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Abstrakt 

 Tato praktická práce Punk’s not dad – Rozhlasový dokument o proměně životních 

hodnot členů punkové subkultury při výchově dětí se, jak již název napovídá, věnuje 

přístupu punkerů k výchově dětí. Na základě rozhovorů s pěti protagonisty a reportážních 

záznamů z punkového prostředí odpovídá na otázku, jak punkeři pracují s hodnotami, jako 

je odmítání budoucnosti, odpor k systému či například neuznávání autorit, při výchově 

svých dětí.  

V teoretické části práce jsou popsána specifika rozhlasové tvorby. Dále obsahuje práce 

definice základních rozhlasových žánrů s důrazem na rozhlasový dokument, který je 

předmětem zájmu práce. Následující oddíl se věnuje punku a tomu, jak může toto hnutí 

ovlivnit mladého člověka. V poslední části představuji svou práci. Zabývám se cílem 

dokumentu, výběrem hlavních protagonistů, scénářem, popisem práce a zvolenou 

metodikou. 

 

 

Abstract 

This practical work Punk’s not dad – A radio documentary concerning the 

transmutation of life values of members of the punk subculture regarding the upbringing of 

children, as the name suggests, is dedicated to the change in the life values of punk 

subculture members due to raising children. Based on interviews with five protagonists and 

reportage footage from the punk environment, it answers the question of how punks work 

with values such as rejection of the future, resistance to the system or, for example, denial 

of authorities, in raising their children. 

The theoretical part of the thesis describes the specifics of radio production. 

Furthermore, the work contains definitions of basic radio genres with emphasis on the 

radio documentary, which is the main outcome of my work. The next section looks at punk 

and how this movement can affect a young person. In the last part I present my work. I 

deal with the aim of the document, the selection of the main protagonists, the script, the job 

description and the chosen methodology. 
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Úvod 

 

Tato práce je věnovaná tvorbě rozhlasového dokumentu. Jejím ústředním tématem je 

punk. Ač nejsem jejím členem, mám k této subkultuře díky svým známým opravdu blízko. 

Mohu tedy srovnat obecnou představu společnosti o této komunitě a skutečnost. Častokrát 

jsem se setkala s nesnášenlivými názory na punkovou subkulturu vycházejícími z pouhé 

neznalosti tohoto prostředí. Rozhodla jsem se proto věnovat punkovému hnutí. 

  V teoretické části bych ráda krátce popsala specifika rozhlasu. Následně bych chtěla 

definovat základní rozhlasové žánry s důrazem na rozhlasový dokument, kterému se 

věnuji. Ve třetí kapitole představím punk v souvislosti s výchovou dětí. Popíšu, jakým 

způsobem může punk ovlivnit mladé lidi. V poslední kapitole bych se ráda věnovala mé 

praktické práci. Chtěla bych popsat cíl práce, hlavní aktéry, postup práce, zvolenou 

metodiku a představit scénář. 

Výstup praktické části bude rozhlasový dokument Punk´s not dad. Práce bude 

pojednávat o proměně životních hodnot příslušníků punkové subkultury při výchově dětí. 

Bude se snažit odpovědět na otázku, jak punkoví rodiče zacházejí s punkovými hodnotami, 

které není běžné spojovat s výchovou dětí. Předpokládám, že dokument bude přibližně 

padesátiminutový. 
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1. Rozhlas jako médium 

 

Specifika rozhlasu jako prostředku masové komunikace fungujícího na 

akusticko-auditivním principu1 formují podobu jednotlivých rozhlasových žánrů. Rozhodla 

jsem se proto nejdříve základní specifika popsat, a až následně se zabývat jednotlivými 

rozhlasovými žánry. 

1.1 Specifika rozhlasu 

 

Jak již bylo řečeno, fungování rozhlasu je podmíněno akusticko-auditivním principem, 

což v praxi znamená, že sdělitelné je pouze to, co nepřekračuje hranici zvukovosti. 

 Crisell2 charakterizuje rozhlas jako slepé médium, které může obsah svého sdělení 

předávat pouze pomocí hluku a ticha. Dodává, že „všechny ostatní charakteristické 

vlastnosti rádia – povaha jeho jazyka, jeho vtipy, způsob, jakým jej používají jeho 

posluchači  – jsou výsledkem pouhého faktu jeho zaslepenosti.3“ 

Josef Maršík v publikaci Zpravodajství v médiích4 popisuje příznačné vlastnosti 

rozhlasu pro potřeby rozhlasového zpravodajství. Dle mého názoru je ovšem možné 

vztáhnout některé z nich obecně na veškerou rozhlasovou tvorbu. Při tvorbě jakéhokoliv 

rozhlasového příspěvku je potřeba mít na paměti, že komunikace prostřednictvím rozhlasu 

je jednostranná. Vysílatel nemá okamžitou zpětnou vazbu od příjemce, nemůže tedy svůj 

projev na základě reakce příjemce podřídit jeho potřebám. Stejně tak se příjemce nemůže 

v případě neporozumění či nepochopení vrátit či se vysílatele na cokoliv dotázat. Podobu 

příspěvku a jeho interpretaci je proto třeba koncipovat logicky, srozumitelně a 

jednoznačně, aby se předešlo jakémukoliv šumu v komunikaci.56  

Kapacita percepce zvuku je podstatně nižší než ta zraku. Z tohoto důvodu mohou být 

 

1 HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3769-3, s. 211 

2 CRISELL, Andrew. Understanding Radio. Second Edition. Oxon: Routledge 1994, reprinted 2005. ISBN 

0-415-10315-0, s. 3 

3 Tamtéž 

4 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Druhé, upravené vydání. Praha: Karolinum, 2011, ISBN 

978-80-246-1899-9. s. 61 - 66 
5 Tamtéž 
6 DEVITO, Joseph A., Milan BARTŮŠEK a Jiří REZEK. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 

