mně napíná. Co? Z Chebu? Hrát? Kdy?
No jo, ale podmínky, no, no, a máte tam piáno? Hm, tak?
To asi nepůjde, to ne, no jezdíme dvěma autama, co, na
bloky? To se mi ňák nezdá, máme to nabitý, radši až za
dva měsíce, jo. Filmový podnik, Sclad! Jo, dobře, oože,
promítačky, hahaha, Almu žádnou nevedem, my tu máme akorát čistící prostředky a tak. Hergot, kde je ten Martin už tu měl oejt, no já, já jdu na oběd, kdyby někdo
volal, za půl hodinky jsem zpátky.
Odpoledne
Už aby byl koneo, tohle počítání v tom prachu mně de
na nervy, neni tu ani pořádně vidět, blbě se dejchá, a
ta žíža, chtělo by to jedno... No, budou tři, tak co je
s tira Martinem, kde Je Tlučhoř, už by tu mal bejt s basou od Ježka, to mi taky sere, řekne ve 3/4 a určitě je
ještě doma. Radši tam zavolám - hm, už jede, to zas bude na po3ledníchvíli. No dobrý, tak jedem, naberem Maria, ke Krausemu a na vejpadovce už čeká Ježek, já mu
pro jistotu řek o 1/2 hodiny dřív, chudák pěkně zmokne.
Ale teď už to Jde, ten provoz mi sere, to snad vyjeli
všichniřco maj do prdele díru, doleva, dol eva, do prde—I
le, t e ď s to přejel, dyk povidám doleva, no jo, ten si
zas jede bůhvíkudyma, hm, tak Mario tu není, skoč tam
nahoru a pomož mu combo, cože, to je blbec, no teda Já
se z něj, dyt jsem mu říkal ve 1/4 na 4 a ie na 5, tak
to je vopruz/ dělej, to's pěkně zvorul, na nákup se musíš vyprdnout, to's měl udělat dřív, makej, jedem, uz
máme zpoždění, ty seš taky pitomec, to je hrozný, ale
nekecej, hele, Krause už tady čeká, to je spolehlivej
hráč, no dobrý a tád doufám, že nebudeme brát benzín!?!
Ty vole, Ježek bude-úplně promočenej, dyí už tam stojí
dobrou hodinu a čácá na nás. Jěžiš, no to je průser, on

f

'

Letem
svétem letem
světem
jeden hanspaul3kým
den petara introviče
jedenhanspaulským
den petara introviče
tady není, to je - támhle leze z telefonní budky, tak
conečně, Jirko, to si poděkuj Háriovi, a taky šofér se
spozdil, ale na to jsme zvyklí, co, ted to natrhneme,
náme rychlý vůz, my si zatím dáme dohromady program,
iraje tam Mišik, to musíme zaválet. Hele, Tlučhoři, co
:o je za rychlost 60? Přsdjed támhle tu škodovku, tam
3edí nějaká pěkná pipinka, tu si prohlídneme, Martine,
íechoeš ji pozvat na koncert, ta by se ti líbila, ne?
im, tak Ji pozvem, až budem mit rychlejší auto, vid
riučhoři, bude to brzo?Fánové, nekouřit, típni to ty
prase, tady Jsme tři nekuřáci, r.eser mě.
Em, tak tohle hrát nemůžeme, to nemáme zažitý, na toíle nemám harmoniku, to jo, to taky, tohle už mi leze
crkem, tohle, tohle, lúário už znáš to solo? No, možná,
a. hele flaška, dej mi loka, nák mi vyschlo, kdes ji .Těžcí vyčaroval? To si zašil při včerojšim gruntovánl, nebo
jsi ji koupil domů místo plnotučnýho mlíka? Mhmm, docela
íobrý, takový v Houtyši nemaj, llário prosimtš nech toho
kudlání na mandolínu, ty Holky z naší školky dnes hrát
íebudem, radši si zkus toho 'íounga. Tlučhoři, tady bys
noh zastavit, my si odlehčíme, co, to nevadí, že se tu
íesmí stát, no tak támhle, dobrý, no. Hele a jedeme vubeo
iobře? Tady se mi to nelíbí, hergot jak to tu najdem, já
to mám nakreslený z druhý strany, ty taky mučíš jezdit
pokaždý jinak, řikal jsem ti, pojedem druhou stranou, to
se nám to protáhne a 3 e ště, ž e t 0 neni od 7 ale od pal
jsmý, to jsem vám řek Jen tuk, abyoli mál rezervu, páč
zás znám. Ted doprava, doprava řikám, co, vole, tak si
jed dál, no a j3me někde uplnč jinde, hele zeptáme se,
jo-tamhle, a zákaz vjezdu, hmrn no ty se s tím nepáráš,
pohoda, tak já to du vyřídit, vy to tam nanoste a připravte zvuk. To si daj, je to ve druhým patře... Ale je
to dobrý, jen ten vedoucí to je vůl, hrúza. Tak Tlučhoři
iones dvacet piv, někde ¿é tady hospoda, my to zkusíme,
im, zase basa, to je porád průser, no aspoň přes mikrofon, to j do, to Jo, zkusíme eště třeba Vepřovou, raz,
3va, tři, ženo moje malá, neděláš správně svý vepřový...
DO? Tlučhoři, ty seš přece jen nenahradítelnej, hned mi
jedno podej, hele, jak to zní? No, tak se to zaplňuje,
3áme si ještě jedno a vlítnem na ně, kde je Márioy řekl
jsem za 5 minut a on tu zas neni, kdes byl? To snad neni
pravda, tak kluoi dem a do nich, v první řadš vpfcavo sou
dvě pěkný kočky, dobře se dívejte...
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jeden den p e t a r a i n t r o v i ě e jeden den p e t a r a i n t r o v i č e
Večer
No zaplaB pánbůh, že už je konec, to bylo vedro, teda
lidi na háku, pěkně to do nich hr^em, až na ty kiksy,
Martine, v tom je to strašný, to bys musel taky trochu
cvičit a ne jen ohlastat, co že to neni pravda, zeptej
se ľľária, no ten,ai vlastní mlčí, to bylo taky povedený
to solo na tři tony a jak jsi tam hledal ty pražce, cos
tovprosimtó dělal, to bylo strašný, jedinej Ježek to aspoň nadře doma, když už nemůže na zkoušky, jenže k čemu
mu-to je, když místo turné musí doma grnutovat, nebo na
služební cestu, vid Ježku, je na Čase, abys už dal výpov
věž, nebo to k ničemu nepovede. Já viru, Tluč hoři , že to
bylo lepši než v Kuřimu, ale to neni možný poslouchat,
co, že já to kurvil taky, dnes moc ne, ale, co? Helo to
neni pravda, ale ty tomu nerozumíš, sice píäeš dobrý
texty, teda občas, nesmím tě přechválit, hele víš, že mi
máš udělat ještě tamto?!? Jó, hele Mário, led es to našel?
Ty ptáku, dej mi taky, to byl dobrej nápad, hehehe, potichu, nekřič, Krause spí, ai máme každej víc, jéé von
nespí, to je škoda, T.ľart i ne, -vypadalo to, že se ti něco
zdálo, žes přemejšlel, a nebolelo to? Co? Cháchachachaha
no to je pitomec, slyšeli jste to, ona má jeho tříletá
doera narozenirv a von jí koupí kilo pstruhů, ty vole,
to3 koupil pro sebe, to je teda dárek to si nacpeš panděro a malá z toho bude vodvázaná, hehehe. Tos moh rovnou udělat tu krupiČnou kaši a měl bys peníze, ale to by
ses nenažral ty prase, Tlučhoři, proč jedeme tak pomalu?
Už si musíš koupit něco lepšího, musíš hodnS s náma jezdit aoys měl na nový, co, hehe na nový nervy , to jo.
Tak co, I/Iário, nemáš eště jednu? Krause už usnul, asi se
mu zdá o těch pstruzích nebo o Nežárce nebo o nějakéjch
holčičkách, hahaha a Ježek taky klimbá, oho už je taky
půl druhý ráno, za chvíli vstávám, to je vopruz. A hele,
už sme v Praze, tak nejdřív do Karlina, nenene Mario, do
Karlina to je na cestě, no Jirku vyhodíme v Dejvicích,
to jo, ale na Žižkov až po mně, stejně už se mi chce
spát. Tak tak, -no a sme tady tak kluci čau. Hergot fix
sakra, to byl zase den...

