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…uÏiteãnûj‰í jest, abychom docela pomlãeli o nynûj‰ích lidech nebo ãasích, neÏli abychom mluvíce pravdu
– a pravda vÏdy plodí nenávist – nemûli z toho nûjakou
‰kodu. Kdybychom se v‰ak uch˘lili od pravdy a psali
jinak, neÏ jak se vûci mají, upadli bychom nicménû ve
v˘tku pochlebenství a lÏi, ponûvadÏ jde o pomûry
skoro obecnû známé. VÏdyÈ lidé na‰í doby, jsouce svleãeni ze ctností, touÏí b˘t obleãeni sam˘mi chválami…

Kosmova Kronika česká,
kolem r. 1125
(překlad K. Hrdina)

Blanka Hemelíková, Zuzana Kunclová, Lenka Kutinová,
Jiﬁí Kabele, Ivan Rendl, Ivana a Jaroslav Helebrantovi,
Ludmila a Pavel Battûkovi, Eva a Radomil Rej‰kovi,
Jana a Miloslav Rychtovi, Jana a Josef Urbánkovi
Moji milí pﬁátelé Vycpálkovci,
rozhodl jsem se ráznû odhodit lenost (lomcovala se mnou
pûknû dlouho) a vnoﬁil jsem se do sepisování zbrusu nového pﬁíbûhu. Ne, nikoliv! Netﬁeste se hrÛzou, nedûste se
odporem! Opravdu nehodlám vyrábût vycpálkovsk˘
almanach. Nechci ani sumarizovati ‰edesátiletou a dodnes trvající historii Souboru písní a tancÛ Josefa
Vycpálka, nositele ¤ádu práce a Ceny Antonína Zápotockého. Opravdu. Ne.
Mám úplnû jinou „ambici“. Silnû mû totiÏ vytáãí stále
se opakující mediálnû historizující popis dvou dekád:
1970–1990. Tûchto dvacet let (do budoucnosti Ïel urãitû
natrvalo) je nyní oznaãováno za dobu tuhé normalizace,
za období bezobsaÏné ‰edi, morálního a pﬁedev‰ím pak
duchovního a kulturního úpadku celé ãeské spoleãnosti.
Právû tato doba je v‰ak souãasnû dobou, kdy (podle
mého názoru) lidé v‰eobecnû mûli jeden ke druhému
mnohem blíÏ neÏ nyní, dobou, kdy peníze hrály jen vedlej‰í roli. Rád bych tedy popsal na‰e sedmdesátá a osmdesátá léta tak, jak jsem je ze svého subjektivního pozorovacího úhlu vidûl a spoleãnû s Vámi také proÏil.
Pﬁi svém vláãném rozprávûní se dost dobﬁe nemohu
vyhnout folkloru. Tato dvacítka (1970 aÏ 1990) je v mé
mysli propojena s folklorem úplnû stejnû, jako je pﬁedcházející dekáda naz˘vaná „Golden Sixties“ – zlatá léta
‰edesátá – propojena s bigbítem. Skuteãnost, Ïe jsem
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niternû skrznaskrz rockerem (silnû zchátral˘m), jsem
ov‰em ve vycpálkovské societû vÏdy s úspûchem tajil.
Dnes uÏ je to opravdu jedno. Ostatnû naposledy jsem
s bigbítem exhiboval nûkdy v ãasném jaru 1968, to je pﬁibliÏnû devût let pﬁed tím, neÏ jsem se vetﬁel mezi Vycpálkovce. Po cel˘ Ïivot jsem prav˘m analfabetem muzikantsk˘m, u VycpálkovcÛ jsem patﬁil k analfabetÛm
taneãním, nikoho tedy nemÛÏe pﬁekvapit, Ïe jsem nyní
analfabetem pí‰ícím…
Pﬁíbûh, kter˘ mám právû rozkután v schreibma‰inû
zaãíná v roce 1971 a konãí rokem 1988. Aãkoliv jiÏ kronikáﬁ Kosmas na zaãátku 12. století dobﬁe vûdûl, Ïe psát
o Ïijících lidech je vÏdy krajnû riskantní a meznû nevdûãné, rozhodl jsem se Kosmas Nekosmas zkusit tu kardinální blbinu udûlat znovu.
To je také dÛvodem, proã se na Vás obracím s prosbou
o pomoc. Mám tuto pﬁedstavu: V prÛbûhu roku 2007
bych Vám vÏdy poslal uzavﬁen˘ celek nûkolika kapitol po
sobû chronologicky jdoucích, z prozatím neredigovaného
rukopisu. To by se pﬁibliÏnû 3x opakovalo. V ãasovém
uspoﬁádání byste mûli moÏnost vyjádﬁit se kriticky k popisovan˘m situacím z Va‰eho pohledu (ten nejspí‰ bude
– pochopitelnû – úplnû jin˘, neÏ je pohled mÛj). Já bych
naopak mûl ‰anci pﬁíbûh v reálném ãase je‰tû podstatnû
pﬁeorat, vyvláãet, rozválcovat ãi prokypﬁit, ba dokonce
(moÏná) i lahodnû pﬁihnojit? Po obdrÏení kaÏdé „dávky“
bych potﬁeboval Va‰e co nejkritiãtûj‰í echo tak asi do
tﬁech t˘dnÛ, abych mûl moÏnost vznikající celek dotlaãit
k cílové pásce takﬁíkajíc „v dohledném“ ãasovém horizontu. Pﬁedem Vám dûkuji za Va‰i zprávu.
Inu, tak coÏ: PomÛÏete?
Jiﬁí Odvárka
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1971
KAPITOLA PRVNÍ
VE KTERÉ KOCOVINOU TĚŽCE ZKRUŠENÝ AUTOR OPOUŠTÍ MĚSTO
LITOMĚŘICE, KDE STRÁVIL DVA ROKY ZÁKLADNÍ VOJENSKÉ SLUŽBY.
PO NÁVRATU ALE S NEMILÝM PŘEKVAPENÍM ZJIŠŤUJE, ŽE CELÝ JEHO
SVĚT SE Z GRUNTU ZMĚNIL. VŠECHNO JE V PRAZE JINAK.

Mlha. Vycházíme ven pﬁed budovu. Pﬁed vchodem stojí zadkem k nám brblající véeska. Mlha. PociÈujeme chlad a vlhkost.
K tomu labuÏnicky pﬁikusujeme ‰edoãern˘ ãmuch indukovan˘ motorem prostydlého d˘zlu.
„To sa, kurva, ani nepozrem na svójho ‰ulina, do piãe…,“
sly‰ím tûsnû vedle sebe Fanó‰e Calábka. Nevidím ho. Je mlha.
Lezeme spoleãnû pﬁes sajtnu vejtﬁasky a usazujeme se rameno k rameni na sklopenou dﬁevûnou sedaãku.
Sly‰íme energické prásknutí dveﬁmi od kabiny.
Vejtﬁaska se hrkotavû rozjíÏdí. ¤idiã vÛbec nepﬁeﬁadí. Stále
poskakujeme jen na jedniãku. Nekoneãnû pomalu projíÏdíme bránou. Drkotáme smûrem k hornímu nádraÏí.
„Souzi! Pokáì nevodevzdáte vyplnûné povolávací rozkazy
na va‰í obvodnû pﬁíslu‰né vojenské správû, jste stále je‰tû vojáci základní vojenské sluÏby! Ne Ïe se nûkdo z vás cestou dom
voÏere jako Àák˘ prase! Nebo nûkde nûják udûlá Àákej bordel!
AÏ po odevzdání povolávacích rozkazÛ, kde máte vyznaãíno,
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Ïe jste u nás svoji základní obãanskou povinnost se v‰ím
v‰ady opravdu vykonali, obdrÏíte od óvées v místû bydli‰tû nazpût své pÛvodní obãanské prÛkazy.AÏ tímto momentem jste
pﬁeveleni do zálohy. Pamatujte na to. Dejte si vopravdu majzla,
dejte si bacha! Souzi!“ zopakoval nám je‰tû jednou pﬁed nádraÏím svoje ponauãení kapitán na‰í b˘valé roty. Poté pﬁekvapivû sviÏnû vyskoãil do kabiny Pragy V3S na svoje prohﬁáté
místo velitele vozu. Ráznû za sebou uzavﬁel dveﬁe.Vejtﬁaska opsala pﬁed nádraÏím protáhlou smyãku zpûtného návratu. ·inula
se jakoby nervózními pﬁírazy tûch nejhanbatûj‰ích pohybÛ: hrr,
hrr, hrr, vpﬁed a vpﬁed a vpﬁed. S dojemn˘m závojíãkem petrochemické parfumerie se její rudá koncová svûtla zvolna rozpíjela v mlze husté jak koÏich upatlaného mamutího albína.
Klepeme se v‰ichni zimou. Zaboﬁeni aÏ po u‰i v okolní bílé
chlupatici mamutovû se uÏ vÛbec nevidíme. Znovu a znovu
se uji‰Èujeme, Ïe máme adresy, Ïe se budeme jako parta velmi
ãasto scházet. PﬁijíÏdí nepravidelnû poprdlávající motorov˘ vagón smûrem na Lovosice. âást z dvaadvaceti spolubojovníkÛ
nastupuje a odjíÏdí. Po ãtvrt hodinû pﬁijíÏdí tent˘Ï neúnavn˘
Ïelezniãní prìoch v opaãném smûru – na âeskou Lípu.
Nastupují do nûj v‰ichni ostatní.
Na perónû nádraÏíãka se jiÏ rozpou‰tím ve ãpavé mlze
úplnû sám. âmuchám tam smutnou syrobu kysel˘ch nádraÏních pískÛ. Pomalu se otáãím. Odcházím smûrem k dolnímu
nádraÏí. Doopravdy poprvé se sejdeme aÏ v roce 1991, pﬁesnû
po dvaceti letech. Podruhé se uvidíme v roce 2001. Po tﬁiceti
letech. Kompletnû v‰ichni se uÏ neuvidíme nikdy.
V prostydlém autobusu do Prahy usínám ihned po tûÏkém
dopadu na sedadlo. Kﬁeãovitû svírám v náruãí kabelu s nûkolika osobními ‰unty. Za rameno se mnou energicky tﬁepe
‰ofér – figurou sám stepní bohat˘r âurila Plenkoviã. Prázdn˘
autobus stojí na Florenci.
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Je velmi chladno.
A safry‰.Taková hnusná kruÈárna…
Je právû ‰est hodin ráno.
To teda vÛbec ne, Ïe bychom noc pﬁed tím neoslavili odchod z vojny do civilu zvesela a jak se patﬁí poﬁádnû. Posledního pÛl roku jsme pomalu o niãem jiném nemluvili. Peãlivû
jsme poãítali dny, co nám scházejí k tomu slavnému datu na
konci záﬁí 1971. Stﬁíhali jsme metr. âmárali „ãíslo“ po stûnách
hospodsk˘ch záchodkÛ. Chovali jsme se prostû stejnû jako
vojáci kdykoliv jindy nebo jinde. ZaÏili jsme pochopitelnû jiÏ
odchody ﬁíjÀákÛ a dubÀákÛ, co rukovali pﬁed námi, vÏdy jsme
s nimi dlouho do noci popíjeli a ãasnû ráno, kdyÏ jsme v kasárnách vstávali, byly uÏ odcházející roãníky pryã.
Nemohli jsme tedy vÛbec tu‰it, Ïe mají na‰i velitelé peãlivû
propracovanou strategii a taktiku, Ïe dokonale drÏí reÏii
posledního odpoledne a pﬁedev‰ím poslední noci ve sv˘ch rukou. Ostatnû není divu. Nikdo z dÛstojníkÛ nemûl nejmen‰í
zájem, aby právû v jeho útvaru do‰lo k nûjaké „mimoﬁádné
události“.
SlouÏil jsem u litomûﬁické Ïenijní brigády, u vojsk prvního
sledu. K ÏenistÛm (sapérÛm) se vÏdy v historii brali jen ti nejvût‰í prosÈáãci (vono vÛbec nevadí, Ïe von je blbej, hlavní je,
aby byl Ïenista hodnû silnej).
Nepﬁehlédnutelná je rovnûÏ skuteãnost, Ïe Ïenisté opou‰tûjí pﬁi bojovém ústupu vojsk boji‰tû jako poslední, strhávají
mosty, kladou nástrahy a minují opou‰tûn˘ prostor. Naopak pﬁi
útoku jdou Ïenisté vÏdy jako první, stavûjí mosty, zﬁizují prÛchody pro útoãící voje, odstraÀují miny. Tím je docela jasnû
dáno a rovnûÏ nezvratnû prokázáno statisticky, Ïe ve válce
právû Ïenijní jednotky mají ty nejvût‰í ztráty na Ïivotech.
Poslední odpoledne a noc zreÏírovali na‰i nadﬁízení s velik˘m pﬁehledem. JiÏ po obûdû nám naﬁídili provésti pﬁevlek
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do civilu, abychom mohli odevzdat poslední v˘strojní souãástky. Pﬁed tím jsme nûkolik dní ãistili a pﬁedávali zbranû
a techniku.
KdyÏ uÏ jsme nemûli vÛbec nic erárního, museli jsme zaplatit v‰e, co jsme za ty dva roky dokázali poztrácet. To jsme
ov‰em zku‰enû vyﬁe‰ili tím, Ïe jsme si chybûjící ãepice,
ﬁemínky, pﬁezky, ko‰ile, celty atd. vypÛjãili od na‰ich baÏantÛ
s poukazem na to, Ïe aÏ oni pÛjdou do civilu, odeberou si to
zase od sv˘ch holubÛ. Tak to v armádû chodívalo jistû uÏ za
císaﬁské veteránky Mary‰ Therésie.
Ihned potom jsme se v‰ichni spoleãnû jali likvidovat zásoby dodané z kuchynû, ale i pûknou spoustu dal‰ích, které
jsme si pﬁedem objednali a dováÏeli ruãe na rotu nûkolik dní
pﬁed akcí.V na‰em pﬁípadû to byly tﬁi hektolitrové sudy piva
se zapÛjãenou pípou, nekoneãné závûje bramborového salátu,
pekáãe plné smaÏen˘ch ﬁízkÛ velikosti „sloní ucho“ a nûkolik pﬁepravek bílého vína. âervené kupodivu pﬁítomno na hostinû vÛbec nebylo, prostû proto, Ïe ho nikdo z nás nechtûl. Zásoby jsme likvidovali dlouho. V‰ichni spoleãnû. Pûknû
dohromady. My v civilu, na‰i baÏanti a dÛstojníci v uniformách.
A ti tenhle kus opravdu nehráli poprvé. Systematicky se na
nás stﬁídali. Nejvût‰í mazavkové z povolání ode‰li domÛ jiÏ
v prÛbûhu odpoledne a s nastávajícím veãerem pﬁicházely
mezi nás stále vy‰‰í a vy‰‰í ‰arÏe. Kolem jedenácté v noci oficíﬁi zahnali na‰e baÏanty do pelechÛ s poukazem na úspû‰né
plnûní zítﬁej‰ích nároãn˘ch úkolÛ v bojové pﬁípravû.
Pﬁesnû s úderem pÛlnoci se dostavili tﬁi poslední dÛstojníci. V civilu. To bylo tedy pÛlnoãní ãíslo, jehoÏ frenetick˘
úspûch si dnes jen tûÏko nevoják dokáÏe pﬁedstavit. Velitel
roty mûl na sobû odporné texasky s centimetrov˘mi niklovan˘mi cvoãky (nebyly to prosím dÏíny, pí‰e se rok 1971, on
mûl pro‰ívané „texasky“), na nûÏ by byl b˘val py‰n˘ i znám˘
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chuligán Kvakin (viz doporuãená doplÀková ãetba:A. Gajdar,
Timur a jeho parta).
V‰ichni ostatní dÛstojníci v uniformách se rozlouãili a pádili spát. V místnosti zbylo pouh˘ch pûtadvacet civilistÛ. My
záklaìáci po celodenním slavení, ﬁevu, chechotu a zpûvu jiÏ
pomûrnû silnû pﬁetaÏení, vysílení a ve znaãném stadiu fyzického i du‰evního rozkladu. Tﬁi nejvy‰‰í oficíﬁi naopak zcela
stﬁízliví a nad vûcí. Pﬁipíjeli si s námi, to ano, ale bylo hmatatelnû cítit, jak se drÏí zpátky. Kolem tﬁetí ráno nás potom
zruãnû a velice rychle vyexpedovali z kasáren: „Tak mazejte,
kluci, hybaj zpátky do Ïivota, bûÏte na nás makat!“
Po návratu domÛ jsem okamÏitû pocítil velikou zmûnu. Star‰í
bratr Honza se stihl v prÛbûhu mojí vojny oÏenit. V jednom
bytû tak bydlela máma, brácha s rodinou (manÏelka + 2 malé
dûti). Do toho jsem vpadl se sv˘m pﬁíjezdem já. Po zmateãné
rodinné diskusi jsem obdrÏel do uÏívání jeden pokoj.
Co naplat: koupelna, záchod a kuchynû byly spoleãné.
V‰em nám bylo nad slunce jasné, Ïe do budoucna to opravdu
nemÛÏe dûlat dobrotu. Byl jsem tam nadbyteãn˘, dobﬁe jsem
to vûdûl. Sehnat byt nebo podnájem bylo v Praze roku 1971
naprosto iluzorní. Pro svobodného jedince skoro nemyslitelné. Pokoj jsem si pﬁimûﬁenû zaﬁídil a mnoho ãasu doma netrávil. Zoufale jsem obcházel v‰echna místa, kde b˘vávalo ve
druhé polovinû ‰edesát˘ch let tak veselo.
Arocola club, ale i v‰echny ostatní dejvické kluby, které
jsem pﬁed vojnou usilovnû pomáhal rozjíÏdût, byly koncem
roku 1971 dávno zru‰eny a uzavﬁeny. Moje ze v‰ech nejoblíbenûj‰í hospÛdky vût‰inou vymûnily nejen personál, ale i „osádky na palubû“. Dlouho jsem nebyl schopen se v nové situaci
správnû zorientovat. Chodíval jsem tak jako pﬁed vojnou
vût‰inou do povûstného restaurantu U Kasáren (U HolubÛ)
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v Bﬁevnovû.Tam v‰ak na konci roku 1971 jiÏ vysedávaly mnohem mlad‰í roãníky. Pokraãoval jsem tedy pﬁes Pohoﬁelec do
Nerudovky.
HospÛdka U Dvou sluncÛ, dﬁíve hlavní stan v‰ech m˘ch
pﬁátel, byla nyní poloprázdná, samé neznámé tváﬁe. Pokraãoval jsem k Bonapartovi.Tam pravidelnû zasedal u svého stolu
spolek s poetick˘m názvem Pohodlí. Jeho hlavní náplní bylo
pﬁedev‰ím vÛbec nic nedûlat.VÏdy zde sedával akademick˘ sochaﬁ Karel Nûmec, jeho spoluÏák Michal Jernek a taky básník
Hynek, ﬁeãen˘ v‰emi Mácha.Tam mû vÏdy halasnû a radostnû
vítali, ale u Bonyho byla tenkrát pouze dvanáctka (2,50 Kã za
pÛl litru). Dal jsem si tak dvû tﬁi a vût‰inou jsem pokraãoval
Nerudovkou smûrem dolÛ.
Na Rychtû a u Kocoura jsem neznal vÛbec nikoho, podstatnû lep‰í to vÏdy bylo u GlaubicÛ.Vût‰inou jsem tam narazil na Mejlu Hlavsu.Ten na mû vÏdycky mával a zval mû k jejich
stolu. Obãas jsem s ním vymûnil i pár vût, co se tak ﬁíkávají cestou k Ïlutomasé aromatické mu‰li a nazpût, k jejich stolu
jsem si ale nikdy nesedal. Byl jsem tehdy vyladûn uÏ na úplnû
jin˘ch vlnov˘ch délkách a zábava vcelku jednoznaãnû a mocnû usmûrÀovaná Ïvaniv˘m exhibicionistou Magorem Jirousem mi pﬁi‰la silnû odporná jiÏ tehdy, koncem roku 1971.
U SluncÛ, u Bonaparta, ale i u GlaubicÛ zavírali tehdy pomûrnû ãasnû, takÏe jsme se pomûrnû ãasto se‰li úplnû v‰ichni
je‰tû jednou ve vinárnû Makarská nebo u MalíﬁÛ. Po celá sedmdesátá a osmdesátá léta tyto dvû vinárny patﬁily ke zcela
bûÏn˘m cenov˘m skupinám, takÏe v hodinách po uzavﬁení
hospod nemûly o náv‰tûvníky vÛbec nouzi. Zde se vût‰inou
operativnû formovaly i osádky nejrozliãnûj‰ích mejdanÛ, které
se potom ãasto protáhly aÏ do rána následujícího dne.
Dalo by se ﬁíci, Ïe za dva roky mojí nepﬁítomnosti v Praze
(1969–1971) se praÏské prostﬁedí zásadnû promûnilo. Do‰lo
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k nepﬁehlédnutelnû pevnému utaÏení ‰roubu.To bylo ihned
patrné, neexistovaly jiÏ prakticky Ïádné kluby pro mladé.
Pouh˘ pohled na programy kin a divadel staãil k tomu, aby se
tûmto zaﬁízením ãlovûk ‰irok˘m obloukem vyh˘bal. Hospody
a vinárny ov‰em praskaly ve ‰vech. Klokotající Ïivot se stûhoval postupnû za zdi bytÛ, chat a chalup.
Je‰tû hor‰í bylo, Ïe drtivá vût‰ina m˘ch b˘val˘ch kamarádek, ale i kamarádÛ se v prÛbûhu posledních dvou let vdala
nebo oÏenila. Mûli velmi malé dûti. Na nûjaké navazování star˘ch pﬁátelství nebylo ani pomy‰lení. ¤ada dal‰ích pﬁátel byla
v emigraci. Jiní zaznamenali za ty dva roky pozoruhodn˘ názorov˘ oblouk. To jsem nebyl tehdy schopen chápat a mûl
jsem pocit, Ïe jsem se vrátil do cizího mûsta.
Po návratu z vojny jsem se docela tû‰il do práce. Pracoval jsem
tehdy v âeskoslovenské akademii vûd (âSAV), Ústavu fyziky
pevn˘ch látek. Ten sídlil v Praze 6 v Cukrovarnické ulici, ale
já jsem byl zamûstnán na deta‰ovaném pracovi‰ti v Kladenské
ulici ve Veleslavínû. Laboratoﬁ optiky mûla mít tﬁi zamûstnance,
ale byli jsme tam pouze dva. Jiﬁí Fry‰tack˘, o dva roky star‰í
neÏ já, pro mû byl víc neÏ kolegou; byl to dobr˘ kamarád
a zaÏívali jsme spolu velikou spoustu legrace. Tu nejvût‰í
asi v srpnu 1968, kdy celou budovu v Kladenské (tehdej‰í
VÚZORT – V˘zkumn˘ ústav rozhlasové a televizní techniky),
obsadila vojska SSSR, armády Osvoboditelky.
KdyÏ jsem se tam po vojnû vrátil, okamÏitû jsem zaznamenal zmûnu atmosféry. JiÏ od roku 1969 zde pracoval b˘val˘
„pﬁedlednov˘“ pﬁedseda ZO KSâ v Meoptû Ko‰íﬁe.
Do této atmosféry jsem nastoupil po vojnû já.
Do vznikajících sporÛ mezi mnou a b˘val˘m meopÈáck˘m
pﬁedsedou KSâ Jirka aktivnû nevstupoval. Komentoval na‰e
verbální pÛtky jen zﬁídka. VÏdy jen mezi ãtyﬁma oãima. Byl
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v této dobû ãerstvû Ïenat˘, dûlal práce nejen pro ná‰ v˘zkumn˘ ústav, ale navíc na smlouvy pro nûkolik dal‰ích
v˘zkumákÛ. Potﬁeboval tehdy hodnû vydûlávat. Po nûkolika
málo t˘dnech bylo úplnû jasné, Ïe budu muset z V˘zkumného
ústavu fyziky pevn˘ch látek odejít.
Byl jsem bez blízk˘ch osobních pﬁátel. Doma jsem byl
nadbyteãn˘ a málem na obtíÏ. Marnû jsem hledal nûjakou
opravdu poutavou perspektivu. Byl jsem pﬁipraven ke zmûnám. Nevûdûl jsem jen úplnou maliãkost: „Odkud zaãít? Asi
zaãnu pﬁeci jen sám u sebe! Krucajdy‰… Ale jak?“

Lenka Kutinová, 5. 4. 2007

Tak to je bájeãn˘ poãin! Já jsem pro! Posílej své pﬁíspûvky,
pokud budu dobré pamûti, ráda se pﬁidám. Zdraví
Amálka

Blanka Hemelíková, 5. 4. 2007

Ahoj Jirko, díky za dopísek i za poctu ãíst TvÛj manuskript. Budu se snaÏit vÏdy vãas odpovûdût. Mûj se hezky
a budu se tû‰it, drÏím paleãky a zatím ahoj, Blanka
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Dejvický klub AROCOLA v roce 1969.
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KAPITOLA DRUHÁ
VE KTERÉ AUTOR VYPOČÍTAVĚ NASTOUPÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
V PRAŽSKÉ KOVOSLUŽBĚ SE ZÁMĚREM ZÍSKAT BYTOVOU JEDNOTKU
ZDARMA. ROK V SAMOOBSLUZE NA VĚTRNÍKU A Z TOHO PLYNOUCÍ
DOŽIVOTNÍ NÁSLEDKY. RUDÝ DĚDEK KUDĚJ. ELPÍČKOVÁ BURZA.
OŽRALÝ POLÓVNIK. ZATČENÍ A POBYT V BARTOLOMĚJSKÉ ULICI.
LABUŽNÍK EMANUEL.

„Myslím Ïe by se nám to mohlo podaﬁit. Zajdi se co nejdﬁív do
KovosluÏby pﬁedstavit. Tady má‰ telefonní ãíslo. DÛleÏit˘ je,
abys faktys jednal hodnû rychle! Vo Ïádn˘ bytov˘ jednotce
s nima ale nemluv. Zajímá‰ se jen o to pracovní místo! Je ti to
jasn˘? Je to pﬁíleÏitost, která se nemusí opakovat…“
Nechtûlo se mi tam. Tehdy se mi nechtûlo vÛbec nikam.
Právû pﬁed ãtrnácti dny, 1. ledna 1975, jsem nastoupil do nového pracovního pomûru v Ergonu v Papírenské ulici v Praze 6.
Byl jsem tam spokojen. Prostﬁedí se mi moc zamlouvalo. Byl
jsem pﬁijat jako smûnov˘ mistr v˘roby kontaktních ãoãek.
Vynález akademika Otty Wichterleho byl tehdy naprostou
svûtovou novinkou. Práce mûla probíhat ve smûnném provozu ãtyﬁiadvacet hodin dennû na „ãoãkostroji“, speciálním
zaﬁízení dodaném do âSSR z jiÏ bohuÏel tak vzdálené Velké
Británie. Stroj se mi na první pohled líbil a atraktivní byly také
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mzdové podmínky, které zohledÀovaly mojí pﬁedcházející
praxi v âSAV. Upﬁímnû ﬁeãeno: ze v‰eho nejvíce se mi zalíbila
asi tak dvacítka velmi mlad˘ch dûvãat v prÛsvitn˘ch bíl˘ch
plá‰tích, která do téhoÏ pracovního pomûru nastoupila spoleãnû se mnou. Byla to budoucí manufakturní obsluha toho
zázraãného ãoãkostroje.
Nepokrytû jsem se jiÏ tû‰il, jak o dlouh˘ch noãních smûnách zaãnu zkoumat, co ta dûvãátka vlastnû pod tûmi plá‰tíky
nosí? Na první pohled se mi zdálo, Ïe toho aÏ tak moc nebude.
Îel, óóó tﬁikrát Ïel, dvakrát budiÏ bûda, nikdy jsem to neprozkoumal. Nemohu vám (vy hanbáﬁi nemravní) slouÏit co
do nevkusn˘ch detailÛ puntiãkáﬁsky vyprecizovan˘m popisem.
Poslechl jsem totiÏ svého star‰ího bráchu Honzu.
Byl jsem se pﬁedstavit v té jím tak doporuãované KovosluÏbû. Tam mû ihned pﬁijali. Ukonãil jsem v Ergonu slibnû se
rozvíjející kariéru je‰tû ve zku‰ební lhÛtû a hned následující
den jsem nastoupil do KovosluÏby.
Asi o tﬁicet let pozdûji jsem se doãetl v pamûtech akademika Wichterleho, Ïe Ergon sériovou v˘robu kontaktních ãoãek dlouho zkou‰el, chystal a pﬁipravoval – ale nikdy nezahájil!
Tak vám ani nevím, jestli jsem to vlastnû v‰echno nezavinil já? Kdepak asi jsou ta pÛvabná dûvãátka? Co ty jejich bílé
plá‰tíky? Kter˘ neﬁád ty plá‰tû namísto mû nadzvedával? Na‰li vÛbec nûkoho profesnû opravdu zdatného pro tak nároãnou v˘zkumnou ãinnost?
Je‰tû pﬁedtím jsem tﬁi roky pracoval v Aquacentru, coÏ byla
úãelová v˘robní organizace Svazarmu. Vyrábûla se tam potápûãská technika. Aquacentrum pﬁeÏilo krkolomnost zaãátku
sedmdesát˘ch let jenom proto, Ïe potápûãské pﬁístroje dodávalo také âeskoslovenské armádû, poÏárníkÛm a pozdûji
i dÛlním záchranáﬁÛm. Zpoãátku tam b˘valo hodnû prima pro20
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stﬁedí.V‰ichni zamûstnanci velmi mladí, dobﬁe spolupracující.
S postupem ãasu se ale zaãali prosazovat do vedení podniku
zástupci hlavních odbûratelÛ: ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany, kteﬁí s sebou pﬁiná‰eli pracovní návyky
ze sv˘ch b˘val˘ch pracovi‰È.Tím to soubûÏnû pﬁestávalo b˘t
zajímavé pro vût‰inu mlad˘ch, kteﬁí postupnû odcházeli jinam.
Ve skladu Aquacentra pracoval podivn˘ ãlovûk, kter˘ byl
s námi v práci od sedmi do pÛl ãtvrté a potom odcházel do
nedaleké samoobsluhy, kde dále pracoval od 16.00 do 21.00.
Jednou jsem si s ním o tom povídal a dostal od nûj spojení na
personální oddûlení podniku Potraviny. Ne, Ïe bych zrovínka
tehdy nûjak zvlá‰È potﬁeboval peníze. Vydûlával jsem jiÏ tenkrát mnohem víc, neÏ jsem spotﬁebovával. Lákalo mû jen si
nûco podobnû stﬁihlého aÏ zbûsilého v praxi odzkou‰et.
Personalistka Potravin závodu 12-12 mû vyslechla a pak mi
nadiktovala adresy asi pûti velk˘ch samoobsluh v Praze 5 a 6,
kde by mohli mít o brigádníka zájem. Podrobnosti si pr˘
mám domluvit pﬁímo s vedoucími pﬁíslu‰n˘ch prodejen.
Z pﬁedan˘ch adres se mi nejvíce zamlouvala sámo‰ka blízko
Bﬁevnova – na Vûtrníku. Rozjel jsem se tam. Pﬁedstavil jsem se
vedoucímu prodejny Oldﬁichu Královi. Myslím, Ïe jsme si
ihned vzájemnû padli do oka. Domluvil jsem si pracovní
smûnu dennû od 16.00 do 20.00, soboty od 6.00 do 14.00.
Na Vûtrníku tehdy pracovalo kolem dvaceti zamûstnancÛ,
které vedoucí prodejny ﬁídil pomûrnû drsnû a znaãnû nekompromisnû. Netrpûl sebemen‰í diskuse. Co ﬁekl, to vÏdy
platilo. Vedoucí Oldﬁich Král byl v prodejnû kaÏd˘ den deset
aÏ dvanáct hodin, kromû toho je‰tû kaÏdou sobotu. Zásadnû
v‰em podﬁízen˘m tykal.Ti mu naopak v‰ichni vykali, ale oslovovali ho familiárnû Véìo; mezi sebou jsme mu ale ﬁíkali Óla.
Do samoobsluhy jsem nastoupil na zaãátku léta 1973. Mûl
jsem zpoãátku pocit, Ïe mû Óla osobnû pronásleduje. KdyÏ
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jsem si otevﬁel limonádu, uÏ byl hbit˘ Óla na kase, kde si hlasitû ovûﬁoval, Ïe jsem si tûch devadesát halíﬁÛ zapsal pﬁedem
do se‰itku, kam museli v‰ichni zamûstnanci zaznamenávat, co
za smûnu snûdli nebo vypili. Pozdûji jsem zjistil, Ïe se tak choval ke kaÏdému nováãkovi.
Pﬁi odchodu nám Óla despoticky kontroloval nákupy, neváhal komukoliv pﬁevracet obsah ta‰ky, mûl ãtyﬁi ruce, ‰est nohou, byl v‰ude, osm u‰í, sly‰el i trávu rÛst, deset párÛ oãí, takÏe
ãasto vidûl a vûdûl úplnû v‰echno, i to, co se vÛbec nestalo.
Já jsem na Vûtrníku fungoval jako dûvucha pro v‰echno,
hlavnû tedy pﬁes tûÏkou fyzickou dﬁinu jako skladník. NaváÏel
jsem bedny a pﬁepravky se zboÏím z rampy dolÛ do skladu
nebo naopak ze skladu na prodejnu.VÏdy jsem musel nejstar‰í
zboÏí umísÈovat dopﬁedu a ãerstvé co nejdál ke zdi. Byla to
tûlesnû velmi nároãná práce, ve‰kerou mechanizaci tam pﬁedstavoval rudl nebo nemotorn˘ ruãní vozík. KaÏdou krabici bral
ãlovûk nûkolikrát do rukou pﬁi jejím pﬁemísÈování. Za jedin˘
pracovní den to byly v souãtu desítky tun.Tûsnû pﬁed tím, neÏ
jsem zaãal po veãerech a sobotách pracovat na Vûtrníku, mûl
v televizi premiéru DietlÛv silnû angaÏovan˘ seriál Îena za
pultem. Ten ve znaãnû idealizovan˘ch podmínkách zobrazoval tehdej‰í pomûry ve velk˘ch samoobsluhách. Ostatnû
hlavní hrdinka seriálu, hereãka Jiﬁina ·vorcová bydlela na Petﬁinách a do Ólovy sámo‰ky chodívala kaÏd˘ den nakupovat.
V Dietlovû seriálu hrál skladníka v samoobsluze Jaromír Hanzlík, a tak i na mû ãasem v‰ichni zaãali volávat: „Óskarééé!“
Pﬁi první v˘platû na Vûtrníku jsem zaÏil pﬁíjemn˘ ‰ok. Bral
jsem opravdu veliké peníze. Dokonce tak veliké, Ïe se to málem pﬁibliÏovalo ãástkám, které jsem mûl na v˘platní pásce ze
svého hlavního pracovního pomûru.To se nûkter˘m zamûstnancÛm na Vûtrníku vÛbec nelíbilo a pomûrnû hlasitû to kritizovali.
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„No, véìo! Jak je moÏn˘, Ïe takovej pouhej brigádník, Óóskar, kerej tu dûlá jenom po veãerech, má podstatnû vût‰í vejplatu neÏ my stálí zamûstnanci? To je teda pûkná spravedlnost!“
„Tak si pﬁepoãítejte jeho hodiny! Jenom na sobotních pﬁíplatcích má za mûsíc o ‰est stovek víc neÏ vy! Makejte!
Makejte jako maká on a budete mít stejn˘ pra‰ule!“ rasantnû
uzavﬁel Óla diskuse o v˘‰i mnou pobírané mzdy a tím to tak
zÛstalo uÏ na trvalo.
Skuteãnost, Ïe jsem byl od samého rána aÏ do pozdní noci
v práci, se kupodivu projevovala zvlá‰tû vynikající fyzickou
kondicí. DomÛ jsem chodíval skuteãnû jen pﬁespat, v sobotu
kolem tﬁetí hodiny odpoledne, kdy pro mû konãil cel˘ ten zbûsil˘ pracovní t˘den, jsem je‰tû vût‰inou vyráÏel za nûjakou zábavou, ze které jsem se pak celou nedûli musel opravdu intenzivnû léãit.
Vût‰inu zamûstnancÛ samoobsluhy na Vûtrníku tvoﬁily
dívky tûsnû po vyuãení, bylo jim kolem osmnácti let. Vzhledem k Ólovû neuvûﬁitelné nároãnosti na pracovní v˘kon se
dûvãátka na prodejnû neustále stﬁídala. Tím byl pﬁedem zaruãen nikdy nekonãící pﬁísun neokoukan˘ch krasavic, ãehoÏ
jsem bystﬁe dokázal vyuÏívat nejen já, ale rovnûÏ i první skladník Ivan Chromík (Óóskaréé!).
Obãas jsme i v t˘dnu po práci za‰li nûkam posedût, no
a tu a tam, jak je úplnû pﬁirozené u mlad˘ch lidí, se to posezení náhle promûnilo i v pﬁíjemné poleÏení.Tenkrát je‰tû o nûjaké ajdû s pajdou nebylo potuchy.
Stﬁídání rÛzn˘ch kamarádek se mi posléze stalo osudov˘m,
kdyÏ jsem jednu z tûchto dívek ze sámo‰ky na Vûtrníku (v roce
1973 „tûsnû po vyuãení“) pojal v roce 1978 za manÏelku.
Máme dva dospûlé syny a Ïijeme spolu uÏ tﬁicet let.
Hodnû zvlá‰tní byl zpÛsob zásobování prodejny. Urãité
zboÏí tehdy docela bûÏnû nebylo tﬁeba nûkolik mûsícÛ nebo
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i let vÛbec k dostání. V na‰í prodejnû na Vûtrníku bylo v‰eho
dostatek. Neﬁíkám, Ïe to bylo k mání pro kaÏdého nakupujícího.
Nedostatkové zboÏí mûl véìa ve skladu. Óla mûl na tyto
vûci prazvlá‰tní ãuch.VÏdy vãas stáhl z prodejny v‰echny budoucí úzké profily. Nebo je dokonce (to ãastûji) vÛbec nedal
do regálÛ. Mûl v‰e ve skladu, ãasto i dlouhodobû. Pro zvlá‰tní
zákazníky.Ti totiÏ chodívali pﬁímo za ním. Byli to snad v‰ichni
lékaﬁi z nedaleké Vojenské nemocnice a jistû i stovky dal‰ích
osob. Óla mûl pro svoji speciální klientelu v‰echno: borÛvkové
kompoty, brusinky, prav˘ uherák, ãabajku, Henessy koÀak,
americké cigarety, sajnpapír, vloÏky, perfektní ‰tangle dokonale
oãi‰tûné hovûzí svíãkové, prostû v‰echno, na co jste si jen dokázali pomyslet.
VydrÏel jsem otroãinu na Vûtrníku cel˘ jeden rok. Od léta
1973 do záﬁí 1974. KaÏd˘ mûsíc jsem dával na stranu dvû
velmi slu‰né mûsíãní v˘platy. Peníze jsem ukládal, takÏe na
konci roku 1974 jsem mûl kolem 60 tisíc na kníÏce, a to byly
tenkrát jiÏ opravdu velice pûkné peníze. Mohl jsem si za nû
poﬁídit tﬁeba dva trabanty, kdybych b˘val byl po tûch meãících
Ïihadlech touÏil.
15. ledna 1975 jsem tedy poprvé zamíﬁil do KovosluÏby.
Shodou nûkolika náhod se mi ov‰em na pracovi‰tû v Dlouhé
ulici nepodaﬁilo dorazit v dohodnut˘ch 6.45, ale pﬁibliÏnû
o tﬁi minuty pozdûji.
Bylo nás v místnosti pût. Dvû Ïeny pﬁes padesát, jedna
dÛchodkynû asi hodnû pﬁes ‰edesát, já v kabátû s ta‰tiãkou
– stál jsem v tûsné blízkosti do ãervena rozvá‰nûn˘ch kamen
– a mÛj nov˘ vedoucí, muÏ star‰ího stﬁednû pokroãilého
vûku, s nepﬁehlédnutelnû vztyãen˘m ukazováãkem:
„Pracovní doba zaãíná ve tﬁi ãtvrti na sedm. Zamûstnanci
jsou povinni touto dobou b˘t jiÏ na svém pracovi‰ti. V 6.45
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mají jiÏ pracovat. Pﬁicházet do práce tedy musí‰, Jirko, o chvilinku dﬁíve, neÏ je oficiální zaãátek pracovní doby! To bychom
jinak opravdu nebyli kamarádi!“
No samozﬁejmû, Ïe jsme tenkrát je‰tû nemohli b˘t onaãej‰ími kamarády. On byl pﬁece mÛj ‰éf, já pouh˘ novic v místû.
První den. Îalostn˘ byl pohled i na moje spolupracovnice:
v‰echny tﬁi horlivû pﬁedstíraly nûjakou krajnû sloÏitou práci.
Pﬁitom jim stále lehce pocukávali retíky prekérnû tu‰írovanou
touhou vybuchnout do osvobozujícího smíchu.
MÛj pan novovedoucí ale vysvûtloval, káral, ba i bodﬁe
domlouval. Stále dokoleãka to samé.VÛbec jsem neodporoval.
Omluvil jsem se. Nakonec jsem mu uÏ jen propocenû pﬁiráÏel a pﬁiráÏel a pﬁiráÏel.Trvalo to nekoneãnû dlouho. KdyÏ ‰éf
koneãnû dospûl k vyvrcholení a ode‰el nezakrytû uspokojenû
popíjet kávu a studovat plátek jménem Svobodné slovo, pﬁedstavil jsem se tﬁem pﬁítomn˘m dámám. Se dvûma padesátnicemi jsem si okamÏitû potykal, ostatnû samy mi to navrhly,
paní dÛchodkyni jsme v‰ak vykali v‰ichni tﬁi. Pracovala zde jen
jako brigádnice v roli korespondentky a vynikala neuvûﬁitelnû
dlouh˘m vedením. Usedl jsem k psacímu stolu poblíÏ jedné
z padesátek, která mi asi pÛlhodinku vysvûtlovala, kde co
najdu a co mám vÛbec dûlat. Potom na‰e pracovi‰tû urychlenû
opustila navÏdy.
Mohlo by se jistû zdát, Ïe v podobném zamûstnání nemÛÏe
mlad˘ roztûkan˘ nezbedník, kter˘m jsem tenkrát nepochybnû
byl, vydrÏet dlouho. Chyba lávky! To místo se totiÏ jakoby zázrakem promûnilo takoﬁka ãarovnû úplnû samo od sebe. První
zásadní zvrat pﬁivodil pﬁíchod nového kolegy. Petr Jirout nastoupil jen pár mûsícÛ po mnû. Je to prototyp rozeného Ïertéﬁe a souãasnû ãlovûk, kter˘ by si pro kousíãek nûjaké malé
‰vandy nechal s klidem skrznaskrz provrtat i to duÏnaté
ovoce, co jako máme v koleni. Dokonce i korespondentku
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jsme dostali novou, opût to byla dÛchodkynû, tentokrát v‰ak
vynikající lidsky i pracovnû.
Paní Fanynka, tak jsme jí s Petrem ﬁíkali, k nám zaujala aÏ
láskyplnû mateﬁsk˘ vztah, neustále nás rozmazlovala doná‰kou
a osobitû pﬁedestﬁenou servírací skvûl˘ch ‰trÛdlíãkÛ, plnûn˘ch bábovek, buchtiãek, pﬁípadnû koláãkÛ tu lineck˘ch,
ondy zase se Ïmolenkou, vãil promiÀte prosím, ponûkud jsem
se vzru‰il a rozeslintal.Taková toÈ jest síla Mistrova slovesného
projevu…
Fanynka byla skvûlá i v jin˘ch smûrech, svoji práci dûlala
perfektnû a mûla smysl i pro krajnû ãerná potû‰ení a legrácky,
v nichÏ jsme si tehdy s Petrem Jiroutem pﬁímo ukrutnû libovali.
KaÏd˘ den úderem tﬁetí odpoledne vstupoval do na‰í místnosti pan Kudûj, muÏ pﬁibliÏnû pûtasedmdesátilet˘, s vyklepanou, ale stále zapálenou cigaretou znaãky Start visící vÏdy
krajnû roz‰afnû na jeho spodním pysku. Byl to muÏ mal˘,
úplnû cel˘ ‰lachovit˘, sloÏen˘ toliko jen ze sam˘ch vrásek.
Pan Kudûj peãlivû vybral kamna, nanosil uhlí a zkonstruoval vzornou dﬁevûnou hraniãku. Geometricky naprosto pﬁesnou pagodu. Z otevﬁeného popelníku kamen nechal vyãuhovat vÏdy navlas stejn˘ protáhl˘ trojúhelník novin, do jehoÏ
bezprostﬁední blízkosti umístil jednu zápalku a pﬁesnû 3 cm
od ní krabiãku se ‰krtátkem. Byla to pﬁímo umûlecká práce.
Ráno bylo opravdovou radostí ‰krtnout a vrcholné umûlecké
dílko Kudûjovo devastovat postupn˘m pﬁikládáním hnûdého
uhlí do kamen.
Pan Kudûj byl prav˘m bodr˘m muÏem z lidu. Velmi rád si
v na‰í místnosti poklábosil. Byl pﬁedváleãn˘m komunistou,
o jehoÏ meznû poctiv˘ch postojích se nedalo vÛbec zapochybovat. Cel˘ Ïivot pracoval jako horník a ze svého politického pﬁesvûdãení nemûl nikdy Ïádnou v˘hodu.To bylo oprav26
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dické sousto pro Petra Jirouta a pro mû! DráÏdili jsme rudého
dûdka rádoby nevinn˘mi dotazy. Kudûj byl alergick˘ na
jakoukoliv politickou poznámku, to pak nadskakoval jako
mal˘ ãertík aÏ cel˘ jeden metr vysoko a jal se nás politicky do‰kolovat za hojného pouÏití tûch nejotﬁepanûj‰ích frází vyãten˘ch z Rudého práva. No to byla Ïatva!
Fanynka ihned pochopila, Ïe si z rudého dûdka dûláme jenom dosti krutou psinu. Ale hovoﬁili jsme s ním vÏdy velmi
slu‰nû a já si myslím, Ïe i samotn˘ dûd Kudûj k nám chodil rád.
VÏdyÈ politicky nás mladé dovzdûlávat a ‰kolit – to jistû povaÏoval za svou soudruÏskou povinnost. Ob‰írnû vyprávûl
o tom, jaká b˘vala ve tﬁicát˘ch letech bída, jak tehdy nemûli
co jíst, jak˘ to je rozdíl oproti dne‰ku, kdy my mladí nevûﬁíme
uÏ vlastnû vÛbec niãemu a neváÏíme si v‰ech tûch v˘dobytkÛ husákovského reálného socialismu…
Rud˘ dûd Kudûj byl ov‰em pomûrnû pﬁesvûdãiv˘ vypravûã.
Ten ãlovûk opravdovou chudobu a hlad proÏil na vlastní kÛÏi.
„My mladí za to v‰echno ale pﬁece nemÛÏeme! Není to,
pane Kudûji, jenom pﬁirozen˘m v˘vojem lidstva? Va‰i prarodiãe se pﬁece mûli také je‰tû daleko hÛﬁ neÏ vy.“
„To ani nehovoﬁíme o tûch…, o tûch hladomorech za tﬁicetileté války!“ pﬁidal jsem se ihned k Petrovi a ten toho na‰eho oblíbeného rudého klauna doráÏel posledním argumentem: „KdyÏ praãlovûku vyhasl oheÀ, tak vût‰inou umrzli úplnû
v‰ichni, teda úplnû v‰ichni, co tam byli kolem nûj, celej ten
jejich neandertálskej kmen, ﬁeklo by se tak nûjak napﬁímo…“
Ve volném ãase jsem se tehdy obíral pﬁedev‰ím rockovou
muzikou. V Ïádném pﬁípadû v‰ak jiÏ ne hráãsky aktivnû. Po
roce 1968 byla Praha zaplavena první velikou vlnou elpíãek,
která se pozdûji, na zaãátku sedmdesát˘ch let, po velmi tuhém
utaÏení ‰roubu, jiÏ nedala nikde oficiálnû nakoupit. Doba nahrávání bigbítu pﬁímo z rádia Luxembourg na magnetofony,
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bûÏné techniky ‰íﬁení zapovûzen˘ch hitÛ v ‰edesát˘ch letech,
byla ov‰em uÏ dávno pryã.
Pﬁechod na elpíãka s sebou pﬁinesl prudk˘ vzestup dÛrazu
na kvalitu záznamu pﬁi poslechu. To vedlo k ãasto hodnû
velik˘m finanãním nákladÛm na hifi aparatury. Ani moje penûÏenka nezÛstala u‰etﬁena rmutnû velikého finanãního prÛvanu. Poﬁídil jsem si okamÏitû nabobskou „kvadro aparaturu“
a velik˘ vertikální magnetofon Sony z Tuzexu, s cívkami o prÛmûru 18 centimetrÛ.Takov˘ch blázniv˘ch nad‰encÛ bylo tenkrát opravdu velmi mnoho.
Zcela spontánnû také vznikla smûnná burza elpíãek, která
se z poãátku konávala kaÏdou nedûli dopoledne na Václavském
námûstí. Pravidelnû jsem se zúãastÀoval. B˘valo nás tam vÏdy
nûkolik set. S igelitovou ta‰kou v ruce, v níÏ jsem nosil tak patnáct sv˘ch nejlep‰ích kouskÛ, jsem nahlíÏel do ta‰ek ostatních
sbûratelÛ a hledal desky, které jsem je‰tû neznal, nebo takové
kousky, které mû zajímaly. Náhradou jsem nabízel svoje elpíãka.
Na Václaváku se vût‰inou desky pouze vymûÀovaly. Pokud se
tam tehdy vÛbec nûjaké desky prodávaly, tak jedinû za absolutnû pﬁemr‰tûné ãástky – standardnû 500 Kãs.
Asi po dvou letech se burza pﬁesunula na Havelské námûstí. Podle mû to byla hrubá chyba. Moudré bezpeãnostní
orgány na‰í zemû pochopitelnû nerady vidûly veliká uskupení
gramofonové desky ‰melících mlad˘ch vlasatcÛ. KdyÏ se nás
esenbáci nûkolikrát pokusili perlustrovat na Václaváku, jednodu‰e jsme se rozprchli v‰emi smûry jako vypla‰ené hejno
vrabcÛ, do jejichÏ stﬁedu oÏral˘ polóvnik rozjaﬁenû vystﬁelí.
Na Havelském námûstí byla v˘mûnná burza jen asi potﬁetí,
kdyÏ do‰lo k dobﬁe organizovanému zásahu tûÏkoodûncÛ.
Jedna skupina neprody‰nû uzavﬁela Havelák smûrem od ulice
Melantrichovy. Ve stejné vteﬁinû jiné zbrojné kohorty pﬁehradily námûstí smûrem k Uhelnému trhu.
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Rozãep˘ﬁení vlasatí vrabãáci, do jejichÏ hejna oÏral˘
polóvnik právû rozjaﬁenû vypálil ze svojí erbovní flobertky
se sice okamÏitû rozprchli – jak v˘‰e obratnû jiÏ bylo naznaãeno – v‰emi smûry, ale souãasnû do sebe tvrdû vráÏeli, navzájem si v jarém rozletu pﬁekáÏeli, poráÏeli se a pﬁi tom odhazovali co nejdále od sebe svoje tolik milované hudební
poklady.
V osudové vteﬁinû polóvnikovy oÏralé palby jsem se nacházel jen asi deset krokÛ od záboru Melantrichovy ulice.
Pevnû jsem sevﬁel na prsou sv˘ch velevzácn˘ch patnáct
elpíãek. Stál jsem fascinovanû pﬁikován na místû a vcelku pobavenû sledoval ten obﬁí mumraj odehrávající se naráz a panoramaticky po celé plo‰e Havelského námûstí.
Kochat úchvatnou scénou jsem se v‰ak mohl jen pár vteﬁin. Potom jsem prudce a bolestivû ucítil, jak mû z obou
bokÛ tvrdû atakují dva nejménû stokiloví rambáci v pﬁilbicích.
KaÏd˘ z nich mû jednoruã uchopil pod m˘mi hrÛzou ochabujícími kﬁídly. V druhé ruce tﬁímali ti kytovci obu‰ek s oãividnou rÛstovou anomálií. AlespoÀ tak jeden proklatû poctiv˘ metﬁík mûly ty jejich odporné kyje.
„Jste zatãen!“ oznámili mi oba tukem obteklí „orgáni“
vcelku radostnû, v dokonale stereofonním provedení.V duchu
jsem si pﬁiznal, Ïe nûjaké hloupé ﬁeãi, pﬁípadnû i jen mal˘ nevhodn˘ pohyb by mohly zpÛsobit neradostnû intenzivní ma‰lovaãku. Nehodlal jsem se s nimi mazlit s rizikem ‰migrusu
metrov˘mi obuchy.
Nechal jsem se tedy, svíraje stále kﬁeãovitû v náruãí svoji
hudební klenotnici, odvést jako to skopové hovado na poráÏku.
Obrázek námûstí byl apokalyptick˘. V‰ichni vlasatci, kteﬁí
se právû snaÏili z nastraÏené pasti uniknout, nacházeli jen pﬁedem organizovanû uzamãené dveﬁe domÛ.V prÛjezdech, kam
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se ti maﬁoni snaÏili rychle ukr˘t, na nû ãekali svalnatí pûtatﬁicátníci odûní pﬁedem vtipnû do civilu.
Celé prostranství bylo vystláno zmûtí odhozen˘ch desek,
po kter˘ch uniformovaná policie se zjevnou radostí chroustavû cifrovala.
Od Haveláku smûrem do Bartolomûjské a Konviktské se
táhl smutn˘ prÛvod stovek zatãen˘ch tup˘ch beranÛ mého
typu a raÏby. Proti nim ulicí Martinskou a pﬁes Uheln˘ trh se
vraceli rozveselení pﬁíslu‰níci, kteﬁí jiÏ své ulovené vlasáãe
odevzdali v odbornou péãi profesionálních vy‰etﬁovatelÛ a tû‰ili se jiÏ na dal‰í své ulovené kousky. Nedûlní dopolední odchyt reakãní mládeÏe se jim tentokrát plnû vydaﬁil. Záﬁili nezakr˘vanou spokojeností a doufali v dal‰í bly‰tivé medaile za
boj proti ideologické diverzi kapitalismu, kter˘mi by mohli
je‰tû více pﬁizdobit své tukem vzedmuté hrudníky.
Byl jsem pﬁedán do Bartolomûjské ve chvíli, kdy byly jiÏ
v‰echny cely pﬁedbûÏného zadrÏení beznadûjnû pﬁeplnûny. Na
chodbách byl obrovsk˘ zmatek, pravdûpodobnû nikdo pﬁedem nepoãítal s tak velik˘m poãtem zadrÏen˘ch. Pﬁíslu‰níci
nás tedy rozmísÈovali do dal‰ích místností. Nakonec kdosi
z nich odemkl ohromnou politickov˘chovnou svûtnici (PVS
VB) a tam jsem spoleãnû s dvûma sty dvaceti dal‰ími zadrÏen˘mi skonãil i já.
Byla tam dlouhá nuda, kterou jsem v duchu ãinorodû vyuÏil k nûkolikrát opakovanému pﬁepoãtu v‰ech pﬁítomn˘ch.
Asi po ãtyﬁech hodinách jsem zjistil, Ïe jsem nejen zadrÏen˘,
ale také jiÏ obsaÏnû nadrÏen˘.
Pﬁihlásil jsem se vzornû jako Ïáãek ve ‰kole. Nejvy‰‰í pﬁítomná policejní ‰arÏe, rÛÏolící nadstráÏmistr, mi tykla: „Co
chce‰, zadrÏen˘?“
Pﬁistoupil jsem aÏ tûsnû k nûmu a ‰pitl ti‰e do jeho rÛÏového boltce: „Mnû se chce ãÛÛrat…“
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RÛÏov˘ u‰ní boltec ode mne odskoãil s nepﬁedstíran˘m
zhnusením, jako bych mu uãinil nûjak˘ silnû nemravn˘ návrh.
„Emane! Di s nim!“ zavelel prudce velitelsky smûrem k LabuÏníku Emanuelovi, kter˘ v uniformû nepokrytû klimbal u
dveﬁí PVS VB. LabuÏníkem jsem oznaãil podﬁimujícího pﬁíslu‰níka VB (soudruha Emanuela) v tomto rozprávûní sice ponûkud pﬁedãasnû, ale jiÏ vzápûtí pochopíte proã. Spoleãnû
jsme do‰li na záchod. Pﬁistoupil jsem ráznû k mu‰li. LabuÏník
Emanuel se vecpal do malého prostoru mezi zdí a mu‰lí. Zde
zpozornûl a pﬁedklonil se. Díval se mi pﬁímo na doposud jen
uzavﬁen˘ poklopec z maximálnû dvaceticentimetrové vzdálenosti.
„Hovno, hovno, soudruhu!“ pomyslel jsem si a zruãnû vylovil z trenek svého jiÏ pomûrnû si zoufajícího pimpáska.
DrÏel jsem jej lehce mezi palcem a ukazovákem a celou ‰íﬁí
dlanû jsem peãlivû pﬁipravovanou akci celkem úãinnû zakr˘val a maskoval. Nepustil jsem totiÏ proud shora – po stûnû
mu‰le smûrem dolÛ, jak by se zajisté spoleãensky slu‰elo a patﬁilo kdykoliv jindy a kdekoliv jinde.
Ach, moji drazí pﬁátelé.
Ne, ne.
Pln˘ tlak jsem zamíﬁil témûﬁ kolmo na stûnu zdravotnû instalaãní keramiky VB.Vzápûtí jsem ucítil dopad pﬁepr‰ky tepl˘ch
kapek na svoji pravou ruku, téÏ na kalhoty a taktéÏ aÏ na bﬁicho.
LabuÏnick˘ voyeur Emanuel svoji lysou hlavu od „porculánu“
vÛbec neodtáhl. Spatﬁil jsem zﬁetelnû letící rojné svazy mal˘ch
kapiãek a jejich skvûlé pﬁistávací manévry na ple‰i hluboce
pﬁedklonûného labuÏníka. Kapiãky se na té lysinû vcelku iniciativnû propojovaly v malé moãové potÛãky. Lysá hlava se ani nepohnula. LabuÏníkovi v‰ak na ãele naskoãily dvû hluboké pﬁíãné
vrásky, které Ïel byly téÏ pﬁíãinou odklonu prÛtoku sílícího
moãopádu od jeho vzru‰ením roz‰íﬁen˘ch zornic.
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Pﬁestal jsem pozornû studovati docela uspokojivû zavlaÏenou ple‰atou lyso-hlávku LabuÏníka Emanuela a zaãal si potû‰enû pohvizdovat. Cítil jsem nepﬁedstavitelnou úlevu.
Do kanceláﬁe (ku vytûÏení zadrÏené osoby ve vûci) jsem se
dostal po dal‰ích tﬁech hodinách úmorného ãekání na PVS VB.
M˘m vy‰etﬁovatelem byl velice unaven˘ ãtyﬁicátník, kter˘
mûl viditelnû v‰eho plné zuby. Byl to jedin˘ pﬁíslu‰ník, kterého
jsem kdy vidûl dobﬁe psát na stroji. Sepsal rychle a perfektnû
seznam m˘ch gramofonov˘ch desek a poté mi je zadrÏel
(odebral) i s mojí igelitkou. Já jsem do protokolu vypovûdûl,
Ïe ta elpíãka jsou moje a Ïe na Havelák jsem si za‰el gramofonové desky vymûÀovat.
Potom jsem byl propu‰tûn.
Bylo po sedmé hodinû veãer. Pﬁi‰lo mi zvlá‰tní, Ïe v okolí
Per‰t˘na byl úplnû normální, ospal˘ nedûlní provoz. Mûl jsem
nepﬁedstavitelnou ÏízeÀ a hlad. Odebral jsem se proto pﬁímo
z Bartolomûjské do putyky U SluncÛ v Nerudovû ulici.
Moji kámo‰ové mû uvítali z arestace halasnû a jásavû. Celá
hospoda neprobírala odpoledne nic jiného neÏ prÛbûh ranního zat˘kání na Haveláku. Pﬁisedl jsem si ke stolu, kde diskutovali Vláìa Tomek s Oldou Bartasem, kter˘m se ze svírajících se kle‰tí zátahu podaﬁilo po ránu uniknout, ov‰em
pouze za cenu toho, Ïe zanechali na místû v‰echna svá
elpíãka. Byl jsem v hospodû první, kdo se toho dne vrátil ke
SluncÛm pﬁímo z útrob hrÛzopudné Bartolomûjské. Musel
jsem vyprávût o prÛbûhu zadrÏení a popisovat jim cel˘
v˘slech.
„AÏ pﬁijde‰ domÛ, detailnû si poznamenej v‰e, na co a k˘m
jsi byl tázán! Napi‰ si pﬁesnû, co jsi orgánÛm vypovûdûl. Za pár
dní uÏ totiÏ bude‰ vûdût úpln˘ kulov˘!“ radil mi zku‰enû tehdej‰í student právnické fakulty Petr Zima, kterému nikdo neﬁekl jinak neÏ „Dr. Winterbaum“.
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Po hodinû se objevil dal‰í propu‰tûn˘ vûzeÀsk˘ gerój a po
nûm postupnû pﬁicházeli dal‰í a dal‰í zadrÏení – nyní jiÏ propu‰tûní. Tou dobou jsem mûl v sobû velik˘ poctiv˘ ﬁízeãek
a litﬁík, moÏná snad i dva, chladivé, Ïluté a zahoﬁklé kapaliny
s bûlostnou ãepiãkou na vr‰íãku.
Asi za pÛl roku jsem obdrÏel po‰tou koresponìák z VB.
V˘zva k vyzvednutí zadrÏen˘ch vûcí. Popadl jsem obãanku
a vyrazil opût do Bartolomûjské. Proti podpisu mi tam vydali
moji neporu‰enou igelitku.
Uvnitﬁ byla v‰echna moje tolik milovaná elpíãka.
Jinak se nestalo vÛbec nic.
Ááách, vÛbec nic.
(Óóó, vÛbec nic).

Jana a Miloslav Rychtovi, 5. 4. 2007

Ahoj Jiﬁíku, jsem ráda, Ïe jsi se probral z lenosti a také
ráda si s Tebou budu psát. Vidím, Ïe pﬁicházející jaro Tû
zcela oÏivilo! Gratuluji! Pﬁeji krásné – veselé – sluníãkové
Velikonoce. Jana
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KAPITOLA TŘETÍ
SOULOŽÍCÍ KOSTLIVCI A JEJICH VÝZNAM PRO DALŠÍ ŽIVOT,
DÍLO A ROZVOJ OSOBNOSTI AUTORA.
SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ RADOST OBVODNÍHO KULTURNÍHO DOMU
V PRAZE 4.

Nûkdy na zaãátku roku 1968 jsem obãas nav‰tûvoval vysoko‰kolské koleje na Vûtrníku. Budovy kolejí tam stojí roztrou‰eny volnû po rozlehlém parku, takÏe se stalo vcelku bûÏnou praxí, Ïe pánské náv‰tûvy vstupovaly a taktéÏ odcházely
okny v pﬁízemí, aby se tak vyhnuly neÏádoucí registraci na
vrátnici. Jak˘si dovedn˘ ãipera tam dokonce dodal malé pﬁenosné dﬁevûné schÛdeãky, které jsou jinak bûÏnou v˘bavou ve
vût‰ích knihovnách, aby se mladí jino‰i nemuseli pﬁedãasnû
energeticky vyãerpávat pﬁitahováním do oken v pﬁízemí, ale
mohli vstupovat do dívãích loÏnic mnohem graciéznûji, na
pﬁímo.
Jednou jsem se tam zdrÏel podstatnû déle, neÏ jsem pﬁedpokládal. Vy‰vihl jsem se na okenní parapet a seskoãil rychle
dolÛ. Dopadl jsem do zavlhlého trávníku pod okny.
Byla jasná a teplá noc. Mûsíc byl v úplÀku, takÏe bylo vidût
stejnû dobﬁe jako ve dne. Nejkrat‰í cesta z Vûtrníku k nám do
Bﬁevnova vede pﬁes Klá‰terní zahradu. Vydal jsem se indián35
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sk˘m poklusem podél vysokánské klá‰terní zdi a za malou
chviliãku jsem byl v rozlehlém tﬁe‰novém sadu. Zb˘vala mi
cesta ﬁídk˘m listnat˘m lesíãkem smûrem nad Vojtû‰ku, kde jak
známo za pﬁímé osobní asistence svatého Vojtûcha zakopl neukáznûn˘ ‰iml kníÏete Oldﬁicha na lovu bílého jelena o ono
tak povûstné bﬁevnovské bﬁevno.
Je tam je‰tû pramen potoka Brusnice, kter˘ napájí rybníky
MarkéÈák, Kajetánka,Vincek a zásobovával vláhou svého skvûlého ãúreãku cel˘ PraÏsk˘ hrad, KlárÛv ústav atd. Z kopce
jsem probûhl lesíkem kolem bﬁevnovského hﬁbitova a dostal
se na písãitou cestu nad Vojtû‰kou, kde jsem se otoãil na levou stranu.
V bezprostﬁední blízkosti – takov˘ch tﬁí metrÛ – jsem ve
svitu mûsíce spatﬁil na laviãce mohutnû souloÏící dvojici. Nevidûli mû, nesly‰eli mû, pokraãovali v pohybech. MuÏ sedûl
opﬁen˘ zády. Ona mu obkroãmo vesele rajtovala na klínû, s nechutnû vykasanou sukní se zdvíhala nahoru a dolÛ. Byli velmi
staﬁí. JeÏí‰ikriste! Byli tak nepﬁedstavitelnû a hnusnû staﬁí!
Nezastavil jsem se u nich ani na vteﬁinu, probûhl jen po
cestû tûsnû kolem nich. U Vojtû‰ky jsem vykrouÏil elegantní
zatáãku vpravo, minul vchod do markétského kostela na levé
ruce a pﬁes rozlehlé a zcela temné nádvoﬁí se dostal aÏ do
fortny klá‰tera. Pﬁekonal jsem tramvajové koleje ulice Bûlohorské, kolem markétské ‰koly zdolal expresnû schodi‰tû aÏ
k Pomníku padl˘ch. Mazal jsem kvapem do Dvoﬁeckého ulice,
upaloval aÏ do ·ultysovky a byl jsem koneãnû doma.
Bylo mi nevolno.
Celou cestu jsem pﬁesvûdãoval sám sebe: Co tak asi ãlovûk,
ty starej vole, mÛÏe spatﬁit v noãní klá‰terní zahradû, obzvlá‰È
kdyÏ se tam pohybuje ti‰e a pomûrnû rychle? Otﬁesn˘ obrázek, kter˘ jsem vidûl snad po dobu dvou tﬁí oka mÏiknutí, mû
v‰ak naplnil takovou mírou hnusu, jakou jsem dosud nezaÏil.
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Chtûlo se mi zvracet, ale pﬁekonával jsem to muÏnû. Obãas se
mi jejich ohyzdn˘ obrázek zjevuje je‰tû dnes a je v m˘ch oãích
mûﬁítkem nejvût‰í odpornosti. Dokonce jsem si toto noãní
vidûní i pojmenoval:
„SouloÏící kostlivci.“
Pokud nûkdo opravdu nutnû shání byt, ﬁíká si: „Beru jakoukoliv díru pod samostatn˘m uzamãením. KaÏdá ratejna se dá
upravit nebo pﬁebudovat.“ Právû takto jsem uvaÏoval, kdyÏ
jsem byt shánûl. Kupodivu moje riskantní sázka na KovosluÏbu byla správná a byt jsem dostal uÏ po nûkolika mûsících.
Velmi zvlá‰tní ov‰em bylo, Ïe jsem mûl nejdﬁíve dekret a klíãe, a aÏ potom jsem se tam mohl poprvé podívat. Konkrétní
adresu jsem se dozvûdûl aÏ pﬁi závûreãném podpisu hromádky uÏivatelsk˘ch lejster.
„No vidí‰, Jirko, tady má‰ dokonce v˘hled do zelena…,“
ukazovala moje máma oknem na jakousi seschlou atrapu degenerovaného stromu, která se nacházela za neuvûﬁitelnû zaneﬁádûn˘m dvoreãkem. Byl to takov˘ vegetativní chudáãek, ale
pár zeleÀouãk˘ch lísteãkÛ se na nûm opravdu ãile tﬁepotalo.
Asi o dvacet let pozdûji se máma pﬁiznala, Ïe kdyÏ poprvé
vidûla ten mÛj nov˘ pﬁíbytek, chtûlo se jí nezvladatelnû breãet, ovládla se jen a jen silou vÛle.TouÏila potom rychle nûco
pochválit, nemohla ale na tom odporném kvart˘ru nalézt
vÛbec nic tro‰iãku pûkného, tak si nakonec vybrala uboÏáãka
rostlinné ﬁí‰e – strom za oknem.
Byt se nacházel nad prÛjezdem ústícím na silnû frekventovanou autobusovou zastávku, dÛm byl tehdy star˘ nejménû
sto let, voda a záchod na chodbû, 120 voltÛ… Prostû opravdická hrÛza pod vlastním uzamãením. Pustil jsem se ihned do
rekonstrukce a velmi brzy na to zaﬁvaly ve‰keré úspory, tak
tûÏce u‰kudlené v pﬁedcházejících letech.
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Po nûkolika mûsících, kdy jsem chodil pﬁes den do práce,
veãery a víkendy beze zbytku trávil s majzlíkem, fankou a zednickou lÏící v ruce, bylo to nejdÛleÏitûj‰í jiÏ hotovo. Pﬁi‰rouboval jsem záﬁící mosaznou ceduliãku se sv˘m jménem na ledva dosychající, ãerstvû natﬁené dveﬁe.
Na Staromûstském námûstí v místech po vybombardované
staré radnici stávalo tehdy veliké pódium. Na nûm se konala
rÛzná vystoupení, obãas zde podupávaly a prozpûvovaly i rozliãné folklorní soubory. Staromûstské námûstí bylo jen pár
krokÛ od pracovi‰tû KovosluÏby v Dlouhé ulici, dennû jsem tak
pﬁes nû nûkolikrát pﬁecházel, neboÈ jiÏ tenkrát platilo, Ïe ve
vnitﬁní Praze se nejrychleji z místa na místo dostanete pû‰ky.
Pﬁesnû si vzpomínám, Ïe kdyÏ jsem na pódiu tvaru cibule
spatﬁil nejrÛznûj‰í amatérské folklorní celky, vÏdy mnû bylo
divné, co je to asi za zvlá‰tní druh lidí? Jak vÛbec mohou
v dne‰ní pokrokovû dynamické dobû prozpûvovat písnû tak
silnû obstaroÏního obsahu? Nikdy jsem se pﬁed cibulí nezastavoval, abych to zkoumal podrobnû. Ostatnû nebyl jsem
sám: pﬁed pódiem se nikdy netísnily Ïádné davy. To nakonec
platilo v‰eobecnû. Na této cibulové scénû pudící k pláãi se vût‰inou objevovali profesionální umûlci typu pﬁeslazeného
Jiﬁího ·tûdronû, angaÏovaného Josefa Laufera, silnû obézního
Pavla Li‰ky ãi souboru ÚV SSM jménem Plameny.
Kdybych byl tenkrát tu‰il, jak zcela zásadnû svÛj názor uÏ
v nejbliÏ‰ích mûsících zmûním! Je pravda, Ïe takov˘ obrat
bych v té dobû povaÏoval za vylouãen˘. Opravdu bych se vysmál kaÏdému, kdo by jen naznaãil, Ïe budu docela dobrovolnû úãasten na tûchto aktivitách a Ïe v tom venkoncem
najdu i potû‰ení.
S Petrem Jiroutem jsme se postupnû docela skamarádili
a vûru pravidelnû si vym˘‰leli rozliãné Ïertíky pro zaskoãení
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toho druhého. Potﬁeboval jsem si koupit nov˘ rolák, a za‰el
jsem proto do Klubu mlad˘ch, naproti Dûtskému domu.
Kupodivu tam Ïádn˘ zákazník nebyl. Sebûhlo se ke mnû asi
pût prodavaãek, byly to nejspí‰e nûjaké uãednice, které se na
zcela prázdné prodejnû zleh˘nka nudily.
Projevil jsem zájem o zcela konkrétní rolák. Dívky jej vybalily z igelitu a rozloÏily po pultû. Já bych byl b˘val ten svetr
bez dal‰ích cavykÛ koupil a velmi rychle pokraãoval v krasojízdû z prodejny ven. Ne tak ov‰em Petr Jirout, kter˘ prozatím v‰e jen ostﬁe sledoval z asi tak dvoumetrové vzdálenosti.
Náhle byl sviÏn˘m skokem u nás. Nehtem jen tak lehce por˘pnul do dvoucentimetrové tmav‰í nitky.
„Pﬁineste NÁM jinej! Tendlencten svetr je kazovej!“
Dûvãata ochotnû vybalila dal‰í rolák. Petr jej s pﬁehnanou
pozorností prohlédl z obou stran i zevnitﬁ: „Ano,“ mruãel nahlas uspokojením, „v tomhle se mi bude‰ líbit…“
Objal mû pﬁitom velmi zamilovanû kolem ramen. Dívky za
pultem viditelnû zkoprnûly a vymûnily si mezi sebou v˘znamné pohledy.
V té dobû jsem marnû shánûl nûjakou sportovní aktivitu.
Mûl jsem v podstatû sedavé zamûstnání. Hledal jsem nûjakou
partiãku, kam bych si mohl jít zahrát basket, fotbálek nebo vo^
ssis,
lejbal, abych alespoÀ obãas lehce protáhl lenivûjící jiÏ cha
trochu se probûhl a zapotil kostﬁiãku. Skoro v‰ude, kam jsem
se tenkrát dotelefonoval, by mû b˘vali celkem rádi pﬁijali.
Obzvlá‰È kdyÏ jsem se jim i py‰nû chlubil, Ïe jsem kdysi
(velmi dávno jiÏ tomu) hrával první ligu dorostu za Slovan
Orbis Praha 4.
JenÏe oni chtûli trénovat tﬁikrát za t˘den, o víkendu hrát zápasy nebo bûhat kondiãní pﬁespoláky. Byly to sportovní kluby,
úãastníci rozliãn˘ch pﬁeborÛ a soutûÏí s bûÏn˘mi postupov˘mi (záchranáﬁsk˘mi) starostmi. JenÏe já hledal daleko více
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obyãejn˘ spolek – partu, ke které bych se jaksi celkem nezávaznû pﬁidal, kde by se po lehkém jen sportovním v˘konu v‰e
probíralo u lahvinky, pﬁípadnû zapûnûného pÛllitru.
Petr Jirout moji snahu s pobaven˘m zájmem sledoval.
Telefonní linku jsme mûli v práci spoleãnou, takÏe mu moje
úsilí nemohlo zÛstat utajeno. ProtoÏe byl uvykl˘ Ïvanit mi uÏ
úplnû do v‰eho, ani tentokrát nezÛstal zticha:
„Na v‰echny ty sportovní jednoty se vykvajzni. Ty hledá‰
daleko spí‰ nûjakou partu, ne? ¤íkám ti, dej se na tancování.
Já ti garantuju, Ïe tam je vo jak˘koliv chlapy vÏdycky nouze!“
„Tancování? To je teda faktys úplnû k smíchu. Di do pytle,
to nemyslí‰ váÏnû! Na to jsem uÏ trochánek moc starej…“
„Já ti ﬁíkám, Ïe kterejkoliv taneãní klub tû s velikou radostí
pﬁijme, mají v‰ude muÏskejch na tancování tak zoufale málo,
Ïe by tam vzali snad i jednonoh˘ho.“
„JenÏe já jsem toho od taneãních (hernajs, to je uÏ skorem
12 let!) nijak moc nenatancoval, vût‰inu plesÛ a tancovaãek
jsem vÏdy trávíval poblíÏ baru, nebo pﬁímo ve stínu pípy.“
„No to vÛbec nevadí! Má‰ podle m˘ho dobrou figuru, celkovû je‰tû dosti pﬁijatelnû zachovalej vzhled, sám ﬁíká‰, Ïe bys
uvítal, kdyby to byla hlavnû fyzická makaãka.Vo tom teda nepochybuj! Taneãní trénink je zabíraãka jako ﬁemen!“
„Kdepak, Petﬁe, na Ïádnej taneãní parket mû fakt nedostane‰. Tam mû nedostane‰ ani párem volÛ!“
Na diskuzi vedenou pﬁes na‰e kanceláﬁské stoly, sedûli
jsme pﬁímo proti sobû, jsem ihned zapomnûl. Petr Jirout v‰ak
ne. Po nûkolika dnech na mû intenzivnû zaãal dotíral znovu:
„Tak co, uÏ sis sehnal nûjakou tu konzervaãní fyzkultÛru?“
„Zatím ne, uÏ mi to ale docela silnû prudí…“
„Já jsem se o tom bavil doma s Alenou. Ona chodila kdysi
do nûjakého folklorního souboru. UÏ tam i telefonovala. Mluvila s nûjak˘m vedoucím, nebo co to tam mají. Kluky samo40
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zﬁejmû potﬁebujou. Berou je v‰ema deseti… Má‰ se tam prej
na nû pﬁijít podívat! NezapomeÀ na to, Ïe kaÏdej taneãní trénink je pûkná fyzická dﬁina, ale hlavnû: v‰echno nacviãují kluci
SPOLEâNù s holkama! To by se ti teda vÛbec v Ïádn˘m sportovním klubu nepo‰tûstilo… A jak já tû znám, ty jeden starej
vob‰ourníku!, tak to se ti urãitû bude líbit!“
Jen o nûkolik dní pozdûji jsem vystoupil na zastávce metra
Budûjovická. Zahájení provozu praÏského metra na trase Florenc (Sokolovská) – Kaãerov probûhlo jen pár mûsícÛ pﬁedtím. Pro mû to byla pﬁíleÏitost pouÏít poprvé v Ïivotû praÏské
metro, do té doby jsem tuto dopravní cestu opravdu k niãemu
nepotﬁeboval. Z Budûjovické jsem se vydal pû‰ky pátrat po
restauraci Pokrok a po lehkém jen bloudûní a ãetn˘ch zpûtn˘ch smyãkách se mi ji podaﬁilo najít.
Stoupal jsem po nevábnû omláceném schodi‰ti do prvního
patra, kde mûl folklorní soubor Radost zku‰ební sál, a ãichal
proÏlukl˘ zápach neudrÏovan˘ch toalet. JiÏ jsem sly‰el trhavû
rytmick˘ zvuk tahací harmoniky, coÏ mû sice ponûkud pﬁekvapilo, ale prozatím vÛbec nevydûsilo.
Odhodlanû jsem uchopil podélnû rozlomenou bakelitovou
kliku opr˘skan˘ch dveﬁí sálu.
„To je agitaãní stﬁedisko!“ blesklo mnû hlavou v momentû,
kdy se mi peprnû siln˘m trhnutím koneãnû podaﬁilo rozcapit
omlácené vstupní dveﬁe bazicky zkﬁíÏené v silnû rezavûjících jiÏ futrech. Spatﬁil jsem hromady stolÛ a Ïidlí halabala navr‰en˘ch k jedné stranû. Nechybûl ani typick˘ ﬁeãnick˘ pultík pod sovûtsk˘mi a ãeskoslovensk˘mi vlajkami na ãelní
stûnû sálu, kde v‰emu vévodilo pomûrnû udivující heslo, Ïe
úkoly sjezdu KSâ naplníme prací beze zbytku.
Nemûl jsem ãas na to, abych se dojal ãi snad opravdu roztesknil nad smyslem anonymního pluralis majesticus. V téÏe
vteﬁinû jsem totiÏ spatﬁil vysokého ‰edovlasého muÏe s tahací
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harmonikou, jejíÏ tesklivé tóny jsem citlivû vnímal jiÏ pﬁi inhalaci cestou po schodi‰ti.
Vysok˘ chlapík mûl vedle sebe na stolku jiÏ nûkolik prázdn˘ch pÛllitrÛ a jeden zatím pouze poloprázdn˘. K nim se pﬁátelsky druÏil aluminiov˘ ováln˘ tácek s nûkolika velik˘mi
pumprdlíky. Zku‰enû jsem odhadl, Ïe jde s pravdûpodobností
blíÏící se témûﬁ aÏ k jistotû o rum tuzemsk˘, z produkce populárního národního podniku likérka PlzeÀ-BoÏkov.
Harmonikáﬁ mûl hodnû dlouhé ‰edivé vlasy hozené umûlecky nazad.Velmi tak pﬁipomínal autoportrétního malíﬁe Mánesa. Pﬁi hﬁe na harmoniku stihl je‰tû znaãnû hlasitû zpívat,
dupal divoce pravou nohou do taktu, cosi pro mû zatím úplnû
nesrozumitelného pokﬁikoval do sálu, kam jsem se je‰tû nestihl ani podívat. V mezitaktí staãil takmûﬁmo virtuóznû potahovat ze zapálené cigarety, která se ve sklenûném popelníku
cudnû tulila k haldû sv˘ch jiÏ Ïárovû vyhasl˘ch druÏek.
Podaﬁilo se mi za sebou údernû pﬁirazit vzdorující rozmlácené dveﬁe, zÛstaviv tak zápach ze záchodkÛ v pﬁedsálí na
schodi‰ti, a poté jsem uãinil nûkolik klátiv˘ch krÛãkÛ k mnohostrannû víceúãelovému harmonikáﬁi.
Ten se velmi nakva‰enû obrátil k hluãnému naru‰iteli jím
právû ﬁízené umûlecké zkou‰ky, ale nepﬁestal dále silnû Ïdímat
a dojit mûchy t˘raného nástroje.
„Dobr˘ den,“ vymáãkl jsem ze sebe takoﬁka aÏ prostopla‰e,
lehce mu naznaãuje zdvoﬁilostní úklonu. „Vy jste pan Jiﬁí
Sedláãek?“
Ledabyle pﬁik˘vl.
„Já jsem Jiﬁí Odvárka, telefonicky s vámi mluvila paní Alena
Jiroutová…“ To uÏ zaznûlo aÏ snad ﬁiÈovleznû.
„Kecni si na Ïidli!“ Odvrátil se prudce ode mû, otoãil se
smûrem do sálu a zaﬁval jako ranûn˘ piÏmov˘ tur: „Hanko, netahej tu prdel po zemi! Nahoru, nahoru, nahoru!“
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Usedl jsem. Koneãnû jsem se s nemalou nadûjí zahledûl do
sálu, abych s chutí zjistil, kde jaké (které, ãí) h˘Ïdû se zde povalují na podlaze. Nic takového jsem v‰ak ke své lítosti nespatﬁil. Na za‰l˘ch parketách schÛzovní místnosti se pohybovala pﬁibliÏnû pûtadvacítka lidí. Kluci v teplácích a rozliãnû
propocen˘ch triãkách. Dívky v sukních pﬁeváÏnû barvy tmavû
modré a trikotech nejrÛznûj‰ího geneticko-historického pÛvodu.
·okující pro mû byl pﬁedev‰ím zﬁeteln˘ rozdíl ve vûku
taneãníkÛ. Více neÏ polovinu, moÏná aÏ dvû tﬁetiny sálu zaplÀovaly dûti, mûl jsem dojem Ïe nûkteré dosud nebudou ani
patnáctileté. Oproti tomu zbytek tvoﬁili ãlenové markantnû
pﬁes tﬁicet. Jako by úplnû absentovala vûková sloÏka mého
typu mezi dvaceti a tﬁiceti. Mû bylo v roce 1976 osmadvacet
a pohled do sálu se mi, nejsa pedofilem, to se tedy pﬁiznám
bez muãení, vÛbec nezamlouval. Nemohl jsem se v‰ak rmoutit tûmito trudn˘mi my‰lenkami nikterak dlouho.
Po nûkolika vteﬁinách mého vysedávání na Ïidli mû za ruku
uchopila pﬁímo hrÛzná osoba! A uÏ mû siln˘m tahem vláãela na
parket! Bránil jsem se. Bránil jsem se ov‰em spí‰e symbolicky.
Mûla rustikální sílu. Byla malá, vûk nejménû pûtaãtyﬁicet, hodnû
nepﬁehlédnuteln˘ fundamentální podstavec, vlasy trvalá ze
sam˘ch drobn˘ch blond ruliãek, potem velmi silnû páchnoucí
trikot, chrup, kter˘ jiÏ nûkolik desítek let volal po odborné
péãi… No hanba, vûru hanba, co vám budu vykládat!
Ostatní ãlenové souboru jen tak po oãku sledovali zasvûcovací obﬁad zbrusu nového neandertálce Kopãema. Jak jsem
tu první zkou‰ku ve zdraví pﬁeÏil, opravdu nevím. Odli‰né
základní kroky v ãeském folkloru vycházejí z neobvyklého
drÏení tûla; zejména nezbytné pokrãení v kolenou kombinované neustál˘m vzpﬁimováním mi ãinilo jisté – a to tedy
opravdu znaãné – fyzické obtíÏe.
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Moje osobní krotitelka, které ve folklorním souboru Radost
nikdo neﬁekl jinak neÏ Kadlecka, mûla s drezírováním podobnû zatuhl˘ch dﬁevnat˘ch polen jiÏ letité zku‰enosti, nebyl
jsem zdaleka první, s k˘m tak zruãnû sm˘kala po pro‰lapaném
parketu. âinila tak s pﬁirozenou elegancí stûhováka tûÏk˘ch
trezorÛ. Pﬁitom mû stále povzbuzovala, opravovala a celkovû
mû peskovala aÏ bûda bûs.
Jedním dechem musím ﬁíci, Ïe Míla Kadlecová byla v Radosti nejen „matkou pluku“, ale téÏ hodnou a dobrou du‰í zaﬁizující úplnû v‰e, co bylo nutné zaji‰Èovat kolkolem ﬁádného
chodu souboru. Povûstné byly ov‰em její ãetné gastronomické v˘boje a pﬁímo omraãující mnoÏstevní dodávky. Ty
skvûlé koláãe, chlebíãky, buchty, pizzy, ‰trúdly, ba i roládiãky,
vÏdy v aÏ neuvûﬁitelném mnoÏství a zcela nedostiÏné kvalitû.
To vám takhle jednou servírovala dokonce i skvûlou houbovou smaÏenici…
To jsem ale je‰tû onen první veãer v sále nad restaurací Pokrok nemohl tu‰it. Je pravda, Ïe jsem byl prÛbûhem té první
zkou‰ky silnû zdecimován fyzicky, ale i nemálo podû‰en
a pot˘rán psychicky. Byl jsem pevnû rozhodnut UÎ NIKDY
V ÎIVOTù! se niãeho podobnû potupného, nûãeho tak degradujícího… Na nic dal‰ího jsem se proto po ukonãené
zkou‰ce neptal a chystal se rychle zmizet jako povûstn˘
ãesk˘ ticho‰lápek odcházející nenápadnû po anglicku.Vytratit se navÏdy.
Mnohokrát se stane, Ïe o dal‰ím smûﬁování ãlovûka rozhodne jedna jediná vteﬁina, která v‰echny zámysly zmûní
a otoãí. Obrátí se náhle nejen v˘voj dûjÛ, ale i v˘bûr pﬁátel na
mnoho let dopﬁedu.V mém pﬁípadû to byl právû ten osudov˘
moment, kdy jsem odcházel ze zku‰ebny skálopevnû rozhodnut, Ïe jiÏ opravdu folklor nikdy nechci ani vidût. Nikdy!
Nikdy v Ïivotû…
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AÏ na to povûstné drogisticko-parfumózní schodi‰tû za
mnou vybûhl ze sálu v˘raznû okat˘ ãernovlas˘ kluãina, kterého ani v sále ne‰lo rozhodnû pﬁehlédnout. Zvolal do m˘ch
jiÏ odcházejících zad:
„Helé, heléé, ty s náma nejde‰ na pivo?“
Je to smû‰né, je to skuteãnû aÏ málem trapné, ale tato
jediná banální otázka to vlastnû celé rozhodla. Tato vcelku
bûÏná ﬁeãnická otázka to celé rozhodla za mû! Dokonce
pﬁímo proti mnû. Proti mojí vÛli. Jednak proto, Ïe k podobn˘m
otázkám jsem se nikdy v Ïivotû nestavûl odmítavû, druhak
jsem toho veãera mûl mimoﬁádnou ÏízeÀ.
Tomu ãernovlasému kudrnáãovi bylo v roce 1976 devatenáct let, byl tehdy ãerstvû po maturitû na prÛmyslovce
a jmenuje se Josef Urbánek. Na pivo jsme ale k mému údivu
ne‰li do restaurace Pokrok, coÏ by se pﬁímo nabízelo, ale odjeli aÏ do vzdálené putyky U Viaduktu v Karlínû, jen kousínek
pû‰ky od zastávky metra Florenc (Sokolovská).
Pﬁíãina byla velmi prostá.V Pokroku zavírali velmi brzo po
ukonãení zkou‰ky, takÏe nemûlo vÛbec cenu se zde zdrÏovat;
navíc vût‰ina souborákÛ se ze zkou‰ky stejnû vracívala metrem smûrem do centra Prahy, takÏe posezení u Viaduktu mûlo
svojí geografickou logiku. Bylo zde otevﬁeno do pÛlnoci, ale
nijak zvlá‰È ostﬁe se to nedodrÏovalo, nebyla vÛbec Ïádná
v˘jimka, kdyÏ jsme tento pofiderní saloon opou‰tûli aÏ nûkdy
kolem druhé v noci.
JiÏ cestou v metru jsem se dozvûdûl, Ïe kromû Pepy
Urbánka jezdí k Viaduktu pravidelnû pomûrnû hodnû lidí:
Petr Lederer, Ivan Fischer, Jarda Pergl, Rudla ·turma, Tomá‰
Jak‰, Jarda Zajíãek, Franta ·vengr a Pavel Novotn˘.Ten dokonce jezdíval z Vysoãan do Pokroku sv˘m udrÏovan˘m automobilem MB 1000, po návratu ze zkou‰ky doma vÛz zaparkoval
a vracel se za námi tramvají k Viaduktu. Hned ten první veãer
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jsem se od nich dovûdûl, jak se vlastnû vûci s Kadleckou
opravdu mají.
Ani pro ni není pﬁece Ïádné potû‰ení vláãet po parketu nûjaké diluviální taneãní nemehlo! Pokud jsem já fyzicky zdeptán a unaven, Kadlecka je je‰tû navíc i tûÏce po‰lapaná, moÏná
i pokopaná.
Tuto moÏnost jsem po zralé úvaze musel spravedlivû
pﬁipustit. Ona to celé chápe jako svoji práci pro soubor.
Nemusím se pr˘ jejího zájmu nijak obávat. Ve chvíli, aÏ se
alespoÀ trochu taneãnû chytím a zmátoﬁím, nechá mû zcela
urãitû na pokoji. Spadl mi hlasitû kámen ze srdce. Dozvûdûl
jsem se také, Ïe kvÛli nedostatku ãlenÛ se soubor rozhodl udûlat nábor mezi Ïáky místní branické devítiletky.
TakÏe mÛj vûkov˘ odhad v‰ech tûch dûcek na zkou‰ce byl
správn˘.
Co ne‰lo pﬁi tom posezení v hospodû pﬁehlédnout, byl
duch pospolitosti a soudrÏnosti. To byla vÛbec první vûc,
která se mi na souboru Radost opravdu líbila.
Rozhodl jsem se, Ïe na dal‰í zkou‰ky budu chodit.
Prav˘ stav vûcí jsem pﬁed sv˘m spolupracovníkem Petrem
Jiroutem peãlivû tajil. On ale vyzvídal. Nepﬁehlédl totiÏ, Ïe
nemohu dal‰í den ani poﬁádnû rovnû chodit a Ïe kdyÏ si pﬁehazuji nohu pﬁes nohu, ãiním tak sice pûknû a obratnû, ale za
pomoci obou paÏí.
JiÏ po nûkolika t˘dnech jsem se zcela skeletních a svalov˘ch potíÏí zbavil. Nácviky vedené Jiﬁím Sedláãkem byly vÏdy
fyzicky vyãerpávající. Své sarkastické odsudky pokﬁikoval na
kaÏdého, kdo si chtûl byÈ jen na chvíli vydechnout. „Kdo na
to fyzicky nestaãí, nemá u nás v souboru co pohledávat!“ opakoval nám stále dokola. Do naprostého úmoru se ãasto dﬁely
zvedaãky. Po nûjakém ãase jsme se v‰ichni dostali do opravdu
dobré kondice.
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Jiﬁí Sedláãek byl zvlá‰tní osoba. Pracoval v zamûstnání
jako tiskaﬁsk˘ dûlník a soubor Radost vedl ve volném ãase.
¤íkalo se o nûm, Ïe je snad b˘val˘m taneãníkem ze Státního
souboru písní a tancÛ. Jím ﬁízené zkou‰ky mûly bûÏnou strukturu: rozcviãka, potom nácvik krokÛ a cel˘ch taneãních vazeb
a aÏ na konci zkou‰ky nácvik choreografií. Jako v kaÏdém souboru se i zde star‰í a zku‰enûj‰í taneãníci lehce vyh˘bali pﬁíli‰né námaze, skuteãnû naostro trénovala jen mlad‰í polovina
souboru. Já jsem si nosíval na zkou‰ky kromû teplákÛ tﬁi ãistá
triãka.Velmi ãasto se stávalo, Ïe jsem je za veãer dokonale propotil v‰echna.
K nejlep‰ím taneãníkÛm souboru patﬁili Pepa ·ink, Ivan
Fischer a Petr Lederer. Mezi dívkami kralovala jednoznaãnû
Aniãka Vlãková. Tanãila ve‰kerá dívãí sóla a Jiﬁí Sedláãek ji
opravdu tlaãil a prosazoval, proteÏoval jí v‰ude, kde a jak se
to jen dalo. To také vedlo k vykonstruovan˘m pomluvám, Ïe
Aniãka Vlãková jistû musí mít s tím vypelichan˘m star˘m
ethylnikotinov˘m jezevcem milostné pletky…
Velikou závadou v na‰ich oãích bylo, Ïe soubor nemûl
vlastní muziku. Tancovali jsme pﬁeváÏnû na nahrávky z magnetofonu nebo jen za zvukÛ Sedláãkovy tahací harmoniky
a vlastního zpûvu. Kroje jsme mûli zapÛjãeny od na‰eho zﬁizovatele Obvodního kulturního domu Prahy 4, kter˘ tehdy
sídlil na Novodvorské.
Na‰ich pravideln˘ch sedánek po zkou‰kách u Viaduktu se
zúãastÀoval stále vût‰í poãet souborákÛ.Tu a tam se nám nechtûlo rozcházet ani po zavírací hodinû, a tak jsme mnohokrát
skonãili aÏ odchodem do práce z mého novû poﬁízeného appartementu.
Umûleck˘ sborov˘ zpûv linoucí se z desítek hrdel, kter˘
by ov‰em mohl lecjak˘ ‰karohlíd oznaãit i za opileck˘ ﬁev,
k tûmto jar˘m nocím pochopitelnû bytostnû patﬁil. Zpoãátku
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jsem mûl znaãné obavy z pﬁípadné Ïluãovité reakce m˘ch sousedÛ v domû. Bydlel jsem tam zatím jen krátce a od vidûní
jsem znal jen nûkteré z nich.
Moje bezprostﬁední sousedka pﬁes zeì pokoje byla asi
tak pûtaosmdesátiletá, a dodnes na ni rád vzpomínám. Jmenovala se Karolina Pohoﬁelá, a kdykoliv se v domû nûco jen
lehce ‰ustlo, vybíhala v kvûtované zástûﬁe ze svého jednomístnosÈáku. Mûla v ruce porcelánov˘ hrníãek. Kamuflovala
‰pionáÏ cestou pro vodu k v˘levce, která byla na chodbû
dva metry od jejích dveﬁí.Také ihned potom, co zjistila, kdo
se pohybuje na chodbû, co vÛbec v domû pohledává, pﬁípadnû za k˘m a proã tam vlastnû jde, odcházívala uspokojenû zpût do své jediné místnosti, aniÏ by dohrála ke konci
svoji pÛvabnou etudku s porcelánov˘m hrneãkem a potﬁebou vody.
Poprvé jsem vstoupil do jejího bytu, kdyÏ potﬁebovala povûsit záclony. Místnost mûla velmi skromnû zaﬁízenou, na v˘znaãném místû zdi visel jedin˘ monumentální obraz, rozmûru nejménû 90x70 centimetrÛ. Fotografie soudruha
Klementa Gottwalda v bílé generálské uniformû. Silná retu‰.
Pod obrazem poliãka s ãerstv˘mi kvûtinami.
Jinak velmi chudé vybavení místnosti. Stará nefungující televize. Nabídl jsem se paní Karolinû Pohoﬁelé, Ïe televizor zkusím opravit, a odnesl jsem si jej k sobû. Na dispeãinku KovosluÏby jsem potom objednal opraváﬁe, kter˘ závadu
profesionálnû na‰el a odstranil. Byla to hodnû mastná oprava.
Vadn˘ transformátor, po obrazovce druhá nejdraÏ‰í souãástka
tehdej‰ích televizí. Uhradil jsem bez mrknutí v‰e ze svého
a ledva chvilku po odchodu opraváﬁe oznámil sousedce Pohoﬁelé, Ïe se mnû koneãnû podaﬁilo po jistém úsilí závadu té
její TV odstranit. Pﬁenesl jsem tu zlolajnou kisnu zpût na její
místo a fungující televizor majitelce pﬁedvedl a nastavil.Tvrdil
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jsem pﬁitom zcela zasvûcenû a suverénnû, Ïe porucha byla
zpÛsobena jen nûjakou maliãkostí.
O nejbliÏ‰í nedûli kolem poledního kdosi pomûrnû zuﬁivû zvonil. Otevﬁel jsem dveﬁe dosti prokva‰enû. Za nimi
sousedka Pohoﬁelá v ãistû vyprané a zjevnû i vzornû na‰krobené zástûﬁe.V ruce mohutn˘ malovan˘ talíﬁ, na kterém byly
jako tenisáky do pyramidy vyrovnány ãerstvû usmaÏené
koblíÏky.
„To je pro vás!“ vyhrkla, vrazila mnû to ukrutnû voÀavé
nadûlení do rukou a bleskovû prchla do své gottwaldovské
svatynû jako plachá malá holãiãka, která se lehce p˘ﬁí a stydí.
Na‰e sousedské vztahy byly tedy opravdu více neÏ dobré.
Já jsem se jí na toho jejího Klému viselce na zdi nikdy nezeptal. KdyÏ jsme se o pár t˘dnÛ pozdûji u mû poprvé s nûkolika ãleny folklorního souboru Radost bujaﬁe propili nocí
aÏ do ãasného rána, coÏ se bez zpûvu samozﬁejmû neobe‰lo,
mûl jsem pﬁece jen z reakcí sousedÛ obavu.
„Nevadilo vám, paní Pohoﬁelá, Ïe jsme si tak pozdû v noci
tro‰iãku pozpívali?“
„Co? Nevadilo? Já sedûla na posteli a zpívala jsem s váma!“
Na dÛkaz pravdivosti sv˘ch slov okamÏitû nasadila kﬁaplav˘m staﬁeck˘m hlasem: „âervenáá rÛÛÏiãkóó, próã se neróózvííjíí‰…“
Takto otextovanou píseÀ jsme ov‰em docela jistû v noci
nezpívali, uvûdomil jsem si: na stejnou melodii jsme vyﬁvávali
její daleko nemravnûj‰í variantu hovoﬁící o ‰tudentu Vonáskovi, co se má vykvajznout na lásku…
Prostû u paní Pohoﬁelé jsem to mûl úplnû dobré a ona
sama mûla patrnû na pavlaãovém fóru na‰eho domu tak silné
slovo, Ïe i ostatní sousedé, kter˘m jsme noãními opileck˘mi
zpûvy pﬁipravili i v následujících letech ﬁadu víceménû bezesn˘ch nocí, to s úsmûvem tolerovali. KdyÏ jsem se jim pﬁi
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náhodn˘ch setkáních omlouval, mávali rozmáchle rukou,
smáli se, Ïe to nic! Ïe jim to pr˘ nevadí.
Znaãnû neortodoxní pedagogické metody choreografa
a vedoucího souboru Radost Jiﬁího Sedláãka pﬁiná‰ely kupodivu oãividnû dobré v˘sledky. Na Ïádost zﬁizovatele jsme
absolvovali nûkolik vystoupení a mohli bychom docela jistû
vystupovat i více. Sedláãek se tomu ale bránil. Odmítal nejen
dal‰í vystoupení, ale nechtûl ná‰ soubor ani pﬁihlásit do jakési
celopraÏské soutûÏe amatérsk˘ch folklorních souborÛ.
Dozvûdûli jsme se to úplnû náhodou, kdyÏ jsme s Pepou
Urbánkem nav‰tívili obvodní kulturní dÛm. Ná‰ soubor zde
mûla na starosti paní Preissová, maminka tehdy je‰tû pomûrnû mladého a velmi perspektivního herce Viktora Preisse.
Jeho plakáty visely na v‰ech stûnách její kanceláﬁe.
AniÏ bychom se na tom byli pﬁedem domluvili, zaãali jsme
s Pepou nejprve vychvalovat ty plakáty samotné, pozdûji i jejího zdaﬁilého synka Viktora samotného, tedy jeho herecké
role, na které jsme si tenkrát vzpomnûli. Role, na nûÏ jsme si
rychle nevzpomenuli, nám byly matiãkou pﬁipomenuty.
Tento ná‰ postup pﬁispûl k citelnému proteplení atmosféry
v kanceláﬁi OKD Praha 4. Paní Preissová si nám postûÏovala,
Ïe vedoucí na‰eho souboru Jiﬁí Sedláãek jí stále odmítá rozliãné nabídky na vystupování, dokonce pr˘ zamítl i jakési pozvání na dvoudenní zájezd souboru. Pozdûji jsme zjistili, Ïe ‰lo
o „zájezd“ do jak˘chsi KotûhÛlek v bezprostﬁední blízkosti
Prahy, ale i to by bylo b˘valo pro nás tenkrát jistojistû silnû
atraktivní a motivující.
My jsme naopak zástupkyni OKD informovali o tom, Ïe
jsme se rozhodli zaloÏit souborovou lidovou muziku. Paní
Preissová si vzala svazek klíãÛ a obratem nás zavedla do jakéhosi skladi‰tû. Tam byl opravdu pestr˘ v˘bûr v‰ech moÏn˘ch hudebních nástrojÛ. Staãilo by to pro dva symfonické
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orchestry, dechovku ãi dvousetãlenn˘ tambura‰sk˘ ansamble
mongolsk˘ch lidovûdemokratick˘ch pastevcÛ.
Kdybychom tenkrát po paní Preissové poÏadovali bombardón, docela urãitû jsme ho dostali. Kdo z nás by ale ten
krám le‰til? Tak jsme si vybrali cimbál. K nûmu je‰tû kontrabas se smyãcem. OKD Praha 4 obratem zajistil pﬁevoz obou
nástrojÛ do mého bytu.
Cimbál a kontrabas pak tvoﬁily vkusnou dekoraci mé
dosud zcela prázdné kuchynû. S lidovou muzikou to ale v souboru Radost vzalo pomûrnû rychl˘ konec. OKD Praha 4 nemûl k cimbálu paliãky. Paliãky se nedaly sehnat ani v prodejnách hudebních nástrojÛ. Dotazem aÏ na jejich ﬁeditelství
jsem zjistil, Ïe tento sortiment prostû nevedou. Nedal jsem se
niãím zaskoãit a hrál jsem na cimbál polévkov˘mi lÏícemi, kter˘mi jsem byl doma na rozdíl od paliãek vybaven dostateãnû
dobﬁe. Cimbál má 140 strun a vûﬁte, Ïe jeho naladûní je docela
slu‰ná zabíraãka.
V universitní knihovnû se mi podaﬁilo sehnat jedinou
‰kolu hry na cimbál, kterou tam tehdy mûli. Jmenovala se
„Cimbalom játék iskola“ a byla celá v jazyce maìarském.
O vzniku lidové muziky v souboru Radost jsme mûli s Pepou Urbánkem pomûrnû velmi jednoduchou a pﬁesnou pﬁedstavu, kterou jsme precizovali v prÛbûhu na‰ich tak ãast˘ch
sezení u Viaduktu ãi u nás doma. Jednodu‰e oslovíme pár na‰ich pﬁátel muzikantÛ, dáme je dohromady a v rozjezdu kapely
jim osobnû pomÛÏeme: Pepa na housle (nehrál na nû deset
let), já na kontrabas (nehrál jsem na nûj vÛbec nikdy). Pﬁedstavovali jsme si, Ïe aÏ na‰e nová muzika dobﬁe ovládne cel˘
repertoár souboru, vrátíme se zase zpátky mezi taneãníky.
Oslovili jsme pﬁátele a vûﬁte nevûﬁte skuteãnû je pﬁesvûdãili. Jen a jen silou svého tvoﬁivého slova a nepopíratelného
osobního ‰armu! To jediné je‰tû dnes povaÏuji za mal˘ zázrak.
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Zbytek historky je jiÏ velice smutn˘. Sehnali jsme dokonce
slu‰ného klarinetistu, tﬁi dal‰í houslisty, kteﬁí byli v˘raznû
lep‰ími hráãi neÏ my dva s Pepou Urbánkem dohromady.
K první zkou‰ce jsme se se‰li v souborové zku‰ebnû nad
restaurantem Pokrok. Muzikanti po nás Ïádali partitury, chtûli
vûdût, co mají vlastnû hrát? My jsme ale nic pﬁedem pﬁipraveného nemûli. Zkusili jsme proto nûkolik lidov˘ch nápûvÛ
jen tak na ucho. DokáÏete si pﬁedstavit nûco blbûj‰ího? âtvero
nesehran˘ch houslí, klarinet a basa, kterak hrají velmi nepﬁesnû unisono jednu melodii. Na omluvu musím ﬁíci, Ïe
jsme to zkusili opravdu jen jednou.
V pomûrnû ostrou hádku se naopak promûnila na‰e debata
s Jiﬁím Sedláãkem, kdyÏ jsme se ho s Pepou Urbánkem zdánlivû opatrnû dotazovali na to, proã vlastnû odmítá nabízená vystoupení. Prskal jako kﬁeãek. Nadával. Byl nepochybnû velmi
schopn˘m choreografem, kter˘ dokázal produkovat zcela originální taneãní tvary a velmi nezvyklá drÏení. Souãasnû v‰ak
jednal vÏdy velmi arogantnû, obãas dokonce hodnû pﬁisprostle.
Je‰tû tent˘Ï veãer jsme u Viaduktu dlouho do noci diskutovali.
„KdyÏ uÏ tomu vûnujeme takovou ukrutnou spoustu ze
sv˘ho voln˘ho ãasu, tak bysme mûli koukat taky tro‰ku na to,
aby to vÛbec k nûãemu bylo. My si místo toho necháme líbit
vulgární nadávky od toho stárnoucího voÏraly!“
„Ty se‰ teda fakt ten pravej, co má vo kom co ﬁíkat, Ïe je
starej chmelka,“ zasmál se s chutí svojí ‰ikézní poznámce Pepa
Urbánek.
„No, no, poãkej, copak ty si faktys nemyslí‰, Ïe kdyÏ docela
poctivû dﬁeme dvakrát za tejden, nezaslouÏili bysme si nûjak˘
vystoupení? A kdyÏ koneãnû mÛÏeme nûkam spoleãnû vyjet,
tak to Jirka Sedláãek prostû a jednodu‰e zabije! Vono se mu
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prej nikam nechce! Bez jeho roztaÏen˘ garmó‰ky jsme pﬁitom
úplnû vodvaﬁen˘. Nemáme muziku. Nemáme ani ty správn˘
magnetofonov˘ pásky! I ty má jenom von. Já vim, vdûãíme mu
úplnû za v‰echno… V‰em nám dal prvotní prÛpravu, dal nám
solidní základy, dostal nás i krokovû na celkem docela slu‰nou
úroveÀ. Fyzickou kondiãku máme pomalu lep‰í neÏ kdejaká
rozmazlená sportovní primadona! Hele, Pepo, ptám se tû,
veãeﬁel ty jsi vÛbec?“
Zatváﬁil jsem se starostlivû a smrtelnû váÏnû. ·a‰koval jsem.
NaráÏel jsem na velmi dlouh˘ telefonát s paní Urbánkovou,
hodnou Pepovou maminkou, která mi volala do práce po
jednom z ﬁady souborov˘ch mejdanÛ, které jak uÏ jsem byl
pravil v˘‰e, konãívaly u mû v bytû vût‰inou aÏ ãasnû ráno.
„Pane Odvárko, vy jste star‰í, vy jste zku‰enûj‰í, vy jste
slu‰n˘ ãlovûk, dohlédnûte prosím na Pepíãka. Nemám nic
proti tomu, kdyÏ si spoleãnû trochu zazpíváte, ostatnû jste
mladí, to je v úplném poﬁádku. Dohlédnûte hlavnû, pane
Odvárko, aby se Pepíãek najedl! On nûkdy vybûhne na
zkou‰ku úplnû jen tak… a bez veãeﬁe! Prosím, dohlédnûte na
Pepíãka.“
Musel jsem to té moc hodné mámû slíbit. A také aÏ dodnes
dan˘ slib dodrÏuji, dodrÏuji jej peãlivû jiÏ déle neÏ tﬁicet let.
„Tak co? Ptám se tû: Veãeﬁel jsi?“
„Na to se vybodni!“ mával Pepa na ãí‰níka. Podrou‰en˘ kelner vyvaÏovacím obloukem tﬁískl o stolní desku pûti polopln˘mi pÛllitry a napsal nám na konzumaãní lístek pﬁesnû
sedm ãárek. Jak rychle se objevil, tak se opût vypaﬁil.
„Na to se vybodni!“ zdÛraznil Pepa pro jistotu je‰tû jednou
a pokraãoval v ko‰atém rozvíjení hloubav˘ch my‰lenek: „Já
mám takovou teorii… Chci bejt v na‰em souboru s kaÏd˘m
opravdu dobrej kamarád. A nejen v na‰em souboru. Já si hledám ke kaÏd˘mu svojí vlastní cestu… A daﬁí se mi to!“
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„No to je jistû velice chvályhodné… Jinak je to ov‰em
úplná kravina!“
„Daﬁí se mi to! To ani ty, ty starej vole, nedokáÏe‰ vokecat.
To ani ty nedokáÏe‰ popﬁít!“
„To, Ïes uchvátil vosum patnáctiletejch holek najednou, to
e‰tû fakt vÛbec nic neznamená.“ NaráÏel jsem tím na to, Ïe
v souboru Radost byl devatenáctilet˘ Pepa uznávan˘m bouraãem dívãích srdcí. Snad v‰echny ty absolventky deváté tﬁídy
základní ‰koly z Braníka jej platonicky milovaly. Ostatnû nebylo na tom vÛbec nic divného. Pepa byl moc pûkn˘ ãernovlas˘ kluk, kladnû nabit˘ induktor veskrze jiskrného pohledu
a zjevn˘ ‰iﬁitel veselé nálady. DluÏno také pﬁipomenouti, Ïe
v této dobû byl Pepa buldozerem lásky spí‰e jen vysoce teoretizujícího typu. Nebyl to Ïádn˘ trhaã podprsenek, spí‰e se
omezoval na Ïmoulání silnû zpocen˘ch ruãiãek a kradmé
polibky v ze‰eﬁel˘ch a smradlav˘ch prÛjezdech.
„¤íkám ti, Ïe je to fakt blbina! Lidi jsou, podle m˘ho teda,
jenom tﬁech základních druhÛ. Ve vztahu ke mnû. Jenom
tﬁech druhÛ! Drtivá vût‰ina, ãítající Àákejch devadesát pût procent v‰eho lidu okolního jsou normální ‰edivci, pro mû
osobnû nejsou niãím a nijak zvlá‰È zajímaví. Pak existuje pár
lidí – ﬁíkám ti Ïe jich není nijak moc! –, kter˘ mám opravdu
rád a kter˘m jsem plnû ochoten se vÏdy vûnovat ouplnû bez
jak˘hokolivûk omezení finanãního nebo ãasov˘ho rázu. Pak
je zde je‰tû skupina tﬁetí. To jsou ti, co mi jdou opravdu na
nerv. NemÛÏou za to. Nijak za to nemÛÏou. Fakt mi nijak
neublíÏili, vÛbec nic mi neudûlali. Ale ‰tvou mû! Serou mû!
Rozumí‰?“
„Ne! VÛbec ne. Já si hledám cestu ke kaÏdému. Já chci bejt
kamarád úplnû s kaÏd˘m…“
Toto téma patﬁilo k na‰im vûãn˘m hospodsk˘m evergreenÛm. Probírali jsme to jako dva pomatenci stále dokola. Nikdy
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jsme se nedokázali shodnout. Pepa chtûl b˘t kamarád opravdu
se v‰emi. Já se hodlal pﬁátelit jenom s nûkter˘mi.Tûch ale Ïel
nikdy v mém Ïivotû nebylo aÏ zas tak moc.
Zaplatili jsme.
Vnoﬁili se do temn˘ch hlubin noãního Karlína. Kráãeli
jsme smûrem k tramvajové zastávce:
„V‰imnul sis, Ïe dneska Aniãka Vlãková nebyla na zkou‰ce?“
Po pravdû ﬁeãeno vÛbec jsem to neregistroval.Aniãka byla
nezpochybnitelnou primabalerínou souboru Radost. Patﬁila
ov‰em téÏ do ‰iroké skupiny dívek, jimÏ Pepa Urbánek ãasto
Ïmoulal upocenou ruãku a odebíral za odmûnu lehce kradmé
polibky v páchnoucích prÛjezdech.
„Ne. Nev‰imnul. A ty jsi s ní mluvil?“
„Jenom telefonicky.Aniãka v Radosti skonãila.Tancuje teì
u VycpálkovcÛ.“

