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Abstrakt  

 

 Cílem tohoto hudebně-antropologického kvalitativního výzkumu, který byl založen 

především na práci v terénu, je popsat, analyzovat a interpretovat konstruování lokální 

identity alternativních kapel na Moravském Slovácku.  

 Ve výzkumu se věnuji především dvěma slováckým hudebním uskupením              

– PSCrew a 12:PIET. Kapela PSCrew se prezentuje prostřednictvím žánru hip-hop a 

kapela 12:PIET žánrem punk. Hudební činnost kapel v práci definuji - s použitím 

emického pojmu - jako alternativní folklor. S využitím teoretických konceptů stereotypu a 

částečně také retra a revivalu, jsem se snažila ukázat, jakými způsoby alternativní 

hudebníci skrze své hudební světy tzv. soundscapes naplňují vlastní představy o tom, co je 

považováno za slovácké a jakým způsobem probíhá vyjednávání jejich lokální identity.   

 Ve své hudební tvorbě obě kapely explicitně odkazují na život na Slovácku, který 

se - s důrazem na autenticitu své tvorby - snaží v hudbě reflektovat. Přitom využívají, 

mimo jiné, různých lokálně daných stereotypů. Tyto stereotypy jsou skrze činnost kapel 

rekontextualizovány pomocí jejich adaptace do podoby, která odráží postmoderní dobu.   
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Summary  

 The goal of this musical anthropology qualitative research, mainly based on the 

field work, is to describe, analyze and interpret the process of construction of local identity 

of an alternative bands in Moravian Slovácko. 

 The subject of this research are mainly two music bands from Slovácko - PSCrew 

and 12:PIET. PSCrew band represents hip-hop style and 12:PIET ranks among punk style 

bands. The musical production of these bands is defined (using an emic term) as an 

alternative folklore. With a use of theoretical concepts of stereotype and partially also retro 

and revival, I tried to demonstrate how these alternative musicians with an emphasis to 

their authenticity by the means of their musical spheres (so called soundscapes) pursue 

their notion of what is considered to be related to Slovácko and how the negotiation of 

their local identity is involved. For that the locally defined stereotypes are often used. 

These are typically recontextualized by its adaptation into the form that reflects the 

postmodern period. 
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1. ÚVOD 
 

1. 1. Téma práce a hlavní výzkumné otázky 

 

Jako studenti bakalářského programu na FHS UK, zajímající se o etnomuzikologii, 

jsme se v letech 2009 a 2010 vydali zkoumat na Moravské Slovácko
1
 (dále jen Slovácko) 

současnou podobu tamější hudby. Náš terénní výzkum původně vzešel z kurzu Dějin 

etnomuzikologického myšlení, kde jsme mimo jiné četli rozsáhlou monografii prof. Vladimíra 

Úlehly Živá píseň (1949), která nás studenty nadchla natolik, že jsme se rozhodli podniknout 

terénní výzkum ve slováckém městečku Hluku. V tomto etnograficky a etnomuzikologicky 

bohatém prostředí jsme měli jedinečnou možnost zkoumat onu Úlehlovu „živost“ hudby 

v podání např. cimbálových a dechových kapel, pěveckých sborů a s tím korelujícím 

vizuálním uměním v podobě slovácké ornamentiky uplatňované např. na krojích, domech, 

keramice, propagačních materiálech apod. To vše je možno považovat za převládající 

současnou podobu tradiční či lidové slovácké kultury, což je místními obyvateli nejčastěji 

označováno jako folklor či odborně jako folklorismus
2
.  

Výsledkem uskutečněného a výše zmíněného studentského předvýzkumu bylo vydání 

dvou multimediálních CD-Romů. První byl nazván Hudba je hrubá záležitost
3 

a jeho finálním 

obsahem je generačně odlišná výpověď otce (70 let) a syna (30 let, jeden ze členů PSCrew, 

viz níže) o provozování hudby na Slovácku, která mě později inspirovala k rozšíření tématu 

na diplomovou práci. Druhý CD-Rom s názvem Hluk 2009-2010, Etnomuzikologický výzkum 

na jižní Moravě, pak obsahuje rozšířenou zprávu o hudebních aktivitách ve slováckém 

městečku Hluku
4
.  

V terénu jsme zjistili, že na Slovácku se lze setkat s celým spektrem různých 

hudebních stylů. Moji pozornost zaujaly zejména dvě kapely
5
 – 12:PIET (punk) a PSCrew 

(hip-hop). Tyto kapely jejich posluchači označují jako reprezentanty „alternativního
6
 

folkloru“, ovšem jejich hudební projevy jsou podstatně vzdáleny tomu, co se považuje za 

                                                 
1
 Zastarale Moravské Slovensko, je národopisná oblast jižní a jihovýchodní Moravy jihovýchodně od Brna. 

Slovácko zahrnuje okres Hodonín a Uherské Hradiště, zasahuje do okresů Zlín a Břeclav. Dělí se na Dolňácko, 

Podluží, Horňácko a Moravské Kopanice.  
2
 Oba termíny jsou vysvětleny níže. 

3
 Obsah CD-Romu ke stažení zde: http://etnomuzikologie.eu/MultiCD/index.htm 

4
 Kromě výpovědi otce a syna Hrubých, pocházejících z městečka Hluk, je materiál doplněn také např. o 

ženskou cimbálovou kapelu, mužský pěvecký sbor, dechovou kapelu, Fašank aj., dostupné na 

www.etnomuzikologie.eu 
5
 V závorkách za názvy kapel je vždy uveden styl, kterým se samy kapely označují.  

6
 Adjektivum „alternativní“ je jejich fanoušky všeobecně vnímáno ve smyslu „jiný/odlišný“ nikoliv ve smyslu 

„náhradní či něco nahrazující“. 
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folklor či folklorismus na akademické půdě. A právě tento rozpor, jejich důraz na jinakost
7
 a 

specifický způsob, jakým v rámci svých stylů vyjednávají svoji lokální tj. slováckou identitu, 

podnítil moji zvědavost a touhu zjistit proč a jak to prostřednictvím své hudební činnosti 

dělají.  

Dalším podnětem pro výběr tématu práce byl často zaznívající názor hudebníků 

dotyčných kapel, podle něhož „tím pravým…novým, autentickým tj. přirozeným folklorem 

jsou právě oni (hudebníci) a ne to, co je přežité, zakonzervované a neodpovídá skutečnosti“, 

což také vyplývá z rozhovorů s jejich příznivci. Všechny tyto termíny, které se v souvislosti 

s danými kapelami vyskytují – alternativní, pravý, nový, slovácký (folklor), folklorní, 

neofolklorní -  podpořily můj další zájem zjistit, co se vlastně pod těmito pojmy skrývá, co si 

pod nimi jak hudebníci, tak jejich posluchači představují a jakým způsobem tyto pojmy 

hudebníci skrze svoji hudbu naplňují. Na první pohled bylo zřejmé, že se hudebníci 

prostřednictvím své hudby vymezují vůči něčemu „starému“ či „tradičnímu“. Všechny výše 

zmíněné emické termíny (popisující hudbu kapel) budu nadále zahrnovat pod širší pojem 

„alternativní folklor“. Protipólem tomuto alternativnímu folkloru pak bude „tradiční folklor“, 

termín, který zavádím pro snazší rozlišení na „my“ a „oni“ – tedy rozlišení alternativních 

hudebníků a zástupců tradiční hudební kultury či folkloru (tj. např. cimbálových kapel).  

Z našich předešlých studentských terénních výzkumů vyplynulo, že na jedné straně se 

k onomu „tradičnímu“ vzhlíží s téměř až nábožnou úctou, přičemž veškeré tradiční projevy 

jsou takřka nedotknutelné. Mnohdy se zde totiž klade velký důraz na zachování a striktní 

dodržování původní formy, byť v již neexistujícím kontextu. Příkladem mohou být 

světoznámé Jízdy králů
8
 konané na Slovácku, které jsou sledem různých pravidel a příkazů, 

aniž by vlastně bylo jasné, jaký byl jejich skutečný smysl bez ohledu na onen chybějící 

kontext. Oproti tomu existuje určité marginální společenství lidí (zejména mladých umělců), 

kteří se vůči tomuto tradičnímu ve svých hudebních i vizuálních projevech vymezují, parodují 

ho či různě přetvářejí apod.  

Na počátku předvýzkumu jsem si kladla řadu dílčích otázek, např.: 

- co si hudebníci i jejich fanoušci představují pod pojmem „folklor“, co z toho lze 

podle nich spatřit na současném Slovácku a co si o tom myslí? 

- jaký vztah mají hudebníci k regionu Slovácka a tamějšímu folkloru/folklorismu?  

                                                 
7
 Termín jinakost definuje „hodnoty, postoje a ideje, kterými se protikultura vymezuje vůči hodnotám, idejím a 

postojům kultury“ a používá jej kolega Petr Balog pro účely své Bc. práce Freetekno jako protikultura a (Balog, 

2009:16-17). 
8
 Konkrétní popis současné jízdy králů v městečku Hluk lze nalézt v bakalářské práci Lidová kultura v Hluku a 

její nositelé od A. M. Kovárníkové na str. 10.  



3 

 

- co myslí tím „pravým, přirozeným, opravdovým, novým“ tj. jejich „alternativním 

folklorem“?    

- jak ve své činnosti obě kapely naplňují svoji vlastní představu onoho 

„alternativního folkloru“? 

- co míní tím, když řekou, že jsou slovácká kapela – jedná se pouze o souvislost 

s místem původu nebo se ono „slovácké“ také nějakým způsobem projevuje 

v jejich hudbě, textech, vizualizacích, upoutávkách na koncerty, skladbě fanoušků 

apod.?  

- jsou svými hudebními projevy srozumitelní i mimo oblast Slovácka? 

- jaká je jejich motivace pro provozování hudby?  

- jaké jsou jejich cíle a jakými prostředky se je snaží dosáhnout?  

- Kdo tvoří jejich publikum a jak návštěvníci koncertů vnímají jejich hudbu a 

slovácké elementy v ní? 

- Je rozdíl mezi publikem a koncerty na Slovácku a mimo něj?     

 

Z rozhovorů v rámci předvýzkumu vyplynulo, že pro mnou zkoumané kapely je popis 

každodennosti slovácké reality či parodie, výsměch a odmítnutí toho, co je považováno za 

tradiční koncepce - ať už kulturní, náboženské, hudební či jiné, formou hledání, nalézání a 

realizování jejich vlastní lokální identity, kterou nazývají svým vlastním „slováckým 

folklorem“. Zjistila jsem, že tato jejich lokální identita se přímo odráží jak v hudební činnosti 

kapel, tak i v souvisejících vizuálních projevech
9
.  

V této práci se, skrze výzkum dvou kapel, snažím nalézt odpověď na hlavní 

výzkumnou otázku:  

 

“Jakým způsobem probíhá vyjednávání lokální identity u alternativních kapel na 

Moravském Slovácku prostřednictvím jejich hudby?“ 

 

Výzkum byl založen převážně na několikaletém
10

 zúčastněném terénním pozorování 

hudebních událostí (především koncertů zkoumaných kapel) a na polostrukturovaných 

rozhovorech s hudebníky. Je doplněn také analýzami jejich hudebních projevů (zejména textů 

skladeb), propagačních materiálů apod.   

                                                 
9
 Propagace koncertů, design obalů na CD, videoprojekce, videoklipy, doprovodné dekorace při koncertech 

apod. 
10

 Terénní výzkum probíhal v rozmezí let 2010 – 2013, 2016 – 2018 (tříletá přestávka nastala kvůli mateřské 

dovolené autorky této práce)  
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1. 1. 1. Představení kapel – proč zrovna ony? 

  

 Alternativní slovácká hudba je v mé práci reprezentována dvěma kapelami                  

– punkovou skupinou 12:PIET a hip-hopovou skupinou PSCrew.  

A proč právě tyto kapely? V prvopočátku výzkumu jsem měla v hledáčku i několik 

dalších slováckých kapel - např. Musica Paradis, Narajama, Paladran, Musica Folklorica, 

Chiasmatic, Alenash, Alexandrhemala Projekt, CM Lasička apod. Pro tyto kapely ovšem po 

podrobnější analýze nebyla nejpodstatnějším znakem ona alternativnost, tedy snaha odlišit se 

a pojmout „folklor či explicitně život na Slovácku po svém a inovativně
11

“. Nakonec mě tedy 

zaujaly právě ony dvě kapely, protože se všechny shodně, podle slov svých protagonistů, 

„vymezují vůči hudbě tradiční, vůči lidovému folkloru, který už jim nic nepřináší…a prostě to 

chtějí dělat jinak…aktuálními prostředky“.  

Nyní stručně tyto zkoumané kapely představím. Kapelu 12:PIET tvoří čtveřice 

hudebníků (nástrojové obsazení - bicí, kytara, baskytara a akordeon), která na koncertech 

vystupuje v částečně ženských lidových krojích a zpívá ve slováckém dialektu. Sama kapela 

se definuje jako slovácký akustický punk s prvky folkloru. Skupina prostřednictvím punku 

paroduje jiné hudební žánry - hip hop, folk aj. a zároveň v textech odkazuje na život na 

Slovácku, na jeho každodennost a upozorňuje na různé sociální problémy. Skupina od svého 

založení v roce 1997 vydala 8 alb, přičemž poslední s názvem My sme folklór … a ty si pyča! 

bylo vydané v roce 2016 ve spolupráci se skupinou PONK, o které v práci částečně také 

pojednám. Skupina PSCrew se označuje za alternativní folklorní hip-hop. Složení kapely je 

tříčlenné a hudební složku obstarává jeden člen na syntetizátoru
12

 a počítači, přičemž zbylí 

dva členové rapují. Kapela se dala dohromady kolem roku 2006 a s několikaletými 

přestávkami působí dodnes
13

. Slováčtí rappeři vystupují v mužských lidových krojích namísto 

o několik čísel větších oblečení (jak je běžné v hip-hopu), rapují ve slováckém dialektu a tančí 

moravský mužský sólový tanec verbuňk, namísto break-dance, coby typického hip-hopového 

tance. Jejich koncerty bývají doprovázené specifickými videoprojekcemi, ve kterých se 

objevují různě modifikované slovácké ornamenty apod. V mnoha ohledech se tedy liší od 

toho, co je považováno za mainstreamový hip-hop a zároveň svým působením taktéž odkazují 

                                                 
11

 Jak v rozhovorech tvrdí někteří hudebníci.  
12

 Syntetizátor je elektronický hudební nástroj, který tvoří výsledný zvuk syntézou. Syntezátory mohou být 

analogové nebo digitální, podle formy zpracovávaných signálů nebo dat, hardwarové nebo softwarové, podle 

toho, je-li vlna tvořena přímo specializovaným přístrojem nebo počítačem. Počítačové syntetizátory se objevují 

až v 90. letech 20. stol. více např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntez%C3%A1tor 
13

 V současnosti se nachází spíše ve fázi stagnace - údajně z rodinných důvodů, všem členům kapely se narodily 

děti a na kapelu už podle jejich slov nezbývá čas, i když občas vytvoří nové skladby, koncertují pomálu, některé 

roky vůbec.  
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na každodenní způsob života na Slovácku. Kapely 12:PIET a PSCrew ve svých textech tedy 

shodně analyzují a kritizují současný stav společnosti (zejm. slovácké) a velmi naturalisticky i 

vulgárně popisují podobu svých aktuálních životních situací. Obě kapely také ve svých 

sebeprezentacích (letáky, videoklipy, videoart, dekorace atd.) často využívají slovácké 

ornamenty.  

Na téma punku či hip-hopu bylo v České republice napsáno nesčetně vysokoškolských 

prací (a jejich počet neustále roste), což svědčí o jejich aktuálnosti a atraktivitě. Stejně tak 

existují četné akademické práce, věnující se projevům tradičního folkloru, či spíše 

folklorismu, ve formě cimbálových kapel, dětských folklorních souborů, ornamentu, 

folklorních tanců apod. Doposud ovšem neexistuje žádná studie (alespoň mi není známá) 

pojednávající o alternativním folkloru v podání kapel hrajících punk nebo hip-hop, které se 

zároveň velmi specifickým způsobem snaží vyjádřit prostřednictvím své hudby svoji 

slováckou identitu.  

 

1. 2. Positioning - vlastní pozice ke zvolenému tématu 

 

 

 S tradiční moravskou lidovou hudbou jsem se setkávala už od dětství, kdy jsem od 1. 

do 5. třídy ZŠ v malém moravském městečku navštěvovala folklorní soubor, několik let jsem 

hrála na housle a také zpívala v dětském pěveckém sboru. V období dospívání mě zájem o 

cokoliv spojeného s tradicemi opustil, či se – možná v důsledku jistého přesycení – přetavil 

v mnohaletou averzi či spíše rebelii vůči všemu tradičnímu (stejně jako mainstreamovému). 

Tou dobou jsem také začala poslouchat spíše elektronickou taneční hudbu (dále jen ETH) 

v jejích různých podobách – jungle, drum´n´base, techno apod. Nakonec jsem zjistila, že 

nejvíce tíhnu k žánru psytrance, který byl oproti ostatním stylům ETH považován spíše za 

jakýsi „elektronický underground“, tedy menšinový žánr. Přitahovala mě na něm nejen ona 

hudba, ale i celá subkultura – komunita lidí, která se mi zdála být velice otevřená, upřímná, 

bez předsudků, svobodomyslná, kreativní, podnětná apod. Celá tahle subkultura stála na tom, 

že dělala – z mého úhlu pohledu – věci „prostě jinak“ a pro mě mnohem zajímavěji, než jak to 

bylo běžné u jiných žánrů ETH či mainstreamu.  

 Vyústěním fascinace tímto okrajovým stylem ETH a jeho subkulturou byla moje 

bakalářská práce Psytrance coby žánr paralelní reality. Tu jsem dokončovala v době, kdy 

jsme jako studenti začali podnikat první terénní výjezdy na Slovácko v rámci již zmíněného 

etnomuzikologického výzkumu. V jeho průběhu pak u mě došlo k opětovnému probuzení 
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zájmu o „folklorní“ tématiku. Ovšem, jako i v případě mé bakalářské práce, jsem i tentokrát 

zůstala „věrná“ menšinovému/alternativnímu tématu, které je v kontrastu s oním 

tradičním/mainstreamovým. Důvody, které mě k tomu vedly, jsou shodné s těmi, které jsem 

popsala výše v souvislosti s výběrem psytrancové subkultury. Slováčtí hudebníci mě ovšem 

nadchli i svým upřímným a hrdým vztahem ke Slovácku coby své domovině, který se snažili 

projektovat ve své hudební tvorbě a to zcela atypickým způsobem. Já osobně jsem nikdy 

takový vztah ke svému regionu, byť také moravskému, nepocítila, a o to víc mě to 

fascinovalo. Čím víc jsem nad tímto svým podivným vztahem ke své „rodné hroudě“ 

přemýšlela, tím víc jsem si - v kontrastu k oněm slováckým hudebníkům - uvědomovala, že 

jsem vlastně svůj kraj opustila coby náctiletá, se spíše negativním postojem vůči němu. Různé 

„maloměšťácké“ zábavy v místních sokolovnách, drby, závody dobrovolných hasičů, výlovy 

rybníka, popíjení po hospodách atd. – to vše mi tehdy bylo spíše protivné (než abych k tomu 

přistupovala se vtipným nadhledem jako slováčtí alternativci) a kromě své rodiny mě na 

daném místě nedrželo nic. Mnohdy jsem uvažovala nad tím, že kdyby se moje rodina 

odstěhovala jinam, bylo by mi to jedno. Určitě bych také netesknila po pohledu na chladící 

věže jaderné elektrárny hyzdící blízké okolí.  

 Později jsem také zjistila, že se někteří hudebníci onoho „alternativního slováckého 

folkloru“ a jejich fanoušci prolínají s „mojí“ psytrancovou komunitou.     

 Ze všech těchto důvodů mi téma slováckých alternativních hudebníků a jejich vlastní 

pojetí folkloru přišlo velmi blízké a atraktivní. Zároveň, stejně jako oni, jak již bylo řečeno, 

pocházím z podobných poměrů moravské vesnice, díky čemuž, domnívám se, dokážu vnímat 

specifické verbální či hudební nuance v odpovídajícím kontextu. V neposlední řadě mi to také 

usnadnilo vstup do terénu, např. při navazování kontaktů s respondenty.  

 Touto prací se tedy i svým způsobem vracím ke svým „moravským kořenům“ – a 

taktéž stylem, který je mi bližší než ono tradiční pojetí. Jsem si ovšem vědoma toho, že 

všechny tyto aspekty, které vnímám mnohdy jako nápomocné, by v práci mohly způsobovat 

zároveň značné obtíže. Mohlo by např. docházet ke zkresleným závěrům, a proto je zapotřebí 

je mít neustále na paměti a v každém kroku se snažit vykazovat co největší míru reflexivity.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2. 1. Teoretické ukotvení práce  

 

2. 1. 1. Hudebně antropologická perspektiva výzkumu 

 

 Všechny vědní disciplíny, v našem případě ty - zabývající se společností, kulturou, 

hudbou apod., jsou obory ze své podstaty dynamické, tj. neustále se měnící a vyvíjející, stejně 

jako předmět jejich výzkumu. Etnomuzikologie, či v dnešní době výstižnější název hudební 

antropologie
14

, která se vyvinula ze srovnávací hudební vědy bok po boku historické 

muzikologii, je toho dobrým příkladem (Stone 2008: 31-32). Ještě ve 30. letech 20. století 

bylo běžnou praxí zkoumat hudbu coby samostatný zvuk bez souvislosti s jeho společenským 

kontextem. Zpětně se o tomto období s jistým opovržením referuje jako o období hudební 

„laboratorní vědy“ či o „etnomuzikologii prováděné z křesla“ (Merriam, 1964:39), což bylo 

doménou tzv. srovnávací hudební vědy. Hudba byla zredukována na pouhý „předmět ve 

zkumavce“, který je zkoumán bez ohledu na prostředí, které ho utváří. Metoda zkoumání byla 

navíc mnohdy omezena pouze na popis či porovnání zvuku z hlediska badatelovy vlastní 

kultury, tj. etnocentricky a také evolucionisticky
15

. Účast výzkumníka v terénu spočívala 

zejména ve sběru zvukových dat (tj. notový zápis, později audio nahrávka). Delší pobyt 

v terénu formou zúčastněného pozorování, coby hlavní výzkumné metody současné hudební 

antropologie, se začal praktikovat až v druhé polovině 20. století. Tehdy byla nastolena i nová 

paradigmata v rámci nově vzniklých vědních disciplín, zabývajících se hudbou, tj. 

etnomuzikologií a muzikologií. Pojem etnomuzikologie poprvé v názvu své knihy použil Jaap 

Kunst (1955) a jejím předmětem se v té době stala hudba mimoevropských kultur
16

 a 

evropská hudba lidová, zatímco muzikologie se věnovala hudbě evropské umělecké.  

 Posun od zkoumání hudby coby prostého zvuku k mezioborovému zkoumání hudby 

jako společenského aktu znamenal významný předěl. Etnomuzikologie za posledních sto let 

absolvovala náročné období vymezování a upřesňování se coby interdisciplinárního oboru, 

svých diverzních metod a přístupů, jak píše Adelaida Reyes ve studii Co dělají 

                                                 
14

 Předmětem zkoumání hudební antropologie (stejně jako soudobé etnomuzikologie, i když název implikuje 

spíše něco jiného) je jakákoliv hudba – evropská, mimoevropská, tradiční, kmenová, městská, populární, 

artificiální atd.    
15

 „Tento způsob myšlení, totiž evolucionismus, založený na představě jediné možné vývojové linie hudby (resp. 

kultury vůbec), která ústí v evropskou hudební kulturu, je příznačný pro některé představitele německé 

srovnávací hudební vědy.“ (Jurková, 2001:11) 
16

 Kunst předmět zkoumání etnomuzikologie definuje jako „tradiční hudbu a hudební nástroje všech kulturních 

vrstev lidstva, od takzvaných primitivů po kulturní národy. Naše věda proto zkoumá všechnu kmenovou a 

lidovou hudbu a všechny druhy mimoevropské artificiální (klasické) hudby“ (1955:2).  
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etnomuzikologové? (2016:100-108). Etnomuzikologie procházela také řadou dichotomií         

– hudba byla podle Reyes např. vnímána buďto jako sonický jev nebo jako souhrn lidských 

reakcí (2016:102). Na přelomu minulého století pak začala být hudba se stále menší rezistencí 

považována za společenský objekt, a jak dále píše Reyes: „Muzikologie je nyní do velké míry 

přístupná myšlence, že hudba není jen lidskou tvorbou, ale také společenským aktem. Nese v 

sobě lidskou interakci. To, co Roman Jakobson říká o jazyce, platí stejně tak o hudbě: 

„mluvíme, abychom byli slyšet […] a […] musíme brát v úvahu význam, který [zvuky jazyka] 

nesou, protože usilujeme o to být slyšeni, aby nám bylo rozuměno“ (Jakobson 1978:12 in 

Reyes 2016:106).  

 Podstatnou změnu paradigmatu v oblasti zkoumání hudby přinesla kniha Antropologie 

hudby (1964) amerického antropologa Alana P. Merriama. V ní představil nový ucelený 

koncept hudba jako kultura (music as culture), který tvoří teoretický základ pro přemýšlení o 

hudbě pro většinu dnešních etnomuzikologů a stejně tak jsem se jím inspirovala i já v této 

hudebně-antropologické práci. V jeho pojetí není hudba pouze zvukem, ale je také výsledkem 

lidských myšlenek a představ, stejně jako fyzickým, sociálním a verbálním chováním 

člověka. Podle Merriama je tedy hudba zvukovou realizací základních kulturních vzorců a 

výsledkem lidského chování (1964:2). Samotnou etnomuzikologii pak Merriam definoval 

jako „studium hudby v kultuře“ (1964:6).  

 „Hudba je produktem člověka a má strukturu, ale ta struktura nemůže mít vlastní existenci, odlišnou od 

chování, které ji produkuje. Abychom pochopili, proč je hudební struktura taková, jaká je, musíme také 

porozumět chování, které ji produkuje. A také konceptům, které formují toto chování, zejména proč jsou 

uspořádány právě tak, aby vytvářely požadovaný druh organizovaného zvuku.“ (Merriam, 1964:7)   

 „V hudbě, stejně jako v jiných druzích umění, jsou hlavní přístupy, sankce a hodnoty často 

zjednodušeny na jejich základy. Hudba je také v určitých směrech symbolická a reflektuje organizaci 

společnosti. V tomto smyslu je hudba prostředkem k pochopení národů a chování a jako taková je hodnotným 

nástrojem analýzy kultury a společnosti.“ (Merriam, 1964:13) 

 „Etnomuzikolog se musí bezpodmínečně zabývat symbolikou hudby, otázkami vzájemného propojení 

umění a všemi složitostmi porozumění toho, co je estetika a jak je strukturovaná … Hudba je koneckonců 

univerzálním lidským fenoménem (ne univerzálním jazykem) … hudba je také lidským chováním a 

etnomuzikologie, podobně jako sociální a humanitní vědy, hledá porozumění toho, proč se lidé chovají tak, jak 

se chovají.“ (Merriam, 1964:15-16) 

 V etnomuzikologii je tedy cílem pochopit, proč je hudba taková, jaká je a ono proč 

musíme hledat v lidské společnosti – v jejím chování, hodnotách, vztazích. 

V etnomuzikologické perspektivě to není jen zvuk, ale také – především - lidé, kteří jej 

produkují a poslouchají, způsoby, jak jej poslouchají a produkují a významy, které mu 

připisují. Je to svět kolem zvuku, tzv. hudební svět (Jurková, 2013:8). Co se týče lidí, tak 
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podle Jurkové, počítá Merriamův model s víceméně izolovanými, homogenními a statickými 

skupinami, proto je pro takový hudební svět, který je dynamický, vhodnější označení 

soundscape
17

. Termín ve smyslu, jak jej používám já, pochází od Kay Kaufman Shelemay 

(2006) a umožňuje lépe zachycovat proměny ve světě zvuku i lidí, spojené s všudypřítomnou 

globalizací. Shelemayové pojetí hudby se ovšem shoduje s Merriamovým v tom, že se jedná o 

záměrný lidský výtvor, nikoliv pouze o zvukovou strukturu nesoucí nějakou estetickou 

informaci, což zastávala klasická muzikologie, ani na hudbu nepohlíží jako na produkt místa
18

 

(2013:10-11).  

 Extrémní pohled na proměnnost, dynamičnost, heterogennost a prolínavost hudebních 

světů - tedy na soundscapes - přináší Mark Slobin (1993), který je ovšem nazývá hudebními 

mikrosvěty. Slobin tvrdí, že „všichni jsme svébytnými hudebními kulturami … hudebními 

mikrosvěty (malými jednotkami) žijícími ve velkých hudebních systémech“ (1993:ix a 11) a 

dále zdůrazňuje, že „musíme přemýšlet o hudbě jako o něčem, co pochází z mnoha míst a 

pohybuje se mezi mnoha úrovněmi současné společnosti, a to zrovna ve chvíli, kdy jsme se 

naučili přemýšlet o skupinách a národech jako o nestálých, proměnlivých substancích spíše 

než jako o pevně daných jednotkách, vhodných pro okamžitou analýzu“ (1993:x). Podle 

Slobina tak již dlouhou dobu neexistují žádná „jednoduchá“ společenství, i když slovo 

„komplexní“ pro ně také není zrovna vystihující. K tomu došlo díky prudkému rozvoji 

různých zvukových technologií, které způsobily prolínání hranic na všech úrovních (1993:5). 

Sobin navrhuje trojici termínů končících stejným morfémem – culture – tedy subculture, 

superculture a interculture. Dříve byla podle něj kultura souhrnem prožívané zkušenosti a 

nashromážděných znalostí jednotlivých společenství, která se lišila od těch sousedních. Nyní 

se však zdá, že neexistuje žádná jediná zkušenost či znalost, která by všechny sjednocovala 

v rámci definované kulturní hranice. Lidé tak žijí v průniku všech tří typů výše zmíněných 

kultur, proto je důležité nepřemýšlet o hudbě v nějakých uzavřených kategoriích, ale spíše 

klást důraz na komplexní pojetí hudby a brát v potaz i její „mezikulturní“ prolínavost 

(1993:11).   

 

 

                                                 
17

 Termín soundscape podle Shelemayové odkazuje na seascape, tj. mořskou scenérii, „která poskytuje 

flexibilnější analogii ke schopnosti hudby jak setrvat na místě, tak pronikat do dnešního světa, absorbovat změny 

v obsahu i způsobech provádění a stále na sebe nabalovat nové vrstvy významů“ (Shelemay 2006:XXXXIV).  
18

 Tím může být zvuk metronomu, kroky chodců apod., což zastávali někteří autoři a tvůrci experimentální 

hudby, např. John Cage.   
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2. 1. 2. Koncept hudebních stereotypů, retra a revivalů 

 

 Pro snazší pochopení zkoumaného jevu, tedy toho, jak alternativní slovácké kapely 

vyjednávají svoji lokální identitu prostřednictvím své hudební činnosti, se nabízí koncept 

stereotypů a částečně také retra a revivalů. 

 Podle Wikipedie
19

 je stereotyp neměnný soubor představ o člověku nebo skupině lidí, 

který významně ovlivňuje vnímání, hodnocení i postoje vůči nim. Detailněji se zde pak 

můžeme dočíst, že „společenský stereotyp je … typizovaný, běžně opakovaný a zjednodušený 

soubor představ a zároveň psychologický či společenský mechanismus, který reguluje 

vnímání a hodnocení a tím názory, postoje i chování. Pro stereotyp je typické nerozlišené a 

paušální přisuzování určitých rysů a vlastností bez výjimek všem členům dané skupiny. Má 

spíše iracionální povahu, a přestože může být vytvořen na základě vlastní zkušenosti, ve 

většině případů vzniká přeceněním jednotlivé události, či osoby a následným zobecněním na 

celou skupinu“. Stereotypy mají tedy vliv na naše myšlení a z něho plynou také jistá 

očekávání. Podle Giddense se stereotypy v základu dělí na pozitivní a negativní a jsou také 

označovány za předsudky. Ty lze definovat jako „apriorní představy o jedinci nebo skupině, 

které jsou často založeny spíše na informacích „z doslechu“ než na skutečných poznatcích. 

Jejich typickou vlastností je odolnost vůči změnám; nové informace předsudkem obvykle 

neotřesou…. Kromě negativních předsudků vůči druhým mívají ovšem lidé také „pozitivní 

předsudky“ o těch skupinách, s nimiž se ztotožňují“ (2005:231). Ladislav Holý pak 

konkrétněji mluví o tzv. autostereotypech, které se týkají představ lidí o sobě samých a 

dalších národech a označuje je jako nejběžnější projev hledání podstaty národní identity. Jako 

příklady uvádí to, jak o sobě samých stereotypně smýšlí Češi a jak naopak pohlíží na své 

sousedy tj. především na Slováky
20

. Češi se považují za talentované, zručné a vynalézavé 

(„zlaté české ručičky“), ale stereotypem Slováka je „tupý bača“ (2010:78). Většina dalších 

stereotypů, které Češi po svržení komunistického režimu přisuzovali ostatním národů, se 

týkala především porovnávání sebe samých s negativními vlastnostmi připisovanými ostatním 

národům, se kterými se ovšem většina Čechů předtím nikdy osobně nesetkala (2010:79). Pro 

další upřesnění povahy stereotypů je třeba zmínit také definici etnického stereotypu Blanky 

Soukupové: „Etnický stereotyp lze interpretovat jako v upřednostnění vyjmutých jednotlivin 

zjednodušený, stylizovaný, ochuzený portrét ostatních (jiných) národů a národností, výsek, 

                                                 
19

 Jsem si vědoma toho, že Wikipedie není zrovna důvěryhodný zdroj informací, a proto jej používám pouze ve 

výjimečných případech jako je tento, kdy k objasnění termínu nabízí výstižnou definici. Viz. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stereotyp 
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jenž s nárokem na širší platnost zvýznamňuje skutečnou nebo domnělou kontrastnost nebo 

naopak stejnorodost. Zároveň však existuje jako zakódovaný autoportrét, zašifrované 

vyjádření aktuální národní existence v její kulturně systémové, sociální, stranické, rodinné 

atd. modifikaci, jako způsob prezentace, artikulace určitých zájmů, ambicí, představ, tužeb, 

tedy forma výrazu sebe sama v přítomnosti, specifického vyrovnání se se „svou“ dobou“ 

(1998:134).           