Pozn.red.: Vzhledem k malé znalosti srbochorvatštiny moh
lo dojít ke zkreslení výrazů hl. nadávek /asi silněJ šil/
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/ Co posloucháš v poslední době ?????

1/ C o d ě l á š v p o s l e d n í d o b ě
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'1/ Co posloucháš v poslední době ?????
2/ Co.děláš v poslední době ?????
3/ Co tě v poslední době nejvíc rozesmálo ?????

i/ Co tě v poslední době rozesmálo ?????
Vladimír Kouřil: No,koupil jsem novej kazeíók,JVC^byl
jsem v Polsku na c.ezu, takže mám d e skyf-nahrávám a
Petr Furmánek'Tupe": Talking Heads,Pere Ubu,Chrom.poslouchám. - Snažím.se překonat chronickou nevyspalost,kterou trpím asi dvanáct let. - Michal
Já nedělám nic, sem furt nasranej.-Cimrmanřposel z
Kocáb,oak přepracovává tu svou desku,jednu skladbu
Liptákova.
místo zpěvu hra^e Stivín na saxofon,ze začátku byl
ukřivděnej a ted předělává.
Luděk"Piňdva"Chval: Samý žvásty.-Vyndávám motor z
Jana Víšková: Všechno možný,Bluesborry. - Dělám zmatky
Tatry,podnikový.-Že so bucem mít lip.
jako každá ženská. - Ty tvoje otázky.
Josef "Zub" Vlček; Begnagrad, jugo slavie, r.uco jako folk- Ondřej Hejma:no to co můj syn,Zelenáči,to je moje,holka
holky dou,to musím mít pořád,pak Tic Tac Hugo,tak I
lór,bigbít, turecko,dále Boxs-nezaměnovat s Abratyhle dva singly,jinak sem u Vomáčky poslouchal
xas,je to punk,dále Dybbuk,což je premenovanej
Hen At work,jedenáckrát za sebou. - Jak jsem slíbi
Plyn.Proč přejménovanej?No znáš to přeci. — Pracuv Melodii,stavím dům a zasadím strom,ale ani jedno
ji v práci i doma.-Já mám dojen, že "tu nic k smíchu
nemám hotový,jinak pracuji,překlady,normálka. není ••
Tak to bych se musei strašně zymyslet, člověče nevii
Ivan"šampinc"£vorái:: Já neviin.- Mám pořád žízeň.-Ty
jo když nás pozvali hrát na Silvestra na Americké
vole,já nevim,já si nemužu vzpomenout.
velvyslanectví.
»
Zuzana Navarová: Tec zrovr.a brazilskou klaviristku,
Ivy Poledňák : Poslouchám,jak se mi smáčejí vajíčka^ jakoby džezovou zpěvačku,sklacatelku a aranžérku
Většinou cestuji,nebo piju,nebo šxsX to jde Laky
Tánia Maria-Come Dit h Lie-je to pohoda. - Te3 jsem
dobře dohromady. -Tenhleten telefon,ten je vyniobědvalatjinak konečně bydlím,takže šetřím na
kající, jinak je to smutel-:,ale tohleto mě rozesmálo
taxíky. - Kamaráde nic.
Richard Tesařík: Riek James, Haptonos, Bob ľáarley,prostěi
Dana Brožíčková: Vždy rádio Vltava. - Ležím,mám angínu
furt funky a reagge. - Většinou schánim zvukaře,
- Tvůj dotaz.
tec co se to stalo Karlovi šaf^nkovi, ten nás zvu-|
Jaroslav Tlučhoř Mttller: Dobrou starou muziku,tak jak
čil stabilně. - Vášnivý projev fanoušků skupiny
mi to přijde na magnelák. - Dělám inventúry,jinak
Prostor,na Beat salonu,kluci z L!oravy, byli. bezva,
chystám stavěk draka,no papircvýho,jenže nejsou
hrozili na porotu.
špejle, je to makačka. - To je blbá otázka,nevim,
Jírka"Chimnáč"Hrubeš: Nejraději rádio,dále vpodstatě
nic,už se léta r.esmějif jo naposled před rokem v
všechnu moderní americkou muziku, teci v xsxi Polsku
Brně-Kohoutovice,jak se tak Kredba zsxxi zbořil a
jsem slyšel a viděl Miles Davise,to x je to pravý.
co vyváděl, to bu, lo bezva.
— ľľo dá se říct, že mám v poslední době dost času,
Jiří "Jež elj "Kredba: Zásadně nejradši ttuddy Yfoters a
jinak studiové práce,a taky dost cestuju. - To je
Howlin V/oIt London Session. - Ueju nádobíŤ — Upříniš
těžký,to bych si,nic,málo srandy,jo rozesmálo mě,
řečenotcelkem nic,akorát rozhovor s Krausem na xxxx
že Hejma staví barák.
cestě z Chomutova,to jsem se řezal smíchy*
Pepa Pilař: Rokenrol,jako vždycky,a Cimrmana. - Teda
Mário"Kudrnáč"Cícar: 3cjr.u. - Klé* - Všechno.
ty máš otázky,no přece se chystám na prehrávky. ing.Karel Ešpandr: Dolby,americkej zpěvák,poslední
Ti Cimrman!,posel z Liptákova,jinak nic.
Talking Heads,.a Adrian Bellew. - Pořád hraju.-Nic.
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1/ Co posloucháš v poslední době ?????
2/ Co děláš v poslední době ?????
3/ Co tě v poslední době nejvíc rozesmálo ?????