Ivan Rendl, 6. 4. 2007

Ahoj Jirko, protoÏe jsem takovouhle vûc nikdy nedûlal, tak
do toho urãitû jdu! Ivan

Zuzana Kunclová, 6. 4. 2007

Ahoj Jirko, vãera jsem mûla dovãu a dnes fofr, a tak reaguji aÏ teì. Musím s tebou souhlasit. Zrovna v úter˘ jsem
byla v hospodû s partou, se kterou jsme léta s Jirkou
jezdili na vodu. Po 20 letech jsme si pﬁinesli staré fotky
a celkovû vzpomínali na ta léta a do‰li jsme k závûru, Ïe
uÏ dneska není moÏné proÏít to, co jsme vyvádûli, jak
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jsme si vystaãili s jedním stanem, do kterého pﬁi de‰ti
pr‰elo, a jak jsme si byli v‰ichni blízko a bylo nám spoleãnû dobﬁe. Scházíme se skoro kaÏd˘ mûsíc, bûÏnû moc
nevzpomínáme, ale asi jsme si potﬁebovali sdûlit, Ïe to tak
‰patné nebylo. Zdravím a uÏ se tû‰ím na první várky od
Odvárky. Mûj se hezky a pi‰. Zuzana

Jana a Josef Urbánkovi, 6. 4. 2007

Mé redakãní péro je pﬁipraveno. Hezké Velikonoce Ti pﬁeje
Pra‰ivka.
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Soubor Radost, 1976. Novodvorská.

Soubor Radost, 1976. Zleva: Helena Winklerová, Hanka Vízelková, Jiří Sedláček
a František Švengr.
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Soubor Radost, 1976. PKOJF.
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KAPITOLA ČTVRTÁ
ANTICHARTA. KAM SE ZTRATIL TEN ZELENÝ PÍSEK? 1. MÁJ 1977.
PŘÍPRAVKA, NEBO KURZY LIDOVÉHO TANCE? CHOREA BOHEMICA.
ALENA SKÁLOVÁ. EVA A RADEK REJŠKOVI.

V prÛbûhu roku 1976 se v KovosluÏbû objevil nov˘ námûstek.
Kde se vzal, tu se vzal. Lups ho! Byl tam.Ten skvûle Ïiven˘ muÏ
byl nesrovnatelnû ‰ir‰í neÏ vy‰‰í. S podivnû slaboduch˘m
úsmûvem bloudil po z‰eﬁel˘ch chodbách na‰eho pracovi‰tû
v Dlouhé ulici, mrmlaje si zcela potichouãku nám neznámé,
leã celkem jistû veselé melodie.
Zdravili jsme jej pﬁimûﬁenû podlézavû a on nám s jinak
bodr˘m úsmûvem na tuãném rtu nikdy na pozdravy neodpovídal. Tento kádrovû rezervovan˘ chlapík v na‰em podniku
pﬁedtím nepracoval; nikdo jej neznal. Mohlo mu b˘t nûco kolem
tﬁiceti a nefal‰ovanou zoufalost a úzkost probouzel svojí pﬁítomností u v‰ech ﬁídících pracovníkÛ, kteﬁí byli bez v˘jimky nesrovnatelnû star‰í neÏ on.Tûmto Ïivotem protﬁel˘m a intenzivní
prací jiÏ znaãnû okru‰en˘m ‰tûtináãÛm – ostﬁílen˘m harcovníkÛm dávno zapomenut˘ch kanceláﬁsk˘ch pÛtek – bylo v‰em
tenkrát uÏ hodnû pﬁes padesát a touÏili v relativním poklidu doÏít se sv˘ch tak pernû zaslouÏen˘ch dÛchodÛ, kdyÏ uÏ pro praÏskou KovosluÏbu makali po celou dobu její existence.
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Nov˘ tûÏkotonáÏní námûstek nesvolával porady, neudílel
úkoly, vÛbec nikoho k niãemu nenabádal, on neorganizoval,
on neﬁídil, ba co víc, on ani nekontroloval. Jednodu‰e s nik˘m
nemluvil. Pﬁicházející korespondenci nám pﬁidûloval beze
zbytku (obãas aÏ 100% chybnû) a bez sebemen‰ích instrukcí,
jak˘m zpÛsobem mají b˘t ﬁe‰eny ‰lachovitûj‰í ãi vyslovenû jiÏ
zauzlené pﬁípady.
K nesmírnému podivení nás zúãastnûn˘ch v‰e tehdy
bûÏelo bez sebemen‰ích zádrhelÛ, a to po mnoho mûsícÛ, v‰e
prostû fungovalo jako dobﬁe promazaná a kvapem vpﬁed pílící ma‰ina. Svoji pravou odbornou kvalifikaci a nenahraditelné pracovní pﬁednosti nám ten vûãnû pobrukující soudruh ﬁeditel V‰ehomíra poodhalil aÏ s pﬁíchodem druhé
poloviny mûsíce ledna roku 1977.
Byli jsme pﬁekvapivû v‰ichni najednou svoláni do jeho
olbﬁímí pracovny, nalézající se pﬁímo nad kﬁiÏovatkou ulic
Masné a Dlouhé. ·irokánsk˘mi okny tam byl pÛvabn˘ pohled
aÏ na slavné Husovo souso‰í na Staromûstském námûstí.Tehdy
nás bylo snad ke stovce. První pﬁíchozí pochopitelnû obsadili
v‰echna místa k sezení, my ostatní jsme se tam tísnili rameno
slito s ramenem kolegov˘m a k boku linul se tam smûle bok.
Byl jsem zlehounka pﬁimáãknut hutnû zpresovan˘m davem
zády aÏ ke zdi, ale tento hrub˘ ústrk byl kladnû kompenzován
pûknou vyhlídkou na na‰eho tuãnû vykrmeného vepﬁe o témûﬁ jiÏ ideální jateãní hmotnosti, za nímÏ rozvernû vyãumoval opticky malinkat˘ staromûstsk˘ Hus Janík, povoláním
Mistr, nezlomnû hrdinn˘ ‰iﬁitel svûtového názoru, Ïe pravda
vítûzí.
„Zaprodanci jsou to! Zrádci národa…, v Ïoldu imperialismu…, agenti CIC…, odrazíme jejich temné rejdy…, hanobitelé socialismu…, instrukce pﬁedané z Wall Streetu…,
jedovatou slinou…, zlolajnû se nyní spolãili…, dûlnická pûst
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nedovolí…, diverzní centrály…, za mrzk˘ peníz… Jsou to
spﬁísahanci!“
Zaﬁval tuãÀák bez sebemen‰ího pﬁedchozího varování.
V‰ichni pﬁítomní viditelnû zkoprnûli a zakabonili upracovaná ãela. Postupnû se kaÏd˘ z nich – a to rozhodnû kaÏd˘
opravdu úplnû samostatnû – dovtípil, Ïe je zde zasvûcenû
ideologicky hovoﬁeno o signatáﬁích Charty 77.
Ve druhé polovinû ledna toho roku jsme jiÏ snad úplnû
v‰ichni vyslechli prohlá‰ení chartistÛ pﬁi pravidelném veãerním poslechu Svobodné Evropy, pﬁípadnû Hlasu Ameriky z úst
hlasatele, kter˘ ov‰em ãetl cel˘ dokument Charty 77 ‰alebnû
ukryt v nám tolik vzdálené kaiserovské Vídni.
Vûdûli jsme, Ïe se jedná o úplnû jednoduchou a vágní
v˘zvu k dodrÏování platn˘ch zákonÛ na‰í republiky a zejména pak mezinárodních dohod o lidsk˘ch právech, které
se na‰i ãelní pﬁedstavitelé v Helsinkách velmi neprozíravû
zavázali plnit. Reagence na‰eho tisku na toto prohlá‰ení
Charty 77 byla v‰ak megalomansky nepﬁimûﬁená. Právû tato
neãekanû ‰Èavnatá a ideologicky drakonická publicita vzbudila ‰ir‰í zájem jinak jiÏ úplnû neteãného dûlného lidu o text
Charty 77.
„Je to pﬁímá v˘zva ke kontrarevoluãnímu puãi! To my
nikdy nedopustíme. Nikdy! Jak zaãíná kontrarevoluce a jaké
jsou potom ty její dÛsledky?“
Rozkroãen˘ obézní mastodont chroptûl rozãilením.
„V Maìarsku roku 1956 kontrarevoluce vû‰ela v‰echny
tehdej‰í funkcionáﬁe na vûtve stromÛ a na kandelábery. Tûm
z nich, co byli ãleny Komunistické strany, potom kontrarevoluce ostr˘m noÏem vyﬁízla srdce aÏ ven z hrudníku…“
„No to snad ne!“
Vykﬁikl celkem la‰kovnû kdosi ze samého stﬁedu do libé
kostky slisovaného davu a udûlal to moc ‰ikovnû. Na pohled
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nebylo k rozli‰ení, kdo z nás to byl. My jsme hlas dobﬁe znali.
Námûstek ale nemûl nejmen‰í ponûtí, kdo je kdo.
„Îádn˘ diskuze! Îádn˘ diskuze!“
Pﬁedná‰ejícímu hrochovi ulétl hlas kamsi je‰tû nad famózní fistuli na‰eho boÏského slavíka Káji. Obézní ideologick˘ rétor tﬁepal sulcovit˘mi pﬁedloktími nad sv˘m rozãilením zarudl˘m mastn˘m ovarem, jako Ïe v‰ichni máme
okamÏitû vypadnout. Na cestu nám k tomu nepﬁíãetnû hlasitû
pi‰tûl:
„Ven! Ven! Îádn˘ diskuze!“
Tak do‰lo k tomu, Ïe jsme v KovosluÏbû Antichartu vÛbec
nepodepsali. Prostû proto, Ïe to po nás nikdo nepoÏadoval.
Kdybych byl komisionelnû dotazován, zda jsem podepsal
Antichartu, mohu celkem hrdinnû prohlásit, Ïe ne. Je to
pravda. Nepodepsal jsem. Je to celá pravda?
Na‰e firma docela jistû smûrem vzhÛru odeslala hlá‰ení
o tom, Ïe zamûstnanci na sv˘ch spontánních shromáÏdûních
rozhoﬁãenû odsoudili temné rejdy kontrarevoluce. Nûkdo si
nûkde udûlal ãárku splnûného úkolu a bylo opût ãistû vymalováno. Jsem si v‰ak jist, Ïe kdyby pﬁi‰el kdokoliv se jmenn˘m
seznamem v‰ech pracovníkÛ, podepsali bychom to lejstro bez
sebemen‰ího brblotu úplnû v‰ichni.
Nikdo by si jednodu‰e nechtûl komplikovat dal‰í pracovní
Ïivot.
Zde by vyprávûní o Antichartû mohlo úplnû klidnû konãit.
Ale nekonãí. Kdyby nebylo malé závûreãné pusinky a je‰tû
drobnûj‰í jahÛdeãky na tom dortíku, tak bych se do této
smutné aÏ trapné historky snad ani nepou‰tûl. Pﬁíbûh zdaleka
je‰tû není cel˘. Jen o nûkolik dní pozdûji se ná‰ nov˘ námûstek ztratil!
Zmizel.
UÏ se nikdy v KovosluÏbû neukázal.
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O pár t˘dnÛ pozdûji jsme probírali v kanceláﬁi s Petrem
Jiroutem a na‰í milou korespondentkou-dÛchodkyní Fanynkou námûstkovu nevysvûtlitelnû dlouhou nepﬁítomnost v na‰ich chodbách, nespatﬁili jsme ho ‰mejdit v bezprostﬁedním
okolí ani ãenichat pod prahem toalet ãi ostatních kanceláﬁsk˘ch místností.
„Vy to opravdu je‰tû nevíte?“ zasáhla do na‰í debaty Hana
Michlová, která byla osvûdãenou ‰iﬁitelkou informací toho nejpestﬁej‰ího, zejména pak ov‰em pikanterního rázu. „Námûstek byl pﬁistiÏen pﬁi krádeÏi v samoobsluze na Kozím plácku!
Chytili ho tam prej za ruku! Prej se tak hlasitû ãílil, aÏ na nûj
docela vyjukanej personál prodejny zavolal chlupáãe. Na
ﬁadové orgány VB ná‰ tlustej námûstek asi nûjak móc velkej
dojem neudûlal.Ti pak incident písemnû oznámili KovosluÏbû.
Generální ﬁeditel toho okamÏitû vyuÏil a s na‰ím námûstkem
radostnû rozvázal pracovní pomûr. Vyhodil soudruha námûstka na hodinu! Kde teì právû ná‰ námûstek ﬁídí a organizuje práci, to opravdu vÛbec nikdo neví…“
Do samoobsluhy na Kozím plácku jsme tehdy chodili
nakupovat v‰ichni. Na rozdíl od vÏdy informované Hanky
Michlové jsme ale tomu známému místu ﬁíkali „námûstí Lenky
Koﬁínkové“.
I na tomto místû by pﬁíbûh o „putovním námûstkovi“
mohl skonãit.Ale nekonãí. Pﬁíbûh má nejen pusinku, ale na té
pusince je‰tû leÏí malá ãerveÀouãká jahÛdka.
Posuìte, prosím, sami.
Nûkdy v roce 1994 jsem byl delegován sv˘m tehdej‰ím
zamûstnavatelem (IPB) do pﬁedstavenstva KovosluÏby, a.s.,
kde na‰e banka mûla pomûrnû v˘znamn˘ akciov˘ podíl. Na
první schÛzce pﬁedstavenstva jsem se s tím b˘val˘m námûstkem uvidûl ke svému Ïalu znova. Byli jsme o sedmnáct let
star‰í. On je‰tû daleko tlustûj‰í, neÏ b˘val v roce 1977. Já jsem
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se k nûmu nehlásil a on si urãitû na nûjakého subalterního ãiãmundu nemohl pamatovat. Dokonce se mi pﬁedstavil.
Podal mi sádlem nechutnû pﬁetékající, eklhaftnû rozmûklou fujtajxl! ruku. Dozvûdûl jsem se od nûj, Ïe je zástupcem
akcionáﬁÛ znaãnû velikého privatizaãního fondu, jehoÏ jméno
vám ov‰em z dÛvodÛ celkového utajení pﬁed v‰eho schopn˘mi agenty CIC neﬁeknu. Tﬁeba by mu chtûli nûjak ublíÏit,
napﬁíklad ostr˘m noÏem vyﬁíznout jeho stále tak planoucí
rudé srdce z hrudníku…
Ve folklorním souboru Radost to neklapalo. Zkou‰elo se dvakrát t˘dnû. Pûknû ostﬁe. JenÏe nebyla vystoupení. Choreograf
a vedoucí Jiﬁí Sedláãek v‰echny nabídky bezdÛvodnû odmítal.
AÏ jednou – pﬁece nûco! Oznámil nám, Ïe zﬁizovatel OKD
Praha 4 si pﬁeje, abychom se v krojích zúãastnili prvomájové
‰a‰kaﬁice v‰eho pracujícího lidu na Letné. Ihned ale nezapomnûl podotknout, Ïe on sám tam pochopitelnû vÛbec
nepÛjde. A Ïe pr˘ nám kulturní dÛm zajistí velice kvalitní
hudební doprovod k na‰emu tanci – dechovku!
UÏ uÏ uÏ jsem se chtûl pﬁipojit k odmítaãi Prvních májÛ Jiﬁímu
Sedláãkovi, ale Pepa Urbánek to postﬁehl a vãas mû zarazil. Nechápal jsem vÛbec nic.AÏ pozdûji veãer jsme vedli dlouhou debatu o prvomájov˘ch veselicích v‰eobecnû a o jejich v˘znamu.
Jak utû‰enû stoupal poãet poÏit˘ch pÛllitrÛ, daﬁilo se Pepovi krÛãek po krÛãku pootáãet m˘m názorem. Soubor písní
a tancÛ Radost se totiÏ zúãastnil prvomájového prÛvodu jiÏ
rok pﬁedtím a Pepa o loÀském Prvém máji hovoﬁil málem aÏ
v superlativech. Argumentoval pﬁedev‰ím tím, abych netrhal
radosÈáckou partu, Ïe se mi tam urãitû líbit bude, coÏ jsem si
já ale vÛbec nedovedl pﬁedstavit.
Ano, pﬁipadalo mnû k nevíﬁe, Ïe bych snad já – b˘val˘
drsn˘ bﬁevnovsk˘ rocker – mohl osobnû tajtrlíkovati odûn
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v kroji chodském pﬁed usmûvavou a dobrou tváﬁí doktora
Gustáva Husáka. O té kamarile v‰ech Bil'akÛ, IndrÛ, rozliãn˘ch
LenártÛ a dal‰ích podobn˘ch GejzÛ a Milou‰Û lépe ani nehovoﬁit. Nakonec jsem na Pepovo v˘razné naléhání svoji
úãast na 1. máji 1977 pﬁislíbil, coÏ ale jednoznaãnû zapﬁíãinila
pﬁedev‰ím pokroãilá noãní hodina, nadmûrné poÏití nápojÛ
a pocit sounáleÏitosti k radosÈácké partû.
K Prvním májÛm jsem po pravdû ﬁeãeno mûl velmi
zvlá‰tní, ﬁekl bych aÏ jímavû citov˘ vztah. Musím se vám totiÏ
pﬁiznat, Ïe kdyÏ jsem b˘val ‰kvrnûtem, máje se mi velice líbily.
Táta mû na nû bral uÏ jako velmi malého (nosil mû cel˘ prÛvod na ramenou) a mû tehdy úplnû fascinovalo to dnes uÏ asi
úplnû nepﬁedstavitelné spontánní nad‰ení. Jednoznaãn˘ energetick˘ potenciál sálající z toho tehdej‰ího davu.
MÛj otec b˘val velik˘ pﬁedváleãn˘ leviãák, uÏ jako mlad˘
studentík chodíval na levicové demonstrace, aãkoliv jeho dva
nejbliÏ‰í kamarádi tehdy demonstrovali s ãesk˘mi fa‰isty.
V letech 1945–1948 pracoval mÛj táta jako ﬁeditel zlatnického druÏstva Soluna, ale nikdy nevstoupil do KSâ.V roce
1948 byl do vedení Soluny dosazen ãlen strany, jak˘si dûlnick˘
kádr, kter˘ mého otce, svého b˘valého ﬁeditele, z místa nevyhodil, ale naopak dále vyuÏíval jeho pracovní schopnosti
a drÏel si ho v pozici muÏe ãíslo dvû. Toto postavení mého
otce postupnû zniãilo.
Jako nestraník musel táta po únoru 1948 proÏívat muãivou
deziluzi. Zaãal se proto aÏ pﬁemr‰tûnû vûnovat studiu. Aãkoliv byl pﬁedváleãn˘m absolventem právnické fakulty, vystudoval teì je‰tû katedru estetiky na filosofické fakultû, ovládal
dobﬁe minimálnû devût jazykÛ, knihy zahraniãní provenience
ãetl jen v originálech, napﬁíklad dokonce ve ‰véd‰tinû a v portugal‰tinû, kdyÏ latinu, francouz‰tinu, ‰panûl‰tinu, angliãtinu,
nûmãinu, ital‰tinu, maìar‰tinu a snad v‰echny slovanské
65

1977

jazyky otec povaÏoval za bûÏné znalostní minimum. Jeho dva
nejbliÏ‰í pﬁátelé, právû ti dva, co sympatizovali v pﬁedváleãn˘ch studentsk˘ch dobách s Radolou Gajdou a dal‰ími ãesk˘mi fa‰isty, vstoupili do KSâ je‰tû v únoru 1948 a oba udûlali závratnou kariéru. Jeden byl ãeln˘m funkcionáﬁem Svazu
pﬁekladatelÛ a tlumoãníkÛ, druh˘ vûru blahobytn˘m primáﬁem nemocnice ve Svitavách.Vím ale bezpeãnû, Ïe v prÛbûhu
padesát˘ch let se pﬁátelé dále scházeli, mÛj táta jim za jejich
bezbﬁeh˘ kariérismus asi dával verbálnû hodnû za u‰i, neboÈ
u nás sedávali, popíjeli a hádali se kolikrát celou noc.
Jednu takovou vzpomínku mám z doby, kdy jsem byl je‰tû
hodnû mal˘. Buì mû tehdy svojí hádkou probudili, nebo se mi
snad chtûlo na záchod, prostû pozdû v noci jsem vlezl do místnosti, kde debat˘rovali. Poprvé v Ïivotû jsem vidûl chlapa, jak
opravdu hoﬁce pláãe. Byl to onen primáﬁ nemocnice ve Svitavách, v jehoÏ ohromující luxusní vile po odsunut˘ch Nûmcích jsme byli celá rodina na náv‰tûvû pár mûsícÛ pﬁedtím.
Vstoupil jsem do pokoje ti‰e, rozespal˘, v pyÏamku. Nikdo si
mû nev‰iml. Pﬁímo proti mnû sedûl v kﬁesle ten skvûl˘ primáﬁ
ze Svitav (pro mû pﬁedtím vÏdy vesel˘ a bodr˘ strejda), od
pláãe byl cel˘ zarudl˘, po tváﬁích mu tekly slzy proudem a on
zrovna ‰kytavû vzlykal:
„Já vím, Ïe jsem kurva, vÏdycky jsem byl kurva, jsem
kurva… Kurva, kurva, kurva. Moje manÏelka poÏaduje stále
nové a nové vûci. Ona ráda pûkné a drahé vûci. Ona ty vûci
hromadí. Ráda se tûmi vûcmi obklopuje. A já…, já… Jsem
kurva, jsem kurva, jsem kurva…“
Táta mûl v‰ak tolik rozumu, Ïe nijak netlumil obrovské nad‰ení, které v nás dûtech probouzely v padesát˘ch letech
tehdej‰í sovûtské, ale i ãetné na‰e filmy, rozhlasové poﬁady,
pﬁípadnû lampionové prÛvody, spartakiády a tak dále. Nikdy
se k tomu pﬁímo nevyslovil. Pokud se rodiãe vÛbec bavili o po66
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litice, vÏdy spolu mluvili jen nûmecky, francouzsky nebo
anglicky, a tím jsme s bráchou byli vyﬁazeni ze hry.
Na prvomájové prÛvody ov‰em otec vzhledem ke svému
postavení v Solunû chodit musel.Tím spí‰e, Ïe byl nestraník.
Co si o tom skuteãnû myslel, se uÏ nikdy nedovím, neboÈ táta
zemﬁel v roce 1964 na náhlou mozkovou pﬁíhodu. Bylo mu
v té dobû jenom 49 let. Moje máma tvrdí, Ïe se zmûnou reÏimu
v roce 1948 a zpÛsobem následující realizace my‰lenek,
kter˘m pﬁedtím upﬁímnû vûﬁil, utrápil.
Na prvomájové prÛvody mû ale bral od nejútlej‰ího vûku,
prvních pár let mû cel˘ prvomájov˘ prÛvod nosil na zádech,
pak uÏ jsem musel capkávat po sv˘ch. Myslím si, Ïe pro nûj
muselo b˘t neobyãejnû zábavné (pﬁi tom niterném politickém
traumatu, jeÏ asi intenzivnû proÏíval) sledovat zblízka moje
nezakryté, upﬁímné a bezv˘hradné nad‰ení komunismem. Po
spoleãném návratu z jednoho z m˘ch vÛbec prvních prvomájov˘ch prÛvodÛ otec u obûda su‰e prohlásil:
„Tak si po dne‰ku myslím, Ïe ná‰ Jirka bude v celé velikánské rodinû OdvárkÛ vÛbec první komunista!“
Máma se mohla smíchy roztrhat a mÛj star‰í brácha Honza
se tomu s chutí ﬁehtal taky, aãkoliv s tátou a se mnou na První
máje nikdy nechodil. Nechtûl s námi chodit. Nyní ﬁval smíchem jako nûjak˘ dementní Hotentot!
Nechápal jsem vÛbec ãemu se smûjí: „No a co je jako na
tom? B˘t správn˘m komunistou mohou b˘t jen ti nejlep‰í ze
v‰ech úplnû nejlep‰ích!“ odpovûdûl jsem tátovi nabubﬁele
a zku‰enû. Zbytek obûdvající rodiny jsem tím ov‰em úplnû dorazil.
Mávával jsem z prvomájového prÛvodu radostnû jiÏ presidentu Klementu Gottwaldovi, mával jsem pozdûji i Antonínu
Zápotockému. To uÏ jsem s tátou chodíval pû‰ky a miloval
jsem ze v‰eho nejvíc veliké prapory, ten sovûtsk˘ obzvlá‰È.
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Stále jsem touÏil nosit nûjaké transparenty.Tatínek mû vcelku
nechával b˘t, prÛbûÏnû mû zásoboval polárkou i slan˘mi
brambÛrky, neskrblil ani na párku s houskou a hoﬁãicí, coÏ
jsem tehdy povaÏoval za vybranou lahÛdku prvomájov˘ch
prÛvodÛ a jeho pojídání byl pro mû velikánsk˘ svátek. O jedinou vûc jsme se na 1. máje hádali s tátou úplnû pravidelnû
snad kaÏd˘ rok.
Já jsem touÏil nést kolem presidentské tribuny na MÛstku
nûjak˘ velik˘ transparent ãi alespoÀ poﬁádnû obrovskou
vlajku, nejlépe vlajku SSSR. JiÏ od chvíle, kdy se ná‰ prÛvod dostal na Václavské námûstí, mnû táta neustále odebíral z rukou
rozliãnû zapÛjãené transparenty a prapory. S podûkováním je
vracíval zpût tûm, co se jich pﬁed chvilinkou rádi zbavili.
Zkou‰el to na mû vÏdy po dobrém. Pﬁemlouval mû. Prosil.
Sliboval koupit je‰tû jeden párek.
Od momentu, kdy jsme minuli polovinu Václaváku, mû
táta pﬁestal prosit a pﬁemlouvat. Bral mi prapory a transparenty násilím.VÏdycky jsem to chápal jako pﬁíkoﬁí.Tûsnû pﬁed
presidentskou tribunou jsem ale uÏ opût zbûsile mával mávátkem jako o Ïivot a vykﬁikoval hesla.
K pouÏití nejhrubûj‰ího násilí na malém vzteklém lidském
jedinci pudila mého otce reálná pﬁedtucha, Ïe po projití pod
tribunou mu transparent nebo fangle zÛstanou v ruce a on
místo zrychleného pﬁesunu domÛ k obûdu bude muset tyto
pﬁedmûty vláãet k odevzdání do podnikového skladu.
Od roku 1957, to jiÏ ve vyÏehleném pion˘rském kroji, jsem
chodíval na prvomájové prÛvody se ‰kolou. Moje tehdej‰í nad‰ení nebylo o nic men‰í. Naopak.Vykﬁikovali jsme nacviãená
hesla, která jsme se t˘den pﬁed tím uãili zpamûti ve ‰kole.
Dnes se mi zdá neuvûﬁitelné, Ïe jsme ‰li pû‰ky z Bﬁevnova na
Pohoﬁelec, Nerudovkou dolÛ, proti proudu Vltavy aÏ na Jiráskovo námûstí, pﬁes Karlák ulicí Îitnou nahoru, v Mezibranské
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jsme se otoãili vlevo k Muzeu, odtud Václavsk˘m námûstím
dolÛ, zde pﬁed tribunou ná‰ zpûv a ﬁev namemorovan˘ch
hesel nijak nezesílil, protoÏe jsme skuteãnû ﬁvali od samotného zaãátku zcela na plno, za tribunou jsme to vzali doleva
k Vltavû a Národnímu divadlu. Tam nám dávali na‰i drazí pedagogové rozchod. My jsme ale vesele pokraãovali pû‰ky
pﬁes tehdej‰í most Prvního máje (nyní Legií) a po úspû‰ném
zteãení hory petﬁínské jsme se vesele odebrali do sv˘ch domovÛ v Bﬁevnovû. Zkusil jsem nyní podle mapy pﬁepoãítat
námi u‰lou trasu. Dûlá to rovn˘ch 27 kilometrÛ! Za celou
dobu jsme si zaruãenû ani na chvilinku nesedli. Garantuji
vám, Ïe jsme vÛbec nezavﬁeli ústa…
Obdobné euforické nad‰ení z prakticky jiÏ nadcházejícího komunismu jsem osobnû proÏil na 1. celostátní spartakiádû v roce 1955.
Cviãil jsem skladbu pro nejmen‰í caparty „Zlatá brána
otevﬁena“. Paní uãitelka mûla krásn˘ modr˘ prapor s bílou
picassovskou holubicí míru. My – vybraní cvrãci – jsme kolem
ní dûlali koleãka, taneãky a na závûr i prolézaãku: „Zlatá brána
otevﬁena, kdo do ní vejde, hlava mu sejde, aÈ je to ten, nebo
ten…“
Na‰e cviãení mûlo obrovsk˘ úspûch a po jeho skonãení
jsme smûli v celé skupinû na tribunu cviãencÛ, coÏ byla ona
tribuna s Bránou borcÛ na del‰í stranû Strahovského stadionu, naproti tribunû hlavní. Zde jsme zhlédli zb˘vající spartakiádní skladby. KdyÏ celé odpoledne skonãilo, se‰el tehdej‰í
president Antonín Zápotock˘ z hlavní tribuny na cviãební plochu pokrytou vrstvou zeleného písku.
Pû‰ky pﬁe‰el pﬁes celou její ‰íﬁi, v uctivé vzdálenosti následován drúzou dal‰ích funkcionáﬁsk˘ch ãekatelÛ a nohsledÛ. President zamíﬁil k Bránû borcÛ, tedy pﬁímo tam, kde
jsme my v‰ichni z na‰í desetiãlenné skupinky „Zlaté brány“
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právû dojedli vynikající polárku v malém papírovém kornoutku s dﬁevûnou lÏiãkou (Ïádné placaté dﬁívko, dﬁevûná
lÏiãka to byla!). Polárku nám v‰em, celé na‰í skupince, zakoupila na‰e moc hodná soudruÏka uãitelka. DrÏeli jsme
v‰ichni je‰tû prázdné papírové pohárky a dﬁevûné lÏiãky v rukou, kdyÏ Antonín Zápotock˘ do‰el skoro aÏ úplnû k nám!
Na‰í skupinku minul ve vzdálenosti tak dvou metrÛ a pokraãoval Branou borcÛ na seﬁadi‰tû, kde pozdûji bodﬁe soudruÏsky pohovoﬁil s nûkter˘mi cviãenci.
Na nic jsem jiÏ neãekal a vrhl se na plochu, moji drazí spoluÏáci z na‰í 1. e tﬁídy jen o pouh˘ krÛãek za mnou. Dﬁevûnou
lÏiãkou jsem zaãal nabírat zelen˘ písek z ãerstvé stopy, kterou
president Zápotock˘ pﬁed nûkolika vteﬁinami vytlaãil svou
botou.
Byl jsem fascinován velikostí té obuvi, co má ten ná‰ drahej Tondazápotonda!
Po návratu domÛ jsem celé rodinû py‰nû oznámil: „Jsem
vlastníkem velmi vzácného zeleného písku, na kter˘ dnes
vstoupila noha na‰eho soudruha presidenta, soudruha Antonína Zápotockého!“
Papírov˘ kalí‰ek od polárky pln˘ celebraãního zeleného
písku jsem posléze umístil na v˘znaãné místo svého dûtského pokoje. Byl to mÛj privátní oltáﬁ. JenÏe o pár dní pozdûji se mi písek úplnû nepochopitelnû ztratil. Po tûch letech
jsem si celkem jist˘ tím, Ïe mi ho máma jednodu‰e vzala a vyhodila. Nemohla se dívat na to, jak ten zelen˘ písek uctívám.
Nevysvûtlitelnou ztrátu svého feti‰e jsem ov‰em tenkrát nesl
opravdu se znaãnou nelibostí.
Moje nezastíraná a zcela upﬁímná dûtská láska ke komunismu mi vydrÏela po celá padesátá léta. Rodiãe mûli tolik
fi‰trónu, Ïe mû nerozviklávali. Brácha, máma i táta se mi pouze
hodnû vesele smáli. Progresivní budovatelské nad‰ení mû
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definitivnû opustilo aÏ s pﬁíchodem zaãátku ‰edesát˘ch let,
kdy jsem byl schopen samostatnû chápat rozpor mezi hlasitou proklamací smy‰lenek a jejich skuteãnou realizací.
Pﬁedseda závodní organizace KSâ podniku KovosluÏba zaklepal na dveﬁe na‰í místnosti a vstoupil. KdyÏ spatﬁil Fanynku,
Petra a mû, chtûl ihned pokraãovat do dal‰í místnosti.AniÏ by
zpomalil chÛzi, otázal se nás docela formálnû, zda se nûkdo
z nás zúãastní s podnikem prvomájového prÛvodu na Letné.
„Já se letos zúãastním!“ pronesl jsem hrdû a zastavil tím
funkcionáﬁÛv chvatn˘ pohyb místností v nákroku samém.
Pﬁedseda se nemálo podivil a vytasil blok se seznamem zamûstnancÛ:
„Vodvárka,Vodvárka…,“ mumlal si a otáãel listy, „…ha! tady
tû mám, soudruhu!“
„Já se letos zúãastním Prvního máje na Letné s folklorním
souborem Radost,“ upﬁesnil jsem jiÏ vyﬁãené. Pﬁedseda KSâ
si v‰e podrobnû zapsal do ﬁádku s m˘m jménem. Musel jsem
se vedle toho vlastnoruãnû podepsat.
Josef Urbánek mûl pravdu. 1. máj roku 1977 byl mimoﬁádnû
pûkn˘ den.
Od rána svítilo sluníãko.
V‰ichni RadosÈáci se odûni v krojích se‰li vãas. Dechovka
zaji‰tûná pro nás kulturákem nebyla Ïádná fale‰nû znûjící
kutálka (na oknû voní rezeda, z okna kouká pﬁedseda), jak
jsem se pﬁedem zleh˘nka obával, ale velmi slu‰ní profíci, kteﬁí
vûdûli, co to je zahrát taneãníkÛm pod nohu.
Nejkomiãtûj‰í pro mû bylo chování lidov˘ch milicionáﬁÛ,
této ozbrojené pûsti dûlnické tﬁídy. Tito poctivû krmení
muÏové nám neustále peãlivû vytváﬁeli dostateãn˘ prostor
k tanci tím, Ïe vytlaãovali okolostojící ãumily. Tance jsme
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ov‰em jen improvizovali, vÏdy nûkdo kﬁiknul: Koleãko! nebo:
Dvû koleãka, vobkroãák, zvedaãky! Muzikanti se nás stále
ptali, co bychom si pﬁáli zahrát, a tak jsme si objednávali tu
valãíãek, tu mazurku, tu mateníãek, bylo to doopravdy dokonalé, bylo to skvûlé.
KdyÏ jsme asi po pÛl hodince nepﬁetrÏitého vyvádûní,
vejskání a juchání pﬁece jen jevili jisté známky fyzického vyãerpání, zareagovala ozbrojená pûst dûlnické tﬁídy nezvykle
operativnû.
Ti angaÏovaní strejci nám zaãali nosit pivo ve voskovan˘ch
kelímcích. Zadarmo. Je vcelku pochopitelné, Ïe od tohoto momentu jsme se cítili zad˘cháni co jen kaÏdou chvilku. Nûkteﬁí
neukáznûní jedinci mezi námi uÏ byli hodnû unaveni aÏ do
samého konce.
Asi po dvou hodinách se ná‰ prÛvod dal do pohybu a my
jsme se po chvíli ocitli pﬁímo pod samotn˘m JUDr. Gustávem Husákem. Tam se na‰e pochodující dechovka na nûkolik minut zastavila a my jsme vystﬁihli pár zvedaãek,
toãení na místû, taneãek v ﬁadû i vrtûní smûrem dokoleãka.
Soudruh Gusta se stále uklánûl, usmíval se a tleskal a tleskal.
My jsme mu zamávali – on nám odpovûdûl – a uÏ jsme byli
pryã.
A tak jsem tedy na Prvního máje mával Klementu Gottwaldovi, Antonínu Zápotockému, Antonínu Novotnému
i JUDr. Gustávu Husákovi. Z celého období totáãe mi tedy
ve sbírce chybí jenom ten dûdek Ludva Svoboda, ná‰ hrdina
dukelsk˘, ale na nûj si jako malinkat˘ Bﬁevnovák alespoÀ
pamatuji, jak dennû chodíval pﬁes ·ultysovu ulici pro mléko
k nám dolÛ na námûstíãko do mlékárny se silnû otluãenou
bandaskou v nemile tﬁesoucí se ruce.
Pﬁímo z Letné v‰ichni RadosÈáci ode‰li do Parku kultury
a oddechu Julia Fuãíka (PKOJF). Ozbrojená pûst dûlnické
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tﬁídy tam s námi bohuÏel jiÏ ne‰la, takÏe jsme si nápoje zaãali
nakupovat z vlastních zdrojÛ. To ov‰em neznamená, Ïe
bychom se mnoÏstevnû omezovali. Na 1. máje 1977 bylo
v celém PKOJF v provozu minimálnû ‰est venkovních parketÛ.
Vystﬁídali jsme je postupnû v‰echny.
VÛbec jsme se neohlíÏeli na to, jak˘ orchestr zrovna hraje:
prostû jsme tam v krojích neorganizovanû vletûli a zaãali poeticky tvoﬁit. V‰ichni, co na parketû tancovali pﬁed námi, se
ov‰em domnívali, Ïe jde o nûjaké vystoupení a cel˘ plac nám
vÏdy rychle vyklidili. No to bylo nûco!
Pﬁítomné veﬁejnosti jsme pﬁedstavili nûkolik svûtov˘ch
premiér zcela originálních Ïánrov˘ch fúzí, jako napﬁíklad
národopisná koleãka za doprovodu velkého swingového
orchestru, tanec mateník za doprovodu latinskoamerické
rumby, tanec cha-cha v kroji chodském a podobnû.
KdyÏ se mírnû pﬁisetmûlo, zahájili jsme tradiãní lidov˘ obﬁad líbání dûvãat pod rozkvetl˘mi moru‰kami.
První máj 1977 byl souãasnû posledním dnem, kdy jsem se
je‰tû vyskytoval v souboru Radost. Odevzdal jsem do kulturáku cimbál, kontrabas a zapÛjãen˘ kroj. Od té doby jsem uÏ
v Pokroku nikdy nebyl.
Spory s choreografem Jiﬁím Sedláãkem se vlekly únavnû
dlouho a my uÏ jsme byli rozhodnuti odejít, jenom jsme nevûdûli kam. Nemûli jsme v té dobû nejmen‰í pﬁehled o praÏském folklorním dûní, uÏ jen proto ne, Ïe jsme se nikdy nezúãastnili mûﬁení sil v soutûÏích a ostatní praÏské soubory
jsme nikdy nevidûli.
Nakonec jsme prostﬁednictvím Aniãky Vlãkové obdrÏeli
vzkaz, Ïe se mÛÏeme pﬁijít ukázat do ÚKDÎ k VycpálkovcÛm.
Rozhlásili jsme to úplnû v‰em RadosÈákÛm, ale asi tﬁetina lidí
nemûla zájem nûkam pﬁecházet, takÏe na první zkou‰ku na námûstí Míru nás pﬁi‰lo nûco kolem patnácti.
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Ústﬁední kulturní dÛm ÏelezniãáﬁÛ nás ohromil. Srovnávali
jsme skrovné podmínky ke zkou‰ení v Pokroku s podmínkami
VycpálkovcÛ v ÚKDÎ.Vycpaní tam mûli dvû ‰atny, sprchárnu,
v dlouhé chodbû za schodi‰tûm kaÏd˘ svoji ‰atní skﬁíÀku,
luxus, o jakém se nám ani nesnilo!
To ani nehovoﬁím o zku‰ebních sálech, které byly hnedle
dva – velk˘ a za ním je‰tû mal˘ –, se zrcadly na stûnách a baletními tyãemi kolkolem místnosti, palubkovou podlahou
vzornû natﬁenou protiskluznou vrstvou, mûli tam dokonce
vlastní nástûnku plnou rozliãn˘ch informací a s velik˘m portrétem profesora Josefa Vycpálka.
Aniãka Vlãková nás telefonicky informovala, Ïe máme pﬁijít na zkou‰ku ve stﬁedu, ale k na‰emu podivení tam sama nebyla. Mûli jsme se hlásit u Radka nebo Evy Rej‰kov˘ch, coÏ
jsme samozﬁejmû uãinili. Radek si na‰e jména zapsal do velikého docházkového se‰itu. Pak uÏ zaãala samotná zkou‰ka,
v podstatû stejn˘m zpÛsobem, na kter˘ jsme byli navyklí jiÏ
z Pokroku.
Rozcviãka a nácvik krokÛ v ﬁadách. Eva Rej‰ková usedla ke
klavíru a korepetovala k na‰emu nácviku.Ve‰keré dûní zpoza
kláves peãlivû pozorovala, ale za celou zkou‰ku nepromluvila.
Zato Radek Rej‰ek pﬁímo exceloval. Doslova záﬁil. Vedl
celou zkou‰ku sám. Stále s námi Ïertoval. Pﬁekrásnû se smál.
Mûl obrovské osobní kouzlo, skuteãné charisma nesporné
osobnosti, a kdyÏ se pustil po pﬁestávce do zpûvu, dostal se
v m˘ch uÏasl˘ch a okouzlen˘ch oãích aÏ na samotn˘ mysliteln˘ vrchol. Stal se v mé zpûvem oãarované mysli boÏstvem
folkloru.
Byl to opravdov˘ a Ïivoucí folklorní Pán BÛh.
V tuto chvíli jsem si neuvûdomoval, Ïe umístûní Ïivého ãlovûka do takov˘ch nadoblaãn˘ch v˘‰in pro nûj znamená, Ïe jiÏ
nemÛÏe dále stoupat, mÛÏe jen z piedestalu klesat, pﬁípadnû
74

1977

padat dolÛ k nám obyãejn˘m lidem, coÏ se v prÛbûhu dal‰ích
let Radku Rej‰kovi zcela nepochybnû podaﬁilo.
O tﬁicet let pozdûji po tom, co jsem ho v baletním sále
ÚKDÎ spatﬁil poprvé, je pro mû Radek Rej‰ek muÏem z masa
a kostí, kter˘ – packu na srdce si hupﬁímnû vloÏme – má svoje
silné stránky, svoje neoddiskutovatelné klady, ale má i stránky
slabé, má své zápory.
Nikdy v‰ak pro mû nepﬁestal b˘t folklorním boÏstvem.
Na zkou‰ce nás tancovalo bratru mezi ãtyﬁiceti aÏ padesáti
lidmi. Na‰e skupinka b˘val˘ch RadosÈákÛ tvoﬁila pﬁibliÏnû
jednu tﬁetinu pﬁítomn˘ch. Je docela pochopitelné, Ïe jsme se
drÏeli pomûrnû pﬁi sobû.
U Sedláãka jsme museli tancovat ve stabilních párech, coÏ
vedlo k tomu, Ïe jsme se navzájem pﬁizpÛsobovali chybám
toho druhého a po vystﬁídání taneãního partnera jsme pak
obãas mûli potíÏe.Ve folklorních souborech je takov˘ postup
pravdûpodobnû chybn˘. KaÏd˘ taneãník by mûl b˘t uvykl˘
tancovat s jak˘mkoliv partnerem, coÏ se pozdûji promítne i do
jeho moÏností v souboru.
KdyÏ zkou‰ka skonãila, s velik˘m potû‰ením jsme poprvé
vyuÏili dobrodiní sprchárny. V‰ichni moji pﬁátelé z Radosti
byli nad‰eni stejnû jako já sám. Dlouho jsme stáli pﬁed ‰atnou v prvním patﬁe ÚKDÎ a nad‰enû jsme diskutovali. Pﬁekﬁikovali jsme se jeden pﬁes druhého. V‰ichni srovnávali
Jiﬁího Sedláãka s Radkem Rej‰kem, v‰ichni byli z Radka uneseni.
V oné dobû jsme se ve vinohradsk˘ch lokálech je‰tû neorientovali, a proto jsme zamíﬁili do restaurace umístûné v pﬁízemí ÚKDÎ.
Hned ve sklenûn˘ch dveﬁích nás uvítal hurónsk˘ pokﬁik od
jednoho stolu, kde jiÏ dávno sedûla parta sloÏená z lidí, s kter˘mi jsme se je‰tû pﬁed chvilenkou vykrúcali po baletním sále.
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Popadli jsme rychle nejvût‰í stÛl v jejich blízkosti, pﬁirazili jej
k nim a usedli.
„Máte teda v souboru Josefa Vycpálka nádhernou sprchárnu, ‰atny, no a ty dva cviãební sály… Prostû hotová senzace!
Fakticky. Ta va‰e dne‰ní vycpálkovská zkou‰ka byl ten nejlep‰í folklorní záÏitek, jakej jsem v Ïivotû aÏ dotejìkonc
zaÏil!“ pronesl jsem ponûkud pﬁíli‰ jásavû. Chtûl jsem tak
vyjádﬁit pﬁekypující pocit svého uspokojení nad prÛbûhem
veãera.
Kluk sedící pﬁímo vedle mû se velice nahlas zachechtal
a potom dopil zbytek piva. Jmenoval se Michal Îaloudek, to
jsem si je‰tû pamatoval z dne‰ní zkou‰ky, neboÈ mi pﬁi‰lo za
vtipné, Ïe se nûkdo jmenuje Îaloudek, kdyÏ má tak obrovskej
frÀák a je je‰tû ke v‰emu nejvy‰‰í v celé místnosti.
„Jak˘ Vycpálkovci? Co blbne‰?“ smál se mi do oãí hlasitû
onen Michail Nosáloviã. „Vycpálkovci pﬁece zkou‰ej v úter˘
a ve ãtvrtek! To tady ví úplnû kaÏdej! V úter˘ a ve ãtvrtek.
Dneska je pﬁeci stﬁeda!“
Pochopil jsem, proã dnes Aniãka Vlãková na zkou‰ce nebyla. Nemohla b˘t. Ona zkou‰í s Vycpálkovci v úter˘ a ve
ãtvrtek. Zaãínal jsem na ni mít docela pifku… To nás ta Andula
Vlãkovic pûknû dobûhla! Udûlala si z nás ‰puprnágle, udûlala
si z nás Àákou prãu!
Pak jsem si v‰ak uvûdomil, Ïe nám vÛbec nic neslibovala.
¤ekla pouze, aÈ se pﬁijdeme UKÁZAT, Ïe se máme ve stﬁedu
hlásit u Evy nebo Radka. Musel jsem se v duchu Aniãce
Vlãkové omluvit. To my jsme to pochopili celé ‰patnû a mysleli si, Ïe uÏ je ona rúãka vo vrecku: „No a co to tedy jako je?
Dneska… KdyÏ je dneska teda jako stﬁeda?“
„Kurzy lidového tance! Jenom obyãejné kurzy lidového
tance, hrazené pﬁíchozím zájemcÛm z rozpoãtu Ústﬁedního
kulturního domu ÏelezniãáﬁÛ.“
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„To není pravda!“ pﬁekﬁiãela ná‰ hovor silnû ‰ilhající blond˘na sedící u stolu pﬁímo naproti mnû. Pamatoval jsem si ji
z baletního sálu; tancovala v˘bornû. S tûmi dlouh˘mi blonìat˘mi vlasy a velmi pûknou postavou by to vlastnû byla docela
pûkná kÛstka. Kdyby se ov‰em rychle zhaslo… JenÏe kromû
tûch vyosen˘ch oãí mûla je‰tû (ke v‰í hrÛze) povahu sufraÏetky.
Byla to typická vûãná bojovnice za práva, úÏasnû vzteklá
‰tûkna, bez sebemen‰í jiskérky humoru, espritu ãi náznaku
britské ironie. Michal Îaloudek byl její prav˘ opak. Byl to onen
v‰e komentující pi‰kuntálník, kter˘ se tak projevoval uÏ
nahoﬁe pﬁi zkou‰ce, a to nejen nepﬁehlédnutelnou v˘‰kou
a tvarem svého mocného technologického ãichového soustrojí, ale i znaãnû pohotov˘m a vydaﬁen˘m sekundováním
okouzlujícímu Radku Rej‰kovi.
„Ale, ale, ale, no tak, uklidni se, uti‰ se nám, Helenko!“
„Není to pravda! Îádné kurzy lidového tance. Nevûﬁ
Michalovi, Jirko! Já jsem mluvila se samotnou vedoucí Evou
Rej‰kovou a ta mû informovala, Ïe jsme TAKY soubor Josefa
Vycpálka! Îe jsme VycpálkÛv soubor bé! V úter˘ a ve ãtvrtek
nacviãuje áãko.Ve stﬁedu zkou‰íme my – béãkaﬁi.To je jedin˘
rozdíl mezi nimi a námi!“
Mnû to bylo opravdu celé srdeãnû jedno.
NezáleÏelo mi na tom, zda titulárnû docházím do kurzÛ
lidového tance nebo do vycpálkovské pﬁípravky ãi snad do
jakéhosi souboru B. Na zkou‰kách, které vedl kaÏdou stﬁedu
Radek, se mi opravdu velice líbilo.Taneãní úroveÀ úãastníkÛ
byla pomûrnû vysoká, skoro v‰ichni mûli za sebou nûjaká úãinkování v jin˘ch praÏsk˘ch folklorních souborech.
Tím se z tohoto zvlá‰tního celku stávalo jakési vyhlídkové
okno do vût‰iny tehdy existujících folklorních souborÛ, nebo
alespoÀ tûch z nich, které vyvíjely svoji ãinnost na území
Prahy.
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Radek kaÏdou stﬁedu zabrousil do jiného folklorního
regionu âech, Moravy, ale i Slovenska. VÏdy nám lokalizoval,
kde se ten kter˘ region nachází, a pﬁedvádûl jeho typické nápûvy a tance. Jednou jsme se tak vûnovali Vala‰sku, tancovali
jednu toãenou za druhou a obãas jsme do toho stﬁihli odzemek nebo pár starodávn˘ch, jindy jsme se vnoﬁili do straÀansk˘ch a korytÀansk˘ch. Dal‰í t˘den jsme viklali sem a tam
Myjavu. Bylo to v‰e velmi pestré, Radek chodíval vÏdy perfektnû pﬁipraven, v‰e nám podával se sv˘m typick˘m úsmûvem a bﬁitkou ironií. Nauãil nás bezpeãnû rozeznávat HorÀácko od Kopanic a DolÀácka. Nauãili jsme se verbuÀk, danaj,
sedlácké, vrtûnou, ale tﬁeba i slovenské kariãky, nebo dokonce silnû zvedaãkovitou kubru.
Pokud si vzpomínám, tak jsme tehdy v pﬁípravce nikdy nezpívali a netanãili pouze folklor hanáck˘ a slezsk˘, coÏ zajisté
lidsky zcela pochopí kaÏd˘, kdo ví a zná. My jsme se tím rozhodnû necítili ochuzeni.
Po nûkolika t˘dnech v pﬁípravce nepﬁi‰el nûkolikrát na
zkou‰ku Josef Urbánek. B˘valí RadosÈáci chodívali jinak do
ÚKDÎ trénovat celkem pravidelnû, takÏe jsem Pepu volal
telefonem: „Co se to s tebou dûje, ty starej lenochu?“
„Chodím do souboru. Chodím na zkou‰ky v úter˘ a ve
ãtvrtek…“ ·eptal ti‰e a konspirativnû Josef Urbánek do telefonu, snad se bál, aby nás nikdo nesly‰el. Hovoﬁil velmi
zastﬁenû a tajemnû, snad proto, aby nás v rachotu reléové
ústﬁedny nemohl nikdo odposlouchávat. „Eva Rej‰ková mû
Ïádala, abych si to nechal jen sám pro sebe a nikomu to v pﬁípravce neﬁíkal. Nemluv o tom s nik˘m, prosím tû…“
To pro mû byla tûÏká rána. Ne Ïe bych Pepovi nepﬁál
postup mezi vyvolené ve Vycpálkovû souboru.To jistû ne.
OkamÏitû jsem ov‰em pocítil jeho nepﬁítomnost; ani ne tak
na zkou‰kách samotn˘ch, jako pﬁi noãních debatách, které
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jsme spolu pravidelnû vedli, pﬁi soustavném a intenzivním
doplÀování tekutin vypocen˘ch pﬁi tancování v pﬁípravce.
Je‰tû mnohem hor‰í bylo, Ïe jsem uÏ po tûch nûkolika t˘dnech pocítil sám na sobû, Ïe trénink jednou za t˘den není pro
mû dostaãující. Den aÏ dva, které následovaly po stﬁedeãní
zkou‰ce, jsem opût sotva tahal nohy za sebou. Bylo mi docela
jasné, Ïe by naprosto staãilo trénovat je‰tû jednou v t˘dnu
a tûlo by si na námahu po nûjakém ãase zvyknout prostû a jednodu‰e muselo.
TakÏe jsem vyuÏil kontaktÛ mezi lidmi v pﬁípravce. Zjistil
jsem, kde a kdy zkou‰í Chorea Bohemica, a hned jsem se tam
vypravil.
Chorea Ïádnou pﬁípravku nemûla. Podmínky, ve kter˘ch
zkou‰ela v tûlocviãnû Základní ‰koly ve ·tûpánské ulici, byly
nesrovnatelnû hor‰í, neÏ jsme mívali se souborem Radost v Pokroku. Jak˘koliv pﬁímûr k podmínkám Vycpálkova souboru by
byl jako srovnávat pobyt na zámku s bejvákem v kanále.
Vyhledal jsem paní Alenu Skálovou, pﬁedstavil jsem se jí,
popsal svoji pﬁedchozí bohatou taneãní kariéru u Jiﬁího Sedláãka a v pﬁípravce Evy a Radka Rej‰kov˘ch.
Alena Skálová mû nechala stát jako ten povûstn˘ tvrd˘
ypsilon. Poodstoupila tak asi tﬁi metry a peãlivû si mû prohlédla od hlavy aÏ k patû. Potom mû dlouze zkoumala zase v protismûrném gardu. Oãekával jsem, Ïe mi asi je‰tû pﬁehrne
spodní pysk, aby se tak pﬁesvûdãila o kvalitách mého chrupu,
Ïe mi pﬁípadnû vysoko nadzvedne nohu v koleni, aby tak ovûﬁila dezén mého letního kování.
Inu, neudûlala to, ba pﬁímo naopak, vesele mû majzla prav˘m boxersk˘m hákem do ramene a hlasitû zvolala: „Jó! Jó!
Joj! Ajaj! Di se pﬁevléct.“
Tûlocviãna ‰koly ve ·tûpánské Ïádnou ‰atnu nemûla,
nebyly zde sprchy, nebylo tam vÛbec nic, jenom holé lesklé
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parkety.Vyhledal jsem si vhodné místeãko kdesi mezi ribstoly
a bradly. Zde jsem naskoãil do teplákÛ a cviãného triãka, rozhlíÏeje se pﬁi tom po celé tûlocviãnû; ostatní souboráci to
dûlali stejnû.
Zahájení rozcviãky mû v‰ak potû‰ilo a pobavilo.V‰ichni ãlenové souboru se v pﬁedcviãování pravidelnû stﬁídali, samotná
Alena Skálová v‰ak nepﬁedcviãovala – cviãila po celou dobu
mezi námi.Trvale v‰ak pﬁi tom improvizovala, dalo by se ﬁíci,
Ïe si tu rozcviãku „uÏívala“, v‰elijak rÛznû se uzlila, zauzlovala
a opût z klubka hnátÛ rozmotávala a rozplétala. Její bezprostﬁední okolí jistû její varietní kejkle sledovalo daleko více neÏ
pﬁedcviãujícího v ãele tûlocviãny.
Ani já jsem nebyl v˘jimkou.To bylo také pravdûpodobnou
pﬁíãinou mého pomûrnû nû‰Èastného pádu, pﬁi jakémsi krajnû
dynamickém poskoku smûrem vlevo s vykroucen˘m pÛlobratem. Asi jsem se nûjak ‰patnû odrazil, k˘ho vejra! já se na
to…, boha jeho! ﬁíznul jsem sebou pûknû a po tûch leskl˘ch
parketách klouzal ti‰e aÏ do nohou hlasitû znûjícího klavíru.
Pravdûpodobnû jsem ten svÛj úlet komentoval nûjak˘m
situaci pﬁimûﬁen˘m peprnûj‰ím v˘razivem (‰ak vy víte!).
Pak jsem se vteﬁinku nedobrovolnû rozvaloval pod stále
hﬁímajícím piánem. Vtom jsem spatﬁil vÏdy milou a usmûvavou souborovou korepetitorku paní Libu‰i Bezdûkovou, která
mi (aniÏ by ov‰em pﬁestala hrát) povzbudivû povídala: „To
bude zase dobré, pane Jirko!“
Paní Libu‰e Bezdûková, jak jsem ov‰em zjistil aÏ o pár mûsícÛ pozdûji, dûlila velmi spravedlivû svÛj pracovní ãas mezi
Vycpálkovce a Choreu. V úter˘ a ve ãtvrtek hrála v ÚKDÎ
Rej‰kov˘m, v pondûlí a ve stﬁedu zase Alenû Skálové v tûlocviãnû ve ·tûpánské.
Po rozcviãce následoval obvykl˘ nácvik krokÛ, jejich
variací a cel˘ch krokov˘ch vazeb. Stﬁídali jsme se v rychlém
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sledu v obvykl˘ch ãtyﬁech ﬁadách. Nejdﬁíve kaÏd˘ samostatnû,
pozdûji v párech. Opût se opakovala navlas stejná situace jako
pﬁi rozcviãce.
Alena Skálová cviãila v ﬁadách s námi. Jak sólovû, tak pozdûji v párech. Opût si to tím sv˘m zcela nenapodobiteln˘m
zpÛsobem uÏívala. Stále vym˘‰lela nûjaké tvÛrãí novotvary
a zdánlivé nesmysly. T˘kalo se to nejen postavení paÏí, ale
pﬁedev‰ím horní poloviny trupu. K tomu je zapotﬁebí dodat,
Ïe nácvik krokov˘ch variací probíhá skoro vÏdy v prudkém
toãení.
Sebemen‰í vych˘lení trupu z osy toãení nebo dokonce rozliãné dynamicky luzné pohyby paÏí vás pochopitelnû z té osy
táhnou kamsi vedle, mimo.Vych˘len˘ baletní tancmajstr pak
pravidelnû konãívá jako kﬁiÏující raketa pﬁi neúspû‰ném pokusu o start do oblaãn˘ch dálek.
Právû v tom v‰ak nacházela Alena Skálová zﬁetelné potû‰ení, takÏe zkou‰ka probíhala v neustál˘ch pokusech o hledání bﬁitk˘ch novotvarÛ. Nálada a atmosféra v tûlocviãnû
v‰ak byla opravdu mimoﬁádnû skvûlá.
K mému nelíãenému pﬁekvapení se v roce 1977 v souboru
Chorea Bohemica na zkou‰kách nikdy nezpívalo. Právû spoleãn˘ zpûv vÏdy patﬁil jak u Sedláãka v Radosti, tak v pﬁípravce
Radka Rej‰ka k m˘m nejoblíbenûj‰ím ãástem zkou‰ky.
AÏ úplnû na závûr se Alena Skálová vûnovala nácviku tancÛ.
Její tvÛrãí metody byly zcela v˘jimeãné a originální. Vybírala
si z momentálnû pﬁítomné mnoÏiny souborákÛ vût‰inou rozliãnû protikladné „typy“.Ty pak umísÈovala volnû do prostoru a vedla k nim takovéto monology:
„Jirko! Udûlej: haÈa paÈa – Èapy Èap, bá – bá, brm, brm, patly
matly, es! es! jÛÛ!“
Byla sama neustále v rychlém pohybu, jako by s ní ‰ili
v‰ichni ãerti. Jirka by se opravdu rád jejímu pﬁání podﬁídil.
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Jirka by jí moc rád vyhovûl. Proto pohybem udûlal v‰e poÏadované: HaÈa paÈa – Èapy Èap, bá – bá, brm, brm, patly matly,
es! es! jÛÛ!
Alena Skálová v‰ak nebyla uspokojena Jirkov˘m ponûkud
dﬁevnat˘m a lehce toporn˘m projevem:
„Ty se pﬁi tom druhém es! vÏdycky jakoby úplnû zastaví‰!
A to já nechci! Musí‰ udûlat: HaÈa paÈa – Èapy Èap, bá – bá, brm,
brm, patly matly, es! ES! jÛÛ!“
Tolik pestrobarevn˘ch a provonûn˘ch ãesk˘ch citoslovcí,
která bûÏnû pouÏila Alena Skálová v prÛbûhu jedné jediné taneãní zkou‰ky, nevysloví nûkteﬁí jedinci ani za cel˘ Ïivot.
Po nûkolika t˘dnech zkou‰ení ve ·tûpánské se Chorea
Bohemica pﬁestûhovala do tûlocviãny Základní devítileté
‰koly na Dimitrovovû námûstí (nyní námûstí Jiﬁího Ortena).
Základní ‰kola na Dimitráku mûla tûlocviãnu dvakrát tak
velikou, neÏ byla ta ve ·tûpánské. Mûla dokonce jednu ‰atnu
s osamûlou dlouhatánskou lavicí a prknem na zdi s ﬁadou mal˘ch vû‰áãkÛ. Nûkteﬁí ãlenové souboru si ov‰em ve ·tûpánské
jiÏ natolik zvykli vyuÏívat k pﬁevlékání tûlocviãné náﬁadí, Ïe se
z úcty k národopisn˘m tradicím stále dál pﬁevlékali v prostorách tûlocviãny. Plného vyuÏití tak dosáhla místní hole‰ovická bradla, kladina, ribstoly, rÛznû o zeì ztopoﬁené Ïínûnky,
odrazové mÛstky, minitrampolíny a ‰védské bedny. PﬁestoÏe
jsem dolÀák, ﬁíci to slovo jednodu‰e musím, kdyÏ uÏ jsem
u pﬁesného v˘ãtu pouÏívaného tûlocviãného náﬁadí: na kozy
do‰lo taky.
Chorea Bohemica patﬁila v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch
letech dvacátého století k absolutní ‰piãce ãeskoslovenského
amatérského tance. Skvûlé byly zejména Skálové stylizace
Rustikálních tancÛ ãi Ladovské obrázky. Mnoho t˘dnÛ pﬁedem
b˘valy rok co rok úplnû vyprodány vánoãní poﬁady ve Smetanovû síni Obecního domu.
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Hudba Jaroslava Krãka (Musica Bohemica) patﬁí k tomu vÛbec nejlep‰ímu, co bylo v tomto smûru vytvoﬁeno. Chorea
Bohemica vznikla ve druhé polovinû ‰edesát˘ch let odchodem celé skupiny tvÛrcÛ z Vycpálkova souboru. Jaroslav
Krãek, choreografka Alena Skálová a Jiﬁí Pospí‰il byli mezi
nimi. Spoleãnû s Evou a Radkem Rej‰kov˘mi patﬁí Alena Skálová a Jiﬁí Pospí‰il do zakladatelské generace Vycpálkova souboru. Osobnosti Jiﬁího Pospí‰ila se je‰tû budeme podrobnûji
vûnovat v deváté kapitole.
Moje pﬁání trénovat a drezírovat sobû karoserii dvakrát
t˘dnû naplnila Chorea beze zbytku a svalové potíÏe doopravdy v prÛbûhu ãtrnácti dnÛ ustoupily. Nelíbilo se mi naopak,
Ïe se na zkou‰kách ChoreákÛ nikdy nezpívalo. Cítil jsem to
jako podstatnou ztrátu, folklorní nápûvy uÏ mû pevnû uchopily a drÏely ve své pestrobarevné síti.
Po skonãení kaÏdého choreáckého nácviku jsem stále sledoval, kdo co ﬁekne, kam si pÛjdeme spoleãnû sednout, abychom ve‰keré dûní na zkou‰ce pûknû prodiskutovali. Nikdy
nic. Po zkou‰kách se v‰ichni rychle rozprchli domÛ. Nechápal jsem to.V pﬁípravce VycpálkovcÛ a u Sedláãka bylo pro mû
závûreãné posezení v hospÛdce souãástí kaÏdé souborové
zkou‰ky…
V sobotu mi pﬁekvapivû telefonoval Josef Urbánek. Bylo
v‰ak velmi ‰patné spojení. Málem jsme se navzájem nesly‰eli:
„Co jsi ﬁíkal?“
„No. Jirko!“
„Jsem tu. Kdepak hoﬁí?“
„Telefonovala mi Eva Rej‰ková. Pokud bys mûl zejtra – v nedûli – ãas, mÛÏe‰ pﬁijít na soustﬁedûní, kter˘ máme na Let…“
„Co? Kde máte soustﬁedûní?“
„…ansk˘ sokolovnû…, …osum ráno…“
„Kde je to? Já ti fakt houbeles rozumím!“
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„Na Letn˘. Korunovaãní ulice. AÏ vzadu u dráhy. Stará sokolovna.“
„Pﬁijdu tam. Vím, kde to je.“
S dostateãnou ãasovou rezervou jsem se dostavil do staré
(tehdy sparÈanské) sokolovny. Pﬁevlékl jsem se do cviãného
a po del‰ím ãase poklábosil s Aniãkou Vlãkovou a Pepou
Urbánkem. Pﬁi rozcviãce jsem se pﬁíli‰ nezapotil, neboÈ cviãení
bylo mnohem krat‰í neÏ obyãejnû. Nikoho dal‰ího kolem sebe
jsem neznal. Po rozcviãce se soubor rozdûlil snad do v‰ech sálÛ
a tûlocviãen, co jich ve ãtyﬁpatrové budovû tenkrát bylo.
Postupnû jsem v‰emi tûmi sály okouzlenû bloudil a pozoroval dûní. AÏ v prÛbûhu odpoledne mû Eva Rej‰ková postavila jako kﬁoví do nácviku tance Husar (Dal husar konû kovat,
zejtra budem ma‰írovat). Jedná se v podstatû o sólov˘ tanec
dvou párÛ na pﬁedscénû, v jejichÏ pozadí statuje, pochoduje,
cvaká podpatky, vztyãuje rozliãnû paÏe a sborem odpovídá na
zpûv sólistÛ na forbínû skupina asi dvaceti ztepil˘ch junákÛ.
Pochopitelnû jsem byl lehce jat pohybovou nervozitou
a jednou jsem pﬁi intenzivním cvakání podpatky dokonce
z útvaru ostatních pocvakávaãÛ vypadl mimo ﬁadu ven. Jinak
si myslím, Ïe jsem jako taneãník kﬁovinného typu svoji roli naplnil pomûrnû dÛstojnû.
KdyÏ jsme odcházeli ze sparÈanské sokolovny domÛ,
zastavila se u mû Eva Rej‰ková:
„Jestli chce‰, Jirko, mÛÏe‰ se pﬁijít P O D Í V A T na úterní
zkou‰ku do ÚKDÎ.“
Jen o slabou pÛlhodinku pozdûji jsme tato Evina slova
rozebírali a pﬁetﬁásali je dokola s Pepou Urbánkem u silnû
opatlaného rohového stolku jakési hutnû prohulené letenské
‰peluÀky.
„Co je to za blbost, Ïe se mám jako pﬁijít v úter˘ na vás podívat?“
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„Ty si vopravdu jako nûjakej natvrdlej dubovej paﬁez! Já ti
ﬁíkám, Ïe jsi byl právû pﬁijat k VycpálkovcÛm do souboru.
Takhle to tady prostû chodí. Neãekej, Ïe ti nûkdo bude stavût
nûjakou slavobránu. I bez toho bude‰ mûsíce jenom cviãit
a cviãit. Bude‰ jenom ãekat, aÏ se v nûjak˘m tanci – moÏná!
– uvolní místo, abys tam za nûkoho zaskoãil.Tak to tady prostû a jednodu‰e chodí. Eva Rej‰ková to teda nemá nijak jednoduch˘. Vûﬁ mi.“

Ludmila a Pavel Battěkovi, 9. 4. 2007

Ahoj Jirko, zdravíme Tû emailovû. Zkusíme to, co bysme
pro Tebe neudûlali, nakonec nikdy neví‰, co bude trhák.
Pﬁejeme hodnû inspirace, aÈ se nám to dobﬁe ãte. Zdravíme. Pavel a Lída

Ivana a Jaroslav Helebrantovi, 10. 4. 2007

Ahoj Jirko, budeme se ti snaÏit pomoct (není ti pomoci…), protoÏe se nám líbilo, líbí a bude líbit, Ïes byl,
jsi a urãitû i nadále bude‰ totálnû prdl˘ (a s chystan˘m
dílem teì i se sebevraÏedn˘mi sklony).
Nicménû nevíme, zda ti k nûãemu na‰e konzultace
bude, protoÏe Jarda si nic nepamatuje a já si pamatuji
jen to, co je nepublikovatelné. Zkus to… Ivana a Jarda
Hele

85

1977
Jiř í Kabele, 1 . 5. 2007

Vá‰ dopis ze dne??? VáÏen˘ pane spisovateli, jsem potû‰en
dÛvûrou ve mû kladenou, zejména proto, Ïe jsem se ocitl
po boku jmen, která tak ﬁíkajíc tvoﬁila historii.Vûﬁím, Ïe
dÛvûru ve mû kladenou nezklamete! Se srdeãn˘m pozdravem: PomÛÏeme!!! Jiﬁí Kabele
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Soubor Radost, 1. máj 1977. Letná.

Budova ÚKDŽ.

1977

Alena Skálová.

Eva a Radek Rejškovi, Štajdyš, 1968.

Jana Rychtová, Radek Rejšek.
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KAPITOLA PÁTÁ
PETR PITHART A NUMERICKÁ ŠÉFKA. STRÁŽNICE POPRVÉ.
JÁTRA, JÁTRA, JÁTRA. ZEMPLÍN MICHALOVCE.
KMÁN A VRCHNOST. VYSLOVUJTE ZCELA ZŘETELNĚ: „JÁ! DO! LE! SA!
NE! PO! JE! DU!“ ŽELEZNIČÁŘSKÝ ZVOLEN POPRVÉ. „GDĚ SÍÍ?“
POD PLACHETKOU OSOBA. PEPA PRAŠIVKA. SILVESTR VĚRU
TŘESKUTÝ 1978/1979. MINUS 20 STUPŇŮ ŠKÁLY CELSIOVY.