 Zásadní rolí stereotypů, které se prosazují především prostřednictvím populární 

kultury, přitom zůstává to, že „neodráží pouze skutečnost, ale pomáhají ji také vytvářet“ 

(Lipsitz 1994:137 in Marković 2012:23). Záměrem dizertační práce Alexandry Markovič 

ovšem „není vyloučit balkánské stereotypy jako nesprávné, ale spíše zkoumat jejich 

fungování v rámci světové hudební sféry, jak jsou sdělovány publiku prostřednictvím hudby i 

to, jak o hudbě hovoří“ (2012:25). Stejně tak chci ke zkoumání stereotypů v této práci 

přistupovat i já. V práci A. Markovič se dále můžeme dočíst, že vytváření a udržování 

stereotypů vychází ze "základních lidských tendencí rozdělovat svět ... na známý a cizí nebo 

na „My a Oni" (Austern 1998:27 in Markovič 2012:45) a že stereotypy vypovídají stejně tolik 

o „nás“ jako o těch „druhých". Definice toho, co považujeme za vyloučené, jak tvrdí 

Theodossopoulos, se tak ve své podstatě stává definicí toho, co je povoleno. Stejně tak 

vlastnosti, které přisuzujeme ostatním, vypovídají mnoho důležitého o nás samých 

(Theodossopoulos 2003: 177 – 178 in Marković 2012:45). Nebezpečí stereotypů ovšem tkví 

v tom, že síla stereotypů je tak mocná, že vede k úplné identifikaci s předloženým obsahem a 

skutečnost je pak tvarovaná tak, aby splňovala očekávání (Bhabha 1994: 107-120 in Marković 

2012:45). 

 Na základě mnou uskutečněného výzkumu je evidentní, že v případě zkoumaných 

kapel se také uplatňují určité stereotypy, prostřednictvím kterých dochází ke zpřítomnění a 

vyjednávání lokality daných aktérů. Mezi takové odkazy na stereotypy lze namátkou zařadit 

např. jejich spíše negativní postoj k zástupcům v současnosti prezentovaného folkloru, či 

vystupování zkoumaných kapel ve slováckých krojích, zpěv ve slováckém dialektu nebo 

použití hudebních nástrojů typických pro cimbálové kapely, což jsou ve své podstatě 

zpřítomněná stereotypní očekávání publika i samotných aktérů.  

 Dalším teoretickým konceptem užívaným v této práci je koncept retra. Ten je podle 

Paula Grainge chápán jako určitý modus/způsob odkazování se k době minulé, jako kulturní 

styl, který je specifický pro postmoderní paměť a vyznačuje se především absencí sentimentu 

(nostalgie) a minulost rekontextualizuje tak, aby splňovala požadavky kladené postmoderní 

dobou (Grainge 2000:28-33). Retro vždy odkazuje k nějaké konkrétní době v minulosti, která 
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je považovaná za tzv. „zlatou dobu“ a vybírá si z ní pouze takové prvky, které považuje za 

atraktivní (Poděbradský 2017:57) a nesnaží se, jak píše Moore – na rozdíl od níže popsaného 

revivalu – o dosažení historické přesnosti (Moore 2010:165). Retro se začalo poprvé 

objevovat v populární americké kultuře už v 70. letech 20. století
21

, ovšem největší „boom“ 

zažívá až v 90. letech 20. století (Moore 2010:163). K určitému „zlatému věku“, tedy době 

v 18. století, odkazují i moji respondenti, kteří ji považují za dobu, ve které byl folklor a vztah 

lidí k němu autentický ve smyslu přirozený
22

. Naopak folklor, který je v současnosti 

prezentován revivalovými cimbálovými kapelami je mými respondenty většinou považován 

za „mrtvý, přežitý, zakonzervovaný apod.“ Koncept retra budu používat také ve spojitosti 

s módou (tedy oblečením protagonistů i posluchačů) a vizuálními projevy (letáky, pozvánky 

na koncerty, obaly CD, videoklipy apod.). Podle Silvermanové totiž retro móda, která 

si vypůjčuje z minulosti a zároveň na ni odkazuje, především upozorňuje na dvojici „staré“ a 

„nové“ a zároveň svého nositele vsazuje do „komplexní sítě kulturních a historických 

odkazů“ (in Grainge 2000:29). Takový kontrast je přítomný i u mnou zkoumaných kapel a 

jejich základního dělení folkloru na starý a nový, respektive „tradiční a alternativní“. O jejich 

pojetí folkloru pojednávám podrobněji níže.  

 Jiný teoretický koncept, který v práci používám, je koncept hudebního revivalu. Ten 

ve stejnojmenné knize zpracovávají autorky Bithell a Hill (2014). Podle nich zahrnuje 

hudební revival „snahu provozovat a podporovat hudbu, která je oceňovaná pro svoji 

starobylost či historičnost a je obvykle vnímána jako ohrožená či mizející“ (2014:3). 

Revivalisté jsou skoro vždy motivovaní nespokojeností s některými aspekty současnosti a 

touhou uskutečnit nějaké kulturní změny, proto se o nich někdy dá mluvit také jako o 

aktivistech (2014:3). A právě touto aktivistickou povahou se koncept revivalu liší od výše 

zmíněného konceptu retra. Zároveň také revival klade větší důraz na historickou přesnost a 

přiblížení se dobovému kontextu
23

, kdežto v případě retra se jedná spíše o výběr poutavých  

atributů minulosti, jak již bylo zmíněno výše. K revivalové činnosti jsou její aktéři motivováni 

z mnoha důvodů – jedním z nich může být motiv estetický, ovšem ve větším množství 

případů se jedná o faktory, které jsou spojené se současnými společenskými, kulturními nebo 

politickými okolnostmi (Bithell, Hill 2014:10). Autorky rozlišují čtyři základní motivační 

                                                 
21

 Autor za jeden z prvních momentů označuje vystoupení Sha-Na-Na na festivalu Woodstock v roce 1969 

(Moore 2010:163).  
22

 Viz detailnější objasnění pojmu autentický níže.  
23

 Pro tuto studii v kontextu Moravského Slovácka uveďme jako příklad takového „puntičkářského“ revivalu tzv. 

„poučený folklorismus“, jak se o něm píše v Tyllnerově příspěvku ve sborníku Současný folklorismus a 

prezentace folkloru (2006), což je přístup ke zpracování hudebně folklorní látky, který usiluje o pokud možno 

úplnou a dokonalou rekonstrukci tradice. V prostředí folklorních festivalů se pořadům, které se tímto zabývají, 

říká „klenotnicové“ (Tyllner in Krist 2006:13).    
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kategorie revivalistů, přičemž pro tento text je důležitá zejména ta první, spojená s 

nespokojeností s určitými aspekty modernity
24

 (Bithell, Hill 2014:10). Ovšem podle autorek 

jsou takové reprezentace minulosti „často romantizované, někdy vymyšlené, ale vždy 

selektivní“ a často také vyvolávají pozitivní obrazy dané komunity (ibid.).   

 Mezi revivalové hudební formace lze zařadit různé cimbálové kapely, tj. reprezentanty 

současného folklorismu, které jsou obzvlášť na Slovácku velmi frekventované. O jejich 

působení na pražských akcích, píše ve své diplomové práci Folklorní mejdlo: současný 

folklorismus
25

 v Praze Anežka Hrbáčková (2017), která došla k závěru, že folklorní hudba 

v pojetí jejích informátorů má potenciál čelit tlaku modernity, vytvářet komunitu a 

zprostředkovávat návrat domů, na místo původu a autenticity. Tato hudba podle ní „funguje 

jako prostředek zpřítomnění folkloru (folklorního regionu a jeho autenticity, minulosti či 

hodnot tradičního venkovského života) na místě, které je jinak chápáno jako folkloru prosté“ 

(2017:79). Mnou zkoumané hudební kapely sice také odkazují ke své lokální identitě, ovšem 

na rozdíl od účastníků a protagonistů Folklorního mejdla tak činí jinou formou a minulosti 

připisují jiné hodnoty. Nesnaží se např. o přenesení doby minulé do současnosti a zároveň ani 

po ní nepociťují přílišnou nostalgii. Naopak – žijí a odkazují se k přítomnosti a s aspekty 

současnosti a modernity jsou na rozdíl od revivalových (např. cimbálových kapel) spokojeni a 

jejich přístup k vyjednávání své lokální identity je tudíž zcela odlišný - jiný. A právě tato 

jinakost, mnou i emicky označovaná jako alternativa (proto v celé práci hovořím o 

alternativních kapelách či alternativním folkloru) je tím, co je odlišuje od ostatních lokálních 

uskupení, odkazujících se taktéž prostřednictvím své hudby k regionu Slovácka. Adjektivum 

alternativní je tedy v celé práci pojímáno ve smyslu jiný, odlišný, ale také minoritní – tedy 

v protikladu k tomu, co je považováno za většinové, mainstreamové apod. Koncept revivalu 

je pro mnou zkoumaný terén relevantní tedy i z toho důvodu, že se jedná o naprosto odlišnou 

strategii toho, jak je na Slovácku vyjednávána lokální identita u alternativních kapel a těch, 

                                                 
24

 Mezi kterými zmiňují postoje proti modernizaci, industrializaci, urbanizaci, sekularizaci, moderním 

technologiím, komercializaci, konzumerismu, kapitalismu, masmédiím či proti institucionalizaci (Bithell, Hill 

2014:10) 
25

 Hrbáčková (2017:4) za - dle mého názoru - vhodnou definici folklorismu zvolila definici Boučka s Jeřábkem, 

podle nichž je: „folklorismus termín zavedený 1962 H. Moserem pro existenci, využití, adaptaci a přeměnu 

tradičních jevů lidové kultury v nepůvodních podmínkách. Jedná se o zprostředkování a předvádění lidové 

kultury z druhé ruky, resp. život lidové kultury v novém kulturním a společenském systému, kde plní netradiční 

funkci. (…) I když termín folklorismus byl odvozen od slova folklor a významově s ním souvisí, jeho obsahová 

náplň se podstatně odlišuje. (…) Jako folklorismus se například označují (…) venkovské obyčeje slavené ve 

městě (…). Z hlediska hudebního se jedná o folkloristické festivaly, hnutí souborů písní a tanců, lidovou píseň v 

umělém zpracování rozšiřovanou masovými médii, tradiční lidovou píseň, hudbu a tanec v zábavních lokálech, 

nepravé imitace lidové hudby zaměřené na vnější působení. (…) Charakteristickým znakem folklorismu je i 

uvědomělé uchovávání, rozvíjení a pěstování folkloru (…) V souvislosti s folklorismem se hovoří také o druhé 

existenci folkloru, která je podmíněna uvědomělou snahou o uchování, rozvíjení a přenášení projevů tradiční 

kultury.“ (Brouček, Jeřábek 2007: 220)   
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které se hlásí k tradičnímu folkloru/folklorismu. Předmětem mého zájmu a výzkumu ovšem 

zůstávají právě kapely alternativní.    

 

2. 1. 3. Pojetí tradice  

 

Všechny věci, skutky či myšlenky, kterými se v životě zabýváme, jsou ze své podstaty 

vždy nějakým způsobem „konstruované“, tzn., že si pokaždé vybíráme z nějakého obsahu 

určitou věc, myšlenku, kterou poté použijeme v příslušném kontextu pro nějaký specifický 

účel. Jedná se o dynamický proces, který je neustále podrobován naší selektivitě. Podobně to 

funguje také s tradicí.          

 Také Leščák upozorňuje na fakt, že žádná tradice není stabilní a neměnná, ale naopak 

je vždy výsledkem výběru a přetváření dle aktuálních potřeb svých nositelů v konkrétní 

historické situaci (1982:17). Pro tradici v Leščákově pojetí je tedy charakteristická její 

vývojová kontinualita. Jeho folkloristický pohled jde ruku v ruce s dynamickou koncepcí 

tradice, se kterou přišel v roce 1995 Henry Glasie. Ten tradici vnímá coby „časový koncept, 

neodmyslitelně spojený s minulostí, budoucností, s historií“ a také jako „dynamiku kultury, 

jako proces, prostřednictvím kterého kultura může existovat…“ (1995:399). Jakékoliv změny 

či modifikace tradice jsou v jeho pojetí taktéž běžnou součástí měnící se tradice v čase.  

 Hudba, která z tradice vychází či je s ní jinak spojená, se označuje jako tradiční 

hudba, někdy také jako folklorní nebo lidová (Tyllner 2010:20). Podle Tyllnera (2010:51) je 

tedy označení tradiční hudba synonymem pro lidovou hudbu, přičemž oba tyto výrazy lze 

„zastřešit“ termínem tradiční hudební kultura. Ten je ale jazykově poněkud neobratný, proto 

se v etnomuzikologické praxi používá spíše tradiční hudba, přičemž významové i obsahové 

konotace zde zůstávají zachovány – tj. jedná se o označení nejen samotné hudby, ale také 

chování lidového společenství ve vztahu k hudbě. Na shodnost tohoto pojmosloví ve své 

knize Folklór a folkloristika upozornili už autoři Leščák a Sirovátka (1982:11). Podobně jako 

Tyllner, pojem tradiční / lidová / folklorní hudba, používají i moji respondenti, většinou však 

o něm zkráceně referují jako o tradičním folkloru. 

 Pojmy tradice a tradiční folklor jsou pro moji práci relevantní především proto, že se 

k nim moji respondenti ve svých narativech často odkazují, a to především formou komparace 

či určitého vymezení.   
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2. 1. 4. Současné pojetí folkloru  

 

Odbornice na folklor
26

 Martina Pavlicová a Lucie Uhlíková se tímto pojmem detailně 

zabývaly ve sborníku Od folkloru k world music ve svém příspěvku nazvaném Folklor jako 

součást nehmotného kulturního dědictví: Kam s ním? (2013:9-21), ve kterém popsaly jeho 

společenskou pozici, co všechno s ním souvisí, co folklor je a co už není apod. Autorky 

poukazují na používání termínu u široké veřejnosti, která jej rozšířila prakticky na celou 

oblast lidové kultury. Nejednoznačnost v používání slova folklor ovšem podle nich panuje i 

na poli vědy, kde se vědci striktně snaží rozlišovat folklor od folklorismu a vedení hranice 

mezi nimi. Podle autorek ale „tato hranice nemá přesné kontury ani z hlediska procesu, ani 

vzhledem k jevu samotnému … v některých momentech se překrývá s vývojem folkloru 

v původním prostředí, v jiných projevech je však mezi nimi nepřekonatelná vzdálenost“ 

(2013:13). Dále poukazují na to, že na akademické půdě dlouho docházelo k odmítání projevu 

folklorismu jako předmětu výzkumu. Ten se měl soustředit jen na tradiční lidovou hudbu a 

nikoliv na její „padělek“ tj. folklorismus, jehož funkce byla v lokálním společenství vědci 

často podceňována (2013:13). K obratu došlo až koncem 20. stol.
27

, ovšem jak konstatují 

Pavlicová a Uhlíková - “s termíny folklor a folklorismus dnes v terénu u řady jevů a projevů 

nevystačíme a od jejich používání se mnohdy zcela upouští … etnologie totiž dnes již 

nezkoumá (především) projevy tradiční lidové kultury, ale obecně každodennost člověka, do 

které spadají i mnohé projevy kultury masové. Každodenní kultura člověka však v řadě 

případů neztratila vazbu k tradici – ať tímto slovem myslíme tradiční lidovou kulturu, nebo to, 

co je širokou veřejností za tradiční lidovou kulturu považováno“ (2013:14).   

 Podle autorek lze v terénu nalézt v této oblasti tradice „kontinuální, přerušované či 

zcela nové“, ovšem co je opravdu důležité je fakt, že jejich funkce je totožná či velmi 

podobná a jejich nositel je z jistého úhlu pohledu stejný (příslušník lokálního společenství). 

Dělení na tradice lidové, nebo na tradice, které se k lidové kultuře pouze odkazují, ale jsou 

nově zrekonstruované, však podle autorek „není cílem současného entologického výzkumu, 

navíc to ani není mnohdy možné“ (2013:14). Dnešní diskuse na téma co je a co není folklor, 

se tak podle autorek odehrává především u samotných nositelů, interpretů i recipientů a 

mohutně ji podporuje dnešní nejsilnější médium – internet. To zcela koreluje s tím, jak na 

                                                 
26

 Pojem folklor poprvé použil v roce 1846 jako název článku britský bibliograf William John Thoms. Je složen 

ze slov folk – lid, a lore – vědomosti, a původně jím byla označována kultura jako celek (Tyllner 2010:80). 
27

 Na konci 20 stol. se vlivem zahraničních teorií studium folklorismu opět začleňuje do etnologického bádání a 

začíná se např. poukazovat na jev tzv. třetí existence folkloru tj. některé projevy se ze sféry folklorismu vracejí 

zpět do původního prostředí na podobném principu, jako byl přímý mezigenerační přenos. (Přibylová, Uhlíková, 

2013:13) 
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folklor pohlíží mnou zkoumané kapely a jejich publikum. Ke konci svého příspěvku se 

autorky přiklánějí k názoru Daniely Stavělové, podle které „některé pojmy nemá smysl 

donekonečna upřesňovat, ale … je na místě uvádět v život nové pojmy, které lépe konvenují 

zvolenému konceptu, probíhajícímu mezinárodnímu diskurzu a jeho jazykovému kontextu“ 

(Stavělová 2008:87 in Přibylová, Uhlíková 2013:18). Nakonec autorky folklor řadí do 

„kategorie nehmotného kulturního dědictví i se všemi svými současnými peripetiemi, které 

z něj dělají stále živý organismus, a které dalece přesahují jeho klasickou definici“ a dodávají, 

že „stejně jako celá oblast lidové kultury byl folklor vždy jevem synkretickým…a z 

folklorního dědictví se dodnes dochovaly nejen některé konkrétní projevy, ale především ona 

synkretičnost“ (2013:18). 

 Další pohled na folklor přináší Petr Janeček v knize Folklor atomového věku (2011). 

Podle něj folklor „není pouhým přežitkem, nefunkčním pozůstatkem zaniklých stádií 

kulturního vývoje, jak se domnívali někteří kulturní antropologové ještě v 30. letech 20. 

století, ani pouhým historickým dokladem dávné venkovské společnosti, jak se domnívají 

někteří folkloristé dodnes. Folklor obě tyto role samozřejmě zčásti plnil a stále plní…Folklor 

ale může sloužit i jako nástroj naplňování lidské touhy po autenticitě a „starých dobrých 

časech“, hrát úlohu inspiračního zdroje pro uměleckou a populární kulturu, sloužit jako 

marketingově vytvářený produkt turistického, či zábavního průmyslu, být více, či méně 

komplikovanou zábavou, koníčkem, nebo způsobem trávení volného času, nebo vystupovat v 

úloze nejnovějšího kulturně politického argumentu, tedy nehmotného kulturního dědictví. 

Prvořadou úlohu folkloru je však třeba hledat nikoli ve významech, které mu přisuzují jeho 

sběratelé, upravovatelé, popularizátoři a propagátoři, ale v lidské kultuře samotné“ (2011:7). 

Za jeden ze základních znaků folkloru uvádí Janeček jeho sociální základu – sociální formaci, 

která je jeho nositelem. Ta se v průběhu času vyvíjela a definovala různě (venkovský lid, nižší 

vrstvy obyvatelstva atd.), ovšem současná folkloristika ji popisuje jako jakoukoliv 

společenskou skupinu, která - sdílí minimálně jeden společný faktor, nemusí být definovaná 

pouze etnicky a regionálně, ale i generačně nebo profesně a patří sem i skupiny definované 

společně sdílenou zábavou či způsobem trávení volného času
28

 (2011:8-9). V rámci takového 

                                                 
28

 Vedle tohoto typu uvádí Janeček ještě druhý typ sociálních skupin, ve kterých se pouze uskutečňuje předávání 

folklorních prvků. Ty nemusejí být nutně trvalejší povahy a disponovat vlastní tradicí jako výše zmíněné 

relativně ustálené sociální formace – mohou jimi být i náhodně, ad hoc vznikající skupiny jako jsou náhodní 

spolucestující ve vlaku nebo návštěvníci hostince či kavárny, vyměňující si anekdoty, fámy a současné pověsti. 

Pro folklorní žánry kolující v těchto náhodných skupinách je typická intersubjektivita, mezinárodnost a 

globálnost – na rozdíl od tradičního folkloru totiž nebývají vázány na lokálně definované skupiny ani na 

subkultury, ale prostupují doslova celou společností, přičemž nebývale výrazně pronikají i do populární a 

umělecké kultury – proto je někteří autoři označují za současný, popřípadě moderní folklor, nebo dokonce za 

součást populární, nikoli lidové kultury (2011:9). 
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pojetí folkloru je předmětem knihy a čtyř jejích studií
29

 „folklorní repertoár stabilnějších 

společenských skupin, definovaných společně sdílenou kulturou“ a zároveň jejich kulturní 

kontext (2011:9).  

 V průběhu svého výzkumu jsem narazila na všeobecnou snahu (zejména některých 

protagonistů, publicistů, ale i posluchačů), co nejvýstižněji popsat daný žánr – např. 

neofolklor, moderní folklor, postfolklor atd., ovšem všechny kategorie se mi z dlouhodobého 

hlediska začaly jevit jako neudržitelné a irelevantní. Představme si, že svoji poslední složku 

v počítači nazveme slovem „nové“ a v dalších týdnech vytvoříme jinou složku s názvem 

„velmi nové, novější, nejnovější“, pak se v tom možná ztratíme a název složky doplníme 

datem, které ale v případě kategorizace hudby není příliš atraktivní. Analogicky mi veškeré 

kategorie (postfolklor, neofolklor) přijdou stejně irelevantní, neboť kapely tvořící hudbu za 20 

let budou o současném „postfolkloru“ moci referovat coby „old-school-postfolkloru“ a svoji 

hudbu budou také považovat na „novou“
30

. Souhlasím tedy s autorkami Přibylovou, 

Uhlíkovou a Stavělovou v tom, že některé pojmy opravdu nemá smysl donekonečna 

upřesňovat, a proto se v práci budu snažit všem těmto kategorizacím vyhnout a z etického 

hlediska budu používat jak pro tradiční hudbu (a všechno, co souvisí s fenoménem tradice), 

tak pro folklorismus slovo „tradiční folklor“, což ostatně koresponduje s emickým pohledem 

na totéž (podrobněji viz níže). Stejně jako tyto autorky jsem i já došla k názoru, že ony 

emické termíny „neo, post apod. - folklor“ bude lepší zjednodušit, a jak již bylo zmíněno 

v úvodu, přiklonila jsem se k používání jiného zastřešujícího emického názvu, kterým je 

„alternativní folklor“ (pro působení oněch alternativních kapel).  

 

2. 1. 5. Pojetí folkloru a autenticity z emického hlediska 

 

 Folklor je z emického hlediska často zaměňován s výše zmíněnými pojmy tradice či 

tradiční hudba. Na to upozorňuje i Tyllner, když píše, že: „(p)ojem tradice (ale také zvyk, 

obyčej rituál) je v médiích poslední doby nepřesně nahrazován či překrýván obecnějším 

pojmem folklor
31

. Je-li něco tradicí, zvykem, stereotypem, je to zároveň „folklorem“ („to už je 

takový folklor…“ znamená „to už je taková tradice, zvyk“)“ (Tyllner 2010:51). Folklor na 

jedné straně vnímáme jakoby s předepsanou úctou a na druhé straně také jako pejorativní 

                                                 
29

 Kultura dětí a dětský folklor; Kultura vojáků základní služby; Kultura trampů, Hudební subkultury.  
30

 Jako příklad si uveďme neofolklorismus Leoše Janáčka či Bély Bartóka z přelomu 19/20 stol., který 

v kontextu dnešní doby opravdu nelze považovat za „nový“, proto je potřeba jej specifikovat právě datem.  
31

 Slovo folklor lze v českém jazyce psát jako „folklor“ ale i „folklór“. Já jsem se rozhodla používat častější 

variantu s krátkým „o“.   
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přívlastek něčeho anachronického a nefunkčního v životě dnešního člověka, jak píše Leščák 

(1982:11), ovšem intuitivně jím také rozumíme vše, co souvisí se starými projevy lidové 

kultury. 

 Z pohledu mých respondentů na Slovácku existují dva základní typy folkloru - „jejich 

nový – alternativní – tj. ten, který žije“ a ten „starý - tradiční“, který je podle jejich názoru 

„mrtvý“, i když jeho „zakonzervované umělé odnože“
32

 dál přežívají v podobě cimbálových 

kapel, folklorních souborů, festivalů atd.  

 Po podrobnějším ohledání samotného výrazu folklor
33

 mohu uvést následující příklady 

toho, jak tento pojem chápou a používají moji respondenti, odhlédneme-li na chvíli od dělení 

na „alternativní a tradiční“:  

1. Folklor definují podobně jako etnologické a folkloristické vědní disciplíny
34

, s tím 

rozdílem, že vedle nehmotného kulturního dědictví k němu řadí také hmotné 

projevy lidové kultury – např. kroje, ornamenty, slivovici apod.   

2. Folklorem označují cimbálovou, lidovou hudbu, působení dětských folklorních 

souborů atd.  

3. Za folklor považují původní lidovou kulturu 18. a počátku 19. století v jí 

odpovídajícím kontextu - tj. jako „lidovou hudbu, která odráží život a emoce a 

dobu tak, jak je“
35

. 

4. Folklor chápou jako každodennost – tj. vše, co souvisí s každodenním životem na 

Slovácku. Za folklor mnohdy považují i to, co je „typicky Slovácké“.  

5. Svoji hudební činnost definují jako folklor
36

.  

 Pro zjednodušení pohledu na pojem folklor vycházím z toho, jak tento termín ve svých 

narativech používají moji respondenti (nyní myšleno ve vztahu k tradici tj. tradičnímu, 

původnímu folkloru, od kterého vše odvozují). Z tohoto důvodu zde přistupuji k definování 

                                                 
32

 Nenazývají to folklorismem, tento termín nepoužívají, mnohdy neznají.  
33

 V celé práci myšleno ve vztahu k regionu Slovácka.  
34

 „V českých zemích jím (folklorem) zpravidla označujeme osobité, formálně a obsahově vyhraněné projevy 

hudební, slovesné, taneční a dramatické kultury těsně spojené se způsobem života, tradicemi a myšlením 

venkovského zemědělského obyvatelstva, nižších vrstev městského lidu nebo různých profesně, sociálně, věkově 

či způsobem života stmelených skupin obyvatelstva. I přes mnohé vnější podněty folklorní tvorba vzniká zevnitř 

prostředí, v němž existuje, a pro potřeby tohoto prostředí. Pro folklor je příznačná stabilita trvání způsobená 

mezigeneračním přenosem. Předpokladem folklornosti je proto zakotvení v tradici, převažující orální 

(paměťové) šíření, permanentní variabilita …kolektivnost … funkčnost … synkretičnost …a sankcionizace 

způsobující přijetí nebo odmítnutí folklorního jevu“ (Tyllner 2010:80). 
35

 Viz rozhovor s Alešem z 12:PIET 
36

 U kapely 12:PIET se ale původně jednalo o recesi či vzdor vůči autoritám hlásícím se k tradiční slovácké 

hudbě. V průběhu výzkumu ovšem docházelo k reflexivitě nejen mojí, ale i některých členů této kapely, kteří 

svůj původní vzdor přehodnocují.    
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tří emických kategorií folkloru, které budu v této práci pro snadnější porozumění a 

zjednodušení používat:  

 

1) Původní folklor – ten, který odkazuje na „zlatý věk“ folkloru - tj. na dobu v 18. 

století (viz výše). Respondenty je označovaný za pravý, přirozený (autentický). 

2) Současný folklor – folklor prezentovaný především revivalovými / cimbálovými 

kapelami. 

3) Alternativní folklor – folklor prezentovaný zkoumanými kapelami. 

  

 V narativech mých respondentů se často objevuje také pojem autenticita / autentický. 

Tento termín je v celé práci prezentován ve shodě s tím, jak jej pojímají Maderová, Jurková a 

Veselý v knize Dotknout se světa (2013): „(p)ři zavedení pojmu autenticita … vycházíme 

z existenciální definice autenticity jakožto vyjadřování své vlastní existence či postoje … 

Autentický je tedy člověk, ale i text nebo píseň, kteří se nesnaží předstírat, že jsou něco 

jiného, než jsou, vědí, kde se nachází, a publikum jim jejich vyjádření věří“ (2013:10). Stejný 

význam jako tito autoři přisuzují pojmu autenticita i moji respondenti.  

 

2. 1. 6. Identita  

 

 Teoretickou kapitolu uzavřu objasněním svého pohledu na pojem identita, který je 

také součástí názvu této práce.  

 Identita je mnohovrstevnatý jev a je třeba si uvědomit, že provozování hudby ji 

konstruuje jen velmi parciálně. Na obtížnost uchopení pojmu identita upozorňuje i Jurková, 

když píše, že je na jednu stranu mnohými zatracován „kvůli jeho nejednoznačnosti, skoro 

amorfnosti, zatímco pro jiné jde o klíčový pojem sociálních věd. Vždyť, co si zaslouží větší 

pozornost než zjišťovat (nebo se o to aspoň pokoušet), kdo vlastně jsme“ (2013:26). Jurková 

dále objasňuje dva základní rysy identity:       

 1) Prvním rysem identity je její svázanost člověka s „jeho“ skupinou (tj. můžeme 

mluvit o „my“), přičemž tuto vevázanost jedince do skupiny považuje pro etnomuzikologii za 

klíčovou, protože „jinak bychom mohli mluvit jen o hudebních preferencích či aktivitách 

jedinců (podobně jako se historická muzikologie až donedávna zabývala hlavně tzv. velkými 

bílými muži)“ a sdílí své přesvědčení o tom, že „jedinci jsou propojeni (nazývejme to třeba 
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konektivní strukturou
37

) do sdíleného prostoru zkušenosti … a důvěrnosti, s nimiž se 

identifikují“ (ibid).           

 2) Druhým rysem identity je to, že „současně s tím, jak spojuje – „nás, co spolu 

mluvíme“ -, tak také odděluje – „nás“ od „těch druhých“, těch, kterým nerozumíme. 

Rozhraním je to, co vnímáme jako odlišné. A právě otázka, co vnímáme jako rozlišující 

(barva vlasů? očí? náboženství? historie?) je důležitou zprávou o nás samých“ (ibid). 

 Základními dvěma charakteristikami identity v tomto podání je tedy definovat kdo 

jsme „my“ (prostřednictvím něčeho, co sdílíme) a odlišit nás tak od ostatních, kterými jsou  

„oni“, tj. ti, kteří k nám z nějakého definovatelného důvodu nepatří.     

 Dalším z důležitých poznatků týkajících se identity je fakt, že se jedná o „dynamický 

proces, který je důsledkem individuálního uvažování, vyhodnocování a jednání“ (2013:28). 

S tím také koresponduje pojetí Stuarta Halla, který navrhuje: „(N)amísto abychom o identitě 

přemýšleli jako o již završené skutečnosti, kterou ... pak reprezentují kulturní praktiky, měly 

bychom přemýšlet ... o identitě jako o "díle", které není nikdy ukončeno, je vždy v procesu a 

je vždy tvořené v rámci své reprezentace, nikoliv mimo ni“ (Hall 1990 in Solomon 2014). 

Thomas Solomon, který se ve své studii zabýval performancemi bolivijských farmářů, 

popisuje hudební performance jako neustálé experimentování a zkoušení nových identit, a 

navrhuje, aby na tyto performance nebylo nahlíženo jako na již existující kulturní základ, ale 

spíše jako na identitu v procesu (2014:144). Solomon také zdůrazňuje, že: „(e)tnografové jsou 

stále více konfrontováni se situacemi, kdy si lidé uvědomují konstruovanost svých vlastních 

představ o identitě a nutně tak nepohlížejí (pokud tak vůbec kdy činili) na tradiční způsoby 

vytváření identity jako na přirozené či jako jediné možné“ (ibid). To je také, domnívám se 

s předstihem, obdoba toho, jak ke konstruování své identity ve vztahu k určitému regionu -  tj. 

ke své lokální identitě - přistupují i mnou zkoumaní alternativní hudebníci ve svých 

hudebních i nehudebních projevech.        

 A nakonec si položme společně s Jurkovou otázku: „Jak je vlastně 

z etnomuzikologické perspektivy nahlížen vztah hudby a identity?“, na kterou se nám dostává 

následující odpověď: „Kromě toho, že je hudba považována za významný prostředek 

integrace člověka se sebou samým na individuální úrovni, je také - jako společenská aktivita 

par excellence - ideální k tomu, aby vyjadřovala kolektivní identitu. Jak často dosvědčují 

etnomuzikologové, někdy tuto kolektivní identitu dokonce zakládá; v každém případě je jejím 

významným agentem“ (Jurková 2013:29).    

                                                 
37

 Termín Jana Assmana, na kterého Jurková v textu taktéž odkazuje (Assmann 2001:20 in Jurková 2013:26) 
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2. 2. Metodologie  

 

2. 2. 1. Metodologie a techniky použité při výzkumu  

 

 Počátky mého výzkumu sahají do roku 2010, kdy jsem se poprvé dostala do kontaktu 

s hiphopovou kapelou PSCrew, v rámci našeho již zmíněného studentského 

etnomuzikologického výzkumu na Slovácku. V roce 2014 jsem pak do výzkumu zahrnula 

punkovou kapelu 12:PIET. Mezitím byl výzkum přerušen tříletou přestávkou v letech 2013 až 

2016 v důsledku mé mateřské dovolené, v jejímž průběhu jsem občas koncerty zkoumaných 

kapel navštívila, pořídila terénní zápisky, ovšem nijak dál je nezpracovávala. K obnovení 

výzkumu došlo až koncem roku 2016, kdy jsem se tématem opět začala podrobněji zabývat. 

 V této práci předkládám hudebně-antropologický kvalitativní výzkum, jehož cílem je 

„získat holistický obraz určité skupiny, instituce nebo společnosti“ (Hendl 2005:117), v mém 

případě konkrétního společenství lidí, které pojí alternativní slovácká hudba. Kvalitativní 

výzkumná metoda umožňuje získání mnoha informací od relativně malého počtu jedinců 

(Disman 2002:286), a zároveň pomáhá porozumět pozorované realitě (2002:291). Podle 

Strausse a Corbinové se kvalitativní výzkum skládá ze tří základních složek – první jsou údaje 

(data), která mohou pocházet z různých zdrojů (nejčastěji pozorování a rozhovory), druhou 

složkou jsou analytické a interpretační postupy, které nás přivádějí k (v optimálním případě 

zobecnitelným) závěrům. Poslední složku tvoří písemné a ústní výzkumné zprávy (1999:12). 