Líartin"Krásný,,Krause: Včecko možný,hlavně to co mě
,
nakážeš/- To je těžká,otázkg,protože já nic nečě-j
lám a nic dělat nebudu. — Mdrio když zpívá na
koncertě-snad najdu nákej pingl,.pro tvoji svetozář/orig.snad najdu ňákej pomník pro tvoji svatozář/,, pro tož. e ty jeho improvizace textový jsou
bezva^no a c o ty,Pětko,co ty posloucháš a děláš?
-No tos ně trochu zaskočil,no Júayall, V/at ser s, Pražský výběr,Roger Chapmann,á blues, blues, blues,»Věnuji se blues a manželce,co mě rozesmálo?,že je
stát na světě,.jehož lic plně podporuje umístění,
neutronových zbrani na svým území,to je tak jediný
Rozárka Hunátová: Všecko možr.ý,hlavně co jsme dovezli
teä z Polska,Bowie,Zappa,Kraftwerk,dále Kabaret
Volter,amerika,něco jako Residents. - Opravuji
čtvrtletní písemky. - Toho je hodně málo,kdyby
ses zeptal, co mě rozplakalo, tak to jo,ale takhle,,
nevím»
Petr M Mydlik"Roškaňuk : Všechno. - Připravuju se na
prehrávky. - To si musím uvědomit,mě nic nenapadá
já nic v poslední době k smíchu neměl,počkej,komentář proti americkým zbraním,čtený v teleŤJisi
rockerem Janem Martínkem,to mě rozesmálo*
Vladimír Vytiska: Co dělám,to ti ani říkat nebudu,
samý smutný starosti,jinak cvičím,Malounoční
hudbu,rozhodl jsem se dát do ksisxky klasiky,
$xxsfc je to seriozní,jinak cestuji příStí týden
pryč,Sicílie,Tunis,Afrika,až do vánoc•Poslouchám
pásky,co mě pučil před smrtí Karel Šafránek,jsou
tam nahrávky Bluesberry,Hanspaulských dnů,Plíhala,
naše,různý večírky,mám tři pásky,je to výtečný,
dále ,můžu to shrnou,tak Dire Straits,Ursíny.
Jan Fischer ; Rodiče. - Furt dokola. - Sakra,sakra,
že by bylo něco humornýho,to se říct nedá.
Jan Kalousek : Roger Chapman. - Měli jsme starosti
s kapelou,bubeník šel na vojnu. - Kousky Šebelky
a Malinovskýho,maj takový ksichty,každýho otravujou.
Kateřina Hlasová: Neustále Crosby,Stils,Nash + Young.
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. 1/ Co posloucháš v ooslední době ?????
2/ Co děláš v Dôslední době ?????
3/ Có tč rozesmálo v poslední době ?????
K»tflasová : Od všeho trochu. - To nevím»
Jaroslav Smí dek, vedoucí HoutyŠe: Manželku výjimečně,
vás,kdy£ hrajete v KoutyŠi radši než televizi. - Dřu na chatě. Jinak se rozčiluju,íurt m i někdo
čmárá po záchodě ty nápisy,ale až ho chytnu,tak
s ním vytřu žlábek» - To je horší,to je problém,
v hospodě skoro nic*
paní Smídková : Bethoven,co byl tec v televizi,a pak
čs*filharmoniji» - Vypomáhám dcerám s vnoučaty,
starám se o papouška,o psa. - Vaše otázky»
Richard Dvořák : Ivana poslouchám a mámu» - Lion tuju
topení,ve věži to nešlo,tak sme to s Ivanem rozebrali a tec to nemůžem dát dohromady» - Mě rozhodná nic.
Jan Emmer: Voice. - Stavim,jako zdi a tak f dole. ľc mě nerozesmálo nic.
Jiří šlupka-Svôrók: Toc zrovna Ebena,Petra,klasika,v
jinak Charles,blůzmeni. - Zrovna zkouším s Helenou Arnetovou. - Dvš věci,když jsem se dozvěděl
propozice a atEbďs různé drobnosti o Animals,dále
název Baletní jednotka Křečová žíla,nebo Křeč?,
tea nevím,ale je to perfektní,jc a ještě ssx. supei
koncert na Strahově,na stačioně,Petra Janů a tak.
Beno Lukeš : Telefony z Austrálie,Precedens. - To sou
otázky,nic. - To teda mě tady jako nic nerozesměje
akorát, v Rokoku porad Kasla s Jablonským,a taky
zdravení vajíček,to je krásnej humor.
Marek Hunát/9 let/: Clash. /Matka Rozórka K.dodává:to
je punk,on si ještě dovez z Jugoslávie nějaký
pankáče,ani nevím jak se jménujou/. - Čtu si^
Lovce mamutů,zrovna jsem je dočet. - Dneska,nákej
pán něco vyprávěl*
Jan Ŕejžek : TeD mám zrovna Wericha,co vyšel v Jonáš
klubu. - Jezdím s pořadem,píšu^hyaju fotbal. Dotazy posluchačů na mých poslechových diskotékách
to člověk naví kolikrát,co odpovědět»
-telefonicky rozmlouval Petar—
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HANSPAULÔTÍ LOVCI MáMJTťÍ - REVUE NA OBZORU ! I!

Již delší dobu připravovaný a vloni odložený projekt LOVCI MAMUTŮ, tato velkolepá revue dostává již
koneěncu podobu! Něoo, oo tady ještě nebylo, se dává
do Iřdmálního stadia, protože, nastojfce, již 17« února
1984 v Divadle Jar. Prûohy na Kladně je slavnostní premiéra tohoto ojedinělého kusu, který dle přodběžnýoh
zpráv z hanspaulských kuloáru /couloirs/ bude posléze
uveden i na soóně pražského Divadla v Bráníku a snad i
v samotném stredobodu vší pozornosti, stařičké Luoerně!
0 covla8tně jde? Klasický román Eduarda Štorcha, kte
rý jste jistě všichni četli, je předlohou k dílu, nemajícímu na HPC a okolí obdoby a v Čechách vubeo /o
Slovensku nemluvě/• Této předlohy se děj poměrně přesně drží, za vydatné pomoci dramaturgie a režie Lumíra
Tučka, choreografie bratři Cabanů a hudby Ivana Hlase.
Celý kus bud8 předváděn třemi složkamiî divadlo recitační soubor Vpřed, balet - baletní jednotka Křeč,
hudba - rooková kapela Hlas, Horálek a spol., které má
ještě doplnit fundovaný vypravěč. Kromě jmenovaných se
na díle podílí heroi mj. L.Tuček Jako Houžňák, Radek
Dočekal jako Kopčem, Pavel CÍ3ler jako Huňáč a další.
Máme se na co těšit...!
u
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LITERÁTI SE PROBOUZÍí DETEKTIVNÍ ZÁHADA Z HOUTYŠE lil

Kroně schizofrenické kroniky Vítka Malinovského o
svémbratranci, která v době uzávěrky listu čítala Již
cca 2,5 tis. stránek se mezi hanspaulskými pisálky moc
převratného nedělo. Nějaká ta poesie, sem tam prozička
a dost. A ejhle, naši dopisovatelé uvádí šokující novinu: připravuje se detektivní mysterická story odehrávající se př ímo v klubových prostorách Houtyše!!! To tady
tedy tudy kudy dudy nebylo...
J . Ä
Autorem je známý a ctěný poetik Ivy Poledňák, jehož
jméno /čtěte Ajvy/ Jest zárukou znamenité slovesné urarně. Fabule je rovněž ojedinělá. Posuddte sami:
- uprostřed léta v prostorách mezi vstupní fortnou a
vnitřními dveřmi, tj. na schodech ae najde mrtvola...