2001. ISBN 80-7169-988-8. s. 20 
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některé zvuky pro posluchače nerozpoznatelné, nejsou-li zcela charakteristické.7 Například 

zvuk varhan by mohl být zaměněn za houkání vlaku apod. Je proto potřeba vždy 

posluchače řádně seznámit s kontextem.8 

Jazyk a stylistická výstavba rozhlasového příspěvku musí být rovněž přizpůsobeny 

tomu, že připravený text bude mluven a na druhé straně poslouchán. Doporučené je užívat 

nepříliš složité věty, prvky hovorové češtiny a redundanci důležitých informací. Pokud to 

je možné, měl by se mluvčí vyhnout neznámým termínům či složitým cizím slovům.9 

Kodex Českého rozhlasu se o podobě jazyka rozhlasových příspěvků vyjadřuje 

následovně: 

„Slovní formulace užité hlasateli, moderátory a redaktory ve vysílání by se měly 

vyhýbat frázím, klišé nebo jinému zplošťování obsahu jazyka. Při sdělování informace 

nelze uplatňovat dobově populární výrazy či obraty na úkor přesnosti a věcnosti obsahu 

informace.“ 10 

Opatrně by vysílatel při psaní textu rozhlasového příspěvku měl nakládat i s číselnými 

údaji, (je-li to možné, je vhodné číselné údaje zaokrouhlit. Přílišná přesnost může působit 

nepřehledně.) zkratkami, které nejsou obecně známé a přímou řečí (je třeba ji jasně oddělit 

od zbytku textu). 

Významným specifikem je také fakt, že mnoho posluchačů přijímá rozhlasové vysílání 

pouze kulisově. To znamená, že rozhlas slouží pouze jako kulisa k jiné vykonávané 

činnosti. V takové situaci věnuje posluchač vysílání jen zlomek své pozornosti.11 I tomu se 

rozhlasová tvorba musí přizpůsobit, mimo jiné hlavně svou skladbou (ať již celého 

programu nebo jednotlivých příspěvků) a délkou.12 

1.2 Jiná pojetí rozhlasu 

 

Na předchozích řádcích jsem se věnovala rozhlasu jako prostředku masové komunikace, 

 
7 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Druhé, upravené vydání. Praha: Karolinum, 2011, ISBN 

978-80-246-1899-9. s. 61 - 66 
8 Tamtéž 
9 Tamtéž 
10 Kodex Českého rozhlasu schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 

1368 ze dne 5. 11. 2004, [online]. [cit. 2022-04-23]. Dostupné z: https://rada.rozhlas.cz/kodex-ceskeho-

rozhlasu-7722382 
11 RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Přeložil Hana 

BAKIČOVÁ. Praha: Grada, 2005. ISBN 8024701588. s.141 
12 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Druhé, upravené vydání. Praha: Karolinum, 2011, 

ISBN 978-80-246-1899-9. s. 61 - 66 



 

 

5 

jelikož ve své práci pracuji s pojmem rozhlas právě v tomto definičním vymezení. Pro 

úplný obraz bych ale měla dodat, že slovo rozhlas může rovněž označovat instituci 

veřejnoprávního či komerčního rozhlasu.13 Čábelová definuje rozhlas rovněž jako 

specifický druh komunikace: „“Rozhlas“ je především rozhlasová komunikace, je to 

specifický společenský jev, nebo ještě lépe společensko-kulturně-ekonomicko-

politicko-technický fenomén.“ 14 

2. Rozhlasové žánry 

Podle Slovníku žurnalistiky je žánr obsah se shodnými kompozičními, tematickými i 

jinými znaky, který je možné na základně těchto podobností klasifikovat15. V následující 

kapitole charakterizuji základní rozhlasové žánry s důrazem na rozhlasový dokument, 

jelikož ten je i výstupem praktické části mé bakalářské práce. 

2.1  Rozhlasový rozhovor 

Rozhlasový rozhovor je dialogický žánr.16 Skládá se z otázek a odpovědí partnerů, kteří 

ale, na rozdíl od interpersonální komunikace, mají jasně rozdělené role tazatele a 

respondenta. Moderátor vybírá dotazovaného, připravuje otázky, usměrňuje plynutí 

rozhovoru, dbá na dodržování tématu a v neposlední řadě dělá shrnující závěry. 17  Po roce 

1989 se z tohoto žánru stal jeden z nejfrekventovanějších, někdy dokonce až na úkor 

jiných zpracování tématu.18 

Rozhlasový rozhovor je zřejmě tolik oblíbený z toho důvodu, že svou formou dokáže 

vytvořit iluzi interpersonální komunikace, a tím tak rozbourat překážky jednosměrné 

komunikace. Díky tomu dokáže lépe zachytit pozornost posluchače. Rozhlasový rozhovor 

navíc může plně využít výhod rozhlasové komunikace skrze mluvený projev – 

 
13 HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3769-3, s. 211 
14 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. 

Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0624-0 s. 5 
15 HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3769-3, s. 278 
16 NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006. ISBN 80-86877-04-3. s. 

38 - 39 
17 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu Praha, 1999. s. 26 
18 NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006. ISBN 80-86877-04-3. s. 

38 
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emocionalita, dynamika hlasu, autenticita sdělení apod.19 

Maršík20 dělí rozhovory na zpravodajské (zpráva prezentovaná pomocí dialogu) a 

publicistické. Ty následně člení na portrétní (charakterizující osobnost respondenta), 

komentující (skrze něj vyjadřuje tázaný svůj názor na určitou situaci), reportážní (u něhož 

je důležitá i zvuková kulisa doplňující sdělení tázaného), a rozborový (analýza určitého 

problému formou dialogu). Jiné dělení nabízí Boyd21. Ten člení rozhovory na emocionální 

rozhovor (snaží se zprostředkovat pocity dotazovaného), analytický (podrobně zkoumá 

dané téma) a informační rozhovor (snaží se objasnit základní fakta určité situace). 