Jak již bylo řečeno v teoretické části této práce, hudební antropologie je chápána jako věda, 

jejíž výzkumné těžiště leží v terénní práci, a proto jsem za hlavní techniku výzkumu použila 

zúčastněné pozorování (především na koncertech) v kombinaci s polostrukturovanými 

otevřenými rozhovory, které jsem - s informovaným souhlasem a objasněním výzkumu i mé 

pozice - většinou nahrávala na záznamové zařízení. V případě nesrozumitelnosti (např. 

v důsledku přílišného okolního hluku na koncertech), jsem takto získaná data doplňovala 

těmi, která jsem dodatečně obdržela v písemných odpovědích mých respondentů ze 

strukturovaných dotazníků. Většina rozhovorů byla vedena tváří v tvář, tedy v přímé interakci 

s aktéry. Výhodou takových rozhovorů byla možnost sledovat také neverbální projevy 

respondentů, na které jsem se snažila flexibilně reagovat, např. vhodnějším formulováním 

otázek. Často se pak stávalo, že z předem připravených otázek s otevřenou odpovědí 

(strukturovaný otevřený rozhovor), došlo k rozhovorům polostrukturovaným (ty se ukázaly 

být nejčastější a nejvhodnější), neformálním či dokonce narativním, které ovšem byly časově 

náročné na transkripci a následnou analýzu. Při vedení rozhovorů jsem dbala na dodržování 
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doporučených zásad, jak je uvádí Hendl (2005:172), stejně jako na způsob kladení otázek a 

vedení rozhovoru (2005:166 – 186).        

 Základním prostředkem pro pozorování jednání a chování lidí a jejich vzájemné 

interakce přímo v terénu mi byla již zmíněná technika zúčastněného pozorování. Jeho 

podstatou bylo zachytit to, co se ve sledovaném prostředí odehrává, a zároveň si potvrdit či 

vyvrátit poznatky získané z rozhovorů. V průběhu zúčastněného pozorování jsem si vždy 

vedla terénní poznámky, které jsem se v co nejkratší možnou dobu snažila přepisovat a 

analyzovat. Získaná data jsem následně interpretovala a kódovala. Teprve až prostřednictvím 

nashromážděných dat jsem přistupovala k vyvozování závěrů. Zúčastněné pozorování bylo 

vždy otevřené – tzn., že jsem o svém výzkumu vždy informovala všechny dotyčné aktéry. 

V každé zkoumané kapele jsem měla jednoho klíčového respondenta, který mi byl 

nápomocen v počátečním předávání kontaktů na další osoby (většinou další členy kapel) či 

informací o chystaných koncertech, které např. nebyly nikde s dostatečným předstihem 

avizovány nebo byly soukromé (oslavy narozenin apod.). Respondenty z řad návštěvníků 

hudebních akcí jsem nejprve volila náhodně, později jsem přistupovala k výběru na základě 

určitých specifik
38

. Další data jsem sbírala ve virtuálním světě, tj. přímo na oficiálních 

stránkách zkoumaných kapel, na jejich profilové stránce sociální sítě Facebook či na serveru 

prezentující různé kapely - bandzone.cz. Prováděla jsem také analýzy záznamů koncertů 

dostupných na youtube.com, textů skladeb, hudby apod. V průběhu terénního výzkumu jsem 

také pořizovala videozáznamy, fotografie a sbírala fyzické propagační materiály k akci 

(letáky apod.). Vybrané fotografie a odkazy na záznamy koncertů jsou součástí přílohy na 

konci této práce.           

 Jako výzkumnou praktiku jsem používala etnografii resp. etnografování, v tomtéž 

smyslu, v jakém o ní uvažují Stöckelová a Abu Gosh (2013), podle kterých: „(e)tnografie není 

metoda. Etnografování je kreativní proces, ve kterém se prolíná vytváření dat, teoretizace, 

reflexivita, různé způsoby psaní stejně jako sociální vztahy v terénu i epistémické komunitě“ 

(2013:7). Za zásadní pro etnografický výzkum považují právě reflexivitu, která „není pro 

etnografa či etnografku volbou, ale nutností“ (2013:19). Podle autorů nestačí pouhé zmínění 

„reflexe pozice“ výzkumníka v úvodech našich textů coby statického místa, od kterého se vše 

odvíjí, ale naopak – reflexivitu pojímají „jako průběžný rozměr výzkumu, který k němu patří 

počínaje pobytem a pohybem v terénu, přes vytváření a zpracování dat, po psaní, čtení a 

                                                 
38 Zaměřovala jsem se např. na ty, které jsem na koncertech vídala opakovaně nebo naopak poprvé, dále na ty, 

kteří se aktivně koncertů účastnili (tančili, zpívali, tj. znali texty písní) či se naopak tvářili zcela inertně apod. 
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užívání antropologických textů“ (2013:20). Mluví tedy o (průběžné) reflexivitě, nikoliv 

(jednorázové) reflexi, protože identita a pozice výzkumníka nejsou stabilní (2013:21).  

2. 2. 2. Etika výzkumu  

 

 Jak již bylo zčásti předznamenáno výše, při výzkumu jsem pečlivě dbala zásad 

etického jednání tak, jak byly popsány Hendlem (2005:155). Ve stručnosti zde některé 

zmíním.           

 Všichni účastníci výzkumu byli obeznámeni s jeho cílem. Vždy jsem se jim co 

nejsrozumitelněji snažila také objasnit svoji pozici výzkumníka a přiblížit podstatu hudební 

antropologie
39

. V žádném případě nebylo nic zatajováno a s každým jsem se snažila jednat 

vždy s respektem a upřímným zájmem o dané téma, podle svého nejlepšího vědomí a 

svědomí. Od všech respondentů jsem vždy požadovala poučený (informovaný) souhlas
40

 a 

každému jsem také nabídla možnost zachování anonymity, na které si ovšem nikdo netrval
41

. 

Stejně tak byli všichni informováni o možnosti svobodného odmítnutí a svoji účast na 

výzkumu mohli kdykoliv bez udání důvodu ukončit.  

2. 2. 3. Struktura práce   

 

 Tato práce je rozvržena do několika oddílů. V úvodu představuji téma a řešený 

problém práce a hlavní výzkumné otázky. Poté následuje část věnovaná teoretickému 

ukotvení výzkumného problému, která je zakončena popisem uplatněné metodologie. V další 

části práce se věnuji popisu a analýze jednotlivých zkoumaných kapel. Každá kapitola 

věnovaná kapele začíná vstupní momentkou tzv. snapshotem z koncertu dané kapely. Cílem 

těchto snapshotů je zprostředkovat základní představu o dané hudební události, ve které 

nechybí popis hudby, hudebníků, účastníků, místa konání a celkového kontextu dané akce. 

Poté následuje závěrečná část, která obsahuje interpretaci získaných výsledků a jejich 

zasazení do odpovídajících teoretických konceptů. Práce je doplněna obsáhlým přílohovým 

materiálem s řadou ilustračních obrázků, slovníkem slováckých a slangových termínů, texty 

písní a odkazy na videa a hudbu kapel.    

 

                                                 
39 Mnohdy bylo ovšem snazší namísto hudební antropologie používat název etnomuzikologie, která se zdála být 

dotazovaným aktérům srozumitelnější a bližší.  

40 V písemné podobě jej ovšem nikdy nikdo nechtěl, vždy šlo jen o ústní dohodu.  

41 Dohodli jsme se ovšem, že budu používat pouze jejich křestní jména a věk.  
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3. ANALÝZA KAPEL   
  

 Tuto část práce otevírají pro každou zkoumanou kapelu momentky z vybraných 

hudebních akcí, tzv. snapshoty. V nich by se měl každý autor, jak píše Jurková, snažit o co 

nejpřesvědčivější předání zážitku z hudební události. Momentky ovšem nejsou pouhou 

verbalizovanou (subjektivní) emocí nebo mechanickým popisem … jejich snahou je zachytit 

ty aspekty události, které považujeme za relevantní vzhledem k perspektivě, z níž je událost 

představována. Vychází se přitom z předpokladu, že čtenář není v popisovaném světě doma, 

tj. není insider, a proto někdy popis (momentka) může působit jako gymnaziální slohové 

cvičení… ovšem jako základní popis neznámého světa je potřebný … umožňuje podívat se na 

událost očima outsidera a zároveň jsou pro něj autorem vybrány podstatné údaje (Jurková 

2013:18-19). Stejný přístup jsem se při pořizování a sepisování snapshotů snažila uplatňovat 

ve své práci i já.            

 Po snapshotu následuje představení jednotlivých kapel s podrobnou analýzou toho, jak 

se prezentují, jaké je složení hudebníků a zastoupení nástrojů, na jakých místech a hudebních 

událostech kapely koncertují a v neposlední řadě se zabývám i jejich publikem. Součástí je 

také analýza textů skladeb, která je pro pochopení zkoumaného problému nevyhnutelná. 

Všechny kapely jsou více či méně spojené se specifickými vizuálními projevy odrážejícími 

příslušnost ke slováckému regionu, proto i této stránce věnuji bedlivou pozornost a zaměřuji 

se na vizuální stylizaci hudebníků, jejich informačních materiálů, videoklipů apod. Takto 

získaná data doplňuji těmi, která jsem získala z rozhovorů se členy kapel a účastníky jejich 

koncertů. V analýzách rozhovorů se zaměřuji na to, kdo jsou členové a proč hrají, odkud 

čerpají pro svoji tvorbu inspiraci a také především na to, jakým způsobem jejich hudba 

vyjadřuje, reprezentuje či utváří jejich příslušnost ke slováckému regionu tj. jejich lokální 

identitu. Zkoumám tedy jejich představy o tom, co je slovácké, a jak jsou tyto představy 

implementovány v jejich hudební činnosti.       
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3. 1. Kapela PSCrew 

 

3. 1. 1. Snapshot – PSCrew 

 

PSCrew – koncert skupiny na festivalu COSMIC FROG (psychedelic trance festival) 

Místo konání: Kemp Smrďavka, Buchlovice, Slovácko  

Datum: 24. 8. – 26. 8. 2010  

 

Dvoudenní open-air festival, zaměřený na psychedelickou elektronickou taneční 

hudbu tzv. psytrance
42

, se koná již šestým rokem na stejném místě v kempu Smraďavka, který 

se nachází asi 10 km od Uherského Hradiště na Slovácku. Název festivalu „Cosmic frog“ 

(dále jen CF), je odvozen od místa konání první akce – tzv. Žabí louky, kde se poprvé před 

pěti lety sešlo jádro současných organizátorů festivalu a zároveň těch, co se největší měrou 

podílí na specifické alternativní slovácké kultuře – především na poli hudebním a vizuálním.  

O festivalu jsem se dozvěděla prostřednictvím Jakuba Hrubého alias Dacuba – DJe, 

hudebního producenta, hlavního organizátora tohoto festivalu a také hudebníka z kapely 

PSCrew. Festival nemá vlastní webové stránky a kromě webu psytrance.cz a komunitního 

serveru nyx.cz nebyl, pokud je mi známo, jinde propagován. Přesto se na festivalu každý rok 

schází stále více „nových“ lidí, kterým byl festival doporučen známými. Obecně se počet 

návštěvníků pohybuje v rozmezí od 300 do 400 lidí, čímž se na české psytrancové scéně řadí 

k větším festivalům
43

.  

Před vjezdem do kempu stojí dva muži s ženou (věk 25 - 30 let) a vybírají vstupné 

(250,- Kč na celý festival, 150,- Kč na jeden den). Po zaplacení mi na ruku upínají zelenou 

fluorescenční pásku a nabízejí panáka domácí slivovice. Všímám si, že jeden z kluků má 

tričko s motivem žáby, která je jen stěží rozeznatelná v koláži psychedelických fraktálů. Ty 

jsou navíc lemované modifikovanými tradičními slováckými ornamenty. Předpokládám, že 

                                                 
42

 Psytrance neboli psychedelic trance je žánr elektronické taneční hudby, který vzniknul na plážích indického 

státu Goa díky tamější diaspoře hnutí Hippies. Předchůdcem tohoto stylu byl tzv. Goatrance, jehož skladby byly 

od 20ti do 40ti minut dlouhé a vyznačovaly se určitým hudebním „minimalismem“ - pozvolnou dynamikou, 

větším důrazem na melodii (často samplovanou z indické hudby) a menším množstvím používaných 

psychedelických zvuků. S rozvojem nových technologií se postupně kladl důraz na stále dynamičtější a tudíž i 

psychedeličtější zvuk - skladby se zkrátily na cca 6 minut a obsahují mnohem více psychedelických prvků (v 

jedné několika sekundové vrstvě se může jednat až o 100 různých zvuků). Psychedelický trance má obecně za cíl 

stimulovat a podobně i simulovat psychedelický prožitek, který je dosažitelný mnoha různými způsoby 

(Avellaneda 2010:26-28). 
43

 Největším z nich byl v roce 2010 festival „BIO“ s cca 800 návštěvníky, o kterém pojednávám ve své 

bakalářské práci z roku 2010 s názvem „Psytrance coby žánr paralelní reality“, jejímž tématem je tento okrajový 

styl elektronické taneční hudby (ETH). / V současnosti je největším festival UFO BUFO, který se koná ve 

Slezsku, a jeho tým tvoří částečně lidé, co původně organizovali Cosmic Frog – ten zanikl v roce 2012.  
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většina barev na tričku je UV aktivní, což je jeden z rysů psytrancového oblečení, stejně jako 

ony fraktály a jiné psychedelické motivy (mandaly, Albert Hoffman na kole apod.), tolik 

typické pro tuto subkulturu. Co se rozhodně vymyká běžným psytrancový motivům, které 

jsou k vidění na českých i zahraničních festivalech, je právě ona alternativně pojatá slovácká 

ornamentika, se kterou se v průběhu festivalu setkám ještě mnohokrát na různých místech      

– na oblečení účastníků (viz obr.1), připínacích plackách (obr. 2), UV deko plachtách (obr. 3), 

ve videoprojekcích (obr. 4), na pokladnách prodejců, ale i na obojku psa apod.  

Za vstupem do areálu je vidět parkoviště a hlavní budova, před kterou je velké 

kopcovité prostranství, jehož centrální dominantou je stoletá lípa. Kolem ní jsou do půlkruhu 

postavené menší táborové chatky. Před hlavní budovou se nachází také bar a stánek s pestrou 

nabídkou jídla (grilovaní pstruzi se zeleninou, moravské klobásy, chléb se sádlem a s cibulí 

apod.). U vchodu do hlavní budovy leží festivalový maskot - velká zelená polystyrenová žába 

o rozměrech cca 3 x 2 metry. Budova slouží jako chillout
44

 a čajovna. Po několikahodinových 

setech
45

 se tu celý víkend budou nonstop střídat DJové. Do chilloutu vcházím kolem deváté 

hodiny večer. Je zde asi 20 lidí. Někteří sedí bosí v hloučcích přímo na koberci nebo na 

taburetech a tlumeným hlasem si povídají. Jiní polehávají a poslouchají hudbu, popíjejí čaj a 

sledují po stěnách zavěšené ručně malované psychedelické plachty, které pod UV lampami 

svítí. Obrazce mnohdy díky osvětlení jakoby vystupovaly do prostoru a stávají se 

trojrozměrnými. Na některých z nich jsou opět k vidění slovácké motivy jako je např. dcerka 

v lidovém kroji v lotosovém sedu (viz obr. 3). To vše je součástí tzv. psyartu
46

. Celý chillout 

je provoněný esenciálními oleji a vonnými tyčinkami.  

Hlavní stage (taneční prostor s DJem) se nachází za chatkami pod kopcem. Na kopci 

v menší úžlabině je vyhloubené ohniště, kde si několik lidí opéká buřty. Na louce jsou 

rozmístěné dekorace v podobě půlmetrových pestrobarevných hub – z jednoho místa jich 

vidím šest, další pak nacházím různě skryté v prostoru lesa, keřů apod. Po cestě mě 

překvapuje neutuchající zvuk kvákajících žab. Divím se, že je zvuk hlasitých a rychlých beatů 

                                                 
44

 Od slova chill out = zklidnit se. Chilloutová hudba je klidnějšího rázu, většinou je netaneční, postrádá 

rytmickou složku a posluchače vybízí spíše k poslechu a rozjímání, případně spánku.  
45

 Tzv. set – je výsledkem plynulého míchání skladeb hudebníky, kteří se snaží navázat skladby tak, aby 

přechody mezi nimi nebyly znatelné a rušivé (Avellaneda 2010:33). 
46

 „Součástí každé psytrancové akce je její výzdoba a videoprojekce, které vizuálně dotváří atmosféru místa a 

akce (v ČR mnohdy tematicky zaměřené). Těmto vizuálním prostředkům se všeobecně říká „psychedelic art“, 

zkráceně pak „psyart.“ Typickými dekoracemi jsou plachty malované většinou akrylovými UV barvami, různé 

3D dekorace (typicky např. houby, květy, zvířata, totemy, tematické postavy, UV vlákny propletená geometrická 

tělesa apod.). Častým motivem jsou mandaly, abstrahované přírodní prvky (fraktály), stejně jako motivy přejaté 

z fantasy příběhů (elfové, víly, mágové) a sci-fi (mimozemšťané, vesmírné lodě, mimozemská flora a fauna). Pro 

všechny tyto motivy je typické, že jsou velmi pestrobarevné a UV-aktivní tzn. svítící pod ultrafialovým 

zářivkovým světlem (tzv. black light).“ (Avellaneda 2010:30).  
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doléhajících sem z hlavní stage někam nevyhnal, a pak omylem na jednu šlápnu. Po prvotním 

zděšení zjišťuji, že se jedná o žert organizátorů. Žáby jsou totiž plastové s vestavěnou 

zvukovou mechanikou.  

Malé údolí je místem pro hlavní stage, jejímž centrálním bodem je zastřešený DJský 

pult. Ten je obestavěný kovovou konstrukcí pokrytou UV plachtami s různými motivy. Před 

DJem je taneční prostor. Po jedné jeho straně je menší les, křoví a bar, z druhé strany je stan 

pro VJe
47

 a asi dvacetimetrový, v zemi zabudovaný bazén, který je prý řadu let nepoužívaný a 

tudíž vypuštěný. Kolem a nad tanečním prostorem jsou natažené speciální pružné barevné 

látky tzv. UV likry, které vizuálně připomínají velký organický fraktál (viz. obr. 5). Taneční 

prostor a okolí dále dotváří tzv. string deko – různé geometrické trojrozměrné tvary vytvořené 

z UV aktivních barevných bavlnek (viz. obr. 6). Především pro string dekorace platí, že jsou 

vytvářeny až na místě a podobně jako ostatní dekorace by měly harmonicky korelovat 

s okolním prostorem. Vedle DJe se nachází projekční plátno, na které je v průběhu noci 

promítán typický psytrancový videoart
48

. Poprvé jsem zde v rámci videoartu viděla i 

počítačově upravené tradiční slovácké ornamenty a dále různě přetvářené (zrychlené, 

zpomalené, ve smyčce se opakující či jinak vizuálně deformované) tradiční folklórní výjevy – 

např. párové tance nebo slovácký mužský sólový tanec verbuňk
49

, pastevci ovcí, ženy peroucí 

prádlo u potoka apod. Slováčtí VJové ve své projekci použili i nejstarší a vůbec první hraný 

dokument Mizející svět (1932)
50

 mapující slovácký folklor 30. let. Ve většině videoartu, který 

jsem v průběhu několika hodin shlédla, byl patrný slovácký element.     

Poblíž stage se také nachází již zmíněný bar s velkým nápisem „Vítajte u nás“ (viz. 

Obr. 7), který je orámovaný tradičními slováckými ornamenty v UV barvách. Nápojovou 

doménou je zde pivo, víno a místní pálenky. Barman má na sobě tričko se slováckým 

                                                 
47

 VJ - na psytrancových akcích ten, kdo promítá videoprojekce. VJ (Video Jockey) je umělec, který tvoří 

pohyblivé vizuální umění (videoart), které je prostřednictvím projektoru promítáno na promítací plátno, které je 

umístěné většinou za nebo vedle DJe. Známé pod souhrnným názvem videoprojekce (Avellaneda 2010: 18) 
48

 „Podobné motivy a inspirace se prolínají také videoprojekcemi kombinujících klasický videoart s počítačovou 

grafikou. Na akcích jsou promítány na projekční plátno umístěné za DJe nebo vedle DJ, popř. na zvláštní bílé 

objekty a tvoří tak jednu z dominant main stage. Jak zmínil Perplex (2002) v dokumentu Extáze bez extáze, jeho 

videoart spočívá v „nacházení tvarových a významových paralel mezi věcma, který spolu zdánlivě nesouvisí.“ 

(Avellaneda, 2010:30). 
49

 Verbuňk – Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má 

zvláštní ráz, neboť ačkoliv se převážně tančí hromadně, každý z tanečníků přitom tančí sám za sebe s výrazem 

své regionální a místní příslušnosti, svého tanečního umění a povahy. Verbuňk se tancuje na určitý okruh písní. 

Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské 

služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi 

jedním z impulzů ke vzniku tohoto tance. Verbuňk je v České republice rozšířen pouze na Slovácku, kde se pro 

něj užívají nebo užívaly i jiné názvy – cifra, cifrování, cifruňk, čardáš, čardášování, verbování, skákání, grepčení 

(grebčení)  – více na stránkách Národního ústavu lidové kultury www.nulk.cz  
50

 Režisérem a iniciátorem tohoto dokumentu odehrávajícího se ve Velké nad Veličkou byl prof. Vladimír 

Úlehla.  

http://www.nulk.cz/
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motivem z dílny PUK-PUK, což je dvojice grafických designerů Martina a Petry z Uherského 

Hradiště
51

. Jejich prací jsou nejen tato trička (viz obr. 1), ale také výše zmíněné UV plachty se 

slováckými motivy, placky, ale i např. papírový šohaj v nadživotní velikosti (viz obr. 8), 

kterého umístili vedle baru. Po většinu večera také dvojice PUK-PUK promítá autorské 

videoprojekce – ty, které jsou z velké části ovlivněné slováckou tématikou.  

Stage se začíná plnit tanečníky až kolem jedenácté hodiny večer
52

. Do té doby většina 

lidí popíjí a postává u blízkého ohniště a sleduje videoprojekci. Všímám si, že někteří z nich 

mají opět na oblečení folklórní motivy a rozpoznávám práci PUK-PUKů. Ostatní, s podobně 

výrazným oblečením, mají na oděvu buďto jiné psytrancové UV aplikace nebo jsou oblečeni 

v hippies stylu (barevné oblečení, indické vzory apod.). Zřídka, a především u žen, je vidět i 

oblečení inspirované tzv. steampunkem
53

. Hodně lidí má na sobě ovšem jen mikinu a kalhoty, 

povětšinou muži nosí praktické „kapsáče.“ Je evidentní, že větší důraz na styl oblékání, 

odpovídající dané akci, zde kladou ženy. Pokaždé, když se dám do řeči s někým ve 

„slováckém oblečku“, se dozvím, že se jedná o místní – tedy lidi ze Slovácka, většinou z okolí 

Uherského Hradiště, což je mnohdy patrné i z jejich dialektu.     

 Po půlnoci u stage začíná asi čtvrthodinová fireshow, kterou předvádějí dva muži a 

jedna žena. Kolem 1 hodiny ráno začíná hrát svůj set DJ Dacube (člen kapely PSCrew). Na 

sobě má oblečenou modrou mikinu se slováckými vzory – opět práce PUK-PUKů. Na stagi je 

asi 100 lidí, většina tančí, někteří mají zavřené oči, DJ Dacube se občas podívá do publika, 

usměje se, ale většinu času je očima i prsty připoután k mixážnímu pultu a PC, ze kterého 

pouští psytrancové skladby. Jeho hudební set je, podobně jako u ostatních DJů, doprovázen 

tematicky laděnou tj. slováckou videoprojekcí (viz výše).  Po dvou hodinách hraní jej téměř 

nepozorovaně střídá jiný DJ. Hudba se v průběhu noci stává rychlejší, temnější a 

„agresivnější“ – subžánr full-on střídá tzv. dark, k ránu se pro změnu hraje melodičtější a 

pomalejší morning psytrance. I zde tedy zůstává zachován typický psytrancový jev, při 

kterém jednotlivé subžánry kopírují koloběh dne a hrají se v jim odpovídající dobu, podobně 

jako je tomu např. u indických rág
54

.  
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 Více o jejich práci na www.mimikri.net  
52

 Pro psytrance festivaly je typické, že začínají kolem 20hod. a hudba hraje nepřetržitě až do dopoledních hodin. 

Konání párty v noci je důležité mimo jiné i proto, že UV aktivní dekorace fungují právě a jedině v noci při 

osvětlení UV světly.  
53

 Psytrance-steampunkový styl se vyznačuje absencí UV kreseb, barva oblečení je většinou zemitá, pastelová či 

černá. Oblečení je inspirováno žánry sci-fi a fantasy, proto se např. ženy připodobňují vílám, elfkám apod. 

Oblečení, mnohdy také připomínající součást kostýmu z viktoriánské éry, bývá většinou velmi propracované, 

což se odvíjí i v ceně, do které se počítá i fakt, že je kostým originál a ruční práce a druhá jeho verze tudíž 

neexistuje.  
54

 viz Avellaneda 2010:44 – 46. 
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Hudba na hlavní stagi utichá krátce po sobotním poledni. Na 17. hodinu je avizováno 

živé vystoupení slovácké hip-hopové skupiny PSCrew, což je zkrácená verze pro Podobojí
55

 

slovácká crew
56

. Pár minut po 17. hodině se na stagi objeví tři třicátníci oblečeni ve 

slováckém kroji (viz. obr. 9). Ten se skládá z tzv. dudovice (vyšívaná košile), korduly (vesta) 

a soukenných nohavic (černých kalhot s vyšíváním). Pouze jeden z nich - Dacube - má 

namísto černých kalhot kalhoty bílé – tzv. třaslavice, což jsou bílé plátěné kalhoty neboli drle. 

MC
57

 Včíl má zase jako jediný na hlavě klobouk tzv. guláč a v něm zasazený tzv. kosířek 

(dlouhé, uměle nabělené jeřábí nebo volavčí pero) coby symbol svobodného muže tj. 

mládence. Tyto kroje na sobě mají ležérně oblečené – košile nejsou buďto vůbec zastrčené do 

kalhot, nebo jen z části, u krku jsou rozepnuté. Rozhodně se tak vymykají precizně pojatému 

nošení kroje, které je jinak pro slovácký region typické
58

.  

Dacube se postaví za mixážní pult a spustí jednoduchý kontinuální „bublající“ 

elektronický zvuk, ke kterému se okamžitě přidá MC Keikin se slovy: „Tož vítajte u nás…na 

Slovácku.“ Po jeho slovech se přidává MC Včíl: „Dobrý den, dovolte, aby Podobojí slovácká 

crew, uvedla sociální sondu – 24 hodin na Slovácku.“ Z publika, které v tu dobu tvoří asi 20 

lidí, se ozývají souhlasné výkřiky, ojediněle i tleskání a pískání. Dacube pokračuje ve své 

minimalistické rytmice a MC Keikin zakřičí: „My zme vidláci.“ Na to pár lidí v publiku 

zareaguje zvoláním “jóóó“ a většina posluchačů se pobaveně zasměje.    

 Kapela začíná skladbou Slovácká sonda
59

. V jejím průběhu několik posluchačů 

souhlasně přikyvuje do rytmu a usmívá se, asi dva muži ve věku cca 30 let s kapelou rapují, 

většinou ale jen refrén. Ostatní poslouchají, pijí pivo, nechávají kolovat slivovici a rytmicky 

se pohupují. Publikum po první skladbě nadšeně tleská a postupně přichází další lidi. Celkově 

jich bude kolem 50. Většina návštěvníků festivalu ještě dospává páteční noc nebo je na výletě 

po okolí, jak zjišťuji později. Po úvodní skladbě jich následuje dalších osm: Vyhipec, Tak tady 

nás máte, Swinghop, Temná strana snů, Historická, Na dědině, Zemědělská a Gangsta
60

. 

                                                 
55

Parafráze na protestantské přijímání večeře Páně - tedy krve (vína) a těla Kristova (hostie), ovšem v podání 

kapely se jedná o „přijímání slivovice a svatebních koláčků“.  
56

Anglický název pro skupinu, většinou se tak označují především hip hopové uskupení 
57

 Master of Ceremonies nebo zkráceně MC je v hip-hopu, rapu, reggae či v příbuzných žánrech raper, který baví 

publikum svou improvizací; často na téma navrhovaná publikem. (viz Wikipedie.org) 
58

 Na Slovácku se např. pořádají kurzy nošení kroje (např. ve Slováckém muzeu), kdy etnografové učí místní 

obyvatele správně kroje oblékat, což zahrnuje - nošení kroje odpovídajícího dané geografické oblasti; vhodné 

příležitosti a události pro nošení kroje; adekvátní kombinace doplňků krojů, která je určená společenským 

stavem dotyčné/ho (svobodná/ý, vdaná/ženatý). Více viz anotace kurzu na 

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/jak-spravne-obleci-kroj-ucili-ve-slovackem-muzeu-neni-to-zadna-

sranda-20141005.html 
59

 Ta byla také inspirací pro název této práce. Celý text skladby viz příloha na konci této práce.  
60

 Texty všech skladeb jsou uvedeny v příloze na konci této práce.  

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/jak-spravne-obleci-kroj-ucili-ve-
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Názvy skladeb rappeři v průběhu koncertu nijak nekomentují, naopak se snaží o kontinuální 

návaznost mezi nimi, která je typická pro DJské sety (viz popis výše).  

Většina přihlížejících se pobaveně usmívá a téměř vůbec, až na pár výjimek, nikdo 

netančí, pouze se pohupuje do rytmu a spíše naslouchá textům. V jedné skladbě se MC Včíl 

pokouší tančit verbuňk (amatérsky) namísto tzv. breakdance tance, který je typický pro hip-

hop, což rozpoutá vlnu smíchu v publiku. Na taneční ploše se pak občas objeví tanečníci 

snažící se o typické hip-hoperské taneční pohyby a gesta, čímž baví nejen skupinu samotnou, 

ale i ostatní v publiku. Je evidentní, že publikum chápe kapelu v jedné rovině jako parodii na 

klasický   hip-hop, v další pak jako výpověď rapperů o jejich životě na Slovácku, na které 

v textech často odkazují, což mi potvrdily rozhovory nejen s přihlížejícími z publika, ale i 

se členy kapely.  

Po skončení hodinového koncertu se všichni členové PSCrew odeberou k baru, kde 

dostávají panáka slivovice a chvíli se zde baví se známými. Poté si odchází převléct 

povětšinou vypůjčené kroje a vrací se ve svých UV aktivních tričkách a mikinách se 

slováckými motivy. V 18:30 se spustí hudba na hlavní stagi a podobným stylem jako páteční 

noc (střídáním psytrancových subžánrů) probíhá také sobotní večer. Celý festival končí kolem 

14. hod. v neděli odpoledne.  

3. 1. 2. Jak se kapela prezentuje ve virtuálním světě  

 

„PSCrew je volné sdružení lidí, co sa snaží udržet slovácků kulturu při životě... Řeč, 

kresby, slovácká nová móda, piesničky, tož každý može nečím přispět. Slovácké podobojí 

znamená koláček a slivovica. V Americe mají Snoop doga, my máme Podobojí slováckou 

crew!  Dva MC šohaji vás, do tajů Slovácka vniknút nechají, DaCube z Huku misim aj nejaký 

ten nový podkládek odtají. Keša a Šojďa vám na bicí a bassu zahrají.“
61

 

„Podobojí slovácká crew je obzvláště nebezpečná separatistická skupina, operující na 

území Velké Moravy. Svými vystoupeními podporuje podezřelé aktivity, jako krojované 

vyšívání a košty slivovice. Přesto lze v textech nalézt také didaktické prvky - slovy, plastickými 

jako trhavina komentují tradiční i moderní zahradničení, sexismus v psychologické praxi, 

historické události a chov drůbeže pro hnojivo. Jednotka PSCrew posestává ze tří činitelů, z 

nichž každý má své místo, pracovní i popisné. Hudba (toť hrubá věc, mráz běhá po hlavách, 

luďá chodiá, bečiá) se líně line linkou z PC a slova ji zdobí svými ornamenty. Nebo možná 

                                                 
61

 Popis kapely na webových stránkách klubu Mír při příležitosti jednoho z jejích koncertů. Klub Mír, Uherské 

Hradiště, r. 2010. Informace o bicích a base už ale v té době nebyly aktuální, protože tito hudebníci kapelu 

opustili v roce 2003.  



31 

 

naopak. Faktem zůstává, že tak jako každé ráno vyjde slunce nad Rochuzem, lid království 

slováckého povstane a večer opět ulehne s textem PSCrew na rtech.“
62

  

Výše zmíněné ukázky prezentace kapely jsou jediné, které se o kapele dají na internetu 

nalézt. Kapela totiž nemá žádné oficiální webové stránky ani facebookový profil, což je v 

současnosti u podobných kapel běžné minimum. Neprezentuje se ani na serveru sdružující 

české a slovenské kapely bandzone.cz
63

, ani oficiálně nevydává skladby na CD. Daný stav 

vysvětluje Keikin slovy: „(n)ějak zatím necítíme potřebu se takhle někde zviditelňovat…to by 

zabralo zas nějaký náš čas navíc to obstarávat a tak… zatím nám to tak stačí, ale možná 

k tomu jednou dojde.“ Informace o kapele a koncertech se tak fanoušci mohou dozvědět 

pouze z webových stránek daných akcí, klubů či facebookových událostí, které jsou pro tyto 

účely speciálně vytvořené pořadateli akce.  

                              

3. 1. 3. Pozadí vzniku kapely a její cíle                                                                                               

 

Z rozhovorů vedených se všemi členy kapely vyplynulo, že současná sestava PSCrew 

– Jakub alias DJ Dacube (PC), Martin alias MC Keikin (rap + texty) a Šimon alias MC Včíl 

(rap + texty) se poprvé setkali v roce 2000 na ostravských kolejích vysoké školy, kde každý 

sice studoval jiný obor (Dacube - ekologii, MC Keikin - geoinformatiku a MC Včíl                

– historii), ovšem všichni byli původem ze Slovácka, což podle slov Dacuba „zažehlo 

pověstnou jiskru.“ Na ostravských kolejích začaly jejich první společné rozhovory na téma 

kulturní stagnace na Slovácku, které daly v roce 2003 vzniknout skupině PSCrew. V té době 

usoudili, že by bylo ideální nějakým způsobem zviditelnit slovácké nářečí, které absentovalo 

u většiny nově vznikajících slováckých hudebních formací, a to nejlépe tak, že jej převedou 

do písňového textu. Keikin, tehdy velmi fascinován hip-hopem, se Dacuba snažil přesvědčit, 

že hip-hop je ta správná forma. Dacube se ale i dnes k hip-hopu staví spíše negativně, když 

říká: „(n)emám ho rád, obsahově se mi to nelíbilo, že je tam taková ta arogance, egoismus … 

přišlo mi to takové strašně srandovní nebo divné, ale pak jsme se shodli na tom, že přeneseno 

do slováckého nářečí by to byla sranda…Šimon zase obdivuje ty sprejery
64

, i když podle mě 

jsou to v drtivé většině spíš vandalové.“  

                                                 
62

 Popis kapely u události na facebooku, zvoucí na koncert kapely PSCrew (28.8.2015) viz. 

https://www.facebook.com/events/992199927467679/ 
63

 Zde se prezentují dvě kapely podobného názvu: P.S.Crew – slovenská hip-hopová kapela ze Zvolena a PSC – 

hip-hop rap z Litvínova. S mojí zkoumanou kapelou ovšem nemají nic společného.  
64

 Ti, co tvoří graffiti.  
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Počátky PSCrew tedy sahají do roku 2003. V té době Dacube pomocí počítače a na 

něm instalovaném softwaru pro tvorbu hudby, tzv. DAW
65

 softwaru, vytvořil hudební 

podklad a Keikin se Šimonem rapovali. První koncert se uskutečnil v klubu Mír v Uherském 

Hradišti na akci pořádané organizátorskou skupinou BASSTAFIDLI, jejíž jádro tvořili jejich 

kamarádi Huša a TV produkt. S nimi se také shodli na tristní hudební situaci v Uherském 

Hradišti, což bylo důvodem vzniku tematicky zaměřených večírků, na kterých měl být 

pokaždé představován nový hudební styl – převážně elektronické taneční hudby. Krom tehdy 

více známého techna a drum´n´bassu se hrály především styly okrajové (psytrance, jungle, 

dub step apod.). V té době se ještě nekladl příliš důraz na dekorace (PUK-PUK ještě nebyli 

zapojeni), byť některé se občas na poslední chvíli „udělali doma na koleni“ tj. ve stylu DIY
66

. 