\
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Po zjištění indicií a zajištění svědků, vč. několika
přítomných
policistu je důvěryhodně zjištěno, že se v
kritické době v prostoru mezi dveřmi nikdo nemohl vysky
tarat a nastává tzv. íáhada zamřených dveří. Známý
hanspaulský detektiv, jámŽ je ku všeobecnému překvapení
sám autor, však zjistí šokující příčiny náhlého úmrtí
neznámého hosta, na jehož těle nebylo známek násilí.
Logickým postupem důsledného faktického zkoumání je dokázáno, Že viníkem /nelze říci vrahem, neb nejedná se
o vraždu/ je 'laskavý výčepní pan Ômídek', i když nepřímo: dotyčný zemřel nešťastnou shodou okolností: po
mohutném Špíčově říhnutí se lekl natolfl* že klopýtl a
upadl k zemi, kde okamžitě se otrávil jedovatými výpary
střevního plynu pana Tlučhoře, který tento nenápadně v
průběhu večera u pultu vypouštěl. Viníkem obou těchto
nešiastnýoh příčin je ovšem čepovaně pivo, které zcela
jasně bylo příčinou jak zmíněného říhnutí páně Ôpíčova,
tak i smrtícího střevního plynu Tlučhoře. Tudíž byl nakonec zatčen p. Smídek. Jak to všechno dopadne, dozvíte
se v připravovaném detektivním příběhu, který bude asi
také zfilmován, jen co se Spíóa vrátí z vojny...
v
8
ô
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NOVÍ. BÁSNICKÍ, /textoidní/ SBÍRKA NA PULTECH HOSTINCÔ

V sérii kulturních zpráv poněkud bombastického charakteru naní možno opominout fakt, že konečně vyšla sli
bovaná sbírka textů Tlučhoře Mttllera pod názvem PlVOňka
BLUES, obsahující celkem 56 vybraných textů na 40 stranách lôgrovitého formátu. V předmluvě se mj. tvrdí, že
i taito enfant terrible hanspaulské společnosti napsal
| přes tři stovky textů, z niohž po úvaze vybral asi čtvr
i tinu bluesových, jichž vytvořil asi polovičku celkového množstvé. Čtenáři, vem si kalkulačku!!! Bude ti vše
jasné, zvláště, když dále se píše, že logioky se zde
často objevuje hospoda /?/, jakožto přirozená /?/ platforma současné lidové společnosti. To je smělé tvrzení,
sis j ně jako to, že ve 3vé podstatě patří sbírka k říd\ kým dokumentům krátké hudební éry na HPC. Ostatně po) soudit můžete sami. V redakci máme 1 půjčovní a pár
í doaid neprodaných výtisků /Výtisků ? / — PlVOňka BLUES.
i

/um/
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NESKUTEČNĚ FOHODOVÍ VEČER SE SKUPINOU 'LOJZO' NA EPC
Na sklonku léta /babího/ jsme môli vzácnou a krásnou
možncs t býti svědky mimořádné akce v klubových pres torá<
Houlyše, kde se jednoho pěkného večera díky ing. VI.
Vytiskovi objevila bratislavská skupina LOJZO. Lojzo
znamená česky Lojza a za tímto jménem se skrývá početná skupina našinou z Blavy, kteří produkují neuvěřitelně bezprostřední a veselou muziku, kterou sami stylově
zařazují pod termínem DLAŽŽBOV* FOLK. Tato veselá parta dopravních a ekonomickýoh inženýrů cestuje po naší
vlasti - hodně dráhou /protože mají režii/ a všude
hraiou. V P r a e se uvedli tím, že v 7 hodin šli k Pinkasům a do 10 tam hráli..• Veřejnost je poprvé objevila
na Porto, kde byli jako hosté a získali si mnoho příznivců. Soubor vede Marián Kochanski, který také všecko
dělái muziku, vtipné texty, aranže a vůbec. Na scéně je
také nejbizarnějším zjevem se svojí tahací harmonikou,
na níž má telefon a další hejblata v podobném stylu.
Jejioh písničky My ne sme Taliani, Prosím ta stlač ma,
UČiteíka chemie, Na centrálnom trhovisku a celá řada
dalších vydatné promasírovaly bránice návštěvníků přeplněného sálu H., kteří museli obdivovat perfektní souhru této kutálky spolu s nápaditými melodiemi a infarktovými epizodami ve zpívaném slově. Fantasticky Jim to
šlapalo! Večer byl jednou z několika světlých výjimek
z celkové šedi heutyšského letního období.
/vam/
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V2HYKL 0PĚ2C NA SCÉNĚ ?
Známá skupina Vehykl, působící začátkem 70. let na
HPC, která dala hanspaulskému světu hromadu populárních
popěvku /mj« Pooem moje stará, Do hospody pospíohám,
Holka zlá, škvára dobře prdel vodře, Vole vole krávo, :
Neber si má-milá horolezce, Inu to je pokrok a další/, ,
se opětně sôšla za účelem prozkoumání možností restaurování hudebního tělesa. Dokonce za tím účelem navštívi
la i některé koncerty špičkových hanspaulských skupin,
aby si udělala obrazo současné konkurenci na HP^..,

ž e t e m h a n s p u l s k ý m světem letem hansmulským světem lete
populární bubeník řady znamenitých souborů,
Ivan Šimpanz Dvořák přišel onehdy v Koutyši o oči. Málem!Málem mu je vyrazil rozveselený Martin Miller, řečený Měkké j Miller /na rozdíl od Tvrdýho Tlučhoře Iftlllera/, když koncertoval na neskutečně dojebanou kytaru
následující superhit: Sylas poslední hvězdou, který
Jsem mával, když ráno jsem vstával a kefíretn ti mával...
což zmíněný bubeník spolu s ostatními hosty aplaudoval.
jeden z duchovních otců. význačné hanspaulské
skupiny MAJI, Ivo Podpěra, na jednom ze svýoh výletů
kompletně zrušil svého oblíbeného Oitroena 2CV, záhy se
však rozjela velkolepá akce obou bratří a vozidlo se už
blíží novému výjezdu!
Ivan Elas dostal byt v Holešovicích, 1 a 1
nevalné kvality, pavlačový činžák s toiletou na chodbě.
Naděje na pracarnu s polstrovanými křesly a dubovým psacím stolem a obrovfekou knihovnou plnou hanspaulských
klasiki. však prý neumírá.
dne 28. října ve 2JD.35 h SEČ v Houtyši Tfertir
Krause právě vyhrával v kartách! Tuto zprávu zapisujeme
proto, že o pár minut později již nebyla pravdou,....
••••• Radek Dočekal se stal /už na jaře/ novým
členem recitační skupiny Vpřed Lumíra Tučka.
••••• známý hanspaulský jazzman Jára da Sadílek se
objevuje v restauracích s ¿jomalou obsluhou s cínovým
džbánem, takže má méně starostí s donáškou.....
kytarista Bluesberry Mario Císař dorazil
jednoho čtvrtka z dovolené spěšným tempem domů. a když
pro něj dlouho nikdo nejel, popadl aparaturu a nástroje
natočil Škodovku a mastil do Malostranský Besedy, na
parkovišti zaplatil za celý večer a za 5 minut odejel
znechuceně do Houtyše, protože zjisti}., že si spletl
datum koncertu...
na konoertu skupiny Smokie v pražské Lucerně
se již v první polovině programu Ivanu Hlasovi znechuce
nim zvedl žaludek a opustil tuto snobskou akci. Máme
důvěrné podezření, že ze 125 vystoupil u Koutyse...