V roce 1978 dÛm v Dlouhé ulici doslova pﬁetékal úﬁedníky.
KovosluÏba zaplÀovala druhé patro. Byla zde sídla i dal‰ích
podnikÛ místního hospodáﬁství jako napﬁíklad SadÛ, lesÛ, zahradnictví, PraÏsk˘ch tepláren, V˘tahÛ a dal‰ích a dal‰ích. AÏ
nahoﬁe, ve ãtvrtém patﬁe budovy, se nalézal národní podnik
Ústﬁední sklady.V‰em tûmto podnikÛm se tehdy ﬁíkávalo souhrnnû „komunály“ a spoleãné mûly pouze to, Ïe byly ﬁízeny
Národním v˘borem hlavního mûsta Prahy (NVP), nynûj‰ím
praÏsk˘m magistrátem.
Do Ústﬁedních skladÛ ve ãtvrtém patﬁe jsem chodíval rád.
Jejich kanceláﬁe tvoﬁily propojen˘ celek tﬁí místností. âtyﬁi zamûstnanci Ústﬁedních skladÛ zde vykonávali pﬁibliÏnû tutéÏ
práci, kterou jsem dûlal já zcela sám pro celou KovosluÏbu.
Rád jsem tam vysedával a dlouze klábosil hned se dvûma
Zdeniãkami. Zdenka Slabá byla velmi ‰tíhlá, vysoká, atraktivní
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brunetka. Zdenka Hovorková byla naopak malinkatá, roztomilá pﬁírodní blond˘na, lehce rubensovského typu. Obûma
jim bylo jen málo pﬁes dvacet.
Pravdûpodobnû jste jiÏ vytu‰ili, proã jsem tam rád chodíval. Tﬁetí – a nejdÛleÏitûj‰í – postavou Ústﬁedních skladÛ byla
‰éfová m˘ch krásn˘ch Zdeniãek. Vysoká, kostnatá, tak asi ‰edesátiletá, zatracenû vyschlá staﬁena s úplnû ‰ediv˘mi vlasy
a vytetovan˘m modr˘m ãíslem z koncentraãního tábora na
pﬁedloktí.
·éfová jednala naprosto pﬁímoãaﬁe. Hovoﬁila vÏdy jako nûjak˘ drsnûj‰í chlap a kouﬁila k tomu jednu letku za druhou,
coÏ mi rozhodnû nevadilo.
Pﬁi rozhovorech kaÏdému strkala to modré ãíslo do zorného pole, jako by to byl platinov˘ náramek poset˘ vzácn˘mi
brilianty. Bylo o ní v‰eobecnû známo, Ïe jedná s kaÏd˘m aÏ
pﬁepjatû férovû. Musela poslouchat v‰echny ty nejapnosti,
legrácky a otﬁepané banalitky, co jsme si vyprávûli s obûma pÛvabn˘mi Zdeniãkami. Nejen Ïe nám to nezatrhla. Ona se
k nám obãas skvûl˘m zpÛsobem pﬁipojovala! Já jsem tu
kostnatou babu z koncentráku uznával a opravdu obdivoval.
Mûl jsem staﬁenu rád a její dvû mladé Zdenky nepochybnû
taky.
Jednou na mû ráznû ukázala seschl˘m ukazovákem, kter˘
vzápûtí dvakrát pokrãila smûrem k sobû: „Potﬁebuju s váma
mluvit!“
Udûlal jsem na Zdenky nechápav˘ mopsliãí ksiftík pln˘ roz‰afného údivu a okázalého chaplinovského pﬁekvapení. Obû
dívky reagovaly v˘buchem huronského smíchu.
„Potﬁebuju s váma mluvit – mezi ãtyﬁma voãima!“
Zvedl jsem h˘Ïdû dosud ladnû rozplesklé po ãalounu jejich
náv‰tûvnické Ïidle, vstoupil do místnosti k ‰éfce, zavﬁel dveﬁe
a usedl proti ní.
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„UÏ mû to tady fakt sere! Odcházím do dÛchodu. Konãím
tady!“
Vrazila mi vytetované ãíslo aÏ pod nos.
„UÏ mû nebaví dohadovat se poﬁád s tûma kreténskejma
papalá‰ema na NVP vo kaÏdou pﬁiblblou kravinu. Chce to sem
nûkoho mlad˘ho! Vostr˘ho. Nûkoho, kdo dobﬁe rozumí na‰emu oboru… Nûkoho energick˘ho. Nûkoho je‰tû ne tak
Ïivotem zhuntovan˘ho… Nevopotﬁebovan˘ho!“
Práskla dÛraznû numerem do stolu.
„Bojím se, Ïe sem místo mû nastrãej nûjak˘ho soudruha!
Bavila jsem se o tom s obûma Zdeniãkami. Mluvila jsem uÏ
i s doktorem Pithartem. V‰ichni ãtyﬁi si myslíme, Ïe ideálním
‰éfem v Ústﬁedních skladech byste byl právû vy! No tak? Co?
Co jako? Co tomu ﬁíkáte?“
âuãel jsem na ní jako to boÏí hovádko, které právû spatﬁilo
novou truhláﬁovu práci umístûnou ve vstupním vjezdu: „Mnû
se ale v KovosluÏbû opravdu líbí… Mám tam i pomûrnû
slu‰nej plat. KovosluÏba má kaÏdejch ãtvrt roku prémie, ale
ú-sklady…, vÛbec ne!“
Byla to ãistá pravda. Znal jsem v˘‰i platu obou Zdeniãek
a byla to proti nám hodnû smutná mizérie. Prémie se v Ústﬁedních skladech opravdu skoro nikdy nebraly. KovosluÏba po celou dobu svojí existence naopak patﬁila na absolutní ‰piãku
mezi praÏsk˘mi komunály. To vûdûla ãíselná ‰éfová stejnû
dobﬁe jako já.
„No dobﬁe, dobﬁe… Buìme konkrétní… Já bych vám
mohla vyboxovat tak maximálnû kolem tﬁech, moÏná snad kolem tﬁech a pÛl tácÛ mûsíãnû…“
„To je dost málo…“
„Ne, ne, ne!“ Zapálila si rychle dal‰í letku. „Nic mi k tomu
dál neﬁíkejte! Nechejte si nûjakej ãásek na rozmy‰lenou!
âtrnáct dní, jó? Tak jo.Tak co? âtrnáct dní… Co vy jako na to?“
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K˘vl jsem, co mi jiného zb˘valo.
„Tak ãtrnáct dní!“
Zvedl jsem se. Rozlouãil. Ode‰el. Mávala mi na cestu tím
stra‰liv˘m modr˘m ãíslem.
âtvrt˘m ãlenem tohoto pracovi‰tû Ústﬁedních skladÛ, n. p.,
byl JUDr. Petr Pithart. Byl to muÏ neobyãejnû maliãkat˘
a v roce 1978 dokonce ·TÍHL¯. Ano.Trvám na tom, co ﬁíkám.
Prostû b˘val tenkrát ‰tíhl˘. Do m˘ch tradiãnû jiÏ ‰pr˘movn˘ch
debat s obûma Zdeniãkami a jejich kostnatou ãíslicovou
‰éfkou se Petr Pithart zapojoval jenom obãas a skoro vÏdy
nûjak nevhodnû.
Pamatuji se, jak se jednou, kdyÏ jsem u nich v kanclu právû
docela vesele perlil, doktor Pithart náhle zvedl od svého pracovního stolu, kde si vût‰inou ãítal kníÏky, pﬁistoupil aÏ ke
stolu Zdenky Slabé (‰tíhlá brunetka) a s útlou kníÏeãkou
v ruce prohlásil: „Jéé.. Jejda! Právû si zde ãtu pÛvabnou kníÏeãku o historii pûstování vinné révy…“
Hovoﬁil vÏdy velmi kultivovanû a pﬁímo aÏ ãítankovû spisovnû. Nedal se pﬁeru‰it nechápav˘mi pohledy obou Zdeniãek a stoje nad nimi pronesl deklamativnû nûkolik citací
z rozevﬁené historické publikace, kterou tﬁímal v ruce nenapodobiteln˘m zpÛsobem okoukan˘m zﬁejmû od Vladimíra
Ilijiãe Lenina hovoﬁícího k masám.
V tûch jeho ãten˘ch citacích ale urãitû nebyl ani Ïdibíãek
poesie nebo byÈ jen na ‰piãku noÏe humoru.
V prÛbûhu sedmdesát˘ch let koloval vtip, Ïe ve‰keré obyvatelstvo âSSR se rozdûluje na dvû základní typotvorné sloÏky:
budovatele socialismu a uÏivatele socialismu. Pokud bychom
se pokusili rozdûlit podle tohoto klíãe stolovou spoleãnost
naslouchající právû citacím o vinné révû, pak bychom „my“
– numerická ‰éfka, Zdenka Slabá, Zdenka Hovorková a já – patﬁili celkem jistû k typick˘m budovatelÛm socialismu. Jedin˘
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nefal‰ovan˘ UÎIVATEL socialismu by naopak byl slavn˘ chartista a disident JUDr. Petr Pithart.
·éfka o nûm urãitû vûdûla úplnû v‰echno, ale Zdeniãky
a já jsme nemûli o Pithartovû podzemní, ilegální práci nejmen‰í tu‰ení. Zato jsme úplnû v‰ichni mûli velice pﬁesn˘ pﬁehled o jeho práci nadzemní, legální, za kterou byl Ústﬁedními
sklady placen. No a ta stála nepochybnû krajcvajc za starou
belu.
Petr Pithart mûl na starosti hmotné bilancování.TotéÏ jsem
za celou KovosluÏbu dûlal právû já, jen úplnû bokem, mimo
ﬁadu dal‰ích – daleko hor‰ích – povinností. Jednou za ãtvrt
roku se dûlalo zpûtné statistické hlá‰ení. Celkem ãtyﬁi plachty
formátu A3, byl to pﬁedtisk pln˘ mal˘ch kolonek.Ve sloupcích
bylo období aÏ pûti let zpûtnû, aktuální rok a deset let v˘hledÛ.
Jen JEDNOU ROâNù se bilancovalo – tedy rozepisovaly se pﬁídûly komodit pro pﬁí‰tí rok. Bylo tam úplnû v‰echno, od cihel,
pneumatik pﬁes benzin aÏ po ocelové profily. Stovky poloÏek.
Úkolem Petra Pitharta bylo pouze ty „plachty“ vybrat od
v‰ech praÏsk˘ch komunálÛ. Jejich údaje poté seãetl a vyplnil
do nového elaborátu úhrnem za cel˘ NVP. Hotové arciÈ veledílo pak pﬁedal na Státní plánovací komisi, která tyto evidentní nesmysly (vycucané ãasto z prstu) sãítala z hlá‰ení
v‰ech krajÛ za celou âSSR pomocí toho nejmodernûj‰ího
– dûrno‰títkového – elektronkového sálového poãítaãe.
VÏdy kdyÏ jsem dorazil k Petru Pithartovi se ãtyﬁmi peãlivû
vyplnûn˘mi a razítkami pﬁedpisovû nabu‰en˘mi plachtami,
projevoval nemalou radost:
„PraÏská KovosluÏba je jedin˘ národní podnik, kter˘ potﬁebná hlá‰ení odevzdává ﬁádnû vyplnûná a vãas.“
Smál se na mû. Na lejstra v‰ak ani nepohlédl a roz‰afnû je
mrskl do svého nudou zívajícího ‰uplete. Poté pokraãoval
v ãetbû právû rozeãtené kníÏky.
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Dlouhodobû jsme spolu velmi dobﬁe vycházeli. Naposledy
jsem se s ním uvidûl nûkdy na konci roku 1988. To jsem jiÏ
del‰í ãas pracoval jako vedoucí útvaru. Petr Pithart se u mû
objednal telefonicky. Dostavil se vãas. Posadili jsme se ke
kávû a z nûj sáhodlouze vylezlo, jako z nûjaké tajemné deky
chlupatice, Ïe je bez místa a Ïe shání zamûstnání. Petr Pithart
si pﬁál b˘t v roce 1988 zamûstnán v KovosluÏbû.
Byl bych ho b˘val pﬁijal, právníka jsme opravdu potﬁebovali. Obsáhle jsem mu vysvûtloval, co by u nás dûlal, a on se
v‰ím souhlasil. Potom se jiÏ neozval.
Je‰tû jeden chartista pracoval v KovosluÏbû. Martin Fendrych. Ten byl myãem oken, myãem velmi ‰ikovn˘m, pracovit˘m a rychl˘m. Nikdy se v‰ak v práci nezdrÏel déle neÏ dvû
hodiny dennû.
ZdÛrazÀuji, Ïe jsem nemûl nejmen‰í tu‰ení ani u Pitharta,
natoÏ u Fendrycha, Ïe to jsou chartisté a disidenti. Není ale
jistû nic zvlá‰tního na tom, Ïe jsem jejich bouﬁlivé kariéry
sledoval po roce 1989 s velikou pozorností, vÏdyÈ to byli dva
lidé, které jsem kdysi osobnû poznal.
Na zkou‰ce u VycpálkovcÛ v roce 1977 si mû vÛbec nikdo nev‰ímal. Vesele a udivenû na mû mávala jenom korepetitorka
paní Libu‰e Bezdûková, která mû je‰tû den pﬁed tím vidûla na
Dimitráãi u Aleny Skálové, kde jsem ale byl uÏ naposledy. Zapojil jsem se tedy do rozcviãky, potom do nácviku krokÛ ve
ãtyﬁech ﬁadách, je‰tû pozdûji se trénovalo totéÏ i v párech.
Na první zkou‰ce u VycpálkovcÛ mû nejvíce pﬁekvapila
pﬁíkrá zmûna v postavení mého folklorního Boha Radka Rej‰ka. Souborové zkou‰ky ﬁídila Eva. Radek tak pÛsobil jen jako
jeden z nás.V roce 1977 chodilo na zkou‰ky je‰tû velké mnoÏství zku‰enûj‰ích ãlenÛ souboru z konce padesát˘ch a ‰edesát˘ch let.
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Nûkteﬁí z nich jiÏ sice netancovali, ale zkou‰ek se tu a tam
pﬁesto zúãastÀovali a k Radku Rej‰kovi mívali ﬁadu vtipn˘ch
poznámek a ‰pílcÛ. Vzpomínám si zejména na Tomana
Neklana a Standu Kru‰inu, kteﬁí – sedíce pohodlnû rozvaleni
na laviãkách v baletním sále – Radka stále popichovali. K tomu
se vût‰inou s velikou chutí pﬁidávali i aktivnû tancující matadoﬁi: Arno‰t La‰toviãka, Slávek Soukup, Vladimír Holub, Petr
Kasa, Radek Kochánek, Jiﬁí Kabele…
VycpálkÛv soubor by (z mého subjektivního pohledu davového taneãníka kﬁovinného typu) mohla pravdûpodobnû
nav‰tûvovat polovina lidí z pﬁípravky, Ïádn˘ opravdu propastn˘ rozdíl v kvalitû jsem nenacházel.
Oproti pﬁípravce bylo ale v souboru nûkolik vynikajících
jedincÛ, kteﬁí nad prÛmûr v˘raznû vyãnívali. Na tûch prvních
zkou‰kách mû nejvíce zaujal Franta Mana. Ten se ale v té
dobû jiÏ se svojí manÏelkou stûhoval do Plznû, kde se oba stali
vítanou posilou folklorního souboru plzeÀské ·kody. S tímto
souborem se budeme v jiÏ velmi krátké dobû ãasto setkávat
na pﬁehlídkách, soutûÏích a festivalech. Franta Mana byl drobnûj‰í postavy a zvládal zejména toãivé figury ve famózním
tempu a opravdu nevídaném provedení.
V roce 1978 Vycpálkovci ve StráÏnici neúãinkovali. K mému
obrovskému pﬁekvapení ale ná‰ zﬁizovatel – ÚKDÎ – uhradil
celou ãástku za autobus, stravování, ubytování pro souboráky na cel˘ stráÏnick˘ víkend.Tím je jiÏ tradiãnû ãervnov˘ pátek aÏ nedûle pﬁed zaãátkem ‰kolních prázdnin.
Z ﬁad Vycpálkova souboru se na tento studijní zájezd pﬁihlásilo jen asi kolem dvaceti ãlenÛ. Vedení souboru tedy doplnilo úãastníky o dal‰í zájemce z ﬁad pﬁípravky. Do StráÏnice
nás cestovala plná karosa, tedy kolem padesáti lidí.
S Pepou Urbánkem jsme se velice radovali, protoÏe vût‰inu
lidí v autokaru do StráÏnice tvoﬁili na‰i kamarádi z b˘valé
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Radosti. Pﬁed zahájením cesty jsme nav‰tívili sklepy JZD Blatniãka v Michalské ulici v Praze, abychom ohlednû dodrÏení
stylové etnografické ãistoty zakoupili dva národopisné demiÏony nefal‰ovaného víneãka z DolÀácka.
Nikterak vás asi nepﬁekvapím, kdyÏ pﬁipodotknu, Ïe ve
chvíli, kdy ná‰ autobus roloval pﬁed stráÏnick˘m lehkoatletick˘m stadionem, na‰í ubytovnou, byly demiÏony z Blatniãky jiÏ
dávno vyschlé.
Vedeni nûkolika oborov˘mi znalci místního koloritu jsme
se proto okamÏitû odebrali ze StráÏnice do Petrova. Zde je malinkat˘ kopeãek provrtan˘ sítí vinn˘ch sklípkÛ. Po vysilujícím
ko‰tu snad ze v‰ech na kopeãku právû pﬁítomn˘ch soudkÛ
jsme doplnili své prázdné demiÏony nov˘m obsahem.
Od roku 1978 jsem byl na stráÏnickém folklorním festivalu
pﬁibliÏnû dvacetkrát. Skoro vÏdy jsem zde také roz‰íﬁil svÛj pomysln˘ seznam folklorních boÏstev o dal‰í nezapomenutelné
postavy. K m˘m jiÏ existujícím boÏstvÛm – Evû a Radku Rej‰kov˘m, Alenû Skálové, Jiﬁímu Pospí‰ilovi – zde pravidelnû
pﬁib˘vala dal‰í a dal‰í: Lubomír Málek, Slávek Volav˘, Jan Rokyta, Jura Pavlica, Martin Hrbáã…
Jediná vûc, která na mû ve StráÏnici pÛsobila v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech zápornû, byla strava pro úãinkující
soubory. Po celou tuto dobu se stravování nezmûnilo a tvoﬁilo
nezbytn˘ doplnûk rázovitého stráÏnického trojdení. Pﬁitom po
cel˘ Ïivot vyhrazuji jídlu jen celkem okrajovou pozornost. Jím
prostû a jednodu‰e v‰echno.
Ve stráÏnickém areálu, kter˘ kaÏdému pravovûrnému
Bﬁevnováku musí pﬁipomínat zahu‰tûnou a zmen‰enou kopii na‰í milé tak obory Hvûzdy na Vypichu, se v‰em úãinkujícím strava podávala na igelitov˘ch talíﬁích s umûlohmotn˘mi pﬁíbory, v prostoru vzadu za zámeãkem smûrem ke
koupali‰ti.
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K obûdÛm a veãeﬁím pak byla bezv˘hradnû servírována
JÁTRA. DÛvod tohoto gastronomického opatﬁení mi opravdu
není znám. Za socialismu patﬁily ve‰keré vnitﬁnosti k úzkoprofilov˘m trhákÛm a u v‰ech ﬁezníkÛ byly k mání v˘hradnû
pro jejich známé a vÏdy ov‰em pod pultem. Ne tak na stráÏnick˘ch folklorních festivalech.Tam naopak játra du‰ená, játra
vaﬁená a játra propeãená na tisíc zpÛsobÛ byla jedinou moÏností ku zaplnûní na‰ich hladov˘ch bachorÛ, ãepcÛ a dokonce i knih.
K játrÛm byla servírována slepená kﬁupavû nedovaﬁená
a místy pﬁipálená r˘Ïe, jindy modﬁe nahnil˘ rozvaﬁen˘ brambÛrek nebo obrovitá kola knedlíkÛ vyrábûn˘ch snad z papundeklu a polystyrenu.
V roce 1978 jsme bloudili okouzlenû po stráÏnick˘ch lesních cestách, klop˘tali v úplné tmû pﬁes obrovité koﬁeny
okolních listnáãÛ. Lidové muziky volnû hrály u zámeãku i na
‰ancích. Váhali jsme mezi náv‰tûvou stadionu Bludník a Zahrada, kde toho veãera vystupovali jediní zahraniãní úãastníci
festivalu: totiÏ soubor bulharsk˘ a soubor sovûtsk˘. Nakonec
jsme správnû usoudili, Ïe chorovody i kozáãka jsme jiÏ opravdu vidûli mnohokrát, a pﬁesunuli se urychlenû na stadion
Bludník.
Tam jiÏ probíhala skvûlá pﬁehlídka souborÛ ãeskoslovensk˘ch. Jak ub˘valo petrovského víneãka v na‰ich demiÏonech, dostávali jsme se strÏeni skvûlou muzikou do stále vût‰ího varu. V‰e vyvrcholilo v samotném závûru veãera,
aÏ kolem pÛlnoci, kdy na jevi‰tû nastoupil folklorní soubor
Zemplín Michalovce.
Mûsto Michalovce leÏí je‰tû dál na v˘chod neÏ Ko‰ice.
Tamûj‰í folklor má hodnû blizouãko k dynamickému projevu
maìarskému. Zemplín stﬁihal jeden skvûl˘ ãardá‰ za druh˘m
a hledi‰tû Bludníku jejich v˘konÛm bouﬁlivû aplaudovalo.
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A pak pﬁi‰el závûr jejich vystoupení. Pﬁed soubor vystoupil aÏ
daleko na pﬁedscénu jeden z nejstar‰ích taneãníkÛ. Uklonil se
a v naprostém tichu zaãal improvizovat úÏasné cifry.
Mûli jsme pocit, Ïe ten staﬁík létá. Mysleli jsme si, Ïe ten
dûdek tam snad levituje.Vzná‰el se pÛl metru nad pódiem, tak
byla jeho cifra rychlá. Z pozadí scény k nûmu pﬁistoupil
druh˘ star‰í seschl˘ povﬁíslo, pﬁidala se muzika a oni spoleãnû
pﬁedvedli tutéÏ cifru podruhé.
Hledi‰tû na Bludníku okamÏitû pochopilo, Ïe se nejedná
o improvizaci sólisty, ale Ïe jde o preciznû secviãenou fintu.
To se jiÏ ale Zemplín Michalovce rozmísil po celé plo‰e jevi‰tû
a v‰ichni ãlenové souboru pﬁedvádûli tent˘Ï úchvatn˘ trik potﬁetí za sebou. Do jednoho v‰ichni stejnû!
Zemplín Michalovce mûl na Bludníku velkolep˘ úspûch.
Nesli jsme si prázdné demiÏony po lesní cestû a váhali, zda
zamíﬁíme k muzice hrající nahoﬁe na ‰ancích nebo pÛjdeme
radûji na pódium stojící vedle zámeãku.
Je‰tû stále pod dojmem velikého záÏitku na Bludníku jsem
hlasitû vykﬁikl:
„Zemplín!“
Souãasnû jsem se plnou silou odrazil levou nohou smûrem
vzhÛru.Ve stejném momentu jsem pravé koleno vytrãil aÏ nad
hlavu. Chtûl jsem se také exhibicionisticky pustit do tûch honvédiszkolafeketekoloszvárkáposzta cifer pﬁedvádûn˘ch Zemplínem. Pﬁi dopadu na jak˘si trãící koﬁen se mi noha otoãila
chodidlem dovnitﬁ.Takto jiÏ vymknut˘ lev˘ kotník jsem si
je‰tû pﬁidupl pravou nohou. V kotníku to kﬁuplo. Vûdûl jsem,
Ïe je opravdu zle.
Vidûl jsem obrovité Ïluté hvûzdy a bojoval intenzivnû
s mdlobou.
Moji pﬁátelé Josef Urbánek, Hanka Vízelková a Tomá‰ Jak‰
se mohli roztrhat smíchem.Velice dlouho se domnívali, Ïe se
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syãe ukrutnou bolestí válím na lesní cestû, jen abych je rozesmál a potû‰il, pro jejich gaudium a veselou kratochvíli.
Po chvilce se v‰e vysvûtlilo a oni mû chtûli okamÏitû deportovat do nemocnice k amputaci konãetiny nebo alespoÀ
na o‰etﬁovnu, kter˘ch je ve stráÏnickém areálu v dobû festivalu nûkolik.To jsem ale se v‰í rozhodností odmítl. S pomocí
Tomá‰e a Pepy jsem se dopajdal na ubytovnu stráÏnického
lehkoatletického stadionu.Tam jsem ty ochotné samaritány od
sebe odehnal. Chtûli se pﬁece pÛvodnû dívat na lidové muziky
hrající na ‰ancích!
Potom jsem udûlal vÛbec asi nejvût‰í myslitelnou blbinu
toho nezapomenutelného veãera:
Lehl jsem si na lÛÏko a usnul.
Je známo, Ïe v˘ron v kotníku se musí ledovat v co nejkrat‰ím ãase po úrazu. Potom je nadûje na rychlou a úspû‰nou
rehabilitaci.
KdyÏ jsem se ráno probral z mrákot, nacházel se jiÏ u mé
hlavy studen˘ párek s hoﬁãicí a chlebem toho dne obzvlá‰tû
tvrd˘m. V mém okolí se pohybovalo nûkolik desítek samaritánÛ z ﬁad Vycpálkova souboru i z pﬁípravky. Já jsem dále odmítal nemocnici i jakékoliv stráÏnické o‰etﬁovny.
Kotník, kter˘ v noci otekl jako konev, jsem ponoﬁil do pﬁineseného k˘ble s vodou a aplikoval obklady octanu hlinitého
pﬁekrytého se‰modrchan˘m smrdut˘m fáãem. K tomu v‰emu
jsem po zbylé dva dny festivalu pﬁikusoval pouze stráÏnickou
lahÛdku.TotiÏ: játra, játra, játra, játra stokrát jinak.
Po prázdninách jsem uÏ byl opût pﬁipraven se plnû vûnovat troeningu amatérského folklorního tance.
Jarda Helebrant byl organizaãním vedoucím taneãní sloÏky
Vycpálkova souboru. Staral se peãlivû o v‰echny záleÏitosti, na
které Eva a Radek Rej‰kovi nemûli ãas nebo náladu. Jarda také
peãoval o informace na souborové nástûnce. Tam byl vÏdy
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termínovník vystoupení a zájezdÛ, pﬁípadnû obsady k jednotliv˘m tancÛm.
Vzpomínám si, Ïe ihned poté, co se na nástûnce objevil termín zájezdu s názvem festival Îelezniãáﬁsk˘ Zvolen, zaãaly se
dít pro mû úplnû nevysvûtlitelné záhady.
Skoro polovina taneãní sloÏky na zájezd nemohla:Ten mûl
nutné povinnosti v práci, ta náhle onemocnûla, ten se pﬁedem
omlouval… Nakonec to celé dopadlo tak, Ïe do nominace na
tento zájezd se dostali v‰ichni ãlenové taneãní sloÏky, kteﬁí
vÛbec mohli jet.
Bylo to pro mû veliké a krásné pﬁekvapení. Od pﬁíchodu
do souboru jsem tancoval jen Mazuru, která se právû v roce
1977 zaãínala zkou‰et. Dále jsem vytváﬁel muÏné „kﬁoví“ v Husarech. Pro zvolensk˘ zájezd jsem byl v obsadách TrubaãÛ,
·estipárové, Chodska, Mazury a Husara.
Nevûﬁil jsem proto vlastním oãím a stále jsem si to chodil dokola ãíst na nástûnku, abych svému dokonalému ‰tûstí uvûﬁil.
Na tomto místû vyprávûní povaÏuji za dÛleÏité na chvilenku se úplnû zastavit.V nejbliÏ‰ích jiÏ vteﬁinách totiÏ vstoupí
na stránky tohoto historického spisu krajnû dÛleÏitá postava
– vedoucí celého Vycpálkova souboru Míla Rychta.
JiÏ jsem se zmínil nûkolikrát, Ïe Evu a Radka Rej‰kovy
jsem od zaãátku mûl a budu mít stále za svoje folklorní bohy.
Na rozdíl od Rej‰kÛ jsem Mílu Rychtu od samého zaãátku povaÏoval za VRCHNOST.
Sám jsem nepochybnû patﬁil k souborov˘m kmánÛm.
Jak lze v obecné rovinû definovat vztahy poÈouchl˘ch ãesk˘ch kmánÛ k jakékoliv vrchnosti?
PoÈouchlí ãe‰tí kmáni se v bezprostﬁedním styku se svojí
vrchností chovají naoko vÏdy shrbenû, krajnû zdvoﬁile, velmi
ãasto skoro aÏ ﬁiÈoplazecky. Souãasnû si ale poÈouchlí ãe‰tí
kmáni vÏdy myslí „svoje“ a své vrchnosti se potom zákeﬁnû
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po‰klebují, rafinovanû ka‰párkují, ‰vejkují – a dûlají si jednodu‰e ze své milé VRCHNOSTI nejroztomilej‰í ‰oufky, legrácky
a srandiãky.
Mûjte prosím tuto obecnû formulovanou tezi pﬁi ãetbû
tohoto poutavého pojednání stále na zﬁeteli! Já sám jsem na
Mílu Rychtu získal ponûkud jin˘ pohled aÏ o cel˘ch dvacet let
pozdûji, nûkdy na konci milenizujícího se tisíciletí, coÏ ov‰em
znaãnû pﬁesahuje rozmûr tohoto mého rozprávûní, které
konãí jiÏ v roce 1988. Po celou dobu zde popisovanou tedy
Mílu Rychtu pozoruji, sleduji a popisuji jen ze svého vlastního
zorného úhlu, to jest pohledem typického poÈouchlého ãeského kmána, hledícího právû nahoru, vzhÛru k oblakÛm nebesk˘m, na v˘‰iny k jasné vrchnosti.
BûÏn˘ davov˘ taneãník kﬁovinného typu nevidí souborové muzikanty a sólové zpûváky nijak ãasto. Taneãní sloÏka
souboru totiÏ nacviãuje zvlá‰È za doprovodu klavírní korepetice a totéÏ se t˘ká i nácviku sborového zpûvu.
Taneãníci se potom setkávají s muzikou jedinû na vystoupeních a zájezdech. Pouze pﬁi dÛleÏitûj‰ích zájezdech a pﬁed
vybran˘mi vystoupeními se provádûla tzv. secviãná zkou‰ka
muziky a taneãníkÛ ve velkém baletním sále ÚKDÎ.
Smyslem takové spoleãné zkou‰ky muziky a taneãníkÛ je
pﬁedev‰ím upﬁesnit nástupy a závûry tancÛ a pﬁípadnû zpomalit ãi zrychlit tempa v pﬁechodov˘ch fázích tancÛ. Sólová vystoupení muziky (mezi jednotliv˘mi tanci) tak taneãníci mûli
moÏnost sledovat v˘hradnû jen na vystoupeních a zájezdech.
V roce 1978 jsem byl ãlenem Vycpálkova souboru sice jiÏ
déle neÏ rok, ale vycpálkovskou muziku jsem dosud nevidûl.
Nebyl jsem nominován na Ïádn˘ zájezd, nebyl jsem je‰tû zaﬁazen v obsadách a na vystoupení jsem nechodil. Pravidelnû
jsem se zúãastÀoval v‰ech taneãních nácvikÛ, t˘ral tûlo dvakrát za t˘den na zkou‰kách a tím to pro mû tenkrát haslo.
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Moje postavení v souboru bylo tehdy docela zvlá‰tní, protoÏe vûkem a názory jsem mûl velmi blízko k tûm nejstar‰ím
v taneãní sloÏce, ale naopak dobou strávenou v souboru jsem
patﬁil k tûm nejmlad‰ím, kteﬁí byli o deset aÏ patnáct let
mlad‰í neÏ já.
A to se mi právû od samého zaãátku na Vycpálkovcích
líbilo ze v‰eho nejvíce: fyzick˘ vûk zde nehrál Ïádnou roli.
âasto jsem tehdy uvaÏoval, proã si asi pﬁed tím soustﬁedûním
na Spartû v roce 1977 vybrala Eva Rej‰ková z pﬁípravky právû
mû?
V té dobû chodívalo tancovat kaÏdou stﬁedu do pﬁípravky
ÚKDÎ kolem ãtyﬁiceti pomûrnû vyrovnanû dobr˘ch taneãníkÛ a taneãnic. Eva si mohla jistû vybrat i daleko perspektivnûj‰í postavy, neÏ jsem vÛbec mohl b˘t já, napﬁíklad Petra
âermáka nebo Jardu Literu, kdyÏ se omezím jenom na kamarády z Radosti, kteﬁí se o rok pozdûji do Vycpálkova souboru
ze stﬁedeãní pﬁípravky dostanou.
Pro chystan˘ zájezd do Zvolena byly obsady tancÛ z gruntu
pﬁedûlány. Zku‰enûj‰í ãlenové Vycpálkova souboru se ze zájezdu totiÏ masovû omlouvali, a my tûmto jejich „omluvenkám“ jiÏ záhy pﬁijdeme na kloub.
Pro nás ostatní se tím vlastnû pootevﬁela vrátka k tomu,
abychom si koneãnû zatancovali naostro.Vzhledem k opravdu
velikému poãtu zmûn v obsazení tancÛ se vedení souboru rozhodlo udûlat pﬁed odjezdem do Zvolena secviãnou zkou‰ku
taneãní sloÏky se souborovou muzikou.
Koneãnû jsem tedy usly‰el a spatﬁil vycpálkovskou kapelu, tehdy je‰tû s Frantou ·kardou, Láìou Pelikánem a pochopitelnû s primá‰em a vedoucím celého Vycpálkova souboru v jedné osobû Mílou Rychtou.
Z poãátku v‰e probíhalo normálnû, ﬁekl bych aÏ idylicky
pûknû. Muzikanti se shromáÏdili u dveﬁí do tûsného hlouãku,
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my naopak úhlopﬁíãnû pﬁes cel˘ sál u okna. Zkou‰ka mûla zaãínat Mazurou.
Pﬁesnû ve správn˘ moment jsme bujaﬁe vyrazili smûrem
k na‰í muzice, kam jsme se také kupodivu proplouhali ‰ikmobok˘mi plíÏiv˘mi pohyby rozvit˘mi velmi kvûtnatû po
celé plo‰e parketu.Tam jsme vytvoﬁili nepravideln˘ hlouãek
a do pﬁesnû uÈatého hudebního „general stop-time“ nasadili
ku sborovému zpûvu:
„Já do lesa nepo…“
„S T O P ! “
Zaﬁval umûleck˘ vedoucí celého Vycpálkova souboru písní
a tancÛ Míla Rychta hlasem tûÏce citovû podráÏdûného bahenního buvola. Vyndal housliãky zpoza svého tuãnû zbytnûlého podbradku, velevzácn˘ osobní nástroj tento rutinovanû vsunul pod kﬁídlo, vymanil se vûru bystﬁe z podruãí
svého sevﬁeného muzikantského kolokvia a pﬁedstoupil
pﬁímo pﬁed nepravideln˘ hlouãek tvoﬁen˘ pﬁeváÏnû bytostnû
poÈouchl˘mi ãesk˘mi taneãními kmány.
V pravé ruce stále tﬁímal svÛj v˘hruÏnû zahrocen˘ smyãec
a didakticky jím mrskal, ‰vihal a máchal ledva jen tûsnû u na‰ich polekan˘ch zrakov˘ch senzorick˘ch ãidel, dodávaje tak
chmurnû závaÏného dÛrazu kaÏdému ze sv˘ch slov:
„VáÏení a milí pﬁátelé! Takto by to opravdu ne‰lo! To tedy
ne! moji váÏení a milí pﬁátelé! NemÛÏete opravdu zpívat
takto úplnû rozplizle: Jd.les.npjdu… Oddûlujte, prosím pûknû,
moji milí pﬁátelé, v˘raznû jednotlivá slova od sebe! Oddûlujte,
prosím pûknû, jedno slovo od druhého!“
Míla Rychta udûlal dva rychlé kroky smûrem vpﬁed.Tímto
neoãekávan˘m trikov˘m manévrem se dostal aÏ na stﬁed na‰eho hlouãku. BohuÏel se tím pﬁiblíÏil aÏ do mojí tûsné blízkosti. Potom nám v‰em ukázal svoji vytouÏenou pﬁedstavu,
svoji vlastní umûleckou vizi, jak má správn˘ muÏn˘ sborov˘
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zpûv opravdick˘ch chlapÛ vypadat. S velice pﬁehnanû rozevíran˘mi ústy, aby to snad i ti pﬁiblblí kmáni z taneãní sloÏky souboru stojící tûsnû kolem nûj lépe pochopili, do mého zdû‰eného u‰ního boltce z deseticentimetrové vzdálenosti zaﬁval:
„Vyslovujte zcela zﬁetelnû: Já! Do! Le! Sa! Ne! Po! Je! Du!“
Festival s názvem Îelezniãáﬁsk˘ Zvolen se konal pravidelnû kaÏdé tﬁi roky. Zúãastnil jsem se této velmi nároãné akce
osobnû hnedle nûkolikrát, a proto jiÏ nyní plnû chápu omluvy
zku‰enûj‰ích souborákÛ, kteﬁí se úãasti na podobnû samoúãeln˘ch podnicích radûji pﬁedem zku‰enû vyhnuli.
Do Zvolena jsme jezdívali vyhrazen˘m lÛÏkov˘m vagónem, a kdyÏ jsme se za veãerního, jiÏ zlehka tuhnoucího ‰erosvitu se‰li na nádraÏí, jali jsme se nakládati pﬁímo z perónu
otevﬁen˘mi okny zcela pﬁemr‰tûné zásoby bas tûhotn˘ch jiÏ
nedoãkav˘mi a skvûle vychlazen˘mi lahváãi a po okraj naplnûné demiÏony.
ZároveÀ s první cukaturou vlaku následovala velmi pouãná
úvodní zájezdová pﬁedná‰ka vedoucího souboru a umûleckého primá‰e v jedné osobû, nám v‰em jiÏ dobﬁe známého.
Tento jeho úvodní zájezdov˘ proslov b˘val vlastnû vÏdy
stejn˘. Pokud soubor cestoval autobusem, neváhal Míla zneuÏít k úvodnímu projevu mikrofon, aby ani jedinci sedající na
sedadlech co nejdál od vedení nebyli u‰etﬁeni jeho tak zlat˘ch
slov a pﬁepestr˘ch nauãení.
Vyslechnutí úmorné zahajovací zájezdové pﬁedná‰ky nás
moudré vedení souboru neu‰etﬁilo dokonce ani v pﬁípadû
mezistátních pﬁeletÛ. Leteck˘ spoj âeskoslovensk˘ch aerolinií zaplnûn˘ Vycpálkovci mûl rovnûÏ toto potû‰ení, jak ostatnû
spoleãnû zjistíme pﬁi podrobném studiu kapitoly osmé.
Nyní jsme ale na cestû do Ïelezniãáﬁského Zvolena.Vedení
souboru svolává v‰echny ãleny do uliãky vagónu k vyslechnutí nûkolika pﬁátelsky vﬁele vysloven˘ch slov.
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Do uliãky se samozﬁejmû nemÛÏeme vejít v‰ichni. Na zájezd nás cestuje kolem padesáti, z toho asi tak patnáct muzikantÛ a zpûvákÛ, zbytek tvoﬁí taneãní sloÏka.
KdyÏ se tedy v‰ichni dostateãnû vystrkají a potom zti‰í, zahovoﬁí Míla Rychta o vysoké dÛleÏitosti právû tohoto zájezdu,
na kterém jsme my (ostatnû vedením souboru peãlivû vybraní
jedinci) právû pﬁítomni. Jedná se o velmi dÛleÏitou representaci: celé Prahy, celého ãeského folkloru, jehoÏ jsme pﬁedními, eh, vlastnû vÛbec tûmi nejlep‰ími interprety, jde pﬁímo
o representaci celého státu, potaÏmo i celého na‰eho ÚKDÎ
na námûstí Míru v Praze, které jako vÛbec ten nejvy‰‰í kulturní
orgán na na‰í Ïeleznici je také poﬁadatelem tohoto velmi
dÛleÏitého zvolenského Ïelezniãáﬁského festivalu, kam my
– Vycpálkovci, aktuálnû – právû teì, jedouce po kolejích Ïelezniãních, zhotoven˘ch jak známo z ocele, chemické znaãky
Fe (ferrum), míﬁíme.
Zdaleka ne v‰ichni se mohli dostat do maãkanice dychtiv˘ch posluchaãÛ Mílov˘ch plkÛ a nesmyslÛ v uliãce a vyslechnout tak úvodní zájezdov˘ projev napﬁímo. Existují
i neukáznûní jedinci, kteﬁí se kvûtnatému projevu vyhnuli zámûrnû a zÛstali tak vedením souboru neodhaleni v útrobách
poloprázdn˘ch kupé.
A právû odtud se pﬁi ﬁeãnick˘ch pomlkách, nezbytn˘ch ku
oxygenaci plicních lalÛãkÛ a sklípkÛ nezadrÏitelného obﬁadního ﬁeãníka, oz˘vá hlasité Tssss pﬁi otevírání lahváãÛ. Blblblbl… crrr… crrr pﬁi pﬁetahování víneãka hadiãkou z demiÏonu do lahve. Glogloglo – ááááááh pﬁi zahajování radostné
konzumace.
Po velmi pozorném vyslechnutí vrchnostenského projevu se Josef Urbánek okamÏitû vydrápal na nejvy‰‰í lÛÏko
svého kupé. Tam se spokojenû natáhl a v téÏe vteﬁinû tvrdû
usnul.
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Ve vyhrazeném vagónu se vytváﬁejí dvû paralelní epicentra
zábavy.V jednom kupé je namaãkáno kolem dvaceti lidí a exceluje zde Ondra Pfeffer. O tﬁi kupé dál je dal‰í pûvecká skupina sdruÏená kolem Jardy Helebranta. Skupiny se navzájem
nepﬁekﬁikují, nepﬁeﬁvávají, kupodivu se nijak navzájem neru‰í,
ony v jedoucím vagónu jednodu‰e koexistují.
Poprvé v Ïivotû sly‰ím a oceÀuji zpûv a hru Jardy Helebranta. Naprosto unikátní hlasov˘ projev. Nûco podobnû pÛsobivého, podmanivého a souãasnû i silného jsem dosud nesly‰el. Jarda má skvûl˘ v˘bûr repertoáru. JiÏ této noci se Jarda
Helebrant stává m˘m dal‰ím (peãlivû v‰ak utajovan˘m) folklorním bohem.
Z ryze muzikologického hlediska znûjí od obou skupin
podivuhodné smûsi ÏánrÛ a mixy stylÛ. Ondﬁej Pfeffer, ale
i Jarda Helebrant jsou evidentními leadry sv˘ch mnohohlav˘ch pûveck˘ch uskupení, ale v˘bûr jejich repertoáru je velmi
‰irok˘. V noci té cesty do Zvolena jsem zaslechl jejich v˘lety
snad do v‰ech tehdej‰ích hudebních ÏánrÛ.
Kolem druhé aÏ tﬁetí hodiny ranní zábava slábne. Neukáznûní jedinci jsou jiÏ neukáznûnû unaveni. ·plhají na lehátka
a derou se na volná místa ke spánku.Ve tﬁi je jiÏ ve vagónu klid.
Pﬁesnû ve vteﬁinû, kdy poslední z neukáznûn˘ch opilcÛ zaklapne oãní víãka, se probudí poctiv˘m a intenzivním spánkem zarÛÏovûl˘ Josef Urbánek.
Seskoãí z lÛÏka zcela svûÏí a pln˘ naãerpané Ïivotní energie. Chvilinku ‰trachá a hara‰í a potom vybalí z futrálu housle.
Nikam nespûchá. Peãlivû a bohatû sytí smyãec kalafunou
a rozkládá dûtsk˘ aluminiov˘ stojánek, na nûjÏ peãlivû klade
jedin˘ notov˘ záznam, kter˘ si na cestu pﬁihotovil, notov˘
záznam urãen˘ jiÏ sam˘m aranÏérem pro houslisty zaãáteãníky. Stojí tam krasopisnû psáno: „Johann Strauss: Na krásném
modrém Dunaji (Wiener Waltz).“
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Pepa bujaﬁe nasadí.
Tuto lehce la‰kovnou operetnû podmanivou hrÛzu pﬁehrává nûkolikrát dokola s centimetrov˘mi pﬁehmaty.
„Pra‰ivky!“
„Vstávejte pra‰ivky!“
„No tak pra‰ivky!“
Dloube smyãcem do tvrdû spících, nároãnou zábavou
zmoÏen˘ch VycpálkovcÛ a ti jej v‰ichni jednotnû posílají stﬁídavû do hajzlu ãi pﬁímo aÏ do prdele.
Po pﬁíjezdu na nádraÏí ve Zvolenu jsme se jeli ubytovat do
internátu místního Ïelezniãního uãili‰tû. Nûco málo jsme pojedli a vûnovali se prostorové zkou‰ce v místním divadle.
Jevi‰tû zde bylo opravdu dostateãnû veliké, takÏe zásadní
vycpálkovsk˘ problém – Vejdeme se tam? – v tomto pﬁípadû
nemusel b˘t vÛbec ﬁe‰en.
Veãer mûl b˘t festival Îelezniãiarsky Zvolen slavnostnû zahájen. Kromû pûti zúãastnûn˘ch souborÛ v‰ak nepﬁi‰li Ïádní
diváci, takÏe to byla z na‰í strany témûﬁ absolutní power play.
V hledi‰ti sedûli pouze ãlenové tûch souborÛ, co právû nebyly
na jevi‰ti. Ná‰ soubor vystupoval jako poslední.
Tûsnû pﬁed zahájením na‰eho vystoupení udûlala velik˘
rozruch a následnû i pomûrnû bouﬁliv˘ kravál v dívãí ‰atnû
zpûvaãka muziky, paní Vûra Novenková. V roce 1978 to byla
jiÏ velmi seschlá a vrásãitá pod plachetkou osoba. Kromû
sopránovitého zpûvu v muzice u VycpálkovcÛ, zpûvu, kter˘
se snad mohl zalíbit jen na‰í naprosto zvrhlé vrchnosti, byla
je‰tû ãinná v souboru písní a tancÛ Zdenka Nejedlého, kter˘
pÛsobil pod zﬁizovatelem Vysokou ‰kolou ekonomickou.Tam
snad byla Vûra Novenková dokonce vedoucí souboru. Nebo
snad vedoucím tehdej‰ích NejedlovcÛ byl její manÏel, pan
Novenko.
To není tak dÛleÏité.
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Podstatné je, Ïe Nejedlovci a Vycpálkovci nikdy nemûli nic
spoleãného, snad kromû skuteãnosti, Ïe se oba soubory rÛznû
kolkolem obíraly folklorem.
Paní Vûra Novenková si tehdy ve Zvolenu asi popletla svoji
roli u VycpálkovcÛ (pouze sólov˘ zpûv s muzikou) a NejedlovcÛ (ﬁízení a vedení souboru).
Vrazila do dámské ‰atny na‰ich pﬁekrásn˘ch VycpálkovkyÀ
jako nûjak˘ pudivítr a ostr˘m hlasem se do pﬁítomn˘ch amálií pustila:
„Dûvãata! Dûvãata! Kolikrát vám mám ﬁíkat, Ïe ty stuhy ve
vlasech máte nosit rovnû! Dûvãata! Dûvãata, rovné stuhy!“
NaãeÏ se vrhla na nejbliÏ‰í taneãnici a zaãala jí rvát za ma‰liãky rozprostﬁené v jejím drdÛlku. V‰echny pﬁítomné oslnivé krasavice nejdﬁíve leknutím úplnû zatuhly. Ustrnuly nad
tak zjevnou kﬁivdou a drzostí. Vût‰ina z nich znala pod plachetkou osobu jenom z poutavé povinné ãetby od Karla
Jaromíra Erbena. K obranû sv˘ch lidsk˘ch práv a hrd˘ch vycpálkovsk˘ch drdolÛ chrabré dívky – pamûtlivy vlasteneckého
odkazu bájeslovné Vlasty a ·árky – pevnû semkly jinak pomûrnû ha‰teﬁivé svoje ﬁady a kolektivnû expedovaly vetﬁelkyni
ze ‰atny aÏ na chodbu.
Jsem jsem vûru rád,
Îe jsem dostal mladou Ïenu,
Jsem jsem vûru rád,
Îe jsem dostal – hop ‰up!
Dozpívali jsme nástupní pûveck˘ sbor a po celé ‰íﬁi zvolenského pódia jsme se pustili do poskokÛ, dvojposkokÛ, ‰mejdûní, obkroãákování, skotaãení, vrtûní, podupávání, juchání
a zvedaãkování. Tanec s názvem Chodsko byl lehce naru‰ován neustál˘m voláním zcela desorientované Daniely Stavû109
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lové: „Gdû síí? Gdû síí?“ Daniela, která kvÛli etnografické
prÛzraãnosti a ãistotû odloÏila pﬁed zahájením tance svoje
silné br˘le, pátrala po v˘mûnû taneãníkÛ v párech po svém
obvyklém partneru Ivanu (Travoltovi) Spiessovi, kter˘ ale popadl po v˘mûnû první dívku, co byla právû po ruce, a pﬁebyteãn˘ kluk se jiÏ pﬁesnû na druhé stranû pódia ukryl za
‰álou scény. „Gdû síí? Gdû síí?“ volala po svém Spiessákovi
jiÏ meznû zoufalá Daniela je‰tû nûkolikrát. Potom jí nezbylo
nic jiného neÏ v místû sobû vystﬁihnout neplánované taneãní sólíãko.
Po ‰esti minutách tance jsme s vítûzn˘mi gesty opou‰tûli
za pomûrnû jen vlahého potlesku jevi‰tû, abychom se v zákulisí pﬁeskupili k dal‰ímu taneãnímu ãíslu.
To jiÏ vstupovala velmi drobn˘mi krÛãky poranûné kachniãky na jevi‰tû zpûvaãka Vûra Novenková, která je‰tû pro
zlep‰ení vstupního efektu rozprostﬁela po tváﬁi ukrutnû strojen˘ úsmûv pln˘ citovû romantické tuÏby.
Z druhé strany scény se k ní celkem ledabyle klátivou
chÛzí pﬁibliÏoval mastn˘ a dobﬁe vyÏivovan˘ chasník Honza
Dobe‰. Byl to velmi mil˘ star‰í tlusÈoch, jehoÏ zdatná postava
pﬁipomínala hru‰ku máslovku.
Milostn˘ duet zahájil Honza komplikovanû formulovanou
Ïádostí, aby mu ta vûkem se‰lá babizna nechala v noci otevﬁené okénko od své malé komÛrky, Ïe on…
JeÏibaba ale nechtûla! Váhala a zdráhala se velmi cudnû
rumûnû a pla‰e.
K Dobe‰ovi, kter˘ jiÏ vcelku pﬁímoãaﬁe objasnil publiku
své erotické zámûry, vysílala ta vrásãitá klekánice pohledy
plné koketérie, pomrkávala na nûj, av‰ak stále je‰tû nevûdûla,
zda mu má ten svÛj voÀav˘ rozmar˘nek dát…
„No to je porno!“ zasmála se potichu Lenka Kutinová, se
kterou jsme sledovali odporn˘ milostn˘ v˘jev spoleãnû, pﬁi110
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praveni jiÏ za ‰álami k dal‰ímu taneãnímu v˘stupu. „KdyÏ ale
zavﬁe‰ úplnû vobû voãi, Jirko, tak musí‰ uznat, Ïe ta muzika je
fakty docela pûkná…“
Zavﬁel jsem s radostí pevnû oãi. Muzika byla opravdu dokonalá a skvûlá. Pﬁedstavil jsem si Honzu Dobe‰e, jak si tak leze
oknem do staﬁeniny voÀavé komÛrky. Oj, kruci‰! to by muselo
b˘t obrovité okno, aby se jím jeho hru‰ka máslovka protáhla!
Pﬁedstavoval jsem si Honzu Dobe‰e, Ïe uÏ je úspû‰nû uvnitﬁ
té provonûné komÛrky a sundává si pﬁed muÏnou akcí kalhoty,
má na sobû asi ponûkud vût‰í ãervené trencle… Pﬁedstavil
jsem si, Ïe pod plachetkou osoba se z lÛÏka na roztouÏeného
Honzu pÛvabnû usmívá…
Udûlalo se mi ‰patnû. Ten pocit nevyslovitelného odporu
a zhnusení jsem uÏ dobﬁe znal:
SouloÏící kostlivci!
Druhého dne ráno se Soubor písní a tancÛ Josefa Vycpálka,
nositel ¤ádu práce a Ceny Antonína Zápotockého, odejel
fotografovat na jakousi louãku u mûsta Zvolena. Vznikly tam
vÛbec nejlep‰í propagaãní barevné fotografie, které byly souborem vyuÏívány je‰tû i po celá osmdesátá léta. Dívky zde sedí
pÛvabnû rozprostﬁeny na zelené louce, muzika je na‰tûstí ve
veliké vzdálenosti, nevidíme ji v detailu, jen ji tam tu‰íme,
idylick˘ kolorit vytváﬁejí zejména pﬁíkré okolní kopce, které
rafinovaná matiãka pﬁíroda opatﬁila hlubok˘mi listnat˘mi
lesy.
V popﬁedí v‰ech tûchto fotografií je Haniãka Vávrová,
budoucí televizní hlasatelka, vedle ní sedí Betynka Ehrenbergerová a dal‰í a dal‰í. Betce a Hance je na fotkách jen ‰estnáct
let, jsou v té dobû je‰tû studentkami gymnázia v Parléﬁce
(nyní Gymnázium Jana Keplera) a vÛbec netu‰í, Ïe mají u VycpálkovcÛ jednoho mnohem star‰ího spoluÏáka, pﬁímo v˘stavní exponát téhoÏ edukativního ústavu.
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MuÏi na zvolensk˘ch propagaãních fotografiích nejsou.Ve
stejném ãase, kdy se soubor fotografoval na provonûné louãce
mezi kopeãky, jsme my ostatní právû „kladli“.
Ptáci kladou vejce.
My jsme kladli vûnce.
Ve Zvolenu a jeho okolí se za války bojovalo. Nedaleká Banská Bystrica byla centrem Slovenského národního povstání.
Hrdinn˘ pancéﬁov˘ vlak je dodnes jako v˘stavní exponát
umístûn vkusnû ve spoleãnosti pár tankÛ a kanónÛ vût‰í ráÏe
u zvolenského renesanãního zámeãku. Kladení vûncÛ nebylo
v roce 1978 Ïádnou pûtiminutovou ‰a‰kárnou. Bafni vûnec,
mrskni ho tam, ti‰e postÛj v zamy‰lení svém a potom rychle
pryã. Ne, ne!
Naopak.
Trvalo to celé nekoneãné dopoledne. Hymny ãeskoslovenská a sovûtská. Projevy dÛleÏit˘ch papalá‰Û. Pochod padl˘ch
revolucionáﬁÛ. Kladení. Hymny âSSR a SSSR. Pﬁechod k dal‰ímu pomníku. Hymny âSSR a SSSR. Projevy. Pochod padl˘ch
revolucionáﬁÛ. Kladení. Hymny. Pﬁechod na cintorín. Hymny,
projevy, revolucionáﬁi, kladení, hymny. Pﬁechod k panzerzugu… A znovu…
JiÏ cestou pﬁi návratu do Prahy neﬁekl nikdo ze souboru
Josefu Urbánkovi jinak neÏ Pepa Pra‰ivka. Popichoval nás
libû a sladce spící smyãcem, hrál nám svého operetního
Strausse a pokﬁikoval o jak˘chsi pra‰ivkách po celém vagónû,
aÏ se Pra‰ivkou sám stal.
Ach, holoubci moji, dobﬁe mu tak, Pra‰ivkovi…
Pﬁed koncem roku 1978 jsme obdrÏeli pozvání od kamarádÛ
ze stﬁedeãní pﬁípravky na silvestra v rekreaãním objektu pod112
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niku Obzor ve Sloupu v âechách. Na silvestra odpoledne se
tak se‰la spoleãnost nûkolika desítek lidí, ãást z nich pﬁípravka, ãást VycpálkÛv soubor. Chata ve Sloupu byla na silvestrovskou párty mimoﬁádnû dobﬁe vybavena. Pﬁízemí tvoﬁila
pouze spoleãenská místnost a kuchynû. Sál vûrnû pﬁipomínal
zmen‰enou hole‰ovickou Domovinu. Parket lemovan˘ po
obou del‰ích stranách zv˘‰en˘mi podloubími se stoly. V patrech byly dvoulÛÏkové pokoje, coÏ se nám ov‰em také líbilo.
31. 12. 1978 bylo cel˘ den veliké teplo. Vzpomínám si, Ïe
jak˘si neoãekávan˘ sportovec z na‰ich ﬁad pﬁipravil a skvûle
pro nás zorganizoval bojovku v pﬁilehlém lesíku. Putovali
jsme tak za pokladem a celé odpoledne pobíhali po místních
hlubok˘ch hvozdech. Pﬁírodou jsme svûÏe poletovali dokonce jenom v triãkách, takové bylo odpoledne teplo.
Pﬁed chalupou Obzoru stál mamutí teplomûr o rozmûrech
pﬁibliÏnû tﬁicet centimetrÛ na ‰íﬁku a dva metry na v˘‰ku.
KdyÏ byla zábava ve spoleãenském sále jiÏ v plném proudu,
coÏ mohlo b˘t kolem desáté veãerní, rozhlásil jak˘si bedliv˘
pozorovatel po celém veselícím se sále, aÈ se jdeme v‰ichni
podívat na ten bláznivû ztopoﬁen˘ pylon pﬁed vchodem. Îe
pr˘ venku klesá teplota pﬁímo pﬁed oãima. Vyhrnuli jsme se
pﬁed budovu a skuteãnû! Na vlastní oãi jsme spatﬁili, jak se barevná náplÀ sloupce pohybuje dolÛ.
O pÛlnoci jsme se líbali.Vût‰ina chlapÛ mezi sebou teda vÛbec ne. Jinak jsme se tro‰ku líbali jiÏ pﬁed pÛlnocí a potom asi
také, kaÏd˘ dle osobních preferencí.
Rozdíl v teplotû té jediné noci z roku 1978 na 1979 ãinil
pﬁes ãtyﬁicet stupÀÛ. Odpoledne jsme lítali po lese za teploty
kolem plus dvaceti a ráno se tetelili pﬁi teplotû pod minus dvacet a mráz stále zesiloval.
Nov˘ rok byl pochopitelnû dnem pracovního klidu, ale
v‰ichni jsme se uÏ potﬁebovali pﬁesunout domÛ. Skoro kaÏd˘
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z nás mûl s sebou nûjakou tu ústroj do nepohody, tu kulí‰ka,
onde pro‰ívanou bundu, tu zas pohorky. Nikdo z nás v‰ak nemûl arktickou strÛj pﬁíhodnou pro teploty oscilující kolem
-20 °C. Pﬁesnû taková teplota byla v ãase na‰eho odjezdu ze
Sloupu v âechách do Prahy.
Autobusy nejezdily podle jízdních ﬁádÛ údajnû proto, Ïe
ﬁidiãi své nastydlé stroje vÛbec nenatoãili. Na‰e skupina se v‰ak
zázrakem dostala aÏ do âeské Lípy, kde jsme zaÏili tak ãtyﬁhodinové ãekání na pﬁípoj. Nikde nebylo otevﬁeno. Pﬁirozenû,
bylo 1. ledna 1979. Stáli jsme celé ãtyﬁi hodiny bez pohybu
v jakési mamutí ãekárnû, kde se topilo v malinkat˘ch kamnech
na uhlí. Po strastiplné cestû jsme se domÛ dostali. Cestou
z nádraÏí jsme vidûli ledem popraskané sklenûné lahve ve
v˘kladních skﬁíních obchodÛ.
Vláda Lubomíra ·trougala okamÏitû pﬁijala soustavu „krizov˘ch opatﬁení“: dûlníci hybaj do práce od ‰esti, ‰koláci mazejte do ‰kol od osmi, úﬁedníci razítkujte svá lejstra aÏ od
devíti!
Naﬁízeno bylo celostátní vyuÏívání letního a zimního ãasu.
Zaãínal rok 1979.

Jiř í Odvárka, 2. 5. 2007

VáÏení pﬁátelé, v pﬁíloze zasílám prvních pût kapitol.
Jedná se o rukopisn˘ polotovar, nezab˘vejte se proto gramatikou, chybn˘mi slovosledy ani interpunkcí. Neprovádûjte vûtné rozbory, nezkoumejte vztahy pﬁísudku k podmûtu. Va‰e ostﬁe nekompromisní kritika by mûla b˘t
zamûﬁena na: OBSAH, SMYSL, SOUVISLOSTI. Pﬁedem dûkuji za podnûty. Jirka
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Jana a Josef Urbánkovi, 4. 5. 2007

Ahoj Jirko, odlétám v pondûlí do USA, vracím se 22. 5. 2007.
Pak to projdu. Pepa

Blanka Hemelíková, 4. 5. 2007

Ahoj Jirko, díky za dopísek a za kapitolky. BohuÏel na mém
poãítaãi se mi nejprve zdaﬁilo otevﬁít jenom kapitolu dvû
a tﬁi, u dal‰ích se objevilo not authorized, a potom uÏ se
mi nepodaﬁilo otevﬁít ani tu kapitolu druhou a tﬁetí.Ty kapitolky, co jsem ãetla, se mi líbily obsahem, smyslem i souvislostmi. Podtitulky i roky v názvu kapitolek jsou príma,
a taky pûknû s citem pro napínavost románu na pokraãování kapitolky zakonãuje‰. Hezky uvádí‰ na scénu postavy i hezky vystihuje‰ atmosféru. Líbilo by se mi, kdybys
pﬁidal je‰tû více faktÛ, reálií – napﬁ. co hrál harmonikáﬁ
v souboru Radost a na jakou hudbu z páskÛ jste tancovali,
popﬁípadû textovou variaci na písniãku âervená rÛÏiãko.
Pí‰u Ti rychle, a tak se nepou‰tím ani do Ïádn˘ch dlouh˘ch rozkladÛ.VÏdyÈ Ty si pak ty texty stejnû je‰tû sám asi
nûjak urovná‰, viì? Tak se mûj hezky a prosím prosím,
mohl bys mi ty kapitolky poslat je‰tû jednou – snad to pak
uÏ tady na poãítaãi bude v poﬁádku. Díky pﬁedem. Tvoje
vûrná ãtenáﬁka Blanka

Jiř í Kabele, 7. 5. 2007

Pﬁipomínky k 1.–5. kapitole. Nejsem milovníkem obãas
uÏívan˘ch vulgarismÛ, ale jinak „dobr˘!“ Vûcnû bych roz115
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poroval, Ïe Vycpálkovci mûli kaÏd˘ svou skﬁínku. Tolik
jich tam nebylo (skﬁínek). Pﬁedpojaté a necitlivé je líãení
vystoupení Vûry Novenkové a Honzy Dobe‰e. Úvaha o kostlivcích je nevkusná. Myslím, nebo spí‰ doufám, Ïe vût‰ina divákÛ si Jeníka a Maﬁenku v Prodance nepﬁedstavuje hned, jak by se vyjímali nah˘ spolu na kavalci.
Jestli se nem˘lím, uvedení sólisté byli (nejen) v Anglii
1980 provázeni obrovsk˘mi ovacemi od pomûrnû nároãného publika. Obsah, smysl a souvislosti si netroufám komentovat. Myslím, Ïe je to v˘luãnû vûcí autora.
Jiﬁí Kabele
P. S. Doufám, Ïe jsem tentokrát první!
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Zvolen, 1978.
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KAPITOLA ŠESTÁ
PŘELET NAD ŠEDESÁTILETOU HISTORIÍ SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ
JOSEFA VYCPÁLKA, NOSITELE ŘÁDU PRÁCE A CENY
ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO (1947–2007).
SRÁŽKY VELKÝCH HVĚZD JSOU NEVYHNUTELNÉ.
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA FOLKLORNÍCH SOUBORŮ V TŘINCI.
PRAŠIVKŮV NEODOLATELNÝ MODRÝ MOSKVIČ NA LEHCE
ZMATEČNÝCH VODÁCKÝCH PRÁZDNINÁCH V DOBRONICÍCH (1978)
A NA LUŽNICI (1979). NATÁČENÍ FILMU „KREJČÍK Z ULMU“
V AREÁLU RESTAURANTU U FLEKŮ.

Je‰tû pﬁed tím, neÏ se spoleãnû vydáme na kratiãk˘ pﬁelet nad
‰edesátiletou historií Vycpálkova souboru písní a tancÛ
(1947–2007), zamyslemeÏ se nad folklorním dûním v b˘valém
âeskoslovensku, které bylo vytváﬁeno ‰irokou, velmi pestrou,
ãinorodou a ãistû amatérskou základnou.
Profesionálnû se interpretací folkloru zab˘valy jen ãtyﬁi
celky: âeskoslovensk˘ státní soubor písní a tancÛ (Praha),
Armádní umûleck˘ soubor Víta Nejedlého (AUS Praha),
Vojensk˘ folklorní soubor Ondrá‰ (Brno) a Lúãnica (Bratislava).
Také existovalo nûkolik hudebních uskupení profesionálÛ.
Napﬁíklad Brnûnsk˘ rozhlasov˘ orchestr lidov˘ch nástrojÛ
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(BROLN Brno), PlzeÀsk˘ rozhlasov˘ orchestr (PlzeÀ), cimbálová muzika Technik (Ostrava) a pár dal‰ích.
Celé ‰iroké folklorní hnutí se rozvíjelo (a je tomu tak dodnes) na ryze amatérské, zájmové základnû. Pokusy o to pﬁijít si také k pár stovkám navíc vÏdy pÛsobily v na‰ich ﬁadách
mnoho zlé krve. K tomu se je‰tû (rmutnû – bohuÏel) dostaneme.
Souãasnû lze ﬁíci, Ïe ãeskoslovenská folklorní societa tvoﬁí
jakési spoleãenství fandovské vzájemnosti, takÏe se na pﬁehlídkách a festivalech potkává témûﬁ nemûnn˘ okruh lidí,
kteﬁí se mezi sebou v‰ichni znají, navzájem si pomáhají, drÏí
si palce a stále dokola se za zády vesele pomlouvají, drbou
a u‰lechtile kritizují jeden druhého.
Soubor písní a tancÛ Josefa Vycpálka je jiÏ ‰edesát let celkem amatérsk˘m. Nezpochybnitelnû patﬁí v na‰í zemi k tûlesÛm nejstar‰ím a také nejúspû‰nûj‰ím; jeho zakladatelská,
urãující a prÛkopnická role je nejen rozliãn˘m oborovû
expertním vûroukÛm úplnû zﬁejmá.
Na podzim roku 1947 zaloÏil profesor Franti‰ek Bonu‰ se
sv˘mi tehdej‰ími studenty na pedagogické fakultû University
Karlovy pûveckou a taneãní skupinu, která se chtûla hloubûji
vûnovat lidov˘m písním a tancÛm.
Pﬁi pátrání po autentickém folklorním materiálu se ãlenové
skupiny dostali do osobního kontaktu s profesorem Vratislavem Vycpálkem, kter˘ je pozdûji podrobnû seznámil s prÛkopnicky badatelskou prací svého otce Josefa Vycpálka.
Profesor Josef Vycpálek (1847–1922) patﬁí do ‰iroké skupiny ãesk˘ch obrozencÛ druhé poloviny 19. století.
V prÛbûhu svojí pedagogické praxe, kdyÏ pÛsobil jako
stﬁedo‰kolsk˘ uãitel, knihovník a archiváﬁ, zejména na Choceradsku, Rychnovsku a Táborsku, se soustavnû vûnoval sbûru
a písemnému záznamu ãesk˘ch lidov˘ch tancÛ. Jeho uni119

1979

kátní pﬁínos ãeskému národnímu kulturnímu dûdictví spoãívá
v tom, Ïe zaznamenával tance, k ãemuÏ si musel pﬁipravit
vlastní metodiku záznamÛ, metodiku popisu taneãních krokÛ,
párového drÏení, názvosloví a tak dále. Sebran˘ materiál vydal
tiskem roku 1921 ve sbírce s názvem âeské tance.
Sbírka obsahuje 185 tancÛ a jejich variantÛ.Vycpálek také
tance kategorizoval: dûlil je vzestupnû od jednodu‰‰ích k nároãnûj‰ím. Josef Vycpálek byl prvním ãesk˘m sbûratelem,
kter˘ se zab˘val lidov˘m tancem v té podobû, jaká byla dosud
uloÏena ve vzpomínkách jeho nejstar‰ích Ïijících souãasníkÛ.
âlenové vznikající taneãní a pûvecké skupiny ﬁízené na
pedagogické fakultû Franti‰kem Bonu‰em poÏádali Vratislava
Vycpálka, zda by uskupení mohlo nést ve svém názvu jméno
jeho otce Josefa Vycpálka.Vratislav byl tímto návrhem upﬁímnû dojat a nad‰enû souhlasil.
Po nûjaké dobû mûli zakládající ãlenové Vycpálkova souboru moÏnost zhlédnout v praÏské Lucernû MojsejevÛv
soubor písní a tancÛ z Moskvy. Pﬁedveden˘m programem
byli uneseni a inspirováni. Zaãali soubor pﬁebudovávat podle
vzoru tohoto sovûtského profesionálního tûlesa.
VycpálkÛv soubor mûl tak pozdûji taneãní sloÏku, doprovodn˘ orchestr, dudáckou muziku, cimbálovou muziku a velk˘
smí‰en˘ pûveck˘ sbor. S nejrÛznûj‰ími peripetiemi a zmûnami
se soubor v tomto rozãlenûní udrÏel aÏ pﬁibliÏnû do poloviny
‰edesát˘ch let, kdy zaÏil nejrÛznûj‰í turbulence, které vyvrcholily odchodem pûti taneãních párÛ a dokonce i ãásti vedení souboru (Jiﬁí Pospí‰il, Jaroslav Krãek, Alena Skálová),
kteﬁí spoleãnû vytvoﬁili nov˘ soubor s názvem Chorea Bohemica (1967).
Na zaãátku sedmdesát˘ch let se novû zformovalo trojãlenné umûlecké vedení Vycpálkova souboru (Miloslav Rychta,
Eva Rej‰ková, Radomil Rej‰ek) které si vyt˘ãilo za pﬁednostní
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cíl interpretaci a novou umûleckou stylizaci ãeského folkloru,
zejména pak z odkazu profesora Josefa Vycpálka.
Byla to zásadní zmûna, neboÈ Vycpálkovci v padesát˘ch
a ‰edesát˘ch letech bûÏnû a velmi úspû‰nû interpretovali i stylizovali folklor z nejrÛznûj‰ích regionÛ celého âeskoslovenska.
Soubor od roku 1971 ﬁídil Miloslav Rychta, kter˘ kromû
organizaãní práce spojené s vedením celého souboru stál
v ãele muziky a aranÏoval pro ni skladby. Eva Rej‰ková vedla
taneãní sloÏku a vytváﬁela choreografie. Radek Rej‰ek ve vedení souboru zaujímal titulární roli taneãního pedagoga. Jako
spolupracující v˘tvarníci se v následujících dekádách uplatnili Jaromír Lauda, ãlen zakladatelské generace souboru,
a ãlen souborové muziky Jaroslav Novák.
Zaãátkem sedmdesát˘ch let sníÏil soubor poãet sv˘ch
ãlenÛ pﬁibliÏnû na ‰edesát, z toho zhruba 45 taneãníkÛ a 15
muzikantÛ vãetnû zpûvákÛ.
Následujících dvacet let pak soubor Josefa Vycpálka proÏíval neb˘vale stabilní a umûlecky úspû‰né období, dané jednak finanãnû siln˘m zﬁizovatelem (ÚKDÎ), podporou odborÛ
a dal‰ích kulturních institucí, jednak stabilizovan˘m kádrem.
Nemalou roli hrála také jednoznaãnost pﬁedem vyt˘ãen˘ch
cílÛ, k jejichÏ naplnûní umûlecké vedení souboru promy‰lenû
smûﬁovalo.
Na poãátku devadesát˘ch let probíhaly závaÏné ekonomické zmûny ve v‰ech kulturních institucích âeskoslovenska
a soubor se tak dostával do neﬁe‰iteln˘ch organizaãních
potíÏí.
Vedení souboru se pozdûji ujala Jana Rychtová, lidovou
muziku ﬁídil Martin Terray a taneãní sloÏku Daniela Stavûlová.
Jako aranÏér a skladatel se souborem spolupracuje Miloslav
Rychta. Soubor se stále vûnuje interpretaci ãeského folklorního dûdictví, dovednû je v‰ak rozvíjí a umnû stylizuje.
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Vycpálkovci patﬁí k pﬁedním folklorním souborÛm v âechách.
Z uvedeného krátkého pﬁeletu nad ‰edesáti lety VycpálkovcÛ je patrné, Ïe se v na‰em souboru jiÏ vystﬁídalo nûkolik generací mlad˘ch lidí a Ïe soubor proÏíval na své dlouhé
cestû nejen období úspû‰ná, ale i ãasové úseky, kdy docházelo
k ostr˘m stﬁetÛm a v˘mûnám názorÛ mezi jednotliv˘mi
tvÛrci o celkové pojetí práce souboru.Tyto koncepãní stﬁety
mezi nejvût‰ími umûleck˘mi hvûzdami Vycpálkova souboru
v‰ak vedly ke vzniku nové tvÛrãí kvality a posunu souboru
vpﬁed.
I v nekoneãném vesmírném prostoru se velké hvûzdy obãas sráÏejí, aby tím vytváﬁely nové hvûzdy a ãasto celé záﬁivé
hvûzdokupy.
Na rozliãné ãeskoslovenské folklorní aktivity druhé poloviny dvacátého století mûla vÏdy zásadní vliv politická a ekonomická situace, tedy co chtûl nebo nechtûl tehdej‰í establishment podporovat. Z tohoto pohledu pak mÛÏeme
uplynulé vycpálkovské dekády charakterizovat zhruba následovnû: padesátá léta – období rozvoje a v‰estranného úspûchu doma i v zahraniãí, ‰edesátá léta – období ‰tûpení a hledání nov˘ch cest, sedmdesátá a osmdesátá léta – dvacetiletí
vyslovené stability, úspûchÛ a celkové „‰tûdré hojnosti“.
JestliÏe hovoﬁím o hojnosti a ‰tûdrosti tûchto dvou dekád,
mám tím na mysli pﬁedev‰ím podmínky dané zﬁizovatelem
ÚKDÎ. Dvacetiletou stabilitu vytváﬁelo v práci souboru hlavnû
jeho umûlecké vedení, tedy konkrétnû vÛdãí triumvirát Miloslav Rychta, Eva Rej‰ková, Radoslav Rej‰ek.
NechÈ si tedy kdejak˘ posmûvaãn˘ hejhula bere do sv˘ch
nevymáchan˘ch úst, co se mu jen právû v jeho u‰tûpaãnosti
zachce: toto tﬁíãlenné vedení Vycpálkova souboru mûlo
v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech zcela ujasnûnou a ne122
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spornou tvÛrãí koncepci a vizi, kterou postupnû dokázalo i vysoce úspû‰nû naplnit.
PraÏskou amatérskou folklorní komunitu v sedmdesát˘ch
a osmdesát˘ch letech tvoﬁily spolu s Vycpálkovci soubory
Chorea Bohemica, Nejedlovci (nyní Gaudeamus), Kytice,
Vala‰sk˘ krúÏok, Slováck˘ krúÏek a dal‰í. Pravidelnû jsme se
mezi sebou utkávali na jakési místní regionální soutûÏi, která
mûla tﬁílet˘ rytmick˘ kolobûh.
V prvém roce se setkávaly a pomûﬁovaly soubory z âech.
Ve druhém roce cyklu probíhala takzvaná národní pﬁehlídka
v Tﬁinci. Zde se soutûÏnû utkávaly ãtyﬁi nejlep‰í soubory z Moravy (vítûzové moravské regionální pﬁehlídky) se ãtyﬁmi soubory z âech (postupující z regionálního kola ãesk˘ch souborÛ
v Praze).
Z národní pﬁehlídky v Tﬁinci (tedy z jakéhosi mini utkání
Morava versus âechy) postupovaly nejlep‰í ãtyﬁi folklorní
soubory do celostátní pﬁehlídky poﬁádané co kaÏdé tﬁi roky
v Ko‰icích (soutûÏní match Slovensko versus cel˘ zbytek âSSR).
Pﬁedcházející celostátní pﬁehlídka probíhala v roce 1977,
Eva Rej‰ková tam obdrÏela cenu za nejlep‰í choreografii,
Vláìa Kovaﬁík a Míla Rychta za sólov˘ v˘kon v citovû drásajícím duetu pﬁedneseném tehdy jen na dudy a housle.
Na dal‰í celostátní Ko‰ice máme právû spoleãnû stále je‰tû
fÛru ãasu (budou aÏ v roce 1980, respektive 1983, 1986) popí‰eme je tedy (zajisté zcela subjektivním pohledem postrádajícím v‰eobecn˘ nadhled) podrobnû v pﬁíslu‰n˘ch kapitolách.
Poﬁadatelská mûsta soutûÏních folklorních pﬁehlídek se
nikdy nemûnila (Tﬁinec národní pﬁehlídka, Ko‰ice celostátní
pﬁehlídka), rovnûÏ ãeská regionální pﬁehlídka se konala zcela
nemûnû u nás v Praze. Navíc (Cha, cha, je‰tû ke v‰emu!) se
odehrávala pﬁímo „v na‰em domû“, a sice v nejvût‰ím ze
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v‰ech sálÛ, v Majakovského sále ve druhém patﬁe ÚKDÎ.Tedy
o jedno patro nad na‰í zku‰ebnou.
Právû nyní se sice pohybujeme v roce 1979 (prostﬁední rok
tﬁíletého soutûÏního cyklu), kdy se koná Národní pﬁehlídka
ãesk˘ch a moravsk˘ch souborÛ v Tﬁinci, ale bylo by neodpustitelnû hrubou chybou, kdybychom se nevrátili o rok zpût
do Majakovského sálu (vzhÛru na „Maják“!) ke krátkému zastaveníãku a náhledu na tehdej‰í prÛbûh regionální pﬁehlídky
folklorních souborÛ z âech.
âeská pﬁehlídka na na‰em „Majáku“ b˘vala pouze jednodenní. Nemám k dispozici Ïádné záznamy, takÏe zajisté cosi
podstatného opomenu, ale prÛbûh byl co kaÏdé tﬁi roky navlas totoÏn˘. Soubory soutûÏily s programov˘m blokem o délce dvaceti minut, v nepﬁeru‰ovaném rychlém sledu jeden za
druh˘m, v pﬁedem vylosovaném poﬁadí.
V˘stupy z poloprázdného sálu pozornû sledovali ãlenové
ostatních zúãastnûn˘ch souborÛ a odborná porota.
Porotû vût‰inou pﬁedsedal ná‰ vycpálkovsk˘ souborov˘ nestor a pﬁátelsky nám naklonûn˘ doyen Jiﬁí Ica Pospí‰il, b˘val
do ní delegován i jeden odborník z Moravy, dal‰í ãlenky poroty tvoﬁily pﬁeváÏnû star‰í – v‰ech vûcí odbornû skuteãnû
znalé – tancbáby se zcela zﬁejmou a prokazatelnou vycpálkovskou minulostí (Hanah Laudová, Libûna Livorová, Libu‰e
La‰tovková, Milena Urbanová atd. atd. atd.) No, najdûte také,
prosím pûknû, v âechách skuteãné erudované folklorní odborníky, znalé obsaÏné hloubky v‰ech vûcí, kteﬁí nemají na
ãele vyraÏen originální vycpálkovsk˘ punc.
KdyÏ skonãil své roztomilé taneãky poslední vylosovan˘
soubor, porota se odebrala ku nároãné poradû. Po kratiãké
pﬁestávce pronesl její pﬁedseda Jiﬁí Ica Pospí‰il z pódia na „Majáku“ ortel, kter˘ se kaÏdé tﬁi roky navlas stejnû opakoval: „Do
Tﬁince postupují Vycpálkovci a tyto dal‰í soubory…“
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To docela pravidelnû vyvolávalo velice silnou bouﬁi znechucení a zjevné nevole v‰ech pﬁítomn˘ch v sále. Následovala
proto pomûrnû jiskrná a jadrná v˘mûna peprn˘ch názorÛ.
Odborné porotkynû chválily a chválily, oceÀovaly, prociÈovaly, dojímaly se, vÏívaly se pocitovû do, vyzdvihovaly,
vciÈovaly se, upﬁednostÀovaly, zvlá‰tû je uchvátilo, potû‰ilo je
zejména… Po chvilce zase uÏ jen chválily a chválily a chválily…
Naopak ãlenové vyﬁazen˘ch souborÛ chtûli vûdût (své
dotazy kladli velmi zdvoﬁile a argumentovali opravdu dobﬁe
a vûcnû), zda takové soutûÏení má vÛbec nûjakou cenu
a smysl, pokud je pﬁedem úplnû jasnû dáno, Ïe do Tﬁince
stejnû pojedou zase ti úplnû protekãní „vycpaní“ ? Îe pr˘ postavení paní doktorky Evy Rej‰kové na Ministerstvu kultury
âSSR vlastnû jin˘ v˘sledek ani nepﬁipou‰tí? Kdy uÏ Ïe jako koneãnû odborná porota pﬁestane proteÏovat slavná jména
osobností z minulosti?
A tak podobnû. Zcela logicky. Naprosto pﬁirozenû. Zdvoﬁile
a vûcnû.
Na tyto veﬁejné diskuse poroty se zástupci zúãastnûn˘ch
souborÛ jsem chodíval velmi rád. Nikdy jsem se v‰ak nezapojoval do debat úãastníkÛ; zajímal mû zpÛsob vedení diskuse
a hlavnû reakce pﬁítomn˘ch porotcÛ vystaven˘ch na‰im
poÈouchl˘m zrakÛm na jevi‰ti. Zapamatoval jsem si dvû opravdické velevûty m˘ch velik˘ch folklorních bohÛ (Rokyta, Pospí‰il). První pronesl Jan Rokyta, tehdy ãlen poroty delegovan˘ do Prahy za Moravu:
„Celé dopoledne na této pﬁehlídce poslouchám muziky
a pﬁem˘‰lím, s k˘m bych si rád zahrál. ToÏ, já bych si rád zahrál s muzikou Úsmûv z Horní Bﬁízy!“
Muzikanti z Horní Bﬁízy pﬁitom nesahali komukoliv z na‰í
vrchnostenské muziky technicky ani ke ‰lím kalhot.Ale hráli
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nádhernû s chutí a viditelnû rádi. Mûli opravdu citeln˘ folklorní ‰mrnc, mûli parádní drajv. Hmatateln˘ náboj a velikánskou muzikální jiskru.
Jíﬁí Ica Pospí‰il shrnul rozhodnutí jím ﬁízené poroty takto:
„Na‰e porota se shodla na tom, Ïe budeme jednoznaãnû
preferovat pﬁedev‰ím tvÛrãí hledání a pokusy o posunutí
folklorních hranic.VÏdy budeme v˘raznû podporovat tvorbu,
tvorbu, tvorbu!“
Regionální soutûÏe se pravidelnû zúãastÀovaly soubory Hadaﬁ z Náchoda, Úsvit z âesk˘ch Budûjovic, ·koda PlzeÀ s na‰ím b˘val˘m souborákem Frantou Manou, PrácheÀsk˘ soubor
ze Strakonic, Gymnázium z Nového Stra‰ecí, Lipka Pardubice,
Pion˘rsk˘ dÛm Rokycany, snad v‰echny praÏské soubory
a ﬁada dal‰ích celkÛ.
Mnû osobnû se nejvíce líbila plzeÀská ·kodovka, Horní
Bﬁíza, RokycaÀáci a Strakoniãáci. Ti pﬁedvádûli prav˘ folklor
mého srdce a chápání.
Konkurence, která na nás ãekala na národní pﬁehlídce
v Tﬁinci, v‰ak byla nesrovnatelnû silnûj‰í. JestliÏe porovnáme
rozvoj a v˘voj folkloru na Moravû a v âechách, pak je kaÏdému jasné, Ïe na Moravû je folklorní tradice daleko Ïivûj‰í
a roz‰íﬁenûj‰í, koneckoncÛ i poãet souborÛ je zde mnohonásobnû vy‰‰í. Moravské celky, které do Tﬁince pﬁijely, byly prosety opravdu pûknû hust˘m sítem ovûﬁené kvality.
V Tﬁinci se ná‰ soubor pravidelnû utkával s Bﬁeclavanem,
Hradi‰Èanem, Kunovjanem, Ol‰avou, Vsacanem, Danajem
a podobnû tûÏk˘mi kalibry.
Program tﬁinecké pﬁehlídky byl standardní.V pátek pﬁíjezd,
v sobotu pﬁehlídka (dvacetiminutové bloky, celkem osmkrát
za sebou), veãer slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a následná
spoleãná merenda v‰ech zúãastnûn˘ch. Muziky se v sobotu
veãer na parketu stﬁídaly a v‰ichni souboráci pûknû spoleãnû
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provozovali rozliãné taneãní hrátky, kejkle a roztodivné pohybové kreace.
V nedûli ráno potom pravidelnû probíhala léãba dunivû bolav˘ch hlav a úporné Ïíznû.
V Tﬁinci jiÏ ne‰lo hovoﬁit o Ïádném „provycpálkovském“
protekcionismu, porotci totiÏ zastupovali Moravu i âechy
paritnû. Do ko‰ického celostátního finále ale vût‰inou postupovaly dva soubory ãeské a dva soubory z Moravy. Pokud já
si vzpomínám, z Tﬁince do Ko‰ic jsme postoupili vÏdycky.
Ve druhé polovinû sedmdesát˘ch let vyuÏíval soubor Josefa
Vycpálka v soutûÏních blocích v˘hradnû skladby ZdeÀka Luká‰e, které pro na‰i muziku aranÏoval vynalézav˘m zpÛsobem
Míla Rychta. Eva Rej‰ková své choreografie v té dobû stavûla
na evidentních protikladech: „staﬁí – pomalí – velcí“ a „mladí
– draví – malinkatí“. Staãí pohlédnout na tanec Trubaãi nebo
·estipárová.To byl moÏná dÛvod, proã ze ãtyﬁicetiãlenné pﬁípravky ukázala v roce 1977 prstem právû na mû, neboÈ já jsem
byl zcela nepochybnû „velikej – pomalej – starej“.
Naprosto strhující byl ov‰em Rej‰kové závûr vycpálkovského bloku pﬁedvádûného v Tﬁinci 1979: byla to sada tﬁí na
sebe navazujících tancÛ: ·áteãkov˘, Furiant a Skoãná.
Byl to tehdy v plném hudebním i taneãním napûtí a ve
vrcholícím tempu vystupÀovan˘ „zavírák“ jako ﬁemen.
Z národní pﬁehlídky v Tﬁinci jsme odjíÏdûli opravdu nadmíru spokojenû a jiÏ jsme se tû‰ili na celostátní mûﬁení sil na
festivalu v Ko‰icích v pﬁí‰tím roce.
Pra‰ivkova velmi hodná maminka zakoupila svému dosud studujícímu synovi automobil. Paní Urbánková se zﬁejmû naivnû
domnívala, Ïe tak ponûkud odkloní synkÛv stále sílící zájem
o alkoholické nápoje, a to nepochybnû smûrem pro budoucno
Ïádoucím – smûrem k rodinn˘m automobilov˘m v˘letÛm.
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Kdyby ta dobrá maminka svÛj ideov˘ zámûr konzultovala
se mnou, podobnû jako tak uãinila v roce 1976 ohlednû pravidelného doplÀování Pra‰ivkova pankreasu, byl bych jí to
pravdûpodobnû úspû‰nû rozmluvil.Takto jsem byl tûsnû pﬁed
prázdninami roku 1978 (správnû, mÛj bedliv˘ ãtenáﬁi, chronologicky patﬁí tato pasáÏ do pﬁedchozí kapitoly, ale tematicky
je sevﬁena s kapitolou tu leÏící) konfrontován aÏ se syrou skuteãností. Chystali jsme se jet v létû na vodu. Domlouvali jsme
podrobnosti o pﬁestávce v souboru a zcela náhodnû kolemjdoucí Vûra se tak stala obûtí vlastní hluboké mystifikace.
KdyÏ zaslechla, co se chystá, prohlásila okamÏitû, Ïe na vodu
pojede s námi.Ta si dala.
My v‰ichni ostatní jsme se dohodli na tom, kdo zajistí
lodû, kdo zorganizuje jejich pﬁepravu do Suchdola, kde, kdy
a v kolik hodin se sejdeme. S tím jsme se také roze‰li. Operativnû rychlé rozhodnutí Vûry, Ïe pojede LuÏnici s námi, mûlo
svoji logiku.Vûra se nedávno pﬁistûhovala z Moravy do Prahy,
kde pﬁijala místo uãitelky na základní devítileté ‰kole. Mûla
pﬁed sebou dva mûsíce prázdnin, ale v tom na‰em cizáckém
Práglu nikoho poﬁádnû neznala.T˘den stráven˘ v na‰í skvûlé
spoleãnosti na ﬁece LuÏnici jí – jakoÏto bytostné sportovkyni
– musel pﬁedem pﬁipadat pomûrnû atraktivní.
KdyÏ jsme se asi po tﬁech t˘dnech v‰ichni se‰li,Tomá‰ Jak‰
nám struãnû oznámil, Ïe v pÛjãovnû jiÏ Ïádné lodû nemûli.
V‰ichni jsme s sebou táhli lodní pytle, spacáky, stany, prostû
v˘bavu na t˘denní vodu.
Nûkteﬁí slab‰í jedinci na‰i formující se prázdninovou spoleãnost okamÏitû opustili.Vûra v‰ak (ke své pozdûj‰í lítosti) ne.
Zbyla tak úplnû malinkatá skupinka vodákÛ odrÛdy „bezlodních“, a jen docela náhodou zde zbyli samí RadosÈáci: Pra‰ivka,
já, Tomá‰ Jak‰, Hanka Vízelková, Petr âermák, Jarda Litera, no
a tavári‰ã uãítûlnica (Vûra tehdy uãila na ZD· ru‰tinu).
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Pepa Pra‰ivka nám navrhl, Ïe bágly odveze sv˘m nov˘m vozem na urãené místo srazu. Vytáhli jsme mapy a po nûjakém
ãase jsme se domluvili na Dobronicích. Argumentovali jsme
nahlas tím, Ïe je tam LuÏnice (a o tu nám pﬁece hlavnû jde, no
ne?), Ïe je tam splav, Ïe je to jen kousek od Bechynû, hovoﬁili
jsme o moÏnostech pû‰ích v˘letÛ, Ïe je tam dostatek lesÛ kolem dokola a mlãky jsme v‰ichni doufali v to, Ïe tam hlavnû
bude nûjaká pûkná hospoda.
To se, bohu budiÏ za to sláva a chvála, ukázalo jako zcela
správná teoretickogeografická premisa.
O pár hodin pozdûji jsme jiÏ v‰ichni pohodlnû rozsazeni
sedûli v hospodû pÛvabnû zatesané nad poetick˘m splavem
LuÏnice. Po Pra‰ivkovi s Tomá‰em a nov˘m automobilem leã
ani vidu ani slechu. Jediná osoba z na‰í squadry, která do té
krásné putyky vÛbec nevstoupila, byla sportovkynû Vûra.
„…a ví‰ ty co, Jirko? Vyprdni se uÏ na tu úãu!“ poradil mi
zku‰enû tehdy ledva sedmnáctilet˘ Petr âermák, kdyÏ jsem
projevil péãi o Vûrãino tuzemské bytí a o její aktuální sportovní poãitky. Pravda, bylo to pﬁibliÏnû po pûti hodinách bohaté pivní konzumace, kterou jsme z dÛvodu gastronomické
pestrosti a biologické rovnováhy organismu prokládali pﬁekyselen˘mi zavináãi a naloÏen˘mi utopenci citlivû zaplnûn˘mi
jemnû nasekanou cibulkou.
S prvním náznakem veãerního soumraku jsme ani pﬁes festovnû uzavﬁená okna rozjásané dobronické hospody nemohli
pﬁeslechnout pﬁíjezd Pra‰ivkova ferrari. Zaplatili jsme tudíÏ
útratu a pro tuto krátkou chvilku hospodu jen na mal˘ moment opustili.
Pra‰ivkÛv „nov˘ vÛz“ byl moskviã, vÛbec ten nejstar‰í model, sovûty opajcovan˘ anglick˘ hillman z poãátku padesát˘ch
let. Stroj mûl zﬁejmû za sebou alespoÀ pût set tisíc verst absolvovan˘ch v nejnároãnûj‰ích podmínkách Sibiﬁe.
129

1979

Z kokpitu veterána stepí, kosodﬁeviny i v‰eliké asijské
tundry právû vystupoval úplnû od oleje a kolomazi ãern˘ (jinak albín) Tomá‰ Jak‰, kter˘ se k Pra‰ivkovi je‰tû v Praze pﬁitﬁel s tím, Ïe jede jako PepÛv osobní automechanik.
Druh˘ den za ãasného rozbﬁesku, bratru tak kolem tﬁetí hodiny odpolední, se jako prav˘ Deux ex machina objevil náhle
v samém stﬁedu na‰eho velmi volnû pojatého táboﬁi‰tû Petr
Novák.
V ruce drÏel zavazadélko rozmûry vhodné tak k transportu
zubního kartáãku. Pﬁes rameno v‰ak mûl zavû‰enu ohromnou
obloukovou pilu. Papírem peãlivû zaobalené ostﬁí Petrova
dﬁevoﬁezného nástroje dosahovalo délky metru a pÛl.
Nikdo z na‰eho právû rozvaleného umûleckého ansámblemá Ïivoucího Petra Nováka je‰tû nevidûl. Není tedy divu,
Ïe jsme jej povaÏovali pouze za slaboduchého domorodce,
místního exhibujícího svalovce, kter˘ se k nám s pilou hozenou na zádech vypravil pﬁefiknout uãitelku jazyka ruského.
Petr nad námi jen s úsmûvem postával.
Simsala bim! zaznûl náhle vesel˘ zvoneãek shÛry. Z niãehoÏ nic se probral ze sv˘ch opileck˘ch mrákot Pepa Pra‰ivka
a zaradoval se. Pepa Pra‰ivka se probuzen po ránu zaradoval
vesele.
Potom nám v‰em pﬁedstavil svého spoluÏáka z jar˘ch dob
svého vyãichlého jiÏ dûtství na ZD·, kterého osobnû svojí neuváÏenou chvaloﬁeãnou insertací vylákal do na‰í nic netu‰ící
spoleãnosti v Dobronicích. Petr Novák ruãe odloÏil pilu
a druÏnû se s námi odebral do hospody, která po celou dobu
vypjatého setkání stála úplnû nevyuÏita jen tﬁi ãtyﬁi krÛãky
vedle.
Paranormální nadpﬁirozené schopnosti Petra Nováka se
projevily naplno jiÏ pﬁi cestû zpût do Prahy. Pepa se marnû pokou‰el nastartovat moskviãe. KdyÏ se jiÏ schylovalo k nej130
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hor‰ímu, totiÏ k tomu, Ïe automechanik Tomá‰ Jak‰ provede
urgentní rozborku celého hnacího zaﬁízení, neboÈ jiÏ intenzivnû cloumal haubnou motoru, prohlásil Petr su‰e: „PusÈ mi
k tomu, Péépe!“
AniÏ by cokoliv seﬁizoval, sedl za volant. Motor na prvé Èuknutí naskoãil a stroj jen vrnûl a mile pod jeho rukou pﬁedl.
Nastoupili jsme do kabiny a Petr nás bez sebemen‰í poruchy
odvezl do Prahy.
Cestu jsme si krátili soutûÏením o nejnemravnûj‰í píseÀ. Podle oãekávání se vítûzem na‰eho klání stal jasn˘ favorit soutûÏe Pepa Pra‰ivka Urbánek. JestliÏe kdokoliv z nás nadhodil
nestydatû hambaté thema, Pepa jej okamÏitû tvÛrãím zpÛsobem uchopil, detailnû probral krásy v‰ech mysliteln˘ch dámsk˘ch otvorÛ a vstupÛ, pﬁedstihÛ, balkónÛ, v˘ãnûlkÛ, pahrbkÛ,
chundelatû kadeﬁav˘ch hou‰tin, oblinek a v‰ech koÏnat˘ch záhybÛ, neopomenuv je‰tû vystﬁídat ﬁadu artisticko-varietních
poloh a veskrze nechutn˘ch a pﬁímo ãarodûjnû obscénních
pozic. My jsme znali od kaÏdé ko‰ilatûj‰í lidovky tak jednu
sloku, maximálnû dvû, ale Pra‰ivka lehce pﬁihodil na misku
soutûÏních vah dal‰ích dvacet.
V létû 1979 jsem se jiÏ organizaãního zaji‰tûní lodní v˘pravy musel uchopit sám. Uzurpátorsky jsem neponechal jiÏ
nic dal‰ím nemil˘m náhodám.
Domluvil jsem se s ostatními, Ïe lodû svezeme pﬁedem na
jedno urãené místo v Praze, odkud potom zajistíme centrální
pﬁevoz celé na‰í lodní fregaty aÏ do Suchdola nad LuÏnicí.
K tomuto úãelu (tzv. suchého doku) jsme velmi správnû
zvolili udrÏovanou zahrádku rodiny Literov˘ch v Braníku.
Maminka Jardy Litery nás pﬁijala velmi pﬁátelsky pﬁímo na
zahrádce jejich znaãnû rozlehlé vily; mûla rozmûry tak asi
2x3 metry a v dobû temné kapitalistické hrÛzovlády pravdûpodobnû slouÏila jen jako úloÏi‰tû tﬁí motyãek, dvou krum131
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páãÛ, jedné zlomené lopaty a rachitického trakaﬁe. Jardova
máma nás hostila mimoﬁádnû lepkavou limonádou a pekáãem
s tﬁe‰Àovou bublaninou. Neustále pﬁi tom zdÛrazÀovala, jak
jsme hodní, Ïe peãujeme o jejího syna Jaroslava, aãkoliv Jára
byl jiÏ dospûl˘, proti nám v‰em i pomûrnû velice pracovit˘
a ‰ikovn˘ kluk.
Pokud by vÛbec bylo lze hovoﬁiti o nûjakém peãování, pak
o tom, co se v na‰í spoleãnosti Jarda Litera opravdu nauãil, nebudu se radûji chlapsky zmiÀovat, abych nebyl jeho rodiãi dodateãnû popotahován soudní cestou.
KdyÏ jsme spokojenû dojedli ãtvrt˘ pekáã obsahující bublaninu jahodovou, pﬁistoupili jsme ke komisionelní prohlídce
pádel a lodí rozmístûn˘ch volnû po Literovic agaródku.
Pádla byla v‰echna v poﬁádku, ze ‰esti lodí pût pro‰lo.
·está v‰ak byla vyslovená ‰unka ementálská, jako kdyby absolvovala invazi do Normandie pod plnou palbou hodnû
doÏraného nepﬁítele.
„Tento ‰kuner zde ponecháme jeho dal‰ímu rmutnému
osudu. Není schopen plnit plánované bitevní úkoly na‰í expedice LuÏnice River 1979!“
Vyslovil jsem nineteen seventy nine a zapil svÛj nároãn˘
projev limonádou.
„No to teda ne!“ rozãílil se silnû Pepa Pra‰oun. „Úplnû postaãí, kdyÏ tento druhdy tak velmi rychl˘ kútr vyspravíme
nûkolika plátûn˘mi láty! Potom zakoupíme v obchodû materialistovû dva kilogramy epoxidového krycího nátûru. Provedeme dva na sobû nezávislé potûry skeletního torza dosud
cedníkovitû dûravého trupu pﬁímo v jeho bazální konstrukãní
ãásti.Takto vyspraven˘ a skvûle inovovan˘ rychl˘ dûlov˘ ãlun
má, alespoÀ podle mého expertního názoru, ambici stát se
korvetní lodí celého námi formovaného fregatního svazku, na
na‰í expedici LuÏnice River 1979!“ (¤ek to jenom ãesky.)
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Cel˘ t˘den pﬁed odjezdem na vodu jsme se pravidelnû stﬁídali na zahrádce u LiterÛ v Braníku a natírali ve vrstvách
pﬁedpokládanou korvetní loì viceadmirála Josipa Urbánkoviãe Pra‰ivky. Koncem t˘dne jsme v‰echny lodû i s bagáÏí
naloÏili na objednan˘ náklaìák a bleskovû se pﬁesunuli do
Suchdola n/L. Tam jsme v‰e navr‰ili na obrovskou hromadu
a odebrali se k pﬁedstartovní váleãné poradû do místního
dobﬁe zásobeného mázhauzu.
Ráno nás probudila stará známá intenzivní ÏízeÀ stﬁiÏená
diagonální bolestí hlavy.
U vûdomí nároãn˘ch cílÛ na‰í expedice zapakovali jsme
urychlenû v‰e do lodních pytlÛ, je‰tû na bﬁehu celou fregatu
naloÏili a pﬁivázali bagáÏ do lodí a pﬁekontrolovali po sobû
bedlivû táboﬁi‰tû.
Po odevzdání velikého mnoÏství prázdn˘ch lahví v místním konzumu s názvem „Jednota-Bratrství“ jsme koneãnû
pleskli první naloÏenou lodí o vodu.
V Suchdole nedosahuje hloubka koryta LuÏnice ani dvaceti
centimetrÛ.To bylo na‰e veliké ‰tûstí. Do lodi nastoupila Haniãka Vízelková jako háãek a Pepa jako její prav˘ muÏn˘ kotrã. Asi po patnácti vteﬁinách plavby se jejich plnû naloÏené
plavidlo s velik˘m bubláním a syãením potopilo. K˘l viceadmirálovy korvety tvrdû dosedl aÏ na dno ﬁeky.
Hanka ov‰em pﬁekrásnû jeãela! ¤vala tak nahlas, Ïe turisté
z NDR opou‰tûli své obydlené trabanty.
„To je dobr˘! VÛbec nic se nedûje! To je dobr˘! To se ãasem
zatáhne!“ prognózoval dal‰í optimistick˘ v˘voj celé na‰í expedice Pepa. My jsme v‰ak jiÏ nepodlehli jeho osobitému
pojetí dobrého britského humoru. Pozornû jsme sice vyslechli jeho skvûlou pﬁedná‰ku o tom, kterak se kaÏdé necky
pﬁed praním zatahují, Ïe staãí pﬁece ty necky poﬁádnû smoãit
a ve vodû je láãet, ale pﬁesto jsme vyloÏili z té jeho ponorky
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ve‰kerou bagáÏ a spravedlivû ji rozdûlili na pût zb˘vajících
lodí. Do jedné z nich jsme vzali i vydû‰enou a stále je‰tû jeãící
Hanku, která nám pak dûlala po cel˘ zbytek expedice porcelána. Porcelánem je na jedoucí lodi ten, kdo nic nedûlá. Háãek
a kormidelník (kotrã, kotrãník, zadák, stroke) se zpocenû
dﬁou, porcelán se vyvaluje na stﬁedu lodi a je‰tû jim obûma obãas vynadá, kdyÏ se loì tu a tam vnoﬁí do nûjakého trnitûj‰ího
pobﬁeÏního ‰ípku.
Pepa tak na ponorce osamûl. Uklekl na stﬁedu svého podmoﬁského expediãního ãlunu a ze Suchdola vyrazil bﬁitk˘mi
závodnick˘mi rázy k zátoãinám pln˘m záludného vadnoucího
rákosu, padl˘ch stromÛ a píseãn˘ch dun a naplavenin. KaÏd˘ch patnáct minut provedl s lodí generální sestup ku dnu romanticky zlatonosné ﬁeky LuÏnice.
Ponorku pak ruãe pﬁeklopil, vylil a pokraãoval závodnû dal‰ích patnáct minut ve svém nekoneãném sprintu.
My jsme ze Suchdola vyrazili mnohem rozváÏnûji, obtûÏkáni bagáÏí a pÛvabnû jiÏ rozesmát˘m porcelánem (56 kg
netto). Po t˘dnu jsme dopluli do na‰eho cíle v Bechyni, kde
jsme poslední veãer zasvûtili tiché vzpomínce na jednu nepﬁítomnou pedagoÏku, která pﬁed mal˘m jen ãasem pomûrnû rozhoﬁãenû odmítla jet v na‰í spoleãnosti podruhé „na
vodu“.
Na zkou‰ky Vycpálkova souboru chodívali velice ãasto produkãní z filmov˘ch ateliérÛ. Objevili se na na‰em tréninku
prakticky pokaÏdé, kdyÏ Barrandov pﬁipravoval historick˘
film nebo pohádku, ve které se vyskytovaly lidové taneãní
scény. Vedení taneãní sloÏky (Rej‰kovi) – muzikantÛ se na to
nikdo nikdy neptal – víceménû v‰echny nabídky odmítalo.
DluÏno ov‰em ﬁíci, Ïe vedení odmítalo pouze titulární úãast
Vycpálkova souboru.
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Jedním dechem produkãním oznamovali, Ïe pokud
nûkdo ze souborov˘ch taneãníkÛ bude mít zájem se jejich filmování zúãastnit, vedení souboru mu bránit nebude, neboÈ
je zcela soukromou záleÏitostí kaÏdého ãlena souboru, co
a s k˘m si kdo vyvádí ve svém volném ãase.
O pﬁestávkách pak barrandov‰tí produkãní mezi ãleny
souboru vesele náboraﬁili a lovili potﬁebné du‰iãky do nachystan˘ch hrníãkÛ s pukliãkou, totiÏ s pokliãkou. VÏdycky
úspû‰nû. Do souboru totiÏ chodilo pomûrnû hodnû studentÛ
stﬁedních nebo vysok˘ch ‰kol, a ti nemûli nejmen‰í potíÏe se
na filmování na cel˘ den nebo i dva tﬁi uvolnit. KaÏdá korunka
vydûlaná tancováním jim byla obzvlá‰tû milá.
Ti Vycpálkovci, kteﬁí chodili do zamûstnání, ale na tancování ve filmech vût‰inou ka‰lali – museli by si brát dovolenou
a honoráﬁe byly jen o Ïdibík lep‰í neÏ odmûna obyãejného
komparsu.
Neexistuje snad jediná pohádka ãi historick˘ film z námi
popisované doby, ve kterém bychom nespatﬁili jaré tváﬁe na‰ich souborov˘ch pﬁátel.
Na Barrandovû se samozﬁejmû netoãily jen ãeskoslovenské
filmy, realizovala se tu ﬁada kooprodukcí a Ïádnou v˘jimkou
nebyly ani produkce ryze zahraniãní.Takové filmy byly z pohledu na‰ich vycpálkovsk˘ch ‰kudlilÛ vÛbec nejlep‰í.
Producenti na‰ich ãeskoslovensk˘ch pohádek vût‰inou
poÏadovali maximálnû ãtyﬁi páry, takÏe spí‰e byl problém, aby
se ãetní zájemci dokázali mezi sebou dohodnout, kdo pÛjde
nyní a kdo aÏ pﬁí‰tû.
Západonûmecká produkce filmu Krejãík z Ulmu v‰ak mûla
mimoﬁádn˘ poÏadavek: potﬁebovali deset párÛ taneãníkÛ.
Vycpálkovci by tehdy úplnû lehce dali dohromady dvacet
párÛ, jenÏe nikoliv jen z ﬁad studentÛ. OkamÏitû se dala dohromady parta deseti aktivnûj‰ích vycpálkovsk˘ch super girls,
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které mûly zájem se filmování zúãastnit. JenÏe klukÛ mûly jen
osm a ani o famfrÀouska víc.
Krasavice se tedy rozebûhly po celé zku‰ebnû a zaãaly individuálnû pﬁesvûdãovat v‰echny zb˘vající playboye z ﬁad
nás muÏÛ dûlné práce.
Pﬁiznám se vám bez rumûnce uzardûní, Ïe mû zlomily.
DÛvodem ov‰em nebyla nûjaká moje bláhová touha po
mrzkém mamonu, ta u mû nikdy nehrála v˘znaãnou roli, ale
snad to byla ta trocha solidarity, kterou jsem tehdy s tûmi souborov˘mi filmov˘mi hvûzdami cítil. Hlavní a nejpodstatnûj‰í
dÛvod ale tkvûl v kulisách filmu: celé dva natáãecí dny se odehrají v útrobách oblíbeného restaurantu U FlekÛ.
Flekovská hospoda je v m˘ch vzpomínkách nesmrtelnû
propojena se tﬁemi mûsíci po maturitû v kvûtnu 1966. Celé to
léto jsme se scházeli právû na zahrádce u FlekÛ.
Ve tﬁídû nás bylo ‰estaãtyﬁicet, z toho jen devût klukÛ. Na
flekovské zahradû jsme vÏdy obsadili jeden velk˘ stÛl, nikdo
to opravdu neorganizoval, chodili jsme tam jen tak, kdo mûl
zrovna právû ãas a byl v Praze. VÏdy nás ale pﬁi‰lo tak kolem
patnácti, z toho dva tﬁi kluci, zbytek osmnáctileté dívky. Dovedete si vÛbec pﬁedstavit, co takto obsazen˘ stÛl dokázal udûlat se zahradou plnû nadupanou rozjet˘mi opilci?
Poﬁád nám nûkdo posílal piva. Po pûti. Taky po deseti najednou. Na‰e ãiãinky toho tenkrát nijak moc nevypily, takÏe
plné Ïejdlíky nenápadnû ‰íbovaly ke klukÛm. Opravdu krásné
léto…
NeÏ jsme se zúãastnili dvou natáãecích dnÛ, museli jsme
tance nacviãit. Zkou‰ky probíhaly v sále taneãní konzervatoﬁe
naproti Rudolfinu. Paní profesorka z konzervatoﬁe nám tam
pustila moc pûknou muziku pﬁedmozartovského typu, potom
nám pﬁedvedla docela zvlá‰tní párové drÏení a nacviãila
s námi nûkolik druhÛ krokÛ, které budeme pﬁi tanci pouÏívat.
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Nûkolikrát jsme to projeli, paní konzervaãní profesorka
byla s námi velice spokojena, chválila nás mile a pak nás pustila domÛ.
Na dva natáãecí dny jsem si musel vzít v KovosluÏbû dovolenou. âasnû ráno nás odvezl zvlá‰tní autobus do maskérny a kostymérny na Barrandovû.Tam z nás klukÛ vyrobili
deset zcela dokonal˘ch MozartÛ a z na‰ich po ránu znaãnû
ospal˘ch kamarádek jenom samé hrabûnky Chotkové. Promûna to byla tak úplná (paruky, závûje pudru, kost˘m), Ïe jsme
se navzájem nemohli poznat. Nepﬁeháním, opravdu jsme nevûdûli, kdo je kdo, dokud dotyãn˘ nepromluvil.
Stejn˘m autobusem jsme pak jeli ke FlekÛm, kde jiÏ stály
dva dal‰í autobusy plné komparsu. Pomocní reÏiséﬁi nás
v‰echny zamíchali dohromady a rozsadili k jednotliv˘m stolÛm. Zde jsme dostali koneãnû pivo, ale jen tak ‰trejchnuto do
pÛllitrÛ, coÏ nás ov‰em lehce rozlítostnilo a plné Ïejdlíky
jsme si obratem zaãali nakupovat sami.
âekali jsme nekoneãnû dlouho, upíjeli jsme ãerné flekovské,
zkou‰ela se svûtla, zkou‰el se zvuk, obãas probûhl sálem pán
s doutníãkem ze kterého dûlal smûrem ke stropu puk, puk, puk,
puky puk…, aby tam byla hutnûj‰í hospodská atmosféra, a my
mu tedy také ze v‰ech sil pomáhali.Technika byla ãeská, reÏisér
a ‰táb nûmeck˘. Pﬁesto jsme obãas zaslechli ze ‰tábu docela jasnou a zﬁetelnou ãe‰tinu: „Kde jsou kurva! ty zasran˘ baleÈáci?!“
Nedûlo se vÛbec nic aÏ asi do tﬁí hodin odpoledne, kdy nûkdo náhle kvapnû pﬁivlekl do stﬁedu místnosti k smrti pobledlou a vydû‰enou na‰í paní taneãnû konzervaãní profesorku. Naprosto zoufale se rozhlíÏela po sále, nemohla nás
v parukách, pﬁebytku pudru a kost˘mech mezi komparsem
poznat, ale my jsme se k ní ihned hlásili sami.
A vy‰lo najevo, Ïe „ty zasran˘ baleÈáci“, co na nû v‰ichni
cel˘ natáãecí den ãekají – no, …Ïe to jsme prostû my…
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Ivana a Jaroslav Helebrantovi, 9. 5. 2007

Ahoj Jirko, obsah, smysl i souvislosti jsou skvûlé: i vûci,
které jsem nezaÏila, pociÈuji jako Ïivé a nûkteré dokonce
se stejn˘mi dojmy (napﬁ. historky kolem tvého sbliÏování
s folklorem mám obdobné, ne- li totoÏné).
S Jardou jsme se místy smáli, aÏ jsme slzeli (duo Novenková – Dobe‰ nemá chybu). Jsi ãasto fakt dost hustej,
ale Ïivot je drsnej a já ho takov˘ beru a sná‰ím v‰echno
pﬁímo a natvrdo. Jarda ãte jenom pasáÏe t˘kající se pﬁímo
souborov˘ch souvislostí (z ãasov˘ch dÛvodÛ) a závidí ti
tvoji pamûÈ.
KdyÏ narazíme na nûjaké faktické nesrovnalosti,
dáme vûdût – ale vypadá to, Ïe si vystaãí‰ sám. Nicménû
se uÏ tû‰ím na pokraãování… Ivana Hele (a Jarda)
P. S. JestliÏe je toto první nástﬁel, musím navíc pochválit, Ïe tﬁebaÏe nesleduji zámûrnû ãe‰tinu, jako potlaãená
úãa se tomu mimodûk neubráním: je tam minimum nepodstatn˘ch chyb, coÏ je na kluka v˘kon neuvûﬁiteln˘…

Ivan Rendl, 11 . 5 .2007

Ahoj Jirko, musím ﬁíct, Ïe jsem se fakt bavil. Je zajímavé
pﬁipomenout si proÏité situace pomocí popisu nûkoho jiného a také porovnat svÛj pocit s pocity nûkoho jiného.
Ale to nejsou pﬁipomínky, to je konstatování.
Teì pﬁipomínky: Mám v zásadû jedinou, a to více
ménû grafickou. KdyÏ se v rámci kapitoly dûj pﬁesouvá do
jiného ãasu, ãi linie, mám problém se zorientovat.Trvá mi
to nûkdy pÛl vûty, nûkdy dvû vûty neÏ pochopím, Ïe pﬁed138
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cházející dûj byl pﬁeru‰en a pokraãujeme jinde. MoÏná by
staãilo pﬁidat jednu prázdnou ﬁádku. Nebo je to autorÛv
zámûr (a teì se hlasitû chechtá) a toto je jasné potvrzení,
Ïe to zafungovalo. A tady jsem si dovolil dvû ‰vestiãky…
První je ze soustﬁedûní v Klánovicích 1985, druhá z natáãení na Blatech 1987. Ivan

Blanka Hemelíková, 23. 5. 2007

Doãetla jsem Tvé vyprávûní a moc se mi líbí. Hezky
vyvaÏuje‰ faktografiãnost a osobní vyprávûní. Co mi jen
trochu chybûlo, byly charakteristiky osob, napﬁíklad jak˘
na Tebe dûlaly dojem Alena Skálová a Eva Rej‰ková
– myslím nejen popis osob, jak vypadaly, ale i to, zda nûco
vyprávûly o souborech a tancování nebo o sobû. Tak se
mûj pûknû a budu se tû‰it na dal‰í (od) várku textu, zatím ahoj, Blanka
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Rukopis Českých tanců Josefa Vycpálka, 1921.