Do výroby dekorací byli zapojeni především Dacube a Keikin, jejich přítelkyně a kamarádi. 

První koncert PSCrew se tedy odehrál na drum´n´bassové akci a už tehdy na sobě měli 

oblečené vypůjčené kroje (většinou od otců nebo od kamarádů hrajících v cimbálové kapele), 

ze kterých byli, podle Dacuba „účastníci párty ve svých maskáčích a palestinách
67

, takový 

poloještěři
68

, docela paf.“ Dle názoru Dacuba to také bylo již od začátku spíše publikum, kdo 

jejich vystoupení vnímal jako větší recesi, než hudebníci sami. Kapela PSCrew se totiž, jak se 

shodně vyjadřují všichni její členové, svojí hudbou a především rapem ve slováckém dialektu, 

oblečenými kroji, tancem verbuňkem namísto breakdance a později i dekoracemi s UV 

aktivními slováckými ornamenty, mimo jiné snažili také o „jistou kontinuitu slovácké tradice, 

kterou pro ně představuje především lidová tvorba“, jak mi v jednom z rozhovorů sdělil 

Dacube. Podle něj je totiž: „(l)idová tvorba přirozená a komentuje současné dění na dědině 

…proto má podle mě ten náš hip-hop k té lidové tvorbě daleko blíž než třeba když se sejdou 

lidi, kteří prožili svůj život v 60., 70. nebo 80. letech., kdy ten folklor v podstatě neexistoval, 

ale teď se oblečou do těch krojů a jdou předstírat, že je to folklor. Neříkám, že by hip-hop byl 

pro mě nějaká srdcová hudba – to není, ale myslím si, že je to pro současného posluchače 

daleko přijatelnější, než když tam hraje klasický cimbál – čímž ho nechcu hanět, ale cimbál je 
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 DAW - digitální pracovní audio stanice (tj. Digital Audio Workstation). Mezi nejčastější patří např. Cubase 

SX, Pro Tools, Logic, Nuendo, Sonar, Reason, Ableton Live, Fruity Loops atd.. DAW si můžeme představit jako 

studio, plug-iny (zásuvné moduly rozšiřující možnosti DAW) jako hardwarové nástroje a efekty, které se 

používají ve studiu ke skládání hudby. DAW obsahuje i mixážní pult, kde se nastavují hlasitostní poměry 

jednotlivých zvuků a jejich umístění ve stereu. Software DAW také obsahuje aranžovací plochu, do které se 

umísťují jednotlivé zvuky a melodie v čase a vytváří se tak aranž. (viz. Avellaneda, 2013:36-37) 
66

 zkratka z anglického Do It Yourself, „Udělej si sám“ – fenomén, který u nás dosáhl vrcholu v 70. a 80. letech, 
kdy se k nám dostává punk, metal či skinheads a je kladen důraz na subkulturní styl. Stoupenci těchto subkultur 

se snaží kopírovat vzhled svých zahraničních vzorů, ovšem v důsledku tehdejší nedostupnosti vhodných zdrojů 

si tento styl / vizáž musí sami svépomocně vyrobit (Janeček, 2011: 90).  
67

 Tj. šátek palestina nebo také zvaný arafat - typ šátku původně z oblasti blízkého východu. Jako součást stylu 

jej přejalo několik subkultur ETH (drum´n´bass, techno atd.)   
68

 Ještěr – slangový název pro člověka přítomného na akci ETH, který je pod vlivem omamných látek.  
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instrumentální záležitost a mě spíš baví hudba elektronická. Našim jediným cílem je se tím 

bavit … to je podstata folkloru a je to přirozenější, než když se nějací dědci navlečou do krojů 

a jdou si zpívat písně, které ani sami nevymysleli…já si nemyslím, že PSCrew je něco víc, ale 

myslím, že je to přirozenější pro nás i pro ty posluchače. My nemáme žádné jiné ambice, my 

se tím jen bavíme. Já mám radost, když se dokopeme k tomu živému vystoupení, když se 

bavíme my i ti lidi se baví. Jsou tam i někteří, kteří už ty texty znají, takže zazpívají s nama.“ 

 Podobný názor zastává i Šimon: „My ty lidi tou hudbou chceme pobavit, podat jim 

třeba nějaké naše problémy, co řešíme, ale zlehka, s nadhledem, oni si pak spíš řeknou, hele, 

dívej se, on má taky problémy, ale bere to v pohodě s nadhledem … takže i ty negativní věci se 

mají ventilovat s nadhledem… My nechceme těm lidem něco vsugerovávat, jakože tohle je 

pravda, a když už nějaký striktní názor máme, tak si z toho uděláme prdel. Je hodně lidí, co 

mají svoji pravdu a cokoliv s tou jejich není koherentní, tak je to špatně a to cesta jako není, 

myslím, si, že je to úplně jinak. My sme takový folklor, který je úplně jiný než třeba ta 

cimbálovka, ale cíleně, my jsme současní, víc alternativní, jako třeba ta kapela 12:PIET, 

jinou podobnou kapelu tady moc neznám, která by měla podobné jako my, to spíš u těch 

jiných jsou to jen takové problesky.“       

 Stejné hledisko zastává i třetí člen kapely Keikin, který navíc mluví o autenticitě: „Já 

myslím, že to, jak to děláme a proč je jasné – je to naše přirozená potřeba bavit se a bavit 

ostatní a v tom je podle mě ta pravá autentičnost … že si jako na nic nehrajeme, nic 

nepředstíráme, rapujeme o tom, co kolem nás tady na Slovácku děje a takový by podle mě ten 

folklor měl jako být. Teda on byl, kdysi dávno, když to stejně jako my teď dělaly ty původní 

lidové kapely. Jenže teďka to lidi jen kopírují a pořád dokola zpívají ty stejné písničky pro 

turisty. Jako mě se cimbálovky docela líbí, některé, ale prostě to chce šlapat dál a vymýšlet 

něco nového, svého, ne békať o něčem, co už dávno není aktuální, jako že ho odvedli na vojnu 

anebo že dva týdny kosil trávu. Dneska na to přece máme sekačky, tráva se spíš hulí, ale 

jasně, to asi není tak poetické, ale tak je to naše realita.“   

                                                              

3. 1. 4. Složení kapely 

 

Kapelu PSCrew od svého vzniku v roce 2003 původně tvořilo 5 členů, ovšem 

baskytarista Šojďa (tj. Martin známý více jako PUK-PUK) a hráč na bicí Keša velmi krátce 

po jejím vzniku kapelu opustili. Důvodem měl být údajný nesoulad obou hudebních nástrojů 

s hip-hopem, stejně jako nedostatek času se této hudební tvorbě věnovat. Kapela tak od té 

doby působí v tříčlenném složení: Jakub, Martin a Šimon. Kapela byla aktivní do roku 2016, 
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od té doby vystupuje pouze ojediněle a spíše na soukromých akcích typu svatba či oslava 

narozenin apod.                                                                                            

                                           

Jakub alias DJ Dacube  

Dacube (39 let) pochází z městečka Hluk. V kapele zastává roli DJe či spíše skladatele 

hudby tzv. liveactu
69

. Dacube má zázemí hudební rodiny, ve které v podstatě většina jejích 

členů ovládala profesionálně hru na hudební nástroj
70

. On sám hrál v mládí na klavír, kytaru i 

lesní roh, ovšem ani jeden z nástrojů ho nikdy moc nebavil. Od dob studií ekologie 

v Ostravě
71

 ho spíše lákala elektronická hudba, a proto se naučil coby samouk ovládat různé 

hudební softwary, pomocí kterých lze v počítači hudbu vytvořit či jako DJ přehrát a smíchat 

skladby jiných autorů. Dacube je, kromě působení v kapele PSCrew, znám také jako 

psytrancový DJ (od r. 2004), organizátor akcí (Cosmic frog) a dekoratér (psyart), později také 

jako psytrancový liveact. V současné době pracuje jako starosta jedné menší obce na 

Slovácku a příležitostně se účastní zkoušek a vystoupení tamějšího mužského pěveckého 

sboru. Je ženatý, má dvě malé děti a na kapelu PSCrew mu proto v posledních letech podle 

jeho slov „nezbývá čas i když by v tom moc rád dál pokračoval, protože ho to baví.“ 

 Dacube byl mým klíčovým informátorem a člověkem, který mi usnadnil vstup do 

slováckého terénu
72

.                      

                                                                                 

Martin alias MC Keikin 

Keikin (39 let) pochází ze slovácké obce Zlechov nedaleko Uherského Hradiště. 

Vystudoval obor sociální geografie a regionální rozvoj v Ostravě, a poté se ještě 3 roky 

                                                 
69

 Liveact – tzn., že na koncertech prezentuje skladby ze své vlastní tvorby a nepouští (nemixuje) skladby jiných 

autorů, jak je běžné v případě DJe. Nicméně Dacube je organizátory hudebních akcí i svými hudebními kolegy 

přímo na koncertech běžně za DJe označován, protože je, podle něj, snazší říct a pochopit slovo DJ než Liveact 

(nebo česky skladatel na živo), které by se „ani nehodilo“. 
70

 Velká část jeho rodiny jsou profesionální hudebníci, mají vystudovanou konzervatoř a hudbou se živí., viz 

rozhovor s otcem Dacuba p. Hrubým, dostupném na etnomuzikologie.eu.  
71

 V Ostravě - kolébce českého psytrance - se poprvé setkal akcemi tohoto typu. 
72

 Zajímavý byl náš prvotní kontakt. V době, kdy jsme coby studenti v rámci zmíněného etnomuzikologického 

semináře četli knihu Živá píseň
72

 (Úlehla 1949), jsem na komunitním serveru nyx.cz našla diskusní fórum 

s názvem Slovácko - úrodný kraj na jihu Moravy - prostřihat trnky, zaryt hnůj a poobtůlat galánku. Několikrát 

jsem do tohoto fóra přispěla neskenovanými fotografiemi ze zmíněné Úlehlovy knihy a s doporučením popsala, 

čím se ona kniha zabývá. Nikdo z diskutujících o ní do té doby neslyšel, ale někteří po ní začali pátrat a 

zakoupili ji. Zajímalo mě, jestli diskutující znají nějaké slovácké lidové pěvce – pamětníky, a vznesla jsem 

úvahu nad potenciálním terénním výzkumem a zmínila se, že studuji etnomuzikologii. Na základě toho mě 

kontaktoval Jakub s doporučením na svého otce (ročník 1933) coby „studnici dolňácké lidové písně“. Slovo dalo 

slovo a nakonec jsme s ostatními studenty pod vedením Doc. Jurkové podnikli první dva terénní 

etnomuzikologické výzkumy na Slovácku (viz úvod této práce). Dacube se tam stal jedním z našich informátorů 

a pozval nás na Bojkovický statek, kde jsem poprvé měla možnost poslechnout si vystoupení PSCrew a 

zhlédnout některé z oněch nově vytvořených slováckých dekorací, které tvoří nedílnou součást jejich vystoupení.   
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věnoval studiu geoinformatiky. Od mládí ho učil jeho dědeček hrát na klavír, jinak se hudbě 

aktivněji nevěnoval až do doby vzniku kapely PSCrew. V té době také společně s MC Včílem 

navštěvovali folklorní soubor Hopsák, ve kterém tančili a zpívali. Na počátku vzniku PSCrew 

se také zabýval výrobou různých dekorací používaných na Basstafidli
73

  parties a podle svých 

slov „jako velký ctitel slováckého ornamentalismu a seriálu Slovácko sa nesúdí, již od 

počátku u těchto dekorací používal slovácký element“ tj. moderně modifikovanou slováckou 

ornamentiku podpořenou UV barvami, inspirován taktéž psyartem. V kapele PSCrew rapuje a 

společně s ostatními tvoří texty písní. Je také vášnivým fanouškem fotbalu, především FC 

Slovácka, což se v tvorbě skladeb také projevuje. V současnosti pracuje na městském úřadě 

v Uherském Hradišti. Je ženatý a má tři děti, což je i u něj důvodem nedostatku času věnovat 

se více kapele, byť by si to přál a jak sám tvrdí: „Máme nové texty
74

, nové podklady, ale ještě 

jsme to všechno nedali k sobě. V podstatě po narození potomků máme takovou rodičovskou 

dovolenou.“                                  

                                        

Šimon alias MC Včíl                                                                                 

Šimon (40 let) pochází ze slováckého Velehradu, v současnosti bydlí v Uherském 

Hradišti. V kapele PSCrew rapuje a skládá texty. Vystudoval historii, proto se v textech 

skladeb objevují různé historické odkazy
75

. Jako dítě se v ZUŠ učil čtyři roky hrát na klavír, 

dva roky na kytaru a navštěvoval folklorní soubor Hradišťánek, později soubor Hopsák. 

V současnosti zpívá ve smíšeném chrámovém sboru v Uherském Hradišti a jako baskytarista 

hraje v experimentální post-rockové kapele Safety first
76

.  

                                         

3. 1. 5. PSCrew a hip-hop  

             

Kapela PSCrew pro svoji hudební činnost využívá žánr hip-hop. Pro ten jsou typické 

čtyři základní elementy - graffiti, breakdance, rap a DJing (Heřmanský, Novotná in Janeček 

2011:99). Graffity jsou výtvarným projevem ve veřejném prostoru, ke kterému se většinou 

používají barvy ve sprejích či fixy. Hip-hopová hudba je složená ze dvou elementů: 

mixovaných rytmů tzv. DJing a spíše deklamovaných než zpívaných textů tzv. rapování 

(ibid.). Breakdance je specifický druh bezkontaktního akrobatického tance
77

. Jak již bylo 

                                                 
73

 Organizátoři koncertů a akcí v klubu Mír v Uherském Hradišti a později festivalu Miš-Maš.  
74

 Nejnovější text písně Idu dom mi zaslal začátkem června 2018, jeho znění je uvedeno v příloze na konci práce.  
75

 Viz. např. text písně Historická v seznamu skladeb v příloze této práce.  
76

 Viz. http://bandzone.cz/safetyfirst 
77

 Více na https://cs.wikipedia.org/wiki/Breakdance  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Breakdance
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zmíněno v úvodu této práce, PSCrew ve své tvorbě uplatňují jak pohybové, tak výtvarné 

výrazové prostředky, které se ale značně liší od těch, které jsou považovány za typické hip-

hopové tj. breakdance a graffiti. Namísto toho tančí slovácký tanec verbuňk (MC Včíl) a 

nedílnou součástí jejich vystoupení jsou na podiu visící plachty s adaptacemi slováckých 

motivů (viz popis ve snapshotu). Jediné, co je z původního hip-hopu u kapely zachováno, jsou 

rap a DJing.  

                                                                       

3. 1. 6. Hudba a texty skladeb 

 

Hudební podklad skladeb je počítačově vytvářený pomocí k tomu určených DAW 

softwarů. Hudbu vytváří Dacube, který ji pak na koncertech pouští přes efektové jednotky, 

tzv. ji efektuje. Každou skladbu tvoří většinou základní basová linka doprovázená 

jednoduchou melodií, jednoduchý rytmus a všechny jsou vesměs v pomalejším tempu „tak 

aby do toho kluci stíhali rapovat“, jak říká Dacube. Různé skladby doplňují tzv. samply
78

, 

v případě skladeb PSCrew jsou často ke slyšení vedle různých elektronických také samply 

cimbálu či houslových melodií
79

. Texty skladeb, rapované ve slováckém dialektu, vymýšlejí 

MC Keikin s MC Včílem, někdy se připojí i Dacube. Nejprve vznikne hudební podkres, ke 

kterému pak hudebníci vymýšlejí vhodný text, což jim údajně nezabere většinou více než pár 

hodin.     

Obsah textů popisuje Dacube následovně: „(o)dráží se tam ta regionální záležitost, ale 

je to univerzální, tím myslím, že každá oblast má svoji nějakou tu identitu, ale my jsme prožili 

život na Slovácku a tak je to víc vztažené třeba na zemědělství, protože my sme tady 

zemědělská oblast víc než třeba sever Moravy. Ale třeba písnička „Historická“, tak ta je 

taková spíš o tom, jak tady začala vlastně ta česká státnost, protože kdyby sem tenkrát nepřišli 

ti věrozvěsti, a nezaložili taky… jakože to něco, a ostatní … Spytihněvi a tak … by je zase 

nevyrubali, tak by to mohlo vypadat úplně jinak, mohlo tady být třeba velkoměsto v údolí 

Moravy.“ A dále pokračuje: „Ono to má, pro mě, tak blízko té skutečné lidové písni proto, že 

my to spíš děláme pro sebe, nesnažíme se, aby tomu rozuměli všude. Texty vznikaly tak, že my 

jsme nad nimi seděli a chlámali se nad nimi. A myslím si, že tak určitě vznikala i lidová píseň, 

určitě – že lidi to dělali pro sebe, že šli jako z pola a na nějakou melodii, co je napadla … 

nebo si ji trochu předělali … tak si zazpívali, nějak okomentovali nějakou situaci a tak vznikla 

lidová píseň. Dělali to hlavně pro sebe, že si chceš zazpívat, prostě vyjádřit něco, dostat to ze 

                                                 
78

 Krátké zvukové pasáže z různých audio nahrávek (např. zahraná melodie, zvuk sanitky, tleskání či řeč).  
79

 Viz např. skladba PSCrew sa pozastavujú k poslechu zde: https://soundcloud.com/bassta-fidli-crew/pscrew-sa-

pozastavuju 
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sebe.“             

 Na otázku, co je to „slovácké“, co se v jejich hudbě vyskytuje, odpovídá Dacube 

následovně: „Já to slovácké v těch textech mám osobně spojené s tou krajinou, protože já tu 

krajinu tady miluju. Já vnímám tu krajinu a mám potřebu ji přenést do hudby. Ať už do 

PSCrew nebo do psytrancu. Mě se líbí, že PSCrew říká ty věci přímo, to oceňuju i na lidech 

tady v Jankovicích, kam jsem se přestěhoval, že jsou takoví upřímní a dobrosrdeční. PSCrew 

je takové slovácké Asian Dub fundation
80

, my se nebojíme vyvolávat revoluci a tajně sníme o 

vytvoření separatistického hnutí a vytvoření slováckého království (smích). Možná, že někdo 

na ty nějaké antipražácké rychty … že se někdo urazí, ale my si z toho děláme srandu, ale je 

mi to vlastně jedno, jak to kdo bere. Já to beru tak, že si spíš děláme srandu sami ze sebe, 

z toho moravského stereotypu, že ti Pražáci a Čecháčci jsou takoví a makoví… no, možná tím 

aj trochu drbkáme
81

, protože ono je to spíš o lidech, kteří se z venkova přestěhují do Prahy, a 

pak jsou tam, jakože ti mistři v centru dění… myslím ten způsob myšlení – my žijeme v centru 

dění a my víme přesně jak to všechno je ... a jsou ochotní ti radit, jak máš včelařit, jak si máš 

dělat zahrádku a tak dál. To je takové to rýpáni do Prahy, takový místní stereotyp.“  

O čem jsou texty skladeb, mluvil také MC Včíl: „(n)ejde o to napumpovat do těch lidí 

depresi, ale nějakou naději – takhle to teda funguje podle mě jak v muzice, tak třeba i 

v divadle … ty lidi tam jdou proto, aby načerpali nějakou naději. A já když to takhle mám, 

jako když jsem v depresi bez nadhledu, tak ty texty prostě psát nemůžu, ale pak je zase 

důležitá ta interakce, že to dohromady píšeme dva nebo tři, tak mě ti ostatní aktivizují … když 

máme čas, tak to prostě funguje.“         

 Podle MC Keikina texty skladeb PSCrew mnohdy obsahují velmi konkrétní fakta, 

kterým člověk neznalý slováckého kontextu bude stěží rozumět, nehledě na použité slovácké 

nářečí, které má mnohdy velmi specifické výrazy
82

. Keikin uvádí příklady: „No víš třeba, co 

je to staroměstské silo? To je orloj. Nebo kdo je Kuba Uhléř, který vypadá jako Brad Pitt? To 

je náš kamarád, známá postavička tady. Nebo co je hercna, lůšňat …? Když jsme vystupovali 

na filmovce
83

, tak jsme tam měli i jako publikum z Čech a ti na nás moc nereagovali, jako 

podle mě tomu vůbec nerozuměli, nevím.“ Na nemožnost porozumět veškerému obsahu textu 

poukazuje i jejich fanynka Lenka (30 let), také původem ze Slovácka: „To jasné, já když jsem 

žila v Praze, tak mi většinou nerozuměli … Čecháčci tomu nemožú porozumět, co oni ti naši 

                                                 
80

 Asian Dub Foundation je britská hudební skupina, která ve své hudbě kombinuje prvky dubu, drum’n’bass, 

reggae, dancehallu, ale i punku. Skupina používá jak DJs, tak i živé hudební nástroje (zdroj wikipedie.org)  
81

 Drbkat = pomlouvat viz Slovník slováckých a slangových termínů v příloze na konci této práce.  
82

 Z tohoto důvodu uvádím pro snazší porozumění v příloze na konci práce Slovník slováckých a slangových 

termínů.  
83

 Letní filmový festival ve Zlíně.  
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kluci zpívají. To je tak specifické, tak naše, že kolikrát i já nad tím musím přemýšlet, na co 

vlastně narážejí, co chtějí říct, ale pak tomu rozumím a je to prča.“   

 Texty skladeb většinou vycházejí z osobních zkušeností členů kapely, spojených 

zejména se životem na Slovácku. V textech písní se často vyskytují především následující 

témata:   

- pití alkoholu a následné stavy „kocoviny“: 

Slivka a vínko nejdú moc k sobě 

šak tytyty okénečka znáš, 

co vykládat já budu tobě.  

(výtah z textu písně Slovácká sonda)  

  

 Ať sme v pohodě nebo 

  po kolena v hnoji, 

 šecky rány zhojí, 

 koláček a slivovica
84

, 

(výtah z textu písně Swinghop)  

  

 Mzametím a slivky sosnu  

 a potem ponořím sa do snu 

(výtah z textu písně Temná strana snů)  

  

 Zetor je moja limuzína, 

 Než sednu za volant, tri litránKY vína 

  

 Chlašču slivovicu aji rum, 

 Slovácko je moje teritorium. 

(výtah z textu písně Gangsta)  

 

- proklamace jejich „slováctví“: 

 Tož totok je eMcé včíl, 

 Co sa tajak já ve slováckej porodnici narodil  
 (výtah z textu písně Vyhipec) 

 

 Tož tak nás tady teda máte, 

  Šohaje z Moravy, z PScéé, 

 Území Slovácké nazýváme státem, 

 Milujem Slováckoo, 

 To je náš rodný kraj ajajaj, 

(výtah z textu písně Tak tady nás máte)  

 

Su Slovácký gagnsta, 

Chodím v černém kroju, 

Kvéra sice nemám-ale 

Slivovicu pálím svoju: 

V garaži mám Úprku, 

řeťaz nosím na krku, 

(výtah z textu písně Gangsta)  

 

- milostné vztahy:  

 pěkné cérečky  

 sa na Tebe usmívajů 

                                                 
84

 Odtud pochází i název kapely Podobojí = koláček a slivovice, bylo již vysvětleno v jiné části tohoto textu.  
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 mosíš nět pole, krávu, vinohrad 

 pak Ti možná dajů 

 šecko co chceš.  

  

 Na tupeskej sokolovni 

 Šohaj cerku glozdní 

(výtah z textu písně Tak tady nás máte)  

 

- předsudky vůči „Čecháčkům“ a zejm. Pražákům: 

 Od buchlova  

 kolikrát větor veje 

 na Moravu z Prahy smrad 

(výtah z textu písně Tak tady nás máte)  

 

- slovácká krajina a zemědělství (pěstování konopí, vinné révy apod.): 

 Morava sa Slováckem vine jako nit, 

 Říční síť rozvinutá baťů dyť, máme kanál nejsme žádná řit, 

 Nám sa tu lúbí, my chceme tady žit, 

 Kalit,balit, pálit, pit 
 (výtah z textu písně Vyhipec) 

 

 Okopávajú a potom zasezasezasezasejůůů 

  Dlúhé vinice aj dlúhý deň, 

 Aj dřívějc sa tu pěstovalo konopí a len, 

(výtah z textu písně Swinghop)  

 

Z jara hned jak odtaje 

ženu koňa ze stáje 

poorám a zaseju 

pohnojím a zaleju 

 

Nadřený su  kua 

skorem padám z koňa 

Po hodinách v járku 

Plevela mám kárku 

Potem čakám na frajárku 

Co přijede nablýskanů kárků 

Kúsek špeka místo dárku 

(výtah z textu písně Zemědelská)  

 

- historie spjatá se Slováckem: 

  Táto piesnička je pro šecky co nevij 

 Že na slovácku začala sa šecka historija 

  

 Ať ňa nikdo kua neříká, 

 Že Morava nebyla a néni veliká 

  A ten do sa podívá, ten aj vyňůrá, 

 Že tu vznikla celá kultůra, 

 

 A tož došli sem 

 Cira z Metůdkem 

 Hlaholicu z řecka 

 učili sa děcka. 

 

 Potem ten náš Karlisko 

 Dovézl k nám vínisko, 
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 Zprvu možná trpké zdá sa, 

 Po třetí flaše je to ale krása. 

(výtah z textu písně Historická)  

 

Z výše popsaného vyplývá, že pro tvorbu skladeb je u kapely PSCrew důležitý jak 

kulturní, geografický tak i historický kontext, přičemž se klade velký důraz na jejich 

„slováctví“ tj. příslušnost, hrdost k danému regionu, kultuře – na slováckou identitu, která je 

velmi explicitním způsobem obsažena v textech většiny skladeb. Obsah sdělení rapu kapely 

PSCrew tedy spočívá v deklarování jejich slovácké příslušnosti a popisu každodenního života 

na slováckém venkově.  

                                         

3. 1. 7. Fanoušci PSCrew 

 

V průběhu svého výzkumu jsem navštívila několik koncertů PSCrew, které se vždy 

konaly na Slovácku na akcích, které jsou organizátory i návštěvníky považovány za 

alternativní
85

. Lidé, kteří koncerty PSCrew navštívili, byli většinou ve věkovém rozmezí 20 až 

40 let, převážně ze Slovácka. Na akcích, u kterých se dalo předpokládat, že publikum nepřišlo 

konkrétně za účelem poslechu této kapely (např. ekologický festival BAOBABYFEST či 

zlínský Filmový festival), se samozřejmě vyskytovali i starší a mladší posluchači, či lidé, 

pocházející z jiných regionů. Reakce těchto lidí na koncert byly povětšinou spíše neutrální. 

Marek z Prahy (32 let), jeden z účastníků koncertu filmového festivalu, mi např. sdělil: „Pro 

mě bylo těžký porozumět, co přesně zpívaj, chytal jsem se asi v polovině textů, protože to na 

mě bylo docela rychlý, asi ne moc čistý … jako ten zvuk … a to jejich nářečí k tomu, no nevím, 

co si o tom mám moc myslet, každopádně je to ale asi originální, ty kroje a do toho ten hip-

hop. Ale jako můj styl to rozhodně není. Já mám raději rockový věci a tak.“   

 Na jiných akcích (Klub Mír v Uherském Hradišti, festival Cosmic frog) bylo patrné, 

že lidé už kapelu znají, protože si s nimi občas zpívali texty a projevovali mnohem větší 

sympatie skrze tanec a pochvalné tleskání po skončení každé skladby. Na festivalu Cosmic 

frog jsem vyhledala právě ony dva muže, kteří si s kapelou jejich písně zpívali a jeden z nich 

– František z malé vesnice u Uherského Hradiště (29 let) – mi sdělil: „Kapelu už znám mraky 

let a strašně se mi líbí, jak to kluci dělají …. úplně v tom vidím sám sebe … jakože furt někde 

chlastám, proháňám ženské, hulím, pálím si svoju slivku . . . no a pak se z toho ze všeho tak 

nějak zase dostávám … No, jak bych je popsal, oni jsou taková jako alternativa ... tady 

slovácká … ten opravdový folklor tady, ne jako ty vyšívané prdele, co si na to jen hrají. Tohle 
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 Jsou tedy minoritní a opakem akcí, které by se daly považovat za mainstreamové.  
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je to, o čem jsou ty naše životy tady kurňa, jako reál. Oni si na nic nehrají, já jim to jakože 

fakt věřím, že to tak mají hozené.“ Jeho kamarád Matěj (27 let) k tomu dodal: „Já jsem z 

Brodu a kapelu jsem viděl na koncertech párkrát … pak mi někdo dal jejich hudbu na mp3 a 

teď už ty jejich texty znám skoro všechny nazpaměť. Je to dobré ... vtipné … takové místní 

...řekl bych autentické.“ Na otázku, co míní tím autentické mi upřesnil, že tím myslí to, že „si 

to nevymýšlejí … nikoho nekopírují … že je to pravda, že to jde z nich … však to se pozná, 

když to jde od srdce ... nebo možná i od slivovice, to je pak člověk taky tak nějak víc upřímný 

(směje se). No, ale samozřejmě je to jako parodie tady toho všeho, taková jako recese. No a 

ten hip-hop, však oni si dělají srandu i z těch kšiltovkářů s gaťatama s rozkrokem až po 

kolena, ne?“  

Část návštěvníků festivalu Cosmic Frog a koncertu v klubu Mír, jsem později vídala 

také na slováckých koncertech kapely 12:PIET (v klubu Mír, v Hradčovicích atd.). Je tedy 

možné říct, že jejich publikum se částečně prolíná, přičemž většinu tvoří muži.   

                              

3. 1. 8. Akce a příležitosti pro vystoupení PSCrew  

 

Jak již bylo zmíněno, kapela PSCrew začala koncertovat v uhersko-hradišťském klubu 

Mír, který se stal jedním z častých míst pro jejich vystoupení. Kapela se zde v průběhu večera 

střídá s dalšími 1 – 2 kapelami a po koncertech následuje vždy tzv. párty
86

, která trvá do 

ranních hodin. Ob dva roky kapela vystupovala také na psytrancové festivalu Cosmig frog
87

. 

Kapela v současnosti vystupuje všude tam, kde je pozvaná a proto ji lze spatřit na místech 

různé povahy např. na Letním filmovém festivalu ve Zlíně, alternativním festivalu Miš-Maš
88

 

v Bojkovicích, ekologickém festivalu BAOBABYFESTu
89

 a hojně také na různých 

soukromých oslavách narozenin a svatbách. Vždy se jedná o místa a akce na Slovácku. Mimo 

region Slovácka kapela doposud nikdy nevystupovala, i když by si podle svých slov přála 

vystoupit např. na hip-hopovém festivalu Hip Hop Kempu, protože by, jak říká Dacube, „bylo 

fakt zajímavé vidět, jak by se tvářili všichni ti echt hip-hopeři, kdybychom tam vystoupili my 

cabani v krojích a rapovali v našem nářečí … ale vlastně moc nevím, jestli by nám rozuměli 
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 Hudební událost, na které se střídají DJové a hraje se vybraný styl elektronické taneční hudby.  
87

 až do jeho zániku v roce 2012. 
88

 Viz https://www.mismas.org/  
89

 BAOBABYFEST je oslavou tvorby o. s. Baobaby. Je to festival dobré muziky, přírodního stavitelství, 

handmade výrobků. Pro lidi mladé a stále mladé. Probíhá v obci Hostišová (u Zlína) v přírodním areálu Strážná.  

Hlavním posláním je předávání informací o přírodním stavitelství, trvale udržitelném rozvoji a ekologii v praxi. 

(Informace přejaté z facebookových stránek Baobaby o.s.).  
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… možná by to k tomu chtělo udělat nějakou videoprojekci, něco jako videoklipy, aby to jako 

pochopili, ale určitě by to byla sranda.“  

 

3. 1. 9. Doprovodná vizuální stránka 

 

 Koncerty kapely PSCrew jsou doprovázeny specifickými dekoracemi, které si 

původně vyráběli sami s pomocí přátel, později už se o výzdobu v novodobém slováckém 

stylu staralo především uskupení PUK-PUK
90

, což je dvojice slováckých umělců – Martin a 

Petra. Pro jejich designérskou práci je typické využívání tradičních slováckých vzorů tzv. 

ornamentů a jejich přetváření a zasazování do kontextu současné doby. Oba dva se věnují 

např. výrobě psychedelických UV plachet s modifikovanou slováckou ornamentikou (viz. obr. 

č. 3) či tvorbě videoprojekcí, které jsou taktéž inspirované slováckými motivy (viz. obr. č. 4) 

a tvoří nedílnou doprovodnou součást koncertů kapely PSCrew
91

. Počátky a důvod vzniku 

tohoto nového slováckého designu, jak tomu autoři sami říkají, mi objasnil Martin PUK-PUK: 

„Chtěli jsme dělat něco nového, co nás bude bavit, ale tak, aby to zůstalo na Slovácku ... tak 

jsme to namíchali s ornamentama, které nastudoval jeden náš kamarád Láďa Šácha
92

 ... On 

sice vystudoval ... tuším ... ekologii, ale už od mala kreslíval a jedna malérečka v něm viděla 

velký talent a tak ho to všechno naučila ... teď s náma maluje UV aktivní plachty na psíčko 

(pozn. psytrancové akce) a babky se nestačí divit ... ale berou to, myslím, že jsou rády, že ta 

malba bude vůbec pokračovat, i když bude třeba dělaná na počítači, protože to ryze tradiční 

už skoro nikdo nechce dělat ... u jiných lidí občas ale narazíme ... ne všichni náš ještě dokážou 

skousnout, zvlášť ti starší, ale my nemůžeme usnout na vavřínech, že jo..." 