2.2  Rozhlasová reportáž 

Reportáž je útvar označovaný někdy také jako polyfunkční syntetický žánr22. Využívá 

totiž prvků jak zpravodajských, tak publicistických. 23 Tvůrce reportáže (reportér) 

autenticky zachycuje událost a zároveň jí posluchače pomocí průvodního slova, rozhovorů 

s dalšími účastníky a zachycením zvukového obrazu provede. Kromě autenticity je také 

důležitá informativnost, obraznost, dějovost a dokumentárnost.24 Autor přináší nejen 

objektivní fakta, ale i svůj vlastní postoj a subjektivní hodnocení.25  

Zatímco tisková reportáž přináší svědectví zpětně, pro rozhlasovou reportáž je 

příznačné líčení události v průběhu jejího dění. V takové situaci se rozhlasoví reportéři 

často potýkají s časovou tísní. Nemohou tedy využívat příliš beletristických prvků, jak 

tomu bývá v tisku, jejich popis naopak musí být jednoduchý, srozumitelný a výstižný.26 

Právě z výše popsaných důvodů hovoří Světlana Lavičková27 o reportáži jako o jednom 

z nejnáročnějších rozhlasových žánrů. Reportáž dle ní klade na autora vysoké nároky v 

 
19 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu Praha, 1999. s. 26 
20 Tamtéž 
21 BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995. s. 73 
22 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu Praha, 1999. s. 24 
23 Tamtéž 
24 HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3769-3, s. 206 
25 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu Praha, 1999. s. 24 
26 MARŠÍK, Josef a Jiří HRAŠE. Reportáž v tisku a v rozhlase: sborník příspěvků ze semináře Katedry 

žurnalistiky IKSŽ FSV UK a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1997, 

s. 44 
27 NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006. ISBN 80-86877-04-3. s. 

53 
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připravenosti, technické vybavenosti, schopnosti vyjadřovat se a umění reagovat. 

2.3  Feature  

Definovat feature je opravdu nesnadný úkol. Odhlédneme-li od mnohovýznamovosti 

tohoto slova v původním anglickém jazyce, i v českém diskurzu se jeho význam vyvíjel 

natolik, že nikdy nezískal jasné hranice. Původně totiž označení feature označovalo 

v českém kontextu vysokou kvalitu pořadu. Jako feature tedy mohl být dříve označován i 

povedený rozhlasový dokument.28 

V souvislosti s feature se tedy můžeme většinou setkat s velice neurčitými definicemi. 

Maršík popisuje feature následovně: 

„Žánrová forma na pomezí publicistiky pásmového typu a rozhlasové umělecké tvorby 

(též označení pro některé typy rozhlasových her).“ 29 

Jiný úhel pohledu nabízí Zindel: 

„Feature je akustické dílo, které využívá různých možností rozhlasu ke zprostředkování 

informace, a přitom probouzí posluchačovu fantazii, usiluje ho pobavit a posílit jeho 

vnímání světa a lidské existence.“ 30 

Podle Slovníku žurnalistiky feature využívá prvky jak z publicistiky, tak z uměleckých 

žánrů, jako je rozhlasová hra. Pracuje se všemi rozhlasovými výrazovými prostředky – 

s hudbou, dialogy i monology, zvuky, prózou i poezií. Cílem autora je seznámit posluchače 

s vybraným tématem z různých poloh.31 

2.4  Pásmo 

Slovník žurnalistiky pásmo rovněž umisťuje na rozhraní publicistiky a umělecké tvorby. 

Pásmo skládá samostatné slovesné, zvukové i hudební celky v kompozičně uzavřenou, 

stylově jednotnou montáž, čímž vytváří novou kvalitu.32 Kompozice je dramatická, 

 
28 HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. Brno: 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1. s. 49 
29 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu Praha, 1999. s. 12 
30 ZINDEL, Udo. REIN, Wolfgan (eds.). Das Radio-Feature: ein Werkstattbuch. Konstanz: UVK-Medien, 1997. 
s. 20 in HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. 

Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1. s. 51 
31 HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3769-3, s. 89 
32 HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3769-3, s.172 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/verlag=UVK-Medien
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umožňuje rozvést téma pomocí kontrastu v názorech dvou osob nebo osoby a prostředí. 

Z tohoto důvodu není možné vnímat jako pásmo jakýkoliv složený příspěvek.33  

Tématem bývá aktuální společenský jev, pro jehož uchopení používá autor jak 

publicistických, tak uměleckých postupů. Vždy ovšem k naplnění primárního 

publicistického záměru.34 Rozpětí pro námět tématu je opravdu široké – od příběhů 

jednotlivce až po celospolečenské problémy.35 

Kritickým pro pásmo je správný střih a montáž. Jednotlivé složky se mají doplňovat a 

vzájemně spolu korespondovat. Kompozice pásma se vyznačuje dramatičností.36 

2.5  Rozhlasový dokument 

2.5.1 Definice rozhlasového dokumentu 

Stejně jako u featuru, i u rozhlasového dokumentu se názory odborníků na definici různí. 

Všechny se ovšem shodují, že cílem dokumentu je spolehlivé zobrazování skutečnosti. 

Pavel Kácha v knize Čtrnáct kapitol o rozhlase přirovnává rozhlasový dokument 

k publicistickému pásmu s tím rozdílem, že autor by si měl zachovat objektivní odstup.37 

Absenci komentáře jako jeden z důležitých znaků dokumentu uvádí i Stanley Field. Ten 

označuje dokument za „společenské svědomí rozhlasu a televize“. Jako další důležitý znak 

uvádí obsah založený pouze na faktech.38 Blanka Stárková ve svém pojetí již dává prostor 

určité projekci autora. Dokument nevnímá jako „ve smyslu svědectví či záznam verbální 

nebo zvukové reality, nýbrž zásadně jako označení širokého rozhlasového žánru, který 

z předchozích obsahů vychází, přitom se však vyznačuje velmi vysokou mírou záměrné 

autorské organizace zvukového materiálu a vědomou kompozicí více strukturních prvků, 

z nichž každý má v celku díla zřetelnou sémantickou funkci.“ 39 Subjektivní prvky formou 

tvůrčího přístupu přiznává tomuto žánru rovněž Josef Maršík. Autor by podle něj měl do 