140

1979

Profesor František Bonuš.

Dobronice, 1978. Přímo za Pepou jeho slavný automobil.
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Dobronice, 1978.

Dobronice, 1978. Za volantem vozu Petr Novák. Vítěz soutěže o nejnemravnější
píseň na snímku vpravo.

1979

Lužnice, 1979.

Veselí nad Lužnicí, 1979. My radíme, Jarda Litera pracuje.
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KAPITOLA SEDMÁ
SOUSTŘEDĚNÍ VYCPÁLKOVCŮ V ÚDLICÍCH. NAROZENÍ TROJČAT
A VÍTĚZSTVÍ NA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
V KOŠICÍCH. PRAŽSKÁ PRAŠIVKOVÁ MUZIKA NA STARTOVNÍ ČÁŘE.
NATÁČENÍ FILMU MILOŠE FORMANA AMADEUS. POHNUTÝ SLED
UDÁLOSTÍ NA CHALUPĚ JURY HUBÁLKA V ROKYTNICI NAD JIZEROU.
OSLAVY NAROZENIN PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA,
VÁNOČNÍ BESÍDKA VYCPÁLKOVCŮ 1980.

Údlice jsou pﬁedmûstím Chomutova. Stála tam víceúãelová
sportovní hala s kompletním zázemím, ubytováním a velice
nevábnou restaurací. Právû v prostorách haly probíhalo trojdenní soustﬁedûní Vycpálkova souboru. Detailnû se pilovalo
kaÏdé ãíslo.Veãer jsme se v‰ichni shromáÏdili ve spoleãenské
místnosti ubytovacího komplexu a chtûli zde je‰tû spoleãnû
pozpívat, nûco málo popít a druÏnû spolu posedût.
Vrchnostenská muzika nám v‰ak k tomu striktnû odmítla
zahrát. Míla Rychta se drÏel zcela nezmûnitelného a tvrdû
uplatÀovaného stanoviska, Ïe jím ﬁízená hudba bude hrát jen
dobﬁe nacviãené a kvalitnû aranÏované skladby. KdyÏ jsme
opravdu hodnû Ïadonili a naléhali, tak nám zahrál zvesela
Vosum je kuÏelek, devátyj král ãi nûco podobného ze stabilního repertoáru Vycpálkova souboru.
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Ne Ïe by to tedy snad hráli nûjak ‰patnû…
JenÏe plná místnost lidí chtûla v tu chvíli zpívat a tancovat
nûco od základu jiného.Tﬁeba jen nûco nedokonale improvizovaného, pﬁedev‰ím ale zábavnû nového, snad i úplnû
odli‰ného, nûco, co bychom se mohli nauãit. Právû tak to asi
muselo b˘t na lidov˘ch zábavách v minulosti. Co si jen kdo
u muziky pﬁál, a mûl-li také hlas, aby dokázal ostatní pﬁezpívat,
toho píseÀ muzika hrála.
Tam nûkde byl základní problém vztahu na‰í taneãní
sloÏky k vycpálkovské souborové muzice. Mûli jsme sice
zdánlivû vynikající – na vystoupeních aÏ snad pﬁíli‰ akademicky exaktnû znûjící – hudební tûleso, ale pokud jsme se taneãnû chtûli vyﬁádit „jenom tak“, zazpívat si takﬁíkajíc jen sami
mezi sebou, bylo to vlastnû totéÏ, jako kdybychom nemûli
hudbu Ïádnou.
V tom jsme s na‰í Vrchností nikdy o píì nepohnuli, aãkoliv jsme se o to opravdu usilovnû snaÏili. Dokonce jsme lstivû
za primá‰em Mílou vysílali dobﬁe instruované a peãlivû vybírané delegace na‰ich oslniv˘ch krasavic – coby obluzovaãky,
omamovaãky a ukecávaãky, které by jinak b˘valy schopny vymámit i z naprostého vola tele.
U na‰í Vrchnosti si ov‰em nikdy ani necvrnkly.
Já si myslím, Ïe tady nûkde mÛÏeme hledat prvopoãátek pozdûj‰ích nevkusn˘ch a nepûkn˘ch stﬁetÛ, které sám vedoucí souboru neváhal ostﬁe a po právu kritizovat, aniÏ by ov‰em jakkoli
uznal, Ïe kdesi na poãátku stojí pﬁedev‰ím on sám, se sv˘m zamítav˘m postojem k tomu, aby jeho vycpálkovská muzika
hrála jenom tak nûco pro ãirou radost v‰ech souborákÛ.
Tvrdím, Ïe:
Není na svûtû takov˘ taneãník, kter˘ by skuteãnû touÏil po
laickém ohmatávání hudebního nástroje, pokud právû stojí
u dobré muziky a ta mu pûknû pod nohu hraje.
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„Tys nás k té na‰í ‰umaﬁinû donutil, ná‰ váÏen˘ a mil˘ pﬁíteli!“
Jsem si vcelku jist˘, Ïe celé to zaãalo právû onoho veãera
na soustﬁedûní v Údlicích u Chomutova.
Za‰el jsem se tehdy pﬁeptat souborového kontrabasisty
Milana Kabelky, kter˘ právû poeticky rozjímal vedle v citované
nevábné restauraci, zda by mi nepÛjãil svoji souborovou
basu? Velice ochotnû mi vyhovûl.
Ke mnû se okamÏitû pﬁidal Pepa Pra‰ivka, Jarda Helebrant,
BﬁéÈa Karásek, Franta ·karda, Honza Pergl, Láìa Pelikán
a Jarda Novák.
A ejhle!
Heleìmese!
Najednou to, z niãehoÏ nic, opravdu pûknû ‰lo. Nehráli
jsme pravda nijak ãistû, teda kluci hráli urãitû dobﬁe (já jsem
hrál, jak jen jsem nejlépe umûl, no ale tak moc jsem to zase
neumûl), ale docela urãitû jsme hráli vÏdy právû to, co si jen
kdo na parketu právû s radostí halekati zapoãal, pﬁedev‰ím to
byly vala‰ské toãené a starodávné a pozdûji i nûjak˘ ten
danajík (Malíkovi synové – neboÈ Kabele je Kabele).
Kontrabas jsem pozdûji Milanu Kabelkovi v poﬁádku vrátil a v‰echno se zdálo b˘t v úplné pohodû. Na explozi vnitrosouborov˘ch vá‰ní jiÏ bylo ale úspû‰nû zadûláno. Dostaneme
to v‰ak, jak se velice správnû terminologicky v âechách ﬁíká,
„seÏrat“ jako zcela neãekan˘ úder pûstí mezi oãi. To v‰ak
bude aÏ o nûkolik mûsícÛ tohoto dramatického roku 1980
pozdûji. TakÏe se velkolepého „furióza majestika“ doãkáme
je‰tû zde, v této kapitole. Nemûli bychom v‰ak zapomínat, Ïe
na v‰e jsme si zdárnû zadûlali sami svojí „kladnou aktivitou“
na soustﬁedûní v Údlicích.
Odjezd na finále festivalu ãeskoslovensk˘ch folklorních
souborÛ v Ko‰icích 1980 probíhal ve znaãné nervozitû.
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V‰ichni jsme si byli vûdomi toho, v jak nev˘hodné pozici se
v Ko‰icích Vycpálkovci ocitnou: pﬁímá konfrontace se ãtyﬁmi
nejlep‰ími slovensk˘mi soubory!
Dále budeme soutûÏit se dvûma soubory z Moravy a jedním ãesk˘m. S nimi jsme ostatnû z národní pﬁehlídky v Tﬁinci
1979 do ko‰ického finále postoupili, takÏe jejich kvalitní soutûÏní bloky jsme jiÏ mûli moÏnost ocenit.
Nemusím asi pﬁíli‰ zdÛrazÀovat, v jaké pozici je ãesk˘
folklor oproti Moravû nebo Slovensku. Ná‰ folklor je nesrovnatelnû usedlej‰í, je nepochybnû ménû dynamick˘, ménû dramatick˘, coÏ je dáno nejen rozdíly v obecném národním naturelu, ale pﬁedev‰ím i zcela podstatn˘mi rozdíly v hudebním
základu.
Porota v Ko‰icích byla sestavena pÛl na pÛl Slováci – âe‰i
a jejím pﬁedsedou nebyl ná‰ znám˘ pﬁátelsk˘ doyen Jiﬁí Ica
Pospí‰il, jak tomu bylo pravidelnû v‰ude jinde, ale ﬁeditel
a hlavní tvÛrce slovenské Lúãnice ·tefan Nosál. Povídalo se, Ïe
o pﬁedsednictví v ko‰ické porotû se Pospí‰il s Nosálem domluvili a kaÏdé tﬁi roky se férovû stﬁídali ve funkci pﬁedsedy
a místopﬁedsedy, aby se ani jeden z na‰ich bratrsk˘ch národÛ
nemohl cítit ujaﬁmen.
KdyÏ se vlak na Hlavním nádraÏí v Praze dal do pohybu, nebyla k nám na‰í jasnou Vrchností pronesena úvodní zájezdová
pﬁedná‰ka!
Jednodu‰e nic.
Îádné veledÛleÏité plky.
Ostatnû, byl to také pﬁípad úplnû jedin˘.
Proã nenasloucháme namaãkáni v uliãce vagónu slovním
vodopádÛm a cyklick˘m v˘ronÛm zlatoústého rétora, jako
kdykoliv pﬁedtím (a taktéÏ i potom), jsme se dozvûdûli hned
vzápûtí. Cel˘m vyhrazen˘m vycpálkovsk˘m vagónem se roz‰íﬁila zdánlivû neuvûﬁitelnû znûjící zpráva:
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„Rychta má trojãata!“
Naprostá vût‰ina souborákÛ vûdûla, Ïe vedoucí na‰eho
souboru zastává exponované místo námûstka generálního
ﬁeditele jednoho z nejdÛleÏitûj‰ích podnikÛ v republice,
v‰ichni jsme také znali jeho jiÏ dospûlého syna Martina Rychtu, profesionálního hudebníka, kter˘ s námi jiÏ po nûkolikáté hostoval ve Vinohradském divadle (pozdûji byl bubeníkem âechomoru), v‰ichni jsme vûdûli, Ïe Míla Rychta je‰tû po
veãerech za peníze vyhrává a poklonkuje zahraniãním opilcÛm po praÏsk˘ch vinárnách, ale o jeho ãinorodé tvÛrãí
aktivitû na vzestupném grafu dûtské porodnosti v âSSR jsme
netu‰ili opravdu nic.
Kdo by snad oãekával, Ïe nám na‰e Jasnost osobnû pﬁinese
dva plné demiÏony nebo alespoÀ tu reklamní malinkatou
fla‰tiãku kontu‰ovky, jeﬁabinky ãi nûjaké zboﬁplotové kmínky,
jak by se nepochybnû spoleãensky patﬁilo – najmû po podobnû hrdinském a muÏném v˘konu – tak ten opravdu nezná
Rychtu.
KdyÏ jsme v jedoucím vagónu dostateãnû prodrbali tuto
svûÏí bulvární novinku, na‰e vycpálkovská spoleãnost se rozpadla jako vÏdy pﬁedtím na dva jiÏ tradiãní mejdanové celky,
jeden kolem Ondﬁeje Pfeffera, druh˘ kolem Jardy Helebranta.
Cesta do Ko‰ic nám potom rychle ubûhla.
V sobotu probíhala finálová soutûÏ. V hledi‰ti byl nával
a pomûrnû velice objektivní pﬁátelská atmosféra. SoutûÏící
soubory neváhaly ocenit potleskem konkurenãní soubor
úãinkující na scénû, pokud se jim vystoupení líbilo.
Pﬁedvedení na‰eho soutûÏního bloku nám opravdu pûknû
vy‰lo.Tancovali jsme s chutí, muzika byla vynikající. Pﬁi na‰em
„zavíráku“ (·áteãkov˘, Furiant, Skoãná) se první skandovan˘
potlesk z hledi‰tû ozval jiÏ na zaãátku Furianta a trvale sílil aÏ
do úplného konce Skoãné.
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Eva Rej‰ková byla dojatá, my v‰ichni ostatní jsme mûli radost a Míla Rychta odejel okamÏitû po vystoupení zpátky do
Prahy poﬁe‰it své rodiãovské radovánky.
S napûtím jsme oãekávali rozhodnutí festivalové poroty,
které bylo slavnostnû vyhlá‰eno aÏ na závûreãném veãírku
v‰ech zúãastnûn˘ch souborÛ.
Soubor písní a tancÛ Josefa Vycpálka získal na IV. festivalu
ãeskoslovensk˘ch folklorních souborÛ v Ko‰icích hlavní
cenu!
Mimo to dostala Eva Rej‰ková cenu za nejlep‰í choreografii
a Hana ·Èastná z na‰í muziky cenu za vynikající instrumentální
v˘kon.
Ná‰ jásot nad dosaÏen˘m vítûzstvím nebral konce.
Po závûreãném vyhodnocení a rozdání v‰ech udûlovan˘ch cen se postupnû prostﬁídaly muziky ze v‰ech souborÛ
a my jsme provádûli hojné druÏební úkony v˘hradnû s dívkami z ostatních zúãastnûn˘ch folklorních tûles. Souãasnû
jsme ponechali cizákÛm v plen na‰e tak ãasto nafrfnûné vycpálkovské krasavice, v bláhovû jen Ïivené nadûji, Ïe ve srovnání s nekulturními a nájezdnick˘mi cizáky hvûzdy více ocení
na‰e nezpochybnitelné osobité du‰evno.
Závûreãn˘ spoleãensk˘ veãírek se protáhl aÏ do rána a museli jsme velice spûchat, abychom zachytili odjezd rychlíku do
Prahy.Ve vyhrazeném vagónu skoro v‰ichni ulehli na lehátka
a oddali se intenzivnímu dohánûní spánkového deficitu.
Zastavil jsem se u Milana Kabelky a vypÛjãil si jeho kontrabas. Potom jsme se uzavﬁeli s Pepou Pra‰ivkou a Jardou Helebrantem v prázdném kupé a celou cestu aÏ do Prahy jsme
hráli.
Vybral jsem si Jardu Helebranta vcelku pragmaticky. Ne Ïe
by se mi muzika a zpûv Ondry Pfeffera nelíbily. Ondra má charisma a je to jistû také spoleãensk˘ tahoun. JenÏe Jarda Hele149
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brant byl a je dodnes ponûkud jiné kafíãko. Jarda má cosi, co
se opravdu nedá nauãit, s ãím se ãlovûk jednodu‰e musí narodit. Má neomyln˘ v˘bûr kvalitního repertoáru a naprosto
unikátní a zcela nenapodobiteln˘ hlasov˘ projev. Má svÛj
vlastní zpÛsob pﬁednesu. Mezi svoje (peãlivû utajované) folklorní bohy jsem Jardu Helebranta zaﬁadil ihned, co jsem ho jen
sly‰el zpívat poprvé.
V roce 1980 jsme se znali s Pepou Pra‰ivkou déle neÏ ãtyﬁi
roky, mûli jsme za sebou desítky spoleãnû odehran˘ch a odezpívan˘ch mejdanÛ a rozliãn˘ch veãírkÛ. S Jardou Helebrantem jsme hráli poprvé – a ihned to bylo po celou cestu vlakem z Ko‰ic aÏ do Prahy. Nûkde poblíÏ âeské Tﬁebové jsme se
domluvili, Ïe po návratu do Prahy zaãneme spoleãnû muziku
zkou‰et.
Pﬁední ãe‰tí etnografové a vûdeãtí badatelé v oboru folkloristiky se vûcnû na sv˘ch ãetn˘ch kolokviích shodují v tom,
Ïe právû tato jedna rozhodující vteﬁina, poblíÏ rozﬁaìovacího
nádraÏí v âeské Tﬁebové, v jedoucím rychlíku z Ko‰ic v roce
1980, je vteﬁinou, kdy byla zaloÏena na‰e jiÏ legendární PPM
– PraÏská pra‰ivková muzika.
PÛvodnû jsme ov‰em nic podobného neplánovali. Chtûli
jsme se scházet a nacviãit si spoleãnû jen nûkteré sloÏitûj‰í
folklorní pecky. Jarda Helebrant se pozdûji domluvil i na zku‰ební místnosti – s Milu‰kou Bezdíãkovou, která mûla na
starosti vycpálkovskou souborovou krojovnu. O na‰e kroje se
starala vzornû a peãlivû. Milu‰ka proti na‰emu nacviãování nic
nenamítala a my jsme tak zaãali mezi rozvû‰en˘mi kroji pravidelnû muzicírovat.
Krojovna Vycpálkova souboru leÏela v nejvy‰‰ím patﬁe
ÚKDÎ, aÏ pod stﬁechou budovy, mûla tvar dlouhé a velmi úzké
nudle, je‰tû zúÏené tím, Ïe po obou stranách této tûstoviny
visela ramínka s kroji v ochrann˘ch pytlích.
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Jistou nev˘hodou zkou‰ek v krojovnû bylo, Ïe tvoﬁící páni
umûlci museli za hry stát v zástupu, neboÈ do uliãky mezi kroji
se dvû osoby vedle sebe nevmûstnaly.
Naopak velikou v˘hodou bylo, Ïe souborová muzika zde
ukládala pod kroje kontrabas, kter˘ proto nebylo potﬁeba
pro PPM jinde shánût, nosit ho a pﬁemísÈovat.
Hned na první zkou‰ku pﬁivedl Pra‰ivka svého paranormálními schopnostmi obdaﬁeného pﬁítele Petra Nováka, kterého jsme jiÏ spoleãnû poznali v akci s obloukovou pilou pﬁes
rameno a uãitelkou ru‰tiny. Po Petrovû nadpﬁirozeném zvládnutí vzdorujícího Ragulina, stepního sibirjaka, nás v podstatû
jiÏ ani tolik nepﬁekvapilo, Ïe se z Petra Nováka vyklubal i vynikající sólov˘ houslista a skvûl˘ zpûvák.
Vznikající hudební tûleso bylo v této svojí zárodeãnû spermiální fázi obohaceno o Honzu a Evu Drdáck˘ch, kteﬁí byli
dûtmi jednoho ze zakladatelÛ Vycpálkova souboru – Franti‰ka
Drdáckého.
Posledním dÛleÏit˘m ãlenem se stal Radim Lhoták, kter˘ se
v souborové krojovnû objevil s futrálem a houslemi v ruce. ·el
pr˘ náhodou kolem a pﬁi‰el tam prostû jen tak. Do dne‰ního
dne se nena‰lo jediné rozumové vysvûtlení, co tam tenkrát pohledával. Ukázalo se ale, Ïe je to dal‰í dokonal˘ sólov˘ houslista, takÏe jak neãekanû se tam objevil, tak v ﬁadách na‰eho
zpûvavého spoleãenstva také jiÏ zÛstal.
Od zaãátkÛ v souborové krojovnû, jsme tedy stojíce ve vyrovnaném zástupu hráli v této sestavû:
Pra‰ivka, Jarda, já (tj. 3 primární zakladatelé, dvoje housle
a jednou kontrabas). Petr Novák a Radim Lhoták sólové
housle, Eva a Honza Drdáãtí – kontry. Zaãínalo nás na té krojovnû sedm. Zkou‰eli jsme pravidelnû jednou t˘dnû, vÏdy
jsme si na pﬁíjemné doladûní hlasivek pﬁinesli demiÏónek
a zkou‰ky tak probíhaly opravdu ve svûÏím duchu a tempu.
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Zpívali jsme spoleãnû v‰ichni, na co si kdo právû vzpomnûl:
pﬁedev‰ím v‰ak horÀácké, Chodsko, Vala‰sko, dolÀácké a jihoãeské.
Na zkou‰ce taneãní sloÏky souboru J. Vycpálka se neãekanû
objevili zástupci americké produkce pﬁipravující smlouvy
pro chystan˘ film Milo‰e Formana Amadeus.
Eva a Radek Rej‰kovi zkou‰ku po pﬁíchodu americk˘ch
produkãních nepﬁeru‰ili. ·est osob usedlo na lavici pod
zrcadly a sledovalo ná‰ nácvik lhostejn˘mi pohledy. Pak Eva
vyhlásila pravidelnou pﬁestávku, v‰ichni souboráci se hrnuli
ven na chodbu a Radek Rej‰ek pﬁátelsky oslovil skupinu americk˘ch producentÛ svojí pomûrnû dokonalou francouz‰tinou.
Skupina americk˘ch producentÛ hovoﬁila pouze anglicky.
Nemûli s sebou tlumoãníka a francouzsky nerozumûli Radku
Rej‰kovi ani slovo.
Dodnes si velice hoﬁce vyãítám, Ïe jsem neode‰el spoleãnû
s ostatními souboráky nûkam skuteãnû hodnû daleko od nich,
hlavnû honem pryã ze sálu, ale naopak pﬁeloÏil Rej‰kov˘m, Ïe
ti „jemerikánci“ nabízejí VycpálkovcÛm smlouvu na úãinkování celého na‰eho souboru ve filmu Amadeus od ãeského reÏiséra Milo‰e Formana.
Kdybych byl b˘val ode‰el s ostatními ven, nemusel bych
o tom nic vûdût a bylo by mi pak opravdu celkem dobﬁe v na‰em tak jednoduchém a prÛzraãnû nesloÏitém svûtû, kde se
mají v‰ichni navzájem rádi.
Eva a Radek Rej‰kovi odpovûdûli americk˘m producentÛm
totéÏ, co ﬁíkávali úplnû v‰em produkãním z Barrandova a ãeskoslovenské TV, kteﬁí na na‰e zkou‰ky chodili lovit ãasto a pravidelnû. Îe jako soubor filmovat nebudeme, ale jednotlivcÛm v úãinkování nijak bránûno není.
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Ameriãané znovu opakovali, Ïe by nás velice rádi angaÏovali jako celek: Ïe oni chtûjí v˘hradnû „Soubor Josefa Vycpálka“ ! Eva a Radek potvrdili jiÏ jednou vyﬁãené, já to znovu
pﬁeloÏil a pak jsme se rozlouãili.
Film Amadeus Milo‰e Formana jsem uvidûl na plátnû aÏ po
velice dlouhé dobû, dávno po jeho premiéﬁe. Spatﬁil jsem zde
kolektivnû tanãit na‰e dobré kamarády ze souborÛ Úsmûv
Horní Bﬁíza a ze ·kodovky PlzeÀ.
Vycpálkovské tváﬁe se na nûkolik vteﬁinek také filmem
mihnou, ale jen jako tváﬁe komparsistÛ. Kdybych byl americk˘m produkãním celou rozmluvu netlumoãil, nevidûl bych na
tom vÛbec nic zvlá‰tního, nebo snad podivného, jenÏe takhle
mi to celé (a úplnû zbyteãnû) vrtá stále dokola hlavou… Je mi
to prostû a jednodu‰e líto.
Zájezdu do Anglie v roce 1980 se zúãastnil za absentujícího
kontrabasistu Milana Kabelku Jura Hubálek, univerzální hudebník, kmenovû úãinkující jako cimbalista PraÏské cimbálové muziky primá‰e Jiﬁího Janou‰ka.
Jarda Helebrant se s ním domluvil, Ïe na‰e pozvolna vznikající hudební uskupení PPM si na chalupû u HubálkÛ, leÏící
v Rokytnici nad Jizerou, udûlá t˘denní soustﬁedûní.
Je‰tû pﬁed odjezdem do Rokytnice v‰ak do‰lo na souborové
zkou‰ce ke znaãnû Ïluãovité scénû. Na velk˘ baletní sál, kde
jsme právû hojn˘m potem sytili svá jiÏ jemnû zapáchající triãka,
se pﬁiﬁítil do ruda rozkohoutûn˘ vedoucí celého souboru.
VÛbec nevypadal na to, Ïe nám pﬁichází popﬁát pûkného
veãera a dostatek klidu k na‰í tvoﬁivé práci. Nepﬁi‰el nám
ostatnû vÛbec nic vin‰ovat. Pﬁi‰el nás naopak docela vykva‰enû seﬁvat:
„Zjistil jsem, Ïe se v souborové krojovnû pravidelnû konzumují alkoholické nápoje! Zjistil jsem dále, Ïe v rozporu s po153
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Ïárnû bezpeãnostními pﬁedpisy – krojovna je hned pod stﬁechou ÚKDÎ – no copak to, váÏení a milí pﬁátelé, opravdu nevíte? Máme serióznû zji‰tûno, váÏení a milí pﬁátelé, Ïe se tam
dokonce kouﬁí! Statisícové hodnoty v evidenãním majetku na‰eho souboru jsou tak v bezprostﬁedním ohroÏení, v pﬁímém
ohroÏení poÏárem! âlenové taneãní sloÏky zde svévolnû niãí
vybavení na‰í souborové muziky! Po‰kodili nám dokonce
kontrabas! Zakazuji! Já zakazuji, moji váÏení a milí pﬁátelé, já
vám v‰em zakazuji dot˘kat se jakkoli nástrojÛ souborové muziky! Já si, váÏení a milí pﬁátelé, vypro‰uji, aby na‰e souborová
krojovna byla vyuÏívána k jin˘m úãelÛm neÏ pouze k tûm, ke
kter˘m byla zﬁízena! Zakazuji! Vypro‰uji! VáÏení a milí pﬁátelé…, po‰kozen˘ kontrabas…,“ znûlo za ním dlouhé echo
chodbou k ‰atnám a dolÛ po schodi‰ti.
Milu‰ka Bezdíãková, která mûla krojovnu osobnû na starosti, v tom v‰em byla naprosto nevinnû, ale po Rychtovû projevu usedavû plakala. My ostatní jsme spoleãnû ti‰ili nezkrotnû
plaãící Bezìu a nevûdûli jsme, zda se máme právû pﬁednesené
papalá‰ské Ïluãovité kﬁeão-árii zasmát nahlas nebo se radûji
Vrchnosti (jak tomu velí ãeská tradice) po‰klebovat aÏ za
jejími zády, aÏ nûkde v útulném krytu zasmrádlé restaurace
IV. cenové skupiny.
V‰ichni jsme vûdûli, Ïe souborová muzika ãasto chodí hrát
za peníze a vyuÏívá k tomu vcelku nestydatû na‰e spoleãné
souborové kroje a hudební nástroje. Aby to ale zase pﬁíli‰ netlouklo do oãí, nevystupovali na‰i muzikanti pﬁi tûchto rozmile ‰tûdr˘ch dlaÀovkách (ãelovkách) jako Vycpálkovci, ale
jako PraÏská lidová muzika. A právû na jednom takovémto kasak‰eftu se basista Milan Kabelka s pﬁíchodem pomûrnû
hodnû opozdil, a kdyÏ mu Rychta dával krutou slovní sodu za
pozdní pﬁíchod, uch˘lil se Milan (jat ov‰em omluvitelnou
nouzí nejvy‰‰í) k v˘mluvû, Ïe je‰tû „opravoval“ na krojovnû
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basu, a proto vlastnû pﬁi‰el tak pozdû… Tím se ale Míla Rychta
dozvûdûl, Ïe taneãníci ze souboru zkou‰ejí muziku v krojovnû, a byl oheÀ na stﬁe‰e.
Byli jsme tím rozhodnutím opravdu vypuzeni z ráje.
Zakoupil jsem tedy kontrabas a smyãec, v téÏe dobû si Jarda
Helebrant poﬁídil svoje první dudy. Zaãali jsme zkou‰et pravidelnû u nás doma v Hole‰ovicích. Z toho mûly nejvût‰í potû‰ení a radost na‰e dvû dûti, které vaﬁeãkou ‰mrdlaly pﬁes
prkénko na krájení a „hrály“ tak vÏdy celou zkou‰ku s námi.
Nejvíce si oblíbily Honzu Drdáckého, neboÈ ten jim pravidelnû
nosil cukrlátka a jiné pokroutky. Je‰tû nûkolik let poté, co jsme
jiÏ dávno zkou‰eli a hráli v hole‰ovické Domovinû, se moje ziskuchtivé dûti tázaly: „Tatíí, kdy zase pﬁijde strejda Honza?“
V té dobû s námi jiÏ zkou‰ela i trojice zpûvaãek Dana
·rÛtková, Lída Battûková a Vanda Leixnerová. Nás sedm muzikantÛ se postupnû sehrávalo a tûleso zaãínalo mít docela
slibn˘ zvuk. Zkou‰eli a hráli jsme tenkrát jen sami pro sebe,
cviãili jsme v‰ak pravidelnû.
Od vrchnostenského zákazu jsme na ve‰keré vycpálkovské
zájezdy a v˘jezdy vozili dva kontrabasy. Souborovou basu
Milana Kabelky pro vystoupení, mÛj kontrabas pro nás, pro
taneãníky.
Do Rokytnice nad Jizerou jsme vyjeli z Prahy v nûkolika postupn˘ch dobyvatelsk˘ch drúzách. Kontrabas a já jsme cestovali strojem typové ﬁady Octavia Combi, vyroben˘m pﬁibliÏnû na konci padesát˘ch let. Tento historick˘ pradûd jistû
jiÏ zaÏil nejednu cestu na Kﬁivoklát, Konopi‰tû ãi Karl‰tejn,
moÏná si za mlada vyrazil i k Balatonu, pﬁípadnû do NDR prochladit se lehce k vûtrnému Baltu, ãi na proslunûné pláÏe BLR.
Pavel Battûk si tohoto veterána socialismu poﬁídil ze sv˘ch
úspor tûsnû pﬁed na‰ím odjezdem do Rokytnice. NaloÏili jsme
mÛj kontrabas, dva obﬁí demiÏony s vínem, lyÏe a je‰tû se nás
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do vozu nacpalo pût. Cesta nám vesele ubíhala, bylo opravdu
hodnû snûhu, z Prahy aÏ do Tanvaldu silnice uklizena a suchá.
To se v‰ak zmûnilo, kdyÏ jsme v Tanvaldu odboãili z hlavní
silnice do táhlého kopce na Velké Hamry. Po nûkolika stovkách metrÛ se po obou stranách horské silnice vztyãila strmá
bariéra ze snûhu odhozeného z protahované silnice. Na
vrcholu stoupání bylo nûkolik prudk˘ch zatáãek. V jedné
z nich se pradûdeãek dostal do nezvladatelného smyku, provedli jsme nûkolik obrátek a úplnû mûkce dosedli do závûje
na pravé stranû silnice. Nikomu se nic nestalo, víno z demiÏonÛ se nevylilo ani pradûdek nebyl po‰kozen. Jen Pavel Battûk za volantem svého veterána vykazoval barvy sytû zelené.
Chalupa Jury Hubálka byla pro na‰e úãely jako stvoﬁená.
Jedna místnost s kachlov˘mi kamny, rohová lavice, velik˘ dﬁevûn˘ stÛl, kolem dostatek Ïidlí. Umyvadlo, nad ním zrcadlo
a karma o rozmûrech maximálnû patnáct krát patnáct centimetrÛ. Ta slouÏila v˘hradnû k pﬁípravû místní kulináﬁské speciality, Hubálkovic espresa – kávy zalité horkou vodou z karmy.
Hned vedlej‰í místnost ‰okovala chladem, jednoduchostí
a úãelností. Dvacet patrov˘ch postelí s matracemi v barvû
khaki. Nic dal‰ího.
JiÏ první veãer se zde ujal vedení PraÏské pra‰ivkové muziky její zbrusu nov˘ ãlen – Honza Pergl. Tento skvûl˘ muzikant Rychtovy muziky se uvolil k ﬁízení na‰eho zájmového
spolku opilcÛ a snaÏil se usilovnû vûci lépe aranÏovat. AÏ do
té doby jsme zkou‰eli ryze intuitivnû, domlouvali jsme se jen
na textech nebo na tom kdy hrát kolik slok, kdy refrén, kdy budou sóla a tak podobnû.
Honza Pergl, osm˘ ãlen, v‰ak vnesl do vûci pﬁísn˘ ﬁád, na
kter˘ jsme nebyli doposud zvyklí.
Hráli jsme málem aÏ do rána a ve chvíli, kdy sportovci
vyráÏeli za prvního ranního rozbﬁesku do bílé stopy, jsme
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s Pepou Pra‰ivkou zaãali rozbalovat spacáky, abychom se uloÏili vzhÛru na bidla, kde bylo pﬁirozenû citelnû tepleji.
Neu‰el nám ani návrat sportovcÛ z bílé stopy za soumraku
kolem ãtvrté hodiny, neboÈ jsme s Pepou jaﬁe odpoãati právû
vstávali. Sportovci uléhali na lÛÏka ke krátkému, ale intenzivnímu odpoãinku. Abychom je neru‰ili nemístn˘m hovorem
a pele‰ením po místnosti, odebrali jsme se v tomto ãase do
nedaleké restaurace „na snídani.“ Ze snídanû jsme se vraceli
kolem desáté veãer (hospoda zavírala), kdyÏ sportovci osvûÏení ‰estihodinov˘m spánkem ladili nástroje.
S drobn˘mi nuancemi to takto vydrÏelo po cel˘ t˘den.
Pouze jednou si Pepa pﬁivstal kolem tﬁetí odpoledne a s hrdinn˘m v˘kﬁikem, deroucím se mu z hrdla bojovnû, prohlásil, Ïe
musí je‰tû pokoﬁit Lysou horu! To byla nejvût‰í sjezdovka
v místû. Na vrchol se dostal mezi posledními lyÏaﬁi toho dne
a doopravdy dokázal sjezdovku dob˘t, i kdyÏ jen metodou ‰irokého pluÏení, vy‰perkovanou nûkolika hrÛzostra‰n˘mi
pády.
AÏ do konce pobytu v Rokytnici mi o té jediné jízdû vyprávûl ãetné dobrodruÏné podrobnosti v hospodû, kam se dostavil ihned po provedeném sportovním v˘konu, dosud cel˘
obalen vrstvou snûhu.
Symbióza ‰iroké spoleãnosti na chatû Jury Hubálka byla
pﬁíkladná, vût‰ina lidí se pﬁidávala tu k pojetí a metodám zaryt˘ch sportovcÛ, tu zase naopak na na‰i stranu.
Jednou z tradic ve Vycpálkovû souboru bylo oslavit Vánoce neformálním veãírkem ve velkém baletním sále za úãasti souborové muziky. NáplÀ veãera tvoﬁily koledy a rozdávání dárkÛ,
o které se losovalo. KaÏd˘ z nás tak jeden dárek anonymnû
pﬁinesl a jeden dárek dostal. Dále byly na poﬁadu v˘stupy
jednotlivcÛ a cel˘ch dohodnut˘ch skupin, které vût‰inou iro157
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nicky zobrazovaly dûní v souboru. Vánoãní veãírek byl plánován dlouho dopﬁedu a nácviky pﬁipravovan˘ch v˘stupÛ si
co do preciznosti v niãem nezadaly se souborov˘mi zkou‰kami. V roce 1980 uchopil reÏii vánoãní besídky do sv˘ch
rukou Jarda Helebrant a cel˘ veãer nazval „1980. narozeniny
Pána na‰eho JeÏí‰e Krista“. Byl to jeden z nejlep‰ích vánoãních
veãírkÛ a hnedle jsme v‰ichni mûli na krku dal‰í rok – 1981.

Ludmila a Pavel Battěkovi, 25. 5. 2007

Ahoj, kamaráde, koneãnû jsem se dotlaãil k sepsání poznámek k Tvému textu. Proãetl jsem se zájmem a nenudil se. Komplexnû mû zaujalo, jak jiné postﬁehy si vybavuji, ne Ïe by jich bylo tak moc z tûchto dob (30 let
kurva), ale je to vlastnû pochopitelné. Nûkolik konkrétních
poznámek aneb Co mnû pﬁi‰lo na mysl. Z textu jsem neseznal, zda kontrolu konající na WC hlídal, zda nepáchá‰
cosi protisocialistického, nebo to pﬁiná‰elo jemu nûco
osobnû. Zaujalo mû, jak si dokáÏe‰ pochválit své vlastní
ﬁádky. Pﬁekvapil mû údaj, Ïe Jarda Hele byl organizaãní
od roku 78 a Ïe Manovi uÏ mûli po svatbû. Ne Ïe bych si
to pamatoval, ale zdá se mnû to brzo. Pavel

Eva a Radomil Rejškovi, 29. 5. 2007

Jiﬁí, nevím, zda Ti bude tûch pár m˘ch slov a na‰e názory
k nûãemu.V uveden˘ch kapitolách jde pﬁedev‰ím o TvÛj názor, TvÛj pohled na tehdej‰í dobu, Tvoje poznatky a pocity.
KaÏd˘ zásah by asi zmûnil to, oã usiluje‰ a z ãeho se vy158
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znává‰. My jsme pﬁece jen generaãnû a zku‰enostmi trochu
jinde.A v tûch hektick˘ch 70t˘ch letech jsme stále je‰tû Ïili
v iluzích a vlasteneckém nad‰ení váleãn˘ch a pováleãn˘ch let. Folklor pro nás znamenal více tu národní hrdost,
prezentaci ãe‰ství. (Ví‰, proã jsem se tehdy pustila do zpracování Furianta a Skoãné? ProtoÏe mû ‰tvaly úspûchy slovensk˘ch a zahraniãních souborÛ na folklorních festivalech
a potﬁebovali jsme nûjak˘ ten „glauc‰tyk“.) Teprve postupem
doby jsme prchali do souboru za partou a moÏná ponûkud
idealisticky jsme tu hledali porozumûní.
Ale to byl ná‰ problém.
Co se t˘ãe Tv˘ch kapitol, trochu mû zaskoãilo Tvé vyjadﬁování, pouÏití slov, která pro nás nebyla tak obvyklá
– jako je to bûÏné dnes – i ponûkud ãernobíl˘ pohled na
lidi (Radek – folklorní BÛh, Novenková – ãarodûjnice, ale
moÏná, Ïe jsem neãetla dost pozornû).
Napﬁ. i ta velká podpora ÚKDÎ, pﬁístup Vinohradského
divadla a Fidlovaãky k na‰im akcím, finanãní podpora
odborÛ, bez níÏ bychom mûli prabídné krojové vybavení,
to zﬁejmû bylo pro tu dal‰í generaci uÏ samozﬁejmostí. Ale
za tím v‰ím byla spousta práce, která nám umoÏnila cestovat a znamenala i pﬁísun penûz. Nebyly v tom Ïádné
politické handle nebo podplácená protekce. Dnes je svût
trochu jin˘. Je mi jasné, Ïe soubor pro vás znamenal
relaxaci, odreagování v partû, pro nás to byl závazek
a vûãná starost, i kdyÏ obãas pﬁíjemná a radostná.
Mil˘ Jirko, myslím si, Ïe bys mûl dále psát, jak to cítí‰
a vidí‰, ale koriguj, jestli nûkteré vûci nevidí‰ uÏ z dne‰ních pohledÛ a dne‰ního stavu spoleãnosti.
Moc Tû zdravíme a drÏíme palce, aby Ti energie vydrÏela i na dal‰í zajímavé kapitoly. Eva a Radek Rej‰ci
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Údlice, 1980.

Večírek na soustředění v Údlicích u Chomutova, 1980.
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Večer na soustředění v Údlicích, 1980. Alena Habadová, Ondřej Pfeffer
a Zuzana Kunclová.
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Pražská prašivková muzika na Kaštově, srpen 1980.

Pražská prašivková muzika v jedoucím autobusu, 1980.
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Na vánoční besídce 1980 předvedli všichni muži parafrázi dívčího tance (Ještě
si umíme hrát) s názvem „Ještě umíme žrát“.

Pepa Dvořák jako hlavní sólista vánoční parafráze na dívčí tanec (Ještě si
umíme hrát) s názvem „Ještě umíme žrát“, 1980.

1981
KAPITOLA OSMÁ
VLADIMÍR MAKALÚZO HOLUB A JEHO SOUKROMÝ KLUB S NÁZVEM
HOLUBNÍK. SALÓNNÍ ŽIŽKOVSKÉ DOUPĚ JMÉNEM MODRÁ HVĚZDA.
JEŠTĚ SI UMÍME HRÁT A ALENA DOLEŽALOVÁ.
SETKÁVÁNÍ (KOLEČKA). DOJATÝ SOUDRUH PODPLUKOVNÍK.
VYCPÁLKOVCI HRDĚ DOBÝVAJÍ VRCHOL HORY VITOŠA.
UDÁLOSTI V SOFII A FACKA, KTERÁ NEPADLA NA SÁLE, ANÓBRŽ
V PENZIONU VE VARNĚ. ONDŘEJ PFEFFER, PAVEL BATTĚK
A PEPA PRAŠIVKA SE STÁVAJÍ „LEGRŮTY“. ODBORNÁ KOMISE
TANČÍCÍCH FRIZÉREK TŘI BRANCE PREVENTIVNĚ OSTŘÍHÁ
JEŠTĚ PŘED NÁVRATEM Z BULHARSKA DO VLASTI.

Soubor písní a tancÛ Josefa Vycpálka si mÛÏeme s trochou fantazie pﬁedstavit jako pﬁíjemn˘ rybníãek, ve kterém se neustále pohybuje kolem ‰edesáti ãlenÛ. Z toho je pﬁibliÏnû patnáct muzikantÛ a sólov˘ch zpûvákÛ a kolem ãtyﬁiceti pûti
ãlenÛ taneãní sloÏky. Do rybníãku stále vtéká mal˘ potÛãek
novû pﬁíchozích, kter˘ je pﬁímo ovlivÀován silou a velikostí
odtokového proudu na opaãné stranû u hráze pod v˘pustí.
Ná‰ pomysln˘ rybníãek je stále okysliãován tímto zcela pﬁirozen˘m generaãním proudûním. Odcházející ãlenové jsou
nahrazováni novû pﬁíchozími.
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Nûkteﬁí se v rybníãku ani poﬁádnû neohﬁejí, jiní zde pobudou desítky let. Eva a Radek Rej‰kovi a Jana Rychtová déle
neÏ ãtyﬁicet let, Míla Rychta, Ondﬁej Pfeffer, Svatka Rabasová,
Pavel Battûk, Míla Bezdíãková, Jiﬁí Svoboda déle neÏ tﬁicet let,
Jiﬁí Pospí‰il, Bﬁetislav Karásek, Arno‰t La‰toviãka, Stanislav
Kru‰ina, Jaromír Fousek, Petr Kasa, Jaroslav Novák, Martin
Terray, Vláìa Kovaﬁík, Blanka Hemelíková, Lída Battûková,
Blanka Weiserová, Pavlína Menclová déle neÏ dvacet let…
Vladimír Makalúzo Holub sice nepatﬁí mezi tyto namátkou
uvádûné absolutní rekordmany ãasové v˘drÏe, byl ãlenem
Vycpálkova souboru jenom sedmnáct let, ale jinak je nepochybnû jedním z nejv˘znamnûj‰ích a nejv˘raznûj‰ích taneãníkÛ, kteﬁí se opravdu nikdy na pódiu pﬁehlédnout nedali.
Vláìa mûﬁí pﬁes 190 centimetrÛ.V˘‰kou bychom mohli Vláìu
Holuba pﬁirovnat snad pouze k âumpelíkovi nebo Pospí‰ilovi,
kteﬁíÏto sólisté tanãili u VycpálkovcÛ v padesát˘ch letech a na
zaãátku let ‰edesát˘ch. Vladimír Holub byl ãlenem souboru
v letech 1967–1984.
V taneãních sólech, kter˘mi Vláìu Holuba Eva Rej‰ková
ráda, hojnû a ãasto obdaﬁovala, dokázal Vladimír neopakovateln˘m zpÛsobem prezentovat svoji individualitu, skvûlou
taneãní techniku a dokonal˘ v˘raz v provedení jakéhokoliv
tance.
Na souborov˘ch zkou‰kách, vystoupeních a zájezdech
proslul Vláìa Holub dal‰í svojí vlastností – siln˘m a zcela nezakryt˘m zájmem o v‰echny trochu pûkné dámské suknû ve
svém okolí, coÏ mu záhy vyneslo pﬁezdívku Makalúzo.
V prÛbûhu ‰edesát˘ch let bûÏel v ãeskoslovensk˘ch biografech s velik˘m úspûchem film Dívka s pistolí. Hlavní postava (dívka s pistolí) pochází ze Sicílie, kde je svedena místním sukniãkáﬁem Makalúzem. Ten pak musí prchnout pﬁed
smrtelnou hrozbou dívãin˘ch mafiózních bratﬁí s obﬁími
165

1981

kníry ze Sicílie, svedená dívka se jej av‰ak nehodlá vzdát
a v prÛbûhu filmu svého rafinovanû prchajícího milce pomûrnû neúspû‰nû pronásleduje, zatímco on se zab˘vá svádûním
dal‰ích ke ‰pásování ochotn˘ch micinek.V závûru filmu dívka
ze Sicílie svého Makalúza opravdu dopadne. S velikou pistolí
drÏenou obouruã jde stﬁedem noãní ulice a volá: „Vincenzo
Makalúzo! Vincenzo Makalúzo!“
Pﬁezdívka Vladimíru Holubovi padla jako ulitá. Z v˘‰in
sv˘ch centimetrÛ se i na taneãních zkou‰kách sklánûl postupnû snad ke v‰em oslniv˘m krasavicím ze souboru, ‰eptal
jim svoje sladké pitominky, ‰pital jim je pﬁímo do ou‰ka, ony
se tomu jeho ‰vitoﬁení vesele ﬁehonily a culily se, aÏ ó budiÏ
bûda svûtské morálce, to v‰e za neustálého podezíravého dohledu jeho Ïárlící manÏelky Jany, které se v souboru kupodivu
neﬁíkalo paní Makalúzová, ale jen Holubice.
Nebyl snad jedin˘ zájezd ãi soustﬁedûní, na kterém by Holubice neobcházela v‰echny pokoje. VÏdy zdvoﬁile zaklepala
a hned vzápûtí pátravû nahlédla dovnitﬁ s vûãnû opakovan˘m
dotazem na rtech: „Nebyl tady Vláìa?“
„Jak se ti daﬁí, Jiﬁí?“
Ozval se z telefonního sluchátka nezamûniteln˘ VladimírÛv
hlas. Mûl jsem právû velik˘ frmol a navíc jsem se domníval, Ïe
Makalúzo jiÏ zase potﬁebuje novou elektronku do televize,
magnetické tûsnûní na ledniãku, manÏetu do praãky, tﬁíhrann˘
hnací ﬁemínek do magneÈáku nebo snad membránu do plynové karmy typu PO 35. V tûchto letech jsem se stal distributorem nejrozliãnûj‰ích náhradních dílÛ pro v‰echny Vycpálkovce a jejich ãetné pﬁátele, pﬁemnoÏené pﬁíbuzenstvo
a dal‰í jejich strejce pﬁes koleno, rozliãné ujce a pobratimy.
„âaues, Makalúzo! Stojí to právû za vyliÏ si panímandu,
lítám jako ta sovûtská údernice NasÈa pracující na pûti stavech
naráz, tak co pro tebe mohu dobrého udûlat?“
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„Skákni k PinkasovÛm, ví‰, kde to je?“
„No jasnû… Na JungmaÀáku, hnedky vedlenc hudebních
nástrojÛ…“
„Správnû, velmi správnû, Jiﬁí.“
„Teì to ale faktys nepÛjde, Makalúzo… Pﬁijdu tam…, pﬁijdu aÏ tak kolem druh˘.“
Chvatnû jsem dokonãil a uzavﬁel v‰e, co jsem mûl právû na
stole rozdûláno. Potom jsem se zapsal do docházkové knihy:
sluÏební cesta – Ferona, Male‰ice. Za minutu jsem pﬁecházel
Staromûstské námûstí. O tﬁi minuty pozdûji jsem u PinkasÛ
stoupal po schodi‰ti do prvního patra. Zde jiÏ v salónku sedûla
rozdovádûná spoleãnost, tvoﬁená zejména pracovníky Patentového úﬁadu a Stavoprojektu, kde byl Vláìa Holub zamûstnán.
„Tak si pﬁedstav, Jiﬁí, Ïe jsem dneska dopoledne skládal
zkou‰ku u Ládi Pelikána! Zeptal se mû, jestli to pr˘ umím? Já se
pﬁiznal, Ïe ne, Ïe jako…, no, vlastnû…, Ïe vÛbec ne. Láìa Pelikán
mi to potom nechal za dvû!“ Makalúzo studoval dálkovû âVUT.
Ladislav Pelikán byl klarinetistou ve vycpálkovské muzice.
„No to je fakt dobr˘! Hele,Vláìo, mû by dûsnû zajímalo, jak
je to vÛbec moÏn˘, Ïe jsi tak dobrej taneãník. Já jsem si vÏdycky myslel, Ïe tancovat dobﬁe mÛÏou jenom lidi s malinkatou
postavou. Chápe‰ to? âím je del‰í osa otáãení, tím vût‰í odstﬁedivá síla tû vytahuje ze stﬁedu tûch toãek nûkam mimo.
U VycpálkovcÛ jsou v‰ichni ‰piãkoví taneãníci hodnû malinkatí ouﬁezci: Franta Mana, Petr Kasa, Ondra Pfeffer, Petr âermák, Jirka Kabele, Radek Kochánek, nakonec vlastnû ani Radek Rej‰ek pﬁeci nééjni Ïádnej mistr Eiffel. Dlouh˘ lidi mají
vlastnû obrovskou nev˘hodu…“
„CoÏe? To je ale skuteãnû veliká blbina…, Jiﬁí, coÏe?“
„No, jako Ïe maj nev˘hodu…, rozumûj, Makalúzo, z hlediska obecn˘ fyzikální mechaniky…, pﬁi toãení, pﬁi tûch
obrátkách…“
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„Na fyzikální mechaniku se vykvajzni, Jiﬁí. Ve skuteãnosti
je to úplnû naopak. Pﬁedstav si osvûtlené pódium, na které nastoupí taneãník sólista – a je to postavou nedorostl˘ pidimuÏ,
nûjak˘ trpajzlík. A teì si pﬁedstav, Ïe tam pﬁijdu já, Vláìa
Holub. Nemusím vÛbec nic dûlat! Tak co je lep‰í? Hlavu
vzhÛru, mil˘ pﬁíteli! Houbeles nev˘hoda… Vysoká postava je
pro taneãníka obrovská a úplnû nepopiratelná v˘hoda!“
Byly prázdniny.
VycpálkÛv soubor nezkou‰el. Vladimír Makalúzo Holub
v‰ak dokázal obtelefonovat snad v‰echny spﬁíznûné du‰e momentálnû prodlévající v Praze a sezvat je právû do horního
salónku u PinkasÛ. „Pánové, nedûlejte mi z toho holubník!“
argumentoval Makalúzo pﬁísnû a vûcnû, kdyÏ jsme obãas
opravdu nemohli okamÏitû odejít ze sv˘ch zamûstnání. Slovo
tak dalo slovo a my jsme slezinám u PinkasÛ sami dali vcelku
organizaãnû pﬁiléhav˘ název „Holubník“.
AÏ neuvûﬁitelnou raritou na‰eho spoleãenstva Holubník
bylo jeho konání v˘hradnû v pracovní dobû.V Holubníku jsme
se spﬁátelili nejen se zamûstnanci Stavoprojektu, ale i s nûkolika lidmi z patenÈáku. Naprosto dominantní postavou zde byl
nepﬁehlédnuteln˘ Ing. Josef Jelínek (ﬁeãen˘ Gogo), kolega
sedící s Makalúzem v jedné kanceláﬁi Stavoprojektu, a jak jsme
s velik˘m pﬁekvapením zjistili aÏ dodateãnû, téÏ pracovnû
VladimírÛv pﬁím˘ nadﬁízen˘.
Kolem tﬁetí hodiny odpolední se v Holubníku vÏdy platilo
a odcházelo.Vût‰inou ‰lo jen o zrychlen˘ pﬁesun do restaurace
Modrá hvûzda, na spojnici mezi Ohradou a Mahlerov˘mi sady
na praÏském ÎiÏkovû. Oznaãit Modrou hvûzdu za restauraci je
ov‰em nejspí‰ znaãnû pﬁehnané. Byla to ukrutnû ‰pinavá
knajpa nejhrub‰ího myslitelného ÏiÏkovského zrna. Bûhem
otevírací doby pÛsobila Modrá hvûzda ospale. Zavíralo se
velmi brzo veãer, snad jiÏ kolem osmé, kdy vedoucí stáhl do
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tﬁí ãtvrtin roletu. V tomto momentu se hospoda promûnila
v pravé doupû neﬁestí.
Na stolech se objevilo „plát˘nko“, hromady stokorun o v˘‰ce nejménû deseti centimetrÛ, na roletu zvenku stále Èukali
pﬁátelé a známí pana vedoucího: zelináﬁi, taxikáﬁi, pﬁíslu‰níci
ÏiÏkovské galérky a dokonce VB ve stejnokrojích i v civilu…
Kolem deváté byl v putyce bzukot jako ve vãelím úlu v dobû
intenzivních prací na pﬁelepu pláství a vrcholící sezónní
snÛ‰ky. V zadní místnosti asi tak pro tﬁicet lidí byl volnû k dispozici kontrabas, nûkolik bubínkÛ, tamburín a ﬁada rÛzn˘ch
ãinelÛ, rozláman˘ch paliãek a dal‰ích zbytkov˘ch drobn˘ch
hudebních in‰trumentÛ, které zde kdosi kdysi zanechal.
OkamÏitû jsme obtelefonovali v‰echny ãleny PraÏské pra‰ivkové muziky, kteﬁí byli momentálnû v Praze, a spoleãnû
s lidmi z patenÈáku a Stavoprojektu vytvoﬁili mnohohlav˘ pûveck˘ sbor schopn˘ okamÏité radostné produkce nejrozliãnûj‰ích typÛ písní. Ráno jsme chodívali do práce, po poledni
do Holubníku, aby vcelku tvrdo‰íjnû dÛsledn˘ Makalúzo nelamentoval, mezi tﬁetí aÏ ãtvrtou se pﬁesunovali na ÎiÏkov do
saloonu Modrá hvûzda, kde se hrálo a zpívalo aÏ zase do rána
dal‰ího dne.
Na konci sedmdesát˘ch let slavili Vycpálkovci nejvût‰í úspûchy s mohutn˘mi taneãními ãísly, která jednoznaãnû prokazovala vysokou technickou vyspûlost taneãních párÛ v dokonalém propojení s perfektní hudební interpretací lidové
muziky Miloslava Rychty. Tato v˘vojová etapa VycpálkovcÛ
byla pomyslnû zavr‰ena vítûzstvím souboru na ãeskoslovenském folklorním festivalu v Ko‰icích roku 1980. JiÏ ﬁadu mûsícÛ pﬁedtím ale choreografka souboru Eva Rej‰ková postupnû zahájila nácvik skupiny nov˘ch tancÛ, pﬁipravovan˘ch
pro nov˘ soutûÏní tﬁílet˘ cyklus (1981 – Praha, 1982 – Tﬁinec,
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1983 – Ko‰ice). Zásadnû nov˘m trendem v práci souboru zde
byl zjevn˘ odklon od masov˘ch tancÛ ‰it˘ch na velik˘ pódiov˘ efekt (Mazura, Skoãná, Trubaãi atd.) a naopak akcent na
lyriãnost a procítûnost projevu.To byla ov‰em zásadní zmûna
koncepce dosavadní práce Vycpálkova souboru. Zaãala se
zkou‰et budoucí kmenová lyrická ãísla taneãního repertoáru:
Je‰tû si umíme hrát a pﬁedev‰ím Setkávání.
Tanec Je‰tû si umíme hrát byl dlouh˘m a propracovan˘m
dívãím ãíslem, kde bylo v‰e vystavûno na v˘konu b˘val˘ch
moderních gymnastek. PÛvodnû bylo ãíslo postaveno pro
Aniãku Vlãkovou, tu ale z jejího sólového postu po pﬁíchodu
do souboru okamÏitû vytlaãila Alena DoleÏalová.Alena v ãísle
ﬁádila jako nezvedená a potﬁe‰tûná Viktorka u splavu. Z tréninkÛ vrcholové moderní gymnastiky (reprezentantka âSSR)
mûla Alena naprosto ‰okující v˘skok bez pﬁedem avizovaného odrazu. To v‰e vyvádûla na pozadí velikého sboru po
scénû rozevlátû bloudících a rozliãnû kolkolem roztouÏenû
krouÏících osamûl˘ch jezinek, snad v‰ech ãlenek tehdej‰í taneãní sloÏky. K ãíslu pﬁipravil Míla Rychta speciálnû aranÏovanou hudbu, která mûla Ïel svojí zámûrnou a nepﬁeslechnutelnou disonancí jiÏ ponûkud blíÏe k moderní váÏné muzice
neÏ k pÛvodnû folklornímu základu.
Druh˘ tanec nové lyrické vlny Evy Rej‰kové, kter˘ bych rád
rozebral ponûkud blíÏe, se jmenuje Setkávání. Nikdy jsme mu
tak neﬁíkali. Pro nás to vÏdycky byla Koleãka. Nácvik choreografie zahájila Eva Rej‰ková nûkdy na pﬁelomu let 1979/1980.
Je to tanec pro ‰est párÛ. Tanec komorní, lyrick˘ a pomal˘.
Z pohledu VycpálkovcÛ, kteﬁí byli tehdy schopni postavit na
scénu dvacet párÛ, tedy tanec „mal˘“.
Zúãastnil jsem se nácviku Koleãek od prvních krokov˘ch
vazeb aÏ po v˘stavbu choreografie, zatancoval jsem si Koleãka
i na jejich premiéﬁe v Sofii roku 1981. AÏ do roku 1988, kdy
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jsem ukonãil ãlenství v souboru Josefa Vycpálka, jsem si svoje
místo v obsadû Koleãek podrÏel. Byl jsem u v‰ech jejich provedení. PovaÏuji tento tanec (a jistû nebudu sám) za vrchol
lyrického období v tvorbû Evy Rej‰kové, zejména pro emocionální sepûtí muziky Míly Rychty s vláãn˘m taneãním pohybem. Setkávání (Koleãka), to je ãisté a velmi pomaliãké mazlení.
„Helebrant.“
„Jirka Odvárka, ãau, Jardo. PrÛ‰vih… NemÛÏu nikam jet…
Teì jsem právû vytáh ze schránky povolávací rozkaz… Jdu na
tﬁi tejdny na vojensk˘ cviãení!“
„Uklidni se, uti‰ se, slovutn˘ sahibe! ChraÀ si svá tolik zatûÏovaná, t˘raná a nebohá játra! ZÛstaÀ v naprostém klidu.To
urãitû vyﬁe‰íme. Nadiktuj mi v‰echny podrobnosti…“
Diktoval jsem detailní údaje o vojenském cviãení a pﬁíli‰
jsem Jardovi nevûﬁil. Ten mû ale pﬁekvapil: hned na nejbliÏ‰í
zkou‰ce souboru mi pﬁedal obálku. Uvnitﬁ bylo pﬁímo vzorové
sluÏební lejstro psané strojem na pûkném hlaviãkovém papíﬁe
ÚKDÎ, podepsané ﬁeditelem kulturního domu Milo‰em Mû‰Èánkem, o kterém jsme v‰ichni dobﬁe vûdûli, Ïe je to také
Vycpálkovec, z generace poãátkÛ padesát˘ch let. Jarda Helebrant mû pouãil, Ïe Ïádost ÚKDÎ mám odnést s povolávacím
rozkazem na Obvodní vojenskou správu. Tam by tato listina
mûla soudruhy z âSLA pﬁesvûdãit, aby mou úãast na vojenském cviãení pﬁeloÏili na dobu, kdy zrovna nebude svûtoznám˘ VycpálkÛv soubor písní a tancÛ na svém v˘znamném
umûleckém turné. Neodolal jsem a pustil se do ãetby:
„VáÏení soudruzi!“ oslovil Milo‰ Mû‰Èánek zatím je‰tû
zcela anonymní soukmenovce na Obvodní vojenské správû
Praha 7.„Soudruh svobodník v záloze Jiﬁí Odvárka, datum
narození, ãíslo, ãíslo vojenské kníÏky, ãíslo, bytem v Praze
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ãíslo, ãíslo, ãíslo, byl Vámi, váÏení soudruzi, povolán k v˘konu nejãestnûj‰í obãanské povinnosti – vojenského cviãení ãíslo, ãíslo, v ãíslo, ãíslo, ãíslo. Soudruh svobodník v záloze Jiﬁí Odvárka je ãeln˘m taneãním sólistou Souboru
písní a tancÛ Josefa Vycpálka, nositele ¤ádu práce a Ceny
Antonína Zápotockého, bez jehoÏ úãasti je váÏnû ohroÏena representace celé na‰í âSSR v Bulharské lidovû demokratické republice.
VáÏení soudruzi! Oãekáváme, Ïe z dÛvodÛ celostátního politického zájmu na kvalitní a bezchybné representaci âSSR v ideologicky spﬁáteleném nám zahraniãí
provedete zmûnu v termínu vojenského cviãení ãíslo, ãíslo,
ãíslo, aby ná‰ pﬁední taneãní sólista, soudruh svobodník
v záloze Jiﬁí Odvárka, datum narození, ãíslo, ãíslo…“
Tekly mi slzy smíchu, musel jsem ãetbu Mû‰Èánkovy úﬁední
supliky pﬁeru‰it. Na vojenskou správu jsem vyrazil hned dal‰í
den ráno. Vystál jsem frontu u zaskleného okénka a Jardovo
osvûÏující literární dílko, podepsané ﬁeditelem ÚKDÎ, jsem
v zalepené obálce podal otvorem ve skle jakési kyklopkyni
cudnû halící své úctyhodné a znaãnû nadmûrné pﬁednosti
v obrovském kost˘mku barvy khaki. Brutálnû obálku roztrhla
a pﬁeãetla si jenom tﬁi ﬁádky Jardova celoplo‰ného tisku.
„Povolávací rozkaz!“
Svinul jsem obálku s rozkazem do trubiãky a podal kulat˘m
v˘ﬁezem ve skle pﬁepáÏky. Rutinovanû zalovila v kartotéce
a vytáhla desky s chlopnûmi a m˘m jménem vyveden˘m na
nich temnû modﬁe. Kyklopkynû obtíÏnû vstala ze speciálnû
konstrukãnû vyztuÏené Ïidle a pokynula mi na droboulinko
ondulovanou makoviãkou ke dveﬁím s nápisem Jen pro sluÏební úãely.
Ocitli jsme se v dlouhé chodbû, kyklopkynû si to jiÏ ‰trádovala dobﬁe dva metry pﬁede mnou. Obrátil jsem zrak zdvoﬁile
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aÏ ke stropu a mazal rychle za ní. Oãi jsem zvedl slu‰Àácky jen
proto, abych vás mohl u‰etﬁit ‰Èavnatého popisu kinetického
pﬁelévání tukov˘ch tkání a rozsáhl˘ch partií na obrovsk˘ch pohybujících se k˘tách Ïuchajících chodbou a plnících celou její
‰íﬁi zleva zprava ledva pouh˘ch pár krokÛ pﬁede mnou.
Jiﬁí Kabele by mû totiÏ opût mohl oznaãit za prasáka.
V‰imnûte si ale, prosím pûknû, Ïe jakékoliv vulgární slovo
v odstavci o pohybliv˘ch h˘Ïdích kyklopkynû chybí. To v‰e
vzniklo jen ve va‰í rozjitﬁené ãtenáﬁské fantazii. Kdybych
byl b˘val napsal úplnû pﬁímoãaﬁe, Ïe ta baba mûla velikou
prdel, tak by kaÏd˘ ihned vûdûl, o co zde kráãí, a já bych si
pak mohl u‰etﬁit cel˘ jeden odstavec podrobného popisu. Na
obranu pﬁed puritánsk˘m Jiﬁím Kabelem v˘slovnû zdÛrazÀuji: protentokrát jsem se opravdu cudnû odvrátil. NEDÍVAL
jsem se na ten ohomující pﬁírodní úkaz. Studoval jsem jen detaily stropu. Jsem ostatnû slu‰n˘ ãlovûk. Îádnou prcku jsem
NEVIDùL.
„âekejte!“ ‰tûkla prdel a vstoupila do dveﬁí s nápisem Náãelník. Po malé chvilce vy‰la a rukou mi naznaãila, Ïe mohu
k náãelníkovi Obvodní vojenské správy Prahy 7 vstoupit.
Chtûl jsem jí zdvoﬁile podûkovat a rozlouãit se s ní slovy: „Na
shledanou…, pani Prdel,“ ale nestihl jsem to, neboÈ jsem jiÏ
vcházel k náãelníkovi a ﬁe‰il sloÏité vojenské dilema, zda se mu
mám zahlásit, nebo ne? Nakonec jsem to provedl pﬁesnû dle
pﬁedpisu Zákl. 1-1-1, a to rovnou pﬁesnû napolovic. Byl jsem
odûn v civilu, proto jsem se nezahlásil. V pﬁedpisové vzdálenosti dvou krokÛ za dveﬁmi náãelníkovy kanceláﬁe jsem se
vypjal do vzorového pozoru. Za kanceláﬁsk˘m stolem, kter˘
úpûl pod tíhou vysok˘ch stohÛ úﬁedních lejster, na jejichÏ
vrcholku se jiÏ nacházely mé kariérní desky s chlopnûmi, sedûl rÛÏolící soudruh podplukovník, kter˘ si celkem dozajista
potrpûl na poctivû oma‰tûnou stravu.
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V panujícím tichu jsem zleh˘nka a úplnû zvolna ubíral na
vypjatosti svého silnû pﬁedepjatého hrudního pozoru (stÛje),
postupnû jsem sniÏoval svalov˘ tonus, povoloval ukrutnû sevﬁené pÛlky, aÏ jsem nakonec skonãil v bûÏném postoji úﬁedního Ïadatele se spojen˘ma rukama v tak mravnostnû citlivé
oblasti kol vlastního poklopce.
Soudruh podplukovník mûl v rukou hlaviãkov˘ papír
ÚKDÎ, kter˘ proãítal stále dokola, jako by nemohl uvûﬁit
vlastnímu zraku. Nepﬁepepﬁil to nakonec ten Jára Helebrant?
zaãínal jsem se jiÏ strachovat, kdyÏ tu jsem spatﬁil, Ïe rÛÏov˘
podplukovník slzí dojetím! „To zajistíme, no ov‰em…, no
jistû! Zabezpeãíme! Samozﬁejmû…, závaÏn˘ politick˘ úkol! Reprezentace státu…“
Zdvihl rudá oãka plná slz od rozevlátého podpisu soudruha ﬁeditele ÚKDÎ Milo‰e Mû‰Èánka, uchopil mÛj povolávací rozkaz do záloÏního voj‰tû a obﬁadnû jej rozcupoval na
malinkaté kousíãky.
AÏ do záﬁí roku 1981 mû vojenská správa neustále atakovala sluÏebními pﬁípisy: dostavte se k vylepení mobilizaãního
rozkazu! dostavte se k odebrání mobilizaãního rozkazu! dostavte se k pﬁevzetí povolání na pﬁecviãení! dostavte se k provedení zmûny va‰eho funkãního zaﬁazení v dobû váleãného
konfliktu! atd. atd. atd. Od mé náv‰tûvy u plaãícího podplukovníka vÛbec nic. Ticho. V‰echny ty po‰tovní obsílky náhle
a také jiÏ zcela definitivnû ustaly.
Letadlo âeskoslovensk˘ch aerolinií nabralo v˘‰ku a otoãilo
pﬁíì na Balkán. Po nûkolika minutách letu nás kapitán jménem celé posádky uvítal na palubû. Po nûkolika dal‰ích vteﬁinách se z pohvizdujících ampliónÛ ozval roz‰afn˘ hlas na‰í
verbálnû rozko‰atûlé Vrchnosti. Jeho Jasnost se lehce zamotala
do v‰ech tûch sv˘ch „mil˘ch a váÏen˘ch pﬁátel“ a doplnila
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i v‰emi oãekávanou, naprosto zásadní informaci, Ïe jde o dÛleÏitou reprezentaci celého na‰eho státu, a to pﬁímo na mezinárodním poli.
Ihned po Jeho Jasnosti se mikrofonu chopil hlavní steward,
kter˘ nám su‰e oznámil, aÈ jiÏ neobtûÏujeme objednávkami
obsluhující personál, protoÏe ve‰keré alkoholické nápoje na
palubû jsme uÏ vypili.
Kapitán zcela jiÏ bezalkoholického stroje âSA zvesela
práskl sv˘m túãkem o sofijskou runway a poté provedl
hrdinnû pﬁepjat˘ brzdn˘ manévr. Z letadla jsme pﬁestoupili do
zvlá‰tního autobusu v jiÏ nepopiratelnû balkánské kvalitû.Ten
nás neodvezl k ubytování, jak jsme oãekávali, ale na vrchol
hory Vito‰a. Byl zde prostor o velikosti dvacet krát dvacet metrÛ, uprostﬁed nûhoÏ zapáchalo malé sirouhlíkové jezírko se
zelenohnûdou vodou.
Vedení souboru nám oznámilo, Ïe zde máme pÛlhodinovou pﬁestávku. V Praze pﬁi odletu bylo kolem pûtatﬁiceti
stupÀÛ, tatáÏ temperatura byla i na leti‰ti v Sofii. Mûli jsme na
sobû ‰ortky a propocená triãka. Na‰e zavazadla v autokaru nebyla. Na vrcholu Vito‰i stála temperatura kolem nuly a vál tam
svûÏí tureck˘ blizard.Abychom pﬁestávku zbÛhdarma neprozaháleli, naházeli jsme postupnû do smradlavého jezírka pány
Rendla Ivana, Svobodu JoÏana a jeho bratra Jiﬁího, v souboru
tolik populárního, aby absolvovali tradiãní iniciaãní koupel zájezdov˘ch novicÛ.
Cestou nazpût se v kﬁivolak˘ch serpentinách horsk˘ch
srázÛ Vito‰i ﬁidiã málem nevyhnul staﬁence, která si to ‰majdila stﬁedem silnice nesouc na zádech hromadu kﬁovin tﬁikrát
vût‰í, neÏ byla sama.
Pﬁi v‰ech v˘jezdech autobusem sedávali Rej‰kovi na
prvním sedadle, za nimi muzika a od jedné tﬁetiny autobusu
dál aÏ na jeho konec ãlenové taneãní sloÏky. V‰ichni jsme
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proto dobﬁe vidûli na tehdej‰ího populárního ramenního vlasatce Martina Terraye, jak otevírá okénko, vyklání se hluboce
z autobusu smûrem k bábû s chro‰tím a volá k ní hlasitû a téÏ
milostnû: „Sofííjáá! Sofííjáá! Majá Sofííjáá!“
¤idiãi autobusu se podaﬁilo na úzké cestû varietnû minout
babici tezaurující právû lesní kﬁundí za úãelem svého Ïárového pﬁihﬁátí a otopu luznû nuzné ch˘‰e. Márty Terry uzavﬁel
okénko, postavil se do uliãky ãelem pﬁímo k nám a smutnû se
ke v‰emu pﬁiznal: „Stra‰nû zestárla…, moje Sofííjáá…“
Autobus nás ani nyní neodvezl k ubytování, ale do velikého
mûstského divadla v samém centru Sofie. Zde jiÏ byla pﬁipravena na‰e zavadla, kroje a hudební nástroje. Na scénû divadla
jsme provedli krátkou prostorovou zkou‰ku a pﬁipravili se na
celoveãerní pﬁedstavení. Vystoupení se nám pozdûji veãer
velmi povedlo. Muzika hrála vynikajícím zpÛsobem. Publikum bylo vﬁelé a citlivû na v‰e reagující. Právû v mûstském
divadle v Sofii jsme poprvé tanãili Koleãka (Setkávání) pﬁed
diváky. Na toto první scénické provedení koleãek nikdy nezapomenu, byl to dokonal˘ emocionální záÏitek, pravdûpodobnû pro v‰echny úãastníky.
Pﬁedstavení VycpálkovcÛ v Sofii mûlo opravdu velik˘
úspûch. Ihned po jeho skonãení nás pﬁevezli na hlavní sofijské nádraÏí a bylo nám vyplaceno kapesné ve v˘‰i 80 leva na
osobu. Jak jsme zjistili zbûÏn˘m pohledem do v˘loh obchodÛ,
tuto ãástku jsme vÛbec nebyli schopni utratit. S jedinou v˘jimkou. Touto v˘jimkou byly alkoholické nápoje. Je‰tû pﬁed nástupem do noãního rychlíku na trase Sofie – Varna jsme sestavili spoleãné finanãní hospodaﬁení, shodli jsme se, Ïe
optimální pro na‰e úãely bude víno znaãky Medvûdí krev
(1,25 leva za láhev) a koÀak jménem Slnãev brjad (3,80 leva
za lahev). Oba nápoje jsme nakoupili po cel˘ch exportních lepenkov˘ch kartonech, které jsme navr‰ili na sebe v chodbû
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mezinárodního rychlíku je‰tû pﬁed odjezdem ze Sofie. Kdo
mûl chuÈ, do‰el sobû na chodbiãku, z kartonu si vybral lahvinku, tu si otevﬁel…
Ráno jsem se probudil na lehátku s mírnou bolestí hlavy
a such˘m jazykem pﬁilepen˘m tvrdû aÏ k hornímu patru.
Vlak stál jiÏ na nádraÏí ve Varnû.VleÏe jsem rozhrnul ‰pinavou
záclonku – a pﬁímo proti sobû spatﬁil neobvykle vzrostlého
racka stojícího na stﬁe‰e nádraÏní budovy. Mûl dobr˘ch sedmdesát centimetrÛ na v˘‰ku a já jsem se zaãal strachovat,
coÏe jsem to vlastnû vypil za metanol, bál jsem se o své du‰evní zdraví. Marnû jsem se snaÏil dopoãítat, kolik jsem asi mûl
tûch slnãev brjadÛ, kolik jsem vlastnû otevíral medvûdích
krví…
Z protûj‰í strany kupé, také je‰tû v poloze popolehávajícího
stﬁelce, pozoroval téhoÏ rozmilého ptáãka Pra‰ivka, kter˘ mû
okamÏitû uklidnil: „To není Ïádnej racek, ty starej blbej vole,
to je ãajka, jsme pﬁece uÏ u moﬁe…“
Dokoupili jsme dal‰í kartony koÀaku a vína. Ubytovali
jsme se v penzionu a mûli tam strávit cel˘ následující t˘den.
Budova leÏela asi sto metrÛ od obrovské píseãné pláÏe, kde
se za cel˘ch sedm dní neukázal nikdo jin˘ neÏ ãlenové na‰eho
souboru. Bylo záﬁí, v Bulharsku bylo jiÏ zcela po sezónû,
teplota vzduchu 35 °C, teplota moﬁe 25 stupÀÛ.
Penzion byl jednopatrov˘, na‰e pokoje leÏely jeden vedle
druhého ve tvaru velikého L. Propojeny byly spoleãnou kachlovou lodÏií, ze které bylo moÏno vysok˘mi okny vstoupit do
kteréhokoliv pokoje. CoÏ se pochopitelnû také cel˘ t˘den odehrávalo. Jedinou v˘jimku tvoﬁila vrcholová moderní gymnastka (reprezentantka âSSR) Alena DoleÏalová, která uzurpovala cel˘ jeden pokoj na spoleãné lodÏii sama pro sebe!
Uzamkla se zde s Pavlem BatÈkem a za zataÏenou záclonou trávili cel˘ bulharsk˘ t˘den, aniÏ by vÛbec vystrãili nosy. Copak
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tam uvnitﬁ asi tak dûlali? No to já opravdu nevím. Nebyl jsem
totiÏ u toho. Nejspí‰ tam Alena s Pavlem nacviãovala nûjaké
ty svoje v˘skoky, roz‰tûpy, provazy nebo mosty, co já vím… Pﬁi
spoleãném obûdû v klubovnû penzionu jsem se v prÛbûhu
stolování pokusil pﬁesvûdãit osazenstvo na‰eho stolu, Ïe pouÏité toaletní papíry je na porcelánov˘ch tureck˘ch záchodech
nutné odkládat do papírové krabice stojící vedle té jejich kﬁeãákové mísy se dvûma ‰lapkami a otvorem proto, Ïe bulharsk˘ lid je, jak v‰eobecnû známo, lidem spoﬁiv˘m a pouÏité
sajnpapíry dává do ãistírny.
Po celém dni na pláÏi, zmoÏen smrtící kombinací zmiÀovan˘ch dvou nápojÛ, jsem odpoãíval na na‰em ‰estimístném
pokoji. Z lodÏie vstoupil oknem Karel Bláha a se Ïuchnutím
se svalil na postel.
„Co se tam dûje, co se dûje dole?“
„Ále… Nic moc. Na klubovnû prej Rej‰ek ubalil facku Vo‰ahlici. Ta tam teì dojemnû a srdceryvnû pláãe… Ostatní ji
utû‰ujou, no, no chuÈ…, zná‰ to…“ Karel se otoãil na druh˘
bok a uprdnuv se znaãnû hlasitû okamÏitû usnul.
Zvedl jsem se a zamíﬁil na moﬁskou pláÏ, kde uÏ leÏelo asi
ãtyﬁicet lidí. Zde nás v‰echny ráno natrapíroval Jára Helebrant, organizaãní vedoucí souboru: „Cha, cha, tak tady jste,
cha, cha, opilci! Vstávejte! Vstávejte, vy nerozluãní bra‰i
v alkahólu! Rej‰kovi svolali zkou‰ku taneãní sloÏky, na dvoreãku na‰eho penzionu je snad nûjaká malá tûlocviãna, tak
tam! Jo? Za pÛl hodinky! Jo? Trénink zaãíná uÏ za pÛl hoìky!
Vstávejte, no tak…, vstávejte, vy voÏungﬁi!“
„VyliÏ si nohu!“ ozval se jménem v‰eho ãernomoﬁského
poléhavého lidu Milan Glaser: „VyliÏ si nohu! KdyÏ se tady
fackujou Ïenck˘, tak to my teda na to kálíme!“
Celou noc jsme na teplouãké pláÏi ãásteãnû ponoﬁeni do
ãernomoﬁské láznû diskutovali o té facce na klubovnû a pro178
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lévali pﬁi tom útroby bohat˘mi zásobami kartonÛ, které jsme
prozíravû pﬁemístili na pláÏ. V‰ichni jsme také jiÏ vûdûli, Ïe
druhé a poslední vystoupení tohoto zájezdu, plánované do
mûstského divadla ve Varnû, z jakéhosi technického dÛvodu
odpadlo. Mûli jsme pﬁed sebou je‰tû pût dní na moﬁské pláÏi,
pﬁejezd noãním lehátkov˘m rychlíkem do Sofie a odlet domÛ
do Prahy.
Jarda Helebrant vidûl, Ïe má pﬁed sebou lidovou vzpouru
v kraji dosud neb˘valého rozsahu. Nijak na nás proto nenaléhal a moudﬁe ustoupil, aby mohl trojãlennému umûleckému vedení na‰eho tûlesa podat referát o masové vzpouﬁe
v‰eho lidu vycpálkovského.
Úradek vrcholového vedení na sebe nenechal dlouho
ãekat. Z mírného svahu od penzionu se k píseãné pláÏi dÛstojn˘m krokem ãápa marabu blíÏila Jeho Jasnost osobnû. Zastavila se na malé dunû nad pláÏí. Její leÏící osazenstvo pﬁedstíralo témûﬁ umûlecky vûrohodnû, Ïe svoji Vrchnost nevidí,
Ïe svou Vrchnost dokonce ani nesly‰í:
„VáÏení a milí pﬁátelé! To, co se pﬁihodilo vãerej‰ího veãera
na klubovnû odboráﬁského penzionátu zdej‰ího, je politováníhodné, je to opravdu velmi politováníhodnéé… MY – nyní
hovoﬁím jménem celého vedení Vycpálkova souboru písní
a tancÛ – MY to hodláme ﬁe‰it, MY to také budeme ﬁe‰it!
Ov‰em, na to, váÏení a milí pﬁátelé, kladu zcela mimoﬁádn˘
a zásadní dÛraz, tento politováníhodn˘ incident nebudeme
projednávat v souãasné vzru‰ené a zcela pocitovû vypjaté
atmosféﬁe! Va‰e právem zjitﬁené emoce k Ïádnému rozumovému ﬁe‰ení nevedou.VáÏení pﬁátelé, to si laskavû uvûdomte!
Garantuji vám, garantuji vám to osobnû, moji milí, váÏení pﬁátelé, Ïe po návratu do Prahy BUDE SESTAVENA KOMISE,
která se celou touto politováníhodnou záleÏitostí bude objektivnû a téÏ s patﬁiãn˘m ãasov˘m odstupem zab˘vat! VáÏení
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a milí pﬁátelé! Nediskutujte jiÏ mezi sebou o této nemilé pﬁíhodû. Vedení souboru se rozhodlo, Ïe na tomto zájezdû vás jiÏ
nebude zatûÏovat zbyteãn˘m tréninkem. Vûnujte se proto
nyní rekreaci! OdpoãiÀte si, váÏení a milí pﬁátelé! Regenerujte
své síly. Budete je potﬁebovat! Pﬁed na‰ím souborem písní
a tancÛ stojí ﬁada tûch nejnároãnûj‰ích a nejodpovûdnûj‰ích
úkolÛ, jako napﬁíklad… a napﬁíklad… a napﬁíklad…“
Na konci záﬁí 1981 se soubor vrátil vlakem do Sofie, odlet
letadla do Prahy se v‰ak zdrÏel. Následující den, 1. ﬁíjna 1981,
rukovali na vojnu Pepa Pra‰ivka, Ondﬁej Pfeffer a Pavel Battûk,
v˘raznû pohubl˘ a celkovû zjevnû zeslábl˘ po ‰esti dnech
cviãení za zataÏenou záclonou. Lenka Dvoﬁáková, Amálka
a Habadka za na‰eho rituálního zpûvu nejtklivûj‰ích folklorních ÏalmÛ na‰e tﬁi brance pﬁipravily o jejich dosavadní velmi
bohatou vlasovou pokr˘vku.
Situace s vyãerpáním zásob alkoholick˘ch nápojÛ na palubû stroje âSA se opakovala navlas stejnû.

Zuzana Kunclová, 4. 6. 2007

Ahoj Jirko, jak jsem ti ﬁíkala minul˘ t˘den, chtûla jsem si
to pﬁeãíst je‰tû jednou. Poprvé jsem to ãetla nûjak rychle,
byla jsem asi (jako kaÏd˘, kter˘ tu‰í, Ïe tam bude ﬁeã
o nûãem, co zná) nedoãkavá, aÏ se dostanu nûkam, co
budu znát. No a tak jsem doãetla aÏ k VycpálkovcÛm
a moc mû to nebavilo, pﬁipadalo mi to, Ïe z jedné situace,
která by se dala rozepsat, uÏ rychle skáãe‰ do dal‰í. Tak
jsem si ﬁíkala, Ïe to vezmu znovu, a znovu jsem si pﬁeãetla tvÛj dopis, jak to vlastnû mám brát. Jak˘ „útvar“ to
má b˘t.
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Musím se pﬁiznat, Ïe v poslední dobû moc neãtu, a kdyÏ,
tak si vezmu nûjak˘ román (pﬁíbûh), kter˘ je rozehrán na
více osob. Co se t˘ãe „zpovûdi“ – to je blb˘ v˘raz, ale jin˘ mû
nenapadá –, s tím moc zku‰eností nemám.
A tak jsem to vzala od zaãátku a musím pﬁiznat, Ïe ze
zaãátku to na mne dûlá dojem, Ïe se z toho klube pﬁíbûh,
kter˘ bude zahrnovat více osudÛ. Docela je ‰koda, Ïe nûkteré ãásti nejsou del‰í. Tﬁeba pasáÏ s LP deskami. To
pﬁece byla jediná moÏnost, aby se ãlovûk seznámil s jinou
muzikou, neÏ co nám byla servírována z na‰ich médií.To
byla také vûc, která lidi táhla dohromady; co lidí znalo ty
písnû nazpamûÈ! KdyÏ je ãlovûk nûkde od nûkoho sly‰el,
tak se k nûmu tﬁeba pﬁidal a cítil takovou blízkost. A to
tﬁeba z tvého vyprávûní necítím. Naopak mi to vyznûlo,
Ïe to bylo jen pár vlasáãÛ a ty pak sebrala VB. A oni to
vlastnû byli ti, co se nebáli a pro nás ostatní, kteﬁí jsme
to pak poslouchali – aÈ z magneÈáku na nûjakém mejdanu, nebo se to dokonce nauãili na kytaru a hráli nám
to –, to podstupovali (samozﬁejmû také pro sebe, protoÏe
to byli fandové do muziky).
Asi nejvíce mû oslovila kapitola tﬁetí. Tam jsem se zaãala vnoﬁovat do pﬁíbûhu, zaãala jsem si pﬁedstavovat, co
popisuje‰. To pak pokraãovalo i u kap. ãtvrté. Tam mi jen
trochu více chybí zdÛraznit ten dÛvod, proã jste tak hezky
vystﬁihli ty zvedaãky pﬁed Gustou, Ïe byste asi tanãili kdekoli, protoÏe to bylo s muzikou, která vám tenkrát chybûla, stejnû jako va‰e produkce toho, co jste se nauãili. Îe
jste zamávali a odbûhli, na mû udûlalo dojem, Ïe to byl
ten cíl, na co jste se tû‰ili (i pﬁes ta piva). Jo, ve „Fuãíkárnû“
jsem se pﬁímo vidûla, i v tom kroji.
Co se t˘ãe popisu v pﬁípravce, to mohu plnû potvrdit.
Vlastnû jsem tam také nûjakou dobu chodila, protoÏe
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jsem tenkrát slíbila ve starém souboru, Ïe dochodím do
konce roku k nim, a to bylo v úter˘ a ve ãtvrtek, a ve
stﬁedu jsem chodila alespoÀ do pﬁípravky. Îaloudka jsi mi
pﬁipomnûl po mnoha letech a ten postoj tûch, co chtûli do
souboru a nebyli pozváni, jsem poznala i na sobû.Tenkrát
asi vûdûli, Ïe tam jsem jen na chvíli, a zvlá‰tû holky mne
nemûly rády. S klukama to bylo fajn. Jinak mám úplnû
stejné vzpomínky na zkou‰ky. Pak mi zpívání a tance
z více oblastí chybûly. Jo a do hospody se chodilo ve vût‰ím poãtu a byla vût‰í legrace, neÏ kdyÏ jsem zaãala chodit do souboru.V pﬁípravce to byla samozﬁejmost, Ïe se ‰lo
dolÛ, a úplnû se mi vybavilo, jak jsem byla ze zaãátku pﬁekvapená, Ïe ze souboru chodilo do hospody ménû lidí. Ta
skupina se zvy‰ovala aÏ s novû pﬁíchozími do souboru.
StráÏnice, pﬁesnû vidím ty ranní párky a úplnû ãern˘
hnusn˘ ãaj, a jak na to musíme je‰tû ãekat v dlouhé
frontû a ta hrÛza, kdyÏ bychom ztratili ten papírov˘ lísteãek na obûd!
Zvolen, to jsi vystihl. Tam fakt ti staﬁí nechtûli. A to, jak
se chodí‰ dívat na nástûnku, to ti vûﬁím úplnû.
Dále na mne pﬁi ãtení doléhá ten pocit, Ïe pí‰e‰ deníãek, a chybí mi tam asi více dialogÛ, abych se do toho
mohla vcítit a nejen vstﬁebávat informace. Stává se to pro
mne zápisky z cesty nebo do kroniky Vycpálkova souboru.
MoÏná je to dané tím, Ïe jmenuje‰ nûkteré lidi a vlastnû
o nich jako neznám˘ ãtenáﬁ nic nevím, nikde mi v tom
pﬁíbûhu nevystupují, a tím mi to nic neﬁekne a mohlo by
mû to také nudit.
Tak se omlouvám za trochu kritiky, ale moÏná, Ïe jsi
také chtûl sly‰et, jak to na mne zapÛsobilo. Je to velik˘ ãasov˘ zábûr a asi nejde rozepsat v‰echny události. MoÏná,
Ïe pak je lep‰í nûkteré vynechat. Já vím, ﬁekne‰ si, co mi
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do toho kecá, a asi má‰ pravdu. Kritizovat je lehãí neÏ
nûco vytvoﬁit.To je pﬁece známé. MoÏná také, aÏ budu ãíst
dal‰í kapitoly, tak na nûco zmûním názor. Zuzana

Jana a Miloslav Rychtovi, 5. 6. 2007

Ahoj Jiﬁíku, tak se mi nepí‰e úplnû lehce. A tak odpovûì
nebo snad pﬁipomínky budou velice krátké a nevím, zda
Ti to k nûãemu vÛbec bude. Ale nakonec ‰patná reakce,
taky reakce. Nakonec chce‰ zcela subjektivní názor – toÏ,
zde je.
Celkovû se mi zdá prvních pût kapitol dost zmaten˘ch
a nejsem si jistá, zda autorovi (tedy Tobû) je úplnû jasné
jak propojit pracovní a mimopracovní Ïivot. Nûkde se v‰e
celkem plynule prolíná, nûkde se vrací‰ a znovu opakuje‰ ãtenáﬁi (kdyby snad zapomnûl) urãitá fakta jiÏ dﬁíve
zmínûná a pak na nû naváÏe‰ zase nûãím jin˘m. Trochu
se ztrácí souvislost.
Nemohu se vÛbec vyjadﬁovat k prÛbûhu Tvého pracovního pÛsobení – na to nemám znalosti. Jen obecnû si
myslím, jestli opravdu je tﬁeba jmenovat tak podrobnû
v‰echny lidi, se kter˘mi ses setkával. Trochu víc hodnotí‰
lidi a ne dobu, ale to velice souvisí.
Pokud se t˘ká kapitoly 4 – tedy Tvé pÛsobení u VycpálkÛ –, tak to je pro mû velice sloÏité. Samozﬁejmû proto,
Ïe moje informovanost v té dobû byla pochopitelnû zcela
jiná neÏ Tvá. U lidí, které jmenuje‰, mnû vadí snad nejvíc,
Ïe nûkteﬁí z Tvého pohledu vyjdou trochu jako ukecaní
staﬁí blbci, kteﬁí v podstatû ostatním bránili v zábavû
a nic nechápali a otravovali. Tedy abych byla konkrétní,
nejvíc se to t˘ká Míly, ale také Vûry Novenkové i Honzy
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Dobe‰e.V té dobû, kterou Ty popisuje‰, soubor po stránce
umûlecké, organizaãní, hudební a já nevím jaké je‰tû stál
a padal s Mílou.
Je mi trochu líto, Ïe na rozdíl od jin˘ch jmenovan˘ch
(Tobû samozﬁejmû bliÏ‰ích), nejsou klady a zápory vyváÏené. U jin˘ch peãlivû vysvûtlí‰, proã jednali a chovali
se tak, jak se chovali, aby náhodou ãtenáﬁ nezískal mylnou pﬁedstavu. U jin˘ch je ti to celkem jedno. Vûra Novenková byla v popisované dobû pﬁední profesionální
zpûvaãka (spolu s Vûrou Rozsypalovou a Vûrou Mikulenkovou) a je tﬁeba ﬁíci, Ïe jí bylo trochu nad ãtyﬁicet let.
Chápu, Ïe Ti v té dobû mohla pﬁipadat jako seschlá staﬁenka, ale je to tak? ·lo o zpûv, nebo o „vizáÏ“? ZaÏili jsme
mnohé krásné, ale „prÛserové“ zpûvaãky. TakÏe opût mi
chybí klady a zápory. Stejnû tak u Honzy Dobe‰e.
Îelezniãáﬁsk˘ Zvolen – jak jsi pﬁi‰el na poãet lidí 50
– je to asi jedno, ale vûﬁ tomu, Ïe nad 35 úãinkujících se
soubor nedostal skoro nikdy. Pokud se zmiÀuje‰ o Tomanovi Neklanovi, tak jenom upﬁesnûní toho nezvyklého
jména – kﬁestní je Neklan a pﬁíjmení Toman.
Chorea Bohemica mûla nejlep‰í sedmdesátá léta, nikoliv ‰edesátá.
Jinak myslím, Ïe by kniha nemûla ubliÏovat a nechci
udûlovat nûjaké rady, ale moÏná by bylo dobré, abys
z neznalosti nebo neochoty se v té dobû o cokoliv zajímat
neublíÏil. MoÏná, Ïe kdyby se urãité situace nestaly, nemûl
bys dnes o ãem psát. A nad tím je také dobré se zamyslet
právû s ohledem na TvÛj vûk a dobu, ve které pí‰e‰.
Jinak Ti dûkuji, Ïe se zajímá‰ o mÛj názor. Je mi jasné,
Ïe mÛÏe‰ napsat, co chce‰, a nemusí‰ se vÛbec ptát. O to
víc si toho váÏím. Stálé zdraví pﬁeje Jana
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Jiř í Odvárka, 8. 6. 2007

Ahoj, Jano, vytáhl jsem staré ti‰tûné programy z Vinohradského divadla. Jsou tam uvedeny kompletní jmenné
seznamy v‰ech vycpálkovsk˘ch úãinkujících:
28. 6. 1979 celkem 64 osob, z toho 47 taneãníkÛ, 14 muzikantÛ, 3 sóloví zpûváci.
11. 1. 1981 celkem 62 osob, z toho 45 taneãníkÛ, 14 muzikantÛ, 3 sóloví zpûváci.
9. 1. 1983 celkem 64 osob, z toho 46 taneãníkÛ, 14 muzikantÛ, 4 sóloví zpûváci.
8. 1. 1984 celkem 55 osob, z toho 40 taneãníkÛ, 13 muzikantÛ, 2 sóloví zpûváci.
V zájezdovém autobusu bylo celkem 54 míst, z toho
jedno místo b˘valo obsazeno dozírajícím pracovníkem
z ÚKDÎ (Trpák, Mû‰Èánek, Hausmann), zbyl˘ch 53 sedadel beze zbytku obsazoval ná‰ soubor s tím, Ïe je‰tû kolem deseti taneãníkÛ se zájezdÛ vÛbec neúãastnilo.
Vûra Novenková mûla v pﬁípravce svého syna, kter˘ byl
pﬁibliÏnû stejnû star˘ jako já (kolem tﬁiceti) a dlouho potom je‰tû tancoval u NejedlovcÛ. Nemohlo jí tudíÏ b˘t 40
let, ale nejspí‰ tak 55, nebo je‰tû více. Hudbu a zpûv jsem
(kvalitativnû) dvakrát v˘slovnû pochválil. Nelíbilo se mi
jen chování Novenkové v dívãí ‰atnû (co má co nûjaká
baba z muziky rovnat na‰ím pûkn˘m taneãnicím
drdóly?). Nelíbily se mi její cukrbliky, teatrálnû pﬁehrávaná koketérie a vystupování této pﬁestárlé „operetní subrety“ na jevi‰ti. Prosím, prosím, zachovej mi pﬁízeÀ. Jirka
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Blatské lendlery. V popředí Jana Rychtová, Vláďa Holub a Marcela Látalová.