M
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..... věhlasné doupě nerestí, byt Anthonyho Vomáčky, se -v případě odchodu matky- stává místem schůzek
společnosti kolem hanspaulských skupin a jednou v noci
tam dokonce údaj rú hrál Žlutej Pes. 0 to horší bylo
probuzení ze sna, když se matka nečekaně vrátila...
••••• plný měsíc nasluhoval na vojně Martin Vrána,
který by měl ji Ž být^na svobodě mezi námi, zatímco jeho
mladší bratr Gordon' se dal dohromady se Zuzanou Kosovou. Inu, ten kdo zná a umí ptačí nářečí...
• •••• na narozeninách Pleše Novotného oe Vít Malinovský dostal do takové extáže, že válel sudy ze svahu
k tramvaji, v čemž prokázal neuvěřitelné mistrovství.
••••• bratři Dvořákové, populární hanspaulátí muži
kanti si vypůjčili skládaoí byoiklet, na kterém jezdili
za všeobecné závisti kolegů z restaurantu domů. Ale sta-r
řé přísloví o džbánu a uchu nedalo na sebe čekat. Jednou
to Šimpanz /naštěstí sám/ smažil s kopce po Dlouhém Lánu
a upadly mu řidítka. Výsledkem bylo resustitační oddělení na Františku a naprosto zdevastovaný bicyklf který
den na to chtěla majitelka zpátky - marně, samosebou.
bizarní postava houtyšských zákulisí, knihkupec a inženýr chemie Eric L. se nespokojuje s náhodnými
zákazníky, jako byli bří Dvořáci prodávající celou knihovnu po babičce, a získává zákazníky i přes poslance v
proslulých kruzích starší hanspaulské generace /dr.Toman
kytarista a zpěvák skupiny Vehykl ing. Zacho-»
val-Zahlouzdal měl své texty strojem psané tak jak je
postupem času shromažaoval do Šuplíku. Jednou mu to však
žena v dobrém úmyslu přepsala do nového sešitu é, papíry
spálila. To milého Vládíčka rozzlobilo, což ženě přišlo
líto, tak, že při stříhání na kalhoty pro svého rozzlobeného muže rozčilením nastříhala dvakrát přední díl,
takže látka tyla na vyhození. Kalhoty však byly ušity,
jsou dost zvláštní, kapsy jsou nuceně umístěny na zadní
straně stehen a pokaždé, když si je Vláda obléká, znovu
se rozzlobí, kvůli těm spáleným textům.#.
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I r e n a Nováková-P.očková, takto

novopečená

matinka, získala po 18 mlíční anabázi od bleskového
krejčího Tony Vomáčky overall z perfektní plachtoviny,
který kupodivu i po 1 a púl roce bezvadně sedí. Kdosi
u stolu poznamenal, že od Tonyho si objednal zakázku,
která trvala mnohem déle, což bude asi pomluva.
originální způsob kterak docíliti úrazu a
následné domácí ošetřovny mají kamarádi z party ASI 8.
Na popud známého šprýmaře ing. Vr. Nováka se po odchodu z Houtyše počal hráti Jakýsi druh fotbalové hry s
plechovkou, kterou si prof. Jenda Hrubeš postavil na
obrubník, do kteréhož záhy tak nešťastně kopl, že měl
4x zlomený nárt... Novákův smysl pro humor se osvědčil
takto již nacolikráte, nejklasičtější bylo poraněné
oko šoféra Pražáka při koulovačce před kinem 3ořislavka, kdy ing. Novák maje dvě sněhové koule Jednu vyhodil do vzduchu,tím Pražáka zmátl a civícího jej druhou
tak trefil, že nebožák tři týdny nemohl řídit...
Přes léto došlo k řadě zájezdů do zahraničí.
Na jeden se vydali I.Podpěra, P.Jezera a R.Dočekal miříoe do MLR na festival, ale nedojeli. Naopak překvapivě dojel až do Rakous llário Císař svým starým embéčkem.
2 celého zájezdu se mu prý nejvíoe líbila nudistická
pláž uprostřed Vídně a lahodné místní pivo. Jarda Sadílek byl zase spatřen naším pozorovatelem v Pešti, kterak doslova konsternován v malém obchůdku poslouchá vi-»
deo evidentně ve svém živlu za lakonického svolení prodavače. Strávil tam 2 hodiny a nic nekoupil... Na jiný
zájezd se vydala Jana Kratoohvílová s Pavlem Trnavským
a zdá se, že její kolezi přišli o džob...
..»•• Hanspaulka zažila opětně několik svatebníoh
veselic: do jiného stavu spadli mj. Lumír Tuček, Slupka
Svěrák, Pavel Báča Fiala s Danou Brožíčkovou /Cbludky/,
a konečně Petor Intro s Janou Vodičkovou. Jejich veseli
ce v Hcutyši obnášela trochu hudby, hodně piva, lidí,
kořalky a legrace, zejména některé dárky nôkterých vtipálků, z nichž největší úspěoh měl výtvor pracovníka
pražskýoh cukrovarů ing. Ježka Kredby - želatinové pánské přirození v 'nepatrně' zvětšeném měřítku, které obdivovaly zejména přítomné dámy.