 
33 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu Praha, 1999. s. 19 
34 HALADA, Jan. (EDS.) OSVALDOVÁ BARBORA. Slovník žurnalistiky. Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3769-3, s.172 
35 MARŠÍK, Josef a Stanislav PERKNER. Teorie a praxe rozhlasové tvorby. Československý rozhlas, 1985, s. 
104 a 105. 
36 Tamtéž 
37 NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006. ISBN 80-86877-04-3. s. 75 
38 FIELD, Stanley. Jak psát pro rozhlas a televizi. Praha: Ústř. archivy a dokum. Čs. televize, 1963 s. 160 – 168 
in HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. Brno: 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1. s. 37 
39 STÁRKOVÁ, Blanka. Cyklus Cesty z jiné strany. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2005, roč. 2005, 

ISSN 1213-3817 č. 14, s.40 



 

 

9 

dokumentu promítnout sám sebe při vybírání a řazení faktů, jejich interpretaci a 

vzájemném propojování. Poukazuje na to, že dokument by neměl být pouze „pasivní 

zvukovou fotografií reality“.40 Eva Ješutová na dokument nahlíží i ze stránky jeho 

společenské funkce jako na doklad a svědectví určité doby, její atmosféry, lidí a událostí.41 

2.5.2 Postup tvorby rozhlasového dokumentu 

Encyklopedie praktické žurnalistiky popisuje tři druhy postupů při tvorbě dokumentu.  

1. Autor může skládat již existující archivní záběry a nabízet tak posluchači nový 

pohled na historické skutečnosti.  

2. Tvůrce si podrobně nastuduje určitý jev a následně ho zinscenuje nebo 

zrekonstruuje. Musí se ovšem vyvarovat jakémukoliv manipulování s fakty či ztrátě 

autenticity. 

3. Sběr materiálu přímo z průběhu sledovaných událostí. Dokumentarista by do nich 

neměl nikterak zasahovat ani se je snažit jakkoliv ovlivnit.42 

2.5.3 Současné postavení rozhlasového dokumentu 

Dokumenty jakožto dlouhé slovesné pořady jsou náročné na pozornost posluchače. 

V současné době, kdy posluchači dávají přednost krátkým a stručným informacím, jsou 

žánry jako dokument čím dál tím častěji vytlačovány z prestižních vysílacích časů do 

večerních hodin.43 

Možná právě proto není možné se jako rozhlasový dokumentarista v České republice 

uživit. Bronislava Janečková odhaduje, že chtěl-li by se tvůrce vyžít pouze z rozhlasové 

dokumentaristiky, musel by natočit přibližně dvacet dokumentů do roka. Což, jak hned 

v další větě dodává, je téměř nemožné.44 

  

 
40 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu Praha, 1999. s. 9 
41 JEŠUTOVÁ, Eva. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Praha: Radioservis, 2013. ISBN 987-

80- 87530-31-3. str. 3 
42 MARŠÍK in OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 

1999. ISBN 80-85983-76-1, s. 48. 
43 HOVORKA, Marek. KUBICA, Petr a SLOVÁKOVÁ, Andrea, rozhovor Dokument bez obrazu má své 

přednosti s Bronislavou Janečkovou, DOK Revue in Respekt 18.04.2011, Praha: R-Presse, 1990- ISSN 

0862-6545 
44 Tamtéž 
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3. Výchova dětí v punkové subkultuře 

3.1 Co je punk? 

Sociologická encyklopedie označuje punk jako hnutí „jehož hlavním rysem je usilování 

o autenticitu a přirozenost cítění a projevu, skepse vůči možnostem a slibům 

společnosti.“45 Jedná se o specifickou subkulturu, která se obecně vymezuje vůči 

konzumnímu životu a kariérismu. Tyto názory prezentují převážně prostřednictvím 

punkové hudby, dále pak i provokativním oblečením a nekonvenčním chováním.46 

Punk jako hnutí není názorově zcela homogenní.47 Obvykle se ale v souvislosti s ním 

setkáme s anarchistickými hesly, hesly odmítajícími budoucnost a dalšími hesly protestu.48  

Punk není geograficky příslušný.49 Dle sociologa Mgr. Petra Bláhy, Ph.D., kterého jsem 

oslovila, se jedná o reakci na globální kulturu. Punk se formuje všude, kde tato dominantní 

kultura existuje. 

3.2 Punk a výchova 

Na téma výchovy dětí příslušníky punkové subkultury se mi nepodařilo dohledat téměř 

žádné relevantní zdroje. Odborníci se totiž většinou zabývají spíše až vlivem punku na 

mladé lidi. Vycházela jsem tedy pouze z práce Kateřiny Lojdové. Ta se zabývá tím, čím 

může být pro děti přínosné vyrůstat v punkové subkultuře. Ani tento text není tedy přímo o 

výchově, je jí ale nejblíže. 

Lojdová50 popisuje, že punk může přispět ve vývoji jedince následovně: 

• Podporuje kreativitu – jedná se převážně o umělecké oblasti. Děti působí 

v punkových kapelách, skládají hudbu a texty. Tvůrčí aktivity se ale promítají i do 

každodenního života např. při punkové výzdobě pokoje či tvorbě punkově 

vyhlížejícího oblečení. 

• Přináší sociální a ekologické hodnoty – dle výzkumu Lojdové punk je ve velké 

 
45 SVÍTEK, Jiří. Punk - Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky [cit. 2022-04-26]. Dostupné: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Punk 
46 Tamtéž 
47 Tamtéž 
48 LOJDOVÁ, Kateřina. Punk jako inspirace ve výchovně vzdělávacím procesu. Prevence, 2013. 10(3). 

ISSN 1214-8717. 
49 SVÍTEK, Jiří. Punk - Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky [cit. 2022-04-26]. Dostupné: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Punk 
50 LOJDOVÁ, Kateřina. Punk jako inspirace ve výchovně vzdělávacím procesu. Prevence, 2013. 10(3). 

ISSN 1214-8717. 

http://ff.ujep.cz/12-kfhs/personalni-slozeni/75-mgr-petr-blaha-phd
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míře postaven na přátelství. Mnoho členů punkové subkultury se rovněž snaží žít 

šetrně k životnímu prostředí. 

• Vede ke skromnosti – punk se vymezuje proti konzumnímu stylu života. Majetek 

tedy nebývá na vrcholu hodnotového žebříčku mladých punkerů. Ti upřednostňují 

spíše nemateriální hodnoty před těmi materiálními. 