 Do designerského portfolia
93

 této dvojice spadá i výroba oblečení, placek apod., 

rovněž adaptující slovácký ornament. Toto oblečení je u fanoušků kapely PSCrew velmi 

oblíbené a také sami členové kapely se do něj po koncertech většinou převlékají. Keikin mi 

k tomu při rozhovoru sdělil: „Někdy to s těmi kroji vyšlo a někdy jsme museli vystupovat bez 

nich, protože se náš koncert třeba kryl s vystoupením těch našich kamarádů z cimbálovky a ti 

nám pak ty kroje půjčit nemohli, tak jsme vystupovali v těch slováckých mikinách nebo 

tričkách od PUK-PUKů.“  
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 Viz přehled jejich práce na www.mimikri.net, konkrétně na http://www.mimikri.net/motiv/folklor-is-not-dead- 
91

 Jejich tvorba je ale prezentovaná i na jiných slováckých Basstafidli akcích (klub Mír, Miš-maš festival apod.) 

a neomezuje se pouze na adaptace slováckých motivů, ale i etnických prvků Afriky, Jižní Ameriky apod. 
92

 Vladimír Šácha je známý hlucký malér a kurátor stálé expozice hluckých malovaných domků, který se věnuje 

starému i novodobému ornamentu. O jeho činnosti více zde: https://slovackyornament.wgz.cz/rubriky/kontakt-a-

portfolio   
93

 (viz. obr. 1, 2, 3, 4, 8, 12 a 13) 

http://www.mimikri.net/
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 Na Slovácku je, jak jsem zjistila, podobných tvůrců oblečení s tradičními motivy hned 

několik
94

 a jejich výrobky jsou oblíbené zejména u mladší generace, o čemž jsem se sama na 

vlastní oči mnohokrát přesvědčila. Pro některé lidi ale zůstávají takové počiny spíše 

provokativní záležitostí, jak již bylo zmíněno výše, a svědčí o tom také popis konání první 

výstavy PUK-PUKů v roce 2009 (viz obr. č. 13) a ohlasy na ni:  

 „V Hluku u Uherského Hradiště byla letos Jízda králů. Kamarád (pozn. již zmíněný 

Láďa Šácha), který se zajímá o tradiční ornament, maluje a udržuje tak místní tradici, nás 

pozval, abychom konfrontovali naše pojetí ornamentu a folklóru s tradičním přístupem. Měli 

jsme výstavu přímo v epicentru lidové kultury, v malých tradičních domcích, respektive na 

dvorku, s hnojem uprostřed. Měli jsme tak samostatnou stage, kam s obrovskýma otazníkama 

v očích přicházeli lidé, kteří prošli světem maléreček a zdobením perníku, nalákáni šipkou 

"Puk-puk, malby, animace ....a krojovaný pes.“ Pak následoval buď smích, nebo údiv a 

spousta otázek, nebo pochvalný pokyvování hlavou anebo kamenný obličej. Hluk se prý 

rozdělil na 2 tábory, ortodoxní zastánci čistého stylu (kteří takový přístup neuznávají) versus 

ti, co si myslí, že je to dobré oživení.“ 

  Já sama jsem si v jedné vesnici nedaleko Hluku nechala vyrobit od jedné z místních 

maléreček
95

 dvě lahve ručně zdobené tradičními slováckými ornamenty, a když jsem si je 

přebírala, tak jsem se jí dotázala, jaký je její názor na tvorbu PUK-PUKů a ukázala jsem jí 

několik fotografií jejich práce. Ona mi na to odpověděla: „Podívajte sa, já už su stará, bude 

mi skorem pětaosmdesát let a ti dnešní mladí, ti to už vůbec nechcú dělat. Jediného, kterého 

znám, je ten Láďa vedle v Hluku … ten to tam ještě drží při životě, ale jinak o to nikdo nemá 

zájem. Víte, ono je to moc pracné … víte jak ňa z teho bolí záda? A člověk na tem nezbohatne. 

To musí mět rád. Takže já su enem ráda, že sa tím někdo zabývá a to, že to dělají takhle … 

moderně … to sa mňa aj líbí. Hlavně, že to nějak dál žije … ta tradice.“            

 

3. 1. 10. Emické pojetí folkloru a toho, co je „slovácké“  

 

 Všech členů kapely i některých jejich fanoušků jsem se dotazovala, co si představují 

pod pojmem folklor, který byl v jejich narativech často přítomný.  

 Jednu z odpovědí mi poskytl Dacube: „Folklor je podle mě velice regionální 

záležitost…je to láska člověka k danému místu, kde žije…sotva vyjedu z Brna na Buchlovské 

                                                 
94

 Např. www.efemes.cz, www.trikazkyjova.cz, www.rolinda.cz,  www.ornamentika.cz, www.folklorstyl.cz, 

www.kacabaja.cz 
95

 Malérečky se zabývají ornamentálním malováním budov, nábytku a drobných upomínkových předmětů. 

Jméno konkrétní malérečky jsem si ale bohužel nepoznamenala.  

http://www.efemes.cz/
http://www.trikazkyjova.cz/
http://www.rolinda.cz/
http://ornamentika.cz/
http://www.folklorstyl.cz/
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kopce, tak z toho mám takový úžasný pocit…radost že su doma, ten nádherný výhled a ta 

krajina mezi Javořinou a údolím Moravy … a o tom to je ten folklor. Já mám pocit, že jsem si 

ho prožil daleko víc, když jsem od svých 15ti let tatovi na včelíně kosil trávu, štípal dřevo 

v lese… než kdybych chodil do nějakého kroužku. A to se snažíme právě dávat do těch textů a 

té hudby … ten náš současný folklor, kterým žijeme, ale každý to má asi trochu jinak.“          

A v jiném rozhovoru popisuje svůj pohled na ten tradiční folklor a jeho zástupce: „(t)a starší 

generace, odrostlá na té klasické lidové písni, na tom folkloru, tak ti nás vůbec neberou, ale 

nemám z toho špatný pocit, protože si myslím, že 90% lidí z té starší generace, co se věnuje 

folkloru, to podle mě nedělá s dobrým úmyslem, protože ti mladší to teď dělají s větší radostí 

a upřímností, než ti lidi, kterým je teď 60 nebo 70 roků, já tam vidím a cítím úplně tu faleš u 

těch lidí, ale možná je to můj zkreslený názor. Oni to ale spíš dělají proto, protože to teďka 

frčí … kdyby komunismus teďka pokračoval dál, tak by to asi byla mrtvá záležitost … za 

komančů třeba ty jízdy králů byly pořád slabší a slabší a teď je to strašná show a já pocházím 

z místa (z Hluku), kde se třeba z Holandska pořádaly zájezdy, aby se lidi jeli podívat na jízdu 

králů. A já z toho nemám dobrý pocit. Nechci ale nikomu zas křivdit. Já myslím, že ti mladí to 

berou vážně, ten folklor, to oblékání krojů, ne z donucení, jako třeba jejich rodiče. To se mi 

na tom líbí. Ne že musí, ale že to oni sami chcou.“ 

 Dacube tedy současný folklor provozovaný staršími lidmi označuje za falešný a 

turistický, zatímco v pojetí mladších ročníků tutéž věc akceptuje jako upřímnou, neboť ona 

mládež k tomu podle jeho názoru nebyla nucena, jako předchozí generace. Jistou rozpolcenost 

v názoru na folklor lze spatřit i ve výpovědích Šimona alias MC Včíla: „(p)okud hraje 

cimbálovka za doprovodu např. Bendeho
96

 zpěvu, který při tom hraje na kytaru, tak to někdo 

může brát jako takový paskvil, ale já jsem viděl, že se to tě lidem líbí, že se tím baví, tak proč 

ne. To je taky možná novodobý folklor, ale rozhodně to není nic alternativního … jako oni 

pořád zpívají ty stejné lidovky, jen si k tomu vezmou kytaru a hlas Bendeho, jinak moc jiní 

nejsou. Ale to je taky svým způsobem lidová zábava, ale já doufám, že na nás jako na paskvil 

nikdo nepohlíží. Ta jejich hudba mi totiž přijde jako taková prvoplánová, ale zas to nechcu 

hanět, možná to je nějaká konexe folkloru pro mladé lidi, třeba jako když zpívá Šuláková 

s Fleretem
97

, ono je to vlastně zrovna tohle docela hezké a pro ty lidi atraktivní.“  

 MC Včíl dál pokračuje o tom, co pro něj znamená autentický folklor: „Ta lidová 
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 Petr Bende - zpěvák, který se umístil druhý v soutěži Superstar, později získal ocenění Českého slavíka za 

Skokana roku. Občasně vystupuje s cimbálovou muzikou Grajcar. Viz např. 

https://www.youtube.com/watch?v=sU4Alfj1WH4  
97

 Jarmila Šuláková byla moravská folklórní zpěvačka a příležitostná herečka. Patřila k významným 

představitelkám folklórního zpěvu, občas je nazývána „valašskou královnou lidové písně. Kapela Fleret je 

folkrocková hudební skupina, se kterou kdysi hrával i Vlasta Redl. (zdroj wikipedie.org) 

https://www.youtube.com/watch?v=sU4Alfj1WH4
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muzika … ten folklor … je o tom, že když je ti třeba těžko, tak to nějakým způsobem vyzpíváš, 

je to o tom životě, ale ti profesionální hudebníci ... a tihle lidi, když už se teď pustí do toho 

skládání, tak mi to přijde takové moc vyumělkované, neautentické. Nedokážou vzít ty húsle a 

zabékat galánka mě sere, je to na piču … mosím platit daně. Já znám třeba cimbálovku           

- Gabrielovci - cimbálovka Stanislava Gabriela, to jsou fakt profíci, nejlepší muzikanti, co 

znám, ale oni už jak to berou profesionálně a tím, že mají nějaké hudební vzdělání, tak oni už 

to skládají … jakože do vážné muziky … už se od toho nedokážou oprostit a udělat to lidově, 

tak jak se to dělávalo dřív, za starých časů, to byl ten autentický pravý folklor …mi přijde“.  

Zcela explicitně se k danému tématu vyjadřuje Keikin: „To, co my děláme, to vychází 

z našeho folkloru. To znamená, že v textech používáme slovácké nářečí, používáme slovní 

obraty a příměry, které se používají hlavně tady na Slovácku. V podkladech zní i nástroje, 

jako housle, cimbál, které jsou typické pro folklorní soubory. A všechno je to o tom tady a teď. 

A v tom jsme asi paradoxně jiní než ten tradiční folklor, který pořád žije v minulosti.“  

Skalní fanoušci i běžní návštěvníci koncertů PSCrew o jejich hudební činnosti 

referovali jako o tom „našem, místním, slováckém, alternativním nebo folklorním hip-hopu.“ 

Na otázku proč si myslí, že se jedná o folklor či něco slováckého, zaznívala řada různých 

odpovědí, které shrnuje výpověď Aleny z Buchlovic (30 let): „No zaprvé na sobě mají ty 

košule … kroje, ty asi budou slovácké, jinak by je hnali (smích) … slyšela jsem i zvuk 

cimbálu, jestli se nepletu … a zpívají o víně a slivce a o tom, jak je tady na Slovácku krásně   

– a o tom se zpívá přece i v těch lidovkách, ne?“. Fanoušci se ve svých výpovědích shodují 

v tom, že to slovácké je pro ně obsažené především v textech, ale i ve vizáži hudebníků, 

kterou ovšem chápou buďto jako recesi tj. výsměch vůči folkloru anebo jako zvýraznění 

faktu, že hudebníci mají slovácké kořeny. Sami hudebníci své kroje, jak již bylo řečeno dříve, 

považují za odkaz na kontinualitu tradice, kterou se tím snaží zdůraznit, nikoliv jako recesi či 

parodii apod. Z odpovědí respondentů, kteří byli účastni koncertů PSCrew na Slovácku (jinde 

kapela nekoncertuje) vyplynulo, že za typicky slovácké atributy považují především: folklor, 

kroje, víno a slivovici, zpěv, cimbálovku, vinohrad, krásnou krajinu, slovácký ornament, 

folklorní festivaly a soubory atd.. Mezi negativními atributy pak zmiňovali nejčastěji: 

pomlouvání sousedů (drbání), závist, alkoholismus, maloměšťáctví (buranství), strach 

z čehokoliv nového, xenofobii apod.  Podobné odpovědi lze najít i u samotných hudebníků.   
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3. 2. Kapela 12:PIET 
 

3. 2. 1. Snapshot – 12:PIET  

 

12:PIET - koncert skupiny v klubu MÍR 

Místo konání: klub Mír, Uherské Hradiště, Slovácko 

Datum: 22. 5. 2015  

 

Klub Mír v Uherském Hradišti se nachází nedaleko centra města na okraji rozlehlého 

parku. Ke klubu přicházím pár minut před desátou hodinou večer. Už z dálky vidím ikonu 

klubu – sousoší dvou několikametrových holubic
98

 na římse zašedlé funkcionalistické 

přízemní budovy klubu. Sochy jsou zvětšenou kopií holubic, které se hojně používají coby 

figurální výzdoba náhrobků (živá holubice se dívá na ležící mrtvou holubicí). Před vchodem 

do klubu je několik kol zaparkovaných ve stojanu, poblíž stojí hloučky několika lidí, popíjejí, 

kouří a povídají si. Zaplatím vstupné 100,- Kč, obdržím žlutou pásku na ruku a vcházím do 

velké tmavé místnosti, ve které se nachází bar, stoly, židle a gauče na sezení, ale také stolní 

fotbal a menší taneční prostor s DJ pultem. Místností se zrovna rozléhá hip-hop, který 

z vinylových desek (z gramofonu tzv. turn-tablu) a za pomocí notebooku pouští DJ v typické 

robustní hip-hoperské kšiltovce s rovným kšiltem. Lidí v místnosti je asi 50, nikdo netančí, 

všichni posedávají a baví se s přáteli. Na baru si objednávám pití a moji pozornost poutá za 

barmany umístěná velká obrazovka s právě probíhajícím zápasem basketballu, který 

v atmosféře klubu působí nepatřičně. Sportovní kanál zůstává zapnut po celý večer, takže se 

na něm vystřídá řada rozličných sportů. Potkávám Martina (Puk-Puk), jednoho z organizátorů 

této akce, a ten s poukazem na televizi vzpomíná, jak zde na jedné psytrancové párty 

v televizi celou dobu probíhal box a barmani se ho nechtěli vzdát a to prý „bylo hodně divné 

sledovat, jak se lidé mlátí na psychedelickém večírku.“  

Kromě této místnosti se v budově nachází ještě velký sál, kde se odehrávají koncerty. 

Jedná se o běžný klubový prostor – vysoký strop, světle žluté holé stěny, vyvýšené a 

prostorné pódium, v jehož zadní části je velká červená divadelní opona. Naproti podiu za 

tanečním prostorem se nachází rovněž vyvýšený zvukařský pult. Hned vedle zvukaře je také 

menší bar. Jedinými dekoracemi, které upomínají na fakt, že se nacházíme na Slovácku, jsou 
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 Plastiky dvou holubic v nadživotní velikosti instaloval na střechu klubu Mír v roce 2002 mladý výtvarník 

z Hluku na Slovácku - Jiří Světinský v rámci happeningu Carpe The End (28. letní filmové školy). „Holubice si 
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Světinskému), že kino Mír vypadá trochu jako pomník a holubice míru se tam v této transformaci hodí“ sdělil mi 

k tématu Martin-PUKPUK, který svému kamarádovi ze střední školy pomáhal holubice instalovat.  
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dvě dlouhé úzké plachty s modrobílými slováckými ornamenty, zavěšené od stropu až na zem 

po obou stranách pódia (viz obr. 17).  

V sále se chystá aparatura a koncert prý začne o hodinu později. V menší místnosti 

začíná být čím dál víc zakouřeno a tak se jdu podívat ven. Před klubem stojí už asi 30 lidí. Za 

klubem se nachází Slovácké muzeum, poblíž je kašna, u které stojí hlouček asi 15tiletých 

kluků a všichni kouří jointy. Na okraji parku se také nachází kino Hvězda a sportovní stadion. 

Vydávám se do nedalekého centra Uherského Hradiště. V ulicích potkávám party lidí 

popíjejících vesměs víno z láhví, nahlížím do prosklených kaváren a několika malých disko 

klubů. Lidé jsou zde mnohem formálněji oblečení než osazenstvo klubu Mír, kde převládají 

mikiny a trička. Uherské Hradiště v samém centru působí v páteční noci spíše jako poklidné 

město.            

 Kolem jedenácté hodiny se vracím do klubu Mír. Ze vchodu doslova vyletí dva muži a 

jejich rvačka probíhá ještě pár minut venku, než je kdosi od sebe odtrhne. Před vchodem 

potkávám několik známých ze slovácké psytrancové akce (Cosmic frog) a našeho předešlého 

studentského etnomuzikologického výzkumu. Dozvídám se, že parta pěti asi třicetiletých žen 

si udělala „dámskou jízdu, děti a manžely nechaly doma a vyrazily na piety.“ Právě kolem 

procházejí všichni tři členové kapely 12:PIET a v „civilním“ oblečení do klubu vnášejí své 

nástroje (bicí, akordeon a kytaru). Po chvíli začínají ladit se zvukařem, což jim zabere asi 15 

minut. Pak odcházejí a vracejí se převlečení do svých slováckých vyšívaných košil a sukní a 

jako obvykle jsou všichni bosí. Začátek koncertu byl sice avizovaný na 22. hodinu, začalo se 

ale až ve 23:15 hod.  

Členové 12:PIET vstupují na podium a na očích mají nasazené svářečské brýle. Před 

začátkem hry se každý z nich osobně pozdraví s někým z publika (většinou podáním ruky, 

mávnutím). Robert a Aleš pak ještě z pódia políbí pár slečen, které na ně pod pódiem mávaly. 

Pak se k mikrofonu postaví Robert, v ruce drží láhev s čirou tekutinou, napije se z ní a říká: 

„Já nevím, jak je to možné, ale my máme furt v těch taškách s krojama vždycky víno a dva 

půllitry slivovice … to bude asi tím, že jsme z Nivnice.“ Poté se znovu napije a pokládá 

slivovici na kraj pódia a dodává: „Jestli si chcete taky dát, tak je tady k dispozici.“ Robert pak 

otevře ještě druhou láhev slivovice a tu podává Alešovi a Ríšovi. Oba se napijí, Aleš se slovy 

„nazdraví, ať se vám daří“, Robert si mezitím na záda přes rameno natáhne popruh, na kterém 

je uchycen jeho buben s činely a avizuje první skladbu: „Takže první písnička se jmenuje 

Bánovský hrádek
99

 a je stará jak pitná voda.“ Ríša se rozehrává na akordeon a do toho Aleš 
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 Seznam a všechny texty písní jsou součástí přílohy této práce.  
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prohlásí: „Já sem si tu sukňu dneska málo uvázál, takže je možné, že ňa spadne sukňa a vy 

uvidíte, co jste ještě neviděli…ale to je jedno“, mávne rukou a dolaďuje kytaru. Robert to 

okamžitě okomentuje: „Dneska není naostro, takže je to v pohodě.“ Poté začínají hrát a 

kytarista s bubeníkem zpívají unisono píseň Bánovský hrádek.  

Tato skladba svým rychlým tempem, jednoduchým 4/4 rytmem a snadno 

zapamatovatelnou melodií i textem brzy rozproudí publikum v prvních řadách v tzv. kotli
100

. 

Sál už je z velké části zaplněný, ale každý má relativně dostatek místa na tanec, respektive 

skákání a pogování
101

, tolik typické pro publikum 12:PIET. Členové kapely mají po celou 

dobu písně a v průběhu několika dalších nasazené ony svářečské brýle. Po první písni 

následuje potlesk a pochvalné pískání. Poté bubeník a zpěvák Robert do mikrofonu vyzývá 

k toleranci menšin slovy: „Buďme tolerantní, vyserme sa na všechny ty rasistické pičoviny a 

buďme tolerantní vůči menšinám, hlavně těm našim Cikánom. Tohle je písnička, která je pro 

Cikány o Cikánech od Cikánů. Tuhle písničku si objednali naši cikánští kamarádi 

z Uherského Brodu, to vy asi víte, kde to je. Tak k nim buďme tolerantní.“ Lidé to kvitují 

potleskem a kapela hraje Píseň o Cikánce – Cigaňu.  

Po ní následuje nijak nekomentovaná skladba Hradišťský prasečák smrdí. Původně se 

jedná o skladbu Nivnický prasečák, ale název je vždy upravován podle místa koncertu nebo 

části města, kde se koncert odehrává. Další píseň se jmenuje Poserme sa, v Korytné je ples, 

ale hudebníci v textu opět zpívají „na Míru je ples.“  

Všechny písně jsou velmi dynamické a publikum většinou tančí, nebo se pohupuje 

v rytmu. Zde moji pozornost poutá pár – muž s tričkem supermana a žena s tričkem batmana. 

Ti spolu jako jediní, po dobu celého koncertu, tančí párový tanec, respektive spolu 

synchronizovaně pogují, jinak každý tančí sám. Zaujala mě také žena (cca 30 let), která celý 

koncert vydrží v rychlém čardášovém tempu energicky a kontinuálně tančit ve stylu aerobiku. 

Ostatní lidé mají povětšinou ruce nad hlavou, máchají jimi kolem sebe, skáčou a zejména 

mladší muži (20 – 30 let) provozují již zmíněné punkové pogo. Někteří návštěvníci mají na 

sobě trička s moderními adaptacemi tradičních slováckých ornamentů
102

, občas zahlédnu i 

nějakou slováckou placku (viz obr. 2) upevněnou na tričku nebo mikině.  

 Všímám si, že členové kapely mezi jednotlivými písněmi provokují publikum o něco 

                                                 
100

 Kotel je běžně používaný termín pro část publika, která se nachází nejblíže pódiu a většinou také nejvíce 

tančí, aplauduje a interaguje s kapelou.   
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 Pogo – (pogování) je tanec, který vznikl na konci 70. let jako vzdor proti diskotékové kultuře. Tancuje se 

hlavně na punkových nebo metalových koncertech…. Tento tanec nemá žádný pevný řád, tanečníci se při něm 

řídí svou intuicí a taky rytmem hudby. Je zde pouze pár pravidel…lidé nejblíže pódiu (v tzv. kotli) skáčou, 

máchají kolem sebe rukama a nohama a naráží do sebe. (Wikipedie) 
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 Patrně z dílny PUK-PUK z mimikry.net nebo se jedná o značku Trika z Kyjova z www.trikazkyjova.cz či 

jiné.  

http://www.trikazkyjova.cz/
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méně, než je tomu běžné na jiných koncertech. V Dejvické nádražce nebo na koncertě ve 

Žďáře nad Sázavou prostor mezi skladbami prokládali hláškami typu „No, co čumíte, 

tancujte! Kam jdete, chlastejte a tančete…“ nebo jinde na Slovácku, konkrétně v klubu 

Underground v Hradčovicích, své publikum oslovovali takto: „Kde máte kroje? Kroj má být 

krásný, nažehlený, po babičce…kde máte kroje? Běžte se domů převlíct.“  

Kytarista, již evidentně značně opilý, oznamuje poslední píseň. Jelikož se ale jedná 

teprve o čtvrtou skladbu, tak ho publikum nebere vážně a nijak na to nereaguje. Kapela hraje 

dál a kytarista v podstatě až do konce koncertu neustále opakuje, že se jedná o poslední píseň. 

V průběhu celého koncertu doprovází vystoupení různé základní světelné efekty, především 

pak výrazný stroboskop.  

Na konci další skladby si bubeník Robert nasazuje na hlavu „babský šátek“ a já na 

základě předchozích koncertů už vím, že bude následovat parodie na volání do radia, 

konkrétně do pořadu Morava krásná zem
103

. Kytarista a harmonikář hrají tlumeně 

jednoduchou melodii, zatímco Robert do mikrofonu imituje zvuk vytáčení telefonu a říká: „už 

vytáčíme…tůůůůt…paní Slabáková je možná na záchodě….“ Poté Robert imituje radiový 

rozhovor dvou žen. Paroduje starší ženu, Marii Večeřovou ze Zlámanca, volající do radia 

s původně stručným přáním pro svého zesnulého manžela, ze kterého vzejde velmi obšírné 

přání pro všechny možné příbuzné na Slovácku
104

.  

 Robert si sundává šátek, sklízí velký potlesk a většina lidí se směje. Mě to opět 

evokuje moji moravskou babičku, která velmi podobným stylem takto každý měsíc s různými 

přáními volala do stejného radia. Následuje další skladba s názvem Sobě, která je jako jedna 

z mála v pomalém, netanečním tempu. Další píseň Pa, miláčku bubeník Robert uvádí slovy: 

„Další písnička je pro všecky zamilované, a pro všecky rozvedené a znovu zamilované…a 

znova rozvedené!“ 

Publikum na tento hit kapely opět velice energicky tancuje, ale najdou se zde i tací, co 

se tváří značně rozpačitě. Ti nad některými vulgárními částmi textu kroutí hlavou a zvedají 

překvapením obočí, ruce mají zkřížené na hrudi a nehýbou se, jen vše pozorují. Podle 

oblečení (košile a formální kalhoty) soudím, že sem pravděpodobně zavítali náhodně nebo 
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 Pořad Morava krásná zem vysílá každý všední den Český rozhlas Brno. Podle popisu pořadu z webových 
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a uvádějí Ivana Slabáková a Jiřina Ostrá. 
104
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minimálně neměli ponětí, o jaký druh koncertu se jedná
105

. V sále touto dobou může být 

kolem dvou set návštěvníků a ve vedlejší místnosti s DJem se jich zdržuje dalších asi třicet. 

Kapela dále avizuje Slováckou hymnu. Jedná se o nápěv slovenské státní hymny Nad Tatrou 

sa blýska s novým textem odkazujícím na Slovácko. V jejím průběhu stojí několik mužů 

nehnutě pod pódiem, pravou ruku mají přiloženou na srdci a nahlas zpívají s kapelou. Konec 

skladby je doprovázen obzvlášť velkým potleskem. Po slovácké hymně následuje píseň, 

kterou Robert představuje následovně: „Tak tohle by měl být něco jako tak zvaný hip-hop, ale 

my jsme to změnili na hrob- pop a hip-hrob. A co k tomu potřebujeme? Potřebujete k tomu 

hlavně pokérované ruky, rukávy – nejlépe kytky, fuchsie a tak.“ Kytarista Aleš si mezitím 

svléká košili a je vidět, že má barevně potetované obě ruce od paží až k zápěstím, zblízka je 

ovšem rozpoznatelné, že se jedná o navlékací rukávy imitující tetování (viz obr. 18 a 19). 

Robert dál pokračuje: „Koupíte si kšiltovky, nasadíte si je nejlépe takhle na bok“ a nasazuje si 

na hlavu zelenou kšiltovku, Aleš si nasazuje žlutou a Ríša černou. „Pak se použijí výrazy jako 

check, check, yo, yo, back today a další takové bláboly,“ dodává Robert a Aleš se přidává: 

„Yo, yo, do piči, yo, kurva vole, je teprve dvanáct pět, skrz mé kulaté brýle vidím kulatý svět a 

co je zatím, mám v piči, skrz mé brýle vidím kulatý svět, pičo vole….“ Spouští se siréna, jeden 

z mála elektronických efektů, které kapela používá. Efekty ovládá Ríša pomocí sampleru
106

 

upevněného na svém akordeonu. Aleš se natolik ponořil do své role hip-hopera, že nepřestává 

s vulgárními nadávkami a ty dále graduje, až ho Robert musí přímo na pódiu „krotit“ gesty a 

vyzývat ho, aby mlčel. Následuje parodie na hip-hop - skladba Hajdaláci. Po krátké přestávce 

(na pivo a slivovici) hraje kapela další skladbu, jeden ze svých dalších hitů - Na mašině. 

Velká část publika tuto píseň zpívá s kapelou. V průběhu skladby někdo podává na podium 

jointa, hudebníci si z něj párkrát potáhnou, a pak ho posílají dál. Víno, pivo, slivovice nebo 

jointy se na podiu objevují pravidelně po celou dobu koncertu. Text písně Na mašině obsahuje 

mnohem vulgárnější výrazy, než např. v oficiálním videoklipu
107

 k dané skladbě. Další a 

zároveň poslední skladba je jediná zcela elektronická, harmonikář Ríša spouští pomocí 

sampleru jednoduchý beat. Kytarista Aleš přehnaně tančí, pouze ve fěrtochu (zástěře ke kroji), 

který vzadu není úplně dopnutý, takže je mu vidět černé spodní prádlo, a zpívá „víno já v 

žilách, víno já v žilách mám,“ což několikrát opakuje. Pak se k němu připojí Robert s jiným 

textem, kterému ovšem není rozumět. Poté oba začnou zpívat „Lajbl lajb, kacabaja kacabaja 

... víno já v žilách, víno já v žilách mám … obleču si kroj, obleču si kroj ... lajbl lajb, kacabaja 
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 Sampler je elektronický hudební nástroj, který pracuje se zvukovými vzorky tzv. samply. 
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kacabaja
108

.“ Text se poté ještě několikrát změní, ale vzhledem k opilosti členů kapely už 

nerozumím ani slovo z toho, co zpívají, na konci pak Aleš trochu zřetelněji zamumlá: „tož to 

je konec toho našeho folkloru, dobrou noc vinšuju.“  

Ostatní kluci pak jen mávnou rukama na pozdrav a odcházejí s nástroji z pódia. 

Publikum skanduje a chce další přídavek, ale kluci se odebírají do šatny a další skladbu už 

nepřidávají. To mě překvapuje, protože na ostatních, mnou navštívených koncertech, 

přidávali ještě minimálně další 2-3 písně, někdy až půlhodinu a obecně koncerty trvaly kolem 

1,5 až 2 hodin. Koncert v Uherském Hradišti trval téměř přesně hodinu. Později jsem se od 

Roberta dozvěděla, že po předešlém koncertě v Luhačovicích, na který jsem kvůli kolonám na 

dálnici nestihla dorazit, už „byli značně ovíněni, zhulení a společensky unavení.“  

Po kapele 12:Piet nastupuje formace Ganjaband Ivana Štráfka, což je kapela 

z Napajedel hrající reggae punk
109

.“ Tato kapela má sedm členů a pestré nástrojové obsazení   

- elektronické kytary, bicí soupravu, trubku, elektronické klávesy apod., a specifický, spíše 

monotónní, textový repertoár týkající se především kouření marihuany. Kapela v rytmu 

reggae hraje něco přes hodinu a půl, poté se koncertní sál uzavírá.  

3. 2. 2. Prezentace kapely 12:PIET 

 

 „Akustycký pank ze Slovácka / Slovácký akustyk pank / Nivnická punková úderka / 

Místopisné fláky o chlastu, hulení, životě a luďoch, surové aj veselé, k tancu aj potlesku / 

12:piet ze Slovácka pod Javořinú, před Korytnú / Hrob-pop / Hudební těleso zpracovávající 

vlivy folkóru, rocku, punku, jazzu i dalších hudebních a životních přístupů / folklórno-

táborákový-cimbálovo-dechovkový mišmaš ze Slovácka / Hrobpopový válec slováckého 

akustyk panku / Slovácký Neofolkor, hip-hrob, hrop-pop.“  

 Tyto krátké anotace, které jsou uvedené na letácích, plakátech, virtuálních 

upoutávkách apod. odkazují na koncerty kapely 12:PIET. Kapela disponuje vlastními 

webovými stránkami 12piet.cz, ovšem kromě odkazů na připravované koncerty a videa zde 

popis kapely a jejich členů absentuje. Nejvíce se o kapele můžeme dozvědět z jejich 

facebookového profilu
110

, který má v současnosti 755 sledujících fanoušků
111

. Kapela se také 

                                                 
108

 Lajbl = vesta, kacabaja = kabátek viz Slovních slováckých termínů vyskytujících se v textu, který je součástí 

přílohy této práce.   
109

 Viz www.bandzone.cz 

110
 Dostupný po přihlášení na stránky facebooku zde: https://www.facebook.com/groups/138849859947/ Pomocí 

facebooku a tzv. událostí, které zde s těmito členy sdílí, se fanoušci kapely dozvídají o připravovaných 

koncertech, albech, jsou zde přidávány odkazy na video upoutávky na koncerty, fotky a videa z uskutečněných 

koncertů apod. Na facebookový profil kapely (po schválení administrátorem) mohou přidávat i různé informace 

samotní fanoušci. 
111

 Údaj k červnu roku 2018.  

https://www.facebook.com/groups/138849859947/
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prezentuje na serveru sdružujícím české a slovenské hudební kapely bandzone.cz, kde jsou 

k dispozici vybrané ukázky z jejich tvorby, odkazy na koncerty apod. Všechny skladby kapely 

je možné si poslechnout a po zaplacení poplatku (za jednotlivé skladby nebo celá alba) i 

stáhnout na serveru bandcamp.com
112

, kde se prezentují kapely z celého světa, nebo na 

spotify.com.  

 Kapela 12:PIET, kromě běžně používaných statických obrazových upoutávek na 

koncerty či nová alba, začala během posledních tří let využívat krátké 1 - 3 minutové video 

upoutávky
113

. Ty si kapela produkuje sama a většinou jsou vytvářeny jen pro koncerty, u 

kterých se očekává vyšší účast (např. hrají ve větším klubu, se známější kapelou apod.). 

Shodným rysem upoutávek je snaha jimi pobavit publikum (vtipem, originalitou, 

přirozeností), používání slováckého dialektu a různé další odkazy na Slovácko (zvuk cimbálu, 

popíjení vína, slivovice apod.). Příkladem může být upoutávka na společný koncert s kapelou 

PONK
114

. Tuto upoutávku jsem na koncertě v brněnském Livingstonu (2017) diskutovala 

s Alešem, který mi sdělil, že přesně odráží jejich současné životy a to, jak moc je obtížné 

kapelu zkoordinovat a někde se sejít a dodal: “My si nic nemusíme vymýšlať, ani reklamu, ani 

ty demence k těm našim peckám (myšleno texty k písním). My to všechno žijeme.“ Některé 

upoutávky jsou ovšem zcela vymyšlené
115

.  

 Aleš s Robertem jsou také autory videoklipů kapely, ve kterých většinou vystupuje 

celá skupina a jejich děj se odehrává převážně na Slovácku. Mezi nejsledovanější klipy patří 

Na mašině (celý videoklip je orámován slováckým ornamentem – viz obr. č. 21), Pa miláčku 

a DJ Septyk
116

.  

3. 2. 3. Vznik kapely a její členové 

 

 Kapela 12:PIET vznikla v roce 1997 na Slovácku a původně ji tvořilo šest hudebníků. 