Vinohradské divadlo, Setkání (Mateníky), 1983. Radek Rejšek, Vladimír Holub,
Ondřej Pfeffer.
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Pražská prašivková muzika, 1981.

Vinohradské divadlo, Ještě si umíme hrát, 1981.
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Vinohradské divadlo, Mazura, 1981.

Vinohradské divadlo, Mazura, 1981.
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Vinohradské divadlo, Skočná, 1981.

Vinohradské divadlo, Skočná, 1981.
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Vinohradské divadlo, Skočná, 1981.

Vinohradské divadlo, 1981.
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Vinohradské divadlo, Trubači, 1981.

Vinohradské divadlo, Trubači, 1981.
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Vinohradské divadlo, Ještě si umíme hrát, 1981.

Vinohradské divadlo, Ještě si umíme hrát, 1981.
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Vinohradské divadlo, 1981.

Vinohradské divadlo, děkovačka, 1981. Zleva Josef Urbánek, Zuzana Ciprová,
Ondřej Pfeffer, Zuzana Kalinová a Petr Krajíc.

193

1982
KAPITOLA DEVÁTÁ
JIŘÍ ICA POSPÍŠIL. IVANA A JARDA HELEBRANTOVI.
FOLKLORNÍ SOUBOR ÚDPMJF. EVA ZETOVÁ, VĚRA MUCHKOVÁ
A IVAN MUCHKA. JIRKO, UVĚDOM SI KONEČNĚ, ŽE JSI VEDEN
V NOMENKLATUŘE MV KSČ… LANGE WAPPERS VE STRÁŽNICI.
JIŘÍ KABELE. ALFONS CLUB PRAHA. ANGERS – MILOSTNÉ HRÁTKY,
CO SE NAKONEC NEKONALY. VZNIK LIDOVÉ MUZIKY DOKOLEČKA.
TRAPAS V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ A KDO JE VINEN?

V dobû, kdy jsem chodil do ‰esté tﬁídy ZD·, poﬁádali jsme na
zamrzlém rybníãku Vincku poblíÏ Vincentina u nás v Bﬁevnovû mezitﬁídní hokejové turnaje. Po skonãení jednoho
z velmi krvav˘ch matchÛ jsem vyãerpanû odvrávoral aÏ k divadlu, které stávalo u rybníka. Potﬁeboval jsem pﬁezout otluãené dÏeksny a nazout si teplé tatranky. Ne Ïe bych si snad
nohy krá‰lil nûjak˘mi ãokoládov˘mi pi‰ingry. Bylo to v‰e tak
dávno, Ïe lepené oplatky je‰tû vÛbec neexistovaly, boty stejného veselého jména v‰ak ano. Pﬁesnûji ﬁeãeno: tatranky byly
koncem padesát˘ch let teplé zimní boty vyrobené z filcu, v˘vojové pﬁedchÛdkynû dne‰ních „dÛchodek“.
KdyÏ uÏ jsem mûl tatranku na jedné noze, spatﬁil jsem na
dveﬁích, o nûÏ jsem se plnou vahou opíral, malou ceduliãku:
Pﬁijmeme topiãe brigádníka, Obvodní kulturní dÛm v Praze 6.
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Hned druh˘ den jsem se do kulturního domu vypravil.
Úﬁednice si mû posílaly z kanceláﬁe do kanceláﬁe, aÏ jsem nakonec skonãil u ﬁeditele Jiﬁího Pospí‰ila. Ten navrhl, aby brigádnickou smlouvu podepsal jeden z m˘ch rodiãÛ a souhlasil pﬁedem s tím, Ïe práci topiãe mohu vykonávat sám, kotel
tam byl tehdy nízkotlak˘, k jeho obsluze nebylo tﬁeba speciálních zkou‰ek.
Vystihl jsem moment, kdy jsem byl s mámou sám doma,
a ta po mém mírném pﬁesvûdãování smlouvu podepsala.
Lejstro jsem ihned odnesl do kulturního domu.Tam nikdo nic
dal‰ího neovûﬁoval (vûﬁili mi!), okamÏitû jsem dostal klíãe od
celého objektu (musel jsem odvzdu‰Àovat tûlesa), objednávkové listy na palivové dﬁevo, uhlí a v˘kazy odpracovan˘ch hodin. Je‰tû t˘Ï den jsem zaãal topit. Pracoval jsem maximálnû
jednu aÏ dvû hodiny dennû, s v˘jimkou prvního úklidu v kotelnû to byla úplnû jednoduchá a snadná práce.
Opakuji, Ïe mû nikdo nikdy z kulturáku nekontroloval
– a mû ani nenapadlo pﬁipsat si tﬁeba jen minutu do pracovního v˘kazu (placen jsem byl hodinovû) nebo pﬁípadnû prodat nûkomu za hotové dﬁevo ãi uhlí. Taková to byla mravná
a ãestná doba.
Pobíral jsem kolem ãtyﬁ set mûsíãnû. To byly tehdy sakra
peníze – a na ‰koláka pﬁímo neuvûﬁitelné.
¤editel Pospí‰il, na jehoÏ v˘platní listinû zamûstnancÛ
jsem se ocitl pﬁibliÏnû kolem roku 1960, obãas zatelefonoval,
kdyÏ bylo zapotﬁebí v kulturáku s nûãím pomoci, a já mu byl
rád k dispozici, pokud jsem mohl, takÏe po skonãení topné sezóny mi Jiﬁí Pospí‰il prodlouÏil pracovní smlouvu a roz‰íﬁil ji
i na v˘kon dal‰ích pomocn˘ch ãinností. V kulturním domû
byly zamûstnány pouze star‰í Ïeny a pak lektoﬁi na smlouvu,
takÏe kdyÏ bylo potﬁebí upevnit reklamní panely nebo nûco
pﬁestûhovat, za‰roubovat, natﬁít ãi vykonat jiné „chlapácké
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práce“ dûlávali jsme je s Jiﬁím Pospí‰ilem sami dva. Jiﬁí Pospí‰il
byl zruãn˘, pracovit˘, pﬁíjemn˘ a vesel˘ ãlovûk.
V roce 1960 mnû bylo dvanáct let a Jiﬁí Pospí‰il mi tenkrát
pﬁipadal na ﬁeditele neobyãejnû mlad˘; mûl jsem pﬁedstavu, Ïe
ﬁeditelem ãehokoliv mÛÏe b˘t jen skuteãnû „star˘ ãlovûk“.
Dnes odhaduji, Ïe mu bylo tak asi mezi tﬁiceti aÏ pûtatﬁiceti.
Pﬁi spoleãné práci jsme se pomûrnû spﬁátelili, v kulturním
domû Prahy 6 nûkolikrát vystupovali tehdej‰í Vycpálkovci, já
si v‰ak z té doby pamatuji jen Jiﬁího Pospí‰ila, kterak bujnû
tanãí sólov˘ vala‰sk˘ odzemek, nikoho jiného jsem tehdy ani
u VycpálkovcÛ neznal.
Brigádniãení pro kulturák jsem ukonãil pﬁibliÏnû po tﬁech
letech, kdy mû prudce chytilo za srdce hraní na elektrickou
kytaru a raná bigbítová éra u nás. Bylo mi jiÏ patnáct, psal se
rok 1963 a já tehdy nic jiného neÏ hrát na kytaru nechtûl. Je‰tû
mnohem pozdûji jsem se dozvûdûl, Ïe Jiﬁí Pospí‰il postoupil
z místa ﬁeditele Obvodního kulturního domu v Praze 6 aÏ na
ﬁeditele PraÏského kulturního stﬁediska (PRKUSu).
Jiﬁí Ica Pospí‰il byl mojí první vycpálkovskou „známostí“,
poznal jsem ho o sedmnáct let dﬁíve neÏ kohokoliv jiného
z Vycpálkova souboru. Na v‰ech festivalech, pﬁehlídkách nebo
vystoupeních za námi Ica vÏdy za‰el do ‰aten, aby s námi pﬁátelsky poklábosil.
KdyÏ mû poprvé uvidûl v ﬁadách vycpálkovsk˘ch taneãníkÛ, vÛbec se nad tím nepozastavil, pﬁistoupil ke mnû, podal
mi ruku, srdeãnû tiskl a mocnû s ní tﬁásl nahoru dolÛ a k tomu
pravil jednodu‰e: „Ahoj, Jirko!“
Pamatoval si na mû stejnû dobﬁe jako já na nûj. Poté co
v sedmdesát˘ch letech Jiﬁí Ica Pospí‰il nazpíval ﬁadu jihoãesk˘ch lidov˘ch písní s PlzeÀsk˘m rozhlasov˘m orchestrem
lidov˘ch nástrojÛ (z nejpamátnûj‰ích tﬁeba Kolem dokoleãka
nebo AÏ já pudu od Tﬁebonû cestou), byl zcela po právu po196
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vaÏován celou folklorní obcí za jednoho z nejlep‰ích sólov˘ch
interpretÛ ãeského folkloru.
Ivana a Jarda Helebrantovi ukonãili svoje ãlenství ve Vycpálkovû souboru na konci roku 1981. Stále jsme se v‰ak
scházeli s na‰í muzikou pÛvodem z taneãní sloÏky, kterou jiÏ
jednoznaãnû kouãoval a ﬁídil Honza Pergl. Jednou jsme zkou‰eli u HelebrantÛ ve Stra‰nicích v horním pÛlkulatém pokoji.
PÛlkulat˘ pokoj u HelebrantÛ je pomûrnû veliká místnost
s prosklen˘m ark˘ﬁem do ulice. Ve‰li jsme se sem pohodlnû,
i kdyÏ nás tehdy bylo jedenáct (Pra‰ivka byl právû na vojnû):
Jarda, já, paranormální Petr Novák, Radim, Honzové Pergl
a Drdáck˘, Eva, Ivana, Vanda, Lída a Dana. Jak ub˘valo víneãka v demiÏónu, tak na‰e hra nab˘vala na extatickém emocionálním proÏitku.
Náhle vstoupil do místnosti Jiﬁí Ica Pospí‰il.
„Jen hrajte, hrajte…, pokraãujte…,“ vybídl nás a posadil se
do blízkého kﬁesla. Hráli a zpívali jsme dál.Ale ‰távu jako je‰tû
pﬁed malou chvílí, pﬁed pﬁíchodem Jiﬁího Pospí‰ila, uÏ na‰e
muzicírování nemûlo. Povadali jsme jeden po druhém, ztráceli
jsme pozvolna na dechu a zejména na intonaci. Skoro v‰ichni
jsme totiÏ znervóznûli u vûdomí, kdo nás to právû zblízka poslouchá, kdo nás pﬁi hﬁe pátravû pozoruje. Jiﬁí Ica Pospí‰il byl
pro nás v‰echny opravdu velikou folklorní celebritou.
Náhle se Ica prudce vymr‰til z kﬁesla, jako obrovit˘ kocour
se pruÏnû odrazil a skoãil pﬁímo ke mnû. Doslova mi vyrval
krk kontrabasu a smyãec z rukou:
„Jak to – no pro pánajána – jak to hraje‰, Jirko?“
Cosi na ukoﬁistûném nástroji zavrzal a za‰mrdlal:
„Jak to hraje‰? První tah je pﬁece vÏdycky k sobû! K sobû!“
pﬁedvádûl didakticky tahy smyãcem zleva doprava, prv˘ tah
hraje vÏdy smûrem k sobû.
„Já to hraju vod sebe…“
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„No to vÛbec nejde! Kdo to kdy sly‰el? K sobû! K sobû!“
pﬁedvádûl mi Ica ﬁeãené jiÏ pomûrnû dosti hlasitû a dÛraznû.
„Já to hraju vod sebe, dyÈ je to pﬁece úplnej ‰umák, je to
úplnû jedno, basa stejnû udûlá to svoje ‰rum a brum, aÈ ‰trejchnu pﬁes struny ‰mytcem od prava, nebo zleva!“
„To není jedno! To vÛbec není jedno… Tah smûrem k sobû
znamená mnohem vût‰í dÛraz, vût‰í nasazení!“
„U mû to je skorem úplnû jedno…,“ trval jsem na sv˘ch
prost˘ch argumentech.
Ica se nad mou neznalostí a tak otevﬁenû projevenou
ignorancí opravdu rozãílil: kﬁiãel na mû zblízka do té míry, Ïe
se z pﬁízemí domku vyﬁítili po schodi‰ti vzhÛru popla‰ení
manÏelé Kumperovi (rodiãe Ivany Helebrantové), aby se na
vlastní oãi pﬁesvûdãili, co to u nich v domû vlastnû Icu tak na‰upajdilo a rozkohoutilo. My jsme mezitím s Icou posunuli
na‰i hádku od problému, zda je nutno ‰mrdlat smyãcem
k sobû nebo od sebe, k námûtu, zda vÛbec smûjí lidovou
hudbu hrát úplní hudební analfabeti? Byl to ryze mÛj osobní
spor s m˘m letit˘m a pradávn˘m pﬁíznivcem a pﬁátelsk˘m mecená‰em; v celé na‰í formující se muzice se to nikoho dal‰ího
net˘kalo. Îádn˘ dal‰í hudební analfabet kromû mojí tehdy nechtûnû v˘razné maliãkosti tam opravdu nebyl.
Ica tvrdil, Ïe lidová hudba je tak sloÏitá vûc, Ïe lidé bez
poctivého hudebního vzdûlání ji vlastnû hrát nemohou. Ica
dokonce tvrdil, Ïe folklor hrát nesmûjí, protoÏe ho kazí!
Já jsem se ohnivû bránil, Ïe je tomu pﬁesnû naopak. Akademiãtí muzikanti aÈ si hrají ta svoje „piãikáta“! Stále sloÏitûj‰í
stylizace hudby Ïe folklór jen bytostnû po‰kozuje. Ochuzuje
ho o to, co je na lidové muzice vÛbec nejdÛleÏitûj‰í: „Srdíãko,
proÏitek, skuteãné procítûní vûci. Sly‰el jste, pane ﬁediteli,
≈orkÛ? To pﬁece málem nejde poslouchat – jak je to stra‰livû
fale‰nû a ‰patnû hrané. Je to souãasnû ale zvlá‰tní záÏitek…
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Nebo ti tﬁi pﬁiopilí baãové z Oravy, co loni ve StráÏnici zahráli
Oãi, oãi, ãerné oãi, ão mám s vámi robiÈ… Ten obrovsky frenetickej úspûch od zaplnûného Bludníku mûli pﬁeci jenom
kvÛlivá ajfru, kterej do toho naplno vloÏili, kerej tomu ti tﬁi
orav‰tí lihopalní kaÀouﬁi osobitû vtiskli! Cel˘ folklór je právû
jenom o srdíãku a o proÏitku (stejnû, jako je tomu v poﬁádn˘m
blues, jazzu nebo rocku, myslel jsem si k tomu, ale to jen tak
docela sám k sobû potichouãku).Ta va‰e akademická stylizace
(ukázkovû Míla Rychta a jeho ‰midly parta vytanulo mi soubûÏnû) folklóru v jeho citovosti jenom ‰kodí! Tak je to, teda
podle m˘ho názoru…, pane ﬁediteli!“
Ica se urazil a rozãilenû ode‰el nejdﬁíve pouze z horní
pÛlkulaté místnosti, pozdûji i pryã z domu. ManÏelé Kumperovi (oba b˘valí Vycpálkovci) mû potom pﬁede v‰emi
pﬁítomn˘mi oznaãili za politováníhodného pitomce, nehorázného duchovního barbara, za hudebního ignoranta, kreténského kﬁováka, primitivního kulturního pablba tendujícího nezadrÏitelnû k naprosté imbecilitû. Hned vzápûtí
ode‰li kvapnû zpût do svého hájemství v pﬁízemí stra‰nického domku.
Diskutovali jsme s ostatními muzikanty v pÛlkulatém pokoji o tom, jak to vlastnû s interpretací folklóru je? âást na‰í
pra‰ivkovské muziky podpoﬁila mÛj názor. âást muziky se klonila spí‰e k tezím Jiﬁího Icy Pospí‰ila. Nûkteﬁí neváhali na mû
zãerstva aplikovat hraniãní názvoslovnou bázi (formou úspû‰n˘ch citací) z tirády obou manÏelÛ Kumperov˘ch.
V roce 1982 mohlo b˘t Icovi kolem pûtapadesáti let a byl
uÏ neoddiskutovatelnou (nedotknutelnou?) ikonou ãeského
folkloru.TûÏko bych si s ním povídal tak bez obalu, kdybych
se s ním dobﬁe neznal jiÏ déle neÏ dvacet let; to ale nikdo
v pÛlkulaté místnosti nemohl tu‰it, nejménû ze v‰ech pak
– jinak velice milí a pﬁíjemní – manÏelé Kumperovi.
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Do vycpálkovského almanachu ke ãtyﬁicátému v˘roãí
na‰eho souboru v roce 1987 napsal pozdûji Jiﬁí Pospí‰il o Rychtovû muzice tato slova:
„Úvodem bych se chtûl vyznat ze svého obdivu k úrovni
dne‰ní vycpálkovské muziky. Myslím, Ïe je to nejlep‰í kapela, jakou kdy soubor mûl.Ve v‰ech nástrojov˘ch skupinách jsou dobﬁí hráãi, v repertoáru jsou zastoupeny rÛzné
typy a stylizaãní stupnû úprav, kapela dovede zahrát jako
koncertantní celek i doprovodit zpûváky a taneãníky, jsou
zde vyuÏity i rÛzné men‰í nástrojové skupiny k sólov˘m
vystoupením, atd.Vypracovala si vlastní styl tím, Ïe ãást repertoáru a s ním spojen˘ projev pﬁevzala z tvorby ZdeÀka
Luká‰e, nûãím navázala na tradice dﬁívûj‰ích vycpálkovsk˘ch muzik a orchestrÛ, ale pﬁedev‰ím tím, Ïe na rozdíl
od vynikajících muzik západoãesk˘ch postavila svÛj zvuk
a v˘raz na smyãcích. Dﬁevûné dechy pouÏívá nikoliv jako
základ v˘razu, ale jako logickou souãást, bez níÏ prostû
ãeská muzika existovat nemÛÏe. Podobnû jako taneãní
skupina vytvoﬁila ‚obecnû ãesk˘‘ styl lidového tance, má
dne‰ní vycpálkovská muzika ‚obecnû ãesk˘‘, snad se dá
ﬁíci kantorsk˘ ãesk˘ zpÛsob projevu.
Jeden chlup bych na té kráse pﬁece na‰el: muzika nemá
dost ãasu vûnovat se vnitﬁnímu muzikálnímu a spoleãenskému Ïivotu v souboru.“
Dále Jiﬁí Pospí‰il pokraãuje vyprávûním o tom, jak vycpálkovské kapely vznikaly, jak se roz‰iﬁovaly, odkud, k˘m a jak se
nechávaly inspirovat. Pﬁed závûrem ãlánku v‰ak neopomene
také varovat:
„Chtûl bych upozornit, Ïe notoví analfabeti mezi námi
nikdy nebyli!“
Tak toto v‰e mám, prosím, kamarádi moji, ne! nebijte mû!
au! au! jouvajs! kromû dal‰ího také na svûdomí…
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Do Vycpálkova souboru se nakonec prostﬁednictvím pﬁípravky dostalo jen sedm ãlenÛ z na‰eho b˘valého souboru
Radost. Kromû Aniãky Vlãkové je‰tû Hanka Vízelková a Mirka
·afková. Z klukÛ Josef Pra‰ivka Urbánek, já, Petr âermák
a Jarda Litera. Pár lidí pﬁi‰lo také z tehdej‰ího Valá‰ku, ov‰em
nejvût‰ím dodavatelem hotov˘ch taneãníkÛ a taneãnic b˘val
nepochybnû Ústﬁední dÛm pion˘rÛ a mládeÏe Julia Fuãíka
(ÚDPMJF).
Folklorní soubor ÚDPMJF zkou‰el ve velikém a krásném
domû v Grébovce a vedla jej tehdy rukou nerozdílnou trojice
velice pﬁíjemn˘ch osobností: Eva Zetová, Vûra Muchková
a Ivan Muchka. Zab˘vali se zejména pﬁípravou dûtí od pﬁed‰kolního vûku aÏ do tﬁinácti ãtrnácti let; pak uÏ jejich svûﬁenci
pﬁecházeli buì pﬁímo k profesionálÛm do Státního souboru
písní a tancÛ âSSR nebo do taneãní skupiny UNO, popﬁípadû
nav‰tûvovali taneãní konzervatoﬁ. Mnoho z nich v‰ak pokraãovalo právû ve Vycpálkovû souboru.
Taneãní soubor ÚDPMJF nemûl vlastní lidovou muziku,
takÏe kdyÏ se Eva Zetová dozvûdûla o existenci muziky vzniklé
v taneãní sloÏce VycpálkovcÛ, obrátila se na nás se Ïádostí, zda
bychom jim obãas nezahráli na soutûÏích dûtsk˘ch folklorních souborÛ. Mezi obûma soubory vládlo milé pﬁátelství,
takÏe jsme to pﬁislíbili. Av‰ak ouha pro mû! Honza Pergl
rozepsal perfektní aranÏmá a celá muzika to bez sebemen‰ího
problému zvládla, ov‰em s jedinou v˘jimkou: malé dûti
z ÚDPMJF tanãily mezi jin˘m kariãky a ãardá‰ov˘ doprovod
na kontrabas se skládal ze sam˘ch harmonick˘ch laufÛ nahoru
pﬁes kopeãky zase dolÛ, no opravdová technická hrÛza. Budí
mne to ze snÛ je‰tû dodnes. S dûtmi z ÚDPMJF jsme vystupovali celkem tﬁikrát: V Ostravû, v Olomouci a Kyjovû.
Nov˘m organizaãním vedoucím ve Vycpálkovû souboru se
po definitivním odchodu Jardy Helebranta stal Ivan Rendl.Ten
201

1982

nám rozdal nacyklostylované papíry, které potﬁeboval pro
vyﬁizování na‰ich pasov˘ch formalit.Víza i pasy patﬁily u VycpálkovcÛ k agendû organizaãního vedoucího, zaﬁizoval to po
v‰ech úﬁadech pro cel˘ soubor naráz, takÏe mu opravdu nebylo co závidût. Od nás potﬁeboval pﬁedev‰ím souhlas zamûstnavatele nebo ‰koly. Pûtinásobn˘. S v˘jezdem musel souhlasit pﬁím˘ nadﬁízen˘, generální ﬁeditel, ROH, KSâ a mzdová
úãtárna. Zcela náhodnû, aniÏ bych tím sledoval nûjak˘ zámûr,
jsem se nejdﬁíve vypravil za pﬁedsedou celopodnikového v˘boru KSâ.Ten byl jen o pár mûsícÛ star‰í neÏ já, ve funkci pﬁedsedy KSâ byl dosud krátkou dobu. Po celé KovosluÏbû se proslavil pﬁedev‰ím tím, Ïe pﬁed nûkolika lety, je‰tû ve funkci
pﬁedsedy svazácké organizace (SSM), spáchal jak˘si nechutn˘
komplot proti v‰eobecnû oblíbenému generálnímu ﬁediteli.
Ten v‰ak zku‰enû útok mladého, drzého a silnû nedoãkavého
vlãáka celkem v poklidu odrazil.Takto jiÏ zpacifikované lidské
hyeny se potom pﬁekvapivû nezbavil, ale provedl v‰e pﬁesnû
naopak – uvedl poraÏeného puãistu do ãela celopodnikové
stranické organizace.
„No to má‰ teda opravdu smÛlu…, souhlas stranické organizace s v˘jezdem do zahraniãí ti moÏná udûlíme, moÏná
také neudûlíme…, musíme to je‰tû v na‰í základní organizaci
projednat! TakÏe nejdﬁíve si obejdi ty ãtyﬁi ostatní razítka. ZO
KSâ o tom bude jednat aÏ úplnû na závûr. AÏ bude‰ mít souhlas od v‰ech ostatních. Uvûdom si, Jirko, koneãnû, Ïe jsi veden v kádrov˘ch rezervách v nomenklatuﬁe na mûstském v˘boru strany! No, nechová‰ se vÛbec podle toho. My s tebou
máme opravdu veliké potíÏe. Stále tvoje funkãní zaﬁazení musíme nahoru nûkomu zdÛvodÀovat a vysvûtlovat.Tﬁikrát jsme
ti nabízeli kandidáta a ty se jenom tak vofrÀuje‰!“
Mûl pravdu. Neustále mû kontaktovali a pﬁesvûdãovali
k „pﬁípravû“ na vstup. Poukazovali zejména na moje dûti, na
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moji rodinu. Celá generace star‰ích zku‰en˘ch vedoucích
v KovosluÏbû odcházela postupnû do dÛchodu a nahrazována
byla nepochybnû daleko hor‰í a ménû kvalitní vrstvou lidí, jejichÏ jedinou kvalifikací byla stranická pﬁíslu‰nost.Ve vût‰inû
pﬁípadÛ se markantnû odli‰ovali od slep˘ch a bláhovû oddan˘ch idealistÛ, jak˘mi b˘vali napﬁíklad moje prima sousedka
Karolina Pohoﬁelá se sv˘m Klémou Gottwaldem uctívan˘m
ãerstv˘mi kvûtinami na poliãce jejího skrovného byteãku
nebo vznûtliv˘, ale velmi pracovit˘ a peãliv˘ rud˘ dûdek
Matûj Kudûj, ná‰ oblíben˘ a svojí nezlomnou vírou v KSâ
ãasto aÏ dojímav˘ politick˘ ‰kolitel. Tito dva by za svoji KSâ
jistû d˘chali, nebo tﬁeba i vykrváceli. Ze svého pﬁesvûdãení se
nesnaÏili nikdy tûÏit. Stejnû tak skvûlá b˘vala (jako vûci silnû
oddaná komunistka) numerická ‰éfová z Ústﬁedních skladÛ.
Nová generace nastupující na uvolÀovaná ﬁídící místa, to
byli vût‰inou lidé bez sebemen‰ího ideálu, respektive s ideálem jedin˘m –pokud moÏno nic nedûlat a brát (teì! ihned!)
co nejvíce penûz. Patﬁit do této spoleãnosti se mi opravdu nechtûlo.
Na jedné ze souborov˘ch zkou‰ek obcházeli Rej‰kovi postupnû v‰echny taneãníky, o kter˘ch se domnívali, Ïe znají nûjak˘ cizí jazyk, a zvali je na posezení do salónku ve druhém
patﬁe ÚKDÎ. Se‰lo se nás tam nakonec asi jen kolem deseti.
Po chvíli tam napochodovalo dobﬁe tﬁicet BelgiãanÛ. Eva
a Radek Rej‰kovi nám je pﬁedstavili jako ãleny antverpského
folklorního souboru Lange Wappers, popﬁáli nám pﬁíjemnou
zábavu a odebrali se poklidnû domÛ.
V místnosti sedûlo docela rozpaãitû u jednoho stolu kolem
ãtyﬁiceti osob. Îádné obãerstvení pﬁipraveno nebylo, bylo to
tam vûru jako u povûstn˘ch SuchánkÛ, takÏe jsme BelgiãanÛm
navrhli urychlen˘ pﬁesun do blízké restaurace v KodaÀské
ulici.
203

1982

AÏ tam jsme se dozvûdûli, Ïe si naplánovali cestou na festival do StráÏnice nûkolikadenní zastávku v Praze, neboÈ jsou
úplnû poprvé „na V˘chodû“.
V‰ichni Belgiãané ovládali kromû rodné vlám‰tiny je‰tû
nûmãinu, francouz‰tinu a angliãtinu a o bûÏném Ïivotû v zemích tehdej‰í socialistické soustavy mûli znaãnû zkreslené
pﬁedstavy. Dokonale mû sv˘mi názory zaujali, a tak jsem jim
pozdûji dûlal dobrovolného prÛvodce Prahou, vzal jsem nûkteré z nich i k nám domÛ, aby se na vlastní oãi mohli pﬁesvûdãit, Ïe âe‰i nebydlí v jurtách, zemljankách ani neÏijí ve
vûtvoví stromÛ, Ïe mají doma ãernobílou televizi a téÏ automatickou praãku, vûdí, k ãemu se pouÏívá ledniãka, a dokonce vaﬁí na plynovém sporáku a ne na otevﬁeném ohni‰ti.
Myslím si, Ïe to bylo pro obû strany pouãné setkání. My
jsme si mohli ovûﬁit, Ïe povûdomí o na‰í zemi je u bûÏn˘ch lidí
na Západû takﬁka nulové. Belgiãané zase s nelíãen˘m pﬁekvapením zji‰Èovali, Ïe zde Ïijeme docela normální prÛmûrné
Ïivoty a Ïe není úplnû kaÏd˘ âechoslovák zaryt˘ komunista
a milovník celosvûtové politiky SSSR.
Na Vycpálkovû souboru se mi nejvíce líbilo to, Ïe sdruÏoval
velik˘ poãet zcela typovû odli‰n˘ch lidí, kteﬁí v rámci spoleãné vûci spojovali své síly, znalosti a moÏnosti. Uvnitﬁ souboru nehrál Ïádnou roli vûk, vzdûlání ani zastávaná pozice
v zamûstnání.
Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích lidí zde byl, alespoÀ podle mého
osobního názoru, Jiﬁí Kabele. Ve trojici, spoleãnû s Radkem
Rej‰kem a Arno‰tem La‰toviãkou, sólovû tanãili a zpívali:
Moje milá Bûto, zamrzelo mû to,
zamrzelo mû to na tebe!
Îe jsi nedovedla, jít se mnou do kola
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v t˘ putimsk˘ hospodû!
Cinky linky bﬁinky,
Cinky link!
Jiﬁí Kabele si nepochybnû dokázal ke kaÏdému nalézat vlastní
cestu a byl tak opravdu v‰emi respektovanou osobností. Dost
mû proto pﬁekvapilo a udivilo, kdyÏ se na mû náhle pomûrnû
pﬁíkﬁe oboﬁil:
„No ﬁekni mi, na co to vybíráte ty peníze?“
„Ále nic…, chtûli jsme jenom zajít do Blatniãky nakoupit
na francouzskej zájezd pﬁedem tro‰ilinku vína, uvaÏujeme
tak asi… nóó…, o sto aÏ sto padesáti litrech, ale jestli se ti to
jako nelíbí, klidnû to zacálujeme cel˘ ze sv˘ho…“
„Nemusí‰ se ihned uráÏet.To uÏ je dávno v souboru zaji‰tûn˘! Na takhle dÛleÏit˘ a zásadní vûci tady pomûrnû bedlivû
pamatujeme… V‰e plánujeme. Na to máme právû zﬁízen ná‰
Alfons club…“
Jiﬁí Kabele pﬁistoupil tûsnû ke mnû, pﬁi ﬁeãi se mi nedíval
do oãí, ale o mal˘ chloupek v˘‰, snad na koﬁínky mého zavadlého vlasového drnu.
Nemûl jsem nejmen‰í tu‰ení o existenci nûjakého klubu
kdovíjakého Alfonse, ale Jiﬁí Kabele mû seznámil s jeho dlouhotrvající a poutavou historií jiÏ od druhé poloviny ‰edesát˘ch let.Alfons club mûl dokonce vlastní znak – parafrázi ãeskoslovenské koruny – stylizovaná Ïenská postava zde v‰ak do
úrodné prsti nesází ná‰ národní strom lípu, ale fla‰ku! Pozdûji
jsme spoleãnû opatﬁili vysokokapacitní sklenûné balóny pÛvodnû urãené pro pﬁepravu kyseliny solné.Ani tento pﬁí‰ernû
velik˘, a jak se ukázalo i nepraktick˘, obal se v‰ak v nároãn˘ch
podmínkách u VycpálkovcÛ dostateãnû neosvûdãil. V padesáti dvou lidech jsme ho dokázali vysát aÏ na dno za jednu
cestu.
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Jiﬁí Kabele se v prÛbûhu trvající ‰edesátileté historie
Vycpálkova souboru osvûdãuje zejména jako „systémov˘ integrátor“. DokáÏe skvûl˘m zpÛsobem propojovat a zapojovat
v‰echny generace souborákÛ, ãleny pûveckého sboru, muzikanty. To je i ty b˘valé souboráky, kteﬁí by se neb˘t jeho „systémové integrace“ pravdûpodobnû navzájem uÏ vÛbec neznali a nest˘kali.
Co se t˘ãe Alfons clubu Praha, existuje dodnes (2007)
a slaví jiÏ ãtyﬁicáté v˘roãí trvání.
Po skonãení festivalu v Dijonu, kde ná‰ soubor získal Cenu
starosty mûsta, nás ãekal pﬁejezd na dal‰í festival do francouzského mûsta Angers. Dijon leÏí na v˘chodû Francie aÏ málem
u Nûmecka, Angers se rozkládá pﬁibliÏnû na téÏe rovnobûÏce,
ale málem aÏ u Atlantiku.
KdyÏ jsme pﬁed pﬁemístûním z Dijonu do Angers nastupovali do autobusu, v‰echny sklenûné balony, demiÏony
a lahve jiÏ zely dávno prázdnotou a pﬁed námi byla úmorná
cesta pﬁes celou ‰íﬁi Francie. Radek Rej‰ek se nás snaÏil do mikrofonu autobusu rozveselit, kulturnû povznést a nalákat na
atraktivní pﬁedstavu cesty vedoucí údolím ﬁeky Loiry, kde
spatﬁíme stovky zámkÛ a hradÛ, ale nûjak˘ náznak nad‰ení
v unavené osádce autobusu ne a ne probudit.
Vtom zasáhla opravdu ryze ãertovská náhoda. Nejsem si
tak úplnû jist, jestli to náhodou nebyla boÏí náhoda… Nebo
snad povûstné ãertovo kop˘tko? Prostû: jakási ruka osudu to
nepochybnû byla! No a tato ruka pracovala velmi rychle.
KdyÏ ná‰ leniv˘ autobus bez klimatizace zn. Karosa projel
zatáãkou, ﬁidiã Karel pﬁed sebou spatﬁil havarovanou cisternu, ze které vytékal rubínov˘ potÛãek. Karel reagoval bleskurychle a zastavil. Vyﬁítili jsme se k cisternû s ãerven˘m
vínem jako peloton sprintujících alkoholikÛ, kaÏd˘ v ruce
prázdn˘ demiÏon nebo alespoÀ lahve, které jsme z autokaru
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dosud neodstranili, jako bychom tu‰ili, proã to v‰echno tak
prozíravû dûláme. Z podpalubí na‰eho autobusu jsme vyndali
obﬁí sklenûn˘ balon. Mlad˘ francouzsk˘ ﬁidiã, kter˘ ãekal poblíÏ cisterny na odtah, se mohl z na‰eho dûtinsky jásavého
nad‰ení potrhat smíchy, stále nám ﬁíkal, Ïe oui, oui, oui, Ïe si
mÛÏeme natankovat, kolik jen chceme, dokonce nám pohotovû nabídl svÛj vlastní trycht˘ﬁ, kdyÏ se projevily drobné potíÏe se stáãením vína do uÏ‰ích hrdel nesãetn˘ch lahví.
Nálada v jedoucím autobuse prudce stoupla. Dokonce jsme
se zaãali podivovat a obdivovat v‰em tûm hradÛm a zámkÛm
na Loiﬁe, avizovan˘m jiÏ pﬁedem na‰ím vÏdy informovan˘m
taneãním pedagogem.
„Nejradûji jezdím po cizinû s Vycpálkama a s Bambini di
Praga,“ smál se ﬁidiã Karel, kdyÏ jsme v Angers vystupovali.
Na‰e láhve, demiÏony a balóny uÏ zase zely prázdnotou…
V Dijonu jsme vystupovali v mûstské sportovní hale pro
dvanáct tisíc divákÛ. KaÏd˘ veãer bylo vyprodáno, festivalu se
zúãastnilo 82 souborÛ z 54 zemí svûta. Byl to pravdûpodobnû
nejvût‰í festival, kterého se kdy Vycpálkovci zúãastnili.
Festival v Angers byl oproti tomu úplnû komorní. Byli
jsme ubytováni v prostorách internátu pro stﬁedo‰koláky, vystavûném pﬁibliÏnû ve tﬁicát˘ch letech: velice solidní budova,
sprchárny, jídelna a jedna obrovitá místnost se záﬁivkami na
stropû, ve které Vycpálkovci mûli pob˘vat v‰ichni. Prostor byl
rozdûlen dﬁevûn˘mi pﬁepáÏkami ve tvaru U, v kaÏdé kóji postel, Ïidle, stolek.V nohách postele zcela otevﬁen˘ prostor do
chodbiãky, v˘‰ka pﬁepáÏek lehce pﬁes dva metry.
Ve chvíli, kdy jsme jiÏ zaãali obsazovat kóje, kdosi oznámil,
Ïe v místnosti je jich o dvû ménû, neÏ by pro ná‰ soubor bylo
zapotﬁebí. K ubytování nûkde úplnû jinde jsem se okamÏitû
pﬁihlásil spoleãnû s Karlem Bláhou. Správce objektu nás odvedl do jiného patra a odemkl nám tam navlas stejnou míst207
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nost. Mûli jsme tudíÏ s Karlem k dispozici celkem padesát
rÛzn˘ch lÛÏek, vybrali jsme si samozﬁejmû sousední kóje v nejvzdálenûj‰ím rohu smûrem od vchodov˘ch dveﬁí.
Zájezd byl skuteãnû v˘jimeãnû dlouh˘.Trval pﬁes tﬁi t˘dny
a my jsme s Karlem zaãali zvolna pﬁem˘‰let o tom, jak v˘hody
samostatného ubytování se 48 voln˘mi lÛÏky vyuÏijeme
k uspokojení na‰ich nitern˘ch potﬁeb a jar˘ch tuÏeb tûla.
Stále jsme tu romantickou my‰lenku ko‰atili, h˘ãkali, pﬁifukovali, rozvíjeli a postupnû ji téÏ detailnû precizovali. Osobního volna jsme mûli ve mûstû Angers celkem dostatek, na‰e
lyceum leÏelo pﬁímo ve stﬁedu mûsta, obchody v‰eho druhu
byly v nejbliÏ‰ím okolí.
Usoudili jsme, Ïe pro zdaﬁil˘ prÛbûh námi plánovaného mi^
^
te à te
te bude znaãnû dÛleÏitá intimní iluminace
lostného te
na‰ich kójí. Pﬁeci jen: uvaÏovali jsme, Ïe ãást záﬁivkov˘ch trubic odpojíme zcela od sítû, aby ná‰ zam˘‰len˘ veãírek nevypadal jako mejdan na prosektuﬁe.
Nakonec jsme nakoupili balíãek parafinov˘ch svíãek.
Dlouhé diskuse jsme vedli o tom, kolik vína máme koupit, nechceme se pﬁece úplnû hloupû zbu‰it aÏ namol, nejsme pﬁece
v Rusku, ostatnû máme jenom jedny játra, naopak, touÏíme
pouze navodit správnou líbeznou atmosféru. Ve Francii je
v tomto smûru v˘bûr nápojÛ opravdu bohat˘: i zakoupili
jsme ãtyﬁi litry vin de table, po 1,10 FRF za kaÏdou láhev.
Skleniãky jsme si „zapÛjãili“ na sprchárnû, ubrousky ve
spoleãné jídelnû, tûmi jsme pozdûji obalili cudnost jednoho
jiÏ mocnû omláceného stolku v kóji.AranÏovali jsme dovednû
a rafinovanû svíce, oholili jsme se, vyãistili si poﬁádnû kartáãkem na chrup celou hubu, navonûli jsme se, je‰tû jednou jsme
si (pro jistotu) umyli i nohy a vyãkávali lehce roztouÏeni a romanticky jiÏ polozasnûni pﬁedem domluven˘ pﬁíchod obou
krasavic.
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No to se na mû opravdu nezlobte! Jak˘pak jména? To se
teda nehnûvejte… To by vÛbec nebylo fér. Trochu vlastní
fantazie vloÏte do tohoto tklivû dlouhého pﬁíbûhu… Stejnû
jiÏ správnû tu‰íte, Ïe z tohoto na‰eho smûlého plánu asi nic
moc nebude… No aÈ je tedy zase po va‰em!
Pﬁesnû s úderem domluvené noãní hodiny pﬁi‰ly obû
krásky, které projevily vÛãi na‰emu poetickému plánu aÏ neoãekávanou vstﬁícnost a porozumûní. Pﬁi‰ly obû jen v pikantních noãních ko‰ilkách!
S Karlem jsme v rafinovanû mihotavém intimním svûtle
svící na pÛvabn˘ vizuální vjem zareagovali bleskovû tím, Ïe
jsme se pﬁehnanû hbitû svlékli také do (Ïel jiÏ nepﬁíli‰ ãist˘ch)
pyÏam.
V‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe by nám ke zdárnému naplnûní
na‰eho cíle naprosto staãila jen jedna láhev vína. Mohli jsme
tak u‰etﬁit cel˘ch 3,3 frankÛ v tehdej‰í silnû nedostatkové
západní valutû a odeslat napﬁíklad manÏelkám do Prahy pohlednici z pûkného lázeÀského mûsteãka Angers.
KdyÏ se uÏ uÏ uÏ schylovalo k tomu nejlep‰ímu, objevil se
mezi námi Radek Rej‰ek.
Odûn byl stylovû, také jen v noãním úboru. Spatﬁil s nemal˘m potû‰ením jednu láhev nedopitou a dal‰í tﬁi dosud
plné. Se ‰irokánsk˘m úsmûvem ve tváﬁi si Radek sáhl do
prázdné vedlej‰í kóje pro volnou sesliãku. Potom se mezi námi
rozmarnû a pohodlnû usadil. Nalil si sklenku. Obû dvû dívky
ode‰ly po chvilce pomûrnû otrávenû spát.
Radek Rej‰ek dokáÏe b˘t velice vtipn˘m, pﬁíjemn˘m a ‰armantním debatérem. Je skvûl˘m spoleãníkem. Toho veãera
jsme v‰ak s Karlem Bláhou nedokázali jeho humor a veselé
vyprávûní náleÏitû ocenit ani po spoleãném poÏití v‰ech ãtyﬁ
lahví.
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Jarda Helebrant a Honza Pergl postupnû navázali kontakty se
Závodním klubem ROH Tesly Hole‰ovice. Prostﬁednictvím
pana Du‰ana Nûmce se pozdûji tento klub stal zﬁizovatelem
na‰í dosud pouze po bytech nacviãující lidové muziky. Zaãali
jsme pravidelnû zkou‰et v kulturním domû Domovina v Hole‰ovicích.
Nov˘mi ãleny se stali Dana âellárová, Michal Nûmec, Pavel
Zavadil a Petr Hájek. Souãasnû s pﬁechodem pod zﬁizovatele
ZK ROH Tesla Hole‰ovice jsme pﬁijali zbrusu nové jméno: Dudácká muzika Dokoleãka.
Byl to také první oficiální název na‰eho hudebního uskupení. Oznaãení PraÏská pra‰ivková muzika (PPM) jsme pouÏívali jen sami mezi sebou. Byla to pouhá ironická parafráze
na PraÏskou lidovou muziku Miloslava Rychty nebo PraÏskou
cimbálovou muziku Jiﬁího Janou‰ka.
Hned od prvních dnÛ v Domovinû ﬁídil Honza Pergl
zkou‰ky velmi intenzivním zpÛsobem. Rozdûlil zkou‰ku na nácviky jednotliv˘ch nástrojov˘ch sekcí, moﬁil se s námi po
dvou po tﬁech, takÏe v‰ichni dohromady jsme si zahráli jen
málokdy.To byl úplnû zásadní obrat proti pﬁedcházející praxi,
kdy nám v‰em ‰lo jen o to, abychom si spoleãnû pûknû zahráli
a zazpívali.
Pro konec roku zaãala Ivana Helebrantová (choreografie)
s Honzou Perglem (hudební aranÏmá) pﬁipravovat pásmo vánoãních koled. Naprostou novinkou zde bylo propojení muziky s taneãním pohybem.V‰echny lidové muziky té doby, jak
jsme je znali z jejich pﬁedstavení, se omezovali v˘hradnû na
nástrojovou hru a pomûrnû staticky pojat˘ zpûv.
Ivana Helebrantová zaãala s Dokoleãkáﬁi nacviãovat taneãní pohyb. Honza Pergl vedl oddûlené nácviky v nejrÛznûj‰ích mal˘ch nástrojov˘ch obsazeních, takÏe jsme nakonec
byli v‰ichni pﬁíjemnû pﬁekvapeni, co v‰e, a jak fortelnû, se do210
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kázalo v relativnû krátkém ãase pﬁipravit a nacviãit. Bylo to
i díky tomu, Ïe drtivá vût‰ina DokoleãkáﬁÛ mûla velmi slu‰nou
pohybovou taneãní prÛpravu.
V den vystoupení v Malostranské besedû jsme se v‰ichni
se‰li jiÏ odpoledne a pﬁímo na scénû jsme si udûlali poslední
prostorovou zkou‰ku. Cel˘ ná‰ kolednick˘ poﬁad byl solidnû
promy‰len a peãlivû nacviãen. Úplnû v‰ichni ãlenové tehdej‰í
muziky Dokoleãka (17 lidí) byli spoleãnû na jevi‰ti v prÛbûhu
programu jen tﬁikrát. V první uvítací koledû, pak kdesi uprostﬁed programu a aÏ v samotném vrcholu veãera. Jinak se cel˘
program odvíjel ve dvojicích, trojicích, ãtveﬁicích, bylo tam
hodnû opravdu pûkného tancování a dokonce nûkolik v˘stupÛ úplnû sólov˘ch.
Hlavními dokoleãkáﬁsk˘mi hvûzdami veãera byli nepochybnû Vanda Leixnerová, Pavel Zavadil, Jarda Helebrant
a Honza Pergl.
JiÏ pÛlhodinku pﬁed zaãátkem koncertu bylo hledi‰tû zaplnûno do posledního místeãka a my jsme s velikou radostí
konstatovali, Ïe jsou to pﬁedev‰ím na‰i kamarádi a blízcí pﬁátelé. V hledi‰ti byla stolová úprava, bylo tedy nutno stále pﬁená‰et z pﬁedního sálu Malostranské besedy dal‰í a dal‰í Ïidle
k jiÏ stojícím stolÛm v hledi‰ti, jak pﬁicházeli postupnû noví
a noví diváci.
Bûhem odpoledne jsme popíjeli jen velice umírnûnû.To jinak neb˘valo v muzice Dokoleãka tradiãním obyãejem. Byli
jsme vzornû naladûni a pﬁesnû s úderem osmé jsme za oponou skvûle nasadili k úvodní koledû v plné síle na‰ich sedmnácti hlasÛ a za plného nástrojového obsazení muziky
Dokoleãka.
Do zpûvu a na‰í hry jeden z kamarádÛ v zákulisí místním
odpornû skﬁípûjícím rumpálem rozevíral sametovou oponu
plnou prachu, která nás dûlila od zaplnûného hledi‰tû. Jak se
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obû poloviny opony blíÏily k okrajÛm scény, muzika Dokoleãka postupnû vadla, zamrzala a ztrácela na síle…
V‰em, co jsme stáli na jevi‰ti, svítily rozÏaté reflektory
pﬁímo a naplno do obliãeje, ale pﬁesto se nám – v pﬁímé
úmûﬁe k roztaÏení opony – naskytl tent˘Ï meznû nepûkn˘
obrázek.V anonymním pﬁítmí pﬁeplnûného hledi‰tû se mohutnû vyjímal Míla Rychta v arogantním záklonu na aÏ nepatﬁiãnû
velikém kﬁesle doneseném aÏ z venkovní haly u pokladny. Mûl
na sobû veãerní oblek, nohu ‰iroce hozenu pﬁes nohu a pravou ruku volnû poloÏenu na stolku. Na mramorové desce evidentnû znechucenû vyklepával neurózní staccato sv˘m vÏdy
kárav˘m ukazováãkem. Tváﬁil se naprosto odmítavû, jako
bychom mu snad my v‰ichni osobnû pﬁímo ubliÏovali tím,
Ïe máme vÛbec tu nebetyãnou drzost drÏet hudební nástroje
v ruce.
Muzika Dokoleãka se nechala pohledem na dÛraznû poklepávající ukazovák Míly Rychty úplnû rozhodit. Nikdo z nás
nehrál svÛj standard. Jako hudební celek jsme zahráli, zazpívali
a zatancovali hodnû hluboko pod svoje tehdej‰í moÏnosti.
PﬁibliÏnû ve tﬁech ãtvrtinách Ïalostného kolednického veãera Míla Rychta pﬁed pln˘m hledi‰tûm teatrálnû povstal,
upravil si kravatu, stáhl ‰osy kvádra a s nesmlouvav˘m kysel˘m v˘razem „rychle pryã ze sálu“ se rozhlédl kolem sebe,
snad po celém hledi‰ti. Hlasitû prohlásil: „To se opravdu nedá
poslouchat!“
Pﬁedstavení jsme nûjak˘m zpÛsobem dohráli a jiÏ docela
bez jiskry dozpívali koledy aÏ do konce. Na‰i kamarádi a pﬁátelé sedící v hledi‰ti nás v tom nenechali a snaÏili se nám alespoÀ trochu zatleskat.
Co naplat.
âlenky muziky Dokoleãka závûr na‰eho vystoupení v Malostranské besedû bez v˘jimky obreãely. MuÏ‰tí aktéﬁi nepla212
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kali, ale jak se tak pûknû praví ve Tﬁech mu‰ket˘rech: „Hryzli
se hnûvivû v knír.“

Jana a Josef Urbánkovi, 1 8. 6. 2007

Ahoj Jirko, hlásím se z poãítaãe mé Ïeny = poãítaãe domácího. I kdyÏ jsem slíbil dát pﬁipomínky zítra, napadlo
mne to zkusit zpamûti teì, kdy mám na to více klidu.Tak
tedy:
1) domnívám se, Ïe Pepa ·inke a ne ·ink.
2) Slovo „dokonce“ jeÈ stupÀující a nesedí mi ve vûtû
„dokonce nám oznámil 1. máj.“
3) StráÏnice moÏná není 4. víkend v ãervnu, ale tﬁetí.
4) K VycpálkovcÛm z Radosti ‰la nejprve Aniãka
Vlãková, pak ty plus moÏná je‰tû nûkdo, ale já rozhodnû
aÏ ve tﬁetí etapû, a to v záﬁí 1980. Do té doby jsem byl
v Radosti, kterou vedla Kvûta Singlová.
5) âtenáﬁ marnû hledá odpovûì na otázku, proã se
Sedláãek bránil vystoupením, a listuje zpátky, jestli ji nepﬁehlédl. Marnû.
6) Myslím, Ïe pﬁezdívka Pra‰ivka se zrodila na zájezdu do Tﬁince a ne do Zlína.
7) O dvou tématech, která mi utkvûla v pamûti z doby
Radosti, se nezmiÀuje‰, coÏ vÛbec je‰tû neznamená, Ïe je
vyÏaduji: „Celoveãerní diskuse nás dvou v hospodû na Míráku u stolu u okna o volbû formy uzavﬁení tvého manÏelství“ a „Pﬁíprava a realizace souborového Qvízu“. Do
ostatního nemám potﬁebu zasahovat. Pra‰ivka
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Lenka Kutinová, 20. 6. 2007

Ahoj Jirko, tak koneãnû se dostávám k tomu, abych ti napsala pár postﬁehÛ na rukopis, kter˘ jsi mi poslal. TakÏe:
Obrovsky jsem se pﬁi ãtení bavila! Co se t˘ãe editace, tak
nechám na odborníkovi, zdálo se mi, Ïe se nûkde opakuje‰… Je‰tû bych moÏná jednotlivé titulky v kapitolách
dala do textu, bylo by to pﬁehlednûj‰í a text by se rozﬁedil. Pro ãtenáﬁe je to dÛleÏité.
Ke kapitole 5. Napﬁ. skonãí‰ popisováním v KovosluÏbû a hned následuje vûta: Pepa Pra‰ivka mûl pravdu. NeÏ
mi to do‰lo, tak jsem se vracela zpût do textu, kde je
zmínka o Pra‰ivkovi, ale on ten text navazuje na kapitolu pﬁede‰lou. Je to maglajs a gulá‰, neﬁkuli bordel!
Opravdu jsem se smála pﬁi popisování Novenkové
a Dobe‰e. MoÏná pro neznalé ãtenáﬁe by bylo dobré ocitovat opravdu slova písnû, kterou zpívali… Jinak na v˘kﬁik: „No to je porno!“ si sice nepamatuji, zírám, jakou
má‰ sloní pamûÈ, nebo skvûlou fantazii. MoÏná bych
k tomu jménu pﬁipsala – Amálka.
Dále: Ve Zvolenu na focení na louce byli téÏ muÏi, já
si sama pamatuji, Ïe jsem se fotila s Ivanem Spiessem,
mám fotky doma. Taky tam byli muzikanti, kteﬁí vytváﬁeli skupinu na louce. Je tedy moÏné, Ïe ãást muÏÛ ‰la
klást vûnce, zﬁejmû vybrali ne ty pﬁíli‰ „fotogenické“. Ale
to jsou opravdu detaily.
Jinak naprosto nechápu, jak si to pamatuje‰. Pﬁi ãtení
jsem si uvûdomila, Ïe jsem urãité vûci naprosto zapomnûla. Jsem ráda, Ïes mi je sv˘m barvit˘m a naprosto originálním popisem oÏivil. Díky! ToÈ v‰e! Amálka
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Jiří Ica Pospíšil, Odzemek, Vídeň, 1954.

Ivana a Jarda Helebrantovi, Pepa Dvořák, 1986.

Vinohradské divadlo, 1983. Míla Rychta se svojí muzikou.

Vinohradské divadlo, Mazura, 1983.

Vinohradské divadlo, Šestipárová, 1983.

Vinohradské divadlo, Trubači, 1983.
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Vinohradské divadlo, Šestipárová, 1983.

Vinohradské divadlo, děkovačka po Kolečkách, 1983.
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Jana Rychtová a Jiří Kabele, Skočná, 1973.
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Eva Rejšková, Jiří Kabele, vánoční besídka, 1983.

Znak Alfons klubu
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Lenka Dvořáková a Jiří Kabele přebírají cenu města Dijonu, 1982.
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Angers, 1982. Naše francouzská průvodkyně Veronique se před nástupem do
autobusu nudí až vzadu vpravo.

Angers, 1982. Zleva: Ivan Skutil, Jiří Svoboda, Karel Bláha, francouzká průvodkyně
Veronique, Pepa Dvořák, Jiří Odvárka, Míla Rychta, řidič autobusu Karel.
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Strážnice, Bludník, 1982.

Silvestr 1982 u Bezdíčků.
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KAPITOLA DESÁTÁ
PADEJ! ZMIZ! KŠÁÁÁ! STÁVKA ZA VÝPLATU VYŠŠÍCH MEZD
VE MĚSTĚ SLAVONICE. HUSAŘI. KOŠICE 1983. BALETNÍ PRŮPRAVA.
BELGIČANKY JSOU VŠECHNY VOŠKLIVÝ. BELGICKÉ JAMBES
A DALŠÍ PROBLÉM VE MĚSTĚ NAMUR. JAK MÍLA RYCHTA
VYVEKSLOVAL STOVKU. MECHELEN, TATÍNEK FREDY A STARŠÍ
BABIČKA FRANTY ORAVCE. VLÁĎA DĚDEČEK MILOSTNĚ ATAKUJE
PĚT MORMONSKÝCH KRASAVIC Z UNIVERSITY MĚSTA PROVO,
STÁTU UTAH, USA, ZA ÚČELEM NAVÁZÁNÍ MEZIKONTINENTÁLNÍHO
BALISTICKÉHO VZTAHU. INICIAČNÍ KOUPEL ROSTI KYSELY
V CCA TŘECH CENTIMETRECH VODY PŘED ATOMIEM V BRUSELU.
PŘEHLÍDKA PRAŽSKÝCH LIDOVÝCH MUZIK. ODPUDLIVÉ
KŠEFTOVÁNÍ S FOLKLOREM V DEJVICKÉM HOTELU INTERNATIONAL.
EIN VYCPÁLEK BUNTES.

Radek a Eva Rej‰kovi chodívali na zkou‰ky souboru do budovy UKDÎ zcela pﬁesnû. Nemûli to z domova nijak daleko,
takÏe souãasnû s jejich pﬁíchodem do baletního sálu zkou‰ka
VycpálkovcÛ zaãínala. Sál byl pﬁes cel˘ den obsazen nejrÛznûj‰ími kurzy, které v‰ak konãívaly pﬁibliÏnû pÛl hodiny pﬁed
zaãátkem souborov˘ch zkou‰ek. Jednou v‰ak pﬁece jen do‰lo
k nûjakému omylu v rozpisu: kdyÏ jsme vstoupili do baletního
sálu, zjistili jsme, Ïe je dosud obsazen.Vláãné a luzné pohyby
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tam nacviãovala asi dvacítka star‰ích Ïen. Do vlasÛ mûly vetknuty vavﬁínové vûneãky. Odûny byly do spl˘vav˘ch ﬁeck˘ch
tóg, které byly – k na‰í nemalé hrÛze – prÛsvitné více, neÏli
bylo esteticky záhodno.
Omluvili jsme se, Ïe je ru‰íme a usedli na laviãku v pﬁedsálí. KdyÏ pﬁesnû na ãas pﬁi‰li Rej‰kovi a zvûdûli, proã Ïe
sedíme venku, Radek na nás jen energicky mávl rukou:
„Vycpálkovci! Pojìte za mnou!“
Otevﬁel dveﬁe a my za ním kráãeli jako husiãky na pastvu.
Radek do‰el do stﬁedu baletního sálu a hluãnû zatleskal: „Tak
konãíme, konãíme! Nyní zde zkou‰í VycpálkÛv soubor!“
Jedna z nejstar‰ích dam k nûmu pﬁistoupila a cosi mu
zdvoﬁile zaãala vysvûtlovat. Radek ji ale nenechal ani domluvit. Odskoãil od ní, jako by mûl právû co do ãinûní s nebezpeãnou ‰elmou.
„Koukej vypadnout! Vyklidit sál! Padej! Zmiz! K‰ááá! No, aÈ
uÏ jste v‰eckny venku!“ zaﬁval jí velitelsky z bezprostﬁední
blízkosti do tváﬁe.
Îeny kolektivnû vykvikly hrÛzou, nûkteré se rozplakaly,
a celé prÛsvitné hejníãko vylétlo ze dveﬁí, jako kdyÏ do
nich oÏral˘ polóvnik – no tak ne…, jako kdyÏ nûkdo udûlá
K‰ááá!
Radek okamÏitû zahájil rozcviãku bûÏn˘m zpÛsobem, jako
by se vÛbec nic zvlá‰tního nepﬁihodilo.
V Angers mûla ná‰ soubor – jako místní prÛvodkynû – na
starosti dívka jménem Veronique. Ta se pﬁibliÏnû po roce
telefonicky ozvala, Ïe pﬁijede do Prahy. KdyÏ jsem se jí dosti
pﬁekvapenû a vydû‰enû dotazoval, jak se u nás doma zdrÏí
dlouho, odpovûdûla rozmarnû, Ïe je‰tû poﬁádnû ani neví, pﬁibliÏnû asi tak dva t˘dny…
¤e‰il jsem okamÏitû sloÏité dilema, jak to v‰e vysvûtlím
manÏelce?
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Je pravda, Ïe jsem Veronique ve Francii dal telefonní ãíslo,
je pravda, Ïe jsem – kdyÏ se obãas dotazovala na pomûry
v âeskoslovensku – ji k náv‰tûvû Prahy dokonce zval, ale to
bylo také mezi mnou a Veronique asi v‰e, co by stálo za podrobnûj‰í zmínku. Netu‰il jsem, Ïe spoleãensky zdvoﬁilostní
pozvání vezme váÏnû a Ïe se navíc ozve pﬁesnû jeden den (!)
pﬁed plánovan˘m pﬁíletem do Prahy.
Moje manÏelka se k nastav‰ímu problému postavila vûcnû:
„Dobﬁe, dobﬁe, ale starat se o tu Francouzku bude‰ ty!“
Nezbylo mi, neÏ abych si jen kvÛli Veronique vzal dovolenou. V této chvíli se také formovala skupinka vycpálkovsk˘ch
taneãníkÛ pro natáãení jakéhosi historického filmu ve Slavonicích u Jindﬁichova Hradce. Jako vÏdy byl pﬁebytek taneãnic
a chybûli kluci, tak jsem se k nim pﬁipojil. Mûl jsem stejnû
dovolenou… Byl jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe Veronique se nejlépe zabaví ve vût‰í spoleãnosti, v prÛbûhu slavonického
filmování.
Z poãátku v‰e probíhalo naprosto bûÏn˘m zpÛsobem. Nacviãovali jsme na Barrandovû jakési renesanãní taneãky. Potom nás produkce pﬁevezla autobusem aÏ do Slavonic, kde uÏ
pob˘val cel˘ filmov˘ ‰táb. Bydleli jsme ve ‰piãkovém hotelu
a dívky ze souboru mezi sebou Veronique snadno ubytovaly.
Dal‰í den nám barrandovská produkce pﬁedloÏila pracovní
smlouvy, ve kter˘ch jsme se s dosti nemil˘m rozãarováním doãetli, Ïe budeme pobírat za jeden natáãecí den asi 90 korun
na osobu.To byla tehdy bûÏná denní taxa pro komparsisty. My
jsme ale museli renesanãní taneãky pﬁedem nacviãovat, rozhodnû jsme se tedy nechtûli nechat finanãnû o‰ulit jako nûjak˘ filmov˘ kompars.
V‰e vyvrcholilo tím, Ïe jsme odmítli smlouvy podepsat
– a hned vzápûtí jsme se ocitli ve Slavonicích nejen bez ‰piãkového hotelu, ale i bez zaji‰tûné pﬁepravy zpût do Prahy.
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Pokou‰eli jsme se vzniklou situaci Veronique obsáhle vysvûtlovat, ale ta to chápala více neÏ dobﬁe: stávky za lep‰í mzdy
byly tehdy ve Francii bûÏnou souãástí veﬁejného Ïivota.
Pro rok 1983, rok finále celostátní soutûÏe folklorních souborÛ v Ko‰icích, nacviãila Eva Rej‰ková s na‰ím souborem
novû pojat˘ taneãní blok, kter˘ jsme jiÏ s drobn˘mi úpravami
tanãili na regionální pﬁehlídce v Praze (1981) a potom na národní pﬁehlídce v Tﬁinci (1982).Vycpálkovsk˘ blok mûl zcela
opaãnou gradaci neÏ v‰echna soutûÏní pásma v dobách pﬁedtím. Nejvût‰í a nejrychlej‰í taneãní ãísla byla na zaãátku a smûrem k závûru se v‰e rozvolÀovalo, stále více lyriãtûlo, aÏ na
úpln˘ konec bloku na pohaslém pódiu zbyl ve svûtle bodového reflektoru poslední – ten ze v‰ech nejmlad‰í – taneãní
pár, kter˘ si symbolicky, velice pomalu a dlouze, podal ruce.
Jako kaÏdé tﬁi roky ani tentokrát nás neãekala nijak lehká
konkurence. Co znamená finanãnû opravdu siln˘ zﬁizovatel,
pﬁedvedla zejména ·koda PlzeÀ na svém bloku nazvaném
Husaﬁi.
·kodováci si najali tehdej‰í ‰piãkové tvÛrce, choreografku
Státního souboru písní a tancÛ Libu‰i Hynkovou jako autorku
námûtu a choreografie a skvûlého muzikanta Josefa Krãka,
kter˘ pro ‰kodováck˘ soutûÏní blok sloÏil pÛvodní hudbu.
Kost˘my u‰ité speciálnû pro pásmo Husaﬁi dojem z vystoupení je‰tû umocnily. Na soutûÏním pﬁedstavení v Ko‰icích
zatancovali ·kodováci Husary úplnû skvûle, sklidili velik˘ potlesk a stali se laureáty pﬁehlídky.
Na‰e pásmo jsem pﬁibliÏnû od jeho poloviny sledoval jako
divák ze sálu.Tancoval jsem pouze v prvních rychl˘ch tancích
a hned po Koleãkách (Setkávání) jsem se pﬁesunul do hledi‰tû.
Musím ﬁíci, Ïe kdyÏ si na závûr na‰eho pásma Andrea Cihláﬁová
podala ruku s Jiﬁím ·indeláﬁem, ustala Rychtova skvûlá muzika
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a bodov˘ reflektor nechal ná‰ sólov˘ pár postupnû zmizet
v úplné tmû, cítil jsem mrazení po celém tûle – tak siln˘ to byl
záÏitek.
Spousta souborákÛ si tehdy myslela, Ïe nastoupená cesta
– od velik˘ch a strhujících taneãních ãísel ke komorní lyrice
– je chybná. Já o tom nejsem pﬁesvûdãen a nedovoluji si
v tomto smûru vyná‰et jednoznaãné soudy. Nepochybnû to
byl jeden z moÏn˘ch smûrÛ, kudy se dále ubírat.
Je‰tû pﬁed odjezdem do Belgie byla ve Vycpálkovû souboru
zavedena pﬁevratná novinka. V‰eobecnû sportovnû ladûné
úvodní rozcviãky byly nahrazeny hodinou baletní prÛpravy.
Tuto hodinu dvakrát t˘dnû vedl b˘val˘ ãlen VycpálkovcÛ,
pozdûji ‰piãkov˘ taneãník Státního souboru písní a tancÛ Ivan
Muchka, o kterém jsme se jiÏ zmínili v souvislosti s dûtsk˘m
souborem ÚDPMJF. V dívãí ãásti souboru nevyvolal nácvik baletních prvkÛ nejmen‰í pﬁekvapení. Vût‰ina na‰ich taneãnic
mûla baletní prÛpravu zvládnutou jiÏ od dûtství. Pﬁi baletní
hodinû tedy dívky stávaly v prvních ﬁadách pﬁed pﬁedcviãujícím Ivanem Muchkou, zatímco my chlapci jsme se skromnû
tísnili aÏ vzadu u oken, ba dokonce aÏ v samém rohu zku‰ebny.
Z klukÛ mûl pﬁedchozí baletní prÛpravu jen Vladimír
Holub, Ondﬁej Pfeffer a Pavel Battûk, v‰ichni ostatní balet jenom stínovali, mark˘rovali a nepodaﬁenû napodobovali. Ivan
Muchka se ale brzy ukázal jako ãlovûk velmi pﬁíjemn˘ a taktní.
Baletní pﬁíprava dále pokraãovala a my, nechÈ se vám to zdá
jakkoliv nepravdûpodobné, jsme to nakonec v‰ichni ve zdraví
pﬁeÏili.
„Je‰tû jsem vám nikdy nevidûl pûknou Belgiãanku! Belgiãanky jsou totiÏ v‰echny vopravdu vo‰kliv˘!“
„Ale Radku…, no tak…, Radeãku!“ po‰Èuchovala Eva
Rej‰ková s úsmûvem svého manÏela pûstiãkou do boku. Radek
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se v‰ak vÛbec nenechal zadrÏet a v autobusu smûﬁujícím do
malého belgického mûsteãka Jambes dále roz‰iﬁoval na‰e vûdomostní obzory:
„Uvidíte to brzy na vlastní oãi! Pokud vÛbec v Belgii spatﬁíte pûknou Ïenu, tak je to zaruãenû osoba, která se do Belgie
odnûkud z ciziny pﬁivdala. Nebo je tam jenom, ha, ha! na náv‰tûvû! KaÏdé ãeské dûvãe strãí Belgiãanky lehce do kapsy!
To vÛbec nejde srovnávat. To taková…, hmm…, mÀam…,
Jaru‰ka Obermayerová nebo hmm…, Haniãka Vávrová…“
Radek se hluboce zasnil a – pomíjeje u jmenovan˘ch exVycpálkovkyÀ ãasového odstupu dobr˘ch pûtatﬁiceti let – kreslil rukou snovou kﬁivku vzepjatého hrudního ko‰e v kombinaci s velice útlouãk˘m pasem.
Zaãal kolotoã vystoupení v belgickém Jambes.Vystupovali
jsme kaÏd˘ den tﬁikrát za odpoledne na pódiu v mûstském
parku a veãer je‰tû dvakrát v mûstské hale. Na nocleh jsme odjíÏdûli do blízkého mûsta Namur. Zde opût do‰lo k nevkusnému incidentu hysterického Radka Rej‰ka se ãlenkami souboru na ubytovnû. Na generální souborovou stávku v‰ak
tentokrát, na rozdíl od ãernomoﬁské pláÏe Bulharska, nebylo
vÛbec pomy‰lení.V Belgii bylo pﬁíli‰ mnoho vystoupení, která
‰la v rychlém sledu za sebou. Nicménû vedoucí souboru Míla
Rychta nás opût zaplavil vodopádem kvûtnat˘ch slov zku‰eného ﬁídícího aparátníka a znovu se vytasil se sv˘m odzkou‰en˘m: SESTAVÍME KOMISI! Ta v‰e pozdûji v klidu a s rozvahou vyﬁe‰í, nyní, v této vypjaté a zjitﬁené atmosféﬁe, se tímto
problémem nemá smysl zab˘vat…
Souboroví plebejci ale podruhé dovednû nastrkovanou eskamotérovu udiãku nespolkli. Neskoãili ‰amanovi veﬁejn˘ch
projevÛ na vyuzen˘ ‰pek. Nenabûhli mu na jeho dovednû ztopoﬁené vidle.Vybaveni a argumentaãnû posíleni netoliko bulharskou pláÏovou zku‰eností, poÈouchlí ãe‰tí kmáni ocenili
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vrchnostensk˘ rektální v˘stup rozjaﬁen˘m posmûchem celého jedoucího autobusu a dlouhotrvajícím potleskem.
Celková euforie v autobusu byla je‰tû umocnûna skvûlou
pomlouvaãnou historkou, která se rychlostí blesku roz‰íﬁila po
celém vycpálkovském souboru:
Míla Rychta, kter˘ byl v‰eobecnû (a právem) povaÏován za
ukázkového drÏgre‰le, vymûnil v Praze od jakéhosi profesionálního vexl „smûnárníka“ 100 FRF – ov‰em místo platné
valuty nakoupil jiÏ dávno neplatící bankocetli, coÏ s nemal˘m
osobit˘m roztrpãením zjistil právû aÏ na souborovém zájezdu
v Belgii.
Uznejte prosím sami, Ïe kaÏdého pravovûrného âecháãka
snad nedokáÏe nic potû‰it a rozveselit více neÏ takovéto
opravdické „ne‰tûstí“ nûkoho úplnû jiného. JestliÏe je tento
postiÏen˘ je‰tû ve vedoucím postavení, je to lidov˘m obecenstvem chápáno jako dal‰í ‰Èavnat˘ bonus.
Po ukonãení mezinárodního festivalu v Jambes jsme vyuÏili
pozvání belgického souboru Lange Wappers ke kratiãké náv‰tûvû Antverp. Pﬁipravili pro nás v pronajaté ‰kolní budovû
veãírek s obrovsk˘m ‰védsk˘m stolem a omraãující zásobou
rÛzn˘ch nápojÛ, ze kter˘ch pozdûji zbylo jen nûkolik bas
limonád, kter˘ch se nikdo z VycpálkovcÛ ani nedotkl.
V‰ichni pﬁítomní Belgiãané mû znali jménem: loni jsem jejich tﬁicetiãlenné skupinû dûlal pﬁi náv‰tûvû Prahy prÛvodce.
Skoro v‰ichni pro mû také mûli pﬁipraven˘ nûjak˘ dárek (vût‰ina darÛ byla ve skle). Kromû ohromné spousty dal‰ích vûcí
jsem dostal také igelitov˘ pytel nov˘ch autíãek Matchbox.Ty
jsem pak postupnû dával sv˘m synÛm (více neÏ deset let) po
dvou po tﬁech k narozeninám, svátkÛm, Mikulá‰i a k JeÏí‰ku.
NeÏ kluci dospûli, akorát to s autíãky vy‰lo.
Ptal jsem se pﬁátel z Lange Wappers, jak Ïe se jim líbilo na
festivalu ve StráÏnici?
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„Yes, very beautiful! Only horrible meal! Livers! Livers!
Livers!“ (Bylo to tam pûkn˘, jen to Ïrádlo: játra! játra! játra!)
Musel jsem se smát, aÏ jsem se dusil.
Po pﬁejezdu do Mechelenu, místa konání dal‰ího festivalu,
byl cel˘ soubor rozdûlen na dvojice a pﬁedán do péãe a k ubytování místním belgick˘m rodinám. Devadesát procent tehdej‰ích souborákÛ nebylo schopno se kvalitnû domluvit
v Ïádném svûtovém jazyku, a tudíÏ se kaÏd˘ ve dvojici cítil
mnohem bezpeãnûji. Jedinou v˘jimku tvoﬁil Josef Pra‰ivka
Urbánek a já. My jsme byli jako jediní pﬁidûleni do rodin
samostatnû. Pepa Pra‰ivka (hovoﬁí perfektnû nûmecky) do rodiny ﬁeditele obrovského obchodního domu. Ten mu ukázal
jeho komfortnû vybaven˘ apartment. Pﬁedal mu zákaznickou
platební kartu do toho jeho velikého magacínu („Co chce‰, to
si u nás nakup.“). Pak uÏ svého pana ﬁeditele Pra‰ivka neuvidûl. Já jsem na tom byl zcela opaãnû. M˘m mechelensk˘m „tatínkem“ se stal malinkat˘ muÏík s obrovit˘m knírem, jménem
Fredy. Vystupovali jsme kaÏd˘ veãer dvakrát tﬁikrát. Na‰i „rodiãe“ nás sváÏeli sv˘mi vozy do místní haly tûsnû pﬁed na‰ím
vystoupením a po jeho skonãení si nás zase rozváÏeli domÛ.
MÛj tatínek Fredy byl silnû akãní muÏík, zajímající se velice
Ïivû snad o v‰e: o muziku, sport, politiku, na‰e tancování, ná‰
folklor…
Upozornil jsem Fredyho na Pra‰ivkovu situaci, Ïe je vlastnû
stále úplnû sám, Ïe se o nûj nikdo nestará… Fredy okamÏitû
nûkam telefonoval, malou chvilenku do aparátu nesrozumitelnû chrãel rychlou vlám‰tinou, sedl do auta a za pût minut
se vrátil i s Pepou Pra‰ivkou!
Ten pak trávil voln˘ ãas spoleãnû s námi.
Podobnû na tom byli Franta Oravec s Vláìou Dûdeãkem.
Ti neumûli tenkrát jedinou vûtu v cizí ﬁeãi a bydleli spoleãnû
v moc pûkném domeãku u velmi staré babiãky (z té se mno231

1983

hem pozdûji vyklubala Fredyho maminka!). Kromû vystupování kaÏd˘ veãer v pûkné mechelenské mûstské hale jsme cel˘
zbyl˘ ãas trávili pozdûji ve ãtveﬁici: Franta Oravec, Vláìa
Dûdeãek, Pepa Pra‰ivka a já.
Pepa mluvil s Fredym nûmecky tak rychle, Ïe jsem sotva
staãil vysledovat smysl jejich hovorÛ. Stejnû na tom byl Pepa,
pokud jsem se já bavil s Fredym anglicky.Vláìa s Franckem do
toho v‰eho kvákali vytrvale ãesky. Fredy se svojí rodinou a maminkou mezi sebou hovoﬁili pochopitelnû ve vlám‰tinû.
Na v‰ech mezinárodních folklorních festivalech jsme mûli
moÏnost sledovat reprezentace jin˘ch zemí. V drtivé vût‰inû
to b˘vali také amatéﬁi, stejnû jako my; pokud se na tûchto akcích v˘jimeãnû objevily profesionální soubory, rekrutovaly se
pov˘tce ze Sovûtského svazu, Rumunska, Bulharska nebo
NDR.
Já jsem z poãátku nejvíc obdivoval soubory ‰panûlské
a mexické. Pomûrnû záhy jsem se jich ale pﬁejedl a dnes bych
nepochybnû dával pﬁednost PeruáncÛm a BolivijcÛm: Panovy
flétny, temn˘ hlubok˘ buben, kytara. Nûco tajemnû krásného
je v tom vibrujícím a lehce teskném zvuku.
Na festivalu v Mechelenu jsme mûli moÏnost setkat se s asi
osmdesátiãlenn˘m souborem studentÛ University v Provo
v Utahu. Doprovázela je asi pûtiãlenná bluegrassová kapela
sloÏená ze sam˘ch dívek, kterou by ov‰em lehce strãila do
kapsy a technicky pﬁehrála kaÏdá ãeská hospodská countryová parta. Samotné vystoupení mohutného taneãního
tûlesa silnû pﬁipomínalo cirkusovû spartakiádní cviãení. Co
v‰ak ne‰lo pﬁehlédnout, byla telegrafovaná sebejistota americk˘ch taneãníkÛ, záﬁivé – tak charakteristické – americké
úsmûvy.
Studenti z University Provo byli poprvé v Ïivotû v Evropû.
Chodili na kaÏdé na‰e vystoupení a ve chvílích, kdy se na
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scénû objevili Vláìa Dûdeãek nebo Pepa Dvoﬁák, zpÛsobili
v hledi‰ti gaudium, aÏ se primá‰ Rychta za hry stále uklánûl,
v mylném domnûní, Ïe v‰ichni tleskají jen jemu.
Vláìa Dûdeãek u Ameriãanek kraloval. Opût se tak potvrdila zlatá slova pﬁední na‰í umûlkynû stﬁíbrného plátna
Reginy Rázlové z filmu Utrpení mladého Boháãka: „Holky
z Dûãína by nejradûj chtûly kluky z Prahy. JenÏe kluci z Prahy
by chtûli holky z Ameriky. Holky z Ameriky by braly kluky
z Dûãína…“
V Mechelenu ovládl Vladimír Dûdeãek tou svou vÏdy ‰iroce
rozesmátou obrovskou papulou srdce nejménû deseti Ameriãanek. Mluvil na nû zásadnû jenom ãesky. Dívãinky se mu
hihoÀaly, jak to právû jen Ameriãanky dovedou. Odmítl jsem
zcela dÛraznû a jednoznaãnû pﬁekládat Vláìovi jeho neskuteãné blafy a vej‰plechty do angliãtiny. Jako samozvan˘ tlumoãník se ov‰em neustále podbízel a vnucoval v‰em pﬁítomn˘m Ameriãankám Jiﬁí Svoboda.
V‰e vyvrcholilo tím, Ïe si láskou omámené utaÏské Ameriãanky vydupaly na svém souborovém vedení uspoﬁádání
„druÏebního spoleãenského veãírku“ USA – âSSR.
Veãírek v‰ak nedopadl právû pûknû. AÏ na místû samém
jsme zjistili, Ïe ti mormoni jsou abstinenti!
Vedli se tam dlouhé projevy o pﬁátelství národÛ (za nás
Jeho kvûtnatá Jasnost, tentokrát v obzvlá‰tní formû), které se
v‰ak nikdo ani nenamáhal druhé stranû tlumoãit. Zahudly téÏ
obû muziky. Tro‰ku jsme si zatancovali. Bez jiskry. Asi po hodinû jsme odjeli zpût ke sv˘m tatínkÛm a maminkám. Vláìa
Dûdeãek s Franckem Oravcem ov‰em k babiãce.
Pﬁi louãení s na‰imi peãovatelsk˘mi rodinami z Mechelenu
zahrála pﬁed nástupem do autobusu vycpálkovská muzika
Valãík na rozlouãenou. Melodie dojala mého tatínka Fredyho
do té míry, Ïe mû prudce objal. DrÏel se mû kﬁeãovitû obûma
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rukama. ProtoÏe Fredy byl pomûrnû malinkat˘, mûl jsem jeho
hlavu v oblasti hrudníku. AÏ v autobuse jsem zjistil, Ïe mi
Fredy za pomoci svého obﬁího kníru roze‰mrdlal slzy louãení
po celém bﬁi‰e aÏ do pasu.
Velk˘ úspûch mûl v odjíÏdûjícím autobusu ná‰ sólov˘ zpûvák Honza Dobe‰, kdyÏ nám ukazoval malé zelené jablíãko,
které dostal od svého tatínka, pr˘ aby ho mûl „na cestu“.
Cestou domÛ jsme se zastavili na krátkou prohlídku Bruselu. Ná‰ autobus parkoval pﬁímo pod monumentálním Atomiem. Kratiãkou pﬁestávku jsme vyuÏili ke koupeli taneãního
novice Rosti Kysely. Fontána pﬁed Atomiem nemûla vody více
neÏ pár centimetrÛ. Na dnû záchytného oválu byla je‰tû navíc
soustava znaãnû rezat˘ch trubic, která bohuÏel znemoÏÀovala
víc neÏ jen RosÈu v lázni omoãit. Kﬁest se v‰ak uskuteãnil za
pﬁítomnosti velikého poãtu sebûhl˘ch se divákÛ. Byl u toho
vesel˘ kﬁik, pozdviÏení a nepﬁehlédnuteln˘ mumraj, kter˘
tradiãnû doprovázel kaÏdé koupání souborov˘ch prvÀáãkÛ.
Shodou náhod jsme na stejném místû zastavili o rok pozdûji. To malé plivátko se tﬁemi centimetry vody pﬁímo pod
Atomiem bylo v roce 1984 opatﬁeno v˘raznou cedulkou s varovn˘m textem v ﬁadû jazykÛ vãetnû ãe‰tiny: „Zákaz koupání!“
Na podzim 1983 se konalo „Setkání praÏsk˘ch lidov˘ch muzik“ v hole‰ovické Domovinû. Pro muziku Dokoleãka to byla
domovská scéna, kde jsme pravidelnû zkou‰eli a hráli. Pro
Setkání praÏsk˘ch lidov˘ch muzik Ivana Helebrantová (choreografie) a Honza Pergl (aranÏmá) pﬁipravili a nacviãili nejlep‰í kousky z na‰eho repertoáru.
Sál byl úplnû vyprodan˘ a my jsme se na jevi‰ti mûli objevit spoleãnû s nejlep‰ími muzikami z celé Prahy. Tûmi byly
v roce 1983:
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Lidová muzika Souboru ZdeÀka Nejedlého s primá‰em Janem Hol˘m,
Lidová muzika Souboru Josefa Vycpálka s primá‰em Miloslavem Rychtou,
Cimbálová muzika Dolina s primá‰em Miroslavem Maxou,
Cimbálová muzika Souboru Kytice s primá‰em Karlem
Untermüllerem,
PraÏská cimbálová muzika s primá‰em Jiﬁím Janou‰kem.
Cel˘m veãerem provázel diváky Jiﬁí Ica Pospí‰il a dokázal
s obecenstvem v sále navázat opravdu srdeãn˘, pﬁímo aÏ folklornû komunitní vztah.V hledi‰ti byla ﬁada uznávan˘ch národopisn˘ch kapacit, napﬁíklad nestor Karel Plicka, v˘tvarník,
fotograf, etnograf, filmaﬁ, nebo Franti‰ek Bonu‰, zakladatel
Souboru Josefa Vycpálka a jeho první vedoucí.
A pﬁesto v na‰í muzice Dokoleãka vÛbec nebyla malá du‰iãka. Vletûli jsme na scénu jako vítr a spustili z pln˘ch plic:
Hyjbyjte se kostû moje
Já mám doma je‰tû dvoje
Hyjbyjte se kostû mí
Já mám doma je‰tû dví
Podle dÛmyslné choreografie jsme si pﬁedávali za hry hudební nástroje a taneãnice. V‰ichni zpívali, tancovali, hráli, byli
v neustálém pohybu, krouÏení, kolot, vír, rej, ej, j! Bouﬁliv˘
úspûch u divákÛ, ovace na otevﬁené scénû! Dokoleãka bylo
první praÏskou lidovou muzikou, která najednou dokázala
hrát, zpívat a pﬁitom i pomûrnû slu‰nû tanãit.V‰echny ostatní
(a vynikající) lidové muziky za hry vÏdy jenom stály…
Vedení Vycpálkova souboru se dohodlo na nûkolika t˘dnech
vystupování celého souboru v hotelu International. Mûlo se
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jednat asi o patnáct (!) vystoupení v ﬁadû. V souboru bylo
vcelku známou skuteãností, Ïe Míla Rychta v podnicích typu,
jak˘m b˘val právû dejvick˘ International, velmi ãasto loví a rejÏuje potﬁebné zlaÈáky, ov‰em v˘hradnû pod svojí konspirativní
krycí firmou PraÏská lidová muzika. Na tyto kasa‰tyky obãas
brával jeden, v˘jimeãnû dva taneãní páry, aby tak podle vzoru
jak˘chsi naivních amatérÛ z muziky Dokoleãka zv˘‰il vizuální
atraktivitu sv˘ch penûzodojiãsk˘ch shows.
Pokud moji tehdej‰í na‰eptávaãi úplnû nelhali, z taneãníkÛ
se tûchto finanãnû kulturních misí úãastnili Jiﬁí Kabele, Ondﬁej
Pfeffer, Franta Oravec, Jana Rychtová a Svatka Rabasová.
V souboru byl plán na vystupování v Internationalu pﬁijat
s nemal˘mi rozpaky. Budova se sibiﬁsk˘mi stavebními ozdobn˘mi prvky Ïádnou radost u bedlivého voyeura architektury
sv˘m venkovním oplá‰tûním nevzbuzuje. Nu a coÏ teprve interiér. Vystupovali jsme v levém zadním kﬁídle, ve velkém sálu.
Na jevi‰tû museli úãinkující dojít uliãkou mezi veãeﬁícími hotelov˘mi hosty. Pokud jste mlad‰ího data narození, nemÛÏete samozﬁejmû vûdût, kdo vlastnû b˘val pﬁevaÏující klientelou Internationalu. Pﬁedstavte si, prosím pûknû, velmi pronikavû vonící
publikum, ãasto odûné ve slavnostních uniformách, jeÏ jsou bohatû zdobeny hrudními stuÏkami, ﬁády a medailemi za stateãnost
v boji proti nepﬁíteli pÛsobícímu na nás zvnûj‰ku i zevnitﬁ.
Pódium bylo ve velkém sále Internationalu toliko provizorní. Nebylo pro úãely vycpálkovsk˘ch tancÛ dostateãnû hluboké, jen asi pouhé dva metry. Na ‰íﬁku zabírala jednu tﬁetinu
scény vycpálkovská muzika. Vystupovali jsme zde v mezinárodním poﬁadu, jehoÏ souãástí byl mazan˘ kouzelník, hadí
Ïena a dvû celkem nepokrytû obscénní umûlkynû…
Pﬁedstavení se konala v pozdních noãních hodinách a mezi
ãleny taneãní sloÏky tento zpÛsob prezentace souboru budil
pomûrnû siln˘ odpor.
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Náhle se stal prav˘ zázrak.
Není mi známo, kdo se zasadil o pﬁeru‰ení tohoto nemravného k‰eftování s ãesk˘m folklorem. Jisté ale je, Ïe asi po tﬁech
smutnû odtanãen˘ch veãerech bylo dal‰í celosouborové úãinkování v Internationalu z vycpálkovské strany stornováno.
Mûli jsme z toho v‰ichni velikou radost. Pochopitelnû jsme netu‰ili, co na Vycpálkovce ãeká za dva roky.
Do pﬁedmûtného roku 1985 v‰ak máme je‰tû daleko.
Pepa Pra‰ivka se vrátil z vojny domÛ v záﬁí 1982. Ihned potom
jsme spoleãnû zahájili autorskou pﬁípravu vánoãní besídky,
kterou jsme nazvali podle tehdej‰ího populárního televizního
seriálu Nemocnice na kraji mûsta. Vycpálkovskou merendu
jsme tedy pojmenovali Sanatorium v centru mûsta.
Pepa ve scénáﬁi fungoval jako pan primáﬁ (MUDr. Pra‰ivka,
CSc.), já coby jeho vûãn˘ fámulus a silnû podlézav˘ poskok
a dûvãe ke v‰em ostatním úãelÛm. Pﬁimûli jsme cel˘ soubor
k obléknutí pyÏam a noãních ko‰ilí (pﬁím˘ inspiraãní zdroj lze
hledat v mûstû Angers) a pﬁijetí rolí na‰ich tûÏce churav˘ch
„paco‰Û“.
Pro rok 1983 jsme opût naprosto samozvanû pﬁipravili
vánoãní s názvem Ein Vycpálek Buntes. Obû vánoãní besídky,
z nichÏ ta první byla – jak se ukázalo daleko pozdûji – souãasnû i tou na‰í pﬁedposlední, mûly ﬁadu podobn˘ch stavebních prvkÛ.V‰echny vycpálkovské vánoãní besídky vycházely
ze Ïivota souboru a jevÛ a nezvykl˘ch úkazÛ spatﬁen˘ch na zahraniãních zájezdech.
Dívky s obrovskou chutí tanãily muÏská ãísla, ke kter˘m
si zapÛjãily na‰e tepláky a koÏené holínky; na provázek
utaÏen˘ v pase navlékly ãtyﬁiceticentimetrov˘ kus toãeného salámu kabanos, kter˘ nechaly viset v jedné z nohavic…
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Nejdéle nacviãovan˘m ãíslem byl âajkovského balet.
Monika Pi‰ingrová, profesionální ‰vadlena, ‰ila Pepovi Pra‰ivkovi baletní úbor na míru.Tanãili jsme na první vûtu z âajkovského Koncertu pro klavír a orchestr b moll. Choreograf
Jiﬁí Kabele nás s Pepou trápil nûkolik t˘dnÛ.Asi nejvíce se na‰emu ãíslu s chutí zasmál Ivan Muchka, kter˘ nás s baletní prÛpravou moﬁil kaÏdou souborovou zkou‰ku.
Za vÛbec nejlep‰í vánoãní ãíslo v‰ech dob ov‰em povaÏuji
vystoupení kvarteta Dobe‰, Karásek, Terray a Rychta, které
nám sv˘m vystoupením pﬁipomnûlo folklorní soubor z Nového Zélandu – Maurské bojovníky.
V dobû vánoãní besídky s názvem Ein Vycpálek Buntes
jsme opravdu nemohli vûdût, Ïe si v Paláci republiky v Berlínû
– pﬁed TV kamerami a pln˘m domem! – zatancujeme a zazpíváme.
Málem bych ov‰em zapomnûl na to, Ïe na v‰ech vánoãních
veãírcích jsme zpívali vánoãní koledy, ani tro‰iãku jsme se
mezi sebou nehádali, jen jsme se na sebe vesele smáli a mûli
jsme se rádi.

Jiř í Odvárka, 17. 6. 2007

Moji drazí Vycpálkovci, dûkuji Vám v‰em za reakce na
prvních pût kapitol. V pﬁíloze posílám k Va‰í kritice kapitoly 6.–10. Z dosavadní ãetby Va‰ich kritick˘ch pﬁipomínek jsem nabyl mírného dojmu, Ïe mû (neznámo
proã?) pomûrnû ohleduplnû ‰etﬁíte, dle mého názoru mi
dáváte zatím „záhlavce za u‰i“ mnohem ménû, neÏ bych
si pravdûpodobnû, z hlediska vlastní neobjektivity, zaslouÏil.
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Bylo by smutné a naprosto nenormální, kdybychom
vidûli tytéÏ proÏité situace z na‰ich odli‰n˘ch pozorovacích úhlÛ v‰ichni stejnû. Prosím Vás proto, abyste mû dále
ve své kritice vÛbec ne‰etﬁili a ne‰anovali. SnaÏím se b˘t
ve sv˘ch vzpomínkách velice subjektivní a o tent˘Ï pﬁístup prosím Vás v‰echny. Pﬁedem Vám dûkuji za kritiku.
Jirka

Blanka Hemelíková, 20. 6. 2007

Ahoj Jirko, dûkuju za várku kapitol ze Ïivota. BohuÏel se
mi zdaﬁilo otevﬁít a pﬁeãíst jen kapitoly 6 a 7, dal‰í se neotevﬁely. Prosím prosím, mohl by ses na to podívat – nevím, v ãem je problém.
Pí‰e‰ hezky, ale dnes mám poznámku ke stylu. Zdá se
mi, Ïe vyprávûní je trochu nevyrovnané – nespojitû kontrastují humorné a satiricky stylizované celky a v˘ãty popisné – ale zase s pûkn˘m vtipn˘m názvem – jako „pﬁelet nad Vycpálkovci“. Zvlá‰È tady u historie VycpálkÛ je to
napsáno slovníkovû – bez Tvého obvyklého espritu. Jinak
proti Tv˘m názorÛm nic není moÏno namítat – ani proti
obranû VycpálkÛ proti nactiutrhaãÛm, ani proti charakteristice lidí. Jen nerozumím jednomu faktu ohlednû Rychtov˘ch trojãat – ono se mezi taneãníky nevûdûlo, Ïe
Míla chodí s Janou? Nebo ona tam tehdy netancovala?
Pﬁed ãasem, na zájezdu ve Finsku, se nûkdo z taneãnic
Jany na Mílu ptal a ona ﬁíkala se zasnûn˘m úsmûvem, Ïe
Míla byl ãernovlas˘ a mûl svûtlé oãi. Ten její zasnûn˘ úsmûv se mi docela líbil.
Mû u Tvého textu zajímají i fakta – tﬁebas jak jste si hudebnû upravovali ty písniãky v Pra‰ivkové muzice a jak
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jste si je zapisovali? Jestli tﬁeba má‰ je‰tû nûjaké úpravy
z tehdej‰í doby. Anebo, kdyby se Ti podaﬁilo vynést z archivu nûjaké materiály z tûch folklorních soutûÏí a najít
tam nûjak˘ neintencionální humor – jak se tomu vzne‰enû ﬁíká.
Je fakt, Ïe Jarda Helebrant okouzluje sv˘m zpûvem
i hrou na dudy a housle. Tak pi‰, pi‰, pi‰, je to prima, a já
se budu tû‰it na dal‰í. Mûj se hezky, dûkuju pﬁedem za text
a zatím ahoj, Blanka

Jiř í Kabele, 22. 6. 2007

MÛj drah˘ spisovateli, kdyÏ mi byla dána tato pﬁíleÏitost
stát se literárním kritikem, trochu si to uÏiju.
Abych zaãal pocity z celého (dosavadního) díla, napadají mû dva pﬁímûry: V úvodu âern˘ch baronÛ ·vandrlík pí‰e (zkrácenû): KdyÏ se sejde pár chlapÛ, vÏdy se ãasem sklouzne k vyprávûní o vojnû. Co tam kdo dûlal,
zaÏil, a hlavnû! jací jsme tenkrát byli pa‰áci! Ve filmu Faunovo znaãnû pozdní odpoledne ﬁíká hlavní hrdina nakonec: VÏdyÈ já jsem vlastnû pro nikoho nic neudûlal!
Kdybych byl alespoÀ vzal to otcovství!
Obecnû vzato, pﬁipadá mi popisování v‰udypﬁítomného shánûní chlastu, vãetnû konzumace, trochu znevaÏující! V lep‰ích rodinách, kterou jsme tak trochu byli, se
o poklescích rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ nehovoﬁí, a nebo jen
v náznacích.
Nebudu se vyjadﬁovat k potrefen˘m husám, mûly by si
samy vymezit svou pﬁedstavu. Pro ãtenáﬁe asi není jméno
podstatné – znalí si své hrdiny poznají a ostatním je to
jedno! KdyÏ jsme u tûch husí – nezaslouÏím si b˘t na
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prvém místû mezi zlatokopy, protoÏe jsem se úãastnil jen
asi tﬁetiny pﬁíleÏitostí.V seznamu chybí Holub, kter˘ by si
první místo urãitû zaslouÏil (ale také to byl poãátek jeho
konce se zdravím)! Tedy nezﬁíkám se role, ale prvního
místa!
Folkloristi jsou, protoÏe se povaÏuji za pravovûrného,
taková vzne‰ená instituce, která má ty nejãistûj‰í parametry. To tam trochu postrádám, i kdyÏ vím, Ïe jsou to
ãasto opilci, v hor‰ím pﬁípadû prospûcháﬁi! Trochu rÛÏové
by urãitû nemohlo u‰kodit!
AÏ budu v Praze, doufám, Ïe si budeme moci je‰tû
o vûci poklábosit! S pozdravem Jiﬁí Kabele
P. S.V˘zvu k odvaze v prÛvodním dopise bych je‰tû doplnil, Ïe bude v pﬁí‰tí kapitole po zásluze potrestána!
I kdyÏ role puritána mi vyhovuje. Kunclová je HoncÛ
a Kutinová se taky menuje Àák jinak!