• Nabízí prostředí k navazování nových kontaktů 

4. Rozhlasový dokument Punk´s not dad 

4.1 Cíl rozhlasového dokumentu 

Cílem práce je na základě kvalitativních rozhovorů a reportážních záběrů vytvořit 

rozhlasový dokument, který posluchače seznámí s postoji příslušníků punkové subkultury 

k výchově jejich dětí. Dokument si klade otázku, jakým způsobem punkeři pracují 

s hodnotami jako je neuznávání autorit, odpor k systému, odmítání budoucnosti apod., 

které jsou s punkem spjaty, ve výchově dětí již ovšem obvykle aplikovány nebývají. 

Zabývá se taky tím, zda a do jaké míry konfrontují tito rodiče své děti s punkovou 

subkulturou. Pro ucelený obraz o daných rodičích využívám reportážní záznamy z jejich 

života v punkovém prostředí. 

Dokument Punk´s not dad by měl sloužit jako nástroj pro seznámení lidí mimo punkovou 

subkulturu s podobou výchovy dětí v punkovém hnutí. Neklade si za cíl předložit 

posluchači názor, ale pomoci mu ho samotnému utvořit. Právě z tohoto důvodu se snaží 

přinést širší obraz skutečnosti, nikoliv pouze odpověď na primární otázku punkových 

hodnot obvykle nespojovaných s výchovou dětí. 

4.2 Výběr tématu 

Ačkoliv sama punkerkou nejsem, díky mnoha mým známým se v punkovém prostředí 

pohybuji. Jedná se většinou o lidi o několik let starší než já, kteří již dosáhli věku, v němž 

začínají pomýšlet na založení rodiny, případně již rodinu založili. Vzhledem k tomu, že se 

scházíme hlavně na hudebních akcích, znám tyto lidi převážně z jejich bohémské divoké 

stránky. Samotnou mě proto překvapilo, když jsem jednou byla pozvána domů, kde přede 

mnou najednou v útulném naklizeném bytě nestála nevázaná punkerka, ale zodpovědná 

matka dvou dětí. Tato zkušenost byla mým impulsem ke zpracování tématu výchovy a 

punku. Zajímalo mě, jestli to takto funguje ve všech rodinách punkerů a pokud ne, tak 
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jakým jiným způsobem je možné skloubit punkové hodnoty a výchovu dětí. 

4.3 Hlavní aktéři 

Při výběru hlavních aktérů jsem se snažila složit různorodou skupinu. Vybírala jsem 

jednotlivce s různě starými dětmi, aktivní tvůrce punkové hudby i pasivní posluchače, 

hudebníky známé i neznámé. Doufala jsem totiž, že v takovém případě se jejich odpovědi 

budou lišit a dokument tak nabídne více pohledů na danou problematiku. 

V punkovém prostředí je obvyklé vystupovat pod přezdívkami, ve svém dokumentu je 

proto taky používám. Pro punkovou scénu je rovněž typické, že si všichni navzájem tykají. 

I toto specifikum jsem ve své práci zachovala. 

V mém dokumentu vystupuje pět aktérů. Venda, matka dvanáctiletého a desetiletého syna. 

Kečup, otec tříletého syna a frontman punkové kapely The Fialky. Martíček, otec 

čtyřletého syna a člen punkové kapely Houba. PP cvok, otec dvou dospělých dětí, 

frontman kapely Dilemma in cinema a baskytarista kapely Totální nasazení. Izi, otec 

dvouletého syna a pětileté dcery, který čerstvě založil kapelu, jež ještě nemá název. 

4.4 Metodika a postup práce 

Před tvorbou samotné práce jsem se hlasově připravila podle knihy Novinář před 

mikrofonem (O mluveném slovu)51. Dozvěděla jsem se, že hlas musím posadit do masky, 

nevytlačovat ho ze sebe, připomněla jsem si techniku správného bráničního nádechu a 

pasivního výdechu. Také jsem se naučila cvičení pro rozpohybování mluvidel. 

Jak jsem již výše uvedla, během mé rešerše jsem nenalezla příliš relevantních zdrojů 

odpovídajících mému tématu. Snažila jsem se proto opakovanými návštěvami punkových 

akcí co nejhlouběji se seznámit s punkovým prostředím a mými respondenty, abych 

dokázala problematiku uchopit a podat o ní ten nejrealističtější obraz. 

Rozhodla jsem se rozhlasový dokument složit z rozhovorů a reportážních náběrů. Musela 

jsem si proto pečlivě připravit otázky pro každého z protagonistů. Ty mi během rozhovoru 

sloužily jako osnova, které jsem se snažila držet, někdy jsem se ale podávala i doplňující 

otázky, abych získala ucelenou odpověď. 

Po každém rozhovoru jsem s daným aktérem vyrazila do terénu. Při nabírání reportážních 

 
51 STRAHL, Vlastimil. Novinář před mikrofonem: (O mluveném slovu). Praha: Univerzita Karlova, 1994, 

118 s. ISBN 80-7066-800-8. 
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záznamů jsem již nekladla žádné otázky a obecně jsem se snažila nezasahovat do chodu 

zaznamenávané události, aby byl můj materiál autentický. 

Za Vendou jsem vyrazila na punkový koncert kapely Supertesla do Brna. S Kečupem jsem 

nahrávala na koncertu jeho kapely The Fialky v Plzni. Při stejné příležitosti jsem nahrávala 

i s PP Cvokem, jelikož na této akci hrála i jeho kapela Totální nasazení. Oba dva – Kečupa 

i PP Cvoka – se mi podařilo zachytit jak v backstagi, kam jsem se po domluvě s nimi 

dostala, tak i na pódiu. Martíček mě pozval na zkoušku jeho kapely Houba do Ústí nad 

Labem a stejně tak Izi do Děčína. 

Jakmile jsem měla nahraný všechen materiál, nahrávky jsem přepsala a na základě tohoto 

přepisu vytvořila scénář. Podle něj jsem pak udělala postprodukci. Na veškerou hudbu, 

která zazní v mém dokumentu, mám od autorů povolení užití pro účely této práce. 