Ut
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známý hanspaulský básník Martin Tarant, známý svými epigramy a odou na autobus pihý rýže, se onehdy na stanici autobusu projevil jako virtuos na valchu
a osobitý zpěfrák. Po několikaminutovém hrnutí tklivého
songu se spontánním textem , k němuž se doprovázel Ještě na vlastni kapsy plné lahví, přiznal, že nejde o
zvláštní způsob přivolávání autobusu, ale oslavnou píseň na 850 let založení Roztok, odkud pochází.
..... známý Farář Luboš Průcha vyšel ze Staré Fary
a zdálo se mu, že na druhém chodníku je plot, tak hledá průchod a diví se, že je tak nízkej a úzkej a když
ho proleze, tak zjistí, že je to velká cívka na kabely!
povedený vtip se vydařil Honzovi Fischerovi
když pozval Honzu bpičku na Jam Session, ale zapomněl
mu nS jak oznámit, že se termín překládá a SpíČa pospíchal do Houtyše zbytečně. Z lítosti se tam pak celý opušták musel občerstvovat. Už se těší na dubnový civil.
bydliště v dohledné dobo bude pravděpodobně
přeci jen měnit Ivan Poledňák, čímž se HPC opětně ztenčí o jednoho ze svýoh význačných obyvatel. ITaštěstí se
posune jen na druhý kopeo, nedaleko hospody Na vyhlídce
na hanspaulském večeru písničkářů se objevil
raj • také Kfirei Sobotka ze Smíchova, kterého předcházela
pikantní pověst, že měl údujně v době rozkladu skupiny
Bluesberry nahradit Mária. Současno 3 tímto zákulisním
šprochem vešla ve známost jeho přezdívka Tříčtvrlák,
odvozená ze skutečnosti, že prakticky všechno hraje ve
3/4 taktu. To předvedl i na Zavadilce ve svém bloku lidovek abluesovek s občasnými sympatickými šplech$y a
vtípky. Svým tak trochu vehyklovakým přístupem si získal
obeoenstvo, které tleskalo nejvíce jeho písním Pásla
koníčka a cannedheatovsky pojatému Just Kang Around...
na stolech řady našich Čtenářů se již objevilo první číslo bluesově zaměřeného časopisu Dvanáctka
které přináší spoustu zajímavých informací ze světa
blues a z jeho historie. Vydavatelem je Jazzová sekce.
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při zájezdu skupiny Bluesberry do Brna se
Martin Krause a Ivan Dvořák dostali shodou okolností
do proslulého Eoxy Ôaru, kde jako jediní příslušníci
bílé pleti vzbudili velkou pozornost. Fřestože bitky
s noži jsou tam na denním pořádku, oba se těšili velké uctš, protože Romové se jich báli - když už se tam
odvážili, to musej bejt borci... Nicméně si po odchodu
oba Kanspaulané vydechli.
••••• Měkkoj Miller alias Emil Holub, kteroužto
přezdívku získal pro své neustálé cestování za pracovními příležitostmi apod., osvědčil své zkušenosti z
cest a přespával v autě nedaleko Hlasu na ulici.
...•• Ivan Hlas si přivodil pracovní úraz, když
usnul sedíce na rozpáleném kotli,^což mělo za následek
puchýře na sedací části! Podobný úraz utržil před léty
již V.Zachoval, který si sedl na rozžhavená kamna na
silvestrovské zábavě.
••••• Petar Introvič již tradičně startoval na
populárních Běchovicích a letos zi zlepšil osobní čas
o 2 min. navzdory silnému protivětru a nečusu.
Radek Dočekal přijel do Houtyše se spartanskou vlajkou v ruce, ale jak bylo později zjištěno, na
fotbale nebyl, jednalo se rekvizitu z divadelního show
••••• vtipný dárek pro Tondu Vomáčku vymyslela
Kateřina Hlasová. Chtěla mu věnovat k vánocům desku
Kotvalda s Hložkem Jsem jen Kre-ej-čí, ale deska nebyla k sehnání!
v klubových místnostech se po dlouhé době
zase objevila Jana M. známá pod přezdívkou KyŠ. Podle
posledních zpráv k jejím vdavkám nedošlo a tak se zdá,
že opuštáiý Fiat 600 na 3abě se bude opět opravovat...
podstatná část naší redakce, Tlučhoř, se
po dvouletém exilu na zdymadle v Hradištku u Kymburka
opětně vrátil na Hanspaulku, kde hodlá setrvat.
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pověřený zodpovědný vedouoí Restauraoe
Na Pískách, známý Jako laskavý výčepní pan Šmídek',
slavnostně oslavil své 62. narozenin/ v kruhu výčepních štamgastů za intimního osvětlení svíčkami, za
zdaleka ne moc špatné muziky, v jejímž seskupení dominoral ing. Olda M., takto Gikův švagr, dynamický
hráě m kontrabas a kytary. Kodné zdraví přejí také
naši Čtenáři, vášniví návštěvníci Houtyšskýoh lázní,
proslulých svými žaludečními lektvary.
zvláštní shodou okolností ten samý večer
tyl kontrabasista Vláčia OTytiská pozván na honosnou
seanci obskurního sdružení Přátelé přírodní výživy,
kterým předsedá Jeho kolega. Večer opravdu originální, zejména jídelníček, který byl velice bohatý, a
skládal se z chodů Jako např.i vařené proso, zeleninová sekaná se špenátem, dýně a nebo pražená pšenice,
pohanková kaše, dýně atd. atd., k pití se čepovalo
mléko. Tato skladba Jídla -nepochybně zdravá- dostává
pikantní příchut v souvislosti a pozváním hudební sku
piny na tento večer s tím, že mohou sníst a vypít co
hrdlo ráčí... Dote&ka si Vláda drbe hlavu, že tam nenalákal třeba oba Dvořáky!
Toto osobité sdružení, jehož tajemníkem je mimochodem Pavel Klikar /Orig. synk. orch./, 30 také zabývá i tzv. geopatologiokými místy a magnetickými
siločarami, jej ichž různá forma určuje patologii místa. Zjištuje se mj . klíčem zavěšeným na šŇůrce, který se speciálním způsobem točí. Při jednom zájezdu se
Nerez chystal uložit do spacáků a ten 'klíčník' šel
kolem, zkoumal a zkoumal a najednou povidá Čí je to
sfaoák? a ukazuje na řadu rozprostřených vaků. Xajitel Vytiáca se přihlásil a už slyšel: Tady nespěte,
tady se nevyspíte, poj&te - tady! ale hlavou táhhle,
jinak to nemá cenu, ale pozor, jestli doma spíte na
blbým místě, tělo sice trpí, ale časem si zvykne a
dlouho trvá než odvykne. Dopadlo to tak, že Vláda se^
na novém místě skoro nevyspal a nevěřící Andrej Kolář
kteiý si lehl na to inkriminované místo nebyl ráno k
probuzení a náramně si liboval...
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populární hanspaulský vynálezce a strojní
kutil, známý pod přezdívkou Gik, se dal na zemědělství,
a tose váívervou a technickými vymoženostmi, jichž je
schopen, mi. speciální rádlo poháněné přes kladky elektromcfc orem, poěal ohovat obrovské belgické králíky a
pěstorat zeleninu na latifundií za domem, kterou získal
odvezením starých součástek do sběrny. Protože se oečlivě připravil odbornou četbou a koneultaoemi s odborníky přišel na skutečnost, kterom nedávno zjistil i
výzkumný ústav zemědělský, a to, že nejlepší hnojivo je
ohlévská mrva. Tu ní sehnul, ale sehnal někoho, kdo mu
piý přiveze trochu kvalitního přírcďního hnoje. Plácli
si a druhý den měl Gik na dvoře před garážemi plnou nákladní Tatru kejdy a celé odpoledne ji kolečkoval na
zahradu přičemž s ním pak nikdo nechtěl mluvit ani z
většívzdálenosti...
pražská Jazzová sekce vČ. našich kolegů z
Houtyše, navštívila přes různé překážky varšavské Jazz
Jumboree 1983 a vrátila se se splněným cílem, tj. udržení sstyku s International Jazz Federation of UNESCO.

i

fenomenální žižkovský bluesman Martin Krause
podle posledních zpráv vážně uvažuje o samostatném proI jektu mimo Bluesberry, jejichž je prozattím ještě platným
členem. Podle všeho dgospěl do stadia, kdy se není svhop
pen vyrovnat s okolním prostředím a zdá se, že jeho tvor
ba přichází do druhého stadia. Uvidíme, co z toho vznikn
a jak se s tím vyrovná kritické obecenstvo...
|