Zpočátku hráli spíše rock, zpívali i anglicky a vystupovali v různých kostýmech. Slovácké 

kroje začali používat až od roku 2007, protože podle Roberta „lidi bavily asi úplně nejvíc“. V 

průběhu času se kapela zredukovala pouze na tři hudebníky – Aleš (kytara + zpěv, 39 let), 

Robert (bicí + zpěv, 40 let) a Richard (akordeon, 40 let), kteří v téže sestavě vystupovali od 

                                                 
112

 „Filosofií“ tohoto serveru je, že převážná část výdělku z prodeje skladeb putuje přímo na účet jednotlivých 

kapel, viz jejich motto: „discover amazing new music and directly support the artists who make it“ 

(www.bandcamp.com)  
113

 Odkazy na většinu z nich jsou uvedeny v příloze této práce.  
114

Viz https://www.youtube.com/watch?v=LQ2o-uDNg5M&feature=youtu.be – v ní si hudebníci vzájemně 

telefonují, přičemž je každý zastižen v jiné situaci – v posteli, na procházce, se třemi dětmi v obchodě, na 

tréninku boxu nebo na pláži na Srí Lance - a každému se to „zrovna moc nehodí“. 
115

 Viz upoutávka na koncert v Kuřimi - https://www.youtube.com/watch?v=d9rrJRiFxr8  
116

 Údaje jsem vyhodnocovala podle počtu zhlédnutí na youtube.com. Odkazy na ně jsou uvedeny v příloze.  

http://www.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LQ2o-uDNg5M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d9rrJRiFxr8
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roku 2006 až do roku 2016, kdy se k nim přidal baskytarista Jakub (38 let).   

 Název kapely vznikl během zkoušky u kamaráda ve vinném sklepě na Slovácku, kde 

na zdi visely hodiny, jejichž ručičky se zasekly na čase 12:05. Kapela od roku 2002 do roku 

2016 vydala dohromady sedm alb
117

. V roce 2016, v dočasné spolupráci s kapelou PONK, 

nahrály své poslední CD s názvem My sme folklor! … a ty si pyča!  

 Aleš a Jakub jsou hudebníci samouci. Richard a Robert absolvovali hru na akordeon 

v základní lidové škole umění. Richard u akordeonu zůstal, Robert se pak coby samouk naučil 

hrát na ještě bicí, baskytaru, kytaru apod. Všichni hudebníci jsou původem z různých 

slováckých vesnic (Nivnice, Šumice apod.). Robert se v současnosti živí jako filmový zvukař, 

Aleš je grafický designér, Richard je učitelem informatiky a muzikoterapie na střední škole a 

Jakub pracuje v oblasti informačních technologií. Robert a Aleš žijí již několik let v Praze, 

Richard a Jakub na Slovácku.  

3. 2. 4. Punk jako žánr kapely 12:PIET – vizáž, hudba a texty 

 

 Kapela 12:PIET se v rozhovorech vždy brání jakémukoliv „škatulkování“, což 

vystihuje Richard, když říká: „(n)ejsme stylově vyhranění a můžeme tak bez problémů 

experimentovat s různými styly.“, přesto se většinou shodnou na tom, že je nejvíce vystihuje 

spojení slovácký punk, který se vyskytuje i na většině prezentačních materiálů. Ovšem 

v případě, kdy koncertují na Slovácku, tak k tomuto popisku dodávají ještě přesnější určení 

lokality, tj. z Nivnice či nivnický punk. Kytarista Aleše výběr žánru punku popisuje 

následovně: „(s)chovají se v něm všechny naše nedokonalosti, které mnohdy plynou z toho, že 

jsme samouci … teda alespoň já su … anebo možná spíš to, když si při koncertu trochu 

přihneme slivovičky nebo dáme nějaké to brčko. Prostě ta hudba pak nemusí být úplně 

perfektní … my si v podstatě můžeme řádit jak kurňa chceme a s tím se v punku počítá.“ 

Podobě na to nahlíží také akordeonista Richard: „My vlastně zkoušíme tak maximálně 2x do 

roka … není na to čas – občas vyzkoušíme něco nového těsně před koncertem … no a že je 

sem tam chyba … o preciznost nejde … prostě punk.“  

 Slovo punk znamená v angličtině „výtržník“ a, jak dále píší Heřmanský a Novotná (in 

Janeček (ed.), 2011:96), jeho kořeny sahají na konec 60. let 20. století, kdy vznikl jako projev 

vzdoru vůči technizaci a komercionalizaci rock´n´rollu. „Punková hudba je charakteristická 

jednoduchostí a úderností, v textech se pak objevuje poetika drsného života na ulici, života 

bez budoucnosti.“ (ibid.).  Autoři dále zmiňují typickou punkovou vizáž, kterou tvoří barevný 

                                                 
117

 Vydaná alba: 12:PIET (r. 2007), SCHULTZ 52 (r. 2009), OFICIÁLNÍ VÍTĚZOVÉ SRAČKOSTYLU (r. 

2011), HŇUPO / CHL´PAJ (r. 2013), PEPA POBLUJÁNEK A JAK POBLUJAN (r. 2015), MY SME 

FOLKLOR! … A TY SI PYČA! (r. 2016).  
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natužený účes zvaný číro, kožená bunda označovaná jako křivák, vysoké boty, spínací 

špendlíky, řetězy apod. (ibid.). Členové kapely 12:PIET ve své vizáži sice nevyužívají onu 

zmíněnou typicky punkovou, ale na koncertech vždy vystupují v dámských krojových 

sukních či zástěrách a mužských krojových košilích, bosí a většinou s nějakými bizarními 

doplňky – květovaným věnečkem na hlavě, svářečskými či plaveckými brýlemi apod. 

Slovácké kroje - původní filmové kostýmy ze seriálu Slovácko sa nesúdí - získali Aleš a 

Robert po jejich vyřazení ze zlínského filmového fundusu, kde se podíleli na natáčení 

večerníčku Krysáci. Aleš doplňuje: „Už je to rozškubané a zašité milionkrát, tož ale pokračuje 

to v té tradici, ty košule nosil Króner
118

, takže pro nás je to srdcovka… gatě tam nebyly ...ale 

sukně jo, takže to nosíme ... my jsme stejně ta krev ... a taky to větrá ty gule aspoň.“  

 Co se týče hudby, je definice „jednoduchosti a údernosti“ punku zcela na místě, což 

potvrzuje i Aleš: „My si vždycky vystačíme s pár akordama … rychlý buben, čardášovité 

tempo … Čím je to jednodušší, tím je to lepší. Tím to u publika i víc funguje.“ A dále popisuje 

obsah jejich skladeb: „Většina písniček je o chlastu a životních peripetiách s tím spojených. 

Baby, ganja, slivovica, life is life … Nestává sa moc kapelám, že sa publikum naučí písničku 

během hraní a na konec zpívajů refrén všeci dohromady. Ale tak to bylo dycky aj s cimbálem. 

Písničky měly převážně dvě témata - vínečko a dcérečky – baby a chlast. Dvě věci, keré znajů 

všeci, keré všeckých spojujů a každý sa s tím može ztotožnit. Tak nejak to máme aj my, ale u 

nás to néni kalkul, protože to bylo v příručce, jak napsat hit, ale čistě přirozený jev. My sme 

prostě takoví doopravdy. Hovada, ožralci, rypáci ale srdéčko tluče, to kurva tluče jak sa patří. 

Písničky odrážejí naše zážitky nebo typické výjevy ze života, které se ale staly nám osobně, až 

až na výjimky - jako třeba Kriminál - tato píseň ke mně přišla, když sem dva roky vodil dcerku 

do školky kolem ruzyňského kriminálu a viděl ty potetované ruce a postavy skrze zamřížované 

okénka.“           

 Podobný názor zastává i Robert: „Život na Slovácku má svoji poetiku a tu se snažíme 

udržet aj při životě v Praze. Nejjednodušší cesta je příběhy převést do písní a chytlavých 

refrénů … takto je komunikace jednoduchá.“ A dále pokračuje o tom, co považuje na textech 

za slovácké a o čem vypovídají: „Podprahově používáme některé harmonie, které jsou na 

Slovácku běžné, taky občas slyšet vliv Maďarska a Balkánu. Jinak se jedná o tří-akordové 

odrhovačky v rychlém tempu. Textama se snažíme vždycky na něco poukázat, vypíchnout 

nějaké pocit, aby se posluchač ztotožnil nebo se dokázal do děje vžít, udělat si z někoho nebo 

nějaké skupiny lidí srandu, případně je rovnou nasrat a to tak, aby si pak společně onu píseň 
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 Herec Josef Króner účinkoval jako hlavní postava v seriálu Slovácko sa nesúdí.  
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zpívali s nama. V těchto malých válkách je jistá tradice, věčné handrkování mezi Nivnicú a 

Korytnú
119

, posmívání se Sucholožanom a tak.“  

 Konkrétněji o jednotlivých skladbách referuje Aleš: „Píseň Valach na Bar
120

 je reakce 

a paralela na nesmyslné spory, agresi a filozofii nejen islámské kultury. Nesmyslné zabíjení 

bezvěrců kvůli tomu, že věří v jiného boha? Bůh je přeci jenom jeden, ale má jiné jména. 

Zmíněné připodobnění ke sporu o tom, kdo pálí lepší slivovici, je tak krásně popisné.“  

 Na otázku, které z písní z jejich repertoáru považuje za opravdu slovácké, Aleš 

odpovídá: „Asi všecky, ale hlavně ty, co vznikly v době, když jsme ještě žili na Slovácku. 

Písničky, které vznikly později, už byly reakce na jiné životní situace, i když jsou zabaleny ve 

slováckém dialektu. Slovácký dialekt je totiž mnohem zpěvnější a muziko-malebnější než ostrá 

čeština. Nedej bože, kdybych písničky zpíval v pražským slangu. To bych si musel vzít na 

pódium toaletní papír na utírání úst po každé písničce. Fuj!“  

 Za písně, které vznikaly mimo slovácký region, lze považovat např. již zmíněnou 

skladbu Kriminál, Pražskou imigrační, Děčín, Hodně hustý vychytávky atd. Ostatní skladby, 

namátkově - Borovička, Poserme sa v Korytné je ples, Nivnický prasečák, Na mašině/Motaj, 

Slovácká hymna, Nivnická jizva, Sobě, Bánovský hrádek
121

, lze ovšem považovat za typicky 

„slovácké“, protože se v nich explicitně objevují odkazy spjaté s každodenním životem a 

reáliemi Slovácka. Podobně jako u kapely PSCrew, jsou hlavními tématy většiny písní kapely 

12:PIET holdování alkoholu (víno, slivovice, borovička), kouření a pěstování marihuany, 

ženy, mezi-vesnická rivalita, popis života na slovácké vesnici apod. Jak již bylo zmíněno, 

všechny písně jsou zpívány ve slováckém dialektu a často se v nich vyskytují vulgární výrazy, 

což jsou atributy, které vystihují i samotné členy kapely v jejich „civilním“ životě.    

  Co týče hudby, většina skladeb, jak již bylo zmíněno, je hrána v rychlém tempu 

s využitím základních akordů. Hudba je taneční i poslechová a obě dvě složky v ní hrají stejně 

důležitou roli (na rozdíl např. od hudby kapely PSCrew, kde počítačově vytvořená hudba tvoří 

spíše upozaděný podkres, aby vynikla její textová složka tj. rapování). Komplikovanější 

hudební pasáže zastává Richard se svým akordeonem a improvizovanými krátkými sóly 

v jednotlivých písních. Každá skladba má danou základní melodii, při které hudebníci na 

koncertech mnohdy improvizují (textově i instrumentálně). Na případné chyby není brát zřetel 

a jak hudebníci, tak diváci je zcela otevřeně tolerují a považují je v jejich hudbě za přirozené, 

jak vyplynulo z rozhovorů i reakcí publika.  
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 Zde odkazuje na skladbu Poserme sa, v Korytné je ples“ (celé znění textu viz příloha).  
120

 Parafráze na „Alláh akbar“. Celé znění textu viz příloha.  
121

 Texty všech skladeb jsou uvedeny v příloze.  
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 A co si o jejich hudbě myslí fanoušci či běžní návštěvníci koncertů kapely? V 

odpovědích často zaznívala, kromě hodnotících adjektiv (dobří, skvělí, ulítli, divní, uřvaní 

atd.), slova jako - recese, sranda, vtip, rebelové, fuckeři, (pozn. myšleno ve smyslu „ti, co 

nerespektují konvence“), případně – exotika ze Slovácka, export z jižní Moravy, úlet v krojích 

apod. V jednom z rozhovorů mi na výše zmíněnou otázku podal vystihující odpověď Martin z 

Uherského Ostroha (35 let): „(d)ělají to dobře kluci … jakože si ze všeho dělají prču, nic jim 

není svaté … tepou do všeho … podle mě je to taková recese, prostě sranda … i ty jejich 

kroje, tím podle mě chcú kérovat do té tradiční větve … ta je tady na každém kroku, až se 

z teho stává dost velká komerčárna pro turisty.“ 

 

Příklady textů dvou písní s akordy:  

 

Sobě 

Ami   Dmi   Emi 

Na našem malém dvorečku su hlavní hvězda já 

misím těsto na vdolečky, zelé nakládám. 

Cibulu pak okopávám, betón polévám 

prasklú rýnu zaletuju, přes humno zamávám. 

 
Krávu dójím, prasa krmím, 

kuřince zametám, pohnójím šak záhumenku, 

všecko dělám sám. 

 
REF.4x : všecko, všecko dělám sám  
 
A když všecko, tak fakt všecko, na to já su stár 

a kdybych mňél v sobě ďúru děcka rodím sám. 

Na našém malém dvorečku sa stíny prodlužujú 

spat ale ít nemožu, stará dojde dóm. 

 
REF.4x : všecko, všecko dělám sám 

A já přídu za Straňákem, velké péro má, 

starý v kroji, práca stójí, slépka zanášá. 

Za všecko, za všecko si možeš sám, 

Za všecko, za všecko si možeš sám, ty tela! 

 

Páleničářská 

Dis  Gis  Cis 

Praščá balón pod kotlem 

když my pálíme kvas, 

stejně jak ti před nama, to my děláme zas, 

teploměr je pokleslý až přímo na nulu, 

šak, zahřejem sa práců, tož ulej štamprlu. 
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Já sem letos vypálíl přes dvacet metráků, 

a stačili dvě oslavy a je to všecko v prdeli. 

na rok zasej vypálím třicet metrů cukráku 

a dam tam metrák erteplí, to ste kurva estě nepili. 

 
Hoď polénko pod kotel a ulej nedá sa, 

a zajdi rožnůt pod šopů, nejak divně stmívá sa. 

tak sme letos vypálili, rána sme sa dožili 

 
Dis  Gis  Dis  Gis 

a narok když to vyjde a bude dost kvasu, 

nechám si já zavést, trubky z pálenice, 

přímo do žíly. 

 

 

3. 2. 5. Publikum a místa konání koncertů 

 

 Publikum většinou tvoří asi ze dvou třetin muži. Věkové rozpětí je mezi 20 a 40 lety. 

Na Slovácku navštěvují koncerty 12:PIET ve valné většině přímo lidi ze Slovácka. Koncerty 

v Praze jsou účastnicky mnohem různorodější a záleží na tom, jestli se jedná o samostatný 

koncert kapely nebo účinkuje jako předkapela někoho jiného atd. Samostatné koncerty kapely 

navštěvují většinou lidé žijící v Praze, ovšem mnoho z nich, jak jsem během několikaletého 

výzkumu zjistila, je původem z Moravy (severní i jižní), další jsou buďto přímo Pražáci nebo 

z jiných částí Čech. Pokaždé, když jsem se dala do řeči s někým, kdo byl na koncertě poprvé, 

tak mi bylo většinou řečeno, že se tam daný člověk dostal na doporučení někoho známého, 

který byl taktéž na koncertě přítomen. Na pražských koncertech jsem zaregistrovala ojediněle 

i cizince
122

 - jednalo se o koncerty, kde skupina 12:PIET vystupovala jako předkapela nebo 

byla součástí festivalového programu. Publikum na takových akcích bylo mnohem 

variabilnější. Své skalní fanoušky má kapela především na Slovácku. Tamější koncerty, jak 

jsem při svém výzkumu vypozorovala
123

, mají také odlišnou dynamiku než např. pražské 

koncerty. Na Slovácku lidé od první písničky ihned tancují a hlasitě zpívají společně 

s kapelou. V Praze dochází k tzv. „warm-up“ fázi a lidé se většinou „osmělí“ k tanci až po 

několika skladbách. Na stejnou věc v jednom z prvních rozhovorů upozornil i Aleš: „Když 

hrajeme na Slovácku, tak to lidi neberou přes hlavu, ale je to přes pocit. Takže není to jakože, 

přemýšlám, co si o tom mám myslet, vytvořím si nějaký názor, a potom tu kapelu budu nějak 

vnímat, ale prostě hraje to, mám z toho dobrý pocit, tak jedu, tančím, bavím sa, tančím, piju, 
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 zejména ve větších klubech v centru města, jako je Rock Café, a většinou dorazili kvůli jiné vystupující 

kapele 
123

 Navštívila jsem sedm koncertů v Praze, dva v Brně, jeden ve Žďáru na Sázavou a pět na Slovácku.  
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kurva co.“            

 Při rozhovorech s fanoušky na Slovácku jsem také zjistila, že většinou přesně vědí, o 

čem kapela zpívá, jaký je jejich záměr - tj. z čeho si dělají legraci, na co konkrétně narážejí a 

co myslí vážně. Slováčtí posluchači jsou srozumění s tím, že hudebníci nejsou xenofobové, 

rasisti, neplatiči alimentů apod., jak by pro neznalého tématu mohlo z jejich textů vyplynout. 

Na některých koncertech  - např. v pražském Rock Café a žďárském Batyskafu jsem totiž po 

několika rozhovorech s přítomnými účastníky koncertu došla k názoru, že onu „nadsázku“ asi 

nepochopili tak, jak byla původně kapelou myšlena
124

. Takto se mi např. Michaela z Pardubic 

(33 let) po žďárském koncertu svěřila: „Nevím, co si o nich mám myslet, jsou sprostí, 

nabádají podle mě k rasismu, jako v té písni o cikánce a ta písnička Miláčku nebo jak se to 

jmenovalo, no to mě jako matku dvou dětí úplně nadzvedlo ze židle, jako že kašleme na 

všechno my ti nic nedáme.“ Text písně Pa miláčku totiž zní (zkráceně): Pa miláčku, jsi na 

těžký život včíl sama a já sa budu válat na pláži s kurvama. O děcka staraj sa, prachy si 

vydělaj sama…a řekni nějak děckám, že už sú bez taty
125

. Text vymyslel Aleš, otec tří dětí, 

který s rodinou žije a o děti se stará, stejně jako zbylí členové kapely. Zrovna tato píseň je 

tedy parodií na otce neplatiče, kterými hudebníci sami pohrdají a rozhodně jimi nejsou.  

 Místa, na kterých kapela koncertuje, jsou velice variabilní – od alternativních 

pražských klubů (Vystřelený oko, Dejvická nádražka, Kaštan, Vagon, Café v lese aj.) po 

„váženější“ prostory Obecního domu (v rámci Febio festu) či Národního muzea. V Brně mezi 

stálice patří kluby Green, Livingstone, Metro apod. Na Slovácku je to alternativní klub Mír 

(Uherské Hradiště) a různé převážně vesnické hospody či kulturní domy. Kapela je zvaná také 

na různé vernisáže, narozeninové oslavy, svatby apod., kam je zvou především lidé napojeni 

na slovácký region
126

. Vystupovala také na různých festivalech a slavnostech (brněnský 

Majáles, Undergroundový festival Hradčovice, pivní slavnosti), vinobraních či benefičních 

koncertech apod. Doposud největším festivalem, kterého se zúčastnila, byl festival Mighty 

Sounds
127

.  

3. 2. 6. Spolupráce s kapelou PONK aneb „My sme folklor!“ Emické pojetí folkloru  

 

 Poslední album kapely 12:PIET nese název My sme folkor! A ty si pyča… Vzniklo ve 

spolupráci s folkloristickou kapelou - moravským triem PONK, kterou na tomto místě ve 

                                                 
124

 Možná to bylo ale spíš chybou hudebníků, kteří zrovna při těchto koncertech skladby nijak nekomentovali, 

což běžně činí např. větami typu „nebuďme rasisti, chovejme se dobře k sousedům“ apod.  
125

 Celé znění textu viz příloha.  
126

 Tyto akce už se jim ale údajně příliš nevyplácejí, protože za utržené peníze mnohdy stěží zaplatí své náklady 

a také vzhledem k rodinným povinnostem se je snaží spíše redukovat. 
127

 Jeho návštěvnost je cca 10 – 15 tisíc lidí viz www.mightysounds.cz 
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stručnosti představím. Kapela se definuje jako postfolklorní kapela. Vznikla v roce 2013 a 

tvoří ji Eduard Tomaštík (cimbál), Jakub Nožička (kontrabas) a Michal Krystýnek (housle a 

zpěv). Na webových stránkách ponktrio.cz lze najít následující popis kapely:  

 Moravský původ všech tří členů
128

 byl úvodním odrazovým můstkem jejich společné 

hudební řeči. Přestože prošli členové tria klasickým hudebním školením a posléze hraním ve 

folklorních kapelách moravského regionu
129

, snaží se ve své tvorbě přiznat i další sobě vlastní 

hudební styly jako například rock, blues či jazz. Všechny tyto vlivy přetavil Ponk do 

debutového alba Postfolklor (2015), na kterém pracuje s původní lidovou písní zcela 

nadžánrovým způsobem. Prostřednictvím akustických nástrojů, používaných nejčastěji v 

lidové moravské hudbě, vytváří osobitý ráz vstřebávající současné hudební žánry. Autorský 

název postfolklor jasně definuje původní kořeny kapely, a odráží záměr přetlumočit široké 

veřejnosti moravský folklor aktuálními prostředky. 

 Kapela PONK ve své tvorbě využívá nezměněné texty původních lidových písní ze 

severní a jižní Moravy, přičemž se prostřednictvím fúzí různých žánrů (viz popis výše) snaží 

o vytváření nových hudebních forem. Albem Postfolklor
130

 provází téma smrti, která podle 

popisu kapely „už holt k životu patří jako cokoliv jiného. Na té smrti v lidových písních nás 

fascinuje právě ona upřímnost, jednoduchost a naprostá přirozenost, se kterou k ní tehdy lidé 

přistupovali.“ Na přebalu alba mimo jiné PONK tvrdí, že Folklor je mrtev … ať žije 

postfolklor. 

 Kapela PONK díky cimbálu, houslím a kontrabasu dodala společnému albu s kapelou 

12:PIET „prokazatelné folklorní rysy“, jak se v rozhovoru zmínil Aleš. Ten vznik alba dále 

objasňuje: „Tímhle albem se mi splnil sen, který jsem měl už od svých 19 let, kdy jsem složil 

skladbu Borovička … tehdá jsem si řekl, že si ju jednúc zahraju aj s cimbálovkou. Na 

koncertech kapely společně vystoupily zatím pouze třikrát (viz obr. č. 20). CD My sme folklor 

vzniklo podle členů kapely původně jako žert či rebélie vůči současnému folkloru.  

 Velmi expresivně se k danému tématu vyjádřil opět Aleš: „Je folklór třeba kapela 

Čechomor? Pro mňa je to enom hudební mor z Čech. Je folklor cimbálová kapela, která hraje 

repertoár od bratrů Nedvědů? Je pořád eště folklor naša nedotknutelná a milovaná 

cimbálovka, když si muzikanti oblečů naškrobené kroje za 170 tisíc, keré vytahujů enom o 

víkendu a zpívajů na zámkové dlažbě písničky, keré popisujů život před 150 rokama? Kdo 

kurva chodí na pole s koníčkama a kdo staví eště šibeničku na trávníčku? Zkůšali ste si nekdy 
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 Dva hráči pocházejí ze Slovácka, třetí z Valašska, ovšem kapela se obecně prezentuje jako moravská.  
129

 Houslista Michal hrál např. 6 let v kapele Hradišťan 
130

 V současnosti kapela dokončuje druhé album Diedina. Grafický design obou alb vytvořila Petra PUK-PUK, 

která stojí i za vizuální stránkou kapely PSCrew. 
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postavit nekde legálně šibenicu na trávníku? My jo a byli sme leda tak za idioty. Byla to ale 

sranda. Ale zpátky k tématu. Písničky sú krásné, o tom žádná, aj já miluju cimbál, rve mě to 

srdce, když to slyším, ale tá hudba je už prakticky mrtvá. Furt sa hraje stopadesát písniček 

dokola. A když sa chců ti mladí cimbálisté nekam posunůt, začnů hrát Nedvědy nebo Kabáty. 

Nebo případně jako tzv. gastrofolk nekde na rautu. Prasata si žerů a do toho mlaskání jím 

vyhrává cimbálek. Kurva já bych jím ty husličky kanadama rozdupál a cimbál omlátil o hlavu. 

Toto kdyby ti naší dědáci věděli, jak to dopadne, poléli by sa slivoviců a zapálili. Je toto eště 

folklór? Bohužel sa o tomto jevu mrtvéj hudby nemlůví, je to tabu. A do toho my rýpem. Dycky 

sem měl za to, že folklór je lidová hudba, kerá odrážá život a emoce a dobu tak jak je, ale 

mám pocit, že súčasní “šmidlikáči už toho moc nenavymýšlajů. To už jsme tím pravým 

folklorem spíš my. A o tom to album je.”   

 Aleše pak doplňuje Richard: „Z mého pohledu to je ukázka nové cesty folklóru pro 

mladší generace. Mě standardní folklor nebaví, ale tradice někdo udržovat a přenášet na 

generace musí. Ale ten název je pro mě spíš recese, vtip.“  

 Podle Roberta má CD spíše provokativní charakter: „Jednou mi jeden šmidlikáč, 

nějaký folklorista napsal, že budete viset ... víš, jako že mi jim hrabem do toho zlatého ... 

tavíme zlaté rouno ...prostě řezám zlatý hřeb folkloru. Tak to CD je naše reakce na tohle. Je 

to čistá provokace a neúcta k autoritám, nastolení nové hudební diktatury na Slovácku, příkaz 

všem cimbálovkám co budú na svajbách hrát, místo cover verzí Metallicy, Michala Davida a 

ostatních.“ Podobný názor sdílí i Jakub, který se ovšem natáčení CD nezúčastnil, protože se 

ke kapele připojil později: „Klukům někdo začne promlouvat do duše, že nehrají ten pravý 

folklor a oni vždy rádi vrací úder.“ 

 Jak později vyplynulo z jiného rozhovoru s Robertem, on sám na hradišťském 

krojovaném plese prý slyšel nějakou místní cimbálovku hrát jejich píseň Bánovský hrádek. 

Cimbalisté údajně vůbec netušili, odkud skladba pochází. Alešova sestra Lenka zase byla 

údajně svědkyní toho, jak si jejich písně hrála skupina asi pětadvacetiletých na kytary u 

táboráku kdesi v severních Čechách. Z tohoto důvodu se kapela také rozhodla vydat tzv. 

zpětník
131

 pokrývajícím většinu jejich písní i s akordy.   

 Jak vyplynulo z rozhovorů s účastníky koncertů, většina jejich příznivců je považuje 

za „slovácké, alternativní, folklorní, neofolklorní … punkery“, což jsou adjektiva, která se při 

popisu kapely objevovala nejčastěji. Příčinou tohoto většinového názoru dotazovaných
132

 je 
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 Dostupný ke stažení zde: https://uloz.to/!hhlDzQD9cqM4/zpietnik-official-12piet-pdf  
132

 V průběhu několikaletého výzkumu a cca 15 navštívených koncertů jsem se na základní otázku „jak byste 

kapelu popsali“ ptala značného množství účastníků koncertů (cca 50). Jejich odpovědi jsem si vždy zapisovala.    

https://uloz.to/!hhlDzQD9cqM4/zpietnik-official-12piet-pdf
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především jejich vizáž (krojové sukně a košile), zpěv ve slováckém dialektu a časté odkazy na 

vesnický život na Slovácku a jeho reálie. Členové kapely 12:PIET se v názoru na to, zda se 

považují za alternativní folklor nebo folklorní slovácký punk, jak je definují jejich fanoušci, 

příliš neshodují. V podstatě jediný, kdo se k takovému vymezení sám hlásí je Aleš (viz na toto 

téma výše). Podle něj sice cílem jejich hudební činnosti je: „(d)ělat si ze všeho srandičky, 

bavit sebe aj ostatní, ale ve své podstatě to, co a jak to děláme my teď se aj shoduje s tím, co 

byl kdysi ten původní folklor, akorát to teď děláme prostě jinak … punkověji … stylem který 

nám sedí víc než šmidlikáčská cimbálovka třeba.“ Ostatní členové kapely se přiklání spíše ke 

slováckému punku.  

3. 2. 7. Co je „slovácké“ 

 

 Na moji otázku „Co se ti vybaví, když se řekne Slovácko?“ odpovídala většina 

respondentů velmi shodně jako v případě stejně položeného dotazu publiku a kapele PSCrew 

(viz výše). Shoduje se i to, že slováčtí respondenti byli ve svých odpovědích mnohem 

konkrétnější nežli ti mimo slováčtí. To znamená, že zmiňovali např. určitá místa (Vlčnov, 

Strážnice, Uherské Hradiště) nebo konkrétní prvky slováckého života (viz odpovědi 

hudebníků níže).  

 A jak na stejnou otázku odpovídali hudebníci z 12:PIET?      

Robert: „Žudro
133

, víno, húsle, smrad z kurníku, kožku z králíka, ožralého dědu s červeným 

nosem, poorané humno
134

, malú štamprlu slivovice, Vlčnovské búdy, čugáry
135

 ve stromoch na 

stavjání mája, svítání na kopci a teplý vzduch z jihu s lehkou příchutí soli.“ 

Richard: „Cimbálovka, tanec, chlast, jídlo.“ 

Aleš: „Slivovica, pěkné baby, zpěv, cimbál, slovácký trojboj (pivo, víno, slivovica), nekonečná 

hladinka, bezbřehý humor (viz. sranda mosí byt, aj kdyby tatu věšali), řešení problémů 

oběšením sa na hůře nebo ve větrolamu, držání huby, když je potřeba sa ohradit, vdolečky, 

bordel na dvoře, chůze “při kole”
136

 atd.“ 

Jakub: „Život se vším dobrým i špatným kolem nás.“ 

  Ze všech odpovědí vyplynulo, že za typické slovácké atributy se považují především 

prvky, které se shodují s obecně sdílenými slováckými stereotypy. Ty se objevují nejen 
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 Tj. ozdobný portál nad vchodem  
134

 Tj. pole  
135

Tj. větve, klacky, pomlázka nebo také žíla.  
136

 Chůze při kole – tzn., že kolo slouží jako podpěra pro chůzi v podnapilém stavu, většinou při cestě z hospody 

či z vinného sklepa.   
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v textech skladeb obou kapel, ale i v jejich nehudebních projevech. A právě to, shrnuje 

následující kapitola.  

4. INTERPRETACE – O čem vypovídá „slovácký alternativní folklor“  
 

 

 V předchozích kapitolách jsem detailně pojednala o hudební činnosti a s ní 

souvisejícími atributy slováckých kapel PSCrew a 12:PIET. V této části shrnu doposud 

zjištěné poznatky a poté je uvedu do kontextu zvolených teoretických koncepcí.  

 

4. 1. Shrnutí poznatků o kapelách PSCrew a 12:PIET  

  

 Všichni členové obou kapel mají slovácký původ a většinu svého života strávili na 

Slovácku. Dva členové 12:PIET - Aleš a Robert - žijí v současnosti v Praze, ostatní na 

Slovácku.  

 Členové kapely PSCrew označují za důvod svého vzniku především snahu zviditelnit 

slovácké nářečí. Kapela se považuje za pokračovatele slovácké tradice, kterou pro ně 

představuje především lidová tvorba, která je autentická, tj. přirozená a odráží současný 

každodenní život na Slovácku. Svoji hudební tvorbu označují oni i jejich fanoušci za 

alternativní folklor, či konkrétněji za alternativní folklorní hip-hop. Žánr, který si pro svoji 

činnost zvolili, je právě hip-hop. Pro ten jsou typické čtyři základní elementy – graffiti, 

breakdance, rap a DJing. Slováčtí hip-hopeři ovšem využívají pouze dva z uvedených – rap a 

DJing. Namísto zbylých dvou typických hip-hopových výrazových prostředků (tj. breakdance 

a graffiti) uplatňuje kapela PSCrew slovácký tradiční tanec verbuňk a mobilní dekorace 

v podobě na koncertech rozvěšených plachet s ručně malovanými moderními adaptacemi 

tradičních slováckých ornamentů, které jsou pro zvýraznění efektu většinou UV aktivní. Tyto 

dekorace, stejně jako propagační materiály skupiny PSCrew, vytváří slovácká designérská 

dvojice PUK-PUK, která svoji moderně pojatou slováckou ornamentiku aplikuje také na 

oblečení (hojně využívané členy kapely i jejich fanoušky) a další artefakty. Do tohoto 

oblečení se hudebníci převlékají většinou po koncertech, na kterých vystupují ve vypůjčených 

slováckých krojích. Nošením krojů si kapela klade za cíl evokovat právě onu kontinualitu 

slovácké tradice, nikoliv její parodii či výsměch, jak někdy bývá chápáno návštěvníky 

koncertů. Rapování - tj. deklamovaný spíše než zpívaný text - je vždy uskutečňováno ve 

slováckém dialektu. Ten je pro ně i pro jejich slovácké fanoušky zcela přirozenou součástí. 
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Pro hip-hopovou hudbu PSCrew je typické využívání tzv. samplů se slováckou tématikou 

(zvuk cimbálu, houslové melodie apod.). Obsah textů je protkán různými odkazy na slovácký 

region – konkrétně na jeho historii, kulturu, zemědělství, krajinu apod. Současně se zde často 

objevují témata, mezi která patří holdování alkoholu (vína a slivovice) a marihuaně, milostné 

vztahy i konkrétní fakta v podobě např. jmen hráčů fotbalového klubu Slovácka, či na 

Slovácku jinak známých osob. Shodným rysem všech skladeb a textů je pak snaha o uplatnění 

určitého nadhledu, tj. s humorem pojednat o každodennosti prožívané slovácké reality. 

Všudypřítomný slovácký element v kombinaci s rychlým tempem rapování činí skladby 

PSCrew obtížněji srozumitelné – a to především pro posluchače neznalé slováckého dialektu, 

stejně jako ty, kteří nejsou obeznámeni s danými slováckými reáliemi. To vyplynulo 

z rozhovorů s účastníky koncertů, kteří pocházeli mimo region Slovácka. Meziregionální, či 

dokonce nadnárodní srozumitelnost, ovšem není cílem kapely. Tím je, jak tvrdí samotní aktéři 

- na prvním místě zábava - hudebníků i posluchačů. Dalším cílem je být co nejvíce přirození, 

autentičtí tj. nic nepředstírat. Hudba a texty musí podle nich vycházet od srdce, být 

inovativní, odpovídat skutečnosti a reagovat na aktuální témata ve společnosti, které je 

skupina i její posluchači součástí – v tomto případě té slovácké.   