4.5 Představení scénáře 

Při tvorbě scénáře jsem se rozhodla pracovat převážně s kontrastem. Snažila jsem se nejen 

řadit za sebe kontrastně jednotlivé protagonisty, ale také v jednotlivých kapitolách daných 

aktérů střídat mluvené slovo, kde respondenti vystupovali obvykle jako zodpovědní rodiče, 

s reportážními záznamy z jejich působení v punkovém prostředí. 

Důležitým doplňkem je hudba, která v dokumentu týkajícím se punkové subkultury, jež je 

neodmyslitelně spjata s hudbou, nemohla chybět. Proto jsem i pro oddělení jednotlivých 

částí jsem použila úryvek punkové písně Naše děti od kapely Tass. 

5. Odklon od teze 

V tezi uvádím, že rozhovory s protagonisty dokumentu budu nahrávat v jejich domácím 

prostředí. Někteří z nich s tím ovšem nesouhlasili, rozhovory s Martíčkem a PP Cvokem 

jsou proto nahrány v kavárnách. 

V teoretické části jsem z důvodu praktičtějšího členění spojila dva původně zamýšlené 

body Zvolená metodika a Popis práce dohromady v jeden Metodika a postup práce. Bod 

Zhodnocení naplnění cíle práce jsem přesunula do závěru. 

Ve své bakalářské práci jsem nakonec nevyužila publikaci Styl mediálních dialogů od 

Světly Čmejrkové. Informace z její knihy jsem nakonec do své bakalářské práce 

nezahrnula. 
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6. Závěr 

Ve této bakalářské práci jsem se zabývala tvorbou rozhlasového dokumentu Punk´s not 

dad. V teoretické části jsem definovala žánr rozhlasového dokumentu, stručně představila 

punkovou subkulturu a popsala proces tvorby mé praktické práce. Výstup praktické části je 

audio nahrávka rozhlasového dokumentu Punk´s not dad. 

Cílem mé práce bylo vytvořit rozhlasový dokument pojednávající o proměně životních 

hodnot při výchově dětí. Dokument si kladl otázku, jak punkeři pracují s hodnotami, které 

není zcela obvyklé aplikovat při výchově dětí. Mezi ty patří např. odpor k systému, 

odmítání budoucnosti či neuznávání autorit. Myslím, že jsem vytvořila pestrý obraz otázky 

rodičovství členů punkové subkultury. Můj dokument nevnucuje posluchači žádný názor 

na danou problematiku, ale funguje spíše jako nástroj, díky kterému si příjemce může své 

stanovisko utvořit sám. 

Dokument Punk´s not dad vyhovuje všem charakteristickým znakům daného žánru. Stopáž 

odpovídá šíří tématu, je ale zároveň pro posluchače únosná. Zvolený způsob narace 

umožnil předat co největší množství informací na poměrně malé ploše. 

7. Summary 

In this bachelor thesis I focused on the creation of the radio documentary Punk's not dad. 

In the theoretical part, I defined radio documentary as genre, briefly introduced the punk 

subculture and described the process of creating my practical work. The output of the 

practical part is an audio recording of the radio documentary Punk's not dad. 

The main goal of my work was to create a radio documentary which concetrates on the 

changes in values that are caused by the upbringing of children. The documentary 

questioned how punks work with values that are not quite common in the upbringing of 

children. These include, for example, resistance to the system, rejection of the future or 

rejection of authorities. I think I've created a comprehensive picture of the issue of 

parenting punk subculture members. My document does not impose an opinion on the 

given issue, but rather it works as a tool for the audience to create their own opinion. 

The document Punk´s not dad meets all the characteristics of the genre. The footage 

corresponds to the extent of the topic, but is also bearable for the listeners. The chosen 

method of narration made it possible to pass on as much information as possible on a 
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relatively small scale. 
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Scénář 
Punk´s not dad 

Píseň Naše děti – Tass (1997)  

„Naše děti (mezihra), naše děti…“  

(následně se píseň zeslabí na minimum, přes ni úvodní hlavička dokumentu) 

Průvodce: Posloucháte rozhlasový dokument Punk´s not dad? 

(hudba opět zesiluje a dohrává) 

Průvodce: Co pro Tebe znamená punk? 

Dítě 1: Styl hudby, který poslouchají moji rodiče. 

Dítě 2: Styl hudby, který si můžeš, nemusíš vybrat, prostě je to absolutně na Tobě. Prostě 

všechno tam můžeš, je to něco jako Tvůj styl. Že se nechováš podle lidí, jak si Tě vidí. Ale 

že volně posloucháš, to, co se Ti líbí, nosíš, to, co se Ti líbí a takovýhle věci. 

Průvodce: A takhle ty teda chceš žít? 

Dítě 2: Jooo, docela i jo. 

Průvodce: Víš, co je to punk? 

Dítě 3: Jo 

Průvodce: A co to je? 

Dítě 3: Punk rock rádio třeba. 

Průvodce: A máš ráda tu hudbu, co pouští tatínek? 

Dítě 3: Jo 

Průvodce: Zabrousíme-li na punkový webový obchod do záložky Hesla a symboly, 

můžeme zde najít nášivky s nápisy Fuck the system, No future, All cops are bastards, 

Anarchy nebo Sex, drugs and rock´n´roll. Žádná z těchto hodnot není obvykle 

aplikována při výchově dětí, jak to tedy vypadá, když punk is dad…nebo mum? 

Úryvek písně Naše děti – Tass (1997) 

Průvodce: Venda má dvě děti – Jonáše, kterému je 12 let, a Jorika, který nedávno 

oslavil 10. narozeniny. Na první pohled může vypadat jako žena, kterých v metru 

cestou do práce potkáte hned několik. Poznáte-li ale Vendu blíž, zjistíte, že je to žena, 

která žije punkem. 

Venda: Já jsem strašně moc let tvrdila, že nejsem punkáč, že mi je jen sympatická ta 

kultura, že jen chodím na ty koncerty. Nevím proč. Ale posledních asi deset roků, dvanáct 

roků, už jsem to přestala říkat, protože mi to bylo trapné. Protože jsem zjistila, že kromě 

cestování je to moje vlastně jediné hobby, můj život, tak už to neříkám, že nejsem punkáč. 