..... špičkový hanspaulský bluesman jazzman a folkman a houtyšský Štamgast, ing. V.V., kontrabasista sk.
• Neiez, Kafe a Ou Ye j Band se podle posledních zpráv našich dopisovatelů chystá na delší turné po sevdroafrick^
a středomořské krajině, aby rozšiřoval hanspaulské umění
i v rozvojových zemíoh mediterránea....
,
příští číslo našeho občasníku /ročenky/ Logr
by mělo vyjít /pokud vůbec -vzhledem k různým skutečnostem vůbec vyjde- o tom budeme uvažovati/ někdy na jaře
příštího roku, letopočtu přinejmenším mírně bizarního,
l.p. 1984, kdy budeme vzpomínat strašlivou vizi p.Georgc
Or.vella, napsanou těsně po válce... Do té doby nazdar'.!!
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/Varšava, 20.-23.10.1983/
Letošlí mezinárodní jazzový festival JJ83 ve Varšavě byl v pořadí již XXV. Po loňské přestávce, kdy pořadatelé sami ustoupili od jeho pořádání, protože nemohli zaručil takovou úroveň festivalu, jakou měly ty
předcházející, jsme s napětím sledovali zprávy z PLR
o přípravách JubilejníhovJJ83. Jak se termín konáni
blížil a zprávy se upřesňovaly, seznam účinkujících se
/na rozdíl od našich zvyklostí/ rozšiřoval. Program hovořil o 46 skupinách a sólistech, kteří měli vystoupit
v Paláci vědy a kultury- Mimo to se počítalo, jako tradičně, s dalšími akcemi /konoerty, jam sessions, promítání filmu z oblasti jazzu, výstavy fotografií z uplynulých JJ, diskotéky, videotéky aj./ pořádanými mimo
Palác kultury. Konečně se přiblížil netrpělivě a troclu
s nejistotou očekávaný říjen a naše skupinka s pozvááán
od 2/!ezinárodní Jazzově federace vyrazila na sever.
středa 19.10.
V poledne vyrážíme z Prahy hl.n. s vírou, že se do
Varšavy dostaname. Při kratší zastávce v Dráždanech se
k nám připojily další spřízněné duše. Přestože cestování vlakem bez lehátka na tukovouto vzdálenost není pohodlné, atmosféra byla perfektní /ostatně jako vždy,
když se jede do Varšavy/. Už cestou nás provázela muzika - kazefáky připravené k nahrávání na JJ83 neustále
přehrávaly jedinou kazetu s Alexisem Kornerem, kterou
Vláda Kouřil zakoupil v Dráždanech. Čím více Jsme se
blížili oíli, tím byla vétší -pohoda. Ovládli jsme celý
vagon, oa i na tanec došlo - bohužel zábavu odnesl jeden z kazeíáků..
čtvrtek 20.10.
Dopoledne jsme konečně dorazili do Varšavy. Následc*
valo ubytování v hotelu Fórum /účastníci zájezdu 1981
si jistě vzpomenou/, kde už nás plně pohltila atmosfém
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festivalu. Byl zde informační stánek PSJ a dva pokoje
měli organizátoři pronajaté jako kanoeláře. Tady jsme
äastali karnety na koncerty a zároveň se^dozvěděli, že
se již odpoledne koná 'dodatkový konoerť- ve Stodole
vystupuje Don Cherry, který v předběžnýoh programech
vubeo nebyl. Na toto vystoupení jsme se všichni nedostali. K mé lítosti jsem patřil k těm, kteří zaváhali...
Prý to byl velký zážitek, čemuž věřím při vzpormínoe na
Cherryho účinkování před třemi lety.
Večerní koncert v 19 h nás ohromil již ve foyer v
při33 mí kongresového sálu množstvím nej různějších stánků, kde se prodávaly gram. desky, plakáty, odznaky,
vstupenky na jam sessions, ale i trička, kabely, boty,
bižuterie, kosmetika, deštníky, klobouky, kalhoty, sukně, saka, trenýrky, ponožky atd. atd. - to vše samozřejmě s embléfiem JJ831 Inu, Polák Je obchodník. Holky nevěděly kam dřív. V prvním patře, kde již nebylo tak rušno,
jako v přízemí, byla prodejna Pewexu, kde bylo možno zakoupit gr.desky, jeans fy Lee, která byla hlavním sponsoran festivalu, PepsiOolu, kosmetiku - ovšem jen za
valuty /džíny za 1 7 ^ / . Ve stejném patře byla výstava
obalů desek fy SCI^ 'Use Xour Sars As 2yes'. Většina exponátů byly povedené kousky. ,Na chodbách bylo oproti minulým letům vidět markantní úbytek návštěvníků, z Československa a hlavné z NDR. Při bloumání přilehlými prostorami jsme naráželi na sličná děvčata, která z velkých
košů rozdávala jablka. 3yl to zajímavý způsob boje proti
kouření, který organizovalo Jakési protinikotinové sdružení Místo cigarety jablko... Stejně se ale kouřilo, až
bylo modro. Objevili jsme také člověka, který vás vyfotil a za malý obnos jste měli druhý den placku na klopu
3 emblémem JJ8i> a vlastním barevným portrétem. Toto vše
ovšem necháváme stranou, jsme tady kvali rauzioe...
Ne J vetší pozornost po vstupu do sálu upotktala tak
trochu surrealisticky pojatá soéna, jíž samozřejmě vévodil nápis 'Sponsored by Lee'. To už ale Andrzej Jarosze/fski, který uváděl několik předchozích JJ t prohlásil
festival za zahájenýl Začínali Poláci - Henryk Majewski
Sextet a Swing Session. Publikum bylo však velmi nesoustředěné a sál #e jen zvolna zaplňoval - snad vlivem
předchozího koncertu Dona Cherryho. Pozornost publika
upoutalo až sympatické trio Briinninghaus/Studer/lkriano
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a polská skupina Strins Conneotion, které vévodil houslista Xrzeszymir Debski. Závěr večerního koncertu
tvořilo vystoupení kvintetu irumpeti3ty 'tfyntona Marsalise, občas nazývaného novým Armstrongem, který předvedl velice precizní a elegantní muziku. Pro většinu obecenstva tím ácončil prvý den JJ83. Ti odolnější se mohli přemístit do Divadla-Galerie Studio, kde souběžně
na dvou scénách probíhala denně od půlnooi přehlídka
polského jazzu, a nebo jít do některého z klubů na jam.
pátek 21*10 »1983
Naše první starost po probuzení byla sehnat noviny,
abychom zjistili, oo dávají varšavská kina. Třebaže výběr již asií takový jako před dvěma lety /to se týká
hlavne domácí pioaukce'./, stále zde běží spousta filmu,
které stojí za to navštívit. My jsme zvolili Felliniho
film Město žen. Předtím jsms si zajistili ccstu zpět a
porozhlédli se po obchodech. Situace v zásobování potravinami i spotřebním zbožím se oproti loňskému li stop
padu, kdy jsme sde byli na Chicago 31ues Festivalu, pod
statně zlepšila, dokonce ani vodka už není na lístky...
Po kině jsme se byli najíst v oblíbeném Pengltn ,Baru a
spěchali na koncert. Vystupovali Jan Ptaszyn Tróblewski
plus New Presentation, René Urtreger Trio z Francie,
ještě více ostříhaný Zbygniew Namyslowski s Air Condition a nakoneo Jack De Johnette's Speciál Sdition z USA