Ivana a Jaroslav Helebrantovi, 29. 6. 2007

Ahoj Jirko, teì teprve jsme se dostali k pﬁeãtení dal‰í
dávky souborové ságy.Víme, Ïe nám patﬁila jemná v˘tka,
Ïe potﬁebuje‰ konkrétní pﬁipomínky. Pﬁesto:
1) Znovu musíme konstatovat, Ïe si spoleãnû proÏité
události pamatuje‰ lépe neÏ my. Nejsme tudíÏ schopni ti
cokoliv formálnû opravovat. Navíc se nás t˘ká jenom
velmi omezené mnoÏství pﬁíhod.
2) Kdo pí‰e literární dílo, má podle nás právo na literární fikci a zkratku. Z ãehoÏ plyne, Ïe i kdyÏ v nûkter˘ch
detailech máme z faktick˘ch situací dojmy odli‰né, nepovaÏujeme za podstatné ti na‰e verze vzpomínek vnucovat, protoÏe pí‰e‰ SVOJI knihu.
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Tentokrát v‰ak musíme konstatovat, Ïe nám fakt nesedí ten kontrast mezi literární nadsázkou uchopení pﬁíbûhÛ (to je jedno jestli drsn˘m nebo pochvaln˘m stylem)
a uvádûním konkrétních jmen aktérÛ. TûÏko se to vysvûtluje, chtûlo by to del‰í diskuzi, ale ten odmítav˘ pocit
je velmi siln˘ a opakovan˘ (poctivû jsme nûkteré pasáÏe
proãetli nûkolikrát). Posiluje to ná‰ dlouholet˘ názor, Ïe
folkloristi se zniãí sami…
Jirko, pár lidí to stra‰nû urazí, víc, neÏ jsme si na zaãátku uvûdomili. My jsme schopni se v‰emu zasmát, ale
upﬁímnû ﬁeãeno – cítíme rozdíl se fórÛm na dﬁeÀ smát
u Kabeleho na chalupû a ztotoÏnit se s ironizováním nûkter˘ch postav v nepomíjivé psané formû.
Nevíme, jestli to pochopí‰, ale pro nás je dÛvodem nesouhlasu pouze to, Ïe ti, se kter˘mi jsme proÏili celkem
moc hezké období, mají z takto pojatého nevyváÏeného
vzpomínání trauma ãi je jim nûco docela obyãejnû líto…
P. S. Mimochodem, toto jmenovité „napalování“ konkrétních osob mnû osobnû (Ivanû, Jarda to neãetl) evidentnû nesedûlo uÏ u Storáãe, ale tenkrát jsem pﬁesnû nevûdûla, co mi na tom stylu vyprávûní vlastnû vadí. Tﬁeba
pﬁijde‰ na nûjakou formu, jak zbyteãnû neuráÏet (tﬁeba
ne zcela úmyslnû) známé… Ahoj Ivana a Jarda
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Slavonice, 1983.

Velmi chutný štrůdl. V rychlíku na přehlídku v Košicích, 1983.
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Košice, 1983.

Košice, Ještě si umíme hrát, 1983.
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Košice, Ještě si umíme hrát, 1983.

Sportovní hala v Jambes, 1983. Jeviště je vpravo uprostřed.
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Mechelen, Furiant, 1983.

Mechelen, Furiant, 1983.
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Mechelen, Mazura, 1983.

Američanky před halou v Mechelenu, 1983.
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Loučení před odjezdem z Mechelenu, 1983.

Vycpálkovský autobus stojící pod Atomiem
v Bruselu, 1983.
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Rosťa Kysela podstupuje nedobrovolnou koupel
v několika centimetrech vody ve fontáně pod Atomiem.
Brusel, 1983.
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Sál pražské Domoviny. Karel Plicka zdraví diváky Setkání pražských lidových
muzik, 1983.
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Sál pražské Domoviny. Na scéně lidová muzika Dokolečka, 1983.
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Vánoční besídka Ein Vycpálek Buntes, 1983.

Vánoční besídka Ein Vycpálek Buntes, 1983.

1983

Vánoční besídka Ein Vycpálek Buntes, 1983.

Vánoční besídka Ein Vycpálek Buntes, 1983. Honza Dobeš, Břeťa Karásek,
Míla Rychta a Martin Terray předvádějí tanec maurských bojovníků.

1983

Silvestr 1983.
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KAPITOLA JEDENÁCTÁ
INTERNATIONAL ALCOHOLIC FEDERATION. JSEM JMENOVÁN
DOŽIVOTNÍM VELMISTREM IAF. NIZOZEMSKÝ BRUNSSUM
A TRAVOLTA JOHNY SPIESS ÚSPĚŠNĚ V AKCI.
JAK ZARUČENĚ POPLÉST VROUCÍ SRDCE TLUMOČNICE Z SSSR.
HOLTEN – VYCPÁLKOVCI TANČÍ V CELOVEČERNÍM PROGRAMU,
JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE TÉŽ SKUPINOVÝ VÝSTUP
DOKONALE VYCVIČENÉHO STÁDA HOVĚZÍHO SKOTU.
PETR NOVÁK. VÝBUCH VÁŠNÍ V JABLONCI NAD NISOU.

„CoÏe? Osum lidí? Na t˘den v Praze?“
„Jestli ti to dûlá nûjak˘ problém, tak se domluvíme na nûkdy jindy…“
„Ne, ne, to já zaﬁídím, nûjak si s tím uÏ poradím…“
Po návratu z belgického zájezdu jsem pochopil, Ïe to, co
se mnû zdálo je‰tû loÀského roku u Francouzky Veronique
zvlá‰tní, totiÏ Ïe oznámila svou náv‰tûvu pouh˘ den pﬁed pﬁíletem, je na Západû mezi dobr˘mi pﬁáteli bûÏné. M˘m belgick˘m kamarádÛm se velice líbily praÏské hospÛdky, líbily se
jim i ceny; problém byl trochu v tom, Ïe jich bylo kolem tﬁiceti. TakÏe u nás byli Belgiãané peãení vaﬁení.
Stﬁídali se v na‰í domácnosti v rÛznû velik˘ch skupinkách,
objevil se tu mÛj „tatínek“ Fredy s knírem i celou svojí rodi255
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nou, jádro náv‰tûv ov‰em tvoﬁili ãlenové antverpského folklorního souboru Lange Wappers.
VÏdy kdyÏ se belgiãtí pﬁátelé objevili v Praze, poﬁádali
jsme pro nû na rÛzn˘ch místech veãírky za úãasti nejrÛznûj‰ích sestav muzikantÛ z kapely Dokoleãka a dal‰ích ãlenÛ
Vycpálkova souboru. Belgiãané obdivovali zpÛsob kolektivní
zábavy u nás, v ‰irokém okruhu pﬁátel, kteﬁí byli v trvalém kontaktu. U nich doma kaÏd˘ vyuÏíval svého ãasu pﬁedev‰ím k neustále honbû za pracovní kariérou a v˘dûlkem.
Inu, i období „totality“, plné zvlá‰tních paradoxÛ, mûlo nûkteré veselé a milé aspekty, mezi nûÏ nepochybnû patﬁila
ochota udûlat nezi‰tnû cokoliv pro spﬁíznûné du‰e, jen tﬁeba
pro jejich potû‰ení a zábavu.
Pﬁi dlouh˘ch debatách s Belgiãany jsme zji‰Èovali, Ïe to jsou
velice pﬁíjemní lidé, mají na spoustu celosvûtov˘ch problémÛ velice podobn˘ náhled jako my a v ﬁadû vûcí – jakoÏto
pﬁíslu‰níci srovnatelnû malinkatého národa, jako jsme my
– preferují i podobná ﬁe‰ení.
Rozhodli jsme se tedy, Ïe spoleãnû vytvoﬁíme „mezinárodní organizaci“ zaloÏenou na politickém programu, kter˘ nás
(lidi dobré vÛle) v‰echny celosvûtovû sjednocuje a spojuje.
Takov˘mto sjednocujícím programem byla nepochybnû na‰e
spoleãná láska k alkoholick˘m nápojÛm. Kromû pﬁibliÏnû
tﬁiceti ãlenÛ v Belgii jsme mûli kolem padesáti vcelku aktivních
pﬁíznivcÛ i v âechách. Na‰i novou spoleãnou organizaci jsme
pojmenovali mezinárodnû jednoznaãnû, pochopitelnû a srozumitelnû: International Alcoholic Federation (IAF).
Ihned potom jsme artikulovali cíle na‰í organizace u vûdomí závaÏnosti tohoto historického okamÏiku. Vycházeli
jsme pﬁedev‰ím z toho, Ïe úheln˘m zámûrem je získat pro na‰i
ideovou platformu dal‰í pﬁíznivce na celém svûtû. CoÏ jsme
vÛbec nepovaÏovali za nûco zvlá‰È sloÏitého. âas pozdûji pro256
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kázal platnost na‰ich tehdej‰ích futurologick˘ch vizí. V Evropû, ale ani v dalekém zámoﬁí neexistuje snad jedin˘ národ,
ve kterém by se vûru nena‰lo klatû dostatek nad‰en˘ch propagátorÛ a realizátorÛ na‰ich internacionálních my‰lenek, tuÏeb a zámûrÛ.
Zadali jsme v˘robu odznakÛ IAF (kaÏd˘ z nich je cenn˘m
umûleck˘m originálem) a pro zaãátek registrovali pﬁibliÏnû
kolem dvou stovek ãlenÛ v âechách, na Moravû, Slovensku,
v Anglii, Holandsku, Francii, Belgii a nevím, kde v‰ude je‰tû.
PﬁibliÏnû o dva mûsíce pozdûji, pﬁi jedné z belgick˘ch
náv‰tûv v Praze, jsem obdrÏel tûÏkou kulatou mûdûnou plaketu (prÛmûr pﬁibliÏnû cca 10 cm) na stuÏce a s gravírovan˘m
nadpisem
Grand Master IAF.
Byla mi zavû‰ena kolem krku a tímto slavnostním aktem
jsem byl jmenován doÏivotním Velmistrem IAF.
Holandské mûsteãko Brunssum poﬁádá mezinárodní folklorní
festivaly pravidelnû. O zahraniãní soubory je zde pﬁímo
vzornû postaráno, jsou ubytovány hned vedle mûstské sportovní haly, v místní ‰kole, kde je snad opravdu v‰e, co si jen
dokáÏete pﬁedstavit. Ihned potom, co se ná‰ soubor zabydlel
v jedné ze ‰kolních tﬁíd, objevili jsme tu padesátimetrov˘
plaveck˘ bazén, jehoÏ vodní hladina se leskla jako obrovité,
jasnû modré zrcadlo.V poãtu asi dvaceti osob jsme okamÏitû
naskákali do vody a pustili se do hluãn˘ch vodních hrátek.
Av‰ak kde se vzal, tu se vzal bíle odûn˘ plavãík. Chvilku nás
pozoroval a potom ve‰el do úplnû jin˘ch dveﬁí, neÏ kter˘mi
pﬁed tím pﬁi‰el.
Obávali jsme se, Ïe se nás bude snaÏit z vody vypudit
a z dozorovaného objektu zahnat pﬁípadnû i cílenou stﬁelbou
z dvouhlavÀové ‰puntovky.
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Ale to bychom nesmûli b˘t v Holandsku!
Po nûkolika sekundách se plavãík vrátil s náruãí plnou nafukovacích hraãek! Velicí medvídci, nafukovací kaãenky,
autíãka, labutû, barevné míãe, létající talíﬁe, protáhlé rakety
a podobnû. V‰echny tyto hraãky nám naráz naházel do vody,
abychom mûli v bazénu s ãím dovádût. AÏ potom tento
bludn˘ daãmen s úsmûvem usedl na svoji laviãku a jal se na
námi provozované vodní ‰pumpernákle pobavenû dozírat.
Je‰tû lep‰í zaﬁízení (pﬁímo ve ‰kole!) byl místní bar s velikou a hojnû nav‰tûvovanou diskotékou. Zde se uplatnil pﬁedev‰ím nepﬁehlédnuteln˘ Ivan Johny Travolta Spiess. Postával
non‰alantnû opﬁen zády o barov˘ pult, co kaÏd˘ch pût minut
vytáhl z kapsy hﬁebínek, aby si v protûj‰ím zrcadle upravil travoltovskou (neustále jemnû vlhkou) patku. Místní ‰estnáctileté
dívenky z nûj byly úplnû paf, zcela u vytrÏení.
Ty nejaktivnûj‰í z nich zkou‰ely na ãeského Johnyho Travoltu z Prahy-Vr‰ovic postupnû jazyky holandsk˘, nûmeck˘,
francouzsk˘, anglick˘ i ‰panûlsk˘. Nic…, Johny umûl kvákavû
plácat jenom po na‰em, ãesky. O to víc se ov‰em na místní potûr nadûjnû a velmi mile usmíval. Mûl v jejich oãích absolutní
úspûch.
Vystoupení probíhala v blízké hale, v rychlém sledu za sebou, kaÏd˘ úãastnick˘ stát mûl pﬁibliÏnû tﬁicet minut na jevi‰ti,
za pódiem visel rozpis s ãasov˘m plánem, jak jdou jednotlivé
reprezentace za sebou. KaÏd˘ veãer jsme byli na jevi‰ti dvakrát i tﬁikrát a pﬁestávky mezi na‰imi v˘stupy nebyly natolik
dlouhé, aby mûlo cenu se pﬁevlékat z kroje do civilu a zase nazpátky.
Hala byla kaÏd˘ veãer zaplnûná, na plo‰e byla pro diváky
pﬁipravena stolová úprava.
My jsme si v krojích vÏdy k nûkomu pﬁisedali, po krátkém
ãase jsme se zaãali bavit s osádkou stolÛ, ãasto i v okolí a tím
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jsme si pﬁíjemnû ukrátili ãas mezi jednotliv˘mi taneãními v˘stupy na‰eho souboru na pódiu.
Hned první festivalov˘ veãer jsem takto usedl ke stolu,
u kterého sedûla asi pûtadvacetiletá dívka, pûkná a decentnû
obleãená.
„Dobr˘ veãer, máte tady volné místo?“
„Ano, prosím, posaìte se,“ odpovûdûla na mÛj dotaz velmi
dobrou angliãtinou. Pﬁi‰el obsluhující ãí‰ník, kter˘ si v‰iml, Ïe
novû parkuji u toho stolku. Objednal jsem si piveãko. Dívka
pﬁekvapivû k pití nic objednat nechtûla, takÏe jsem si hluboce
a upﬁímnû oddechl a zaplatil svoje pivko jednou z poukázek
na nápoje, které jsme pro kaÏd˘ veãer fasovali.
S chutí jsem poté zaboﬁil Ïízniv˘ ret do chladného blaha
sklenice.
„Z jaké jste zemû?“
„Z âeskoslovenska.“
„Jéje, z âeskoslovenska! Tak to docela urãitû mluvíte dobﬁe
nejen anglicky, ale také rusky! MÛÏeme spolu klidnû mluvit
rusky!“
Nic mû netrklo. Opravdu. VÛbec nic jsem v této chvíli
netu‰il, nic jsem nepochopil, nic mû ani nenapadlo. Uãit se
rusky byla v popisované dobû v‰ude na Západû velikánská
móda. Vût‰inou ale lidé ze Západu umûli rusky jen pár frází
a velice ‰patnû rozumûli – vûdûl jsem to z konverzaãních pokusÛ v prÛbûhu ãetn˘ch náv‰tûv antverpsk˘ch BelgiãanÛ
v Praze.
„Nechci mluvit rusky.Vy hovoﬁíte anglicky opravdu velmi
pûknû, srozumitelnû a dobﬁe. Rusk˘ jazyk cpou povinnû do
v‰ech âechoslovákÛ jiÏ od ãtvrt˘ch tﬁíd základních ‰kol. JiÏ od
deseti let vûku! V‰ichni tudíÏ ru‰tinû rozumíme a také rusky
pochopitelnû mluvíme. My opravdu musíme. JenÏe, po tom
v‰em, co nám Rusáci vyvedli, po vojenské okupaci na‰í zemû
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v roce 1968, no, víte, co se stalo v âeskoslovensku v roce
1968?“
„Vím.“
„No, no tak. Chápejte to, prosím pûknû. Nechce se nám
prostû a jednodu‰e mluvit rusky! My âe‰i nechceme vÛbec
ru‰tinu pouÏívat!“
Chápala to.
Pﬁikyvovala.
Usmívala se nûãemu potutelnû.
Je‰tû chvilenku jsme si velice pﬁátelsky povídali, já potom
dopil svoje pivko, rozlouãil jsem se a musel rychle upalovat
do zákulisí, protoÏe se pﬁiblíÏil zaãátek dal‰ího vycpálkovského vystoupení.
Druh˘ den ráno odjíÏdûly v‰echny soubory na nûjakou
spoleãnou slavnost mimo mûsteãko Brunssum. KdyÏ jsem
nastupoval do na‰eho autobusu, spatﬁil jsem, Ïe na mû kdosi
hodnû vesele mává z vedle stojícího autokaru, opatﬁeného v˘razn˘m nápisem Soviet Union.Ta dívka ze vãerej‰ka! Sedûla vepﬁedu vedle ﬁidiãe. Byla to tlumoãnice folklorního souboru reprezentujícího na mezinárodním festivalu v Brunssumu SSSR.
„Já jsem takovej nehoráznej idiot!“
StûÏoval jsem si roztrpãenû sám na sebe jedinému ãlovûku
v souboru, kterému jsem se vÛbec odváÏil svûﬁit s takov˘m
opravdu tûÏk˘m politick˘m prÛ‰vihem – Pepovi Pra‰ivkovi:
„Teì abych se pﬁipravil na dÛsledky svejch neuváÏenejch
kecÛ! Na to, Ïe uÏ mû nikdy nepustûj ani k západnímu vchodu
od ÚKDÎ, Ïe mû asi nejspí‰ vyrazej ze zamûstnání v KovosluÏbû, Ïe moje dûti nepﬁijmou ani do první tﬁídy, nebo je dokonce vylouãej z jejich mateﬁsk˘ ‰koliãky a jeslí jako politicky
neÏádoucí protistátní elementy! To v‰echno kvÛli tomu, Ïe si
jejich hodnej tatíãek vypil vãera v jakémsi holandském mûsteãku jedno (je‰tû ke v‰emu nevalné!) místní pivo (necelé
260

198 4

3 decky!) a pustil si svou nevymáchanou klapaãku na ‰pacír!
No ví‰ ty vÛbec, no ví‰, Pepane, hele Pepku! kdo asi tak mÛÏe
vyjíÏdût za hranice souãasn˘ho CCCP jako oficiálnû prokádrovaná a provûﬁená tlumoãnice? To bude urãitû nûjaká dûsnû
zavilá a angaÏovaná soudruÏka ãekistka nebo snad pﬁímo
vnuãka Felixe Edmundoviãe DzerÏinsk˘ho!“
„Uklidni se uÏ, neﬁvi, ty starej neurózní kreténe! Docela
urãitû by na tebe tak pﬁátelsky mávala z toho jejich opancéﬁovan˘ho kolchozního kolobusu! KdyÏ uÏ by z toho mûl bejt
nûjakej politickej ‰kraloup, nebo snad pﬁímo prÛser, jak ty sám
ﬁíká‰, tak uÏ by tady dávno ten malheur byl. Já ti ﬁíkám, Jirko,
buì v naprost˘m klidu, ta tvoje savûtskaja pjerevódãica si tvoje
hloup˘ Ïvásty nechala pro sebe. Jsem si tím ouplnû jistej. No,
uvidí‰ sám!“
Zbytek t˘dne v Brunssumu jsem se pﬁed souborem ze
SSSR promy‰lenû ukr˘val. Potkávali jsme se s nimi, jako na potvoru, pomûrnû ãasto.Vnuãka Felixe Edmundoviãe si mû ale
vÏdy úplnû bezpeãnû na‰la a opût na mû vesele mávala. Oddechl jsem si, aÏ kdyÏ festival skonãil a my jsme odejeli na prohlídku Amsterodamu. Zde do‰lo k ﬁadû na‰ich neúmysln˘ch
konfliktÛ se stovkami cyklistÛ, kteﬁí velikou rychlostí jezdili
cel˘m mûstem po speciálních, k tomu úãelu urãen˘ch ãerven˘ch chodnících.
Do jednoho vybraného zeleného grachtu (5 cm silnû páchnoucího hnilobného Ïabince) plného ryb s bﬁichy vzhÛru
jsme bujaﬁe hodili Vladimíra Dûdeãka.Ten sice byl se souborem jiÏ loÀského roku v Belgii, ale my jsme v tomto pﬁípadû
ãekali na nûco opravdu speciálnû silnû nechutného a zvlá‰tû
drsného. Smrdut˘ prÛplav poblíÏ centra Amsterodamu byl
k tomuto úãelu jako stvoﬁen˘.
Dal‰í den jiÏ zaãínal folklorní festival v malém holandském mûsteãku Holten. Úãastnily se jenom ãtyﬁi zemû, byl to
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vÛbec nejmen‰í mezinárodní festival, na kter˘ si vzpomínám.
Jeho zvlá‰tní atrakcí, kromû vystoupení VycpálkovcÛ a opravdu skvûlého ‰panûlského souboru, byl v˘stup nûkolika cviãen˘ch krav, které pod dozorem jakéhosi o‰untûlého trapiãe
zvíﬁátek pﬁedvedly náznaky taneãkÛ a sklidily tent˘Ï bouﬁliv˘
úspûch u místního nároãného obecenstva jako folklorní reprezentace ·panûlska a âeskoslovenska.
„Sekretariát generálního ﬁeditele, ãekej! Jirko.“ Klap. Vrrrr.
Vrrrr.TÛt. Pink! Cvak. Pimpam. Vrrrr. Vrrrr. Klap.
„…statku tﬁícestn˘ch ventilÛ! Se‰ tam vÛbec, hergot, Jirko?“
„Ano.Tﬁícestn˘ ventily jsme objednali vãas a v postaãujícím
mnoÏství, máme potvrzenou smlouvu z Moravie Mariánské
Údolí na jejich dodávku…“
„Tu si klidnû strã do zadku, nebo ji nûkam dobﬁe zaloÏ, tﬁeba
na dno do nûjak˘ t˘ sv˘ registratury! Já pﬁece vím, Ïe jste ty
ventily objednali vãas a Ïe máte potvrzenou hospodáﬁskou
smlouvu! Znám tû pﬁece, Jirko! JenÏe dneska veãír jdu do televizních Aktualit vysvûtlovat, proã obyvatelstvo âSSR netopí
v plynovejch kotlích, ker˘ KovosluÏba má opravovat! Nakul mi
na tu tvou Moravii telefon. Zatlaãím tam lehce na pilu.“
„Voláme tam tﬁikrát tejdnû a voni nám ﬁíkají…“
„Nevadí! Dej mi to ãíslo, já musím veãer z t˘ záﬁící bedny
ﬁíkat obyvatelstvu âSSR nûco úplnû kladn˘ho a optimistick˘ho! Musím hovoﬁit pozitivnû!“
Televizní poﬁad s názvem Aktuality zaãínal kaÏd˘ veãer ve
21.00 a proslul pﬁedev‰ím tepáním rozliãn˘ch zloﬁádÛ a ne‰varÛ (tj. tzv. drobn˘ch dílãích nedostatkÛ socialismu). Je‰tû
pﬁed devátou jsem proto usedl k rozÏaté televizi a s lehk˘m
mrazením v okolí ledvin a jater oãekával pokerovû klidnou
tváﬁ na‰eho zku‰eného showmana – generálního ﬁeditele
KovosluÏby – JUDr. Eugena Absolona.
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Poﬁad zaãal pár ‰oty, v nichÏ rÛzní doÏraní obãané upﬁímnû
nadávali KovosluÏbû kvÛli nedostateãnému vytápûní sv˘ch
kutlochÛ, bytÛ, domkÛ a rozlehl˘ch haciend, a vzápûtí se objevil pﬁím˘ zábûr z TV studia Aktualit, kde sedûl silnû make-upem napaãulkovan˘ generální ﬁeditel ve zbrusu novû poﬁízeném hejskovském sáãku, jehoÏ rukáv Ïel lehce interferoval
s pﬁekvapivû zvolen˘m pozadím, kde se, divákÛm ku podivení,
ukazovaly úspû‰né druÏstevní lány plné klasÛ sladového jeãmene, kukuﬁice a ﬁepky olejky. Ná‰ ﬁíìa mûl vzornû vyveden˘
uzel na ‰iroké ‰lajfce s mondénním vzorem, jeÏ svírala límeãek kﬁídovû bûlostné jeho ‰krobené ko‰ileãky. Obvykle jaﬁe
nepoddajn˘ a rozevlát˘ bohémsk˘ vlas mûl pﬁiplácl˘ esteticky
necitlivou rukou jakéhosi asi lehce pﬁihﬁátého televizního kadeﬁníka.
„Va‰e vyjádﬁení, soudruhu generální ﬁediteli?“ nadhodila
mu pﬁedem domluvenou udiãku v˘raznû obézní, nesmírnû namy‰lenû uÏvanûná redaktorka, které kdosi opomnûl ﬁíci, Ïe uÏ
jí pomûrnû dosti dlouho není dvacet let. JUDr. Eugen Absolon
se ‰iroce a chápavû usmál a rozváÏnû a klidnû pohlédl z TV
bedny nám v‰em upﬁímnû pﬁímo do oãí. Byl opravdu dobr˘m
rétorem a nepochybnû znal svoje silné stránky:
„Omlouváme se upﬁímnû v‰em domácnostem, které se momentálnû trápí s plynov˘m topením. Provedli jsme jiÏ cel˘ soubor operativních opatﬁení. Opravy kotlÛ budeme provádût
i ve veãerních a noãních hodinách, vãetnû následujících sobot a nedûlí. Odhadujeme, Ïe nejpozdûji do jednoho t˘dne vyﬁídíme kladnû a úspû‰nû v‰echny záznamy, které jiÏ peãlivû
evidujeme na dispeãincích na‰ich odborn˘ch servisÛ.“
„Pimplplplplplplum!“ ozvalo se velebné zaklinkání televizního pﬁedûlu a na obrazovce se objevil progresivním alkoholismem vysílen˘ politick˘ komentátor, kter˘ se právû rozhodl, Ïe je opravdu nutné nás v‰echny (trãící právû u záﬁících
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obrazovek) zcela dopodrobna a detailnû informovati o nejnovûj‰ím dûní a kádrov˘ch posuvech v ústﬁedním v˘boru komunistické strany Tanzanie.
„Ten ná‰ starej dûdek, ná‰ doktor Éugen, se nám úplnû naãisto zbláznil!“ povzdechl jsem si. „Tak von nemá ani jedinej
ventil a klíìo si veﬁejnû slíbí vyﬁe‰ení situace. Prej (cha, chá!)
do jednoho tejdne!“
Nebyl jsem ostatnû sám, kdo se tomu podivoval. Hned druh˘
den ãasnû ráno jsem zaÏíval perné chvilky pﬁi zvedání a vyﬁizování telefonÛ ãetn˘ch televizních divákÛ Aktualit. Volali zamûstnanci z celé KovosluÏby a chtûli po mnû tﬁícestné ventily.
Kolem desáté hodiny dopolední se do skladu pﬁikolébal náklaìák z Moravie pln˘ nedostatkov˘ch ventilÛ. Dodavatel
nám pﬁivezl celoroãní mnoÏství. OkamÏitû jsme rozvezli díly
do na‰ich servisÛ, které skuteãnû s obrovsk˘m úsilím po veãerech, nocích, sobotách a nedûlích vyﬁídily do jednoho
t˘dne v‰echny evidované závady.
Asi po ãtrnácti dnech zahájila KovosluÏba montáÏ a instalaci nejmodernûj‰í zamûstnanecké velkokuchynû v podniku
Moravia. Byl to tedy klasick˘ barterov˘ obchod. Normální
„naturální smûna“, známá jiÏ v prvobytnû pospolné spoleãnosti. Generální ﬁeditel Moravie pomohl vyﬁe‰it potíÏe svého
pﬁítele a kolegy z KovosluÏby a ten za nûj na oplátku operativnû poﬁe‰il jeho potíÏe s aktivními odboráﬁi, kteﬁí dlouho bez
úspûchu poÏadovali modernizaci závodního stravovacího
provozu. Pouãn˘ pﬁípad o fungování socialismu v prvé polovinû osmdesát˘ch let dvacátého století.
„Mûl’s tenkrát pravdu, opravdu nejde mít se v‰emi lidmi
stejné vztahy, nûkteﬁí za to fakt ani nestojej!“ pﬁipustil pﬁekvapivû a náhle (po mnoha letech na‰ich noãních diskuzí)
Pepa Pra‰ivka svÛj ranû mladick˘ omyl.
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U VycpálkovcÛ, pozdûji i v muzice Dokoleãka, bylo velikánské mnoÏství prima lidí, kteﬁí by si zasluhovali daleko
vût‰í pozornost, neÏ jsme jim dosud na tûchto místech vûnovali. To v‰ak z ryze prostorov˘ch a ãasov˘ch dÛvodÛ není
moÏné. Úãelem tohoto vzpomínání také není jakési sort˘rování lidí na ãerné a bílé, ale mnohem spí‰e postihnutí atmosféry a dal‰ích souvislostí v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech dvacátého století.
Za celou dobu, co jsem byl ãlenem taneãní sloÏky Vycpálkova souboru (1977–1988), se v tomto trvale promûnném
spoleãenství vyskytl opravdu jenom JEDEN ãlovûk, kter˘ mi
prostû opravdu ‰el na nervy, jak se tak pûknû ãesky ﬁíká, pil
mi krev.
Jmenoval se Franti‰ek Iszwora.
Po pravdû musím ihned Franti‰ku Iszworovi pﬁiznat, Ïe mi
sv˘m chováním a vystupováním nezavdal sebemen‰í pﬁíãinu
k jak˘mkoliv stíÏnostem nebo v˘tkám a Ïe cel˘ ten mÛj „odpor“ k nûmu byl ãistû a v˘hradnû v rovinû mojí vlastní vnitﬁní
projekce.
Franti‰ek Iszwora pﬁi‰el do vycpálkovské taneãní sloÏky
nûkdy kolem roku 1980, a byl to takov˘ vûãnû usmûvav˘
tlou‰È, s tenouãk˘m kníreãkem sÀatkového podvodníka. ¤íkalo se o nûm, Ïe pr˘ tancoval pﬁed pﬁíchodem k VycpálkovcÛm u ZdeÀko-NejedlovcÛ, ale to nevím nijak urãitû. Krev mi
bezdÛvodnû, leã skuteãnû velmi silnû pil od první vteﬁiny, co
jsem ho spatﬁil. Dokonce jsem uvaÏoval o tom, Ïe soubor
opustím, nemám pﬁece zapotﬁebí se nechat nervovat a psychicky se ãílit ve svém volném ãase nûk˘m, kdo za to vcelku
ani poﬁádnû nemÛÏe.
Nûkolikrát jsem s ním mûl drobouãk˘ verbální spor, coÏ se
pozdûji usadilo a naprosto ustálilo do bezkonfliktnû nemûnného stavu: s Franti‰kem Iszworou jsem se nebavil a on se cel265

198 4

kem pochopitelnû (plnû reciproãnû) vÛbec nebavil se mnou.
Já jsem se potom velice dÛslednû vyh˘bal spoleãnosti, ve
které se Franti‰ek Iszwora zrovna vyskytoval.
Dudácká muzika Dokoleãka koncertovala s velik˘m úspûchem jiÏ na mnoha pódiích. Byli jsme také pozváni do Jablonce nad Nisou. Zájezd byl naplánován jako trojdenní, odjezd
v pátek odpoledne, návrat do Prahy v nedûli. Pﬁeprava hudebních nástrojÛ a v‰ech nás úãinkujících do Jablonce byla organizována po ãástech, nûkolika osobními automobily. Pﬁipadl
jsem do skupiny, která se pﬁemisÈovala autobusovou linkovou
dopravou.
V pátek dopoledne jsem proto pﬁedal Jardovi Helebrantovi
svÛj kontrabas, peãlivû zaobalen˘ ve staﬁiãkém futrálu, a také
zavazadlo. Odpoledne jsem pak pﬁi‰el jiÏ zcela nalehko na
praÏsk˘ Florenc, kde jsem se potkal s ostatními Dokoleãkáﬁi
cestujícími do Jablonce autobusem.
Byl zde jiÏ Radim Lhoták, Michal Nûmec, Pavel Zavadil,
Petr Hájek a paranormální Petr Novák v ruce s pûtilitrov˘m demiÏónkem pln˘m Müllera und Thurgaua (Uawawa!). Zaradoval
jsem se. DemiÏónek tento jsme ihned s paranormálním Petrem
zbavili pﬁebyteãné zátky a jali se jej je‰tû pﬁed pﬁíjezdem linkáãe pﬁezku‰ovati, jestli se to víneãko tﬁeba cestou z Blatniãky, kde byl Petr jen pﬁed malou chvílí, nûjak na nás nerozzlobilo nebo snad nepokazilo. NeÏ si to ten autobus pﬁi‰mrdolí do
na‰eho stání, kde právû v‰ichni Dokoleãkáﬁi nah˘bají ten
pûtilitrov˘ demiÏónek aÏ dnem vzhÛru, vyuÏiji nabídnutého
ãasového prostoru a vysvûtlím detailnûji, proã vlastnû Petra
Nováka oznaãuji vytrvale za „paranormálního“ Petra.
Je to proto, Ïe Petr Novák prostû a jednodu‰e paranormální
je. Chci tím ﬁíci, Ïe je obdaﬁen paranormálními schopnostmi,
tedy znalostmi a dovednostmi, které se racionálnû nedají vy266
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svûtlit. Jeho paranormalitu také chápu jako v˘hradnû kladnou
vlastnost. Îádná duchaﬁina, nic takového.
Posuzujte, prosím, v˘voj podivn˘ch událostí a okolností, tak
jak vám je pﬁedestﬁu v následujícím chronologickém v˘ãtu.
Petra Nováka jsme poprvé spatﬁili poblíÏ splavu v Dobronicích. To bylo v létû roku 1978. Nejprve jsme jej povaÏovali
za místního ‰varného a prostomyslného chasníka, kter˘ se
s obrovitou obloukovou pilou nesenou pﬁes rameno pravdûpodobnû vypravil… (zde bych velmi rád ocitoval sám sebe, ale
pro tentokrát vás toho u‰etﬁím). DÛleÏité je, Ïe se z nûj pozdûji vyklubal Pra‰ivkÛv spoluÏák ze základní ‰koly, kter˘
s námi NECHODIL ani do Radosti, natoÏ snad do stﬁedeãní
vycpálkovské pﬁípravky v ÚKDÎ.
Bez náznaku závady paranormální Petr nastartuje a ujede
minimálnû 150 km s pra‰ivkov˘m tzv. „automobilem“, kter˘
jinak vzdoroval kaÏdému pokusu o jízdu a vyÏadoval na kaÏd˘ch ujet˘ch 5 km odtaÏení a generální opravu v odbornû specializovaném servisu zn. Moskviã. O dva roky pozdûji se tent˘Ï Petr Novák objeví neãekanû ve vycpálkovské souborové
krojovnû, umí skvûle hrát „sólové“ housle, takﬁka dokonale
sólovû zpívá a ZNÁ cel˘ repertoár PPM, to jest nejménû 300
skladeb. Odkud je zná, odkudpak je umí?
Je‰tû v dobách pﬁed pﬁíchodem Honzy Pergla hraje stﬁídavû s Radimem Lhotákem primá‰e a zná preciznû úplnû
v‰e, co umíme my v‰ichni ostatní, kteﬁí se témuÏ vûnujeme
bedlivû nejménû ãtyﬁi pût let, nûkteﬁí z nás je‰tû daleko více.
Je‰tû pozdûji se Petr Novák stává ãlenem taneãní sloÏky
Vycpálkova souboru, kde od prvního momentu patﬁí k tûm
nepochybnû lep‰ím taneãníkÛm, aãkoliv nikdy a nikde pﬁedtím netancoval! Vysvûtlí mi to nûkdo?
Zvlá‰È markantní jsou Petrovy paranormální schopnosti ve
styku s jakoukoliv technikou (motory, neznámá a trvale ne267

198 4

funkãní technická zaﬁízení…). Na chalupû u Jury Hubálka
mûli ku pﬁíkladu vodní elektropumpu se vzdálen˘m ãerpadlem, která nikdy nefungovala. Paranormální Petr ji uvedl obratem do provozu, bez sebemen‰ího ohledání místa, jistiãÛ,
relé, stykaãÛ, spojÛ, vedení a k˘ho jen ãerta! Jen se toho
v‰eho tak lehce rukou dotkl a ta pumpiãka vodní radostnû
zafrkala, zabublalo to v ní a rozebûhla se takﬁíkajíc sama od
sebe…
Linkov˘ autobus do Jablonce pﬁirazil k na‰emu nástupi‰ti
na Florenci. Nás ‰est DokoleãkáﬁÛ usedlo spokojenû na
prázdná zadní sedadla, takÏe jsme pomûrnû dobﬁe vidûli, Ïe do
autobusu nastupuje chviliãku po nás kromû dal‰ích cestujících také Svatka Rabasová a Franti‰ek Iszwora. Pozdravili
jsme se navzájem pok˘vnutím hlavy. Franti‰ek Iszwora si nesl
objemn˘ tlumok a ve tváﬁi mûl svÛj v‰eznal˘ lehounk˘ úsmûv
prostírající se v okolí jeho knírku. Svatka Rabasová patﬁila ve
vycpálkovské taneãní sloÏce k nejvíce uznávan˘m a respektovan˘m osobnostem, s na‰í muzikou Dokoleãka v‰ak nemûla – natoÏ snad Franti‰ek Iszwora – nikdy nic spoleãného.
Usadili se v autokaru na nejpﬁednûj‰í dvojsedadlo, jako by
snad ãást na‰í muziky Dokoleãka v linkovém autobusu do
Jablonce ani nebyla. Vidûl jsem je, registroval jsem je, ale pak
uÏ jsem jim nevûnoval Ïádnou pozornost.
Vûnoval jsem se naopak demiÏonu.
Nebyl jsem na to sám. Odzátkované sklenûné hrdlo vesele
kolovalo od jednûch úst ke druh˘m. Cesta z Florence do
Jablonce trvá pﬁibliÏnû padesát minut. PetrÛv demiÏón byl
prázdn˘ jiÏ na veliké kﬁiÏovatce v Hodkovicích nad Mohelkou.
O deset minut pozdûji jsme vystupovali z autobusu na zastávce pod znám˘m jabloneck˘m stadiónem Na Stﬁelnici.
Od zastávky vede vzhÛru ke stadiónu pﬁíkrá asfaltová silnice – na jejímÏ vrcholu stál jiÏ smûjící se Jarda Helebrant.
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Spatﬁil jsem je‰tû Franti‰ka Iszworu, jak nahazuje popruhy obﬁího batohu na ramena a spoleãnû se Svatkou Rabasovou se
vydává za Jardou do kopce. Jsa zcela bez zátûÏe, pﬁede‰el jsem
je rychle a u Jardy Helebranta jsem byl jako první.
Jára se na v‰echny smál jako sluníãko.
Dávno si asi celou na‰i skupinku vystupující z autobusu
pﬁepoãítal a byl jistû neobyãejnû spokojen, Ïe má v‰echna svá
kuﬁátka jiÏ pod sv˘mi kvoãními kﬁídly, Ïe jsou v‰echna kuﬁátka
evidentnû zdráva, nemotají se a pohybují se dosud znaãnû ãile
po sv˘ch vlastních noÏiãkách. Nevûnoval mi sebemen‰í
pozornost, stále hledûl na celou pﬁicházející skupinku.
Zachroptûl jsem mu tedy zblízka do tváﬁe: „Buì tady bude
Franta Iszwora, nebo tady budu já!“
„Éééé ha, ha, ééé, cha, chá, jéje, chá, cha cha, chá…,“ neposlouchal mû, nevidûl mû, smál se vesele a hledûl pﬁi tom do
dáli.
Otoãil jsem se a vracel se zpût dolÛ po silnici. Vtom jsem
spatﬁil od Jablonce pﬁijíÏdût linkov˘ autobus. Popobûhl jsem
tûch pár krokÛ z kopce, autobus jiÏ stál na zastávce, a kdyÏ
jsem chvatnû dobûhl, ﬁidiã za mnou zavﬁel dveﬁe a rozjel se.
„Dûkuju, dûkuju vám. Kampak vlastnû jedete?“
·oféra jsem otázkou zjevnû pﬁekvapil – v‰echny linkové
autobusy mûly ceduli s cílovou stanicí za pﬁedním sklem.
„Do Turnova.“
Zaplatil jsem jízdné a posadil se.V Turnovû jsem vystoupil
u nádraÏí, vlak na Prahu jel asi za hodinu, kterou jsem si ukrátil nepûkn˘m posezením v nádraÏní restauraci. Kvalita
tehdej‰ího místního moku by ze mû bezpeãnû udûlala abstinenta.
Z vlaku, ve kterém jsem si lehce schrupl, jsem vystoupil ve
Vysoãanech a jal se pátrat po budce s fungujícím telefonním
aparátem.
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Volal jsem domÛ manÏelce. Dûlám to vÏdy, pokud se domÛ
vracívám dﬁíve, neÏ bylo pﬁedem domluveno. Ne Ïe bych se
snad obával, Ïe budu vytﬁepávat nûjakého jiného oslnivého
hezouna ze svého vlastního pyÏámka. Moje Ïena je ale uvyklá,
kdyÏ za mnou koneãnû tu a tam zapadnou dveﬁe, rozloÏit si
po podlaze celého bytu papírové stﬁihy ãi konat nûjaké jiné
pro mû zcela nepochopitelné a na prostor nároãné úkony,
takÏe mÛj neoãekávan˘ návrat by se mohl ukázat jako nesluãiteln˘ se Ïivotem.
Pokud pﬁedem telefonuji, oãekává mû po návratu domÛ
teplá veãeﬁe a navozené situaci celkem pﬁimûﬁené humanitární zacházení.
Sobota a nedûle probûhly u nás zcela normálnû, aÏ v podveãer, ale hlavnû potom v pondûlí ráno mû lehce zachvátily
jisté obavy. Nevûdûl jsem (nevím to ostatnû dodnes), co se
v Jablonci dûlo, nevûdûl jsem kolik a jak˘ch vystoupení tam
vlastnû muzika Dokoleãka mûla.
Nemohl jsem pochopitelnû tu‰it, Ïe v‰e probûhlo k naprosté spokojenosti, moji basu tam s sebou pﬁece mûli, bez
problémÛ na ni zahrál Honza Pergl, jeho part bez potíÏí odehráli Radim Lhoták s Petrem Novákem. (Pozdûji muziku
Dokoleãka je‰tû velice v˘raznû posílil Rudla Helebrant, JardÛv bratranec, kter˘ je nesrovnatelnû lep‰ím kontrabasistou
a zpûvákem, neÏ jsem kdy byl já. Dokoleãkáﬁi tak získali na hudební preciznosti a ãistotû pﬁednesu, aniÏ by cokoliv tratili na
pÛvodním skvûlém odpichu a jiskﬁe.)
V devût dopoledne jsem ztratil nervy a zavolal Jardovi
Helebrantovi.
„Pﬁiì si ke mnû pro sv˘ vûci! Mám je tady u sebe!“ usekl
do telefonu Jarda a okamÏitû zavûsil.
To pro mû nevûstilo vÛbec nic dobrého. Byl jsem pomûrnû dost psychicky dole, uznával jsem svoje neomluvitelné pro270
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vinûní, rád bych mu v‰e obsáhle a sloÏitû vysvûtloval. Pﬁipravoval jsem se k omluvû, v duchu jsem si v‰e jiÏ formuloval.
Zvedl jsem se od kanceláﬁského stolu, zapsal do knihy sluÏebních pochÛzek: „¤empo, VûzeÀská ul., úãel: sluÏební jednání“ a vyrazil jsem na cestu.
Jarda Helebrant pracoval asi pût minut pû‰ky ode mû,
v Rybné ulici, pﬁímo za obchodním domem Kotva.
DÛm byl z ulice uzamãen, ohlásil jsem tedy dole do mluvítka svoje jméno, Jarda mi shora zabzuãel a já se vydal na
dlouh˘ pochod pûti podlaÏími (v˘tah nebyl, nebo snad byl
a právû toho dne nejezdil?), Jardova tehdej‰í úﬁadovna se nacházela aÏ pod stﬁechou.
První dvû patra jsem zdolal velmi snadno, ve tﬁetím patﬁe
jsem se v nasazeném rychlém tempu ponûkud rozvolnil, pﬁi
postupu ãtvrt˘m patrem jsem zapojil svoje morálnû volní
vlastnosti. KdyÏ jsem se vysílenû doplouhal na dûlící podestu
pod pát˘m patrem, spatﬁil jsem Jardu Helebranta stojícího ti‰e
na posledním schodu.
Nesmál se.
Byl bled˘.
Vedle sebe mûl pﬁipraven kontrabas ve futrálu a ta‰ku
s m˘mi vûcmi, které jsem mu pﬁedal v pátek k pﬁevozu do Jablonce. Do‰el jsem pouze pût schodÛ pod nûj, hlavu jsem mûl
tak pﬁibliÏnû ve v˘‰i jeho kolen. Neﬁekl jsem vÛbec nic. Nemohl jsem. Ne‰lo to. Zvedl jsem jen hlavu a pohlédl nahoru
k Jardovi.
„Lidová dudácká muzika Dokoleãka o tvém pﬁípadu diskutovala. Hlasovali jsme. Rozhodli jsme se jednomyslnû. Z muziky Dokoleãka tû vyluãujeme!“
Vzal jsem si svÛj kontrabas a ta‰ku. Otoãil jsem se a sestupoval dolÛ. Podíval jsem se je‰tû naposledy vzhÛru: Jarda
Helebrant tam stál bez pohybu, stál na samém vrcholu toho
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nekoneãného schodi‰tû. Nebyl to mÛj folklorní PánbÛh: byl to
zsinal˘ andûl pomsty.
Pﬁed domem jsem si rychle pﬁehodil basu na záda:
„Tak voni si ti bejci klidnû vylouãej sv˘ho z a k l a d a t e l e ! “

Eva a Radomil Rejškovi, 1 . 7. 2007

Jirko, tak jsem si myslela, Ïe 1. ãást Tvého materiálu, kterou
jsem s mal˘m sebezapﬁením proãetla, je prakticky „rozjezd“
k tomu lep‰ímu. BohuÏel z na‰eho hlediska je 2. ãást „rozjezd“ k tomu hor‰ímu. Celá ﬁada vulgarit, vûãná pﬁítomnost
chlastu a odkr˘vání naprosto nepodstatn˘ch momentÛ
(ãasto i vytrÏen˘ch z kontextu nebo i nepravdiv˘ch údajÛ)
ze Ïivota souborákÛ, to je, jako bys mluvil o sv˘ch krátk˘ch
pﬁestﬁelkách s manÏelkou, s níÏ v relativní pohodû Ïije‰ uÏ
desítky let a která je Ti obûtav˘m a nenároãn˘m pomocníkem v Ïivotû. NemÛÏeme pochopit, Ïe soubor TvÛj Ïivot
„obohatil“ pouze takto, a jsme z toho opravdu smutní. Necitlivû hodnotí‰ lidi, kteﬁí svÛj pﬁínos do souboru jistû
– a v to pevnû doufáme – vidûli i v nûãem jiném neÏ
„chlastu“, flirtech a neomalenosti. Nevím, jestli jsi také vûdûl, co nûkteﬁí lidé byli ochotni pro soubor obûtovat a co mu
dobrého pﬁinesli. Nebo jsi o tom vÛbec neuvaÏoval a bral
to u druh˘ch jako samozﬁejmost? O tom by se mûlo hlavnû
mluvit a vûdût. KdyÏ ãtu ty Tvé kapitoly, je mi skoro líto, Ïe
jsme obûtovali více neÏ 40 let práce pro takov˘to „efekt“.
TvÛj pﬁístup ubliÏuje lidem, ubliÏuje souboru, kter˘ si to za
tu mnohaletou dobrou práci nezaslouÏí. Proto si dobﬁe rozmysli, co a jak bude‰ psát a o ãem. Pro koho by to mûl b˘t
pﬁínos. Je to na Tvé zodpovûdnosti. Eva a Radek Rej‰kovi
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Blanka Hemelíková, 4. 7. 2007

Ahojda Jirko, promiÀ Ïe reaguju trochu pozdûji, ale je‰tû
jsem se del‰í dobu rozm˘‰lela, co k Tvému textu ﬁíci. Potkala mû Jana Rychtová a musím Ti trochu poreferovat
o tom, co ﬁíkala, i kdyÏ Ti, myslím, napí‰e ona sama. Hlavní
bylo, Ïe odmítala kniÏní vydání textu, protoÏe se to nepﬁíjemnû dot˘ká hodnû lidí, i Míly Rychty a nemocného Vládi
Holuba. Není to pod jejím vlivem, ale dospûla jsem k názoru, Ïe je lep‰í pﬁátele ‰etﬁit a o lidech nenaladûn˘ch na
stejnou strunu radûji mlãet. V této podobû, v jaké to má‰,
s tóny ironie a ostré satiry vÛãi jednotliv˘m lidem ve
Vycpálcích, bych tedy volila nepublikovat to. Anebo to zredigovat, i s tím, Ïe zvolí‰ úplnû jinou koncepci a charaktery
bude‰ vybírat jiné. Není tﬁeba Ti radit, jak to zredigovat, to
umí‰ Ty sám. A tak drÏím paleãky, aby se Ti dobﬁe rozhodovalo, a budu se tû‰it na zprávy od Tebe. Snad jsem Tû moc
nezklamala, mûj se hezky a zatím ahoj, Blanka

Zuzana Kunclová, 25. 7. 2007

Ahoj Jirko, vlastnû k tomu tentokráte nemám moc pﬁipomínek. KdyÏ to ãtu, tak se mi vybavují (nûkdy vlastnû po
dlouh˘ch letech) dal‰í záÏitky. Ale to jsou jiÏ moje vzpomínky – a kníÏka, to jsou tvoje vzpomínky. (A právû ty na‰e
vzpomínky by tvá kníÏka asi mûla vyvolat.Tak to funguje.)
Druhá vûc je, Ïe mnoho tv˘ch postﬁehÛ je pro mû zcela
nov˘ch. Buì jsou to situace, u kter˘ch jsem tenkrát byla
pﬁítomna, ale asi jsem je nevnímala, anebo jsem pﬁítomna nebyla, neb jsem v nûkter˘ch popisovan˘ch letech byla
tûhotná a na mateﬁské. TudíÏ je nemohu komentovat.
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Pﬁeãetla jsem si to teì po dovolené celé znova, a opravdu není tam nic, s ãím bych nesouhlasila anebo by se mi
zdálo pﬁitaÏené. Fakt je, Ïe se asi Mílovi moc dobﬁe nespí
a zvoní mu v u‰ích.
Jedna vûc mi tam trochu vadí. Ne tedy ta vûc sama
o sobû, neboÈ opravdu patﬁila k celému dûní a holdovali
jsme jí v‰ichni a ranní kocoviny byly stra‰né – alkohol.
Jen z tvého psaní mám nûkdy pocit, Ïe jsme vlastnû nikdy
nic jiného nedûlali, neÏ Ïe jsme vÏdy konãili pod stolem.
Zvlá‰tû u popisování zájezdu do BLR. Tam to na mû pÛsobí zmatenû a dûlá to na mû dojem, Ïe jsme byli v‰ichni
jen banda oÏralÛ a stále se jen nûkde váleli.A naopak mi
z tvého vyprávûní pﬁi‰lo, Ïe vlastnû chudáci – vedení
a Jarda – s námi nic nezmohli.
Já vím, ona to asi udûlá ta zkratka ve vyprávûní, kdy
se nechce‰ rozepisovat o v‰em. Je to jako vzpomínání
v hospodû, kdyÏ záÏitky s alkoholem nakonec pﬁedãí ty ostatní. Ale vÏdy to pochopí a baví se tím jen ti zúãastnûní.
Ostatní jen koukají a nevûdí. Myslím si, Ïe kdyÏ to bude
ãíst nûkdo z nás, tak to tak také bude fungovat. Ale nevím,
jak to zapÛsobí na nûkoho cizího.
MoÏná, Ïe i s tou fackou, kdyÏ uÏ ji tam zmiÀuje‰, by
bylo lep‰í to trochu rozvést. Nakonec jsem se nikde jako
ãtenáﬁ nedozvûdûla, zda ji dostala oprávnûnû nebo ne
a zda ten postoj nás ostatních – bojkot – byl správn˘.
MoÏná by staãilo jednu dvû vûty dodat.
Je to nabité událostmi, kde se rychle stﬁídá jedna situace s druhou. Ale oproti prvním pûti kapitolám se uÏ
v tom neztrácím a dobﬁe se mi to ãte.Víc to ale na mû pÛsobí jako dokument o té dobû a o dûní v souboru neÏ
jako „román“ nebo „povídky“. Díky a mûj se fajn Zuzana
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Ivan Rendl, 30. 7. 2007

Ahoj Jiﬁí, úplnû první a urãitû ne poslední pﬁipomínka
(ale ryze pﬁátelská): V Grébovce byl aÏ do revoluce
ÚDPMJF neboli Ústﬁední dÛm pion˘rÛ a mládeÏe Julia
Fuãíka. Mimochodem Grébovka je na Praze 2, takÏe ani
nemohla b˘t Obvodním domem pro Prahu 10, to by soudruzi nedopustili. Ke zmûnám názvÛ zﬁizovatelÛ apod.
docházelo aÏ po roce 89… I kdyÏ bylo nûkolik pokusÛ
o vymy‰lení názvu souboru, nikdy nebyl Ïádn˘ oficiálnû schválen. Vzpomínám si na jeden z nejvtipnûj‰ích,
kter˘ vymyslel Ivan Spiess – HaãíÏkuã (to bylo v dobû, kdy
celému souboru ‰éfoval pan Hájek a taneãní sloÏku vedly
paní âíÏková a Kuãerová). Tak to jen pro upﬁesnûní. Ivan
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Vinohradské divadlo, Kolečka, 1984.

Vinohradské divadlo, Husar, 1984.
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Vinohradské divadlo, Husar, 1984. Ondřej Pfeffer, Radek Rejšek.

Vinohradské divadlo, Houser, 1984. Kateřina Džbánková, Ondřej Pfeffer.
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Kaštov, 1980. Petr Novák přesně ve středu Pražské prašivkové muziky.
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KAPITOLA DVANÁCTÁ
SEXUÁLNÍ ANTIKLIMAX FRANTY ORAVCE. SOUSTŘEDĚNÍ
VYCPÁLKOVCŮ V KLÁNOVICÍCH. VLAK DRUŽBY STÁTŮ
SOCIALISTICKÉHO SPOLEČENSTVÍ, SOUČÁST KVĚTNOVÝCH OSLAV
40. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI SOVĚTSKOU ARMÁDOU.
PALÁC REPUBLIKY V BERLÍNĚ. RECEPCE U MINISTRA KULTURY NDR,
SOUDRUHA HOFFMANNA. CO SE VŮBEC NESTALO V POZNANI.
CO SE NAOPAK STALO V ÚSTÍ NAD LABEM. PEPA DVOŘÁK.
LÁSKOU OMÁMENÉ MORMONSKÉ KRASAVICE Z UNIVERSITY MĚSTA
PROVO VE STÁTU UTAH, USA, PRONÁSLEDUJÍ NIC NETUŠÍCÍHO
VLÁĎU DĚDEČKA AŽ DO NAŠÍ STOVĚŽATÉ MATIČKY PRAHY.

„KaÏd˘ ogar mosí maÈ klobúk!“ prohlásil Franta Oravec zcela
nekompromisnû, ostﬁe a rezolutnû. Bez varování mi energicky narazil, je‰tû stále ve dveﬁích, homolovit˘ vala‰sk˘ klobouk se ‰irokou stﬁechou, ovinut˘ pestﬁe ãervenozelenou
krempou. Klobouk mûkce dosedl a zapﬁel se ve svém klouzavém sesuvu aÏ o moje trãící plachÈáky, které mám skuteãnû vût‰í neÏ veliké právû jen proto, abych vás dobﬁe sly‰el.
Nebránil jsem se pﬁekvapivému ataku Francína Oravce,
i kdyÏ no‰ení takto vysok˘ch zdobn˘ch a krá‰lících prvkÛ
uvnitﬁ malého panelákového bytu 2 + 1 v Praze 4-Chodovû lze
míti celkem po právu za nepraktické.
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Vstoupil jsem do místnosti, kde jiÏ bylo usazeno pﬁibliÏnû
dvacet VycpálkovcÛ. V‰ichni kluci mûli na hlavách vala‰ské
klobouky. Nûkteﬁí mûli mnohem men‰í u‰i neÏ já.
Franti‰ek Oravec pﬁi‰el do taneãní sloÏky Vycpálkova souboru na pﬁelomu let 1982–1983. Pochází z Velk˘ch Karlovic,
je to prav˘ beskydsk˘ Valach, kter˘ dlouhá léta tancoval ve vsetínském souboru Vsacan. Po pﬁestûhování do Prahy se stal
jednou z nejrázovitûj‰ích postav Vycpálkova souboru. Je to
skvostn˘ zemit˘ zpûvák, nenapodobiteln˘ pﬁírodní taneãník
od Pánaboha, jak se tomu ãesky odbornû ﬁíká: „natur‰ãik“.
Rozliãn˘ch veãírkÛ a pﬁátelsk˘ch posezení bylo postupem ãasu ve vycpálkovské komunitû takové mnoÏství, Ïe jiÏ
prostû ne‰lo úãastnit se v‰eho. Museli jsme si z rozliãn˘ch pozvání peãlivû vybírat.
Skvûlou teorii k tomu pozdûji promyslel Ondﬁej Pfeffer,
kter˘ prohla‰oval, Ïe se ãlovûk jednodu‰e musí zúãastnit
devíti mejdanÛ z deseti, aby posléze zaÏil ten jeden, kter˘ je
skvûl˘, pamûtihodn˘ a zcela neopakovateln˘.
Právû takov˘ byl i mejdan u Franty Oravce v paneláku na
Chodovû. Velice pozdû jsem si uvûdomil, jak daleko jsem od
centra Prahy, Ïe bez metra se domÛ asi dostanu jen obtíÏnû
a Ïe praÏské metro po pÛlnoci, jak jest kaÏdému známo, nejezdí. Proto jsem poÏádal Frantu, aby mû nûkam uloÏil, Ïe si
pﬁed pracovním dnem potﬁebuji lehce schrupnout. Franta vy‰átral deku a pol‰táﬁ a ukázal mi na úzké kanapátko.
Vysvlékl jsem se do trenek a triãka, hupnul pod deku a ve vteﬁinû tvrdû usnul. Probudilo mû to, Ïe kdosi jemnû nadzvedával
pokr˘vku – a náhle se ke mnû poãal zvolna a opatrnû sunout
hranat˘ a znaãnû seschl˘ zadek, odûn˘ jen v tenouãk˘ch slipech!
Kolem tma jako v ranci, otoãil jsem se rychle na bok, posunul se ráznû aÏ ke zdi, pﬁiãemÏ jsem se bolestivû udeﬁil do
kostrãe, aÏ se mi v zorniãkách leknutím zajiskﬁilo.
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Hranatému zadku v‰ak moje bolest nevadila, tlaãil se smûrem ke mnû stále dál a dál, aÏ nakonec skonãil nesnesitelnû
tûsnû pﬁímo v mém klínû. Zadek se zaãal nevkusnû vrtût nahoru a dolÛ, doleva, doprava, dopﬁedu, vzad, jakoby hledal ten
správn˘ ìulíãek mezi pomûrnû vykotlan˘mi péry star‰ího
kanapátka, které jistojistû pamatovalo znaãnû bouﬁlivé eskapády Franckova pradûdeãka.
Prudce jsem se na starosvûtském lÛÏku vztyãil.
„Co sa tu… Co sa tu tak sééére‰?“
„Táhni s tou kostnatou a vyschlou prdelí, Francku!“
„Tys nikdá neleÏál s chlapem? Tﬁebas pod jednou celtou nûkde na ãundru?“
Franta znaãnû otrávenû opustil kanape.
Vzápûtí jsem opût usnul. Samozﬁejmû, Ïe jsem mnohokrát
„leÏál“ na jednom místû s dal‰ími kamarády. JenomÏe jsme
vÏdy byli hodnû obleãení. Asi vÛbec ze v‰eho nejhor‰í to
bylo na vojnû v zimû 1969–1970, kdyÏ v kasárnách pﬁestalo
fungovat ústﬁední topení a mrazem praskala i voda v trubkách
ve zdi. Nosili jsme na sobû v‰echno, co jsme tenkrát mûli.
Spodky, teplákovou soupravu, patery ponoÏky, tﬁi svetry,
oteplováky, maskáãe. Vypadali jsme v‰ichni jako chodící reklamy pneumatikáﬁské firmy Michelin. Stejnû nám ale bylo
stále zima.
Na noc jsme sráÏeli v‰echny postele na cimﬁe a v‰ichni
jsme si vlezli tûsnû k sobû, na jednu hromadu pod tlustou
vrstvu vytvoﬁenou ze v‰ech dek, co jsme tenkrát mûli. Spali
jsme tak blízko u sebe, Ïe kdyÏ se jeden otáãel, museli jsme
se na jeden ráz obrátit v‰ichni. Nepopsateln˘ smrad tam byl,
ale také pûkné teplouãko.
Ráno jsem vstal, oblékl se a spûchal rychle na první metro.
Nikoho jsem nebudil.Ti‰e jsem za sebou zaklapl dveﬁe.
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Soustﬁedûní Vycpálkova souboru v Klánovicích u Prahy se konalo v pûkném prostﬁedí lesoparku. K dispozici nám zde byl
cel˘ sportovní areál a veliká tûlocviãna. První dva dny vyuÏilo
vedení souboru k prozkou‰ení a detailnímu propilování v‰ech
tancÛ celého tehdej‰ího vycpálkovského repertoáru. Spoleãnû s námi byl v klánovickém sportovním areálu ubytován
trojãlenn˘ moderní jazz balet z Bratislavy a ãtyﬁãlenná folková
skupina z Brna. KdyÏ jsme je poprvé usly‰eli hrát, okamÏitû
jsem si vzpomnûl na vynikající australskou skupinu The Seekers. Ne snad, Ïe by je ti BrÀáci nûjak kopírovali nebo dokonce vûdomû napodobovali, ale mûli úplnû stejné nástrojové
sloÏení: kontrabas, dvû kytary, stejné mûli i vedení vokálÛ.
Jasnû stﬁíbﬁit˘ vedoucí dívãí soprán, plus tﬁi hlasy instrumentalistÛ poskládány v moc pûkném ãtyﬁhlasu. Austral‰tí
Seekers byli velice populární v polovinû ‰edesát˘ch let, celosvûtovou proslulost zaloÏili pﬁedev‰ím sv˘m megahitem
The Carneval is Over, coÏ nebylo nic jiného neÏ stará ruská
dumka Volga,Volga, maÈ rodnája s odli‰n˘m textem a ve vícehlasém folkovém hávu. Brnûn‰tí Seekers hráli pouze vlastní
skladby a dobﬁe do na‰í velikánské party zapadli, celé následující turné po NDR a Polsku absolvovali pozdûji spoleãnû
s námi.
„No, Zuzano…, nedûlej fóry…,“ zaslechl jsem úplnû zﬁetelnû mámiv˘ hlas osvûdãeného prvního krasavce a milce
Vycpálkova souboru Ondﬁeje Pfeffera. Staãil jsem se právû
s úlevou usala‰it na své posteli, pﬁíãky mezi pokoji ubytovacích srubÛ v Klánovicích nepatﬁily v‰ak bohuÏel k tûm nejtlust‰ím.
„Ne, Ondro! Ne! Ondro, Ondro, tak nechej toho!“
Zvedl jsem se znaãnû otrávenû z postele a ode‰el si lehnout
ven na parkové laviãky stojící pﬁímo pﬁed tûlocviãnou.Tam se
mi pozdûji dostalo neãekanû sladké odmûny v podobû ne282
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opakovatelné zpravodajské pﬁíleÏitosti. Zhlédl jsem z bezprostﬁední blízkosti Pﬁíjezd Ministerské Delegace.
Na asfaltovan˘ plácek pﬁed tûlocviãnou vplulo náhle ‰est
ãern˘ch vozÛ Tatra 613.Tyto automobily byly v osmdesát˘ch
letech dvacátého století nepopírateln˘m znakem vladykÛ
a gubernátorÛ tehdej‰í moci. Obyvatelstvo âSSR si ov‰emÏe
na trhu nemohlo Tatru 613 zakoupit: celá v˘roba byla urãena
v˘hradnû vûrchu‰ce, tedy tûm, co si kdysi, ne zas tak úplnû
dávno z vûãného nadhledu historie, vyt˘ãili za svÛj cíl dosaÏení stejn˘ch práv a poÏitkÛ pro v‰echny.
Po zastavení v‰ech ãern˘ch limuzín a jejich vyrovnání do
oku lahodícího tatrováckého krasotvaru jali se vystupující
práskat veledÛleÏitû dveﬁmi limuzín, utahovali sobû pestré
uzelce kravat, dosud je‰tû cestovnû rozvolnûné, zastrkávali si
vyhﬁezlé podolky na‰kroben˘ch ko‰il zpût na jejich propocená místa pod sádelnat˘mi pandûry a nad sulcovatû rosolovit˘mi h˘Ïdûmi. Prstíkem nenápadnû dloubavû lovili, hmatali,
‰átrali a cosi uvnitﬁ gatí ohledávali. Poté vypro‰Èovali a pﬁemísÈovali zaseklé a na tûsno pﬁischlé prádlo a celé vulkanicky pﬁisáté stﬁedové partie sv˘ch kalhot (tzv. WolfÛv revír),
které se jim rozplizle zapaﬁen˘m pobytem v bohatém ãalounu nemile zakously.
Hned poté se funkcionáﬁi chápali ruãe sv˘ch ãern˘ch
ta‰ek, kde mûli termínovû pﬁeplnûné diáﬁe, pﬁetékající plánovací záznamníky, úﬁední akta, návrhy usnesení, nûkolik
síÈov˘ch grafÛ, pár dovednû splácan˘ch chozra‰ãotÛ, bloky,
tuÏtiãky mûkké, platinová péra tvrdá a sadu jiÏ pﬁed lety vyschl˘ch fixÛ.
Nemohl jsem vychutnat celou scénku aÏ do jejího parádního závûru (formování expediãní kohorty), protoÏe jsme
mezitím byli v‰ichni svoláváni do tûlocviãny. KdyÏ jsme se
srovnali a uti‰ili, napochodovala dovnitﬁ odborná komise, jiÏ
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ve vzornû urovnaném pracovním útvaru, tj. dle v˘znamu
a drÏby zastávané funkce (léna). Její ãlenové jiÏ v niãem nepﬁipomínali jedince, kteﬁí by snad mohli mít lidské potíÏe se
zaﬁízl˘m prádlem nebo podolky ko‰il.
Jako první se profesionálním kulturním odborníkÛm pﬁedstavili brnûn‰tí Seekers. JiÏ pﬁi druhé skladbû je komise bohorovnû zastavila, s poukazem na to, Ïe je to skuteãnû v˘borné a znalci V‰ehomíra mají momentálnû bohuÏel málo
ãasu. Potom jsme pﬁi‰li na ﬁadu my. V prÛbûhu dvoudenního
soustﬁedûní jsme mûli s muzikou detailnû propilován a secviãen cel˘ tehdej‰í vycpálkovsk˘ program, komise v‰ak
chtûla vidût pouhé dva tance.
Na závûr, tûsnû pﬁed odjezdem ‰estsettﬁináctek, jsme byli
seznámeni s tím, Ïe soubor Josefa Vycpálka byl spoleãnû
s brnûnsk˘mi Seekers a bratislavskou trojicí moderního jazz
baletu povûﬁen representací âeskoslovenské socialistické republiky ve „Vlaku druÏby“ v‰ech státÛ socialistického spoleãenství. Akce je poﬁádána ke ãtyﬁicátému v˘roãí osvobození
na‰í vlasti Rudou armádou a poputuje územím NDR, PLR
a âSSR. Hlavními poﬁadateli a organizátory akce jsou ústﬁední
stranické listy jmenovan˘ch zemí: Neues Deutschland, Trybuna ludu a Rudé právo.
První t˘den v kvûtnu 1985 jsme tedy se v‰í garderobiérou
a nástroji obsadili zvlá‰tní vagón vlaku a vyrazili smûrem na
DráÏìany.V tomto mûstû, které je‰tû po ãtyﬁiceti letech neslo
viditelné stopy po spojeneckém bombardování, jsme absolvovali velmi úspû‰né samostatné vystoupení v místním
divadle, po kterém jsme se pﬁesunuli k ubytování do Berlína.
Dopoledne jsme vûnovali prohlídce berlínské televizní
vûÏe a následoval opulentní obûd. Nikdo nám v‰ak nesdûlil, Ïe
je to na del‰í dobu na‰e poslední jídlo. Odpoledne jsme jiÏ museli b˘t v plné krojové parádû v Paláci republiky. Spatﬁili jsme
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poprvé skvûl˘ sál, v nûmÏ se odehrával famózní zábavn˘ poﬁad Ein Kessel Buntes, na nûjÏ vÏdy touÏebnû ãekala pﬁed televizními obrazovkami pravého socialistického umûní laãná
ãeskoslovenská divácká obec.
V prÛbûhu zkou‰ek na veãerní pﬁím˘ televizní pﬁenos jsme
se dozvûdûli, Ïe budeme tancovat jen krátkou závûreãnou ãást
ze Skoãné, kdyÏ pﬁedtím udûláme zdobné chro‰tí bratislavskému modernímu baletu a je‰tû i brnûnsk˘m Seekers, kter˘m
jejich jedinou píseÀ reÏisér razantnû pokrátil na pouhou sloku.
V prÛbûhu celého takto vyslepovaného, pﬁibliÏnû pûtiminutového „ãeskoslovenského pﬁíspûvku“ se na obrovitá projekãní
plátna v pozadí scény promítaly zábûry sovûtsk˘ch tankÛ,
zepﬁedu, zezadu i z boku, ‰eﬁíky, slzy radosti, úsmûvy, mávání
rozradostnûného davu, mladá je píseÀ, ach, holubiãka ãistá…
V prÛbûhu odpoledne vládl zvlá‰tní zmatek, zpÛsoben˘ zejména tím, Ïe reÏisér udílel pokyny v nûmãinû, a neÏ se to staãilo pﬁeloÏit dvûma tisícovkám úãinkujících, trvalo to opravdu
dlouho. Veãera v Paláci republiky se totiÏ zúãastnily v‰echny
státy socialistického spoleãenství, nebyli tam pouze soudruzi
Kubánci, kter˘ch se zﬁetelnû oslavy ukonãení druhé svûtové
války nijak net˘kaly.
Jiné reprezentace na tom nebyly se stál˘m zkracováním
poﬁadu o nic lépe neÏ my. Rychlé stﬁídání zemí na centrálním
pódiu vedlo ke znaãn˘m zmatkÛm v zázemí. Pﬁístupové
chodby byly neustále plné odcházejících a pﬁicházejících
souborÛ.
Zdaleka ne v‰echny státní reprezentace byly folklorního raÏení. Udivující byl zejména stoãlenn˘ pûveck˘ sbor nûmeck˘ch demokratick˘ch soudruÏek uãitelek, dokazující vcelku
jednoznaãnû, Ïe nedostatek tukÛ a mléka v NDR je pouze
lÏivou propagandou ‰íﬁenou k nám rozliãn˘mi zkrachoval˘mi zaprodanci ze Západu.
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Mnû se líbila nejvíce profesionálnû skvûlá rumunská cimbálovka sloÏená ze sam˘ch sociálnû nepﬁizpÛsobiv˘ch obãanÛ.
V‰echny pﬁítomné muÏe téÏ silnû zaujala malá mongolská
artistka, která se zakroutila tak dovednû, Ïe právû tam, co mají
na‰e slu‰ná dûvãata svojí ãimburinku, mûla cizokrajná dûva náhle hlavu, která na nás av‰ak zírala s úsmûvem ponûkud strojen˘m.
Nekoneãné ãekání v chodbách Paláce republiky NDR pozdûji geniálním zpÛsobem rozãísl Pepa Dvoﬁák, o kterém bude
je‰tû ﬁeã podrobnûji. Pepa na jedné ze spojovacích chodeb
uchopil zezadu v pase Káãu DÏbánkovou, sunul ji tûsnû pﬁed sebou v taneãním rytmu dva pomalé kroky, tﬁi rychlé. A nahlas ke
svému taneãku rytmicky vykﬁikoval: „Hop, ‰up, py – tlí – ãek!“
K dadaistickému nesmyslu se okamÏitû pﬁidala nejménû
polovina VycpálkovcÛ, poflakujících se otrávenû na téÏe
chodbû, utvoﬁili jsme dlouh˘ ﬁetûz a do taneãního rytmu pﬁi
pohybu vpﬁed skandovali uÏ v‰ichni: „Hop, ‰up, py – tlí – ãek!“
Pﬁidávali se dal‰í a dal‰í státní reprezentace, které pochopitelnû vÛbec netu‰ily, co ta slova znamenají, respektive k ãemu
tak asi navádûjí; nakonec vznikl dlouh˘ mezinárodní ﬁetûz jiÏ
pomûrnû velice hlasitû provolávající „Hop ‰up, py – tlí – ãek!“
Pepa Dvoﬁák na ãele dlouhého ﬁetûzu tlaãil Kaãku DÏbánkovou, která jiÏ zvedla vysoko obû paÏe a taneãnû s nimi mávala nad hlavou. ¤ídil ji nejprve chodbami Paláce republiky, aÏ
ji zruãnû vymanévroval vrátnicí z Paláce republiky pﬁímo na
Alexander Platz, do plného odpoledního provozu, a za nimi se
táhl úctyhodn˘ mnohohlav˘ had v krojích ãi kost˘mech rÛzn˘ch zúãastnûn˘ch zemí, takÏe na námûstí pﬁítomná policie
NDR, v domnûní, Ïe se jedná o nûjakou organizovanou akci,
usmûrÀovala veﬁejnou dopravu a vytváﬁela dal‰í prostor pro
ná‰ ﬁetûz, ke kterému se na konci pﬁipojovali turisté, ãumilové
i obyvatelstvo Berlína… V‰ichni k tomu ãesky provolávali:
286

1985

„Hop, ‰up, pytlíãek!“ Historicky to mohlo tehdy v Berlínû celé
dopadnout úplnû jinak…
Konec stále se zvût‰ujícímu ﬁetûzu udûlali aÏ po nûjaké
dobû asistenti nûmeckého reÏiséra z Paláce republiky, kteﬁí povolali na scénu v‰echny úãinkující najednou. Nacviãoval se
právû závûr mezinárodního poﬁadu, tj. závûreãná apotheosa
– neboli mrvenice. Zde nám byl, po sáhodlouh˘ch problémech s tlumoãením do rozliãn˘ch jazykÛ úãastníkÛ mezinárodního mumraje, objasnûn ideologicko-politick˘ zámûr reÏisérÛv. MuÏi ze v‰ech souborÛ mají uchopit za ruku dívku
z jiného národního souboru, v‰ichni se na scénû úplnû promíchají a docela na závûr spoleãnû zazpívají, kaÏd˘ v mateﬁ‰tinû, populární Internacionálu.
Existovalo zde opravdu reálné nebezpeãí, Ïe se staneme
lacinou koﬁistí nûkteré z ãetn˘ch Brunhild a Valk˘r (tuky
+ mléko) ze zpûvného chóru NDR. V nebezpeãí jsem na nic
neãekal: okamÏitû jsem uchopil za ruku okatou a usmûvavou
Maìarku, která celkem s radostí kvitovala, Ïe jsem s ní urychlenû zamíﬁil aÏ úplnû dozadu, do nejvzdálenûj‰ího rohu obﬁí
scény.
ReÏisér nûkolikrát spoleãn˘ zpûv Internacionály zastavil
a stále nám v‰em bylo zdÛrazÀováno, Ïe se jedná o pﬁím˘ TV
pﬁenos, v‰ichni tedy musíme zpívat jazykem své zemû, nikdo
Ïe nemá jistotu, koho si v detailu ‰venkující kamera vybere.
K veãeru jsme jiÏ pociÈovali znaãn˘ hlad a ÏízeÀ, byli jsme
ale informováni, Ïe Ïádná veãeﬁe plánována není. Ihned po
skonãení TV pﬁenosu se naopak uskuteãní slavnostní recepce
ministra kultury NDR Hoffmanna pro v‰echny úãastníky mezinárodní akce.
Hledi‰tû Paláce republiky bylo pﬁi pﬁedstavení zcela zaplnûno, na‰e vystoupení probûhlo bez sebemen‰ího zádrhele
a pak uÏ jsme se v zákulisí zvolna formovali ku zpûvu Inter287
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nacionály. Moje Maìarka mû zdálky na spojovací chodbû vyhlíÏela a mávala na mû. Chytil jsem jí vesele za ruku a uÏ jsme
spoleãnû upalovali do nejvzdálenûj‰ího rohu scény. Mnohem
hÛﬁe se vedlo Pra‰ivkovi, kter˘ se snaÏil, seã mu jen síly staãily, uniknout pûti copat˘m Brunhildám lstivû a téÏ zákeﬁnû
ukryt˘m v sametovém závûsu a ãíhajícím tak aÏ tûsnû u vchodu na scénu. Pepa ale sebezáchovnû manévroval tak ne‰Èastnû,
Ïe se stal vítanou obûtí obrovité Rusky, která ov‰em na odpolední generálce vÛbec nebyla. Pokusil se ji nasmûrovat
pﬁes zaplnûnou scénu dozadu k nám v‰em ostatním.
Sovûtská Ïen‰ãina v‰ak pﬁedvedla daleko vût‰í sílu, neÏ jakou by mohl kdy uplatnit Pepa, takÏe to na kratiãkou chvilinku vypadalo, jako kdyÏ rezolutní maminka vleãe vzdorujícího vzteklouna ven z lákavû vonící cukrárny.
Ta pﬁerostlá Marfu‰ka táhla za sebou infantilnû se zmítajícího a skuteãnû jiÏ dosti doÏraného – studem rudého – Pra‰ivku aÏ úplnû na ãelo pﬁedscény a veledÛleÏitû mu hlasitû
objasÀovala: „Ja sólist! Ja sólist!“
V prÛbûhu zpûvu jsme seznali, Ïe nikdo z nás neumí dobﬁe
ãesk˘ text Internacionály.Ve vhodné muzikální chvíli jsme zpívali jenom vítûzné: „Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod! Internacionála je zítﬁka lidsk˘ rod!“ Vypadlá slova
jsme proto doplÀovali dle vlastní momentální fantazie, vût‰inou: „tralalá, trdly, vrdly, prdly, pampad˘dam, carárara, juchy
puc“, a modlili jsme se v duchu, aby ‰venkující kamera pﬁímého TV pﬁenosu vylouãila pro své detaily z blízka – jak to
ve své reagenci na mÛj popis souborového fotografování ve
Zvolenu precizovala kráska Amálka – „zﬁejmû ne ty pﬁíli‰
fotogenické“.
S pﬁekvapením jsme rovnûÏ museli vzít na vûdomí, Ïe
v nûmãinû a dal‰ích jazycích celého socialistického spoleãenství má Internacionála opravdu hodnû dal‰ích slok, takÏe
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jsme na scénû trpûli velmi dlouho. Jak si zpûv Internacionály
uÏil ná‰ souborov˘ „sólista“ zavleãen˘ násilím do první ﬁady
mezi samé vyhaslé operní hvûzdy, jsem se ho neodváÏil otázat nikdy v Ïivotû.
KdyÏ se Palác republiky dost vytleskal a my v‰ichni se dost
nauklánûli, jeli jsme se napﬁed pﬁevléci z krojÛ a potom na jiÏ
avizovanou recepci.
V‰ichni jsme mûli pekeln˘ hlad. A hleìme – v obrovském
sále se stoly pohádkovû proh˘bají pod hromadami jídla, kuﬁat,
‰unky, zeleniny a pyramidami umnû naaranÏovaného úzkoprofilového ovoce. Dva tisíce úãinkujících a ãlenÛ delegací se
tísnilo v jejich bezprostﬁední blízkosti a ministr kultury NDR
soudruh Hoffmann ãetl projev z ﬁeãnického pultíku na pódiu.
Mezi tím v‰ím rozná‰eli ãí‰níci na tácech ‰ampaÀské.
Vzali jsme si s Pepou po skleniãce a odebrali se aÏ ven do
pﬁedsálí. Zde jsme si v‰imli dvou pomûrnû pûkn˘ch Polek,
i dali jsme se s nimi vesele do ﬁeãi a zjistili jsme, Ïe jsou obû
z Poznanû! To byla pﬁí‰tí zastávka na‰eho „Vlaku druÏby“ na
trase Berlín, PoznaÀ, Ústí nad Labem. Domluvili jsme se s nimi,
Ïe se urãitû v Poznani musíme setkat a spoleãnû posedût…
Ale v té chvíli jsme pﬁestali rozvíjet podrobnûj‰í scénáﬁ na‰eho
budoucího setkání, protoÏe v sále právû skonãil ministrÛv projev – a vypukla neuvûﬁitelná mela. V‰ichni najednou se vrhli
k pln˘m stolÛm a hlava nehlava brali v‰e, co bylo na stolech
pﬁipraveno. S Pepou Pra‰ivkou jsme nemûli ‰anci z na‰ich beznadûjn˘ch pozic se k hodovním stolÛm probojovat, pozorovali jsme proto dûní nalaãno z velké dálky.
Jako první se ve dveﬁích sálu objevila Eva Rej‰ková nesoucí
dvû nadité síÈovky, ve kter˘ch byly obrovité trsy banánÛ. Eva
si nás také v‰imla, jak do tûch síÈovek pﬁekvapenû zíráme,
usmála se na nás a zavolala: „To je pro Eviãku!“ (Dceﬁi Eviãce
bylo v popisované dobû 19 let.)
289

1985

Asi po patnácti minutách jsme se koneãnû pﬁiblíÏili ke
stolÛm i my. Vzali jsme si pﬁíbor a talíﬁek, mûli jsme velikánsk˘ hlad, ale na stolech uÏ nebylo vÛbec nic. Procházeli jsme
rychle kolem a náhle spatﬁili tác pln˘ vyrovnan˘ch Ïlut˘ch kuliãek o prÛmûru asi dva centimetry.
„No sláva!“prohlásil Pepa a nahrnul si jich asi dvacet na talíﬁek. Já jsem na nic neãekal a pût Ïlut˘ch kuliãek jsem vloÏil
rychle do úst.
Bylo to máslo.
Pﬁí‰tí den jsme jiÏ byli na cestû do Poznanû. Ná‰ vlak na
první polské stanici pﬁivítala velikánská dechovka, maÏoretky
a papalá‰k˘ projev pﬁednesen˘ v pol‰tinû. Okno na‰eho kupé
bohuÏel zastavilo pﬁímo u muÏného siláka – hráãe na suzafon!,
coÏ je takov˘ (velik˘) bratr bombardónu.
Krajina mezi Berlínem a Poznaní je fádní. Rovina písãitá
a nudná, obãas jen pár osamûl˘ch bﬁízek nebo borovic. Uvítali
jsme proto, kdyÏ se do na‰eho kupé nahrnulo vesele nûkolik
MaìarÛ, kteﬁí hledali nûkoho, kdo mluví anglicky. Pﬁihlásil
jsem se (a ov‰emÏe svého unáhleného ãinu pozdûji litoval).
„Ve stﬁedu budeme jiÏ v âeskoslovensku?“
„Podle plánu bychom tam mûli b˘t. Budeme v Ústí nad Labem.“
„Ve stﬁedu se hraje Pohár mistrÛ evropsk˘ch zemí!“
„???“
„Semifinále hraje na‰e DóÏa Ujpe‰È!“ (I kdyÏ dnes uÏ si nejsem jist, zda ‰lo právû o Doszu Ujpesti; je docela moÏné, Ïe ti
Maìaﬁi ﬁíkali „Féréncváro‰“.) Záﬁili jim ‰tûstím oãi. Chtûli po
mnû, abych jim v Ústí zajistil nûjakou místnost s televizí, kde
by se na onen pro nû historick˘ match mohli podívat.
„Nevím, jestli ten zápas bude vysílán v na‰í TV?“ zapochyboval jsem zleh˘nka, ale pak je ujistil, Ïe v Ústí v‰echno zjistím a dám jim vûdût.
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Situace v Polsku byla po krizov˘ch událostech 1981–1982,
kdy zde bylo vyhlá‰eno stanné právo a pﬁímo v Poznani byli
zastﬁeleni dva lidé z davu demonstrujícího proti reÏimu, dosud pomûrnû nepﬁehledná a labilní. Na ulicích bylo spousta
pﬁíslu‰níkÛ ozbrojen˘ch sloÏek. O co více bylo uniforem
v ulicích, o to ménû bylo zboÏí (zejména základních potravin)
v polsk˘ch obchodech. (Pokud si vzpomínám, nebylo tehdy
moÏno z âSSR do Polska a naopak snad ani soukromû cestovat.) V‰ichni úãastníci Vlaku druÏby ov‰em byli ubytováni
v luxusním pûtihvûzdiãkovém hotelu, kde bylo v‰eho dostatek.
Otevﬁel jsem klíãem hotelov˘ pokoj pro dva, Pepa Pra‰ivka
‰el hned za mnou. Chtûl jsem uloÏit na‰e ramínka s kroji do
‰atní skﬁínû, a jen tak tak zachytil veliké Ïehlicí prkno, které
vypadlo z jejích útrob.
„Tady bude urãitû odposlouchávací zaﬁízení!“
„Jaks na to pﬁi‰el, prosím tû?“
Pepa uÏ stál na Ïidli a zkoumal rohy okenních v˘klenkÛ.
„To já poznám. Nechej to, Jirko, klidnû cel˘ na mnû!“
Sestoupil z Ïidle a natáhl se opatrnû na zem mezi postele.
Lehl jsem si na podlahu tûsnû vedle Pra‰ivky, abych se od
odborníka pﬁes elektrotechniku nûco pﬁiuãil. Sledoval jsem
opravdu zblízka jeho profesionální ohledávací a rekognoskaãní postupy. Pepa Pra‰ivka je slaboproud˘m inÏen˘rem
a datové pﬁenosy jsou jeho specializací.
„Tady to je!“ ukazoval Pepa vítûznû na jakousi tlustou mosaznou desku pod postelí.
„To asi ti pol‰tí Bretschneidﬁi chtûjí dÛkladnû provûﬁit,
zdali jim tady v noci tak tro‰ku nechrápeme? Nebo si snad
chtûjí nahrát na svoje magiãe, jestli jim tady (docela potichouãku a tudíÏ i zcela utajenû) pod tûma pro‰ívanejma dekama nevypou‰tíme duchy?“
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„Jen si z toho dûlej srandiãky, jen si zase dûlej prãu! To jsou
celkem docela váÏn˘ vûci!“
Pepa uvolÀoval velikou matici v rohu desky. Vzal jsem to
pohotovû z protilehlé strany. KdyÏ jsme spoleãnû od‰roubovali úplnû poslední, v poﬁadí ãtvrtou matici, ‰rouby naráz
zmizely. Po vteﬁinû se ozvala omraãující rána, doprovázená
nezamûniteln˘m ﬁinãením velkého mnoÏství tﬁí‰tûného
skla.
O jedno patro pod námi, v nejvût‰ím konferenãním sále
velikého mezinárodního hotelu, se ze stropu zﬁítil obrovit˘
kﬁi‰Èálov˘ lustr.
VáÏení ãtenáﬁi, toto se nám v Poznani vÛbec nestalo.
Je to zde popsáno pouze a v˘hradnû pro va‰e potû‰ení
a kratiãké odreagování. Vrátíme se tedy v na‰em dûji o dvû
minuty zpátky:
Otevﬁel jsem klíãem hotelov˘ pokoj pro dva, Pepa Pra‰ivka
‰el hned za mnou. Chtûl jsem uloÏit na‰e ramínka s kroji do
‰atní skﬁínû, a jen tak tak zachytil veliké Ïehlicí prkno, které
vypadlo z jejích útrob. S prknem v ruce jsem se otoãil nazpût
k Pepovi.Ten jiÏ leÏel na jedné z povleãen˘ch postelí, tak jak
byl – dokonce v botách – a tvrdû spal…
Neru‰il jsem jej v jeho zaslouÏeném odpoãinku a stále
s Ïehlicím prknem v ruce jsem provedl prohlídku hotelového
pokoje. V koupelnû jsem roztrhl pﬁipraven˘ pol‰táﬁek
s lázeÀskou pûnou „vuoÀa lesná“ a zaãal napou‰tût vanu.
Îehlicí prkno jsem pomûrnû nápaditû umístil pﬁes obroubení
vany a pﬁipravil si na nûm popelníãek, zásobu kuﬁiva a ãeské
noviny, které jsem si pﬁed tím vybral na recepci hotelu.
Vodou v lázni jsem rozhodnû ne‰etﬁil, ostatnû moje manÏelka, která by mi takovéto nehorázné pl˘tvání celosvûtovû
drahocennou tekutinou mnohoslovnû vyãetla a hned vzápûtí i zcela ráznû zatrhla, byla právû opravdu daleko.
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Za chvíli jsem se jiÏ noﬁil do láznû a rozkládal si peãlivû
ãesk˘ tisk po Ïehlicím prknû. âeské noviny byly neãtené, ba
dokonce i netãené, ale také mûsíc staré.
KdyÏ jsem se s rozko‰í cachtal asi ãtvrt hodiny, ozvalo se
nejdﬁíve klepání, pozdûji i sílící bu‰ení na dveﬁe pokoje.
„Nééjsme dóóma!“ halil jsem cudnû své pÛvaby do veliké
hotelové osu‰ky.
Za dveﬁmi stály dvû poznaÀské Polky s lahví a ‰irok˘mi
úsmûvy na opravdu pûkn˘ch rtech.Vzpomnûl jsem si na na‰i
domluvu na té máselné recepci ministra kultury soudruha
Hoffmanna. Spící Pepa Pra‰ivka náv‰tûvu na na‰em pokoji
zaregistroval aÏ v mnohem pokroãilej‰ím momentu, kdy se jiÏ
nalévalo do skleniãek pﬁenesen˘ch do pokoje od umyvadla
z koupelny. Pra‰ivka otevﬁel úspornû jen jedno oko a sledoval
nedÛvûﬁivû ten mezinárodní cvrkot ve svém bezprostﬁedním
okolí. Jedna z polsk˘ch dívek si Pepovy nápadnû monoskopické obhlídky pov‰imla, naklonila se aÏ nad nûj a roztomile
za‰i‰lala: „Ja ‰ukam tiebie a ty si tu spí‰!“
V Poznani jsme vystupovali v mûstské sportovní hale
s t˘mÏ programem jako v Berlínû. Následoval pﬁejezd Vlakem
druÏby do Ústí nad Labem. Zde zaãaly typicky ãeské potíÏe.
Monstrózní mezinárodní program u‰it˘ do berlínského Paláce
republiky nebo poznaÀské kruhové sportovní haly se v Ústí
nad Labem uskuteãnil v malinkatém mûstském divadle s barokní v˘zdobou a mnoÏstvím zlat˘ch andûlíãkÛ. Celou následující noc mû po hotelu pronásledovali rozlícení ãlenové
maìarského souboru, kteﬁí se na mnû stále doÏadovali podívané na Pohár mistrÛ evropsk˘ch zemí. Nemohl jsem rozhodnû za to, Ïe na‰e televize fotbalov˘ zápas nepﬁená‰ela.
KdyÏ jsem to individuálnû vysvûtloval asi jiÏ desátému Maìarovi (bylo jich celkem kolem padesáti!), jemnû jsem jiÏ znervóznûl a zaãal se pﬁed nimi ukr˘vat, ãímÏ jsem ov‰em vÛbec
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nepotvrdil, Ïe jsem stejnû rázn˘m sapérem, jako b˘val mÛj
mnohem star‰í kolega ve stejné zbrani, totiÏ sapér Vodiãka.
(„Maìaﬁi jsou, zkrátka ﬁeãeno, holota… Vinnej, nevinnej, berte
to po ﬁadû!“)
„Pepo! Pepíãku! Prosím tû!“
Kﬁiãela velice nahlas Lenka Dvoﬁáková a po tváﬁi se jí koulely slzy jako hráchy.
„Pepku! Pepánku!“
Loì plnû naloÏená bagáÏí míﬁila na stﬁed otevﬁené ﬁíãní
propusti, kde byl vodní proud nejsilnûj‰í. Pepa Dvoﬁák s roztomil˘m a ‰irok˘m úsmûvem ve tváﬁi zku‰enû a jistû kormidloval a jeho manÏelka Lenka kﬁiãela, prosila a zapﬁísahala ho
hlasitû a plaãky pﬁed kaÏdiãkou ‰lajsnou.
Pﬁíì kánoe s plesknutím rozãísla jazyk vracáku, loì celá
lehce nadskoãila a vklouzla elegantnû do klidnûj‰í rovné
vody pod jezem.To se opakovalo naprosto pravidelnû kaÏd˘
rok, kdyÏ jsme jezdívali spoleãnû na vodu. Pepa Dvoﬁák se
nezatûÏoval amatérsk˘m vyndáváním zavazadel pﬁed jezem
a jejich zbabûle potupn˘m pﬁená‰ením pod ‰lajsnu. ProjíÏdûl jezy naplno a ãinil tak s nenapodobiteln˘m úsmûvem ve
tváﬁi.
Ve Vycpálkovû souboru patﬁívali právû Lenka a Pepa Dvoﬁákovi k vÛbec nejv˘raznûj‰ím osobnostem. Lenka b˘vala
jistû jednou z nejlep‰ích taneãnic, Pepa sice nebyl Ïádn˘ oslÀující taneãní technik, jako byl napﬁíklad Vláìa Holub nebo
Ondﬁej Pfeffer, ale zato byl nepﬁehlédnuteln˘m v˘razov˘m
typem, kter˘ na jevi‰ti dokázal beze zbytku poutat pozornost
divákÛ. Vynikajícím zpÛsobem se zhostil svého sóla v tanci
Kotek ãi pozdûji spoleãnû s Lenkou v Milostném tanci (Variacích). Pepa Dvoﬁák je také skvûl˘m zpûvákem, coÏ sólovû
prokazoval ve vycpálkovsk˘ch OÏivl˘ch písniãkách.
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I uvnitﬁ vycpálkovské komunity, pﬁi v‰í personální promûnlivosti v ãase, mûl Pepa Dvoﬁák dÛleÏité slovo a na jeho názory
byl vÏdy brán zﬁetel.
Zcela legendárními se staly zejména veãírky u DvoﬁákÛ, v létû
poﬁádané vût‰inou na jejich zahradû, v zimû pak uvnitﬁ domu.
„Já uÏ to vim!“
„Co ví‰?“
Musel jsem se zeptat Pepy Dvoﬁáka na chalupû u Jiﬁího
Kabeleho letos (2007) na jaﬁe.
„No tak, co teda jako ví‰?“
„Já uÏ vím, proã ty mû tak stra‰livû sere‰!“
„CoÏe? No to vÛbec nechápu. Já Ïe tû seru? A to mi jako
ﬁíká‰ aÏ po tﬁiceti letech, co se spolu známe?“
„A ví‰, proã mû tak stra‰nû moc sere‰?“
„Ne!“
„ProtoÏe jsi totiÏ pﬁesnû stejnej jako já!“
„To teda nejsem!“
„Ale se‰!“
Velik˘ poprask mezi ãleny Vycpálkova souboru zpÛsobil
zaãátkem léta 1985 pﬁíjezd Ameriãanek, které jsme poznali na
zájezdu v belgickém Mechelenu v roce 1983. Ameriãanky
mûly oãi jen pro Vláìu Dûdeãka. Hlavní zásluhu na jejich pﬁíjezdu mûl ale celkem jistû administrativnû v˘konn˘ a peãliv˘
Jiﬁí Svoboda, kter˘ udrÏoval v chodu anglicky vedenou mezikontinentální korespondenci. Dívky z University v Provo byly
na dal‰ím souborovém zájezdu v Evropû a do Prahy si na
nûkolik dní soukromû „odskoãily“ aÏ odnûkud z Francie. Projevily tím nepochybnû velikou odvahu. Vydaly se na dobrodruÏnou cestu z Francie na V˘chod. Praha se jim neobyãejnû
líbila a my jsme s pﬁekvapením a nemal˘m podivením prakticky ovûﬁili, Ïe pokud jsou dívky mimo dosah pﬁísného vedení svého souboru, tak vÛbec Ïádné abstinentky nejsou.
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Ivan Rendl, 1 . 8. 2007

Ahoj, dal‰í „drobnost“: paní Laudová se nepochybnû psala
s dvûma n tedy Hannah. A na Vito‰e byla taky kﬁtûná
Vanda – ale nûjak si neuvûdomuji, Ïe by ta voda nûjak
extrémnû zapáchala, byla teda stráááá‰nû studená, ale
myslím, Ïe byla ãistá. Ivan

Ivan Rendl, 6. 8. 2007

Ahoj, je‰tû dal‰í drobnosti: Ta vûc, co se pije v Bulharsku,
se jmenuje Slnãev brjag. (Jestli chce‰, mám fla‰ku – plnou
– doma a mÛÏu Ti ofotit etiketu.)
Jen pro upﬁesnûní: „Pion˘rák“ bûÏnû fungoval aÏ do 18
let i déle, protoÏe napﬁ. já jsem jel v roce 1982 s Vycpálkama do Dijonu, tam si mû vyzvedl autobus s lidma
z „Pion˘ráku“ a já s nimi pokraãoval do ·panûlska – to
mi uÏ bylo 22. De facto jsme tam skonãili aÏ s ukonãením
V·. Není to sice zásadní, ale lehce by po‰imralo ego v‰ech
pánÛ, kteﬁí pﬁe‰li z „Pion˘ráku“ do VycpálkovcÛ, kdyby
ses zmínil o tom, Ïe v dobû, kdy Ivan Muchka zaãal dûlat baletní rozcviãky u VycpálkovcÛ, my (z Pion˘ráku) uÏ
jsme dávno vûdûli, o co jde, neboÈ to na nás zkou‰el uÏ
nûkolik let pﬁed tím… Ivan

Jana a Miloslav Rychtovi, 14. 8. 2007

Mil˘ Jiﬁí, zaslané kapitoly mû naprosto vydûsily. Domnívám se, Ïe nemá smysl cokoli kritizovat – vÏdyÈ takto jsi
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to vidûl a má‰ potﬁebu to napsat, tak co na tom zmûní
kritika, nebo snad vysvûtlení, Ïe jsi mnohé nepochopil
a ostatnû ani nechtûl pochopit.
Já jenom mohu napsat, Ïe tak, jak je text napsán, tak
stra‰nû ublíÏí mnoha lidem a souboru zvlá‰È. Dnes mám
v souboru potomky ãlenÛ, o kter˘ch pí‰e‰, a opravdu nemám pocit, Ïe by byli zvûdaví na rÛzné alkoholické akce
sv˘ch rodiãÛ. Îe by to snad bylo humorné, nevím pro
koho. Jenom naprosto konkrétnû – Vláìa Holub je v souãasné dobû nejspí‰ jiÏ na své poslední cestû a jeho syn,
kter˘ je ãlenem souboru, je na nûj velice citovû vázán
– táta je pro nûj „BÛh“. Zcela zodpovûdnû Ti ﬁíkám, Ïe
stra‰nû ublíÏí‰, pokud napﬁ. u nûj nechá‰ text tak, jak je.
A tak je to i u dal‰ích.
Mám, pokud tedy mohu, jediné pﬁání, prosbu: nelze
v knize vynechat jména – název souboru – a pojmout to
jako fiktivní pﬁíbûh s vymy‰len˘mi jmény, názvy, dobou?
Pﬁedpokládám stále, Ïe nechce‰ nikomu, ani souboru,
ublíÏit.
A jak jsem jiÏ psala – vûﬁ, Ïe velice ublíÏí‰. Já se ve folklorní spoleãnosti – v oboru – pohybuji a uji‰Èuji Tû, Ïe vím,
o ãem mluvím.
TakÏe Tû prosím o zváÏení pﬁipomínek. Hezké dny, pﬁípadnû dovolenou, pokud má‰ nûjakou je‰tû pﬁed sebou.
Jana

Ludmila a Pavel Battěkovi, 21 . 8. 2007

Poznámky ke kapitolám 6–10. Daniela Stavûlová neﬁídí
taneãní sloÏku, tu ﬁídí také Jana Rychtová, Daniela je
hlavní choreograf.
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MoÏná pro kompletní informaci by bylo dobré sdûlit,
Ïe na vystoupeních hraje pro taneãníky v souãasné dobû
v˘hradnû muzika Rozmar˘nek.
Drze doplnûno: Háãek a stroke se zpocenû dﬁou, porcelán se vyvaluje na stﬁedu lodi a je‰tû obûma pracujícím
obãas vynadá, kdyÏ se loì tu a tam vnoﬁí do trnitého
‰ípku na pobﬁeÏí (ãi pádlo ne‰ikovnû zavadí o vodní
hladinu a neãekanû ho osvûÏí).
Pamatuji si, Ïe jsem na Vito‰u nejel, ale trávil ãas
kdesi na pokoji, a taky jsem si dosud myslel, Ïe na Vito‰e
jsme byli aÏ pﬁi návratu do Sofie. No, ale to je vcelku fuk.
Zdraví Pavel
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Franta Oravec, 1983.