Ale nevím, vždy to bylo od střední školy v mém životě a bylo mi to to nejbližší.  

Co Tě přivedlo k punku? 

Venda: Nevím (smích). Asi tím, že na střední škole, to bylo před 98, punkové ziny byly asi 

jediné časopisy, které psaly o ekologii a o politice, tak, jak mě zajímala. A fascinovala mě 

ta svoboda a ta kultura, ty názory. Že to bylo doopravdy jako braní svobody jako i výhody, 

ale i zodpovědnost. Že mi přišlo, že co jsem potkávala lidi punkáče, tak to byli inteligentní 

lidi, se kterými to byla radost si povídat a sdíleli jsme v podstatě stejné názory. Tak mi to 

zůstalo. 

Kdybys měla říct nějaké ty hodnoty punku, které jsou pro Tebe důležité, a které Tě 

vlastně k tomu punku vedou, tak které by to byly? 

Venda: Respekt k ostatním lidem. Zkrátka já jsem taková, jaká jsem, Ty jsi takový, jaký 

jsi, pokud si neubližujeme, tak tu žijme vedle sebe, tolerujme se, povídejme si. 

Předěl – zvuk elektrické kytary 

Hluk z prostředí hospody, přes to mluvené slovo 

Průvodce: Vyrazila jsem s Vendou na punkový koncert. Po téměř tří hodinové cestě 

vlakem do Brna sedíme s jejími přáteli v hospodě. Všichni mají na sobě punkové 
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oblečení a baví se o společných zážitcích z předchozích akcí. Sem tam se odpojí menší 

skupinka lidí a jdou ven kouřit. Ačkoliv před svými syny Venda zásadně nekouří, 

tady, bez nich, se zvedá taky.  

Zvuk zapalování cigarety 

Předěl 

Přemýšlela jsi nějak nad tím, jak to budeš dělat s punkem a s dětma? 

Venda: Absolutně ne. Já jsem byla tehdy vyděšená z toho, že čekám dítě. Vůbec jsem 

tehdy neměla ani odvahu myslet, co bude s dítětem. 

A myslíš, že máš trochu punkovou výchovu? Že ten punk ovlivnil to, jak ty kluky 

vychováváš? 

Venda: To je zkrátka jejich součást života, všech z nás je to součást života. Tak se 

normálně žije, takoví jsme, ovlivňuje nás to určitými hodnotami, které jsou pro mě na tom 

punku důležité. Že se svobodou přichází i zodpovědnost, máme řešit ekologii, máme řešit 

snižování spotřeby a takové věci, rozmýšlení nad politikou – a to je pro mě důležité. A 

děcka v tom vychováváme též. Někdo nás odsuzuje… Zažila jsem, že mě kamarád 

odsuzoval za to, že podle něho jsem příliš malým dětem vyprávěla o politice. Podle mě je 

to jen učení k zodpovědnosti, kritickému myšlení. 

Punk je hodně třeba i o nějakým neuznávání autorit, Ty jsi ale vlastně pro ty kluky 

autorita, je tohle pro Tebe nějaký dilema? 

Venda: Ano, já jim říkám stále: „Já vám věřím, já vás nebudu na telefonu špehovat. Já vám 

nebudu stopovat, kolik času strávíte na Fortnitě, ale prosím nezneužívejte moji důvěru. 

Mno, je to těžké, občas si myslím, že toho trochu zneužívají, ale co, my jsme nebyli jiní. Je 

to normální podle mě. A myslím, že nezneužívají tu důvěru příliš. Snažím se je 

nebuzerovat, ale v některých věcech jsem přísná. Praktických – škola, v domácnosti a tak. 

Mno, a to Ti nevadí, že vlastně v tu ránu seš ta autorita a něco jim nařizuješ, seš na ně 

přísná, ale vlastně ten punk je o tom, že ty autority by tu být neměly.  

Venda: Já beru punk jako svobodu a se svobodou jde ruku v ruce zodpovědnost zkrátka. 

Takže když žijeme v jedné domácnosti, je naše zodpovědnost, abychom se chovali tak, že 

tu spolu chceme žít. Jasně, ano, křiknu na ně a jsem autorita a potom mě to štve a občas 

přijdu a i se omluvím. Alespoň se naučí říkat promiň i oni.  

Předěl 

Ruch podniku 

Číšník: Co pro vás? 

Venda: Poprosím vás dvakrát Golden bez ledu s citronem a sodou, děkuju. Se sodou, 

barman to už ví, barmani jsou super, kteří si pamatují. 

Záznam písničky od Dead Rats z koncertu, přes to mluvené slovo 

Průvodce: Poté, co Venda dopije svůj drink, vyrazí do chumlu zpocených těl pogovat. 

Představte si mnoho lidí rozhazujících kolem sebe bezhlavě rukama i nohama. 

Všichni se pak snaží záměrně do ostatních narážet. Jediným pravidlem poga je 

zvednout kohokoliv, kdo spadne na zem. 

Předěl 

Myslíš si, že máš tu výchovu jinou než třeba někdo, kdo ten punk neposlouchá, že 

třeba dáváš těm klukům víc svobody, právě protože to pro Tebe tolik znamená? 

Venda: Svobody mi nepřijde, oni to sami vidí, že já od nich trošku více čekám, že budou 

třídit odpad, aby si rozmysleli, jestli opravdu potřebují to, co si chtějí koupit. Například já 

mam kolegyně v práci podobně staré a když jsem jim jednou tak při debatě řekla, že mě 

rozčiluje, že děti se neučí recyklační značky, že mi to přijde jako základní věc. 

Dennodenně se rozhoduješ x krát s obalem v ruce, co s ním uděláš. A naučit to maličké 

dítě – tady je ten trojúhelníček a pod ním je PP a nebo…rozumí tomu, ony jsou moudré, 
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oni se strašně lehce naučí. A jakmile se člověk něco takového naučí, už není cesta zpět, už 

mu to přilne a už to bude dělat navždy. A kolegyně: „A to by si takhle chtěla zatěžovat 

děti?“ V té společnosti, se kterou se běžně setkávám, nenajdeš takovou podporu na tyhle 

věci mi přijde. V tom si přijdu taková více osamělá, v tom, jak je vedu. 