 Tímto se, podle mých respondentů, liší alternativní folklor kapely PSCrew od 

současného folkloru, který je na Slovácku prezentován především prostřednictvím 

folkloristických uskupení (cimbálových kapel apod.). Ty jsou některými aktéry vnímané za 

anachronické, neautentické, falešné, komerční, umělé a takto provozovaná hudba se v jejich 

očích stává především obchodovatelným artiklem pro turisty. Kromě komerčnosti (tj. podle 

respondentů provozování hudby primárně kvůli zisku), je jim vytýkáno především jejich 

ustrnutí v minulosti (stagnace, konzervativnost) a její neustálé kopírování (tj. hraní stejných 

skladeb s minimálními obměnami). Přes výše zmíněné výtky ale někteří členové kapely i 

jejich fanoušci podotýkají, že lidovou hudbu (cimbálovku) jako takovou „milují“, protože již 

od malička tvořila součást jejich životů. Členové kapely ve své kritice rozlišují mladší a starší 

generaci, přičemž tu starší považují za povrchní a neautentickou, tj. předstírající oblibu 

folkloru, který provozují původně z donucení, naplňujíc tak něco, co se od nich údajně 

očekává. Na druhou stranu mladší generaci akceptují jako „přirozenou“, protože k tomu 

údajně nucena nebyla a svoji cestu si k folkloru našla sama. 

 O době, ve které má folklor své kořeny
137

, je jak hudebníky, tak jejich fanoušky 

referováno jako o době původního folkloru, kdy chování lidí ve vztahu k němu bylo 

                                                 
137

 Tj. 18. stol.  
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autentické a věrohodné. Ze všech těchto důvodů se tedy aktéři svojí tvorbou připodobňují 

spíše k oněm „zlatým kořenům“ folkloru, se kterým shledávají shodné paralely. Z tohoto 

důvodu se, jak bylo zmíněno na začátku této kapitoly, považují za pokračovatele původního 

folkloru, přičemž využívají soudobých technologických prostředků a témat, která se 

v mnohém s tématy lidové písně shodují (korespondují ovšem se současností). K tomu 

dochází prostřednictvím moderní, menšinové a jiné tj. alternativní formy (prostřednictvím  

hip-hopu). Kapela je takto vnímaná nejen svými členy, ale i velkou částí jejich skalních 

fanoušků. Ostatní, zejména mimo slováčtí posluchači, kapelu považují a označují spíše za 

hudební recesi.  

 Kapela 12:PIET, jak vyplynulo z mého zkoumání, se v některých přístupech               

– především v pojímání toho, co je slovácké, s kapelou PSCrew shoduje, přesto jsou 

v lecčems odlišné. Kapela 12:PIET svoji hudbu prezentuje pomocí žánru punk. Ten je 

charakterizován jednoduchostí, úderností, vulgárností, vzdorem a nekomerčností. To vše je 

pro hudbu kapely příznačné, stejně jako fakt, že i oni při zpěvu používají slovácký dialekt. 

S punkem se pojí také typická punková vizáž, kterou ovšem hudebníci nekopírují (tj. nemají 

barevná číra, řetězy apod.), ale jsou oblečeni do částí dámských (sukně nebo zástěry) a 

pánských (košile) slováckých krojů s bizarními doplňky (svářečské brýle apod.). Kromě 

oblečení se slovácký prvek objevuje také v podobě tradičního ornamentu, např. na 

propagačních materiálech skupiny či ve videoklipech. Slovácký element lze nalézt také - a 

především - v textech písní kapely, ve kterých často odkazují na Slovácko a jeho „poetiku“. 

Nejčastějšími tématy jejich skladeb jsou ženy a alkohol, čímž se sami aktéři připodobňují 

k původnímu folkloru, který podle nich také nejčastěji referuje o „vínečku a dcérkách“.  

 Podobně jako kapela PSCrew, pohlíží také členové 12:PIET i jejich fanoušci spíše 

negativně na současný folklor prezentovaný především cimbálovými kapelami, které jsou 

pejorativně označované za „šmidlikáče“. Názor obou kapel na tento folklor se zcela shoduje  

– považují jej za komerční, mrtvý, zakonzervovaný, neinvenční, neaktuální apod. A naopak 

onen původní folklor, který většina slováckých revivalových kapel podle nich chce jen 

zkopírovat, označují za autentický a pravý. V textech skladeb kapely 12:PIET, které jsou 

protkány vulgárními výrazy, se často vyskytuje již zmíněný alkohol a milostný život, ale také        

mezi-vesnická rivalita, popis života na slováckém venkově či témata související 

s celospolečenskými problémy, jako je rasismus, xenofobie, ale i konkrétnější témata, jako 

opuštění rodiny a neplacení alimentů apod. Kapela tak vlastně touto formou vyvíjí osvětovou 

činnost, která ovšem u publika zůstává někdy nepochopena (především nahodilými účastníky 

koncertů).   
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 Na rozdíl od kapely PSCrew tato kapela koncertuje i na různých místech České 

republiky. Místa koncertů mají většinou „alternativní“ charakter, tj. často se v nich prezentují 

kapely minoritních žánrů. Hudba kapely 12:PIET je mimo Slovácko sice méně srozumitelná 

(opět jednak v důsledku použitého dialektu, jednak kvůli lokálním reáliím), na druhou stranu 

je díky tomu považovaná za „atraktivní“ a „exotickou“. Kapela se většinou prezentuje jako 

akustický punk ze Slovácka, ale pokud koncertuje přímo na Slovácku, pak zdůrazňují 

konkrétní místo svého původu - Nivnici, odkud pochází dva zakládající členové kapely (a 

paradoxně ti, žijící v současnosti v Praze). Koncerty pořádané na Slovácku se od koncertů 

v jiných částech republiky liší i v mnoha jiných aspektech. V jejich domovině lidé od samého 

začátku na koncertech aktivně participují, tj. tančí nebo zpívají společně s kapelou apod. Na 

ostatních koncertech k této fázi dochází pozvolně a aktivně tančících a zpívajících 

návštěvníků je také vždy podstatně méně. Kapela 12:PIET, podobně jako PSCrew, vystupuje 

také na různých oslavách narozenin, svatbách apod., díky čemuž se opět připodobňuje 

k běžným folklorním souborům. Obě kapely tyto hudební příležitosti pojímají nekomerčně, 

podobně jako koncerty, u kterých ovšem záleží na okolnostech
138

. Všichni členové obou kapel 

mají svá civilní zaměstnání a provozování hudby v rámci kapely je tak pro každého spíše 

koníčkem. V tomto se shoduje i cíl obou kapel, kterým je především oboustranná zábava       

– jejich i posluchačů. Co se týče dalších pohnutek pro provozování hudby kapely 12:PIET, 

jsou názory aktérů různé. Někteří vidí jejich působení jako vzdor, recesi, výsměch všem 

autoritám, jiní kromě toho ještě přidávají odkaz na kontinuitu slovácké tradice aktuálními 

prostředky, v čemž se opět shodují s kapelou PSCrew. Podobně roztříštěné jsou také názory 

publika.     

 

4. 2. Lokální identita a její vyjednávání  

 

 Předmětem mého výzkumu bylo objasnit, jakým způsobem vyjednávají členové 

alternativních slováckých kapel svoji lokální identitu. Pouze si připomeňme, že pod pojmem 

identita je myšlen mnohovrstevnatý, neustále konstruovaný tj. dynamický jev, na němž se 

provozování hudby podílí jen částečně. V pohledu na tento termín se shoduji s autory 

Heřmanským a Novotnou, kteří identitu chápou: „(n)ikoliv z pozice esencialistické jako 

jedinou, vrozenou a neměnnou, ale z pozice konstruktivistické jako mnohočetnou, 

proměnlivou, situační a performovanou“ (in Janeček (ed.) 2011:120). A jakým způsobem je 

                                                 
138

 tj. většinou žádají pouze o peníze na pokrytí nákladů spojených s dopravou na dané místo. V případě, že se 

jedná o koncerty, na které je vybíráno vyšší vstupné, pak je i jejich výdělek vyšší.  
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tedy tato lokální slovácká identita vyjednávaná u mnou zkoumaných kapel a jejich publika? 

Nejprve si objasněme, jakým způsobem je v hudební činnosti kapel naplňováno to, co je 

oboustranně (tj. z hlediska kapel i publika) považováno za slovácké.    

 Prvním z viditelných faktorů, který se v tomto procesu zapojuje, je vizuální image 

obou kapel. Než návštěvník zavítá na jejich koncerty, povšimne si různých slováckých 

elementů, uplatňovaných na jejich propagačních materiálech (viz např. obr. 9 a 20), které jsou 

ve větší či menší míře adaptacemi tradičních slováckých motivů. Dalším důležitým prvkem 

v prezentaci kapel coby „slováckých“, je jejich osobní vizáž, kterou Heřmanský a Novotná 

popisují jako nejviditelnější a nejvýraznější součást stylu. V případě zkoumaných kapel se 

ovšem jejich vizáž nepojí k subkulturnímu stylu punku nebo hip-hopu, ale ke slováckému 

regionu. Autoři dále píší, že to zmíněné vizáže spadá oblečení, úprava vlasů, ozdoby a 

doplňky – tedy celkový vzhled jedince a dále doplňují: „Pravě skrze vizáž může člen 

subkultury nejsnáze demonstrovat svou příslušnost k dané subkultuře a odlišnost od 

mainstreamu. Důležitým procesem při vytváření stylu je tzv. brikoláž neboli jakési kutilství, 

kdy jsou jednotlivé předměty či prvky oděvu dávány do nových kontextů, čímž dostávají nový 

význam.“ (Heřmanský, Novotná in Janeček (ed.) 2011:95-96). A právě použití různých částí 

slováckých krojů
139

 a jejich doplnění, např. svářečskými brýlemi či kšiltovkami (12:PIET      

– viz obr. 19) nebo pod tradičními košilemi vyčnívajícími tričky s novodobým ornamentem 

(PSCrew - viz. obr. 12), je příkladem takové brikoláže. Ta v těchto případech slouží jako 

projev přináležitosti ke Slovácku coby kraji, ve kterém je používání krojů podle mých 

respondentů jedním z typických hmotných projevů folkloru. Užití krojů je zároveň jedním ze 

sdílených stereotypů, které se na vyjednávání podoby lokální identity podílí největší měrou, 

jak bude prezentováno níže. Kroje hudebníků jsou návštěvníky koncertů vnímané navíc jako 

atraktivní a originální (v kontextu s danou hudbou). Sami aktéři použitím krojů odkazují 

především na autenticitu původního folkloru, která je podle nich příznačná i pro jimi 

předkládaný alternativní folklor. Koncept autenticity je zde důležitý nejen z hlediska kapel, 

ale i jejich publika, pro něž je autenticita jedním z faktorů, které na kapelách oceňují. 

Autenticita, jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, je zde pojímána ve shodě s tím, jak o ní 

píšou autoři Maderová, Jurková a Veselý: „(p)ři zavedení pojmu autenticita … vycházíme 

z existenciální definice autenticity, jakožto vyjadřování své vlastní existence, či postoje … 

autentický je tedy člověk, ale i text nebo píseň, kteří se nesnaží předstírat, že jsou něco jiného, 
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 Ani punkeři ani hip-hopeři na sobě nikdy nemají kompletní slovácký kroj se všemi svými předepsanými 

součástmi. Punkeři z 12:PIET využívají částečně ženské i mužské kroje, zatímco hip-hopeři z PSCrew oblékají 

jen ty mužské. 
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než jsou, vědí, kde se nachází a publikum jim jejich vyjádření věří“ (2013:10). A právě na 

autenticitu, tj. upřímnost, věrohodnost, kladou obě kapely velký důraz. Vedle autenticity je 

zde patrný i koncept vzpomínání, který spočívá v ohlédnutí se za minulostí coby dobou, ve 

které se folklor podle mých respondentů provozoval „opravdově“.  Ten se ale v případě 

zkoumaných kapel nepojí s nostalgií, jako je tomu u revivalových kapel.  

 Výše zmíněné nošení krojů samotnými aktéry lze vnímat i jako projev tzv. retro módy, 

která podobnými „výpůjčkami“ z minulosti odkazuje na „staré“ a „nové“ a „vsazuje svého 

nositele do komplexní sítě kulturních a historických odkazů.“ (Silverman in Grainge 

2000:29). Tento kontrast je přítomný především ve vizuálních doprovodných prvcích, jak 

bude objasněno níže.  

 Obě kapely se svojí retro vizáží, zpracované formou brikoláže, zcela explicitně hlásí 

ke své slovácké identitě, stejně jako ji přiznávají i v jiných souvisejících projevech. Zde mohu 

zmínit např. různé propagační materiály, obaly na CD, videoklipy (12:PIET – viz. obr. 21) či 

tzv. videoart (videoprojekce) a statické dekorace používané při koncertech kapely PSCrew 

(viz. obr. 3, 4, 8, 11, 12). Pro všechny tyto doprovodné vizuální prvky jsou typická, často 

zmiňovaná, jejich moderní zpracování tj. modifikace tradiční slovácké ornamentiky. I v tomto 

případě se tedy uplatňuje vědomá rekontextualizace, o které – především v souvislosti 

s konceptem revivalu – píší autorky Bithell a Hill (2014:15). Právě ty rozlišují 

rekontextualizaci na vědomou a nahodilou a tvrdí, že: „(r)ekontextualizace se odehrává 

pokaždé, když se píseň, melodie, tanec nebo příběh dostane k novému interpretovi…“ 

(Bithell, Hill 2014:15). V tomto případě pojednávám o vědomé rekontextualizaci doprovodné 

vizuální stránky, která tvoří nedílnou součást image kapel. I zde je tedy možné uplatnit 

koncept retra, který podle Grainge spočívá v rekontextualizaci fragmentů minulosti 

v postmoderní době (2000:28). Na rozdíl od např. zmiňovaných cimbálových kapel coby 

revivalu ovšem alternativní hudebníci prostřednictvím své hudební činnosti vytváří nový 

koncept tj. novou věc.   

 Další prvek, odkazující na slováckou identitu, který se vyskytuje shodně u obou 

zkoumaných kapel, můžeme nalézt v samotné hudbě a především v textech písní. Kapela 

PSCrew v hudbě využívá např. cimbálové či houslové samply a kapela 12:PIET si k účasti na 

posledním albu (a několika společných koncertech) přizvala jako doprovod cimbálovou 

kapelu PONK
140

. Texty písní obou kapel většinou odkazují na velmi specifické okolnosti 

týkající se života na Slovácku, ale zároveň upozorňují i na celospolečenské problémy (viz 
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 O tom, že se ale nejedná o typické folkloristické uskupení jsem psala v kapitole 3. 2. 6. Spolupráce s kapelou 

PONK aneb „My sme folklor!“ této práce.  
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detailní popis výše). I zde – v textech a hudbě – tedy opět dochází k využívání všeobecně 

sdílených slováckých stereotypů (samply cimbálové hudby, texty o popíjení vína slivovice 

atd.). Zásadní pro obě kapely je používání slováckého dialektu, který je jedním z dalších 

prvků, skrze který kapely vyjednávají svoji lokální identitu a zároveň dalším stereotypem. 

Obě kapely nářečí používají nejen ve své hudební tvorbě, ale i v běžné komunikaci. 

V jazykové oblasti - na koncertech kapel – ovšem dochází k zajímavým lingvistickým 

situacím – tzv. přepínání kódu, tj. code switching, neboli diglosii, pro tento případ přesněji 

definované coby semidiglosii
141

. Ta spočívá v tom, že setkají-li se dva lidé ze slováckého 

regionu, pak spolu komunikují ve svém dialektu
142

. Jakmile se ale komunikace účastní člověk, 

který dialekt neovládá (tj. ptá se na významy různých slov), pak mluvčí dialektu většinou 

přepne do spisovné češtiny
143

 a snaží se minimalizovat použití specifických slováckých 

výrazů. Jedná se vlastně o jakousi zdvořilost, aby bylo mluvčímu plně porozuměno. Slovácký 

dialekt je pro hudebníky, podle jejich slov, mnohem přirozenějším výrazovým prostředkem a 

za druhé jej také považují za „zpěvnější“ (oproti např. spisovné češtině).  

4. 3. Slovácké stereotypy a retro jako základní prvky pro vyjednávání lokální identity 

 

 Stereotypem je, připomeňme si, označován určitý soubor myšlenek a představ, které 

ovlivňuji naše chování, postoje a očekávání,
144

 přičemž udržování takových stereotypů při 

životě je považováno za jednu ze základních lidských tendencí, pomocí které je možné svět 

dělit na „my“ a „oni“ (Austern 1998:27 in Markovič 2012:45).  

 Když se řekne Slovácko, většině dotazovaných
145

 se vybaví podobné výrazy jako: 

cimbálovka, folklor, vinný sklípek, víno, slivovice, lidové kroje, úrodná krajina, vinohrad, 

nářečí, malované domy, ornamenty, jízda králů, folklorní soubory, pohostinnost, Strážnice, 

Baťův kanál apod.   

                                                 
141

 Termín „diglossie“ je sociolingvistický jev, který se vyskytuje v některých jazykových komunitách a souvisí 

s vertikální jazykovou stratifikací, tzn., že nad sebou vždy existují jazykové kódy vzájemně nesrozumitelné. 

Označují se jako H (high) varianta a L (low) varianta. Každá se užívá v jiné situaci – tzn., že mají odlišnou 

sociální a kulturní funkci na jednom území. Ta prestižnější H je vyučována ve škole, používá se na oficiálních 

místech a její jazyk je většinou spjat s nějakou národní písemnou památkou (Korán, Bible). Nejznámějším 

příkladem je používání standardního jazyka a regionálního dialektu. Užití dialektu: doma, mezi přáteli atd. Užití 

standardního jazyka: s mluvčími jiných dialektů, veřejné příležitosti (Ferguson DIGLOSSIA (1959). V ČR spíše 

ale mluvíme o tzv. Semidiglosii, což znamená, že onen vysoký jazyk je srozumitelný (viz přednáška - 

Lingvistická antropologie, Tomáš Samek, Ph.D, FHS UK). Diglosie = střídání kódů. Jako střídání/přepínání 

kódů (code switching) se označuje situace, kdy mluvčí střídá různé variety, a to i během jednoho rozhovoru 

(zdroj – Wikipedie) 
142

 Totéž se odehrává i na facebookovém profilu kapely 12:PIET, kam lidé ze Slovácka píší své příspěvky 

v dialektu.    
143

 K tomu ovšem dochází většinou na místech mimo Slovácko, na Slovácku je brzy ze spisovné češtiny 

přepínáno zpět do dialektu.  
144

 Viz termín stereotyp, zdroj wikipedie.org  
145

 Slováckých i mimo slováckých, členů kapely i jejich fanoušků či běžných účastníků koncertů.   
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 Některé z výše zmíněných prvků jsou shodné s těmi, které při své hudební činnosti 

uplatňují i alternativní slováčtí hudebníci a mohu tedy dojít ke generalizaci toho, že v přístupu 

mnou zkoumaných kapel se mimo jiné uplatňují i konkrétní všeobecně sdílené slovácké 

stereotypy, prostřednictvím kterých je lokalita aktérů v jejich hudebních projevech 

vyjednávána. Akt vyjednávání je zde chápán jako proces, na kterém se podílí jak hudebníci, 

tak jejich posluchači. Nejde tedy jen o předložení hotového materiálu tj. přehrání hudby na 

koncertě, ale i o to, jak je tato hudba posluchači vnímána, tj. uplatňuje se zde základní 

etnomuzikologický koncept, kterým je pojímání hudby jako sociálního aktu. Jak bylo 

zmíněno výše, všichni aktéři se víceméně shodnou na tom, co je považováno za slovácké 

stereotypy a jako takové je v hudbě obou kapel rozpoznávají a přijímají, jak vyplynulo 

z odpovědí mých respondentů. Takové vnímání hudby, tj. pochopení jejího sdělení, se ovšem 

u posluchačů kapel různí. Z analytického hlediska se zde může uplatnit Slobinova tzv. 

viditelnost (visibility), kterou Slobin definuje jako kvalitu obeznámenosti u publika a rozlišuje 

její tři základní typy: lokální, regionální, transregionální (1993:17). Na základě výpovědí 

mých respondentů se domnívám, že v případě obou kapel se bude jednat především o lokání a 

regionální typ obeznámenosti, neboť ona transregionální obeznámenost má již podstatně 

„horší viditelnost“ (zejména co se uplatněného dialektu týče). Z tohoto důvodu je např. kapela 

12:PIET na některých mimo slováckých koncertech účastníky označována jako world 

music
146

, což je ale značně zavádějící termín. Hudbě kapel tedy plně rozumí (tj. chápou 

většinu sdělení hudby i s jejími nuancemi) především lokální a regionální „insideři“, tj. 

obeznámení posluchači ze Slovácka
147

. Ostatní posluchači se přinejmenším shodnou 

s kapelou na tom, co je v obou kapelách považováno za slovácké, tj. především v odkazech na 

výše zmíněné stereotypy.  

 Slováčtí hudebníci svoji lokální identitu vyjednávají také formou retra, což je 

specifický způsob odkazování se k minulosti, který postrádá přítomnost sentimentálních 

emocí jako je nostalgie (Grainge 2000:28-33). Hudebníci si tak z minulosti volí jen ty 

atributy, které považují za atraktivní. Na rozdíl od aktivistických revivalových uskupení, 

jejichž motivací je nespokojenost s modernitou a současností a jejichž cílem je provozovat 

původní starobylou hudbu co nejpřesněji (Bithell, Hill 2014:3-10), jsou motivace 

                                                 
146

 Např. Tyllner (2010:91) považuje pojem world music za terminologicky nepřesný a označuje jej jako 

„terminologický nonsens“. Termínem world music se také detailně zabýval Aleš Opekar ve svém příspěvku 

World music – heslo do encyklopedie aneb definice nedefinovatelného do sborníku Od folkloru k world music, 

kde analyzuje jeho různé současné definice a poukazuje na jejich nepřesnost, rozpolcenost, mnohdy až absurditu 

a na konci svého příspěvku přináší svoji vlastní definici, zmíněnou tamtéž (2013:99). 
147

 To ale samozřejmě neznamená, že např. pražští posluchači nebudou hudbě kapel absolutně rozumět, slovácký 

dialekt není zas až tak odlišný, i když se v něm občas vyskytují pro nás mnohdy nesrozumitelné výrazy.   
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alternativních slováckých hudebníků zcela opačné. A to vystihuje právě zmíněný koncept 

retra, který poukazuje na nový způsob rekontextualizace minulosti v postmoderní době. 

Hudebníci se totiž nesnaží prostřednictví své hudby o únik do minulosti, i když skrze retro 

odkazy (kroje, ornamenty atd.), považovanými všemi účastníky za stereotypy, upozorňují na 

své slovácké kořeny, nebo kontinualitu slovácké tradice. Alternativní hudebníci svojí hudbou 

odkazují především na současnost, se kterou se cítí být spokojeni, a jejich cílem je především 

oboustranná zábava. Toho všeho dosahují i s využitím výše zmíněných stereotypů, ze kterých 

si na jednu stranu dělají legraci a na druhou stranu je berou zcela vážně v tom smyslu, že se 

v nich pravdivě odráží některé části jejich životů. S tím korelují i názory publika. Tyto 

stereotypy (a nejen ony) jsou všemi účastníky různě reflektovány a právě tímto způsobem 

dochází k vyjednávání lokální identity mezi alternativními slováckými hudebníky a jejich 

publikem.  

5. ZÁVĚR 

 
 Cílem předkládané práce bylo objasnit, jakým způsobem probíhá vyjednávání lokální 

identity alternativních kapel na Moravském Slovácku. Toho jsem se snažila docílit 

prostřednictvím popisu, analýzy a interpretace s využitím teoretických konceptů stereotypu, 

autenticity, retra a částečně i revivalu. 

 Na základě několikaletého terénního výzkumu na Slovácku i mimo ně, jsem 

prostřednictvím zúčastněného pozorování a vedení rozhovorů, došla k závěru, že slováčtí 

hudebníci své slováctví v hudbě vyjednávají především formou typických a všeobecně 

sdílených slováckých stereotypů, mezi které patří očekávání (na straně posluchačů) a chování 

(aktérů) spojené např. s pitím alkoholu, nošením slováckých krojů, používáním slováckého 

dialektu a slováckých ornamentů, cimbálovou hudbou atd. Většina těchto stereotypů je 

kapelami (či spolupracujícími designéry) adaptována do moderní, současné podoby, tzn. je 

rekontextualizována. Kromě těchto stereotypů, kapely ovšem uplatňují i jiné prvky 

identifikující své nositele s regionem Slovácka. Ve své tvorbě např. reflektují svůj každodenní 

život na slovácké vesnici, historii Slovácka, zemědělství, své záliby (fotbal, pěstování 

marihuany), ale i celospolečenská témata jako rasismus, xenofobii apod.   

 Ve své práci jsem se tedy snažila ukázat, jakým způsobem je konstruována a 

vyjednávána slovácká identita v hudební činnosti kapel 12:PIET a PSCrew na Moravském 

Slovácku.   
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Obr. č. 1 – PUK-PUK trička vycházející z tradiční slovácké ornamentiky 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – Připínací placky se slováckými motivy 
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Obr. č. 3 – PUK PUK - UV dekorace – dcerka v lotosovém sedu, před a po nasvícení UV 

světlem (Cosmic frog)  

 

 

 Obr. č. 4 – UV videoprojekce (Cosmic frog)  
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 Obr. č. 5 - UV lykra deco v noci (Cosmic frog)  Obr. č. 6 – UV string deco (Cosmic frog) 

  

 

Obr. č. 7 – Bar „Vítajte u nás“ (Cosmic frog) 
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Obr. č. 8 – Dekorace (Cosmic frog) 

 

Obr. č. 9 – PSCrew logo a koncert (Klub Mír, Uherské Hradiště) 
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Obr. č. 10 – main stage v noci (Cosmic frog) 

 

 

 

Obr. č. 11 – Festival Miš Maš – Bojkovice 2012  
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Obr. č. 12 – Tradiční ornament na talířích a košili Ládi Šáchy a modifikovaná verze na UV 

plachtě vytvořená dvojicí PUK-PUK (dekorace pro festival Cosmic frog) a tričku (tak jej 

používají i členové PSCrew). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 – autorská dvojice PUK-PUK (první dva zleva), slovácké tradiční malérečky a 

Láďa Šácha (první zprava).  
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Obr. č. 14 – Obrázek na pozadí pracovní plochy počítače (PUK-PUK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 – PF z dílny PUK-PUK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 – Pozvánka na vernisáž (PUK-PUK)  
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Obr. č. 17 - Klub mír - slovácké ornamenty na pódiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 - Kytarista Aleš s imitací tetování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – 12: PIET 
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Obr. 20 – Upoutávka na společný koncert PONK a 12: PIET z facebooku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Náhled videoklipu Na mašině / motaj kapely 12:PIET  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Kapela 12:PIET a PONK, společný koncert, Brno, klub Livingstone 2017  
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Obr. 23 – Návštěvník (s ornamentálním trikem) koncertu 12:PIET a PONK v Brně, klub 

Livingstone 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 – „Kotel“ při koncertě 12:PIET v Brně v Livingstonu 2017  
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Obr. 25 – Obal alba „My sme folklor“ (2017)   Obr. 26 - Plakát / upoutávka  na koncert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 - Plakát / upoutávka  na koncert  Obr. 28 - Plakát / upoutávka  na koncert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 – koncert kapely 12:Piet 

v klubu Kaštan, Praha, 2015 
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Slovník slováckých a slangových termínů vyskytujících se v textu 

 

caban    chlapi, ale také jako nadávka (mužský pohlavní úd) 

čugár    větve, klacky, pomlázka nebo také žíla 

demižon / demižon vydutá skleněná nádoba, obvykle chráněná opleteným proutím 

nebo proužky plastu 

drbkat    do něčeho šťourat / kérovat, zabývat se něčím, lehce pomlouvat 

dudovica    vyšívaná košile 

erteple    brambory 

fčil, fčíl, fčílkaj/ včíl              teď 

fěrtoch                                   zástěra u kroje 

fošňa, fošna                     silné prkno 

galánka   milá, holka, se kterou chodí 

gaťata     kalhoty  

gloznit (dcerku)   osahávat  

guláč    klobouček  

gule    varlata 

hercna srdce 

humno                                část pozemku za domem 

járek    příkop 

cehůzka   malá ulička 

dubeňák   kožich z ovčí kůže, obarvený  

kacabaja   kabátek  

kalit/zakalit   opít se 

kérovačky od slova „kérovat“ tzn. navážet se do někoho / start se o něco 

kordula   vyšívaná vesta  

kosířek  dlouhé, uměle nabělené jeřábí nebo volavčí pero, které bývá 

zasazené do kloboučku coby symbol svobodného muže – 

mládence 

lajbl     vesta  

lůšňat  chodit od ničeho k ničemu /sem a tam 

ožgrunďák / ožungr   pobuda 

poobtůlat    pomazlit se, pomilovat 

prča    sranda, legrace 
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soukenné nohavice    tmavě modré nebo černé kalhoty s vyšíváním  

staroměstské silo  Staroměstský orloj 

škopek původně druh nádoby, slangově hlava, ale také pivo 

šráky     kšandy 

štamprdle               panák nějakého alkoholu (většinou slivovice)  

třaslavice / drle              bílé plátěné kalhoty, které nosí mladí hoši  

vinšovat   přát někomu něco 

vylůšňat    něco hledat 

vyňůrat    něco hledat 

vyzgúňat    něco hledat 

záhumenek / humno původně menší pozemek za stodolou patřící k hospodářství 

záhumenka                  pole za humnem     

zbrchat sa    dát se dohromady, ve smyslu zbavit se kocoviny 

zbrchat sa dát se dohromady, zmátožit se 

zgúňat / zevlit po dědině  flákat se, chodit od ničeho k ničemu 

zjebat    vynadat někomu  

žudro    ozdobný portál nad vchodem do domu  

  

Texty písní PSCrew 

 

1. Slovácká sonda  
 „Po astrále na neutrál fičím, 

nejsme ti, co nesouhlasí s ničím, 

i v tomhle století, rýmy zase křičím. 

Na sebe sa spoléhaj sám 

Dacube má dobrý kompl…žádný krám 

ruku do switcha já za něho strčím. 

 

Šecky kérovačky na stříbrném podnose Vám, 

předkládám, nachystám, 

po Slovácku jednoduše: vylůšňám 

 

Až do štyrky do rána kalím s vama nebo sám, teďka 

jako závdaveček, malý refréneček dám. 

 

Ref: Těžké sú noce, 

horší sú rána, 

né každá cérečka 

byla včera eště panna. 

Slivka a vínko nejdú moc k sobě 

šak tytyty okénečka znáš, 

co vykládat já budu tobě. 

Ráno sa obudím, vyčistím si zuby, 

abych dostal sucho z huby, sucho z huby, sucho z 

huby. 

Po včerejší kalbě u Vaňasa, 

hlavů mně tisíc permoníčků drásá…to je krása, 

brejklá hercna zasa, infarktek. 

 

Poté si dám jogurtek, 

protože nic inšího nesnese můj žaludek 

enem neco menšího. 

 

Cigárko na záhumenku, 

mosím rozdýchat to venku, 

v delíriu povídám si 

ze súsedovic fenků …Zdenků… Lenků. 

 

Je ně hrozně blbě, éééj  (pozn. tady zazní na pár 

sekund melodie hraná na cimbál – sample)   

přemýšlám co s tým, 

motá sa ně škopek, 

misim sa aj zapotím 
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misim aj, misim aj, misim misim misim aj. 

 

Na oběd sa ani, 

nejak moc nenajím, 

hrozně sa bojím, 

že to šecko vyhodím 

no a potom minimálně dvě hodinky spím. 

 

O pěti zas vstanu, 

napustím si vanu, 

čistá voda odplaví, 

to co brufík nespraví. 

 

Na večer sa konečně malinečko zbrchám, 

nažeru sa, navoňám, 

zas na kalbu prchám. 

 

Asi sa zas opiju, 

nenaděláš nic,  

snáď to neak přežiju 

a dyž né, tak nic. 

 

Ref: Těžké sú noce, 

horší sú rána,né každá cérečka 

byla včera eště panna. 

Slivka a vínko nejdú moc k sobě 

šak tytyty okénečka znáš, 

co vykládat já budu tobě. 

 

2.  Vyhipec 
 

M: tož totok je eMcé včíl, 

Co sa tajak já ve slováckej porodnici narodil 

misim vážil aj 3.6 kil, 

Tož totok je jeho štyl: 

 

S: Přivítejte eMsíem, 

Ten kérovat vás može,celú noc a celý den  

Než vylétnete z kože. 

 

M: Cože ? to su věci 

Dneska sa tu misim baví šeci 

 

S: Neenom po dvuch deci, 

šak tu nejzme v kleci 

Da Cube to  mydlí   

tajak zamlada, paráda 

OBA: basta fidli 

M:…..pět, náš set  

 

M: Morava sa Slováckem vine jako nit, 

Říční síť rozvinutá baťů dyť, máme kanál nejsme 

žádná řit, 

Nám sa tu lúbí, my chceme tady žit, 

Kalit,balit, pálit, pit 

  

S: Uhléř je slovácký brad pit 

Šak dyť 

 

M: Na dávnej obchodní stezce zapomenutéj, 

leží Uherské Hradiště, město nej, 

vlaky tu sú čisté,  

žádný chrom, žádný sprej tak, 

 vitajte hosté.  

 

S: Klidně si tu gráfek dej, na muzeum nee-, 

cákej u altánu okej  

 

OBA: FC Slováckoooo  

 

M: jedeem hip heej, 

stadion naše pevnost, Ivano gól dej  

a dyž né neva, stejnako je nej 

 

S: Řezníku dost 

na něho nám nešahej    

 

M:  MC Včíl hraje fér, 

fošna,freerajd, tomu ver 

žádný kurva amatér 

tak to teďka tady do nich per 

     

S: Da Cube už na to ser  

 

 

3. Tak tady nás máte 

S: Tož tak nás tady teda máte, 

M: Šohaje z Moravy, z PScéé, 

S: Území Slovácké nazýváme státem, 

M: Do hlavy dáme vitamín céé, 

S:Neberem chemiu buééé 

M:Tak sa uvolni a pohni svojím hnátem, 

S: Tož nemaj nám to za zlé, 

Že ťa matem vole, 

M: Šak de o srandu, tož sa usmívaj, 

Na celú svoju bandu, misim aj. 
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S: Milujem Slováckoo, 

To je náš rodný kraj ajajaj, 

M: Počasí slunéčko blue  sky 

…………. 