Soustředění, Klánovice, 1985.
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Kompletní reprezentace ČSSR na Vlak družby v květnu 1985. Vpravo je jazz
balet z Bratislavy a brněnští Seekers.

Kolečka, 1985.
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Palác republiky, Berlín, 1985. Společný snímek sólistů, kteří zpívali Internacionálu na předscéně.

Poznaň, sportovní hala, 1985. Probíhá generální zkouška. Na scéně maďarský
soubor.
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Berlín, 1985. Recepce na ministerstvu kultury NDR.
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KAPITOLA TŘINÁCTÁ
RICHARD PROROK. MEMORIÁL LEONIDA ILJIČE BREŽNĚVA.
PEPA PRAŠIVKA SE ŽENÍ A DEFINITIVNĚ KONČÍ U VYCPÁLKOVCŮ.
KRÁSNÉ LETNÍ INTERMEZZO VE STRÁNÍ. MÍLA RYCHTA.
JANA MACHOVÁ. ŠKODA 120 A KONTRABAS NA CESTĚ
DO BELGICKÝCH ANTVERP. VÝBUŠNÁ MEZINÁRODNÍ ZÁPLETKA
NA NĚMECKO-NIZOZEMSKÝCH HRANICÍCH.

„Dobr˘ den. Jmenuji se doktor Richard Prorok. Jsem ãlenem
Souboru písní a tancÛ Josefa Vycpálka, kde právû pÛsobím
jako taneãní elév!“
Naznaãil zdvoﬁile hlubokou spoleãenskou úklonu. Pﬁed
ním stojící partiãka mlad˘ch pÛvabn˘ch baletek z neznámého taneãního souboru se jeho zdvoﬁilostní ‰a‰kárnû vesele
zasmála. Richard Prorok byl na svém prvním vycpálkovském
zájezdu. Epizoda se odehrála snad ve Zvolenu, snad v Tﬁinci,
nûkdy tak kolem roku 1981.
„Milo‰ Hrma! DráÏní elév!“ pomyslel jsem si opravdu radostnû. Byl jsem Richardem Prorokem definitivnû okouzlen.
Miloval jsem jeho smysl pro ãisté „absurdno“. OceÀoval jsem
zejména jeho poetické pojetí situací dotaÏen˘ch do dada.
Richard Prorok je celkem ãistokrevn˘m Saturninem, tedy
typem ãlovûka, kter˘ vyvede nejztﬁe‰tûnûj‰í „‰ílenou blázni303
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vost“ pﬁesnû ve chvíli, ve které si my ostatní – ‰ediví a nudní
smrtelníci – na nûco podobného netroufáme ani jen v tichosti pomyslet. Jsem si celkem jist˘, Ïe Richard Prorok by koblihou v tiché kavárnû jistojistû hodil.
TéhoÏ veãera, kdyÏ jsme se jako herinci poskládali na
palandách místního stﬁedo‰kolského internátu, se Richard
k tûm mladiãk˘m baletkám je‰tû – jakoby malou vzpomínkou
– vrátil:
„Ta skupinka baletek nebyla vÛbec ‰patná, viì, Jirko?“
„Di s tim uÏ do hajzlu, Rí‰ane, dyÈ jim moÏná nebylo je‰tû
ani ‰estnáct!“
„No, no, právû! No právû… No jo… Já bych je v‰echny vysvlékl do naha. Jenom bych se na nû díval. Rozumí‰? Jen bych
se díval… Neboj! Nejsem Ïádn˘ prase…, jenom bych se na nû
díval… No tedy…, tak, moÏná bych je je‰tû pohladil… No, tak,
tedy…, ‰áhnul bych si. To jo. ·mát bych si. Jen tak úplnû
tro‰iliãku bych se s nima mazlil. Ale hlavnû bych se díval…
Díval bych se…“
Richard Prorok a jeho krásná manÏelka Milu‰ka patﬁili do
profesní skupiny, která ve vycpálkovské taneãní sloÏce jednoznaãnû „historicky“ pﬁevládala: studenti, uãitelé a sportovci.
Ne, Ïe by se snad jiná povolání „stopovû“ také v na‰em kádru
nevyskytovala, spektrum bylo znaãnû ‰iroké, ale studenti,
pedagogové a sportovci procentuálnû vÏdy celkem v˘raznû
dominovali.
Richard a Milu‰ka Prorokovi byli absolventy praÏské
Fakulty tûlesné v˘chovy a sportu. Bylo to na nich vidût. Byli
to skuteãní sportovci tûlem, ale i du‰í. Oba byli zamûstnáni na
ústﬁedním v˘boru âeskoslovenského svazu tûlesné v˘chovy
– ÚV âSTV.
Richard se okamÏitû po pﬁíchodu k VycpálkovcÛm zapojil do úderné multikulturní ãinnosti PraÏské pra‰ivkové
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muziky, kde se stal jedním z ãeln˘ch tahounÛ ve zpûvu, hﬁe na
kytaru, a je‰tû obãas hrával kontry na violu. Jednou jsme se
vraceli ve vût‰í skupinû z nûjakého veãírku na zahrádce u DvoﬁákÛ. Obsadili jsme na koneãné v Braníku dobﬁe celou polovinu elektriky. KdyÏ se tramvajka rozjela do maximálního
tempa, na rovinû nábﬁeÏí mezi Braníkem a Palackého námûstím, vy‰vihl se Richard neãekanû na stropní drÏadla, kde udûlal dokonal˘ gymnastick˘ pﬁednos. Potom se jal rychle ruãkovat na drÏadlech po celé délce zbûsile se házejícího vozu.
Na jeho konci provedl umn˘ obrat o sto osmdesát stupÀÛ,
stále se drÏe v dokonalém pﬁednosu. Ruãkoval po celé délce
vozu nazpût aÏ do v˘chozího bodu, kde ukonãil nároãnou
sestavu skvûl˘m v˘mykem s velice ãistû proveden˘m doskokem a vzorov˘m rozpaÏením.
Velmi zvolna pﬁipaÏil.
Uklonil se nám pouze hlavou ve skvûlém gymnastickém
stoji spatném a poté ledabyle usedl mezi nás ostatní na volné
sedadlo. Sklidil bouﬁliv˘ a zaslouÏen˘ potlesk. Byl to okouzlující magick˘ v˘kon skvûlého kaskadéra a sportovního ãarodûje!
Dal‰í velik˘ úspûch sklidil Richard spoleãnû s Milu‰kou,
kdyÏ v taneãní sloÏce Vycpálkova souboru kolportovali
desítky pﬁekrásnû proveden˘ch sametov˘ch vlajeãek olympijské reprezentace âSSR z olympiády v roce 1984 v Los
Angeles!
Olympiády v USA se státy socialistického spoleãenství
neúãastnily. Byla to politická odveta SSSR za bojkot USA pﬁi
olympiádû v Moskvû v roce 1980.
Vlajeãka, kter˘ch mûli na ÚV âSTV prozíravû zaji‰tûno
pﬁedem snad nûkolik beden, byla vûru dokonalá. Na jedné
stranû byla pavéza státního znaku âSSR, s pro nás docela typick˘m chrabr˘m lvem dvojocasníkem, z druhé strany pût
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olympijsk˘ch kruhÛ a nápis: 1984, Los Angeles. Umístil jsem
vlajeãku darovanou mi dr. Richardem Prorokem doma na
záchodû, neboÈ jsem hojnou praxí sám na sobû ovûﬁil, Ïe je
dobr˘m a úãeln˘m pomocníkem pﬁi vykonávání kaÏdodenní
lidské potﬁeby.
Absolutním vrcholem Richardova dadaismu bylo ov‰em
v m˘ch oãích pravidelné poﬁádání Memoriálu Leonida Iljiãe
BreÏnûva.
KaÏd˘ rok pﬁesnû v úmrtní den tohoto známého nositele
hustû srostlého oboãí a vládce v‰eho tábora míru poﬁádal
Richard Prorok ve vlastní reÏii trojboj. Zaãínal pﬁespolním
bûhem, kter˘ konãil vÏdy u plaveckého bazénu v Radlicích.
Tu se odehrála druhá ãást trojboje: plavání. Závûreãnou ãástí
breÏnûvovského triptychu byl potom veãírek poﬁádan˘
v bytû u Prorokov˘ch v Ostrovského ulici na Smíchovû.Veãírek podivnû ztichl˘ a citovû bluesov˘, naprosto netradiãnû bez
jak˘chkoliv taneãních, pûveck˘ch ãi muzikálních kreací.
KdyÏ cel˘ den lítáte po cestiãkách v Prokopském údolí, plavete pﬁímo o Ïivot v Radlicích, pak veãer uÏ opravdu nemáte
energii k vyﬁádûní se s muzikou.
Pravideln˘mi úãastníky Memoriálu Leonida Iljiãe BreÏnûva
b˘vali Richardovi spoluÏáci z dob jeho studií na FTVS, vût‰inou je‰tû aktivní vrcholoví sportovci, dále rÛzní zbytkoví
a bezprizorní exponenti – v popisované dobû jiÏ neexistující
– PraÏské pra‰ivkové muziky a vybraní ãlenové taneãní sloÏky
Vycpálkova souboru. Celkem vÏdy ãtyﬁicet aÏ padesát osob.
Pﬁed startem do kaÏdé discipliny trojboje Memoriálu Leonida Iljiãe BreÏnûva pronesl Richard Prorok pomûrnû dlouh˘
referát na téma skuteãného epochálního rozmûru pﬁedãasnû
zesnulého (?!) vÛdãího politika, zdÛrazÀoval jeho v˘znam
pro nás pro v‰echny, líãil jej jako pﬁívûtivého a milého ãlovûka,
na‰eho pﬁítele, bratra, taÈku, dûdeãka, pradûdeãka, prapradû306
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deãka, osobnost v‰ím pracujícím lidem upﬁímnû milovanou
a bytostnû ctûnou, jako prozíravého státníka, jako nerozborného internacionálního pﬁítele na‰í krásné âSSR, jako prozíravého architekta celosvûtové politiky, jako moudrého a citlivého kreativce moderních, nejprogresivnûj‰ích dûjin lidstva,
taktéÏ ideového zosnovatele právû probíhající Gorbaãovovy
pjerestrójky a v neposlední ﬁadû jako „jednoho z nás“, to jest:
jako slintajícího opilce!
„Chce‰ Sporta?“ otázal se mû pﬁes spojen˘ kanceláﬁsk˘ stÛl
v KovosluÏbû Petr Jirout, a kdyÏ jsem k˘vl, hodil mi svinuté
noviny âeskoslovensk˘ sport. Mezi novinov˘mi deníky osmdesát˘ch let byl Sport brán za zcela nepolitické periodikum.
Na první, druhé a poslední stránce b˘valy zajímavé ãlánky
o fotbale, hokeji, basketu a volejbalu, zbytek listu byl zaplnûn
pﬁeváÏnû aktualitami z dûní v tûlov˘chovn˘ch jednotách,
v rozliãn˘ch regionálních pﬁeborech a soutûÏích. Stﬁed toho
listu tudíÏ neãetl asi nikdo.
Prolétl jsem ãlánky na první a zadní stranû a potom jsem
Sportem uÏ jen listoval. Náhle jsem se zarazil uprostﬁed pohybu. Z otevﬁené stránky na mû zírala tváﬁ Richarda Proroka
odûného „nesportovnû“ – totiÏ pﬁísnû „spoleãensky“ v kravatû a saku.
RozloÏil jsem si s úsmûvem noviny, ãlánek byl pﬁes polovinu stránky.
Psalo se zde podrobnû o konferenci k ideologické práci
âSTV konané jiÏ pﬁed t˘dnem v Bﬁeclavi. Pﬁítomn˘m okresním
tajemníkÛm âSTV zde pﬁednesl hlavní referát o ideologické
práci s mládeÏí soudruh dr. Richard Prorok z ÚV âSTV v Praze.
Po skonãení hlavního referátu konference se rozpﬁedla bohatá
soudruÏská diskuse, ve které soudruh dr. Richard Prorok
pohotovû odpovídal na dotazy vznesené k uvedené závaÏné
problematice z pléna konference…
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„Tak von Rí‰an dûlá Antonínu Himlovi ideologa!“ Nevûﬁil
jsem svému zraku a zapochyboval lehce téÏ o svém du‰evním
zdraví, ãetl jsem si znovu cel˘ ãlánek pozornû, ãetl jsem nûkolikrát. Antonína Himla jsem povaÏoval za ãist˘ produkt
dlouhodobé kádrové politiky KSâ. Letit˘, funkcemi odzkou‰en˘ a provûﬁen˘ vypráskan˘ funkcionáﬁ âSM, poté dal‰í
vy‰‰í funkce v KSâ, nakonec pﬁedseda ÚV âSTV. âlovûk,
o jehoÏ racionalitû ne‰lo ani v nejmen‰ím pochybovat, t˘Ï
typovû historick˘ „v˘vojov˘ model“ jako napﬁíklad Miroslav
·tûpán, Andrej Barãák nebo Vasil Mohorita. Lidé aÏ zcela nebezpeãnû schopní a inteligentní… Jak˘ stra‰liv˘ a odpudliv˘
rozdíl oproti idealistÛm beze v‰eho materiálního nároku, mojí
milé staré sousedce s jejím uctívan˘m viselcem Klémou a pracovitému, rudû planoucímu dûdku Kudûjovi z KovosluÏby.
Spatﬁil jsem Vláìu Holuba, jak druÏnû s Richardem Prorokem lezou aÏ nahoru na sochu Mistra Jana Husa na Staromûstském námûstí. Bylo to v pozdní noci po oslavû svatby
Honzy Pergla s Mílou Helebrantovou (1982) v PaﬁíÏské ulici,
v sále ministerstva obchodu. Uvnitﬁ bylo na tﬁi sta lidí, a byla
to jedna z nejkrásnûj‰ích a vÛbec nejvût‰ích vycpálkovsk˘ch
svateb. Nás, kteﬁí jsme odcházeli jako poslední, bylo urãitû více
neÏ ãtyﬁicet, u pomníku na Staromáku jsme vytvoﬁili velikou
skupinu, Richard Prorok s Vláìou Holubem aÏ na vrcholku
sochy zpívají v chlapáckém podpÛrném objetí spoleãnû
s námi v‰emi dole:
Zãervená, zãervená, kdyÏ jí hladím ramena,
Pﬁeãetla si nûkde asi, co to znamená,
Zejména, zejména, lásky slova plamenná,
ZapÛsobí tak, Ïe coby rÛÏe zãervená…
A hned volnû pﬁecházíme do dal‰í:
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Nûkdy si myslívám, Ïe láska je mi vzdálená,
Nejím a nezpívám a tﬁesou se mi kolena,
To bude v‰echno tím, co dávno dobﬁe vím,
Îe láska nedá lidem spát…
PﬁijíÏdí Ïlutá volha s bíl˘m pruhem a nápisem VB. NepﬁibliÏují
se k nám. KrouÏí Staromákem v uctivé vzdálenosti. Je nás tam
totiÏ kolem slavné sochy opravdu hodnû. Orgáni s chápav˘mi
úsmûvy oborov˘ch znalcÛ v‰í chmelky a pijatiky stahují
okénko vozu, nataÏenou rukou s dlaní smûrem dolÛ nám pohybem naznaãují, abychom neﬁvali do noci jako stádo poranûn˘ch bizonÛ.
Vidím obrázek Richarda Proroka, jak zruãnû ruãkuje jedoucí trojkou z Braníka na Palaãák. Zdá se mi, Ïe vidím téhoÏ Rí‰u
Proroka, jak s váÏnou grimasou zahajuje memoriál soudruha
a na‰eho pﬁítele z nejvûrnûj‰ích Leonida Iljiãe v Prokopském
údolí…
Obrázky v hlavû se rychle stﬁídají, ãtu si dokola ten neuvûﬁiteln˘ ãlánek ve Sportu.
„V jak dûsnû hnusn˘m a odporn˘m svûtû mezilidsk˘ pﬁetváﬁky to tady vlastnû Ïiju?“
VÛbec nic mi ne‰tymuje dohromady. Opravdu se zdráhám
to celé pochopit. Nerozumím opravdu jiÏ vÛbec niãemu kolem sebe.
„Ví to vÛbec Rí‰ova krásná Ïena Milu‰ka? Ví to jejich pﬁekrásné mimão? Ví to RichardÛv (úplnû senzaãní!) brá‰ka
Robik?“
Hned si taky odpovídám: „No jasnû, Ïe to úplnû v‰ichni
kolem vûdí! Milu‰ka je pﬁece zamûstnána také na ÚV âSTV
a Robik je ﬁeditelem nebo snad námûstkem ve Sportpropagu,
podniku âSTV!“
Do pomaãkan˘ch sportovních novin prudce pleskla slza:
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„Co je to za neskuteãnû ‰ílenej, absurdní tyátr na‰eho
Ïivota?“
Mnu si kloubem ruky zoufale svoje ne‰Èastné pravé oko, co
se tak Ïalostnû a trapnû dopustilo neÏádoucího samovolného
slzotoku:
„Co mám vÛbec dûlat, jak se mám zachovat, aÏ je pﬁí‰tû
uvidím? Richarda? Nebo jeho krásnou Milu‰ku?“
„Nic neudûlám… No, jasnû…, no sláva! Je to tím cel˘
úplnû bezva vyﬁe‰en˘. DyÈ pﬁeci já vÛbec nic nevím! Budu ten
tyátr hrát taky…“
„No, Jirko! Pozoruju tû uÏ del‰í dobu, ty se tváﬁí‰ jako nûjakej zkrouhlej magoﬁící kretén úplnû bez ducha, ãuãí‰, jako
by ti právû uletûly vãely!“
„Jo? Vãely? Tak to má‰ úplnou pravdu, Petﬁe, ty moje pracovit˘ vãeliãky – kvÛli tro‰iãce medu, potﬁebujou ho totiÏ
nutnû do svejch pláství – mi úplnû uletûly… Ale snad se mají
opravdu dobﬁe, vãelky moje pracovité. Jenom já sám jsem
z nich celej Àákej, no tfuj, tfuj, k‰áá, brrr, bu, bu, bu…“
SloÏil jsem peãlivû stránky Petrova Sportu, svinul jej do
pÛvodní ruliãky a hodil pﬁes kanceláﬁsk˘ stÛl nazpût:
„Tak díkes.“
V této dobû se Josef Urbánek rozhodl ukonãit svoje ãlenství
ve Vycpálkovû souboru. K rozhodnutí jej vedla pﬁedev‰ím
moÏnost uplatnit se docela nov˘m zpÛsobem v souboru
Chorea Bohemica. Pepa vÏdy skvûle vládl schopností v˘razovû ztvárnit a pﬁesnû odstínit nejrÛznûj‰í hnutí v lidské
mysli – smutek, dojetí, radost, pﬁekvapení a podobnû. Tuto
schopnost mohl v ãistû folklorním souboru VycpálkovcÛ
rozvíjet jen velmi omezenû, zatímco v Choreji díky svému
osobitému projevu pozdûji – podle mého názoru – opravdu
záﬁil.
310

1986

Ostatnû personální propojenost mezi Vycpálkovci a Choreou byla vÏdy vysoká: Petr Krajíc, Daniela Stavûlová, Alena
Habadová, Milan Keli‰… a jistû jsem je‰tû na ﬁadu dal‰ích zapomnûl.
Odchod Pepy Pra‰ivky z VycpálkÛ do Chorey byl téÏ
smrtící ranou pro na‰e desetileté osobité pﬁátelství. Zpoãátku
jsem nadcházející zmûnu tímto zpÛsobem vÛbec nepociÈoval,
aÏ pﬁibliÏnû o pÛl roku pozdûji, na na‰í cestû do Antverp, jsem
si definitivnû pﬁipustil, Ïe za tûmi ode‰l˘mi moc pûkn˘mi deseti lety pûjeme s Pepou Pra‰ivkou na‰i labutí píseÀ.
O pár t˘dnÛ pozdûji obdrÏeli v‰ichni Vycpálkovci pozvánku na Pra‰ivkovu svatbu. Pepa si bral za Ïenu houslistku
Janu z na‰í vycpálkovské muziky. Bylo mi zcela jasné, Ïe této
dvojici musíme pﬁipravit nûco svatebnû naprosto mimoﬁádného, okamÏitû mû také napadlo, Ïe by to „nûco“ mûlo souviset s houslemi, neboÈ si zde salonní a barov˘ houslov˘
komik PPM, Dokoleãka a Pivní perutû (hudební spolek Pra‰ivkov˘ch spoluÏákÛ z V·) bere za manÏelku houslistku, na
rozdíl od nûj houslistku skuteãnou a opravdovou. Z toho mi
uÏ jaksi logicky vyplynulo vyuÏití skladby Chodíval k nám,
chodíval, ale uÏ nechodí. VÏdyÈ Pepa k nám VycpálkovcÛm
skuteãnû chodíval – ale uÏ nechodí. Skladba urãená na oslavu
svatby dvou houslistÛ bude pochopitelnû pﬁednesena cel˘m
„lesem smyãcÛ“ v‰ech ãlenÛ taneãní sloÏky Vycpálkova souboru.
VÛbec jsem netu‰il, jak sloÏit˘ úkol jsem si vymyslel. Jak˘
biã jsem si na sebe u‰il. Postupnû jsem obe‰el v‰echny ãleny
taneãní sloÏky a s pﬁekvapením zjistil, Ïe skoro v‰ichni jsou
schopni si housle nûkde zapÛjãit. Bylo mi jasné, Ïe nácvik by
nemûl vÛbec smysl v tûlese ãítajícím kolem pûtaãtyﬁiceti
osob. Rozdûlil jsem tedy v‰echny taneãníky na skupinky po
ãtyﬁech pûti lidech a sestavil pﬁesn˘ ãasov˘ harmonogram
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zkou‰ek (u koho, kdy, od kdy, do kdy). Tﬁi t˘dny zb˘vající do
Pra‰ivkovy svatby jsem beze zbytku zasvûtil nácviku. Vût‰ina
nástrojÛ, které si taneãníci vypÛjãili, byla snesena z pÛd ãi
pracnû vydolována z pavuãin dlouho nepouÏívan˘ch sklepení.
Nosil jsem s sebou na zkou‰ky ta‰ku, ve které se nacházely
rezervní houslové kobylky, kolíãky, kalafuna, asi padesátka
náhradních houslov˘ch strun a tak podobnû. Jak mnohostrannû je dobré, Ïe moji dva synové Joná‰ a Jakub chodí jiÏ
tﬁetím, respektive druh˘m rokem „do houslí“, se ukázalo
právû nyní. Za ony tﬁi roky jsem pochopitelnû nabyl jisté
zruãnosti v neustálém repasování, opravování a znovuuvádûní
jejich housliãek do provozu. Nemalé zku‰enosti jsem mûl
rovnûÏ ze své hojné opraváﬁské praxe kontrabasové.
Tﬁi t˘dny jsem kaÏd˘ veãer nav‰tûvoval dvû aÏ tﬁi vycpálkovské adresy, zde opravoval nástroje, vymûÀoval kobylky,
natahoval struny, do nekoneãna cizí nepoddajné nástroje ladil a ladil.V˘sledek v‰ak stál opravdu za to. Poprvé jsme peãlivû nazkou‰en˘ song zahráli svatebãanÛm pﬁed Vr‰ovickou
radnicí. Podruhé (a také naposledy) v závodním klubu Tesly
Stra‰nice. V‰ichni jsme novomanÏelÛm Urbánkov˘m zpívali:
Chodíval k nám, chodíval
Z kanceláﬁe písaﬁ
Mûl hlaviãku na stranu
Jako Àákej císaﬁ
V jedn˘ ruce kalamáﬁ
V druh˘ ruce péro
To abych se zapsala
Do srdíãka jeho
Chodíval k nám, chodíval
Ale uÏ nechodí
Zakoupil si paroloì
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A teì jezdí lodí!
Poposedni, holka, poposedni dál
Já bych poposedla, ty by ses mi smál
Poposedni, holka, na kraj lavice
Já bych poposedla, svalila bych se!
KdyÏ jsme dokonãili pûveck˘ obﬁad „celebrace“ pomocí
mnoha slok písnû na tûlo ‰ité svatebãanÛm, odloÏili jsme
uspokojenû desítky pouÏit˘ch houslí zpût do futrálÛ a usedli
k pﬁipraven˘m hodovním stolÛm v klubu Tesly Stra‰nice.
A tam pﬁi‰el za mnou mÛj pﬁítel Ale‰ Vanûk, v‰eobecnû znám˘
opilec a zcela ãeln˘ exponent pra‰ivkovské Pivní perutû:
„Hele, Jirko, to fakt jako, no vole, vopravdicky? KdyÏ chce nûkdo tancovat u VycpálkovcÛ, tak musí nejdﬁív umût hrát
dobﬁe na housle?“
„Tatínku! Tatínku! Tatíí! Tatíí! Belgiãani!“ kﬁiãel jak na lesy od
telefonu mÛj rozesmát˘ mlad‰í syn Joná‰. Obû dûti milovaly
zvonûní telefonu a o pﬁekot zvedaly v‰echny pﬁíchozí hovory.
Pokud se na druhé stranû sluchátka ozvalo cokoliv pro nû
nesrozumitelného, bylo jim okamÏitû jasné, Ïe zase pﬁijedou
Belgiãani! Pﬁijímali to s velikánskou radostí, neboÈ Ïádná z belgick˘ch náv‰tûv nikdy neopomnûla pﬁivézt s sebou také nûjakou drobnost pro dûti. Buì si to navzájem ﬁekli je‰tû v Belgii, nebo to prostû mají v povaze, coÏ je jen a jen ‰lechtí.
Vzal jsem si od nad‰eného Joná‰e sluchátko a jal se váÏnû
hovoﬁiti britsk˘m jazykem.
Asi po tﬁech minutách hovoru jsem se rozlouãil a zavûsil.
„Tak co, kdy pﬁijedou?“ otázala se celkem klidnû a vûcnû,
byÈ naprosto bez úsmûvu, moje manÏelka.
„VÛbec nikdo nepﬁijede.“
„???“
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„Naopak my v‰ichni ãtyﬁi pojedem asi tak na tejden na
Moravu!“
Musel jsem to celé velice dlouze a obsáhle vysvûtlovat.
V Antverpách byl na folklorním zájezdu skvûl˘ moravsk˘ soubor ze Strání. âlenové antverpsk˘ch Lange Wappers si ãleny
straÀanského souboru mezi sebou rozdûlili k ubytování v rodinách. Tam se také domluvili, Ïe v létû pﬁijedou i se sv˘mi
rodinami na Moravu do Strání. Nepojedou tam v‰ak na zájezd
jako folklorní soubor, ale jen na „dovolenou“.
„No, pochop to! Po nás prostû Belgiãani teìkonc chtûj,
abysme vzali na‰e dûcka do auÈáku a pﬁijeli do Strání na dovolenou za nima! Nemáme se vÛbec vo nic starat.V‰echno je
prej dávno zaﬁízen˘ a se StraÀákama domluven˘!“
KaÏd˘, kdo absolvoval pﬁípravku lidov˘ch tancÛ Evy
a Radka Rej‰kov˘ch, zná velmi dobﬁe jména vesniãek Strání
a Korytná u Uherského Brodu. I já jsem pochopitelnû vûdûl,
Ïe aãkoliv jde o pomûrnû neveliké vesnice, vzdálené od sebe
necel˘ch pût kilometrÛ, kaÏdá z nich samostatnû tvoﬁí jin˘
moravsk˘ folklorní region. Îe rozli‰ujeme „korytÀanské“
a „straÀanské“ písnû a tance. Jiné párové drÏení, úplnû jiné
kroky.
KdyÏ jsem pﬁi anglicky vedeném telefonním rozhovoru
sly‰el jméno moravské vesnice Strání, okamÏitû mi zaznûlo
v uchu ve vycpálkovské pﬁípravce tak ãasto opakované a oblíbené:
Pod ‰able, pod ‰able, aj pod obu‰ky
My v‰etko bereme aj plané hru‰ky
Tady nám nedali, tady nám dajú
Zabili komára, slaninu majú
T˘nom tánom pod koãárom
Dalo dívãa fa‰andÏárom
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Fa‰andÏáre, to sú chlapci
O‰idili dívãa v tanci…
ManÏelka i oba kluci pﬁijali nakonec plán na t˘denní „rodinnou expedici“ do moravského Strání s nad‰ením. Pobalili
jsme v‰e potﬁebné a vydali se na cestu. Vûdûli jsme, Ïe Belgiãané jedou asi dvaceti (!) auty do Strání od jihu. VÛbec tedy
nenav‰tíví âechy, pﬁespí cestou ve Vídni a odtud pﬁejedou na
Moravu.
Strání je skuteãnû ãarokrásné místo, pokud jste tam je‰tû
nikdy nebyli, va‰e veliká chyba, kterou prostû co nejdﬁíve napravte. Celá rodina OdvárkÛ pﬁijela poprvé do Strání od
Veselí nad Moravou. Silnice zde asi deset kilometrÛ stoupá
vzhÛru.Ve chvíli, kdy cesta pﬁekoná vrchol a zalomí se nazpût
dolÛ (v tomto bodû je také odboãka vlevo: Korytná 2 km),
spatﬁíte v údolí nádhernou bílou vesnici s kostelíkem, no a to
je Strání. Vpravo nad vesnicí se tyãí nejvy‰‰í hora v okolí
– Javoﬁina. Pﬁímo za Stráním je Kvûtná.Tam zaãíná Slovensko.
Bydleli jsme u Milana a Maru‰ky Zetkov˘ch, kteﬁí mûli
dûti staré pﬁibliÏnû jako my, takÏe dûcka vytvoﬁila okamÏitû
„rychlou rotu“. Milan byl v té dobû dÛstojníkem âSLA, slouÏícím v Trenãínû, a Maru‰ka uãitelkou v místní mateﬁské
‰kolce. Od první chvilky bylo jasné, Ïe Maru‰ka i Milan jsou
velice schopní plnit s námi radostnû nároãn˘ politick˘ program na‰í International Alcoholic Federation.
Jen o kousek vedle bydlel vedoucí folklorního souboru ze
Strání Pavel Popelka. Civilním zamûstnáním byl ﬁeditelem
muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodu. Nikdo
z celého straÀanského souboru mu tudíÏ neﬁekl jinak neÏ
Komensk˘.
V kaÏdém druhém domû byla ubytována nûkterá z belgick˘ch rodin, vût‰ina BelgiãanÛ vlastnila hojn˘m pouÏíváním jiÏ
315

1986

ohmatané ãeské slovníky a s lehce nevydaﬁenou v˘slovností
pouÏívala nûkterá ãeská slova. Byl jsem permanentnû zván do
nûkolika domÛ najednou, kdyÏ bylo nutné tlumoãit cokoliv
sloÏitûj‰ího.
V celém Strání je drtivá pﬁevaha PopelkÛ. Toto pﬁíjmení
ve vsi dominuje, a vût‰ina jeho nositelÛ tvrdí, Ïe nejsou pﬁíbuzní.
Vidûli jsme místní pohﬁeb a nav‰tívili kostel. Za rakví ‰li
pohromadû muÏi, aÏ za nimi v hlouãku Ïeny. V kostele jsou
pﬁední lavice vyhrazeny pouze muÏÛm. Îeny sedávají v zadní
ãásti kostela.
„Copak to tady máte v kostele za stﬁedovûk?“ otázal jsem
se Maru‰ky Zetkové.
„Îádn˘ stﬁedovûk.Tradice.Tady se tradice dodrÏují.“
Vût‰ina ãlenÛ zdej‰ího folklorního souboru byla zamûstnána v místní sklárnû. Sklárna Kvûtná také byla zﬁizovatelem
souboru. Spoleãnû s belgick˘mi náv‰tûvníky jsme se zúãastnili
zajímavé prohlídky jednotliv˘ch provozÛ ve sklárnû.
Asi nejkrásnûj‰í spoleãenství utvoﬁily dûti. Byly v‰echny pﬁibliÏnû stejného vûku, tak od ‰esti do osmi let. Jazyková bariera
mezi nimi vÛbec neexistovala.V‰echny (belgické, straÀanské,
praÏské) hovoﬁily v˘hradnû po svém: Dokonale si navzájem
rozumûly!
KaÏd˘ z hospodáﬁÛ zde pûstoval na zahrádce „trnky“
(‰vestky) a velmi si zakládal na kvalitû svojí vlastní domácí slivovice, kterou nás v‰ichni nutili stále ochutnávat.
Poslední den pﬁipravili místní souboráci obrovitou vatru ve
svahu nad Stráním. Sedûli jsme jiÏ za tmy v‰ichni kolem ohnû,
kdyÏ jsem v jakémsi silnûj‰ím záblesku plamenÛ spatﬁil cosi
dûsivého! Vyskoãil jsem a bûÏel sprintem kolem ohnû na druhou stranu.Ve stejné vteﬁinû vystartoval i jeden z belgick˘ch
otcÛ, kter˘ spatﬁil to co já. Na‰e tak milé dûti belgické, stra316
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Àanské, praÏské, ve vûku ‰est aÏ osm let, si tam bohatû spoleãnû pﬁih˘baly z veliké lahve slivovice.
„Já to vÛbec nechápu, po kom ty dûti asi jsou?“
Tato epizoda mûla ale neãekan˘ dÛsledek zdravotní.
Na‰i dva kluci, aãkoliv tehdy nav‰tûvovali první stupeÀ ZD·,
kde o nûjak˘ ten bacil r˘miãky, angíny nebo chﬁipky není
nikdy nouze, dva roky po poÏití straÀanské slivovice vÛbec nemarodili.
Kolem pﬁelomu tisíciletí se mi dostalo do rukou CD s remasterovan˘mi rozhlasov˘mi nahrávkami Vycpálkovské lidové
muziky pod vedením primá‰e Miloslava Rychty. Jedná se o nahrávky z let 1982–1988, tedy i z doby, která je v této kníÏce
popisována. Na cédéãku je dvaadvacet skladeb z tehdej‰ího
vycpálkovského repertoáru, mezi sólisty zde usly‰íme Honzu
Dobe‰e, Radka Rej‰ka, Janu Machovou a ﬁadu dal‰ích interpretÛ. Pﬁi poslechu tûchto více neÏ dvacet let star˘ch rozhlasov˘ch nahrávek jsem si opût Ïivû a celkem ostﬁe uvûdomil, jak kvalitním tûlesem tehdej‰í Vycpálkovci byli. Míla
Rychta, kter˘ tyto lidové písnû upravil a na nahrávkách âeskoslovenského rozhlasu vycpálkovskou muziku ﬁídí, zde pﬁedstavuje ãeské lidové písnû skuteãnû brilantním zpÛsobem.
Hlas a pûveck˘ projev Radka Rej‰ka, Honzy Dobe‰e a Jany
Machové jsou potom vﬁel˘m pohlazením po du‰i kaÏdého
pamûtníka tohoto období Vycpálkova souboru.
Je mi docela jasné, Ïe pokud chtûl Míla Rychta ve své muzice d l o u h o d o b û udrÏet skvûlé nástrojové hráãe, musel jim
obãas také umoÏnit jistou formu pﬁiv˘dûlku pod smy‰lenou
vlajkou PraÏské lidové muziky. AÈ se nám to líbí, ãi ne, schopní
muzikanti b˘vají ãasto pûknû vykutálení, co se t˘ãe potﬁeby
financí. To jsme tehdy jako taneãníci velice ãasto hlasitû
kritizovali a odsuzovali, aãkoliv dnes bychom nad tím mávli
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rukou. Ostatnû, pokud to neovlivÀovalo práci celého souboru, mohl si ve svém dal‰ím volném ãase kaÏd˘ dûlat to, co
se mu jen zlíbilo…
RovnûÏ je nesporné, Ïe práce vedoucího souboru, kterou
Míla Rychta vykonával po dobu cel˘ch sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let, jej jistû stála mnoho nervÛ, ãasu a úsilí.
Tyto velmi silné klady v‰ak nemohou zastﬁít to, Ïe se ke ãlenÛm souboru choval vÏdy bodﬁe funkcionáﬁsky, silnû Ïoviálnû
a aÏ teatrálnû pﬁátelsky. Tento jev nemohou asi dostateãnû
posoudit ãlenové muziky, kteﬁí pﬁece jen obcovali s Mílou
Rychtou nesrovnatelnû ãastûji neÏ ãlenové taneãní sloÏky.
VÛãi taneãníkÛm se Míla Rychta choval pﬁesnû tím zpÛsobem,
kter˘ je silnû karikaturnû vykreslen a popsán v poãáteãních
kapitolách této kníÏky (1978–1981).
Já jsem byl na tento zpÛsob komunikace mezi lidmi vÏdy
extrémnû hákliv˘ a citliv˘.
Mezi funkcionáﬁi tohoto typu jsem se pohyboval kaÏd˘
pracovní den v KovosluÏbû, dennû jsem s nimi musel jednat,
zasedat, úãastnit se porad. Velice dobﬁe jsem si uvûdomoval,
Ïe mû okamÏitû hodí neskrupulóznû pﬁes palubu, kdyÏ se to
ukáÏe b˘t pro nû samé v˘hodné.Taková byla realita sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let a Míla Rychta, pﬁi v‰í veliké a silné
úctû, kterou k nûmu dnes cítím, byl pro mû modelov˘m pﬁípadem pﬁedstavitele tehdej‰ího ãeského komunistického
funkcionáﬁe stﬁedního a vy‰‰ího stupnû ﬁízení. Pokud budeme k sobû naprosto upﬁímní, nebyl jsem jistû jedin˘, kdo si
to o nûm v taneãní sloÏce myslel. To pﬁi v‰í úctû a respektu
k jeho pozici vedoucího souboru.
Na zmínûném CD Vycpálkovské lidové muziky z let 1982
aÏ 1988 zaslechneme v nûkolika skladbách rovnûÏ souborovou zpûvaãku Janu Machovou. Za dobu, kterou jsem strávil
v taneãní sloÏce souboru, se v muzice vystﬁídalo osm sólov˘ch
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zpûvaãek. Podle mého názoru byla Jana Machová tou nejlep‰í
z nich. Její zpûv posluchaãe oslovoval a byl na ní (a to i pomûrnû velmi zblízka) je‰tû navíc i moc pûkn˘ pohled. Její
sólov˘ zpûv v Zazpívaj, slavíãku, ve skvûlé úpravû Míly Rychty
a za doprovodu pouze jeho houslí, mûl v zaplnûn˘ch gotick˘ch kostelech punc nûãeho zcela nadpozemského.
Jana Machová mûla v sobû je‰tû cosi navíc, obklopovalo ji
zvlá‰tní charisma osobnosti. Nejspí‰ se neﬁadila k osobám
právû nejukáznûnûj‰ím, ale to k sobû nûjak˘m zpÛsobem bytostnû patﬁí. Z pohledu PPM a pozdûji muziky Dokoleãka se
Janû Machové lehce pﬁibliÏovala Vanda Leixnerová, moÏná
snad i Dana âellárová.
„Tak kdy pﬁijedete do Belgie?“
„To opravdu vÛbec nezáleÏí na nás.“
„Já nemyslím VycpálkÛv soubor, ale tak…, za námi… Soukromû, na dovolenou…“
„Hm… To bych nejdﬁív musel poÏádat o devizov˘ pﬁíslib,
ten mÛÏu dostat, ale taky nemusím. Potom bych je‰tû musel
zaÏádat v zamûstnání, kde mohu dostat souhlas, ale taky nemusím, potom vystát ‰ílenou frontu a Ïádat u orgánÛ pasÛ
a víz…“
„Jak to? KdyÏ se souborem jezdíte na zájezdy mimo âeskoslovensko a pou‰tûjí vás ven kaÏdou chvilku, tak to soukromû nejde?“
Na‰i kamarádi z antverpského souboru Lange Wappers,
kteﬁí se u nás stﬁídali na náv‰tûvách Prahy, nemohli pochopit,
Ïe není nic jednoduchého obstarat pro cestu do Belgie
v‰echna potﬁebná razítka a doklady. Stále nás zvali na náv‰tûvu Antverp a naléhali na nás v domnûní, Ïe se nám k nim na
náv‰tûvu snad nechce. Nakonec dokonce nav‰tívili ambasádu
âSSR v Bruselu, aby si sami zjistili bliÏ‰í okolnosti, sepsali
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a notáﬁsky nechali ovûﬁit pozvání a pﬁi nejbliÏ‰í náv‰tûvû
Prahy sloÏili v Îivnostenské bance i potﬁebné devizy na na‰i
cestu.
Za této situace jsme se jiÏ opravdu nemohli na nic vymlouvat a s Pepou Pra‰ivkou jsme podali Ïádosti. Po nûkolika mûsících jsme skuteãnû obdrÏeli v‰echny doklady potﬁebné
k soukromému v˘letu do Belgie. Pﬁi náv‰tûvách v Praze Belgiãané s oblibou nakupovali sklo; také se divili mnoÏství hudebních nástrojÛ, které jsem mûl doma. Kromû nástrojÛ na‰ich
dûtí zde b˘valo aÏ pût kytar, housle, viola a – pochopitelnû,
kontrabas, kter˘ se opravdu ztepile a pûknû vyjímal v jinak pomûrnû nevelikém 3 + 1. Dva roky jsem kontrabas jiÏ vlastnû
nepouÏíval, snad jen ke hraní vánoãních koled s obûma dûtmi
a manÏelkou, která nám kontrovala na violu. B˘val to ná‰
vánoãní „Family Band“ jak se patﬁí.
S Pepou Pra‰ivkou jsme se tedy dohodli, Ïe kromû hraãek
pro v‰echny belgické dûti, které jsme osobnû znali, dovezeme
jako dárek mÛj kontrabas a pro v‰echny ãleny Lange Wappers
necháme zhotovit „ruãnû“ speciální sklenice s emblémem
International Alcoholic Federation (IAF).V˘robu jsem celkem
obratem zaﬁídil ve Sklárnû Kvûtná, prostﬁednictvím pﬁátel ze
straÀanského folklorního souboru.
Lehké problémy nastaly s kontrabasem, neboÈ jsme zjistili,
Ïe v˘voz hudebních nástrojÛ na Západ je pﬁísnû sledován,
a basu opravdu ve ‰kodovce utajiti nelze. Nav‰tívili jsme tedy
praÏskou celnici, opatﬁili potvrzení z Muzea hudebních nástrojÛ (!), Ïe se jedná o bûÏn˘ sériov˘ nástroj, zaplatili vymûﬁené clo (v ﬁádu nûkolika desetikorun) a obdrÏeli sadu lejster
opravÀujících nás k v˘vozu pﬁedmûtného kontrabasu.
Na cestu do Belgie jsme vyrazili pﬁed pÛlnocí, z Prahy do
Antverp je to asi 950 kilometrÛ, chtûli jsme mít po celou cestu
slunce v zádech, plánovali jsme, Ïe druh˘ den v poledne jiÏ
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budeme na místû. Kontrabas jsem uloÏil na sklopené pﬁední
sedadlo, takÏe zabíral celou pravou polovinu vozu.
V‰ech ãtyﬁicet sklenic (ruãní skláﬁská práce) jsem je‰tû
doma velice peãlivû kaÏdou zvlá‰È zabalil do hedvábného papíru a obalil je‰tû jednou do papíru ozdobného, zalepil izolepou a pﬁevázal pûknou ma‰liãkou. Tyto sklenice IAF jsme
chtûli rozdávat jako ná‰ dáreãek v‰em pﬁátelÛm, se kter˘mi se
v Antverpách sejdeme, netu‰ili jsme vÛbec, kolik tûch lidí
mÛÏe b˘t, jen jsme vûdûli, Ïe jich bude opravdu hodnû, coÏ se
pozdûji také potvrdilo.
Pepa Pra‰ivka mûl na starosti dûtské hraãky, které zabalil
stejn˘m zpÛsobem jako já sklenice IAF. KdyÏ jsme v‰e naloÏili
a rozlouãili se s Pepovou Ïenou Janou, mûli jsme v kufru auta
Pepovu a moji malou ta‰ku s osobními vûcmi a dvû papundeklové krabice se zabalen˘mi hraãkami a sklenicemi. Zavazadlov˘ prostor vypadal, Ïe je prázdn˘…
Pepa usedl na jediné volné místo za mnou.V‰ude jinde se
rozvaloval mÛj rozmûrn˘ kontrabas. Nastartoval jsem, pﬁi
ﬁazení se ve tmû loktem pra‰til o kontrabas, zamávali jsme
Janû, vyrazili –
„Poãkej!“
Prudce jsem zabrzdil a pﬁi odﬁazování se pra‰til do lokte
o kontrabas. Pepa vyrazil chvatn˘m poklusem smûrem k Janû
a zmizel v domû. Po nekoneãnû dlouhé dobû, kterou jsem
celou zasvûtil intenzivní masáÏi ranûného loketního kloubu,
se koneãnû zase objevil ve dveﬁích domu.
Pravou rukou na mû zleva doprava v˘znamnû pokyvoval
otvíráãkem. V levé s námahou nesl plnou síÈovku orosen˘ch
lahváãÛ:
„Já je nechal doma v lednici, ty vole!“ informoval mû celkem zhola zbyteãnû a pﬁibouchl za sebou dveﬁe.
Zamával jsem Janû.
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Pra‰til jsem se do lokte.
Jeli jsme.
„Tsssss…, glo…, glo…, glo, gloglogloglo… Ááááááách…“
Byla tma, velmi slab˘ provoz, zdrÏení na na‰ich hranicích
minimální. Svítat zaãalo mezi Norimberkem a Frankfurtem.
K dispozici jsem mûl plnou termosku kávy.
„Tsssss…, glo…, glo…, glo, gloglogloglo… Ááááááách…“
oz˘valo se za mnou, pﬁesnû kaÏd˘ch 32,28 minuty. Probrali
jsme podrobnû v‰echno moÏné i nemoÏné, tak jak jsme b˘vali
uvyklí spoleãnû Ïvanit cel˘ch pﬁedcházejících deset let.
Kdesi kolem Kolína nad R˘nem Pepa Pra‰ivka usnul. Necítil
jsem potﬁebu jej v odpoãinku ru‰it.
Z Cách vede dálnice do Antverp pﬁes Holandsko, víza jsme
mûli pro Benelux, v tom Ïádn˘ problém nebyl.V dostateãném
pﬁedstihu se také na dálnici objevily cedule „Pozor! Státní
hranice, ﬁidiãi sniÏte rychlost na 80 km/hod“. Hranice ale jako
by tam nebyla, nûkolik stoÏárÛ s vlajkami a jelo by se jednodu‰e bez zastávky dál. Já jsem se v‰ak chybnû domníval, Ïe potﬁebujeme mít v pasech v˘stupní razítko z NSR a vstupní do
Beneluxu, proto jsem z dálnice odboãil a poblíÏ jak˘chsi pﬁízemních pavilónÛ u stoÏárÛ s vlajkami auto zaparkoval. Z palubní skﬁíÀky jsem vyÀal oba pasy a vydal se pátrat po nûjakém správci potﬁebn˘ch razítek.
„CoÏe to jako chcete? Razítko? V˘stupní razítko?“
Podstrãil jsem mu oba pasy rozevﬁené jiÏ na odpovídající
stránce, kde byla vstupní razítka NSR. „Buch, buch!“ Vypálil
tam ‰temply, aniÏ by cokoliv kontroloval. Otoãil se ke svému
kolegovi, kter˘ leÏel v kﬁesle a ãuãel otrávenû na televizi:
„Dvû razítka, no jen si to pﬁedstav! Kurte…, dvû razítka!
To je tedy zase den!“
Nechal jsem je sledovat TV program a vyrazil nazpût
k zaparkovanému vozu. JiÏ z dálky jsem spatﬁil, Ïe kolem auta
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si to ‰pacíruje malinkat˘ muÏíãek v placaté dÛstojnické ãepici.
Pra‰ivka se ve spánku otoãil na bok, ze sna se usmíval a objímal kontrabas, kter˘ mnû na cestû zatím jen ubliÏoval.
„Dobr˘ den,“ pozdravil jsem Ïoviálnû pidimuÏíka, jehoÏ
k‰ilt nedosahoval ani k mému pupku.
„Máte nûco k proclení?“
„Celkem nic. Vezeme kontrabas, na nûj mám z Prahy dokumentaci a v˘vozní povolení, chcete je vidût?“
„Ne.“
„Pak máme osobní vûci. Pár hraãek pro dûti na‰ich pﬁátel
v Belgii a pár skleniãek znám˘m na památku.“
„Otevﬁete palubní skﬁíÀku!“
Cvaknul jsem, skﬁíÀka se odklopila a já dovnitﬁ vloÏil oba
orazítkované pasy. Trpaslík se zcela váÏnû pﬁedklonil a prohlédl obsah skﬁíÀky.
„Na, …ja. Gut. Otevﬁete zavazadlov˘ prostor.“
PidimuÏ v uniformû dÛstojnû kráãel k zadní ãásti automobilu a já zruãnû odklopil haubnu na pﬁídi vozu.
„Co to je?“
„To jsou dárky pro dûti na‰ich pﬁátel…“
„Rozbalte to!“
Zjistil jsem, Ïe dáreãky pro dûti rozhodnû ozdobnû nezaobalil Pepa Pra‰ivka, ale jeho velmi precizní manÏelka Jana.
V‰e bylo krajnû láskyplnû zalepeno bezbarvou izolepou
a pﬁevázáno je‰tû dekorativnû barevn˘mi stuÏkami. Nezbylo
mi opravdu jiné ﬁe‰ení neÏ ten pûkn˘ pﬁebal jednodu‰e roztrhnout.
„Dûtsk˘ saxofónek! Co je to?“
„Hraãky…, pro dûti…“
„Rozbalte to!“
Postupnû jsem musel roztrhat v‰echny dárkové obaly.
Z hromady roztrhan˘ch ozdobn˘ch papírÛ zdû‰enû vykuko323
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val dûtsk˘ vláãek, lopatiãky, autíãka, plechové housliãky,
klarinet…
„Co je to?“
„To jsou nápojové sklenice. Dárek pro na‰e pﬁátele v Belgii.“
„Rozbalte to!“
Postupnû jsem trhal obaly, které jsem peãlivû lepil den
pﬁed odjezdem. Zvídavému uniformovanému zraku jsem musel postupnû pﬁedvést v‰ech ãtyﬁicet sklenic s emblémem International Alcoholic Federation. Zavazadelník ·kody 120 L se
potrhan˘mi papíry zaplnil aÏ nad okraje.
„V poﬁádku. Jeìte!“
Zacvakl jsem energicky haubnu plnou. Nastoupil do auta.
Pra‰til se do lokte a vyrazil smûrem na Antverpy. Ve zpûtném
zrcátku jsem vidûl bez hnutí stojícího sluÏebního trpajzlíka.
Tváﬁil se vcelku uspokojenû aÏ pobavenû. Pepa Pra‰ivka stále
spal.

Jana a Josef Urbánkovi, 27. 8. 2007, 9.4 4

Ahoj, Jirko, uÏ to ãtu, ale mám od 10 jednání, takÏe zbytek aÏ potom, Pepa
Pﬁipomínky ke kap. 6. a 7. MoÏná k profisouborÛm
patﬁil i SLUK.
Na poãátku devadesát˘ch let…, ekonomické zmûny…
To ano, ale pﬁedev‰ím politické klima. TakÏe ne „Na
poãátku 90. let“, ale PO REVOLUCI, nebo alespoÀ po roce
1989. Zmûna ve vedení souboru byla i jejich dÛsledkem.
Není dobré se v drobn˘ch episodách podrobnû rozpovídat
a vûci citlivé z obavy pﬁeskoãit krátk˘m aÏ nesourod˘m
mÛstkem (to platí i pro jiná místa).
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Dvacetiletou stabilitu vytváﬁelo vedení… To ano, ale
na stránce pﬁedcházející to uÏ jednou cituje‰.
… honoráﬁe za filmovací den byly lep‰í neÏ odmûna
komparsu? Snad mzda v práci. Pepa

Jana a Josef Urbánkovi, 27. 8. 2007, 19.59

Ahoj, Jiﬁí, doãetl jsem a nic ru‰ivého nenalezl. Snad jen pﬁi
vyhánûní Ïen Rej‰kem ze sálu byly dámy nasrané, vylekané, ale Ïe by plakaly, mi pﬁipadá pﬁitaÏené. V tvém
povídání se pláãe dost ãasto a nûkdy mám pocit, Ïe jen se
zámûrem zv˘‰it emocionální dojem. JenÏe pak se to stává
v‰edním a tam, kde by to mûlo oslovit, to jiÏ tolik nepÛsobí. Zdraví tû Pra‰ivka
P. S. Pokud ve slovû LÁSKA zmûníme ãtyﬁi písmena a
jedno vynecháme, dostaneme slovo PIVO. Pokud ve slovû
LÁSKA zmûníme pût písmen a jedno pﬁidáme, dostaneme slovo FERNET… A TO UÎ NENÍ NÁHODA!!!

Lenka Kutinová, 28. 8. 2007

Ahoj Jirko, je‰tû jednou jsem se vrátila k ãetbû prvních kapitol a mám pocit, Ïe by nebylo úplnû vhodné popisovat
zpûvaãku Novenkovou a Honzu Dobe‰e aÏ tak drsnû.
Nebo je nejmenovat, a to si myslím i v dal‰ích kapitolách,
jak barvitû popisuje‰ milostné pletky Vládi Holuba. Pﬁeci
jenom to budou ãíst jeho synové a taky Jana. Nejsem si
zcela jistá, Ïe jsme jí ﬁíkali Holubice, spí‰ Holubka.
Dále: Ondra a ani Jirka, si myslím, nepatﬁili k mal˘m
taneãníkÛm… Alena Habadka v Bulharsku nebyla, tudíÏ
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kluky tûÏko mohla stﬁíhat. Snad se v tom vyzná‰. Zdraví
Amálka

Jiř í Odvárka, 31 . 8. 2007

JiÏ naposledy obtûÏuji a v pﬁíloze pﬁedávám závûreãn˘ch pût kapitol 11–15. Pﬁedem Vám v‰em dûkuji za kritické názory. Zdravím, Jirka

Jiř í Kabele, 6. 9. 2007

Pan Jiﬁí Odvárka. Spisovatel. Pﬁipomínky ke kapitole
11–15. Bez komentáﬁe. (Docela dobr˘!) Zdraví Tû Jiﬁí
Kabele

Eva a Radomil Rejškovi, 10. 9. 2007

Jiﬁí, tak jsem to pﬁelouskala a musím ﬁíci, Ïe jsem názor
bohuÏel nezmûnila. Jsi v té své v˘povûdi vût‰í drsÀák, neÏ
jak jsem Tû poznala. SnaÏí‰ se o zachycení reality v urãité
dobû, o zachycení Tvého Ïivota v prostﬁedí souboru
a hlavnû urãit˘ch souborákÛ, ale hodnû Ti unikají souvislosti a hodnû vûcí – alespoÀ mám takov˘ pocit – vidí‰
uÏ pﬁes „sklíãko“ souãasnosti, souãasn˘ch názorÛ a pohledÛ.
Vybírá‰ si situace, které Ti konvenují, ãasto je vytrhuje‰ z kontextu, takÏe vyznívají jinak, neÏ byla skuteãná
realita. Nebo to tak chce‰? Vyznívá to asi takto: Jedni
makali – teì nemyslím v souboru, ale mimo soubor –
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PRO soubor a druzí se vezli (vût‰ina). Tak je to koneckoncÛ stále.Ty první utajíme nebo ukáÏeme na jejich hﬁíchy a s tûmi druh˘mi to jsou takové nezávazné hﬁíãky.Ten
se opil, tam byl mejdan – nechci to rozvádût. Je to koneãnû
TvÛj pohled, má‰ na nûj právo. Jen si nejsem jista, jestli
má‰ právo zacházet s konkrétními jmény, s konkrétními
lidmi bez hlub‰ího poznání. To je vûc Tvého svûdomí. Neznám zam˘‰len˘ úãel Tvojí kníÏky. Pár souborákÛ si jistû
s chutí pﬁeãte hlavnû ty pikantnosti, pár se jich na‰tve
a vzhledem k vûku padne moÏná i nûjak˘ ten infarkt, pár
ãtenáﬁÛ potû‰í „drby“ o znám˘ch a jiné praÏské soubory
budou potû‰eny, Ïe to u nich vypadá zcela jinak.
Neumím Ti, Jirko, poradit. To, co pí‰i, je mÛj osobní
názor a já zkrátka vidím ten uplynul˘ souborov˘ Ïivot
jinak a v sobû nosím ty lidi, které pﬁipomíná‰, v trochu
jiné podobû i s tûmi ‰kraloupy a ‰kraloupky. Pﬁeji Ti, aby
ses se ctí vyrovnal s úkolem, kter˘ sis na sebe vzal. Zdraví
Eva a Radek Rej‰kovi
P. S.Ví‰, Ïe Renaat zemﬁel cca pﬁed 5 lety v Chorvatsku
pﬁi vystoupení, pﬁímo na jevi‰ti? MoÏná, Ïe Ti to Belgiãani
ﬁekli.
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Jana a Josef Urbánkovi, 1986.

Les smyčců na svatbě Jany a Josefa Urbánkových, 1986.
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Míla Rychta v čele svojí muziky. Vinohradské divadlo, 1981.

Pepa Prašivka. Klánovice, 1985.

Jana Machová na vánoční, 1983.
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KAPITOLA ČTRNÁCTÁ
DĚCÁNKA MOJE! VYCPÁLKOVSKÉ NEZDARY. ONDŘEJ PFEFFER.
ROMAN MLÁDEK. ZÍTRA SE NEBUDE TANČIT VŠUDE.

„Dûcánka moje…“ Oslovovala Eva Rej‰ková taneãníky Vycpálkova souboru. Sladké pﬁátelské oslovení „Dûcánka moje!“
znûlo z jejích úst na zaãátku zkou‰ky, v jejím prÛbûhu i na
konci. KaÏdá taneãní zkou‰ka zaãínala baletní pﬁípravou,
kterou ﬁídil Ivan Muchka, pokraãovala krokovou prÛpravou
v ﬁadách nebo po diagonále a pozdûji v cel˘ch párech. Potom
b˘vala krátká pﬁestávka, následovalo posezení u piána se zpûvem. AÏ v závûreãné hodince a pÛl se vût‰inou ujímala vlády
Eva Rej‰ková a její „dûcánka“ procviãovala choreografie
tancÛ.
Vût‰inou jsme b˘vávali rozdûleni na dvû, nûkdy aÏ na tﬁi
skupiny. První skupina trénovala pﬁipravované tance s Evou
Rej‰kovou v malém sále, druhá skupina pod vedením Radka
projíÏdûla ãi propilovávala detaily tancÛ, které jiÏ byly na
repertoáru souboru.Tﬁetí skupinky se vût‰inou ujímal nûjak˘
zku‰enûj‰í taneãník, kter˘ nûkde bokem procviãoval individuální kroky s jedním ãi nûkolika nováãky, kteﬁí se zatím „neve‰li“ do obsad Radkem právû pilovan˘ch nebo Evou novû vytváﬁen˘ch taneãních kompozic.
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Tento zabûhl˘ stav vûcí ov‰em platil pouze za pﬁedpokladu,
Ïe nebyla „ve v˘hledu“ nûjaká akce. Pokud se cokoliv v˘znamného v souboru chystalo (coÏ bylo prakticky neustále), první
ãást zkou‰ky a zpûv u piána odpadly. Dûlávala se potom jen
kratiãká rozcviãka urãená v˘hradnû k prohﬁátí a rozh˘bání
svalÛ. Celou zkou‰ku se potom nacviãovaly tance pro ten
kter˘ zájezd, festival, vystoupení a podobnû.
Radek Rej‰ek vedl pﬁesnou evidenci úãasti kaÏdého jednotlivce na zkou‰kách.Ta byla samozﬁejmû velmi rozdílná, jak
je u amatérsk˘ch celkÛ obvyklé. Kvalitu docházky také v˘raznû ovlivÀovalo to, zda se právû chystal zájezd do zahraniãí. Pak
se zúãastÀovali takﬁka v‰ichni. Radek celosouborovou docházku jednou za ãtvrt roku pﬁed v‰emi taneãníky vyhodnocoval.
Je mi skoro aÏ trapné se k tomu veﬁejnû pﬁiznat, ale po
celou dobu svého ãlenství v taneãní sloÏce Vycpálkova souboru jsem v Radkov˘ch statistikách úãasti jednotlivcÛ na
zkou‰kách v ÚKDÎ b˘val vÏdy na prvním ãi druhém, nejhÛﬁe
snad na tﬁetím místû, dosahoval jsem ãasto i témûﬁ neuvûﬁitelné stoprocentní úãasti. Já ty zkou‰ky a nácviky prostû miloval. Chodíval jsem trénovat do ÚKDÎ opravdu rád. Snad mi
prominete tuto pomûrnû lehkou deviaci, nûkteﬁí lidé jsou na
tom se sv˘mi úchylkami nesrovnatelnû hÛﬁ.
Právû skuteãnost, Ïe jsem se vlastnû nikdy nepotﬁeboval
omlouvat (zúãastÀoval jsem se vÏdy v‰ech zkou‰ek a vystoupení), byla pravdûpodobnû pﬁíãinou toho, Ïe jsem za celou
dobu svého ãlenství ve Vycpálkovû souboru nikdy nemluvil
z oãí do oãí, soukromû s Evou Rej‰kovou. Naopak velice
ãasto a rád jsem diskutoval s Radkem Rej‰kem, a to pﬁi v‰ech
mysliteln˘ch pﬁíleÏitostech. Necítil jsem potﬁebu ze svého
pohledu taneãního laika Evû Rej‰kové, jako choreografce a vedoucí taneãní sloÏky souboru, nûco doporuãovat, sdûlovat,
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ohﬁívat si u ní vlastní polívãiãku ãi snad naopak nûco Ïehlit;
vÏdy jsem se bez v˘hrad podﬁizoval jejím pokynÛm.
Od samého zaãátku mûla Eva Rej‰ková k m˘m taneãním
projevÛm a „v˘konÛm“ docela zásadní pﬁipomínku:
„Jirko, záda!“ volala na mû stojíc na laviãce zády k zrcadlÛm.
„Jirko, záda!“ b˘valo moje ne‰tûstí od prvního aÏ snad do
úplnû posledního dne. Muselo se jednat o moji zjevnou taneãní
vadu, neboÈ „Jirko, záda!“ na mû volával uÏ Jiﬁí Sedláãek v Radosti a pozdûji i Alena Skálová v souboru Chorea Bohemica.
Eva Rej‰ková obãas seskoãila z laviãky a rozebûhla se mezi
tanãící páry. Nezastavila tanec, nûkolika kroky mû snadno
dostihla a pûstiãkou udeﬁila pﬁesnû mezi lopatky.
„Tady.Tady, tady to je… Jirko, záda!“
VÏdy jsem zareagoval tak, Ïe jsem stáhl obû ramena dolÛ,
silou vypjal hrudník, secvakl pÛlky a promûnil se v toporn˘
kresliãsk˘ pﬁíloÏník.To jsem v‰ak vydrÏel jen krátkou chviliãku. Za nûjak˘ ãásek opût znûlo hlasitû zku‰ebnou:
„Jirko, záda!“
Nácviky nov˘ch choreografií ﬁídila Eva Rej‰ková s velice
pﬁátelsk˘m a liberálním pﬁístupem: vÏdy se taneãníkÛ vyptávala na jejich pocity z nacviãovan˘ch prvkÛ. Nepochybnû ov‰em mûla v˘sledn˘ tvar nového tance vÏdycky pﬁedem dobﬁe
promy‰len˘, prokreslen˘ a procítûn˘.
NeÏ byl zahájen nácvik nového ãísla, sezvala Eva „svoje dûcánka“ k prvnímu poslechu hudby, pﬁedtoãené na magnetofonu. Ve stejné dobû jiÏ mûla na‰e klavírní korepetitorka paní
Libu‰e Bezdûková v notách také klavírní úpravu.Tanec se zaãínal zkou‰et po mal˘ch ãástech, vût‰inou pouze za úãasti
dvou nebo tﬁí párÛ, v malém sále. Po sezkou‰ení krátk˘ch sekvencí se tyto stﬁípky zaãaly propojovat v del‰í celky a tanec
tak postupnû zaãínal vystupovat ke koneãnému tvaru jako
spanilá Afrodita z moﬁské pûny.
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Kdykoliv si vzpomenu na Evu Rej‰kovou, sly‰ím v duchu
právû to její milé oslovení celé taneãní sloÏky souboru:
„Dûcánka moje!“.
V letech 1984–1986 ode‰lo z Vycpálkova souboru mnoho
m˘ch osobních pﬁátel. Vût‰inou opou‰tûli soubor takov˘m
zpÛsobem, Ïe si poãkali na nûjak˘ atraktivní zahraniãní zájezd,
po jehoÏ skonãení nám ostatním u autobusu ﬁekli svoje:
„Ahoj.“ Jako by se snad ani nechumelilo.
Na zkou‰kách v ÚKDÎ se jiÏ nikdy neukázali.Teprve z toho
jsme postupnû pochopili, Ïe jiÏ svoje ãlenství ukonãili.Tento
zpÛsob se mi nezdál ve vztahu k partû seriózní, i kdyÏ musím
uznat, Ïe má svoji racionalitu: kdyby to oznámili dﬁív, stûÏí uÏ
by se dostali do zájezdové nominace… O nesmyslnosti vlastního „seriózního“ pﬁístupu jsem se ostatnû pﬁesvûdãil na
vlastní kÛÏi, kdyÏ ve druhé polovinû roku 1988 jeli Vycpálkovci na zájezd do USA.To byla v podmínkách tehdej‰í âSSR
vûc naprosto nevídaná a unikátní.
UvaÏoval jsem o ukonãení svého ãlenství v souboru jiÏ
del‰í ãas. Nakonec jsem si jako hranici urãil vûk ãtyﬁiceti let.
Abych se nezachoval jako v‰ichni ti racionalisté, co po atraktivním zájezdu ﬁeknou u autobusu Ahoj, chtûl jsem se na datu
svého odchodu rozumnû domluvit s Evou Rej‰kovou.
Navrhl jsem jí ukonãení svého ãlenství v souboru s koncem
roku 1987. V dobû na‰eho rozhovoru v‰ak jiÏ probíhal intenzivní nácvik programu na vystoupení ve Vinohradském divadle
v únoru 1988. Slíbil jsem proto Evû, Ïe ukonãím svoje ãlenství
v souboru právû tímto slavnostním koncertem. PovaÏoval jsem
to za docela symbolické. 28. 2. 1988 si naposledy zatancuji ve
Vinohradském divadle a o dva dny pozdûji dovr‰ím rovn˘ch
ãtyﬁicet let. Únorov˘ koncert ve Vinohradském byl navíc poctou ke ãtyﬁicátému v˘roãí zaloÏení Vycpálkova souboru.
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Marnû jsem tehdy hledal nûjaké vodítko, podle kterého by
se dalo vypoãítat, kolika vystoupení s Vycpálkovci jsem se zúãastnil. Zcela jisté je pouze to, Ïe poprvé jsem si jako Vycpálkovec zatancoval ve Zvolenu v roce 1978 a ve Vinohradském
divadle 28. 2. 1988 opravdu naposledy.
Musím se tedy spokojit s velice pﬁibliÏn˘m odhadem. Na
nûkter˘ch zájezdech b˘vala vystoupení i tﬁikrát ãtyﬁikrát za
den. Za jeden rok potom vycházejí poãty vystoupení v ﬁádu
desítek, za dvanáct let mého ãlenství nepochybnû v ﬁádu
stovek.
Nejvût‰í úspûchy slavil ná‰ soubor v zemích románské
jazykové oblasti. Tamûj‰í vÏdy vyladûné a temperamentní
publikum v prÛbûhu tancÛ vyskakovalo ze sedadel a hlasitû
volávalo: „Bravo!“ Provázelo nás skandovan˘m potleskem
a po závûreãné figuﬁe následovaly povût‰inou ovace ve
stoje.
Ale i v germanofonních zemích, kde je publikum nesrovnatelnû ménû bouﬁlivé, ale o to pﬁem˘‰livûj‰í a nároãnûj‰í, se
na‰im vystoupením dostávalo famózního diváckého ohlasu.
Za cel˘ svÛj Ïivot jsem neproÏil tak siln˘ pocit hrdosti na to,
Ïe jsme âechoslováci, hrdosti na na‰i vlajku a hymnu jako na
zahraniãních zájezdech s Vycpálkovci. Byl to pocit vlastenectví a upﬁímné hrdosti na na‰i krásnou národní kulturu propojenou neoddûlitelnû s odkazem na‰ich pﬁedkÛ.
Není dost dobﬁe moÏné stovky úspû‰n˘ch vycpálkovsk˘ch
vystoupení popisovat. Paradoxnû je ale velice snadné popsat
dvû vystoupení, která z mého pohledu skonãila opravdov˘m
nezdarem. ZdÛrazÀuji, Ïe porovnávám stovky velice úspû‰n˘ch vystoupení, jichÏ jsem se zúãastnil za dvanáct let svého
ãlenství v souboru, s pouh˘mi dvûma pﬁípady, kdy PánbÛh, jak
se ﬁíká, nebyl právû doma, a nám se prostû vystoupení nezdaﬁilo.
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První z nich se konalo v praÏské Lucernû. Jednalo se o ples
matematicko-fyzikální fakuly âVUT. KdyÏ jsme ve sjednaném
ãase dorazili do sálu, na pódiu jiÏ byly instalovány notové pulty
velikého taneãního orchestru.
Jen tak tak se sem podaﬁilo vmûstnat na‰i muziku.Taneãní
sloÏka souboru mûla pﬁedvést svoje umûní na taneãním parketu Lucerny. Na‰e vystoupení sestávající z tﬁí tancÛ mûlo ples
slavnostnû otevﬁít.
Palubková podlaha v baletním sále ÚKDÎ, kde jsme zkou‰eli, byla opatﬁená speciálním protiskluzn˘m lakem. RovnûÏ
pﬁi vystoupeních na v‰ech praÏsk˘ch divadelních scénách
byla pódia buì potaÏena nekluzn˘mi fóliemi, nebo pokryta
baletními koberci.
Na taneãním parketu Lucerny jsme se utkali s parketami,
které byly navoskovány a nale‰tûny pro plesové tance.
Dopadlo to katastrofálnû.
Koleãka a Furianta jsme nûjak˘m zpÛsobem je‰tû ve zdraví
pﬁeÏili. K hotovému ne‰tûstí do‰lo aÏ pﬁi nástupu dûvãat do
Skoãné. Jako na potvoru nasadil Míla Rychta hodnû sviÏné
tempo, které je‰tû dynamicky urychloval pﬁi spatﬁení tragikomického dûní na parketu Lucerny.
Do Skoãné nastupují ‰iroce se usmívající krasavice ve dvojicích proti sobû skoãn˘m krokem. (Co jeden skok, to obrátka
o 180 stupÀÛ). První dvojice upadla, druhá dvojice upadla,
tﬁetí dvojice jen taktak vrávorala, do toho jiÏ z levého zadního rohu míﬁíme my, rozjásaní pÛvabní furiant‰tí chasníci,
jdeme v‰ichni vlnit˘m zástupem s fe‰ácky vytrãen˘mi lokty,
abychom si dûvãata rozebrali a zopakovali v párech krok, jímÏ
nastupovala na parket.
Ale co to? Na‰e taneãnice nejenÏe nejsou ve v˘chozích
prostorech, ale navíc se nám rozliãnû válejí u nohou a zoufale
se pokou‰ejí povstat. Chápeme se jich zku‰enû a pokou‰íme
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se spoleãnû o skoãnou v koedukovan˘ch párech. Tanãících
párÛ je v‰ak záhy zjevnû ménû neÏ tûch, které bezmocnû
vrávorají a padají na navoskovan˘ parket.
Míla Rychta, kter˘ musí mít z pódia na Waterloo taneãníkÛ
zjevnû dokonalou vyhlídku, nám je‰tû „pomáhá“ tím, Ïe stupÀuje tempo muziky, jen aby to uÏ bylo za námi.
Koneãnû je tady závûr.
Stavíme se do ﬁady, klaníme se a prcháme do ‰aten. Pobavené a udivené obecenstvo Reprezentaãního plesu matematicko-fyzikální fakulty nás pﬁesto odmûÀuje v podstatû
neironick˘m potleskem. No ov‰em! Nûco tak strhujícího a dynamického pﬁece není v Praze k vidûní kaÏd˘ den.
Je‰tû mnohem trapnûj‰í bylo vystoupení v polském mûsteãku Szierakovo.To se odehrálo pﬁi na‰em „turné“ s Vlakem
druÏby v roce 1985. Kromû uvedení celého putovního mezinárodního poﬁadu ve veliké mûstské sportovní hale jsme
je‰tû mûli mít samostatné ãeskoslovenské vystoupení pár
kilometrÛ od Poznanû v Szierakovu (Szierakow).
Ve stanoveném ãase jsme se s ramínky pln˘mi krojÛ se‰li
v aule poznaÀského hotelu. Na objednan˘ autobus jsme ãekali
pÛlhodinku, hodinku, hodinku a pÛl…
Po dvou hodinách ãekání se koneãnû pﬁiﬁítil jak˘si schvácen˘ „kyróvnik“ a zaãal nás honit do autobusu. Po tﬁech
minutách jízdy, kdy vpﬁedu probíhala jakási znaãnû vzru‰ená
diskuse, se palubního mikrofonu ujal Míla Rychta, aby nás
informoval:
„VáÏení pﬁátelé! Jedeme na plánované vystoupení pozdû.
Obecenstvo na nás v Szierakovu jiÏ ãeká.“ (âekalo jiÏ 2 hodiny). „Pﬁevlékneme se proto hned teì do krojÛ a na scénu
pÛjdeme pﬁímo z autobusu!“
Nastal zmatek. V‰ichni jsme se zaãali pﬁevlékat do krojÛ,
coÏ se mohlo stát lehce pﬁíãinou hned nûkolika dopravních
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nehod, neboÈ okolo jedoucím ﬁidiãÛm se nabízely v oknech
staﬁiãkého Ikarusu daleko onaãej‰í v˘jevy, neÏ je nudn˘ pohled na dopravní znaãky ãi svûtla mûstsk˘ch semaforÛ.
„Muzika se naladí a z autobusu pÛjde pﬁímo na scénu! Muzikanti! Za mnou!“
Jak ﬁeãeno, tak i provedeno. Muzika s nástroji zmizela v malém kulturním domû, jenÏ vûrnû pﬁipomínal provizorní dﬁevûná agitaãní stﬁediska budovaná v âeskoslovensku na poãátku padesát˘ch let.
Po odchodu muzikantÛ jsme se pﬁed autobusem seﬁadili do
párÛ pro první tanec a vydali se za na‰í muzikou. Ve‰li jsme
do sálu a lapli po dechu. Muzika stála vtûsnána do prostÛrku
mezi diváky a jevi‰tûm. Pódium bylo metr a pÛl nad hlavami
muzikantÛ. Jevi‰tû bylo nanejv˘‰ ãtyﬁi metry ‰iroké – a metr
a pÛl hluboké.
Na takovém prostoru by bez nebezpeãí pádu do hledi‰tû
mohly tancovat dva páry velmi zku‰en˘ch taneãníkÛ. My
jsme tam s navykl˘m rozjaﬁen˘m úsmûvem na rtech nastoupili v ‰esti párech najednou. Na jevi‰ti nebylo k hnutí, natoÏ
k tanãení.Ti nejzku‰enûj‰í z nás ostatnû napresovanou scénu
vzápûtí opustili.
Polská obec Szierakovo tak vidûla drtivou vût‰inu na‰eho
tehdej‰ího repertoáru redukovanou pro jeden aÏ dva páry.
Obecenstvo v‰ak reagovalo pﬁátelsky a pﬁívûtivû. Zﬁejmû
u nich pﬁevládla radost z toho, Ïe koneãnû skonãilo nekoneãné ãekání na ná‰ pﬁíjezd a pﬁiblíÏila se na dohled moÏnost
odebrat se domÛ.
„Potﬁeboval bych faktys jenom vûdût, jestli se na to mám úplnû
vyka‰lat a zaãít tﬁebas jezdit na ryby?“
Díval jsem se úplnû zblízka do tváﬁe Ondry Pfeffera. Ten
se ﬁadil k absolutní ‰piãce ve Vycpálkovû souboru. Patﬁil
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k vÛbec nejlep‰ím taneãníkÛm, k taneãním sólistÛm, jejichÏ
schopnosti znaãnû pﬁevy‰ovaly ná‰ bûÏn˘ amatérsk˘ prÛmûr.
Ondﬁej to o sobû dobﬁe vûdûl a také sv˘ch schopností vyuÏíval pﬁi ﬁadû dal‰ích zálib, kter˘m se aktivnû vûnoval. Hrál
a organizoval opravdu skvûlé amatérské divadlo. To mûlo za
následek, Ïe neustále bojoval s ãasem. Na zkou‰ky do Vycpálkova souboru zrovna pﬁíli‰ pravidelnû nedocházel u vûdomí
svého pomûrnû tûÏko otﬁesitelného postavení.
Pokud v‰ak jiÏ na zkou‰ku pﬁi‰el, pak se vûnoval tréninku
s neuvûﬁitelnou a tûÏko napodobitelnou intenzitou. O pﬁestávkách jsme my v‰ichni ostatní s oblibou kvákali a plkali
kdesi v chodbách na pﬁedsálí. Ondﬁej Pfeffer posiloval v koutû
baletní zku‰ebny. VÏdy celkem dokonale vyuÏíval kaÏdé minuty, kterou mohl zasvûtit individuálnímu tréninku.
Ondﬁej Pfeffer je vynikajícím sólov˘m zpûvákem. Kdysi
dávno jsme se ho pokou‰eli pﬁilákat do vznikající PraÏské
pra‰ivkové muziky, to se nám ale nezdaﬁilo. DÛvodem byla
pﬁedev‰ím jeho maximální ãasová vytíÏenost, ale navíc i jeho
jistá solitérnost.V pÛvodní PPM byli samí vyloÏenû silnû kooperující jedinci a hráãi. Pepa Pra‰ivka nebo Jarda Helebrant
dokonale a naprosto pﬁirozenû spolupracují, aÈ si právû hraje
a zpívá kdokoliv a cokoliv. Ondﬁej Pfeffer to nedûlá. Buì se
musí hrát pﬁímo podle nûj a na nûj, nebo nástroj jednodu‰e
odloÏí a nehraje vÛbec.To byl také jeden z hlavních dÛvodÛ,
proã jsem od samého poãátku preferoval partu shromaÏìující se kolem Jardy Helebranta.
S Ondﬁejem jsme se tedy sice znali pomûrnû dlouho, ale
nikdy jsme nepatﬁili do stejného zájmového okruhu.
KdyÏ jsem v roce 2001 dokonãil rukopis první kníÏky,
nav‰tívil jsem nûkolik nakladatelství, v tûÏce naivním domnûní zaãáteãníka, Ïe po pﬁíbûhu nûmecké dívky v ãeském pohraniãí okamÏitû sáhnou. V‰ude jsem redaktorÛm nad‰enû
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popisoval, o ãem moje kníÏka je, a vnucoval jim svÛj rukopis
k pﬁeãtení. Nakladatelství mi po nûkolika mûsících urgencí
rukopis vracela, Ïe nemají zájem. Tak jsem si stránky uvnitﬁ
oznaãil. Samozﬁejmû, nikdy mnou sepsan˘ pﬁíbûh ani neotevﬁeli! Tehdy jsem je‰tû netu‰il, Ïe podobn˘ch umanut˘ch
‰krabalÛ, jako jsem já, obchází kolem kaÏdého nakladatelství
dennû stovka…
A pak jsem si vzpomnûl na Ondﬁeje Pfeffera.Vûdûl jsem, Ïe
je dlouhá léta nakladatelsk˘m redaktorem.Vûﬁil jsem, Ïe právû
Ondra Pfeffer je ãlovûk, kter˘ mi dokáÏe ﬁíci pﬁímo do oãí, aÈ
se buì na psaní vyka‰lu a vûnuji se ve volném ãase nûãemu
onaãej‰ímu, nebo aÈ to zkou‰ím dál. Vnutil jsem mu tedy
rukopis a ãekal. KdyÏ jsme se pozdûji se‰li, popukával jsem
napûtím:
„Tak co, Ondro? Mám se na to svoje psaní radûj vysrat?“
„Ne, ne… Nevyser se na to…,“ zamruãel jen lehce a pomûrnû zasmu‰ile dodal: „…musí se to jen cel˘ tro‰iliãku upravit…“
Se v‰ím jsem pﬁedem souhlasil. Pﬁedstava, Ïe moje kníÏka
vyjde, mû úplnû nadchla a zcela oslepila. Byl jsem ochoten pro
to udûlat cokoliv. Ondﬁej pozdûji dokonce sehnal nakladatele,
zásadním zpÛsobem ov‰em mÛj text vykostil a pomûrnû
brutálnû jej zkrátil. Z pÛvodní rozmáchlé bichle tak po jeho
zásazích zbyla celkem útlá kníÏeãka.
Podobn˘m zpÛsobem to ‰lo i pﬁi následujících ãtyﬁech
kníÏkách. Poãet Ondrou odstraÀovan˘ch stránek v‰ak opravdu neustále klesá, takÏe z toho nafrfnûnû usuzuji, Ïe jsem se
pﬁece jen nûco málo na tûch pﬁedcházejících pûti kníÏkách
nauãil.
„Já uÏ to mám cel˘ zredigovan˘, a teì jsem zjistil, Ïe si tam
je‰tû pﬁidává‰ ty svoje za‰modrchan˘ souvûtí a dokonce cel˘
odstavce!“
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„Já vim, já vim…, má‰ pravdu, Ondro, neÏ jsem to pﬁedával
do sazby, je‰tû jsem na tom trochu popracoval!“
„To se na to pak ale mÛÏem úplnû vyka‰lat! Já po sazbû
kontroluju uÏ jenom zalomení. Pﬁece po mnû nemÛÏe‰ chtít,
abych to zase znovu pﬁeãet cel˘!“
„No poãkej, poãkej…, snad jde hlavnû vo mû? Vo mojí
práci? Ne? Já jsem pﬁece autor?“
„To se teda plete‰, Jirko! Poslední slovo má v kaÏd˘ kníÏce
vÏdycky její redaktor!“
Odchod Pepy Pra‰ivky z Vycpálkova souboru v roce 1986 se
mû dotkl mnohem více, neÏ jsem si byl zpoãátku ochoten pﬁipustit. Chybûl mi zvlá‰È, kdyÏ jsme po kaÏdé zkou‰ce ‰li posedût do nûkteré z hospÛdek v okolí Míráku. AÏ postupem
ãasu vykrystalizovalo dal‰í pﬁátelství – mojí novou „vrbou“ se
postupnû stával Roman Mládek.
Roman patﬁil do ‰iroké skupiny taneãníkÛ, kteﬁí pﬁicházeli
do Vycpálkova souboru na zaãátku osmdesát˘ch let z Pion˘ráku, vedeného tehdy Evou Zetovou, Vûrou a Ivanem Muchkov˘mi.
Roman Mládek pracoval ve Strojexportu, ovládal dobﬁe nûkolik jazykÛ a podobnû jako Pepa Pra‰ivka nahlíÏel na ve‰keré
vnûj‰í dûní s jak˘msi ironizujícím aÏ sarkastick˘m nadhledem, kter˘m si mû nepochybnû postupnû získával v debatách
na svou stranu.
I na zkou‰ky si s sebou brával rozliãné podivné vûci, aby vyuÏil kaÏdé volné vteﬁiny k dal‰ímu studiu a sebevzdûlávání.
„ProbÛh, co to má‰ za ‰ílenou hatmatilku?“ nakoukl jsem
jednou do lejster, která si pozornû ãetl na zkou‰ce.
„Portugal‰tina! VyváÏíme teì novû do Brazílie. Tak jsem
se dal taky na portugal‰tinu, abych byl alespoÀ trochu v obraze…“
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Pﬁi jedné ze zkou‰ek vznikla debata o slavném filmu Zítra se
bude tanãit v‰ude. Eva a Radek Rej‰kovi vzpomínali na natáãení s úsmûvem a láskou. Mezi ãleny souboru vzbudilo jejich
vyprávûní velk˘ zájem. Drtivé vût‰inû VycpálkovcÛ v roce
1987 bylo kolem dvaceti let a film natoãen˘ pﬁed pûtatﬁiceti
lety nikdy nevidûli.A tak Rej‰kovi po nûjakém ãase zajistili pro
ná‰ soubor promítání filmu pﬁímo v baletním sále ÚKDÎ.
V prÛbûhu rozcviãky náhle vstoupil do sálu technik ÚKDÎ
v umolousan˘ch montérkách, v rukou star‰í promítaãku, pﬁenosné projekãní plátno a nûkolik kotouãÛ kdysi opravdu
slavného vycpálkovského filmu. Pﬁíprava projekce probíhala
ve vedlej‰ím malém baletním sále, my jsme zatím dál v hlavním sále cviãili. KdyÏ bylo koneãnû v‰e nachystáno, pﬁenesli
jsme lavice do malého sálu a smûstnali se kolem projekãního
plátna. Zhaslo svûtlo. A uÏ to jelo!
Film Zítra se bude tanãit v‰ude jsem znal pomûrnû podrobnû. V padesát˘ch letech jsem ho vidûl pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech nejménû desetkrát. Nestaãil jsem se divit, jak pﬁesnû se mi teì vybavoval sled jednotliv˘ch scén.
V padesát˘ch letech bylo nav‰tûvování biografu témûﬁ
kaÏdodenní zábavou, troufám si ﬁíci, Ïe tak bûÏnou a masovû
roz‰íﬁenou, jako je dnes sledování zpráv v televizi. Ostatnû
televize byla koncem padesát˘ch let ve sv˘ch ãernobíl˘ch
plenkách, a tak dvakrát tﬁikrát za t˘den chodil do kina opravdu
témûﬁ kaÏd˘.
U nás v Bﬁevnovû existoval skvûl˘ biograf „U Jandáãka“
(Radost). KaÏd˘ veãer se zde sjíÏdûlo publikum z nedaleké
Bílé Hory, Bﬁevnova, Stﬁe‰ovic, Pohoﬁelce i ‰ir‰ího okolí. AÏ
nedávno jsem se doãetl, Ïe ten ná‰ bﬁevnovsk˘ biograf patﬁíval v rámci celé âSR mezi desítku kin s nejvy‰‰í prÛmûrnou
náv‰tûvností.V záplavû tehdej‰ích sovûtsk˘ch filmÛ, pﬁeváÏnû
váleãn˘ch, kolchozních a pracovních, bylo Zítra se bude
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tanãit v‰ude opravdu mil˘m pohlazením po du‰i. Skvûle
zapracovaná lidová muzika a ãeské a vala‰ské tance. Beskydská pﬁíroda v kontrapunktu s dodnes pÛvabnou ãervenou kárkou Aero 30. Ano, z této vûty seznáváte, ãímÏe je‰tû byl tento
film v˘jimeãn˘. Mezi tehdej‰í ãernobílou filmovou produkcí
svítil – protoÏe byl barevn˘!
Jako dítû jsem na Zítra se bude tanãit v‰ude ‰el nûkolikrát
sám od sebe, mnohokrát jsem téÏ film vidûl na pion˘rsk˘ch
táborech, ve ‰kolní druÏinû i jinde, kde se tenkrát filmy dûtem
promítaly.V dûtství na mû film Zítra se bude tanãit v‰ude nepÛsobil vÛbec agitaãnû a ideologicky prvoplánovû…
Pﬁi promítání filmu ve vycpálkovské zku‰ebnû v‰ak kaÏdá
politická replika vzbuzovala bouﬁlivé veselí.
Zcela se promûnil VNùJ·Í KONTEXT doby.
Film pojednává, ov‰em ve velmi pﬁikrá‰lené a silnû socrealisticky zidealizované podobû, o vzniku Vycpálkova souboru písní a tancÛ. Natáãení díla probíhalo v letech 1951 aÏ
1952 na Barrandovû, âeskomoravské vrchovinû, v Beskydech,
Javorníkách, na Kaãinû, Konopi‰ti, u Máchova jezera, v Budape‰ti, Berlínû, Ostravû, na Karlovû mostû, Letné, Malé Stranû,
âertovce, Kampû, Petﬁínû, ve Stromovce, Semináﬁské zahradû,
na Mánesovû mostû, Starém Mûstû, námûstí KrasnoarmûjcÛ
(nyní námûstí Jana Palacha). PouÏity byly i autentické zábûry
z Prvního svûtového festivalu mládeÏe v Praze 1947. A Vycpálkovci v nûm tanãili, zpívali a jásali.
Film Zítra se bude tanãit v‰ude s uvádûn˘m reklamním
podtitulem: Barevn˘ hudební a taneãní film o radostném
mládí, mûl premiéru 24. ﬁíjna 1952. Hlavní role v nûm hráli
Eva Kube‰ová (Alena), Zdenûk Buchvaldek (Pavel), Marcela
Martínková (Rozárka), Milo‰ Nesvadba (Lojza), Jiﬁí Vala
(Mirek), Jitka Frantová (Vûra), Jiﬁí Adamíra (Ruda) a Pavel
·mok (Ota).
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Radek Rej‰ek ve filmu ztvárnil roli traktoristy. Z dal‰ích
ãlenÛ Vycpálkova souboru zde vystupují: Alois ·venda,Václav
Zeman, Franti‰ek Bonu‰, Jiﬁí Harãuba, Jaroslav ·míd, Jiﬁí Hnízdil, Jiﬁí Ica Pospí‰il, Karel Bednáﬁ, Rudolf Pazour, Eva Rej‰ková,
Alena Martinovská, Dagmar Pobudová, Jiﬁina Ponocná, EvÏa
Milnerová, Marie Crhounková a Libûna Livorová.
Kromû tehdej‰ích VycpálkovcÛ úãinkuje ve filmu také
profesionální MojsejevÛv soubor (SSSR), soubor Julia Fuãíka
závodu Auto Praga, korejsk˘ soubor a ãínsk˘ soubor.
Struãn˘ dûj (citováno z Katalogu ãs. filmu): 1. svûtov˘ festival mládeÏe konan˘ v roce 1947 v Praze inspiruje svazáky Alenu, Lojzu, Vûru a Mirka k zaloÏení taneãního souboru. Odborn˘m poradcem se stane Pavel, student
národopisu a vedoucí národopisného semináﬁe na vysoké ‰kole, kter˘ s sebou pﬁivede studenty. Alena se stane
ideovou vedoucí. Její vzájemn˘ vztah s Pavlem je zpoãátku velmi chladn˘. Pﬁi zájezdu souboru k Máchovu jezeru
se opije basista Jeníãek a Alena za to kritizuje nejenom
jeho, ale i Pavla. Na MirkÛv návrh vstoupí cel˘ soubor do
âSM. Zástupci souboru odjedou na pozvání Rozárky na
Vala‰sko, kde získají od star‰ích pamûtníkÛ cenné poznatky o lidov˘ch písních a tancích. Radostnou pohodu
naru‰uje jenom záludn˘ Ruda, kter˘ vydírá Otu a nutí
ho k zá‰kodnick˘m akcím s cílem soubor rozbít. V roce
1949 soubor úspû‰nû vystoupí na II. svûtovém festivalu
mládeÏe v Budape‰ti. Alena s Pavlem se do sebe zamilují.
I Lojza s Rozárkou se mají rádi, ale do jejich vztahu zlomyslnû zasahuje Ruda. Na III. svûtovém festivalu mládeÏe
v Berlínû se Ruda, kter˘ mezitím emigroval na Západ,
znovu marnû pokusí soubor rozbít. Rozárka a Lojza se
usmíﬁí a uprostﬁed rozjásaného Berlína 1951 v‰em
oznámí svoji svatbu.
343

1987

Film vrcholí odhalením a zatãením protistátního „padoucha“ Rudy (hraje ho skvûl˘ Jiﬁí Adamíra) a siln˘m protiatomov˘m apelem vtipnû zamontovan˘m pﬁímo do skuteãného
vycpálkovského taneãního pásma s názvem Masopust.
Stejnojmenná ústﬁední píseÀ z filmu Zítra se bude tanãit
v‰ude (s textem Pavla Kohouta) znûla z rozhlasov˘ch pﬁijímaãÛ v prÛbûhu cel˘ch padesát˘ch let snad kaÏd˘ den:
Zítra se bude tanãit v‰ude,
AÏ na‰e vítûzné vlajky rudé
na stoÏáry svûta vyletí!
Na stoÏáry svûta vyletí!
To, co mi pﬁipadalo jako nad‰enému dûtskému diváku v padesát˘ch letech pﬁirozené – a v˘borné –, mûlo pﬁi promítání
v malé zku‰ebnû VycpálkovcÛ v roce 1987 uÏ docela jinou dimenzi…
A i po dvaceti letech, které uplynuly od roku 1987, si myslím, Ïe: „Zítra se nebude tanãit v‰ude.“

Ivana a Jaroslav Helebrantovi, 19. 9. 2007

Ahoj Jirko, máme hrozn˘ fofr: v rychlosti: na zájezdu
v Jablonci byl Petr Hájek (ne Horák). Správnû je individuálnû, procentuálnû, speciálnû, eventuálnû…(ne individuelnû). ReÏie ve Vinohradském – myslí‰ asi Va‰ek
Bárta (nyní tchán Lucky Bílé), ne Václav Svoboda. Jinak
nás nic nenapadá. Ivana a Jarda
P. S.: Jana Rychtová velmi váÏnû onemocnûla, asi uÏ si
tvoji kníÏku nepﬁeãte…
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Blanka Hemelíková, 28. 9. 2007

Ahoj Jirko, díky za texty. Tematicky je to dobré – jsou tam
pûkné epické dramatické události, podání je leckdy taky
moc dobré – napﬁ. se mi moc líbí vloÏené texty písniãek
i té Ïertovné pﬁi svatbû Pra‰ivky a Jany. I „politika a TvÛj
Bildungsroman“ jsou dobré: docela pﬁesvûdãivû na mû pÛsobí i TvÛj otﬁes pﬁi zji‰tûní, Ïe Rí‰a Prorok je ãinovník,
a Tvoje rozhodnutí, jak to pochopit a jak se k nûmu chovat dál.
Jenom se mi zdá, Ïe tam poﬁád pﬁesnû nesedne to závûreãné osvûtlení pﬁedchozího ironického pohledu zrovna
na Mílu Rychtu. Jeho portrét je od zaãátku takov˘ rozlomen˘ – jeví se osobnû nesympaticky a zároveÀ neosobnû
obûtavû pro folklor a soubor. Pak na konci mu vyjadﬁuje‰ pﬁátelství a úctu – coÏ je na konci pﬁíli‰ silné, vzhledem k citovému tónu té zaãáteãní karikatury. Zdá se mi,
Ïe by se to mûlo nûjak vybalancovat, ale nevím jak. Nemûl bys nûjakou vzpomínku na nûjakou jeho osobnû
sympatickou vlastnost – to, Ïe byl obûtav˘ pro soubor je
moc abstraktní, nekonkrétní, Ïádnou citovou sympatii to
nezakládá – ani pro pﬁátelství, ke kterému se pﬁiznává‰
na konci. Jistû jsi nepociÈoval pﬁátelství jenom proto, Ïe
udûlal Míla hodnû pro soubor.
Ta pointa s kostlivcem je pûkná; dovol, abych se zeptala – jestli uspokojivû rozumím Tvé metafoﬁe – zajímá
mû, co tím chtûl básník, tedy Ty, ﬁíci. Co znamená ten obraz tady v tom místû textu, vzhledem tﬁebas k Tvému názoru na stáﬁí? Znamená ten obraz, Ïe jsi nechtûl nastavovat mládí v mladickém ãi mladistvém kolektivu
VycpálkÛ? A umûle udrÏovat mládí? Já vím, Ïe metafory
se nemají vysvûtlovat, buì to ve mnû evokuje to, co
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rezonovalo v Tobû, anebo nûco jiného, nebo tﬁebas nic, ale
já bych pﬁesto nechtûla mít zatemnûné místo – asi tady
vyjadﬁuje‰ svou du‰i.
A je‰tû bych mûla poznámku ke stylu – stále to potﬁebuje vyrovnat a vyhladit ostré hrany mezi humornû stylizovan˘m vyprávûním a stylem odborné zprávy. A naposled bych jako ãtenáﬁka uvítala více faktÛ – aby to
mûlo echt dokumentární hodnotu – napﬁ. jména dal‰ích
zpûvaãek, s nimiÏ porovnává‰ Janu Machovou (TvÛj postﬁeh její osobnosti je perfektní), nebo jména nûkteré
z americk˘ch dívek, ãi informace, Ïe Rej‰kovi vydali
skripta o folkloru, o Rej‰kov˘ch dûtech – Ïe napﬁ. syn Radek je v˘born˘ trumpeÈák a pak se z nûho stal reÏisér
(mÛÏou b˘t i skoky do budoucnosti), – pokud tenhle
druh informací ví‰, pak taky vzpomínky na vzpomínky
– na co vzpomínali Rej‰kovi a co oni vyprávûli o svém
folklorním mládí.
Anebo taky by mû víc zajímalo o tom filmu Zítra se
bude tanãit v‰ude – zda mûli Rej‰kovi je‰tû nûjaké vzpomínky na natáãení, a ani nevím, kdo ten film reÏíroval.
A je‰tû mû napadá jedna vûc – Ty koncipuje‰ vzpomínky
jako své Ïivotopisné vyprávûní a v této fázi je to také vyprávûní o tom, co slavného jsi spolutvoﬁil – a to jsou Vycpálci, i tﬁeba Pra‰ivkovská muzika.Ale pak je trochu monotónní vyprávûní o ãase tráveném pitím a o veãírcích.
To nevadí, Ïe v reálu se opravdu poﬁád chodilo do hospod
a pilo a byly mejdany, ale v psan˘ch pamûtech to není zajímavé.
A je‰tû k tematizovan˘m dívkám. Ty to hezky vysvûtluje‰ – ale mluví‰ jenom o tom, Ïe by se dalo hodnû psát
o jejich láskách a jin˘ch senzaãních vûcech. Ale copak by
nebyly nûjaké pûkné Ïertovné vzpomínky obecného
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druhu na dívky, na jejich normální vlastnosti, anebo
historky proÏité s nimi – nebo nemûl nûkdo zajímavé
názory, nevyprávûl pûkné fóry?
Já si pamatuju jeden vá‰ spoleãn˘ hudební fór: Ïe mû
vÏdycky moc bavilo poslouchat vás, kdyÏ jste se rozdûlili
na kluky a holky a zpívali jste písniãku: „Kakala Aniãka
na vûtviãce“, a byly dvû textové verze: jemná dívek a vulgární klukÛ. Nebo se Ti to nezdá dost vtipné? A je‰tû by
mû zajímalo více po hudební stránce – pﬁipomenout,
jaké písniãky hrál Ondra na kytaru – vzpomíná‰ na „Zelen˘ lajbl, bíl˘ lajbl“? Já jsem to vÛbec neznala a myslím,
Ïe to dost vypovídá o tehdej‰í dobû.
Dûkuji Ti za dÛvûru, Ïe jsem si mohla Tvé texty pﬁeãíst.
Mûj se moc hezky a budu se tû‰it na Tvé zprávy. Ahoj.
Blanka
P. S. Poﬁád mû ovládá pocit, Ïe tenhle text by se zatím
nemûl publikovat.