- výborní sólisté, celý večer velká pohoda.
0 půlnoci se rozjíždíme do klubů a Pol Jazz Studia
v Paláci kultury. JJ už jede na plné obrátky...
sobota 22.10.
Po těžkém varšavsky typickém probuzení jsme se byli
podívat na bazar na Targov/ou, abychom věděli, co v Polsku frôí a honem zase zpátky do centra, nebot první
koncert začínal již ve 12 h. Hrál orchestr Polského
rozhlásí a televize, skupina Simeona Stereva a Janusz
Lluniak Saxophone íTorkshop • Vrcholem tohoto odpoledního
koncertu byla skupina norského saxofonisty Jana Garbarka. Vystupovali s ním David Torn-g, Michael DiPasqua-ds a vynikající hráó na el.basu Sberhard ľ/eber. Pro
mne to bylJeden z největších zážitků z celého JJ83. Po
koncertu honem do Penguinu něco sníst, trochu se nechat
profouknout neustávajícím varšavským větrem a zpět do
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kongresové haly na večerní koncert. Znovu spousta ir.ua
ziky; Slawomix Kulpowloz Information, trio Uwe Kropinski/Tony Lakatos/Volker Schlott -Kropinski je výborný kytarista, svého času vystupoval i s Daškem a ope t se zde setkáváme s panem muzikantem Jack De
Johnettem, hráčem na bicí a klávesové nástroje, tentokráte ve společnosti Rufuse Reida-b a Tomasze Stanka, který se poletech odhodlal ukázat svou plesku a
vystoupil oez typické pokrývky hlavy zato však s náušnicemi. Koncert uzavíral oktet tenorsaxofonAsty
Davida Hurraye z US^.. Až do rána probíhá na JJ již
obvyklý vysilující program a máme před sebou poslední
den JJQ3.
neděle 23.10.
Přinutit se vylézt z postele bylo už samo o sobě
hrdinstvím, ale program 3e nezastavil - první koncert
začínal opět v poledne. Zahajoval mladý polský soubor
Heavy Metal Seytat, kompletné odžínovaný fou Leo. Následovalo vyhlášení výherců slosovací akce fy Lee každý kdo si v Paláci kultury koupil džíny, mel naději
že vyhraje nč Jatoou maličkost /automobil, KiFi soupravu
atpod./ Pak přišli na řadu jediní zástupci čs. jazzu
na JJ 83 - Milan Svoboda se svým kvartetem. Polské pub
likum se jim však nepodařilo strhnout a b^li jednou z
mála kapel, která nepřidávala, i když jejich výkon byl
v zákulisí oceňován. Snad to bylo vinou špatného výběru předvedené ácladby, neodhadnuté prostředí a také
nesoustředěnost publika. To byl vůbec problém prvních
polovin odpoledních koncertě. Dále vystupovali Imré
icSsze^J Percussion .Yorkshop z I£LE a domácí Zxtra Ball.
Vytočit polského diváka se dokonale podařilo triu kytaristy a zpěváka James 'Blooď Ulmera z USA, jehož
vystoupení tvořilo závěr odpoledního koncertu. Publikum se rozdělilo na dvě skupiny: na ty, kteří ihned po
prvních minutách opustili sál zacpávaje si u3i, a na
ty, kteří propukli v bezuzdné nadšení. Těch byla drtivá většina. Všichni tři muzikanti hráli s ohromnou
varvou maximálně vyhulenou muziku, o níž se živě disku
tovalo a byla označována ráznými názvy jako punk jazz,
fake jazz, free funk, no wave... Palác kultury se otřá
sal v základech a bubeníkovi museli technici během
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vystoupeni přitloukat 1c podlaze lat8, aby jimi zujistiili bicí před pádem a praktikáblu, atmosféru, byle
tuk T^pjatá, ío jeden z nadäenjtah diváků hodil na podium sklenku, oož znamenalo na näkollk minut přerušeni. Po nškolika kritických slovech se opět pokračovalo, /Houslistu Jharl3se aumhama a bubeník- ,'arrena
3enbo'.7a, kteří TTlmer- doprovázeli, jame mohli o nakolik dnů později slyšet v pražské ReiutS na Jamu prává 3e Svobodovým kvartetem/. Toto bouřlivé vystoupeni
zakončilo odpoledrí i -řad a jřed nAmi byl poslední
dvojkoncert v kongresovém sálu.
V první Části vystoupil orchestr Jarira z V.Británie , který byl zaj ímáváj ši na pohled, neS po hudobní
stránce /amás tradičního afrického oblečeni a punkový
vzhled bílých muzikanti obé ho pohlaví/. Ľvérázný polský spevák Stunialaw 3ojka s přáteli dobře připravili
atmosféru pro hlavní magnet celého festivalu - Tělesa
Davise. T3m, cteří před dvJma léty zažili dvouhodinové čekání před koncertem Billy Cobhama trochu satrnulo, když před vystoupením bylo vyklizeno hlediSté. Historie sc nagtSstí neopakovala - po ¿0 minutách jsme
byli opět vpuštěni do sálu. Když jsme po menších zmatcích zaujali ojiět svá místa, bylo oznámeno, £e mistr
povolil fotografování u filmování p misa v prvních 5
min. vystoupení, a pak přišel - tmavé brýle, klobouk,
rudé kožené s ^ o s třáanSmi - ľlIL^J DA7I31 Při první
aásti koncertu nebyl térr.čř vidät, protože stál v hloubi javištČ otočen zády k publiku. Fotografové si tedy
ořisli na své. Postupem Času se vsak odv-Soval na výlety stále blíže k divákom. Přitom fantastická muzika,
o které se täžko mluví _ píše, musí se slyšet, která
nakonec prolomila všechn; bariéry mezi umiloem a publikem. KileB Duvis se odvázal tak, že z toho byla vyvedena z míry i jeho kapela? Přidávalo se. Třikrát. !'ils3
dokonce smekl klobouk, co2 je dle znalou u aéj nejvétSÍ
vo dva z. Přestalo se taky koukat na to, jestli nskdo
fotOGraful-3, dokonce i muzikanti si fotili publikum...
Po koncertu jsme zůstali S3dSt a zažívali jsme. ''jali
tomuhle sem stálo za to jet, i přes vSeohny problémy,
3 tím spyjené.-•
v r u
Po takovém aážitku rrůl jen málokdo silu a cfcut absolvovat jeStu noční jam sesslon nebo koncert. Sli j am;
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do Fóru, saSli se na j-sinom pokoji ve '¿i. poschodí, popíjali jsee ix vzájemně ae ubezpečovali, Se vSeahno to,
co jsme za uplynulé Styří dny z-äill a slyšeli, jo už
naSe a nik;., náir ta nikdo nemůže vzít. SedSli j sne tuk
témSř do ránu...
pondělí ¿4.10.
Před polednem Jsme sbil 11 i, .nSoo dárků nakoupili pře
ns.ge bií ská domu, noco vodky na cestu, nSkdo se prošel
starým šestera, n-lcdo stihl jfiatá né^iké to kino & veôeil
jsm9 vyrašili na zpáteční osstu - op5t vlakam baz lehátek.
úterý
Po
z nás
dem k

¿5.10.
deváté hodině jsme přijeli zase do Prahy« Většina
SI;; hnod z nádraží rovnou do práce, což "byl vzhle
průbShu přodchosíeh näkoliku dnů obrovský Sok...

/Zážitky z letošního T_zz -ľônborae
ve Vu.r5a.vS zpracoval soeclálnS pro
čtenáře Lo^ru 2 e sít .lunrJ"/
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