Dole niva hore háj, 

S: Dycky prvního května 

všade staví máju,  

myšlenka to vzletná 

slivku vínečko, lidovci popíjajů 

M: pěkné cérečky  

sa na Tebe usmívajů 

 mosíš nět pole, krávu, vinohrad 

pak Ti možná dajů 

šecko co chceš 

S: šak šecky cesty vedů do sklépka 

po schodech důle ideš a ideš 

M: tam sa zpívá, tam nechytí ťa depka  

a jak vylezeš tdaleko nedojdeš 

S: misim aj kuřinec zašlápneš 

nejlepší hnojivo stejně dělá slépka 

M: a dyž na podzim dojedeš  

možeš trávu vázat do otépka 

S: od buchlova  

kolikrát větor veje 

na Moravu z Prahy smrad 

M: kam to zase šecko spěje  (nevim) 

ale bude tady dobře snad 

S: Jó je to tak já nejsu žádný ožgrunďák 

M: Nechcem dělat brak něco jako kurva fuck. 

S: Tož co já tetkajc udělám, 

 už to mám, já si rým vylúšňám, 

M: Vyzgúňám 

S: Vyňůrám 

Na tupeskej sokolovni 

Šohaj cerku glozdní 

Pijú tam sběr pozdní  

Než muzika dozní 

 

4. Swinghop  

 
S: PS crew sa pozastavujú, 

M: nad svojú tvorbú  

S: Rekapitulujú 

M: Nové býty 

S: Už zase ťápajú 

R: A nech sa z toho cérky 

třeba poserů 

M: Studený máj ve stodole ráj 

S: K hubě majk a hudbo hraj 

M: Slovácké podobojí sa tetkajc 

na rytmus hiphop napojí 

a to co vám poví 

cimbálové býty, 

S:lidové múdrosti nejsú žádné mýty.  

Dáme vám jak volovi  

ranu z milosti, 

Budem dělat blbosti  

repovat dál, 

Protože, jakože 

M: globalizaca  

Už kurva dorazila k nám, 

a néni to tak dávno,  

OBA:co na každej dědině jezdil eště král 

S: PS crew sa pozastavujú, 

 M: nad svojú tvorbú  

S:Rekapitulujú 

M:Nové býty 

Už zase ťápajú 

R:A nech sa z toho cérky 

třeba poserů 

M: A z jarní oblevú zas šohajé dú, 

S: Okopávajú a potom zasezasezasezasejůůů 

M: Dlúhé vinice aj dlúhý deň, 

S: Aj dřívějc sa tu pěstovalo konopí a len, 

S: Nejdřív mosíš kopat,  

S: Potom teprv chlpat 

M: Tak to tu je a tak to tady bude, 

dojedte k nám,  

OBA: práca na vás zbude. 

S: Slovácké podobojí si za býtama stojí 

M: ať sme v pohodě nebo 

 po kolena v hnoji, 

S:šecky rány zhojí, 

koláček a slivovica, 

taky něco stojí, 

lepčí jak italská pizza 

nebo ruská uprchlica 

S: Já MCM a dakube z huku 

M: Podáváme světu ruku, 

Totu sú naše býty z huku 
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S:Já su MC z chřibských vrchů, 

co vylúšňá každů mrchu. 

Já zgúňám po dědině, 

až ně vlajú vlasy, 

A né šecky lidi sú svině, 

OBA:Stařečku máčejte si. 

 …… 

Stařečku serete si na šráky, 

Seru naně 

 

5. Temná strana snů 

Vok: Já si prolétám mezi svýma snama 4X 

Tož prolétajte s nama 

„Já se proplétám mezi vama všema“ 

MJe večéér a blíží sa noc 

Venku sa stmívá a mňančí koc 

Sa já už zasa nevím co ně čeká  

horko ňa olévá 

dyž beru sebů špeka 

a otvírám vrata do chléva 

Mna zapařeném seně 

jaksij zvláštně je ně 

Svenku psisko vyje 

dyž načínám svoju chvílu filozófie 

Mzametím a slivky sosnu  

a potem ponořím sa do snu 

R: zaposlůchaj sa a dobře čuj 

a na tých vlnách neboj sa a pluj 

šohaji ze slovácka fčíl provedů 

temnů stranu tvojich snů 

Vok: Já si prolétám mezi svojíma snama 

Tož prolétajte snama 2x 

vitajte na cestě do neznáma 

Mám dneskaj domluvenů  

Na astrále konzultaci 

Co týká sa šeckých vjecí 

Mezi nebem zemů 

Ptám sa a ptám otázky kladu 

Uprostředka snů 

A moje sny nade mnů 

Získávajů nadvládu 

Ve stodole sedím 

V teple pod děravú střechů 

Do vesmíru hledím  

V dyni neplechu 

Ale odpovědi nejak pořád nemám 

Aj dyž už dávno odrůstl sem plenám 

Už su z teho skorem zůfalý 

Jak ně ty moje sny svině zklamaly 

R: zaposlůchaj sa a dobře čuj 

a na tých vlnách neboj sa a pluj 

šohaji ze slovácka ťa fčíl provedů 

temnů stranu tvojich snů 

Vok: Já si prolétám mezi svojíma snama 

Tož prolétajte snama 2x 

Potem sa zasejc probírám 

Loka slivky a dalšího špéčka dám 

Naráz vidím šecko 

Nezkaleně, čistě jak to malé děcko 

Šecky odpovědi náráz v ušách zní 

První druhá aj ta poslední 

Že mám vstat a jít neco popit pojest  

a v životě šecko brat tak jak to jest  

 

6. Historická 
 

Táto piesnička je pro šecky co nevij 

Že na slovácku začala sa šecka historija 

Narazíš tu na ňu za každú zákrutů 

Šak stopy tu sú už od lovců mamutů 

Vidíš to za každým stromem křákem 

Že sa tu proháňali kopčem z veverčákem 

Potem došli hen ti 

Jak nám ten čas pádí 

Markomani, kvádi 

Eště včílkajc tady čujů 

Zrzavci a kelti 

Pak bych řekl snáď 

vznikl tady první stát 

Založil ho kámo 

Jeden týpek ménem Sámo 

A dyž nám tu Franci  

Chtěli ukrást ženské  

Aj ten chleba s kůrků 

Dali zme jim na prdel u Wogastisburku 

Misim aj Vzpomínku tu přivinu 

Jak Mojmír zamétl s Pribinů 

Ať ňa nikdo kua neříká, 

Že Morava nebyla a néni veliká 

 A ten do sa podívá, ten aj vyňůrá, 

Že tu vznikla celá kultůra, 

A dyž ten rostislav byl na trůně, 

Pozval sem bráchy ze Soluně 

A tož došli sem 

Cira z Metůdkem 

Hlaholicu z řecka 

učili sa děcka. 

Šecko tu tu šlapalo, 

Ale nic néni na stálo 

Né dycky sa zadaří  

Tož zplenily to tu  

A né málo 

Ti kurevští avaři 

Maďaři. 
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Potem sa teho máuo ví, 

misim bylo markrabství 

Na Velehradě les sa kácí 

Usídlili sa tam cisterciáci.  

A za chvílu v olomůci  

misim aj ten biskup arci. 

Moseli zme dojít za hen tým Přemyslem 

Co sa hnal za rakůským nesmyslem, 

Tož dostali zme školu 

Na Moravském polu. 

Potem ten náš Karlisko 

Dovézl k nám vínisko, 

Zprvu možná trpké zdá sa, 

Po třetí flaše je to ale krása. 

Veděu to on, 

Aj my to víme, 

A tož pijme 

Ale mělo byt eště hůře 

Dyž sa kolem nás prohnali ty husitské búře, 

Bylo to už blízko konca  

Dyž nám tu nasadili jagelonca 

Vyslali zme k Moháču 

Stovky stréců Pagáčů 

V historickém sůkolí 

Přežili zme mor aj ajds 

U Vlčnova do včílkajc  

rodíja sa Mongoli.  

Pak už je tá historija jakási jetá, 

Přehnala sa vojna třicetiletá. 

Švédi aj turci, 

Nakonec tí habsburci. 

Aj dyž zdá so matné,  

Nebylo to zas tak špatné, 

Dyť to šeci vija,  

Že Maria Terézia 

Pohrozila rákosků 

Zavédla školní docházku 

Jozka druhý zrušil robotu, 

Chlastalo aj v sobotu. 

Tož totok šecko a co víc 

Ferda staví železnic 

V čechách Palackého něli 

Na tem nic néni, 

Aj tady bylo národní obrozééní.  

 

První rep., hospodářská kriza  

II. válka, rudá schíza 

Komanči aj partyzáni  

byly tady všade k mání 

Šak pak už je to šecko známé 

rozorané pole, brizolit 

históriju zmáklú máme 

víme keho volit ;-) 

 

7. Zemědělská 

Antree… 

Totok je pieseň o zemi 

O rýču a motyce zdá se mi 

z jara hned jak odtaje 

ženu koňa ze stáje 

poorám a zaseju 

pohnojím a zaleju 

Mama na mňa volá 

Dyž jedu dom z pola 

 

Nadřený su  kua 

skorem padám z koňa 

Po hodinách v járku 

Plevela mám kárku 

Do hnoja to vykydám. 

A K večeří dám  

dvě nožky párku 

Víno do pohárku 

Potem čakám na frajárku 

Co přijede nablýskanů kárků 

Kúsek špeka místo dárku 

 

REF: Říká ňa to rozum selský, 

Že těžký je život zemedělský 

Šeci sa ně ptajů   

jak tak možu žit 

oni potem majů  

na hodách co pit   

za pravdu ně dajů 

ať polúbí si řit 

 

M: Od nevidím do nevidím 

Co zaseju si aj sklidím 

Pak každý den zas a znova 

Mandelinka bramborová 

Galoše a tepláky  

idu kopat zemáky 

 

Řádky v kukuřici dluhé sú 

Jak nedělní sraní 

Je to smutné povídaní 

stejně tyma klasama nakrmíme svině 

To si říkám pokaždej  

dyž idu lámat  

vršky do turkyně 

Navečér  už před očima 

Tančíja ně  klobásy 

Až sem donde zima 

Zabijačku ovar škvarky ohlásí 

…….. 

REF: Říká ňa to rozum selský, 

Že těžký je život zemedělský 
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Šeci sa ně ptajů   

jak tak možu žit 

oni potem majů  

na hodách co pit   

za pravdu ně dajů 

ať polúbí si řit 

S: Ráno stávám o pěti, 

Nemožu sa obudit 

 

Je to skorem prokletí 

slépky prasa pokludit 

Jabka hnijů v sadě 

to nepřidá ně na náladě 

eště mosím na poštu, 

jabka přinduú do moštu 

každý rok to samé  

podzim je tu zas 

nejvíc práce máme 

jaro léto burčák kvas 

trnek je letos jaksi moc 

volam aj sousedovi o pomoc 

u našého strýca 

zas je černá pálenica 

teče průdem slivovica 

 

REF: Říká ňa to rozum selský, 

Že těžký je život zemedělský 

Šeci sa ně ptajů   

jak tak možu žit 

oni potem majů  

na hodách co pit   

za pravdu ně dajů 

ať polúbí si řit 

 

 

Šohaji a cérky 

Zme tu pro vás 

sobota je parádní 

Já chcu plíce náhradní 

Ráno vstáváme 

Násilí je na světě moc 

Zeměkouli je třeba pomoc 

A esti se ti zdá, 

Že sú to trapné kecy 

Odejdi na měsíc  

Veň si  svoje věci 

Je ně fajn šak stačí málo 

Néni třeba něco brat 

Aby to za to stálo 

Jedna krát … 

 

8. Gangsta 
 

N: Su Slovácký gagnsta, 

Chodím v černém kroju, 

Kvéra sice nemám-ale 

Slivovicu pálím svoju: 

 

K: V garaži mám Úprku, 

řeťaz nosím na krku, 

ešče Goyu v baraáku, 

súsedy mám na háku. 

 

N: Pole ně nikdo nepooře, 

Mám kúřové skla aj na traktoře. 

Zetor je moja limuzína, 

Než sednu za volant, tri litránKY vína 

 

K:Nemosím nic kupovat 

Šak súsedi  majů, 

Esli nechců vyhořet, 

Rádi ně to dajů 

 

 

REf:Chlašču slivovicu aji rum, 

Slovácko je moje teritorium. 

Na štuby já seru z vysoka, 

Mám železné aliby  

a kemu sa to nelúbí,  

řetaz, beton, Morava je hluboká. 

 

K: Na dvorku ně zasejc makovice POrostů, 

Dyby na to došli, zaplatíme starostu. 

 

N: A dyby sa cukáál, mám tu kus papíra, 

Mám v mobilu číslo redaktora z kurýra. 

 

 

K:Do kostela nechodím, 

na modlééní néni čas, 

U gořale sedím, 

Přemýšlám de ukrást kvas. 

 

N: aspon na Tři bečky, 

 At je něco napití 

Pro cérečky na blití 

 

REf:Chlašču slivovicu aji rum, 

Slovácko je moje teritorium. 

Na štuby já seru z vysoka, 

Mám železné aliby  

a kemu sa to nelúbí,  

řetaz, beton, Morava je hluboká. 

K:Šeci ňa tu znajú 

Ajá o nich vím 

Pry užaj na kraju, 

počejtajů s tým 

 

N: Říkajů ně mafoš, 
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néni jim to vhod, 

že jim beru matroš 

šetřím enem na důchod. 

 

K: Na vesnickej zábavě, 

vyberu si cérečky, 

eště večer v Blavě 

pasú sa jak ovečky 

N: Dostanu chuť  

na trochu vína, 

istý si buď,  

že to néni moja vina, 

že ztratila sa sůsedovi  

jeho bílá meducína 

 

REf:Chlašču slivovicu aji rum, 

Slovácko je moje teritorium. 

Na štuby já seru z vysoka, 

Mám železné aliby  

a kemu sa to nelúbí,  

řetaz, beton, Morava je hluboká. 

 
9. Idu dom 
 

Týpek sa vracá vykalaný ze sklepa 

K půlnoci to bývá 

Ve sklépku celkem dřina 

 

V sobě čtyri klobásky 

A dosť pohárků vína 

 

Chvílu stójím opřený  

o radlicu z pluha 

su jakýsi zkalený  

a cesta dom je dlůhá 

 

Sůsed už to nalévá 

Jak šrot prasatom do chléva 

eště flašu na potom 

a mysim idu dom 

 

Idu kolem mezi 

pasú sa tam kozi 

Podívu sa znova 

Jara sa po nich vozí 

Stáli při mně šeci bozi 

 

Zastavím sa tady 

U Jakéhosik plotu 

Zabývám sa anithmotů hmotů 

..trocha sem si posral botu 

 

Zahnu k járku do cehůzku 

Tadyk jsem měl dysik schůzku 

Sundeal jsem jí blůzku 

Chťeu sem cosi víc 

Ruku sem měl kluzků 

Tož nebylo z toho nic 

 

U zastávky omladina,  

Majů ze mně srandu 

ožralý si už jak sviňa 

idu za tú bandů. 

 

Majů v rukách cigára 

a Posluchajů Landu 

Tož idu radši pryč 

Než jim vrazím rýč 

 

Na kostelních hodinách  

půlnoc zvony bijů  

ve všech slušných rodinách 

všeci dávno spijů 

a já tady bliju 

 

Doma sa chcu dokalit 

Tož si pohnu mysim dyť 

Přemýšlám co budu pit 

Furt ně svrbí řitw 

Mysim pujdu k sůsedovi  

Jeho starú zlanařit 

 

Dvacet metrů od baráku 

Padá na mňa deka 

Hledám klůče v dubeňáku 

Žena na mňa čeká 

 

Eště trochu romantiky  

Tož pozoruju lunu 

Co sa týče erotky 

Dneskaj asi nezasunu 

 

U postele kýbl 

Co sem kůpil v lídlu 

To zas bude ráno  

Hold néni šeckým přáno 

 

 
Odkazy na videa PSCrew: 

PSCrew záznam koncertu - Bojkovice 2009 (VJ - PUK PUK): 

https://www.youtube.com/watch?v=2LkxfMMTrus&t=22s 

PSYTRANCE PUK-PUK- VJing deko Bojkovice 2009: 

https://www.youtube.com/watch?v=OzCP9_i_eDM&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=OzCP9_i_eDM&t=7s
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Bassta Fidli stage na festivalu MišMaš 20: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9Jx__pj3Yc 

Texty písní 12:PIET  

 
1. Bánovský hrádek 
 

Bánovský hrádek,  

festovní sídlo, majú tam hospodu,         

dal bych si pivo,  

pak zas pivo, po dobrém jídle,  

žízňú sa klepu,  

nohy mám jak kýble. 

 

tá ra ra rára, tá rára ra…. 

 

Z hospody zdrhám,  

přes pole dóm,  

vyhýbám sa přespolním,  

aj sůsedóm.  

Do sklepa mizím, před světem,  

zavřu sa důle, aj s fernetem. 

 

tá ra ra rára, tá rára ra…. 

 

A dyš to šecko dopijú,  

tak mám eště tašku,  

z ní tahám demijón  

a už nalévám flašku…. 

 

Bánovský hrádek, 

festovní sídlo, majú tam hospodu,  

dal bych si pivo,  

bánovský hrádek, festovní tvrz,  

v žigule sedím,  

projížďám skrz. 

 

1. Cigaňa – píseň o cikánce  

 

Já mám černů cigánku za ženu,  

kdo na ňu šáhne, toho zabiju.  

Já jí zlaté naušnice seženu,   

a večer jích zase propiju. 

 

Vydal sem sa na cestu dom z hospody,  

v parku sem tam na ních narazíl.  

Nestačila ani nohy rozhodit,  

vášnivů noc sem jim překazíl. 

 

 

REF: 

Cigaňa okatá a černá,  

ti nebude nikdy věrná.  

Skovaj si před ňú šecky peníze  

a nezvy její rodinu dóm.  

Cigaňa okatá a černá,  

ti nebude nikdy věrná.  

Skovaj si před ňú šecky peníze  

a nezvy její rodinu dóm na řízek. 

 

Já si s tebú pěkný večer udělám,  

postaraj sa o toalety.  

Vlasiska ti pařátama rozcuchám,  

až nebudeš dělat drahoty. 

S kudlú v ruce by mňa klidně porazíl,  

bohužel tú výhodu sem měl.  

A když sem řízl, tak sem ho aj dorazíl,  

To bych tady, pičo, neseděél. 

 

2x REF 

 

…a nezvy její rodinu dóm na řízek. 

  

 

3. Nivnický (hradišťský) prasečák smrdí  

 
3x Nivnický prasečák smrdí  

vlčnovský prasečák smrdí eště víc! 

 

4x Já dávám rád si saita s cibulí, já jo - a s tofu!  

3x Nivnický prasečák smrdí 

A vlčnovský prasečák smrdí eště víc! 

 

4x Dávaj vajca, vyplácaj sa, dávaj vajca, dávaj,  

3x Nivnický prasečák smrdí  

A vlčnovský prasečák smrdí eště víc!  

 

 

3x No, no, no no no, no, no, no no no, no no techno 

limit. D, A quiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

(varianta: Já dávám rád si vuřta s cibulí, já jo, a s 

voctem.) 
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4. Poserme sa všeci, v Korytné je ples 
 

Poserme sa... 

v Korytnéj je ples 

Poserme sa... (a všeci!) 

v Korytnéj je ples 

Poserme sa... (a spolu!) 

v Korytnéj je ples 

 

Nenechaj straňana přéjít Hrabinu, 

nenechaj hogála dojet aj s rodinú, 

mosíš doplnit doma hladinu, 

dneskaj to tu úžasně roztočím. 

 

(a všeci) 

Pósérmé sá – v Korytnéj je ples, v korytnéj je ples. 

 

 

 

Laciné víno v Pekle je tu, 

slivovica z domu zteplá mě tu, 

a já si dám eště rači pivo, 

dneskaj to tu úžasně roztočím. 

Pósérmé sá – v Korytnéj je ples, 

v korytnéj je ples, 

Pósérmé sá – v Korytnéj je ples, 

v korytnéj je ples. 

Hrdlo mě svírá, néni kam jít, 

cedula KORYTNÁ, chce se mi blít, 

věřím že je to poslední fáze, 

těším sa až zítra budu blejt v Praze. 

 

Pósérmé sá – v Korytnéj je ples, 

v korytnéj je ples, 

 

5. Sobě 
 

Na našem malém dvorečku su hlavní hvězda já 

misím těsto na vdolečky, zelé nakládám. 

 

Cibulu pak okopávám, betón polévám 

prasklú rýnu zaletuju, přes humno zamávám. 

 

Krávu dójím, prasa krmím, 

kuřince zametám, pohnójím šak záhumenku, 

všecko dělám sám. 

 

všecko, všecko dělám sám 

všecko, všecko dělám sám 

 

A když všecko, tak fakt všecko, na to já su stár 

a kdybych mňél v sobě ďúru děcka rodím sám. 

Na našém malém dvorečku sa stíny prodlužujú 

spat ale ít nemožu, stará dojde dóm. 

 

všecko, všecko dělám sám 

všecko, všecko dělám sám 

 

A já přídu za Straňákem, velké péro má, 

starý v kroji, práca stójí, slépka zanášá. 

 

Za všecko, za všecko si možeš sám, 

Za všecko, za všecko si možeš sám, ty tela! 

6. Pa miláčku  
 

Kokosem připíjám na tvoju svobodu,  

účty mám pod palcem, su dávno za vodú,  

větřík mě ovívá moje opálené záda,  

vlnky mě ve vlasoch lechtajú,  

včíl už si ráda?  

 

REF: Pa miláčku, si na těžký život včíl sama  

a já sa budu válat na pláži s kurvama,  

o děcka staraj sa, prachy si vydělaj sama  

a já sa budu válat na pláži s kurvama.  

 

Věřím, že včíl už si najdeš chlapa, jak má byt,  

a já si možu v klidu ve stínu pod palmů pit.  

Su kokot slabý, zdrhl sem za moře hopem,  

 

nechal sem ťa na zemi, s děckama, s kýblem a 

mopem.  

 

Večery prožívám s bacardi u Jazzu,  

přemýšlám jak ti asi je tam doma u dřezu,  

každé ráno s jointem poslůchám rytmu raegge  

a snažím sa pa miláčku život žit bez tebe.  

REF: 

 

Maruna, Petra, Helena, Romana,  

Lucie, Kamila, Jožka a Světlana  

Alice, Martina, Lenka, Veruna, Dana,  

Jitka a Kristýna, Irena, Marie – Jana.  

 

REF:  

 

Od teďka zařiď si život, jak chceš ty,  

a řekni doma děckám, že už sů bez taty. 

 

 

7. Slovácká hymna 
 

Ti slovenští bratia tam pod Javorinú. 

Ti slovenští bratia tam pod Javorinú, 

z druhéj strany, jak je Strání, dokáď nevyhynú, 

 

z druhéj strany, jak je Strání, dokáď nevyhynú. 

A ti brodští bratia tam za Olšavú.  

A ti brodští bratia tam za Olšavú,  
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za Olšavú, u Nivnice,  

vozíjá tam šak z Rumpoldu popelnice, 

za Olšavú, u Nivnice, vozíjá tam šak z Rumpoldu 

popelnice. 

A ti korytňané majú demižóny.  

A ti korytňané majú demijóny,  

demijóny slivovice, budíjá sa každé ráno do opice, 

demijóny slivovice, budíjá sa každé ráno do opice. 

 

 

8. Hajdáláci  
 

Choď!  

Stříbrné Porše, zlaté Bugaty,  

dijamantové mám Maseraty,  

stylové brýle, značkové paty,    

na Oravě tři chaty a to bez debaty. 

 

REF: Hajdaláci v gaťách hépú,  

kroje majú s kšiltem čepice,  

paprčama machrujú jak opice v téj Africe.  

 

Hajdaláci v gaťách hépú,  

kroje majú s kšiltem čepice,           

paprčama machrujú jak opice v téj Americe. 

 

Jesi myslíš, že su hip-hop,  

to sa pěkně kurňa pleteš, ať ně pěkně rozumíš,         

když nic jiného neumíš,  

 

 

povím ti to já v jazyku, v kerém celú dobu hněteš,                   

hněteš, hněteš, hnětešššššš 

 

libovolný tarzan-english text…. 

REF: Hajdaláci… 

Taký řetaz ty hajdaláku, si dokážu zrobit sám,  

čoklovi ho urvu z bůdy, zlatým sprejem nastříkám.  

Aj ty tvoje klikiháky, dokážu aj s opicú,  

vyšlahám ťa jak šlahačku a posypu ťa skořicú. 

 

REF: Hajdaláci… 

šecky ty i-pony, šecky ty norbuky,  

šecky ty televize berů ti vlastní styl.  

enom najvětší blbec na celém světě,  

nosí zimní čepicu v místnosti v létě. 

 

REF: Hajdaláci… ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, ňa,        

povidala naša Maňa…. 

 

 

9. Na mašině /Motaj  
 

Na mašině, nekdy v říjně,  

mosím testnůt, kdy příde datum sklizně.  

Na mýtině, vedle keřa,  

mosím ju zkrátit, ať vůbec projdu dveřa. 

 

Motaj joint, hulit budu... 

Na mašině, na sto dvacet,  

od myslivca slyším: kurvo, zkus se vrácet!  

Mám sto dvacet gramů v klíně, na mašině,  

vole námá namašině 

 

Motaj joint, hulit budu... 

Suším si ju na rotoru,  

pryskyřica mě prská po motoru,  

po dědině dým jak svině  

vesničané z toho motajú sa po dědině: 

 

Nivničané, korytňané, straňané a březovjané, 

bystřičané, bánovjané, havřičané, drslavjané,  

 

hradčovjané, kunovjané, hlučané a slavkovjané, 

horněmčané, brozané, bronxovjané a komňané.  

 

 

 

veletiny - teletiny, drslavice, míkovice, šumice, 

slepice, lopeničáré…… 

 

Slavkov - hulit budu  

Vlčnov - hulit budu  

Častkov - hulit budu  

Fuck off Volenov, vole hulit budu! 

 

Nivničané, korytňané, straňané a březovjané, 

bystřičané, bánovjané, havřičané, drslavjané, 

hradčovjané, kunovjané, hlučané a slavkovjané, 

horněmčané, brozané, bronxovjané a komňané. 

veletiny - teletiny, drslavice, míkovice, šumice, 

slepice, lopeničáré…… 

 

Motaj joint, hulit budu... 

 

 

 

 

 

 

10. Pražská imigrační 

 
Přijeli sme do téj prahy, Zamakat a sbalit prachy,  

Hojája hojája hojajája.  

Řekli nám tam, že sme lepší,  

Krásnější a chytřejší a výkonější,  
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Hojája hojája hojajája.  

Moraváci nám berou práci nám berou práci.  

Stávaj Maňo, chystaj stoly, běž demijóny pootvírat,  

Hojája hojája hojajája.  

Vracáme sa všeci z Prahy, možů to tam pozavírat.  

Hojája hojája hojajája.  

Moraváci nám berou práci nám berou práci.  

A slováci nám berou práci nám berou práci.  

A ukrajinci nám berou práci nám berou práci.  

A vietnamci…. A poláci… A plzeňáci…. A brňáci….. 

 

11. Valach na bar  
 

V baru na hranicách v Borovičko-stánu,  

Sešli sa tam dvě partyje ze Chla-států,  

Ze severu Valaši a Šuhajé z jihu,  

Vyřešit svůj letitý spor o kvalitě lihu.  

Valach na bar! Šuhaj na bar!  

Ostraváci přitahli aj de-na-turák,  

Protože sa rýmuje se slovem čurák.  

Slováci pak dovézli aj repáku litry,  

Aby jich na hranicách rači nechytli.  

Ostravák na bar! Slovák na bar!  

Naléli sa štamprle a začalo sa chlastat,  

Stalo sa co nemělo nikdy nastat,  

Sů šuhajé z jihu a valaši ze severu,  

Zatým nikdo nevyhrál, z toho já sa zeseru.  

Valach na bar! Šuhaj na bar!  

Po slivkovém entré néni borovička změna,  

Šak líh je enom jeden. Enom má inší jména!  

Valach na bar! Šuhaj na bar!  

Ostravák na bar!  

Slovák na bar! 

 

 

12:PIET – Robert – parodie na rozhovor v radiovém pořadu Morava krásná zem 

Českého rozhlasu Brno 

 
Paní Slabáková (Robertovým přirozeným hlasem): „Dobrý večer, koho máme na telefonu, kdopak se nám to 

dovolal?“ 

 

Paní Večeřová (Robertovým pozměněným chraplavým ženským hlasem): „Dobrý večer, já su tak ráda, že sem 

sa konečně dovolala…su to já? Su to já? Marie Večeřová ze Zlámanca“? (na to publikum ve stejný moment 

zareaguje pískotem, tleskáním apod.)  

 

Paní Slabáková: „Ano, jste to vy, jen si trochu, prosím, zeslabte radio.“  

 

Paní Večeřová: „Ano, já Vám moc děkuju, paní Ivano, že sem sa dovolala, konečně dovolala. Já Vám paní Ivano 

přeju všecko nejlepší a tak…“ 

 

Paní Slabáková: „Ano, já Vám děkuji paní Marie.“ 

 

Paní Večeřová: „No, jde o totok, já vždycky volám do teho rádia a nikdo to nebere a já bych chtěla zahrát 

piesničku pro mého zesnulého manžela od kapely 12:pět nebo šest. Tož on můj manžel v srpnu odešél…já jsem 

ho poslal pohnojit jahody do skleníku a ono jak tam bylo dusno a horko…šak srpen byl hrozný, tož on tam dostal 

infarkt a mrtvičku…všecko dohromady…a vynésli ho nohama napřed z teho skleníku…a navíc ty jahody, jak on 

to tam posypal a pak jak se třepál, tak on je všecky spálil, takže jsme neměli žádné jahody…no…no nevadí, 

no…a on měl vždycky rád koně, aj když my zme doma žádné koně neměli…a on jezdil na ně sázať do 
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Slušovic…vůbec nepil, tož všecko prosázal…chcel si je aj kúpit, ale kúpil si enom to kolo od teho vozu…takové 

dřevěné, velké, pěkné a koňa už zme neměli kam dat.“ 

 

Paní Slabáková: „Ano, víte Marie, máme už omezený čas.“  

 

Paní Večeřová: „No, šak to je hned. Tož tato piesnička bude pro moju kamarádku, eště jak jsme chodili za Batě 

do školy do Zlína tehdá, potom do Gottwaldova a pak zase do Zlína…tož ta sa menovala Františka z Bohuslavic 

u Zlína…potom je to všecko pro moju krásnú rodinu…pro moju céru Marii také a její vnučky Michálka, 

Františka a Petříčka…pro dvojčátka Jožinka s Mirečkem…potom pro dvojčátka z druhej strany…to je naša 

nepěkná rodina, ale já ich maj aj tak ráda, zas mám dvojčátka Františka a Petříčka…jej, já to mám z druhej 

strany, brýle sem si nechala na parapeti, já na to špatně vidím…hlavně vám vinšuju všecko pěkné paní Ivano aj 

vám, kteří ste došli a hlavně tu piesničku od tej kapely 12 pět nebo šest, šak já už také si prd pamatuju…no a eště 

jak zme chodili.“ 

 

Paní Slabáková: „Ano, paní Marie, děkujeme za zavolání.“ 

 

Paní Večeřová: „No a to vám všecko přeje Marie Večeřová ze Zlámanca!“  

 

12:PIET  

 

Všechna videa (videoklipy, záznamy z koncertů) ke zhlédnutí zde:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvcMXZ-

d_H3qq9toSn7xeT_hCx5UZ0Lpr&disable_polymer=true  

Na mašině / Motaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=duhdksmjBuU 

Pa miláčku:  

https://www.youtube.com/watch?v=GbZEpj3sq6E&t=0s&list=PLvcMXZ-

d_H3qq9toSn7xeT_hCx5UZ0Lpr&index=3 

Borovička:  

https://www.youtube.com/watch?v=IqPbX320bBA 

 

12:PIET – video upoutávky na alba / koncerty 

 

Upoutávka na album „My sme folklor!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=dMlT0dOzE6w&feature=youtu.be 

 

Upoutávka na křest Alba „My sme folklor!“, Dejvická nádražka, Praha, 28. 9. 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=aV1Lh3Z4C5g 

 

Upoutávka na koncert v klubu Mír 11. 5. 2018  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=tG9XBODYaRY 

 

 

Upoutávka na koncert v Livingstone clubu 3. 11. 2017 společně 12:PIET a PONK 

https://www.youtube.com/watch?v=LQ2o-uDNg5M&feature=youtu.be 

 

Upoutávka na koncert 12:PIET v Kuřimi 26. 8. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=d9rrJRiFxr8 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvcMXZ-d_H3qq9toSn7xeT_hCx5UZ0Lpr&disable_polymer=true
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvcMXZ-d_H3qq9toSn7xeT_hCx5UZ0Lpr&disable_polymer=true
https://www.youtube.com/watch?v=duhdksmjBuU
https://www.youtube.com/watch?v=aV1Lh3Z4C5g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=tG9XBODYaRY
https://www.youtube.com/watch?v=LQ2o-uDNg5M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d9rrJRiFxr8
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Upoutávka na koncert 12:PIET+ Pohřební kapela, Rock Cafe, Praha 12:PIET 

https://www.youtube.com/watch?v=oWLVRqDVfc8&feature=youtu.be 

 

Upoutávka na koncert 12:PIET s kapelou Už jsme doma, Praha, 31. 7. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=G2ZloVSc2Zg&feature=youtu.be 
 

Upoutávka na koncert 12:PIET v hospodě Balkán v Uherském Brodě, 12. 2. 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=YvFTyvXtDWA 

 

Upoutávka na koncert 12:PIET + PONK v Livingstone club, Brno, 3. 11. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=00YUv0OW1vk&feature=youtu.be 

 

Odkazy na videozáznamy z koncertů 12:PIET / PONK: 
 

Okolo Strážnice - PONK 12 PIET Livingstone Brno 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=k9C7naSS6kA&feature=youtu.be 

Borovička - 12piet Ponk Brno Livingstone 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=e7fOuQLtN44&feature=youtu.be 

 

Cigaňa - 12piet Ponk Brno Livingstone 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=jLrK5EVleDY&feature=youtu.be 

 

Děčín 12piet Ponk Brno Livingstone 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=77I3Ue7y3dg&feature=youtu.be 

 

Marie Večeřová ze Zlámanca 12piet Ponk Brno Livingstone 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=cm4E-nJQXjk&feature=youtu.be 

 

Slovácká hymna v podání fanoušků 12:PIET / Ponk Brno Livingstone 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=RAF6zFHvq8s&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oWLVRqDVfc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k9C7naSS6kA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e7fOuQLtN44&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jLrK5EVleDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=77I3Ue7y3dg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cm4E-nJQXjk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RAF6zFHvq8s&feature=youtu.be
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