Ivan Rendl, 1 . 10. 2007

Ahoj Jirko, mám k posledním kapitolám jen jednu poznámku, která uÏ asi k Tobû dorazila: Obvykl˘m reÏisérem na‰ich vystoupení ve Vinohradském divadle byl
Václav Bárta (mimochodem otec Václava Noida Bárty
– manÏela Lucie Bílé). Ivana Látala si pamatuju jako
taneãníka, ale jeho reÏírování mi nûjak vypadlo: Václav
Svoboda mi taky nic neﬁíká… Ivan
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Vanda Leixnerová, Ondřej Pfeffer, 1983.

Jambes, 1983. Roman Mládek první zprava.

Natáčení filmu Zítra se bude tančit všude. Stromovka, 1952.

Z filmu Zítra se bude tančit všude. Zdeněk Buchvaldek, Jiří Vala, Jitka Frantová.
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KAPITOLA PATNÁCTÁ
HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ A PRESERVATIZACE AUTOROVA.
O KULOVÉ PŮSOBIVOSTI ČESKÉHO FOLKLORU.
PROČ JSEM ZDE VYPRÁVĚL DOSTI NEZAKRYTĚ A DRSNĚ
O CHLAPECH A JEN KRAJNĚ CUDNĚ O VYCPÁLKOVSKÝCH DIVÁCH?
VINOHRADSKÉ DIVADLO, 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ VYCPÁLKOVA
SOUBORU. SOULOŽÍCÍ KOSTLIVEC.

Od poslední kapitoly kaÏd˘ milovník dobré ãetby právem oãekává rozuzlení pﬁíbûhu a pouãení.
Rozhodl jsem se postupovat zcela netradiãnû.
V patnácté kapitole vás nebudu obtûÏovat rozuzlením pﬁíbûhu, natoÏ pak nûjak˘m pouãením. Náhradou za tuto obrovskou ãtenáﬁskou újmu vám v‰ak nabízím nûkolik otázek a odpovûdí ku va‰emu ctûnému zamy‰lení. Pokusím se formulovat
pár ochrann˘ch (preservaãních) autorsk˘ch promluv, protoÏe mám za to, Ïe si je v˘voj tohoto problematického spisku
skuteãnû vyÏádal…
Otázka první. Otázka nejdÛleÏitûj‰í: Jak je vÛbec moÏné,
Ïe normální prÛmûrn˘ ãlovûk propadne z niãehoÏ nic lásce
k folkloru? Jak je moÏné, Ïe se to pﬁihodí ausgerechnet nûkomu, kdo je celoÏivotním milovníkem bigbítu z doby Golden
Sixties – ze zlat˘ch ‰edesát˘ch let? To je hlavní otázka, kterou
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jsem si v duchu (vÏdy s obrovsk˘m udivením) kladl jiÏ tenkrát,
v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech. Ostatnû je to otázka, na
kterou hledám odpovûì dodnes.
První nalezená odpovûì tedy je, Ïe ná‰ národní folklor je
„cosi“, co nosí jeden kaÏd˘ z nás v sobû, v podobû malé, jen
doutnající jiskﬁiãky. Pak záleÏí na Ïivotních okolnostech, jestli
se ona latentní doutnavka rozhoﬁí nebo ne. V mém pﬁípadû
do‰lo k neãekanému okysliãení a následnému fyzikálnímu
jevu prudkého hoﬁení. Jak jsem byl aÏ lehce nadmûreãnû podrobnû popsal, do‰lo k mému prokysliãení vyslovenû náhodou.
Druhou odpovûdí je teorie, Ïe vnímání na‰eho ãeského národopisného dûdictví je dvojího druhu. Jinak vidí ná‰ folklor
lidé, kteﬁí se jím nikdy nezab˘vali. Docela odli‰nû jej ale vnímají ti, kteﬁí nûkdy nûjaké folklórní aktivity vyvíjeli. Jde o dva
pohledy diametrálnû odli‰né a nesluãitelné. Jako bychom se
dívali na kouli z vnûj‰ku, nebo z vnitﬁku. Obûma pohledy
vidíme tutéÏ kouli.V prvním pﬁípadû je to v‰ak jen její nudnû
vy‰pulen˘ plá‰È. Ve druhém pohledu, smûrem od stﬁedu,
vidíme pestr˘ kulov˘ vrchlík, ne nepodobn˘ pﬁekrásnému letnímu nebi.
ZmiÀovaná jiÏ oxygenózní náhoda mi umoÏnila dostat se
v prÛbûhu nûkolika let aÏ k jádﬁinci dobového folklorního
dûní a byla mi dána moÏnost osobnû proÏívat skvûlou atmosféru tuzemsk˘ch, ale i zahraniãních folklorních festivalÛ. Pﬁi
vyhla‰ovan˘ch, ale je‰tû mnohem intenzivnûji a hloubûji pﬁi
nevyhla‰ovan˘ch mûﬁeních kvality na pódiích jsme se opravdu nikdy nemûli za co stydût, aÈ jiÏ jako âechoslováci reprezentující na‰i zemi v zahraniãí, nebo jako Soubor písní
a tancÛ Josefa Vycpálka na mnoha vystoupeních v tuzemsku.
Dal‰í otázkou jsou souborové úlitby panujícímu reÏimu pﬁi
rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech; o kladení vûncÛ ve Zvolenu nebo
o Vlaku druÏby uÏ zde byla podána autorská zpráva. Dvojice
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v lidov˘ch krojích nabízející chléb a sÛl na PraÏském hradû
státním náv‰tûvám b˘vala takoﬁka vÏdy z na‰eho souboru. Nepamatuji si ale, Ïe by s obsazováním tûchto stafáÏních rolí byl
nûkdy nûjak˘ vût‰í problém. Vítali jsme u nás chlebem a solí
tehdej‰í vládce v‰eho druhu. Mohammad Rezá Pahlaví, Leonid
Iljiã BreÏnûv, Babrak Karmal, Muammar Kaddáfí. Mocipáni
v‰eho druhu, ale z jednoho tvÛrcova tûsta. Na druhou stranu,
kdo z vás mÛÏe ﬁíci, Ïe vidûl tyto bedlivû stﬁeÏené strejce
z bezprostﬁední blízkosti, jak si ulamují na‰i ãeskou chlebovou
kÛreãku, jak ten ná‰ „suchej kédr“ pûknû Ïmoulají, pﬁevalují
a pﬁeÏvykují?
Pokusil jsem se zde popsat atmosféru a své blízké pﬁátele
v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech, tak jak jsem to vidûl
a vnímal. Existovala ﬁada skvûl˘ch aktivit postaven˘ch na
dobrovolné základnû. Soubor Radost, Vycpálkovci, PraÏská
pra‰ivková muzika, Dokoleãka, Alfons klub, Holubník, IAF.
Se silnou láskou a nostalgií na nû vzpomínám. Právû díky
tûmto pestr˘m spoleãenstvím nemohu mít na sedmdesátá
a osmdesátá léta dvacátého století záporné vzpomínky.
Nepamatuji se, Ïe by pﬁed rokem 1986 kdokoliv z m˘ch kamarádÛ pﬁedpokládal tak rychlé zhroucení a rozpad celého
v˘chodního bloku – takzvaného tábora míru a socialismu.
Neznám opravdu nikoho, kdo by takovouto zásadní zmûnu
(najmû po roce 1968) oãekával vÛbec v horizontu na‰ich
ÏivotÛ. Po celá sedmdesátá léta a první polovinu let osmdesát˘ch byla naopak typická predikce mnohaleté politické
ztuhlosti a nehybnosti dvou proti sobû stojících, ve sv˘ch pozicích dÛkladnû zabetonovan˘ch blokÛ.
Dal‰í otázkou hodnou bliÏ‰ího vysvûtlení je, proã se ve svém
subjektivním pﬁíbûhu zab˘vám témûﬁ v˘hradnû muÏsk˘mi
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ãleny Vycpálkova souboru a nechávám jaksi stranou tu nesrovnatelnû krásnûj‰í polovinu na‰eho taneãního tûlesa. DÛvod tohoto vymezení je velice jednoduch˘ a vyslovenû pragmatick˘. Nehledejte v tom prosím Ïádnou mojí interesantní
sexuální úchylku nebo snad jakékoliv nemístnû vy‰‰í zaujetí
„pány v‰eho tvorstva na Zemi“. DÛvod je mnohem jednodu‰‰í, opravdu: jsem jiÏ tﬁicet let spokojenû Ïenat a nehodlám na
tomto stavu vûcí nûco mûnit.
Proto se zde ohlednû ãimburinek vyjadﬁuji s krajní opatrností, obezﬁetností a jinak aÏ nezvyklou cudnou plachostí.
Jistû jsem tím krajnû potû‰il nejen svého dobrého kamaráda
Jiﬁího Kabeleho, ale téÏ nejménû dal‰í stovku tehdej‰ích pﬁím˘ch aktérÛ souboráck˘ch dûjÛ (ti o tom stejnû vûdí svoje)
ze zmiÀovan˘ch let. Ne Ïe by se snad nedalo leccos velice zajímavého o vycpálkovsk˘ch ãimburinkách veﬁejnû roztroubit
po ‰irokém okolí. Jako v kaÏdém opravdu velikém a znaãnû
úspû‰ném umûleckém celku zde obãas mûla také svoje slovo
nezbytná protekce, rozliãnû úãinnû ‰íﬁené pomluvy, drobné
mezilidské nenávisti a dal‰í lomcovací vá‰nû.
Tyto problémy v muÏské sloÏce neexistovaly. Pﬁedstava, Ïe
by se snad dva kluci tahali o nûjakou vycpálkovskou krojovou
tretku, poprsili se o místo v urãité taneãní obsadû, nebo se do
ní dokonce presovali s pouÏitím protekce, je mi vûru upﬁímnû
aÏ k smíchu.
To byl také dÛvod, proã jsem si klidnû dovolil vÛãi nûkter˘m kamarádÛm zajít pomûrnû hluboko aÏ za pomyslnou
hranici toho, co lze je‰tû bûÏnû ve stolové spoleãnosti vyprávût.
Jsem totiÏ pevnû pﬁesvûdãen, Ïe Pepa Pra‰ivka, Petr Novák,
Jiﬁí Kabele, Pepa Dvoﬁák, Vláìa Holub, Vláìa Dûdeãek, Ivan
Spiess, Jarda Litera, Francek Oravec, Karel Bláha, Pavel Battûk,
Ondﬁej Pfeffer, Richard Prorok, Roman Mládek, Jarda Hele355
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brant a v‰ichni dal‰í zde naplno jmenovaní druhdy tak krásní
kaÀouﬁi se mnohem spí‰e s chutí zasmûjí m˘m neomalenû pﬁidrzl˘m vej‰plechtÛm, neÏ Ïe by mysleli okamÏitû na pomstu
a pociÈovali touhu pohladit mû nûÏnû pûstí po mé nezvedené
autorské tváﬁi.
Nepopíratelná osobnost Vycpálkova souboru, jakou je Míla
Rychta, vedoucí celého souboru a tehdy opravdu skvûlé lidové muziky, pﬁece také mÛÏe mít i rysy, které nûkomu lehce
vadí, no ne? Jeho zpÛsob funkcionáﬁského jednání s námi
(ﬁadov˘mi taneãníky) jsem se v rozliãn˘ch dialozích pokusil
– snad aÏ zkratkovitû a karikaturnû – blíÏe pﬁiblíÏit. To ale
nijak nesniÏuje pﬁátelství, které k nûmu chovám a cítím. Zcela
nepochopitelné (dodnes) jsou pro mû ov‰em jeho postoje
k na‰emu amatérskému muzicírování…
Radek Rej‰ek je pro mû folklorním Bohem od prvního momentu, co jsem ho (v roce 1977) spatﬁil – záﬁivû excelujícího
– ve vycpálkovské pﬁípravce. Obãas opravdu mûl pﬁed oãima
„rudou mlhu“. Pak jednal zkratovû, tûÏko uvûﬁiteln˘m zpÛsobem: tak jako napﬁíklad v Bulharsku nebo Belgii. Nic to pochopitelnû nemûní na v˘znamu jeho dlouholeté práce pro
celé vycpálkovské spoleãenství.
Po celou dobu svého ãlenství ve Vycpálkovcích jsem si své
pﬁináleÏitosti k tomuto velikému souboru písní a tancÛ cenil.
Na zkou‰kách i na stovkách vystoupení jsem plnil svoji
ﬁadovou taneãní a pûveckou roli tak, jak jsem to jen nejlépe
dokázal. Rád bych proto v‰em VycpálkovcÛm, tedy i tûm, co
nás bohuÏel jiÏ vidí pouze z onoho nebeského nadhledu,
podûkoval za to, Ïe byli a jsou.
„Kterou ‰atnu si zabereme?“
„Jako dycky, Romane, tu prostﬁední, co je na ní napsáno
Radek Brzobohat˘!“
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Pendlujeme mezi na‰í souborovou krojovnou v ÚKDÎ
a Vinohradsk˘m divadlem. Nosíme z krojovny tûÏké pytle
s ramínky dívãích krojÛ. Otáãíme se celkem ãtyﬁikrát. Je
sobota odpoledne, 28. února 1988, poslední den mého ãlenství v Souboru písní a tancÛ Josefa Vycpálka.
Spolupráce mezi vedením ÚKDÎ a Vinohradsk˘m divadlem byla v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech na vynikající
úrovni. Proto také mohli Vycpálkovci svá nejdÛleÏitûj‰í
„reprezentaãní“ vystoupení, premiéry, uskuteãÀovat na této
prestiÏní scénû. Dálo se tak témûﬁ kaÏdoroãnû, a to vût‰inou
na pﬁelomu ledna a února.
Divadlo jsme mûli vÏdy propÛjãeno na cel˘ den, postupnû
se zkou‰ela svûtla, zvuk, nástupy, pﬁíchody a odchody a také souãinnost s pracovníky technické obsluhy divadla. ReÏie se ujímal
vût‰inou Václav Bárta (Václav Svoboda nikdy!) nebo Ivan Látal.
Veãer pak b˘val slavnostní koncert.
Jevi‰tû Vinohradského divadla bylo rozmûrovû pro ná‰
soubor ideální. Choreografka souboru Eva Rej‰ková dokázala
tyto prostorové moÏnosti vyuÏít beze zbytku: nejmasovûj‰í
vycpálkovské tance pro tuto pﬁíleÏitost je‰tû o nûkolik dal‰ích
párÛ posilovala.
Pouze ve Vinohradském divadle (a potom i mnohokrát na
Bludníku ve StráÏnici) jsme tancovali napﬁíklad Mazuru ve
dvaceti párech. âtyﬁicet taneãníkÛ najednou víﬁících na scénû.
Husar s dvacetiãlennou chlapskou stafáÏí v pozadí. Trubaãi
v ‰estnácti párech. Druhá polovina Skoãné b˘vala zesilována
v nûkter˘ch letech aÏ na osmnáct párÛ. To b˘vala opravdu
divácky ohromující a monumentální ãísla, kter˘m se jiné
taneãní soubory nemohly ani pﬁiblíÏit, protoÏe vût‰inou nemûly více neÏ deset taneãních párÛ.
Ve slavnostní atmosféﬁe koncertu naposledy tancuji s Mílou Bezìou svÛj ze v‰ech nejmilej‰í tanec Koleãka (Setkávání).
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Veãer postupnû graduje.
Naposledy tancuji Furianta a Skoãnou.
Je konec. Opona. První. Druhá.
Míla Rychta dává signál na pﬁedem nazkou‰en˘ pﬁídavek.
Závûr Skoãné. Konãíme veãer za skandovaného potlesku publika, které stojí a tleská nám do rytmu.
První, druhá, tﬁetí opona.
·mydra.
Je opravdu konec.
Ze scény po poslední oponû ale nikdo nekalupí do ‰aten,
jak tomu b˘vá obvykle. Kluci i holky se rychle ﬁadí do fronty,
jako to dûlávají hokejisté po ukonãení lítého zápasu. Louãí se
se mnou kaÏd˘ zvlá‰È. S dívkami se líbám, klukÛm muÏnû cloumám pravicí (jen, prosím, Ïádné v˘chodní obyãeje!). Jsem
z tohoto konce pﬁekvapen. Neoãekával jsem nic podobného.
Odná‰íme spoleãnû vûci do krojovny v ÚKDÎ.Tam se také
domlouváme, Ïe je‰tû posedíme v nedaleké vinárnû Demínka.
Kolem nûkolika spojen˘ch stolÛ se nás pozdûji uvnitﬁ usadí
pﬁes tﬁicet. V‰ichni jsou je‰tû plní dojmÛ z premiéry ve Vinohradském divadle, z právû absolvovaného slavnostního vystoupení ke ãtyﬁicátému v˘roãí zaloÏení Vycpálkova souboru.
Mluvíme hlasitû jeden pﬁes druhého, v‰ichni se radostnû
pﬁekﬁikujeme:
„Aãkoliv asistujeme aplégrÛm aÏaÏ, alespoÀ artikulací apelujeme argumenty, aniÏ anténa a angaÏovan˘ alabastrov˘ amplión ansámblu avizuje alespoÀ anomálnû atletick˘ angre‰t. AÈsi!“
„Burleskní boubelatá baba (budoucí BﬁéÈova b˘valka) bl˘skala bombardón bezpochyby bezmála bezpoãtukrát. BÛhvíproã bumbala bodﬁe bejãí bikaver. Burácela, bubﬁela, bzikala,
bﬁinkala, bzuãela, buãela basem bezboÏnû bohat˘rská bazická
blues, byÈ bydlela blíÏe bumbrlíãkova bohémsky ble‰ivého
brlohu.“
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„Co cinká‰, cvoku, citlivko! CoÏpak cviãíme cupity capity
cap? Ctíme ctihodné cíle celého celku. Cifrujeme, cvakáme,
cvrlikáme, capeme cestou cosi, couváme, couráme cípy copÛ,
cváláme, civíme… Cejchovan˘m cepínem centrujeme cílenû
coulov˘ celer.“
„âéãe, ãouveãe, ãum! âestn˘ ãesk˘ ãetaﬁ ãpûl ãabajkou, ãedarem, ãesnekem. âasto ãtverák ãuprovnû ãadil ãaãu, ãeladensk˘ ãardá‰ ãi ãetnickou ãtverylku. âimãarara ãim ãim
ãim!“
„Dost! Dychtivû d˘chnu dusiv˘ dou‰ek d˘mu, do debaty
dopiju dvojmo degustaãní dvanáctku. Dloubnu dostateãnû dovnitﬁ do dﬁenû dortíku. Doãista dojím dodané dalmatinské
delikatesní datle. Doprovodím diblíka divo‰ku – drzou dívku
Danu, docestuju dozajista dodûlávající drakonickou dvaadvackou do Dejvic. Domu dojedu dne‰ní diluviální dopravní
dÏunglí – docela dosti dﬁímající – dopoledne.“
„ëumbier? ëakujem!“
„Eroze eklhaftnû exaktního etnografického étosu energicky exhumuje etáÏ esencionální estrádní esthetiky establi‰mentu. Ech, ejta, ejhle! Emancipace elit emituje evidentnû
emeritní eskadróny emocionálních elementÛ: eunuchÛ, en‰píglÛ, esperantistÛ, elegantních editorÛ eufemistick˘ch edic,
EinsteinÛ, erotomanÛ, etylalkoholikÛ etc.“
„Fuj, fuj! Frapantní fÛra fekálních faulÛ. Flirtující fifleny fintí
fasády faldíãkÛ, favorizují foukání folklorní fujary. Frãí fûrtÛ‰ky, fale‰né fezy, fajnové fantazijní fáborky, fe‰né fráãky
froté futrované, fialové fazÛlky.“
„Gurmán gruntuje gulá‰ gustovnû. Graciéznû galantní guru
graduje galvanizovan˘ galaktick˘ granulovan˘ galimatyá‰ gutaperãou.“
„Ha, ha, ha! huhÀá hamiÏnû habilitovaná hudebnice, hubená harfenistka hvûzd. Habrové hou‰tiny haca‰prnd hustû
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harmonizují hnûdé homosexuální huÀáãe. Hysterie hyzdí
hispánská hovûzí h˘Ïìata historick˘ch hadimr‰ek.“
„Chucpe! Chcípni chátrající charitativní charlestóne!
Choulostivá chytraãka choﬁela chﬁadnouc chﬁipkou. Chﬁoupala chabû chrápajícím chud˘m chﬁtánem. Chtûla chroptiv˘
chomáã chrchlat…“
„Ihned identifikujte islámského impresária i instruktora! Inventarizujte! Izolujte inspirátory, inÏen˘ry, improvizátory, invalidy, idoly, instalatéry, imitátory, individua, indiány, imbecily
i iracionální idioty! Inu?“
„JakÏe? Joj: jakamarus, jednadvacetkrát, jedem, jo? Jenom
jedny játra, jurodiv˘ jantare! Já jen jukám, jak jeví jakousi juniorskou jímavou jasnozﬁivost. Jak˘ jiskrn˘ junák! Jiﬁinko!
juchajdá, jdeme!“
„Kudy? Kampak kroky klade‰, kurÀa? Kráãej kol kolem keramického krbu ke kraji kruhové kavárny. Kupuj krámské kokosky, kolumbijskou kávu, kaviár, kabanos, krupiãku, kakao,
keksy… Kterápak klimakterická kráva kru‰nû kﬁiãí? Kristepane, ku‰uj! K‰á! kﬁupanská koﬁenová krákorko!“
„Libû linoucí lem lnûné látky. Lahodné lihové likéry lákají
lakotící labuÏníky lácí. LuÏními lesy lovím lásku la‰kovnou…“
„Mohu momentíãek moudﬁe myslet, mÛj miláãku? Mûdûn˘m malvazem majzneme megalomanskou mordu mimicky
marnotratného, momentálnû mûkce moãícího medvûda
– mruãícího melancholika. Mívám malé mÏitky morální ménûcennosti.“
„Nepovídej! Nadan˘ nabob nemÛÏe na‰tûstí navrhovat niÏádn˘ náramnû nóblesní námût. Naãpak napínat neurózní
náãelníkovu nymfu – nemalou nestydu?“
„≈ákej Àouma Àafavû ÀuÀá.“
„Obmûkãíme obûÈ objednávkou opulentního okysliãovacího obûda. OdpadlíkÛm odepﬁeme orchestrální orgie.
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Oligarchu osudovû opozdíme ostudnou opoziãní omertou!“
„Proãpak? Poﬁádkumilovn˘ plebejsk˘ pokrytec pﬁece popﬁel potﬁebu platového povy‰ovacího pÛstu. Potenciální protekãní pﬁírÛstky proteinÛ pak povzbudíme parádnû prochlazen˘m plzeÀsk˘m Prazdrojem.“
„Quíãeru quadrienále qualitativnû quasí.“
„Ráãíte rumíãek, rozumbradové? Rychlotavbou roznûcujeme rachitiky, rádoby roÏnûním rigidního rumplózního
rokenrólu. Romanovi ráznû rupla rozinková ruláda!“
„¤eãiãky… ¤ezání ﬁeﬁichy ﬁapíkem. ¤epovití ﬁeãní ﬁeãníci ﬁeã ﬁádovû ﬁedí ﬁemesln˘mi ﬁeznick˘mi ﬁízeãky. ¤í‰ská
ﬁidítka ﬁítí ﬁeditelé ﬁeãi‰tûm ﬁití.“
„StÛj, srandovní satrapo! Salónní stratégové sebrali sami
sobû souhrnnou spekulativní sílu. Snad semknuté soudruhy
stráÏníky souãasného státotvorného samodûrÏaví stovûÏatky,
shromáÏdûné studen˘m, syrobnû sychrav˘m suterénem stydlavé spoleãnosti solitérÛ, setﬁesou svojí sekulární samãí svalnatostí. Souhlasí‰, slovutn˘ seÀore?
„·pr˘muje‰! ·alamoun‰tí ‰ampióni, ‰melináﬁi, ‰lechtici,
‰amani, ‰lápnou ‰vihácky ‰lajf. ·lohnou ‰kubánky, ‰kvarky,
‰unku, ‰lehaãku…“
„To teda takﬁíkajíc tutovû. TakÏe toto téma telegraficky
totálnû tarasíme?“
„Ëululum! Ëulpas Èáplej Èápe!“
„Uvidíme, usly‰íme. Úãastníci urychleného udavaãství uhájí
úhrnnû upsané uhelné údaje. Uchystají údûl ukoptûncÛm
utopie. Umûlecká úroveÀ upﬁímnû utﬁe!“
„Vidí‰, vole… Ve vûdeckov˘zkumné variantû veledílo veskrze vydrÏí vskutku vepﬁedu.Vnitropoliticky vrchovatû vítûzí
vegetativní vzrÛst viln˘ch vaãnatû vakovit˘ch vemen, vajec,
varlat. Vykouﬁíme voÀavé virÏinko?“
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„Xakru! Xeroxová xantipa, xylofonistka!“
„Yes,Yankeeové yardy ydou.“
„ZadrÏ! ZvaÏ závaÏnost záporného zámyslu… Zapuì zavil˘
zemit˘ zármutek závisti: zasmûj! zapaﬁ! zapûj! zatanãi!“
„Îivelnû Ïasnu. ÎeÀ Ïvanivého Ïblunkajícího Ïejdlíku?
Îoviálnost Ïonglérské Ïurnalistiky, Ïaludeãní Ïabí Ïluã. Îivotaschopn˘ Ïánrov˘ Ïertík ÏouÏelnat˘, Ïe?“
„Tak ãau!“
Moc tûch pac a pus co mlask, plesk, bﬁink a ãvacht.
„Tak jo, tak se mûj fajn!“
Bim bác.
Tûch h˘Ïì, prs a ãim, co uÏ frnk, ‰ly dom spát a uÏ jsou pryã.
Krok co krok tu tmí se sál, kde ‰um a zpûv juÏ ztich.
Post svÛj si teì zas ãenÏ den a noc.
„Ach, jó.“
Jsme zde jiÏ jen dva.
Díváme se mlãky na sebe.
Roman Mládek mi poloÏí pﬁirozenou otázku. KdyÏ mu na
ni odpovím, tak se nezadrÏitelnû rozesmûje. NemÛÏe ale
vÛbec vûdût, ãemu se to právû ﬁehoní:
„No a co bude‰, Jirko, dûlat s takovou fÛrou voln˘ho ãasu,
kdyÏ jsi dneska, teda vlastnû vãera, definitivnû skonãil u VycpálkÛ?“
„To fakt e‰tû nevim, Romane, já… Já jen nechci bejt souloÏící kostlivec!“

Jana a Josef Urbánkovi, 3. 10. 2007

Pﬁipomínky ke 3. dûjství: Kapitola 12. Ústí nad Labem.
Srovnání malého divadla proti Berlínu a Poznani sedí
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a podobné to bylo i s veãeﬁí téhoÏ dne, která byla vydávána na ‰atní lístky s oznaãením: párek, nápoj, káva.
MoÏná by zaslouÏil pozornost i pﬁíbûh o pﬁíjezdu na
hotel v Ústí nad Labem, kde pokoje je‰tû nebyly volné
a poﬁadatelé nám milostivû jeden pokoj uvolnili na sloÏení v‰ech vûcí a pﬁípadné pouÏití toalety, neboli: jak se
v‰ichni vysrali na na‰em pokoji.
Kapitola 13. Cestou do Antverp. ZdrÏení na na‰ich
hranicích minimální… CoÏ jsi zapomnûl, jak ti dÛleÏit˘
ãesk˘ celník nalezl a zkonfiskoval 5 DM a málem jsme
neprojeli???
Kapitola 15. Slovní artistika zde provádûná mû nepﬁíjemnû ru‰í v místû, kde kniha graduje k závûru. Po
tvém osobním hodnocení vztahu k folkloru a lidem,
které jsi na cestû potkal (a které povaÏuji za velmi zdaﬁilé a oslovující), bych dal je‰tû Vinohradské divadlo s Demínkou a víc uÏ ani písmeno. Pepa

Lenka Kutinová, 4. 10. 2007

Ahoj, Jirko, k tvému poslednímu dílu nemám Ïádné pﬁipomínky. Jenom bych je‰tû chtûla znovu podotknout,
jestli by opravdu v tvém originálním podání pﬁece jenom
bylo moÏné jména konkrétních aktérÛ zmûnit, nebo je
vÛbec necitovat… Jsou tam pﬁíli‰ choulostivé a intimní
v˘povûdi a fakta. Zdraví Amálka. Zdar tvému literárnímu dílu!
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Ludmila a Pavel Battěkovi, 6. 10. 2007

Poznámky (skromné) ke kapitolám 11.–15. Pﬁíjemnû
jsem si osvûÏil nûkolik zasut˘ch vzpomínek a jen málo
bych mûl poznámek.
1. „Tak jsem si stránky uvnitﬁ oznaãil, abych pozdûji
vcelku nad jiné bezpeãnû zjistil, Ïe mnou sepsan˘ pﬁíbûh
nikde ani neotevﬁeli (neãetli).“ Poznámka v závorce trochu degraduje ãtenáﬁe.
2. U abecedního cviãení na konci poslední kapitoly
mnû uniká smysl jeho zaﬁazení, já jsem musel pﬁeskakovat, moÏná by jedno písmeno se smyslupln˘m textem
staãilo. Mûlo to snad evokovat celonoãní opilcovo blábolení?
Díky za dÛvûru ve mnû kladenou a pﬁeju Tobû a knize
mnoho zdaru. Pavel

Zuzana Kunclová, 8. 10. 2007

Ahoj Jiﬁí, koneãnû jsem se doma dostala k PC. Pro mne byly
tyto poslední kapitoly ãtivûj‰í neÏ ty pﬁedchozí. UÏ mi pﬁipadalo, Ïe tolik neskáãe‰ z jedné události do druhé, více se
rozepisuje‰, a tudíÏ si mohu danou situaci více pﬁedstavit
a uÏít (zvlá‰tû cesta pﬁes celnice s Pra‰ivkou mne moc pobavila). Je to, alespoÀ pro mne, pﬁehlednûj‰í. Navíc jsem se
i mnohé dozvûdûla, co jsem nevûdûla. I kdyÏ jsem v této
dobû do souboru stále je‰tû chodila, v Belgii ani ve Vlaku
druÏby jsem nebyla. Nemohu hodnotit „tvé Belgiãany“
a události kolem nich. Rozhodnû ale oni a tvá angliãtina
– a to nemyslím vÛbec ‰patnû – z celého tvého 3. vyprávûní
vystupují nejvíce. AlespoÀ na mne to tak pÛsobilo.
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Pﬁi ãtení tûchto kapitol jsem se utvrdila v tom, Ïe to
není historie souboru, jak jsem ti psala po pﬁeãtení
prvních kapitol, ale Ïe je to spí‰e taková tvoje zpovûì
a tvÛj osobní pohled na ta léta, události a hlavnû na lidi.
Po pﬁeãtení prvních dvou „várek“ jsem pﬁem˘‰lela, zda ti
napsat, abys tﬁeba nûkterá jména neuvádûl celá, anebo
je alespoÀ zmûnil, aby se to nedotklo ne tûch, o kter˘ch
pí‰e‰, ale jejich blízk˘ch. Stále jsem to brala jako v˘povûì
nás v‰ech, ale po pﬁeãtení posledních kapitol mi opravdu
do‰lo, Ïe je to tvÛj pohled, tvoje pocity a osobní proÏitky
a tvoje osobní hodnocení a nûkdy i „úãtování s lidmi
a událostmi“. Nakonec v poslední kapitole jsi vlastnû
poÏádal dotyãné o porozumûní. Je fakt, Ïe sis nebral
servítky a nûco napsal tak, jak jsme si to pouze nûkteﬁí
ﬁíkali mezi sebou (Rychta, Iszwora, Prorok), v nûkter˘ch
vûcech bych s tebou naopak polemizovala a vÛbec se
s tebou neztotoÏnila.
Ale musím ti ﬁíct, co jsem v kníÏce nena‰la a na co
jsem se tû‰ila, kdyÏ jsi nás poprvé oslovil. Chybûl mi tvÛj
such˘ humor, na kter˘ jsem se vÏdy tû‰ila, kdyÏ jsme chodili po zkou‰kách do hospody, a kter˘m jsi nás vÏdy odzbrojoval. Nûjak jsem si pﬁedstavovala, Ïe to bude psané
tak, jak jste pﬁedvedli s Pra‰ivkou u Jirky Kabeleho na
prvním setkání – ta va‰e v˘povûì o souboru. U té mi
pﬁesnû, kdykoliv jsem si ji pak ãetla znova, naskoãila
tvoje dikce, tvÛj hlas a smích, kter˘ je nezamûniteln˘.
To mi trochu chybûlo.
Tak to by bylo trochu neuspoﬁádané kritiky, o kterou
jsi nás Ïádal. Jinak ale smekám. Nejen Ïe jsi si to v‰echno
vybavil, ale Ïe jsi schopen to hodit na papír a jít aÏ do
konce a je‰tû nás, kteﬁí stále nemáme ãas a vymlouváme
se, zahanbit a honit. Díky a mûj se krásnû. Zuzana
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Vinohradské divadlo, generální zkouška, 1988.

Vinohradské divadlo, generální zkouška, 1988.

366

1988

Vinohradské divadlo, generální zkouška, 1988.

Vinohradské divadlo, 28. 2. 1988.
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Rozuzlení a poučení
Chtûl jsem napsat kníÏku o Ïivotû v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech dvacátého století. Dlouho jsem hledal syÏet,
kter˘ by celek drÏel pevnû pohromadû. Chybûla mi dûjová
linka, která by pﬁíbûhem skrznaskrz procházela jako povûstná
ãervená nitka. Bylo mi jasné, Ïe rozprávûní bude do znaãné
míry pojednávat o ãeském folkloru. Pak jsem se v jakési vteﬁince osvícení rozhodl, Ïe jako „svorník“ vyuÏiji jedné typické vlastnosti m˘ch ãetn˘ch folklorních pﬁátel.
Tito lidé se kamarádí, spolupracují a ve „vy‰‰ím principu“
folklorní komunity mají jen ty nejlep‰í úmysly. O kaÏdé drobnosti ov‰em obsáhle diskutují a zaujímají rozliãná stanoviska.
âasto tak protichÛdná, Ïe tím ohroÏují efektivní progres celku,
to jest spoleãn˘ zájem na rozvíjení na‰eho krásného kulturního dûdictví.
Rozhodl jsem se proto VYUÎÍT (zneuÏít?) této jejich vlastnosti a v iniciaãním dopisu jsem vybrané souborové souputníky oslovil dotazem: „Inu tak coÏ: PomÛÏete?“ NEVAROVAL
jsem je ale, Ïe kaÏdé jejich písemné vyjádﬁení se stane souãástí
této knihy.
Uznávám.
Nebylo to vÛãi nim úplnû fér. Sliboval jsem si v‰ak od svého
„lstivého úskoku“ v˘razné zdramatizování kníÏky. Byl jsem
pﬁesvûdãen, Ïe na moje subjektivní rozprávky budou reagovat zcela odli‰n˘m zpÛsobem. Co se jednomu líbit bude,
druh˘ zásadnû odsoudí, tﬁetí bude apelovat na moje pro sou368

bor stále tepající srdíãko…, a tak v‰elijak propletenû a nápodobnû.
Rozeslal jsem prvních pût kapitol a s velik˘m napûtím ãekal na reakce.Vedoucí Vycpálkova souboru Jana Rychtová odpovûdûla tak, jak jako vedoucí asi musela. Obávám se, Ïe by
Janu rozdurdilo témûﬁ cokoliv, co by nebylo bezv˘hradnou
adorací (zboÏn˘m uctíváním) Vycpálkova souboru, v charakteristickém stylu oslavn˘ch traktátÛ na propagaãních letácích
nebo na souborovém webu.VÏdyÈ pﬁece „jinak“ se o tak slavném a zaslouÏilém celku psát ani nesmí! Jana ostatnû postupnû kontaktovala v‰echny mé respondenty a vûru intenzivnû je pﬁemlouvala, aby mi domluvili a vysvûtlili mi, co je
a co není v zájmu souãasné generace Vycpálkova souboru.
Na prvních pût zaslan˘ch kapitol odpovûdûli Pra‰ivka a Pavel témûﬁ bez emocí, zcela technokraticky (co je konkrétnû
potﬁeba v textu opravit), Eva, Zuzana a Jiﬁí pak pomûrnû
hodnû pﬁísnû a velmi peãlivû kriticky, ale jinak souhrnnû pﬁátelsky, pﬁíjemnû a pozitivnû, Ivana a Jarda, Blanka, Amálka
a Ivan sepsali svoje pﬁipomínky mile a povzbudivû. To jsem
pro svoji pﬁedem naplánovanou „kniÏní dramatickou zápletku“ nemohl vÛbec potﬁebovat. Pokusil jsem se tedy
zámûrnû ve druhé rozesílané dávce (kapitoly 6.–10.) pﬁitvrdit
a vyprovokovat tak daleko peprnûj‰í reakce sv˘ch mil˘ch
pﬁátel a dûjov˘ch souputníkÛ.
Vykoledoval jsem si tím opravdovou vichﬁici emocí. Je to
diskuze vá‰nivá a ‰Èavnatá, místy snad aÏ nezaslouÏenû tvrdá.
Moji kamarádi mi vyt˘kají pﬁedev‰ím nedostatek úcty a málo
hlasitû projevované lásky k tûm nádhern˘m ãasÛm na‰eho
mládí. âtenáﬁ se tak postupnû stává svûdkem nechutného autorského ãelního nárazu do pevnû stojící zdi. Pokud je ale mÛj
mil˘ ãtenáﬁ dostateãnû vybaven niternou poÈouchlostí, musel
pﬁi ãetbû odmítav˘ch pﬁíspûvkÛ a citovû vydûraãsk˘ch apelÛ
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(jménem na‰eho spoleãného mládí v souboru) pocítit téÏ radostné zadostiuãinûní: „Ti mu dávaj po té jeho nevymáchané
ku‰nû!“
Samozﬁejmû, Ïe by vÛbec nebyl problém „pﬁejmenovat,
pﬁepsat a celkovû pﬁetvoﬁit“ prvotní skicu syrovû neomaleného rozprávûní dle hojn˘ch doporuãení m˘ch folklorních
pﬁátel.
Abych NEVYTRHÁVAL vûci z jejich patﬁiãného kontextu,
mohl bych napﬁíklad vûrnû prokreslit kaÏdou vteﬁinu let
1971–1988. (KaÏd˘ jin˘ postup je totiÏ vÏdy „vytrháváním vûcí
z jejich kontextu“.)
Tímto zpÛsobem by bylo bezpeãnû – ku prospûchu celého
‰irokého vycpálkovského spoleãenství – zaji‰tûno, Ïe mÛj v˘tvor v následujících tﬁech stoletích nemÛÏe b˘t vÛbec dokonãen, neﬁku-li snad (krucajda!) publikován.
Îádoucí je ov‰em také v novû „pﬁepracované úpravû“ díla
v˘raznû zmûnit PROST¤EDÍ, ve kterém se exponenti vycpálkovsk˘ch dûjÛ pohybují. Zcela nevhodné milieu autorem
nadmûrnû exploatovan˘ch vycpálkovsk˘ch chlastaãek a mejdanÛ by bylo lze nahradit kulisami umûleck˘ch galerií, knihoven, muzeí, pﬁedzahrádkami ovocn˘ch bufetÛ et cetera.
Autorsk˘ jazyk sycen˘ VULGARITAMI a NEOMALENOSTMI, které kaÏd˘ ãtenáﬁ ãte jen s nejvy‰‰ím sebezapﬁením,
mohl by b˘ti procizelován tak, Ïe ani zavilí puristé by nezdvihli oboãí.
FLIRTOVÁNÍ s dûvãaty, tak pﬁekvapující mezi krásn˘mi
mlad˘mi a spolu pravidelnû tvrdû trénujícími lidmi, by zajisté
‰lo zcela vy‰krtat a uprázdnûn˘ prostor vyplnit filozofujícími
pasáÏemi tﬁeba o blanokﬁídlém hmyzu a technice válcování silnic.
Nadmûrnû konzumované jedovaté nápoje ALKOHOLICKÉ
by pak mûly b˘t nahrazeny pojídáním koblih, zapíjen˘ch tu ka370

kaem, onde malkaem, kefírem, acidofilním mlékem nebo
ovocn˘mi ãaji.
Tím bych se snad vyvaroval toho, aby mne moji dobﬁí pﬁátelé Eva, Radek, Jana a Míla odsoudili za „ZNEVAÎOVÁNÍ
DOBRÉ PRÁCE“ Vycpálkova souboru k vymazání ze v‰ech seznamÛ ãlenÛ tohoto legendárního tûlesa. Souãasní i minulí vedoucí souboru v jinak takoﬁka nevídané shodû litují, Ïe dosud
neexistuje zákon na ochranu Vycpálkova souboru, kter˘ by
ﬁídícím pracovníkÛm souboru umoÏnil vykonat na obsedantním literárním bﬁídilovi Jiﬁím Odvárkovi právo útrpné
(lámání v kole, trhání jazyka, ﬁezání u‰í a odtrhávání údÛ), za
teskn˘ch zvukÛ meãících chodsk˘ch dud s taneãkem v‰ech
ãlenÛ souboru „nedotknuteln˘ch“:
„Hoﬁela lípa hoﬁela,
rozfajrovaná do bûla,
hasiãi na ní chrst! chrst! chrst!
jeden si pﬁi tom spálil prst, prst, prst.
Jau, jau, jau!
A kﬁiãel trádadá! Trádadá!
Trádadá! Jau! Trádadá!“
Nejnaléhavûj‰í otázkou m˘ch mil˘ch patnácti respondentÛ
a kritikÛ zÛstává, komu takovéto psaní PROSPÍVÁ?
Úkolem beletristick˘ch prací není prospívat (prospívati
komu, prospívati ãemu).
Úkolem beletrie je popisovat Ïivot.
A tak skuteãnû jedin˘m solidním pouãením vytûÏen˘m
z tohoto subjektivnû vidûného pﬁíbûhu zÛstává konstatování,
Ïe se ãlovûk za posledních 882 let nezmûnil. Je nepouãiteln˘
a zaplaÈ nám PánbÛh za to.
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Stále platí Kosmova slova z pﬁedmluvy ke tﬁetí kapitole
jeho Kroniky ãeské, sepsané pﬁibliÏnû kolem roku 1125:
…uÏiteãnûj‰í jest, abychom docela pomlãeli o nynûj‰ích lidech nebo ãasích, neÏli abychom mluvíce pravdu
– a pravda vÏdy plodí nenávist – nemûli z toho nûjakou
‰kodu. Kdybychom se v‰ak uch˘lili od pravdy a psali
jinak, neÏ jak se vûci mají, upadli bychom nicménû ve
v˘tku pochlebenství a lÏi, ponûvadÏ jde o pomûry
skoro obecnû známé. VÏdyÈ lidé na‰í doby, jsouce svleãeni ze ctností, touÏí b˘t obleãeni sam˘mi chválami…
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SEZNAMY ČLENŮ
Následující pﬁehledy pﬁedstavují orientaãní v˘ãet ãlenÛ, kteﬁí
v uvádûn˘ch folklorních souborech úãinkovali pﬁibliÏnû v dobách, které popisuje tato publikace.
Nezvykle vﬁel˘ citov˘ Ïivot u nûkter˘ch zde zmiÀovan˘ch
dam v‰ak zapﬁíãinil jistou spletitou nepﬁehlednost v jejich pﬁíjmeních. Nûkteré z nich se totiÏ rozjásanû vdávaly, neménû
bouﬁlivû se rozvádûly, to v‰e jenom proto, aby se zãerstva opût
vdávaly… V‰echny dívky v této knize tedy mají, pro pﬁehlednost a zjednodu‰ení, pouze jedno ze sv˘ch pﬁíjmení.
Tyto seznamy rovnûÏ zcela nezaslouÏenû opomíjejí ctihodnou akademickou titulaturu nûkter˘ch ãlenÛ. TvÛrce
knihy a sestavitel seznamÛ (ukryt vtipnû do jedné osoby) se
touto cestou zcela upﬁímnû omlouvá v‰em, kteﬁí se cítí b˘t
zmínûn˘mi omezeními dotãeni.
SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ RADOST

1. Baláková Hana
2. Coufalová Ivana
3. âermák Petr
4. Drbohlavová Dana
5. Fischer Ivan
6. Jak‰ Tomá‰
7. Kadlecová Míla
8. Kalenská Blanka
9. Klemrová Jarmila
10. Lederer Petr

11. Ledererová Marie
12. Litera Jaroslav
13. Novotn˘ Pavel
14. Odvárka Jiﬁí
15. Pergl Jaroslav
16. Sedláãek Jiﬁí
17. Sva‰ková Blanka
18. ·afková Miroslava
19. ·inke Josef
20. ·inková Marie
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21. ·plíchalová Irena
22. ·turma Rudolf
23. ·vengr Franti‰ek
24. Urbánek Josef

25. Vízelková Hana
26. Vlãková Anna
27. Winklerová Helena
28. Zajíãek Jaroslav

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ JOSEFA VYCPÁLKA

Muzikanti a zpûváci:
1. Brothánková Ludmila
2. BrÛnová Eva
3. Fiala Milan
4. Dobe‰ Jan
5. Drtina Pavel
6. Hemelíková Blanka
7. Hubálek Jura
8. Kabelka Milan
9. Karásek Bﬁetislav
10. Karásková Johana
11. Kovaﬁík Vladimír
12. Kru‰ina Stanislav
13. Mahelka Karel
14. Machová Jana
15. Nedoma Karel
16. Novák Jaroslav
17. Novenková Vûra

18. Oliverius Milan
19. Pelikán Ladislav
20. Pergl Jan
21. Plíhal Karel
22. Plot Josef
23. Prchal Ladislav
24. Rychta Miloslav
25. Skaláková ·árka
26. Skutil Ivan
27. Svoboda Josef
28. ·karda Franti‰ek
29. ·Èastná Hana
30. Terray Martin
31. Trnavská Kateﬁina
32. Trunec Václav
33. Urbánková Jana
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Taneãníci:
1. Battûk Pavel
2. Battûková Ludmila
3. Bláha Karel
4. Bezdíãková Míla
5. Cihláﬁová Andrea
6. Ciprová Zuzana
7. âermák Petr
8. Dûdeãek Vladimír
9. Der‰áková Vûra
10. DoleÏalová Alena
11. Dvoﬁák Josef
12. Dvoﬁáková Lenka
13. DÏbánková Kateﬁina
14. Ehrenbergerová Betyna
15. Glaser Milan
16. Habadová Alena
17. Helebrant Jaroslav
18. Helebrantová Ivana
19. Helebrantová Míla
20. Hladíková Radka
21. Holub Vladimír
22. Holubová Jana
23. Horáková Hana
24. Chochola Milan
25. Iszwora Franti‰ek
26. Kabele Jiﬁí
27. Kalinová Zuzana
28. Kasa Petr
29. Keli‰ Milan
30. Klugar Tomá‰

31. Kochánek Radomil
32. Kochánková Zuzana
33. Krajíc Petr
34. Kunclová Zuzana
35. Kutinová Lenka
36. Kysela Rostislav
37. Kyselová Lenka
38. La‰toviãka Arno‰t
39. Látal Ivan
40. Látalová Marcela
41. Leixnerová Vanda
42. Litera Jaroslav
43. Lojkásková Martina
44. Mana Franti‰ek
45. Manová Eli‰ka
46. Menclová Pavlína
47. Mládek Roman
48. Mravinac Ivo
49. Novák Petr
50. Novák Jakub
51. Odvárka Jiﬁí
52. Oravec Franti‰ek
53. Pavlík Milan
54. Petﬁík Franti‰ek
55. Pfeffer Ondﬁej
56. Pi‰ingerová Monika
57. Plocha Pavel
58. Preclík Tomá‰
59. Preininger Michal
60. Prorok Richard
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61. Proroková Milena
62. Rabasová Svatava
63. Rej‰ek Radomil
64. Rej‰ková Eva
65. Rej‰ková Eva ml.
66. Rendl Ivan
67. Rendlová Irena
68. RÛÏiãková Bohdana
69. Rychtová Jana
70. Soukup Slávek
71. Soukupová Olga
72. Spiess Ivan
73. Sta‰ková Petra
74. Svoboda Jiﬁí
75. Svobodová Zdena
76. Stavûlová Daniela

77. ·afková Miroslava
78. ·indeláﬁ Jiﬁí
79. ·rÛtková Dana
80. ·tûpánik Stanislav
81. Urbánek Josef
82. Válek Jiﬁí
83. Vávrová Hana
84. Vízelková Hana
85. Vlãková Anna
86. Vondru‰ková Martina
87. Vo‰ahlíková Jarmila
88. Weiserová Blanka
89. Zemánek Pavel
90. Îifãáková Jiﬁina
91. ÎiÏková Svûtlana

MUZIKA DOKOLEČKA

(vãetnû ãlenÛ pÛvodní PPM)
1. Battûková Ludmila
2. âellárová Dana
3. Drdáck˘ Jan
4. Drdácká Eva
5. Hájek Petr
6. Helebrant Jaroslav
7. Helebrant Rudolf
8. Helebrantová Ivana
9. Helebrantová Míla
10. Krausová Milena
11. Leixnerová Vanda

12. Lhoták Radim
13. Nûmec Michal
14. Novák Petr
15. Odvárka Jiﬁí
16. Pergl Jan
17. Prorok Richard
18. Svoboda Josef
19. ·rÛtková Dana
20. Urbánek Josef
21. Vocel Roman
22. Zavadil Pavel
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SOUHRN VYBRANÝCH FAKTOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ
Z HISTORIE SOUBORU JOSEFA VYCPÁLKA
V LETECH 1947 AŽ 1987
Údaje jsou pﬁevzaty z publikace s názvem „40 let VycpálkovcÛ“. Almanach ke 40. v˘roãí zaloÏení Souboru Josefa
Vycpálka Ústﬁedního kulturního domu ÏelezniãáﬁÛ
v Praze, nositele ¤ádu práce a Ceny A. Zápotockého.
Vedoucí autorského kolektivu: Doc. dr. Radomil Rej‰ek, CSc.
Vydal: Ústav pro kulturnû v˘chovnou ãinnost s ÚKDÎ
Praha. Praha 1987.

Prof. Josef Vycpálek (1847–1922),
sběratel českých lidových tanců
a autor jedinečné sbírky České tance.

Prof. Vratislav Vycpálek (1892–1962),
pokračovatel práce svého otce,
spoluzakladatel Souboru Josefa
Vycpálka.
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První ãlenové souboru – do roku 1949
1947: Bonu‰ Franti‰ek, Duda Ivo, Dudová TaÈána, Filipová
Míla, Hlu‰tíková Franti‰ka, Hrkal Jaroslav, Choutka Miroslav,
Kos Bohumil, Kumperová Marie, Kurzweilová Vûra, Kutil
Rudolf, Lauda Boﬁivoj, Lauda Jaromír, Laudová Hanah, Livorová
Libûna, Malátová Blanka, Nováková Vûra, Pospí‰il Jiﬁí, Pospí‰ilová ·árka, Soukupová Zora, Zoubek Olbram.
1948: Baborák Milan, Drdáck˘ Franti‰ek, Fiedler Jiﬁí, Hlaváã
Zdenûk, Hork˘ Ota, Kozák Franti‰ek, Kumpera Vojtûch, Mi‰urec Zdenûk, Mi‰urcová Vûra, Pácl Vladimír, Rozkovec Vladimír,
Skála Franti‰ek, Skálová Alena, ·venda Alois,Trávníãek Kvûtoslav, Vanãík Franti‰ek.
1949: Janou‰ Josef, Královec Oldﬁich, Kramaﬁík Jaroslav, La‰tovková Libu‰e, Moulík Miroslav, Rej‰ek Radomil, Rej‰ková Eva,
Suhradová Milena, ·míd Miroslav, Zeman Václav, Zenkl Ludûk.
Souborem pro‰lo od roku 1947 do roku 1987 na 170 taneãníkÛ a 190 taneãnic, na 100 zpûvákÛ a 190 zpûvaãek a na
150 muzikantÛ.
Vedoucí souboru (1947–1987)
Franti‰ek Bonu‰, BoÏena ·ochová, Miroslav Langá‰ek, Eva
Rej‰ková, Svatopluk Kozdera, Miroslav Císaﬁ, Milo‰ Mû‰Èánek,
Hanah Laudová, Zdenûk Berka, Miloslav Rychta.
Vedoucí taneãní sloÏky (1947–1987)
Franti‰ek Bonu‰, Radomil Rej‰ek, Eva Rej‰ková, Jiﬁí Pospí‰il,
Alena Skálová, Jaromír Fousek, Du‰an Parajka, Zuzana Huláková, Neklan Toman, Jiﬁí Kabele.

379

Vedoucí smí‰eného pûveckého sboru (1951–1971)
Franti‰ek Bonu‰, Ludûk Zenkl, Jan Ledeã, Jiﬁí Habada, Jiﬁí
Svoboda, Angelo Michajlov, Jiﬁí Lev˘, Josef Tomeãek, Zdenûk
Stárek, Emil Pitro, Jiﬁí Lilling.
Vedoucí orchestru a lidov˘ch muzik (1948–1988)
Miroslav Císaﬁ, Karel Sodomka, Josef Spitzer, Zdenûk Stárek,
Otakar Kudrna, Jiﬁí Pospí‰il, Jaroslav Tichava, Jaroslav Krãek,
Otakar Bergr, Jiﬁí ·íma, Lubomír Zajíc, Milan Kuãera, Miloslav
Rychta.
Zﬁizovatelé souboru
1950–1952 ÚV âSM – Soubor písní a tancÛ âSM Josefa
Vycpálka
1953–1955 Ústﬁedí lidovû umûlecké tvoﬁivosti (ÚLT) Praha
– VycpálkÛv soubor písní a tancÛ
1955–1959 Závodní klub spojaﬁÛ
1959–1971 Ústﬁední kulturní dÛm dopravy a spojÛ
1971–1993 Ústﬁední kulturní dÛm ÏelezniãáﬁÛ (ÚKDÎ)

VÝZNAČNÁ DATA HISTORIE SOUBORU JOSEFA VYCPÁLKA

1947 – podzim, zaloÏení souboru
1948 – jaro, první vystoupení
– vítûzství v ústﬁedním kole STM v Ostravû
1949 – 3. cena na festivalu SFDM v Budape‰ti
1950 – vítûzství v ústﬁedním kole STM v Brnû
1951 – úãast na festivalu SFDM v Berlínû
– natoãení filmu Zítra se bude tanãit v‰ude
1953 – vítûzství v ústﬁedním kole soutûÏe LUT v Brnû
1957 – bronzová medaile na festivalu FSDM v Moskvû (Rej‰kovi)
380

1959 – uznání M·K za prÛkopnickou práci v oblasti LUT
1964 – vyznamenání ¤ádem práce
1965 – hlavní cena festivalu v Agrigentu (Itálie)
1968 – hlavní cena festivalu v Brunssumu (Nizozemí)
1969 – medaile festivalu v Kartágu (Tunis)
1971 – cena festivalu v Tarcentu (Itálie)
1972 – hlavní cena festivalu „Kﬁi‰Èálov˘ pohár“ v Zelené hoﬁe
(Polsko)
1975 – Zlat˘ pantofel festivalu v Szegedu (Maìarsko)
1976 – hlavní cena Národní pﬁehlídky v Tﬁinci
1977 – udûlení Ceny Antonína Zápotockého
– cena za nejlep‰í programov˘ blok na III. festivalu ãs.
folklorních souborÛ v Ko‰icích
1977 – cena za nejlep‰í choreografii (Eva Rej‰ková)
– cena za vynikající instrumentální v˘kon (M. Rychta,
V. Kovaﬁík)
1977 – Eva Rej‰ková jmenována zaslouÏilou pracovnicí
kultury
1979 – cena za nejlep‰í programov˘ blok na Národní pﬁehlídce
v Tﬁinci
1980 – hlavní cena IV. festivalu ãs. folklorních souborÛ
v Ko‰icích
1977 – cena za nejlep‰í choreografii (Eva Rej‰ková)
1977 – cena za nejlep‰í instrumentální v˘kon (Hana ·Èastná)
1982 – cena mûsta Dijonu (Francie)
1983 – Miloslav Rychta jmenován zaslouÏil˘m pracovníkem
kultury
1984 – Cena OVOS pracovníkÛ Ïeleznic Zvolen
1985 – Pamûtní medaile u pﬁíleÏitosti Roku ãeské hudby za
popularizaci folkloru
1977 – âestné uznání ministerstva kultury za v˘znamn˘
pﬁínos kulturní ãásti ãs. spartakiády 1985
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MĚSTA NAVŠTÍVENÁ PŘI ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDECH VYCPÁLKOVCŮ

Albánie: Tirana, Draã, Elbasan, Kruja, Korãa, Pogradec, Berat,
Saranda, Djirokastr, Butrint, Vlora, Lesh, Fieri.
AlÏírsko: AlÏír,Tipasa, Cherchel, Moretti.
Andorra: Andorra la Vella.
ÁzerbájdÏán (SSSR): Baku, Sungajt, Kirovobad, AdÏikent,
Mingeãaul.
Belgie: Brusel, Verviers, Gent, Bruggy, La Louviere, Blankenberge, Waterloo, Antverpy, Namur, Jambes, Mechelen.
Bulharsko: Sofie, Varna.
Finsko: Helsinky, Rauma, Kaustinen.
Francie: PaﬁíÏ, Brest, Lorient, Questembert, Dinan, La Baule,
Le Huelgoal, Morlaix, Redon, Vannes, Saint-Nazaire, Quimper,
Rouen, Evreux, Honflier, Vaison-la-Romain, Orange, Marseille,
Nice, Cannes, Reims, Dijon, Angers, Beaune, Saint-Malo, Mont
Saint-Michel, Chambord, Verdun.
Itálie: ¤ím, Messina, Agrigento, San Leone, Taormina,
Firenze, Ponta Sieve, Benátky, Padova,Tarcento, Monte Grotto,
Treviso, Pessaro, Pescara, Milán, Maritimo, Bologna, Terst,
Grado, Udine, Ravena, San Marino, Macerata, Pompeje,
Neapol, Pisa, Riva.
Jugoslávie: Bûlehrad, Sarajevo, Mostar, Gradac, Dubrovník,
Split, Beãiãi,Tivat.
Maìarsko: Budape‰È, Szeged, Hódmero-Vásárhely, Békécsaba, Gyula.
Monako: Monte Carlo.
Libanon: Bejrút.
NDR: Berlín, Postupim, DráÏìany, Bautzen, Zhoﬁelec, Chotûbuz, Minakal, Hoyerswerda, Lubenau, Luckendorf, Îitava.
Nizozemí: Amsterodam, Leiden, Haag, Scheweningen, Lise,
Utrecht, Naarden, Brunssum, Valkenburg, Haarlem, Herlen,
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Rotterdam, Eidhoven, Maastricht, Delft, Alkmar, Holten,
Deventer.
NSR: Hamburk, Norimberk, Frankfurt nad Mohanem, Augsburg, Mnichov, Saarbrücken, Kolín nad R˘nem, Konstanz,
Mannheim.
Polsko: Var‰ava, LodÏ, Îelazova Wola, ·tûtín, Zelená Hora,
Krosno, Gubin, PoznaÀ, Szierakovo.
Portugalsko: Lisabon, Santarem, Foz do Arelho, Caldas de
Reinha.
Rakousko: VídeÀ, Idermazing, Semmering, Innsbruck, Salcburk.
Rumunsko: Bukure‰È, Constanza.
SSSR: Moskva, Leningrad, Kyjev, Charkov, Carskoje Selo.
·panûlsko: Madrid, San Sebastian, Burgos, Segovia, Toledo,
Avila, El Escorial, Zaragoza,Valencie, Barcelona, Port Bou, Irun,
Cordoba, Sevilla, Arenys de Mar, Ruidera.
·védsko: Stockholm, Uppsala.
·v˘carsko: Îeneva.
Tunisko: Tunis, Kartágo, Sousse, Zaghouan, Porte de Prince,
Sidi Bou Said, Nabeul, Corba, Mateur, La Marsa, Gamart.
Velká Británie: Lond˘n, Langollen, Dover, Billingham, Durham, Newcastle, Coventry, Canterbury.

Do roku 1986 nav‰tívil soubor na sv˘ch 48 zahraniãních
zájezdech 26 státÛ. V zahraniãí úãinkoval na 388 koncertech
a vystoupeních.
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CHOREOGRAFIE EVY REJŠKOVÉ
Údaje jsou pﬁevzaty z publikace s názvem „40 let VycpálkovcÛ“. Almanach ke 40. v˘roãí zaloÏení Souboru Josefa
Vycpálka Ústﬁedního kulturního domu ÏelezniãáﬁÛ
v Praze, nositele ¤ádu práce a Ceny A. Zápotockého.
Vedoucí autorského kolektivu: Doc. dr. Radomil Rej‰ek, CSc.
Vydal: Ústav pro kulturnû v˘chovnou ãinnost s ÚKDÎ
Praha. Praha 1987.
Rok

Název tance

Hudba

1952
1956
1957
1958
1959
1959
1969
1970
1970
1970
1970
1972
1973
1975
1976
1976
1977
1977

Chodské pásmo
Pûkná hodinka (Chodské písnû a tance)
·tajdy‰
Rejdovák a Rejdovaãka
Cibuliãky
Malí a velcí
Toãená
Polonéza ze StráÏova
OÏivlé písniãky: AÏ já budu
OÏivlé písniãky: Hoﬁela lípa
OÏivlé písniãky: Káãa
Skoãná
Blatské lendlery
·áteãkov˘
Furiant
Îidle
Kotek
Skoãná II.

J.Tichava
M. Císaﬁ
V. Bajer
Z. Luká‰
M. Císaﬁ
M. Císaﬁ
J. Jurá‰ek
Z. Luká‰
M. Rychta
M. Rychta
M. Rychta
Z. Luká‰
F. Pek
Z. Luká‰
J. Málek
M. Rychta
Z. Bláha
Z. Luká‰
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1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1980
1981
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1985

Letûla husiãka
Vycpálkovské ãeské tance: ¤epa
Vycpálkovské ãeské tance: ·estipárová
Vycpálkovské ãeské tance: Jaké je vorání
Vycpálkovské ãeské tance: Hulánka
Vycpálkovské ãeské tance: Husar
Vycpálkovské ãeské tance: Mazura
Veselou cestou (Mateníky)
Milostné dostaveníãko (Variace)
Trubaãi
Houser
Je‰tû si umíme hrát (Î)
Setkávání (Koleãka)
Je‰tû si umíme hrát (M) (Klukovsk˘)
Hop Káão (Î)
Hulánka II.
Skoãná III.
Milostn˘ tanec
Tanec
âeské tance z J. Vycpálka: „StráÏnické pásmo.“
âeské tance z J. Vycpálka

M. Rychta
M. Rychta
M. Rychta
M. Rychta
M. Rychta
M. Rychta
M. Rychta
Z. Luká‰
Z. Luká‰
Z. Luká‰
M. Rychta
Z. Luká‰
Z. Luká‰
Z. Luká‰
M. Rychta
M. Rychta
K. ·pelina
Z. Luká‰
Z. Luká‰
M. Rychta
M. Rychta

K popisu scénického zpracování ãeského folkloru choreografkou souboru Evou Rej‰kovou pouÏiji pﬁímé citace z almanachu ke 40. v˘roãí souboru Josefa Vycpálka. Zakládající
ãlenka na‰eho souboru Hanah Laudová zde (to jest v roce
1987) rozdûluje scénickou a inscenaãní praxi Vycpálkova
souboru do ãtyﬁ etap:
I. ·kola krokÛ ãesk˘ch tancÛ (cca 1947–1950).
II. Zku‰ebna inscenaãních forem (cca 1951–1956).
III. Nová tvorba versus inspirace folklorní tradicí (cca
1957–1969).
IV. Doba zralosti (cca 1970–1986).
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Berlín, 1985. Eva Rejšková

PﬁibliÏnû rok 1970 byl nov˘m poãátkem umûlecké práce
„jednoho – a to jiÏ definitivního – rukopisu“. Pﬁedpokladem k vyt˘ãení jasné koncepce dal‰í ãinnosti bylo, aby se
jí ujaly umûlecké osobnosti, které by byly schopny jasnou
linii a dal‰í styl práce uskuteãnit i po stránce metodické.
V ãele obou sloÏek stanuli Eva Rej‰ková a Miloslav Rychta,
které spojoval spoleãn˘ cíl dosáhnout pﬁedev‰ím vytﬁíbené
míry hudebnû-taneãního projevu klasické podoby ãeské
lidové taneãní a hudební tradice. K tomu jim pomáhali
také nejzku‰enûj‰í ãlenové star‰í generace i to, Ïe se opﬁeli
o prÛzraãné a vysoce renomované skladby tûch souãasn˘ch skladatelÛ, kteﬁí ve sv˘ch jiÏ hotov˘ch anebo pro
soubor vytvoﬁen˘ch skladbách sledovali pﬁíbuzné cíle
(Zdenûk Luká‰, Franti‰ek Pek aj.). Zahájením nové cesty,
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která byla pﬁizpÛsobena i nutné umûlecké v˘chovû nov˘ch ãlenÛ souboru, byly „OÏivlé písniãky“ z roku 1970
(Rej‰ková, Rychta).
Mezi dal‰ími, vût‰inou komornûji ladûn˘mi ãísly jasnû
dominovala jiÏ „Skoãná“ (1972, Rej‰ková, Luká‰), která
se rovnûÏ stala dal‰ím základním kamenem pﬁí‰tího
reprezentaãního programu SJV. Lyrické „·áteãky“ (Eva
Rej‰ková a Zdenûk Luká‰, 1975) byly zku‰ební etudou
pro pﬁí‰tí vytﬁíbená ãísla „Variace“ (1979), „Setkávání“
(1981) a „Milostn˘ tanec“ (1983) – vesmûs jmenovaní
autoﬁi.V nich se uplatnilo zejména umûní drobnokresby
autorÛ i interpretÛ schopné navodit pﬁedstavu o vzájemn˘ch, lidsky pozitivních vztazích i o povaze souãasné
generace.
Pozoruhodn˘m podnûtem byl pokus o vy‰‰í stylizaci
chodské lidové tradice v ãísle „Trubaãi“ (1979, Eva Rej‰ková, Zdenûk Luká‰). âelné místo v dne‰ním repertoáru
souboru dodnes zaujímají také dal‰í skladby vûnované
nejv˘raznûj‰ím ãesk˘m lidov˘m tancÛm „Furiant“ 1976,
„Blatské lendlery“ 1973, „Skoãná II.“ 1977, „Husar“ 1978
a pﬁedev‰ím „Mazura“ z téhoÏ roku, pﬁeváÏnû s hudebními skladbami ZdeÀka Luká‰e v aranÏmá Miloslava
Rychty, které postupnû dozrávaly aÏ k uzavﬁenému skloubení suity „âesk˘ch tancÛ“ ve dvou ﬁadách a po interpretaãní stránce dosáhly virtuózního stupnû provedení.
Dnes patﬁí k nejlep‰ím umûleck˘m v˘tvorÛm hodn˘m reprezentovat na‰i lidovou a národní kulturu vÛbec.
Je v‰ak tﬁeba pﬁipomenout, Ïe k dosaÏení tak velkého
cíle bylo zapotﬁebí vytváﬁet a zachovávat také nejen
vnûj‰í reprezentativní „tváﬁ“ souboru, ale dále prohlubovat i vnitﬁní Ïivot kolektivu, zejména s ohledem na pﬁicházející dal‰í generace. I jejich mentalita nalezla vhodn˘
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ohlas v ãíslech, jak˘mi jsou napﬁíklad i divácky vdûãné
„Je‰tû si umíme hrát“ (1980), tvoﬁivá adaptace klukovsk˘ch hﬁíãek, která se vyvarovala napodobování osvûdãen˘ch vala‰sk˘ch her, anebo „Hop, Káão“ aj.
Tento pﬁehled o postupech a formách choreografické
a inscenaãní tvorby Souboru Josefa Vycpálka je jistû namnoze schematick˘ a neubránil se i subjektivnímu pohledu. Ráda bych, aby alespoÀ pﬁispûl k rekapitulaci
40letého dûní nejen v samotném souboru, ale také v postavení, které Soubor Josefa Vycpálka zaujal v celkovém
v˘voji folkloristické umûlecké ãinnosti.
Uzavírá v roce 1987 svoji úvahu Hanah Laudová (citováno
z almanachu 40 let VycpálkovcÛ).
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NĚKTERÉ VYBRANÉ OHLASY Z DOBOVÉHO TISKU
Údaje jsou pﬁevzaty z publikace s názvem „40 let VycpálkovcÛ“. Almanach ke 40. v˘roãí zaloÏení Souboru Josefa
Vycpálka Ústﬁedního kulturního domu ÏelezniãáﬁÛ
v Praze, nositele ¤ádu práce a Ceny A. Zápotockého.
Vedoucí autorského kolektivu: Doc. dr. Radomil Rej‰ek, CSc.
Vydal: Ústav pro kulturnû v˘chovnou ãinnost s ÚKDÎ
Praha. Praha 1987.
TruÏeník, Kirovobad 17. 7. 1974
Od prvého dne uchvátily srdce poãetn˘ch divákÛ v˘kony
sólistÛ Vûry Novenkové, Jana Dobe‰e a Karla Krasnického
a temperamentní tance taneãní skupiny.
Smena, Bratislava 21. 7. 1975
V Szegedu sa uskutoãnil Folkloristick˘ festival odborársk˘ch súborov socialistick˘ch krajín. Súbor piesní a tancov
Jozefa Vycpálka, nositeº Radu práce, svojim programom divakov doslova oãaril a stal sa tak trochu bonbónikom festivalu
a v Szegedu dokázal, Ïe bohaté kulturné tradície na‰ich národov sú blízke mlad˘m ºuìom.
Arany paucs, Szeged, július 1975
Soubor zaujme stﬁídáním lyrické noty s lidov˘m humorem.
Taneãníci mají v˘teãnou fyzickou kondici a pohybovou pﬁípravu. Program má spád a jiskru. âeskosloven‰tí hosté obstáli
na jedniãku.
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Vaasa, Kaustinen 26. 7. 1976
Písnû letí a suknû se toãí – to bylo typické pro ãeskoslovenské vystoupení. Hudba byla nûkdy teskná, jindy poetická
nebo radostná.Tance byly tak rychlé, Ïe se srdce divákÛ vzru‰ila a nohy podupávaly rytmy. Potlesk byl chvílemi ohlu‰ující.
Soubor si zcela získal publikum.
Mladá fronta, Praha 25. 8. 1976
Finské mûsto Kaustinen Ïilo nedávno písnûmi a tanci nûkolika národÛ Evropy. Lidoví muzikanti, taneãníci a zpûváci
Vycpálkova souboru si zakrátko vyslouÏili nûÏnou pﬁezdívku
„sluníãko festivalu“. Vycpálkovci pﬁispûli letos k obohacení
festivalu v Kaustinenu zpÛsobem nejkrásnûj‰ím a jméno âeskoslovenska se ãasto objevilo na pﬁedních stránkách tisku,
ãeské a moravské písnû znûly v rozhlase a zábûry z vystoupení
vidûli televizní diváci v celém Finsku. Zemû tisícÛ jezer na ãeskou polku a písniãky VycpálkovcÛ nezapomene.
Kulturní práce, ã. 22/1977
Rozsáhlé je dílo, které VycpálkÛv soubor písní a tancÛ
Ústﬁedního kulturního domu ÏelezniãáﬁÛ, nositel ¤ádu práce
i nositel Ceny A. Zápotockého, svoji dnes tﬁicetiletou úspû‰nou ãinností vytvoﬁil.V˘sledky jeho práce, za kterou mu obû
tato vysoká vyznamenání byla udûlena, jsou dnes jiÏ neodmysliteln˘m pﬁínosem pro ‰irokou oblast zájmové umûlecké
ãinnosti, ale i pro cel˘ v˘voj na‰í pováleãné i souãasné kultury.
Rudé právo, Praha 5. 9. 1980
Vycpálkovci patﬁili na festivalu v Billinghamu k tûm souborÛm, které mûly nejvût‰í poãet vystoupení, jako jedin˘
soubor ze v‰ech natáãeli ukázky ze svého programu dvakrát
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pro britskou televizi. Jsou zachyceni i na dvou filmech, jednom britském a jednom pro UNESCO.
Práca, Bratislava 1. 10. 1980
Z ãesk˘ch souborÛ patﬁilo prvenství na IV. ãeskoslovenském festivalu folklórních souborÛ jednoznaãnû Vycpálkovu
souboru, kter˘ se ve svém dramaturgickém a umûleckém
pﬁístupu obrací k ryzím a pravdiv˘m hodnotám ãesk˘ch
tancÛ a zv˘razÀuje jejich obsahové, stylové charakteristické
rysy. Vystoupení taneãníkÛ se neslo v jedné linii s v˘bornou
lidovou hudbou.
Veãer, Ko‰ice 30. 9. 1980
Vycpálkovci z Prahy strhli obecenstvo k nad‰ení bravurnû,
stylovû ãistû a procítûnû podan˘m ﬁetûzem ãesk˘ch tancÛ.
Svobodné slovo, Praha 15. 1. 1981
Vystoupení VycpálkovcÛ ve Vinohradském divadle vyléãilo
na dvû hodiny bolesti, Ïalosti a strasti mnoha pﬁítomn˘m
svou interpretací ãeského folklóru. Pod vedením choreografky, zaslouÏilé pracovnice kultury, Evy Rej‰kové a primária
lidové muziky ing. Miloslava Rychty neustále vylep‰ují a obohacují své dílo o nové prvky, aniÏ poru‰ili ãistotu, krásu
a opravdovost pÛvodní lidové tvorby.
Tvorba, Praha 4. 2. 1981
Vycpálkovci sv˘m programem znovu potvrdili, Ïe i ve velkomûstském prostﬁedí jsou podmínky pro tvÛrãí pﬁístup k odkazu na‰eho lidového umûní.
Kulturná práca, ã. 2/1981
Z ãesk˘ch súborov prvenstvo patrilo jednoznaãne „Vyc391

pálkovcom“, súboru, ktor˘ sa vo svojom dramaturgickom
a umeleckom prístupe obracia k rydzim a pravdiv˘m hodnotám ãesk˘ch tancov a zv˘razÀuje jich obsahové, ‰t˘lové,
charakteristické ãrty.
Signál, Praha 8. 12. 1981
Vycpálkovci. Parta lidí, kteﬁí prostû propadli veliké a krásné
vá‰ni. âeské lidové písniãce a tanci. Bez velk˘ch okázal˘ch
slov, prostû a obyãejnû. Jak se asi má.
Rudé právo, 17. 9. 1982
Soubor písní a tancÛ Jos.Vycpálka ÚKDÎ se ve ãtvrtek vrátil z Francie do Prahy. Zúãastnil se mezinárodních folkloristick˘ch festivalÛ v Dijonu a v Angers. V soutûÏi 38 souborÛ
z 26 zemí získal hlavní cenu mûsta Dijonu a obdrÏel ãestnou
medaili. Angersk˘ festival byl nesoutûÏní.
Svobodné slovo, Praha 26. 1. 1983
âesk˘ folklór, jak jej prezentuje choreografka Eva Rej‰ková, pÛsobí upﬁímnou neokázalostí. NeoslÀuje, ale dovede
promlouvat k srdci i nejnûÏnûj‰ími, zti‰en˘mi tóny. Znovu se
rozeznûly starodávné písnû s tancem i jen s hudbou v úpravách Z. Luká‰e, M. Rychty a dal‰ích, jevi‰tû rozvlnila polka,
Mazura, Husar, Furiant, ·áteãkov˘ i nevadnoucí Dyjte sem
Ïidli Rej‰kov˘ch, pﬁijímané skandovan˘m potleskem hledi‰tû.
Pravda, Bratislava 4. 10. 1983
A nakonec súbor Jozefa Vycpálka z Prahy sa predstavil tancami lyrickej nálady, prenikajúcimi aÏ k najskrytûj‰ím polohám
ºudsk˘ch emocií. ·tylizaãná rovina, ktorej autormi sú dr. Eva
Rej‰ková a Zdenûk Luká‰, sa blíÏila ponímaniju folklóru vrcholn˘mi predstaviteºmi hudobného romantizmu.
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Taneãní listy, ã. 1/1984
Na obou festivalech, ve valonském Jambes i vlámském
Mechelenu, se mluvilo o Vycpálkovcích v superlativech. Do
ﬁady úspûchÛ, s nimiÏ se vracejí na‰e folklórní soubory ze
sv˘ch zahraniãních cest, pﬁibyly dva dal‰í.

Rudé právo, Praha 17. 1. 1986
Poﬁad pﬁinesl i nejeden podnût k zamy‰lení. Napﬁíklad
nad pﬁínosn˘m místem VycpálkovcÛ v na‰í kultuﬁe, nad jejich
trval˘m úsilím o vyjádﬁení krásy i ducha ãeského folklóru
i o nalezení jeho blízkého vztahu k souãasnosti, k Ïivotu,
k diváku a posluchaãi.
Kulturní práce, ã. 7/1986
Cel˘ soubor pak záﬁil v závûreãném Furiantu a Skoãné, ve
které choreografka Eva Rej‰ková dokázala, Ïe i ãeské tance
jsou temperamentní, jiskrné, Ïe v nich taneãníci mohou pﬁedvést pohybovou virtuozitu.
Taneãní listy, ã. 5/1986
Koncertem „Návraty“ prokázal Soubor Josefa Vycpálka
ÚKDÎ Praha, Ïe návrat k „tomu nejlep‰ímu, co bylo v kolektivu a pro nûj vytvoﬁeno“ (cituji z programu) v podání souãasníkÛm, mÛÏe b˘t nejen ‰Èastn˘m návratem, ale i ‰Èastn˘m
vykroãením.
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Poslední slovo má redaktor
Jiﬁí Odvárka (1948) se od roku 2002 vûnuje popisu privátních
„mal˘ch“ dûjin. Ve sv˘ch sarkastick˘ch pﬁíbûzích bohatû vyuÏívá archivní dokumenty a fotografie.V ‰esti publikovan˘ch
dílech tohoto autora nalezneme ‰irokou paletu postav,
jejichÏ urãujícím a jednotícím znakem je, Ïe jsou epochou válcovány, sm˘kány, ‰tucovány a ãasto opakovanû pﬁistihovány
v nedbalkách.
Tematick˘ zábûr Odvárkov˘ch prací je pomûrnû ‰irok˘.
âesko-nûmeck˘ problém je autorem modelován ve dvou
knihách – TETIâKA (Sarkastické non-fiction o nûmecké Ïenû,
která byla v nesprávn˘ ãas na nevhodn˘ch místech Evropy;
2002) a VORREIBER (Osudové scenário vojáka wehrmachtu;
2004).
Pohnuté události v ãeském bankovnictví na zaãátku devadesát˘ch let popisuje autor v novele BOOM (Hoﬁk˘ ‰klebenec o prudké expanzi Investiãní banky; 2002).
NejrÛznûj‰í Ïivotní osudy a situace v letech 1914–2002 se
v centru autorovy pozornosti ocitají v kníÏce STORÁâ (Historická sonda do senkruvny vnoﬁená; 2003).
Zcela unikátní popis Golden Sixties – doby krátce pﬁed
vznikem proslul˘ch Plastic People of the Universe – pak nalezneme v knize AUVAJS, MEJLO (Zlatá léta ‰edesátá, jakoÏ
i ãacké poãetí big beatu v Bﬁevnovû; 2003).
JAU TRÁDADÁ (Teatrum normalizaãního kvasu; 2008) je
zatím poslední Odvárkovou knihou.
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AÈ jiÏ budeme na práce Jiﬁího Odvárky pohlíÏet z jakéhokoliv kritického úhlu, nemÛÏeme mu upﬁít to, Ïe je dobr˘m vypravûãem. Pracovní metodou autora ve v‰ech jeho dílech je ﬁetûzová velkov˘roba ‰otÛ, velmi krátk˘ch dûjov˘ch stﬁihÛ, které
jsou autorem ostﬁe a jednodu‰e skicovány. Mají autentickou
atmosféru právû popisované chvíle a urychlen˘ spád dûje.
Z tûchto bazálních stavebních dílcÛ buduje Jiﬁí Odvárka
v˘slednou stavbu sv˘ch literárních dûl pomûrnû rozmanitû:
jednou je dosti rozmaﬁile vr‰í na sebe, jindy je skládá do ucelené mozaiky, tu je zavû‰uje volnû do prostoru a onde je kompoziãnû obmyslnû ﬁetûzí, nechávaje na ãtenáﬁi, aby metapáteﬁ
pﬁíbûhu odhaloval a nacházel zpûtnû. Touto osobitou metodou v˘stavby dûje Odvárka své ãtenáﬁe vtahuje do centra
komprimovan˘ch a zhutnûn˘ch událostí.
Ne kaÏd˘ ov‰em musí Odvárkovu zpÛsobu stﬁihového vyprávûní pﬁijít na chuÈ. Navíc by se autorovi dalo vytknout, Ïe
místy se aÏ pﬁíli‰ opájí kvûtnatostí svého jazyka a dûjov˘ spád
jeho knih se obãas díky tomu rozlije do mûlk˘ch niv a luÏních
lesÛ záplavy synonymních vyjádﬁení, epitet ornans a vr‰en˘ch adjektiv…
Nicménû je nutno konstatovat, Ïe Odvárka je autorem,
kter˘ v relativnû krátkém ãase od roku 2002 jiÏ na‰el svoji ãtenáﬁskou obec, jeho knihy se slu‰nû prodávají a ani v knihovnách na nû neusedá prach.
V zatím poslední knize JAU TRÁDADÁ (Teatrum normalizaãního kvasu) autor oslovil patnáct ãlenÛ Souboru písní
a tancÛ Josefa Vycpálka a poÏádal je o kritické pﬁipomínky
k vlastnímu subjektivnímu popisu spoleãnû proÏitého ãasu
v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech minulého století.Vyzval
tak k autorské spolupráci budoucí hlavní hrdiny své dosud
nenapsané knihy.
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V prÛbûhu roku 2007 jim po ãástech zasílal neredigovan˘
rukopis, jako by se aktérÛ popisovan˘ch dûjÛ dotazoval: „Stalo
se to vÛbec? No, co tomu ﬁíká‰, kámo? Stalo se to ausgerechnet takhle?“
Tímto zpÛsobem vznikla originální forma silnû subjektivního vyprávûní a následn˘ch reakcí na nû; reakcí ze zaãátku
povût‰inou pochvaln˘ch, pozdûji znepokojen˘ch, posléze
pobouﬁen˘ch a nakonec pomûrnû pﬁíkﬁe odmítav˘ch.
Jako by autor knihy pﬁed ãleny mnohoãetné vycpálkovské
folklorní komunity obnaÏil srdce, poté roztrhl na hrudníku
triãko a patnáct spoluhráãÛ svého pﬁíbûhu pozval k nelítostné palbû na cíl: „Stﬁílejte! Jsem pﬁipraven!“ („Strelajtû, tavari‰ãi, ja gatov!“ S. M. Eisenstein, KﬁiÏník Potûmkin).
Autorem zvolené schéma pﬁíbûhu: popis, dialog, popis,
dialog, kritika, pochvala, odsudek, v˘hrada, nesouhlas, odmítnutí dodává kníÏce pulsující atmosféru, ve které
se b˘valí mnohaletí ãlenové souboru neshodují ani jen v tom,
kolik jich vlastnû tenkrát bylo (?!).
S tím, jak se vstﬁícn˘ chór odpovûdí mûní v pﬁeváÏnû odpírav˘ aÏ zavrhující, markantnû graduje ãtenáﬁsk˘ pocit napûtí
a spádu. A v tom Odvárkova metoda „vnûj‰ího oÏivení“ jinak
nepﬁíli‰ dramatického vyprávûní opravdu funguje.
Dahlie Tunkeová
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Jak se v dobré spoleãnosti slu‰í a patﬁí, POSLEDNÍ SLOVO má
zde redaktor knihy:
ProtoÏe mne autorova hra v této knize bavila, ukotvím mu
kompoziãní oblouk vznesen˘ ve ãtrnácté kapitole a pﬁipí‰i poznámku na závûr.
Interakce mezi autorem a respondenty je nejen gradujícím
principem knihy, jak se o tom zmiÀuje kolegynû Tunkeová v doslovu, ale také faktorem formujícím: nelze si nev‰imnout, jak se
sílícím pﬁívalem negativních reakcí ubírá Odvárka z pﬁíkrosti
soudÛ, obru‰uje ostny sv˘ch v˘padÛ a demonstrativní subjektivitu se pokou‰í vybalancovávat kvazi objektivním pohledem.
Mám za to, Ïe této skuteãnosti si pﬁi psaní poslední verze textu
moÏná ani sám nebyl vûdom.To je podle mého soudu na knize
ãtenáﬁsky nejzajímavûj‰í a svûdãí to zároveÀ o aÏ pﬁekvapivû
animaãním efektu zvoleného kompoziãního principu.
Jinak samozﬁejmû vûtu „Poslední slovo v kaÏd˘ kníÏce má
vÏdycky její redaktor!“ jsem nikdy nepronesl, protoÏe poslední slovo v otázkách úprav rukopisu má vÏdy autor.
A tak je to, mohu-li teì mít poslední slovo k VycpálkovcÛm,
s mnoh˘m v této knize. Mnohé tﬁeba bylo ﬁeãeno jinak, nûco
se i stalo jinak.To víme v‰ichni, jiÏ jsme byli úãastníky dûjÛ zde
popisovan˘ch. (Faneromérním pﬁíkladem je vûta ze strany 282
„Ondro, Ondro, tak nechej toho!“ To mi Ïádná ze Zuzan nikdy
neﬁekla).Text, kter˘ jste pﬁeãetli, ale není dokumentární publikací vydávanou Ústavem pro kulturnû v˘chovnou ãinnost
ani pajánem ku poctû jednoho z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch folklorních souborÛ.
Je to jen Odvárkovo vyprávûní.
KoneckoncÛ vÏdyÈ si to mÛÏe napsat kaÏd˘ z nás sám.
Ondﬁej Pfeffer
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frizérek tﬁi brance preventivnû ostﬁíhá je‰tû pﬁed návratem z Bulharska
do vlasti.
1982 KAPITOLA 9.
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Jiﬁí Ica Pospí‰il. Ivana a Jarda Helebrantovi. Folklorní soubor ÚDPMJF.
Eva Zetová, Vûra Muchková a Ivan Muchka. Jirko, uvûdom si koneãnû,
Ïe jsi veden v nomenklatuﬁe MV KSâ… Lange Wappers ve StráÏnici.
Jiﬁí Kabele. Alfons club Praha. Angers – milostné hrátky, co se nakonec
nekonaly.Vznik muziky Dokoleãka.Trapas v Malostranské besedû a kdo
je vinen?

1983 KAPITOLA 10.
224
Padej! Zmiz! K‰ááá! Stávka za v˘platu vy‰‰ích mezd ve mûstû Slavonice. Husaﬁi. Ko‰ice 1983. Baletní prÛprava. Belgiãanky jsou v‰echny
vo‰kliv˘. Belgické Jambes a dal‰í problém ve mûstû Namur. Jak Míla
Rychta vyveksloval stovku. Mechelen, tatínek Fredy a star‰í babiãka
Franty Oravce. Vláìa Dûdeãek milostnû atakuje pût mormonsk˘ch krasavic z University mûsta Provo, státu Utah, USA, za úãelem navázání mezikontinentálního balistického vztahu. Iniciaãní koupel Rosti Kysely v cca
tﬁech centimetrech vody pﬁed Atomiem v Bruselu. Pﬁehlídka praÏsk˘ch
lidov˘ch muzik. Odpudlivé k‰eftování s folklórem v dejvickém hotelu
International. Ein Vycpálek Buntes.
1984 KAPITOLA 11.
255
International Alcoholic Federation. Jsem jmenován doÏivotním Velmistrem IAF. Nizozemsk˘ Brunssum a Travolta Johny Spiess úspû‰nû
v akci. Jak zaruãenû poplést vroucí srdce tlumoãnice z SSSR. Holten
– Vycpálkovci tanãí v celoveãerním programu, jehoÏ souãástí je téÏ skupinov˘ v˘stup dokonale vycviãeného stáda hovûzího skotu. Petr Novák.
V˘buch vá‰ní v Jablonci nad Nisou.
1985 KAPITOLA 12.
279
Sexuální antiklimax Franty Oravce. Soustﬁedûní VycpálkovcÛ v Klánovicích. Vlak druÏby státÛ socialistického spoleãenství, souãást kvûtnov˘ch oslav 40. v˘roãí osvobození na‰í vlasti Sovûtskou armádou.
Palác republiky v Berlínû. Recepce u ministra kultury NDR, soudruha
Hoffmanna. Co se vÛbec nestalo v Poznani. Co se naopak stalo v Ústí nad
Labem. Pepa Dvoﬁák. Láskou omámené mormonské krasavice z University mûsta Provo ve státu Utah, USA, pronásledují nic netu‰ícího Vláìu
Dûdeãka aÏ do na‰í stovûÏaté matiãky Prahy.
1986 KAPITOLA 13.
303
Richard Prorok. Memoriál Leonida Iljiãe BreÏnûva. Pepa Pra‰ivka se
Ïení a definitivnû konãí u VycpálkovcÛ. Krásné letní intermezzo ve
Strání. Míla Rychta. Jana Machová. ·koda 120 a kontrabas na cestû do
belgick˘ch Antverp. V˘bu‰ná mezinárodní zápletka na nûmecko-nizozemsk˘ch hranicích.

1987 KAPITOLA 14.
330
Dûcánka moje! Vycpálkovské nezdary. Ondﬁej Pfeffer. Roman Mládek.
Zítra se nebude tanãit v‰ude.
1988 KAPITOLA 15.
352
Hledání odpovûdí a preservatizace autorova. O kulové pÛsobivosti
ãeského folkloru. Proã jsem zde vyprávûl dosti nezakrytû a drsnû
o chlapech a jen krajnû cudnû o vycpálkovsk˘ch divách? Vinohradské
divadlo, 40. v˘roãí zaloÏení Vycpálkova souboru. SouloÏící kostlivec.
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