V některých punkových písničkách se docela mluví i sprostě, řešila jsi to s nimi 

nějak? Že třeba v písničkách to může být, ale oni by tak mluvit neměli nebo jsi to 

nechala na nich? 

Venda: Mno, to jsme si přesně, hlavně teď, když už jsou větší, pověděli, že se tak někteří 

lidi vyjadřují, ale my se tak nechceme vyjadřovat. My se tak snažíme před nimi 

nevyjadřovat, ale oni to mají na dětských hřištích odmalička. To už jim spíš člověk 

vysvětlí na tom dětském hřišti než na tom fesťáku.  

Takže třeba neposloucháš písničky, ve kterých by to bylo? 

Neposlouchám moc často český a slovenský punk, takže ještě… mají rádi angličtinu, ale 

myslím, že v té rychlosti, ty texty oni neřeší. Stále si spíš nepustím takovou písničku před 

nimi. 

Předěl 

Průvodce: Z koncertu jsme se vrátili kolem třetí hodiny ráno. Venda nám, naštěstí, 

prozíravě domluvila ubytování, takže zpět do Prahy jsme jely až další den odpoledne. 

Venda: Koncert úžasný, fantastický a jsem šťastná, že jsme to po tom, co jsme zažili, 

nastoupili do správného vagónu a do správného kupé. 

Průvodce: Zhodnotila Venda celou akci. 

Úryvek písně Naše děti – Tass (1997) 

Průvodce: Kečup nejen otcem syna Alexe, ale i frontmanem punkové kapely The 

Fialky. To, že je punk velká součást jeho života, může člověk poznat už v jeho 

předsíni. Po všech stěnách jsou zde totiž rozvěšené plakáty a zarámované punkové 

vinylové desky. 

Co Tě přivedlo k punku? 

Kečup: Mno, shodou okolností jsme tady na Kamíku a kousek od nás jsou Modřany 

pražský, kde jsem vyrůstal a přivedla mě k punku tam taková partička, to myslím byli 

deváťáci a my byli sedmáci, hráli ve sklepě takovou divnou muziku jako kytara, basa, bicí, 

ani moc nezpívali a furt něco říkali o punku. To mi přišlo dobrý, já už jsem v tý době dost 

poslouchal rockovou muziku, chodil jsem do nějakýho oddílu, takže prostě postupem času 

to vykrystalizovalo. Nemohl jsem se chvilku rozhodnout, jestli budu poslouchat metal 

nebo punk, a pak už mi bylo jasný, že punk se ke mně hodí víc.  

Měl jsi nějaký divoký punkový období? 

Kečup: Mno určitě. Já vím, že máma si hlavně stěžovala, že jsem vanu umazal od barev na 

vlasy. To byla asi v tu dobu největší rebélie, protože kérky ještě nejely. Jsem docela rád, 

protože bych v dnešní době nechtěl mít v obličeji tetovačky všude, protože to vidím, že ty 

mladý se s tím dneska jako moc neserou a tetujou se všude možně na nějakým mejdanu. Já 

mám teda kérky všechny jako od tatéra. Takže jako nejdřív to byly nějaký náušnice, vlasy 

a tak nějak. Ty rodiče to asi nějak brali, protože já jsem měl ještě ségru, a ta pařila taky, 

takže oni se víc zajímali jako o ni a u mě brali jako že se nějak o sebe postarám. Vždycky 

jsme se nějak vrátili, ale hodně jsme pili, chodili jsme do hospod a bylo to takový jako 

pivní hodně, ten náš punk jako na začátku. Prostě bylo to spojený s tím jít na pivo a tam 

prostě se bavit o tom punku. A vždycky někdo přinesl něco na kazetě, tak jsme si to pustili 

a vyměnili jsme si to ve walkmanech. 

Co pro Tebe punk znamená? 

Kečup: Ono, samozřejmě, asi bych odpověděl jinak, když mi bylo náct, dneska ve 40 pro 

mě punk znamená kámoše, partu skvělou jakoby životní úplně… prostě, když chci 
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vypnout, když se chci dobře bavit, tak prostě jdu na punk, jdu tam, kde budou ty lidi, 

protože tam mám většinu přátel nebo nemám asi přátelé úplně jako mimo scénu. Takže pro 

mě to znamená moje podstatná část života a hudba, která mně nalejvá do žil feeling a 

špatný nálady mně pomáhá se zbavit a tak dál. Punk dnešníma očima není asi takovej 

adrenalin jako tenkrát a je to spíš zase o nějakým zdravým rozumu a přistupování k životu 

spíš s nadhledem. Pro mě teda. 

Předěl 

Zvuky příjezdu a vykládání z auta 

Průvodce: Za Kečupem jsem vyrazila na turné jeho kapely do Plzně.  

Zvučení Fialek 

K: Rychlá zvukovka, a pak to tady rozmrdáme! 

Zvukovka – píseň Tvůj život jsou 

Když jsi zjistil, že je Tvoje partnerka těhotná, přemýšlel jsi, jak skloubíš punk 

s výchovou? 

Kečup: Mno, takhle – já už jsem měl takovou výhodu, že jsem se inspiroval, že jsem viděl, 

že určití punkáči známí mají už děti, a říkal jsem si: „Ty vole, tak oni to taky dávaj.“ Já 

jsem vlastně taky znal v uvozovkách blbce, kteří měli děti a říkal jsem si, když to zvládnou 

oni, tak to zvládnu taky. Já jsem se na dítě těšil a nějak jsem měl pocit, že mě to obohatí, že 

to mě to naplní. 

Ovlivnilo otcovství nějak Tvůj přístup k hraní s Fialkami? 

Kečup: No, u nás v kapele už vlastně měl dítě Marcel Green. To jsem jako já takovej ten 

člověk, kterej se stará o ty koncerty a domlouvá to, tak jsem z toho měl strach, že budeme 

muset jakoby zvolnit nebo že nějaký koncety nebude chtít vůbec odehrát, ale nic takovýho 

se nedělo, všechno probíhalo dobře. Samozřejmě jsme mu jako umožnili, aby se 

z některých koncertů vracel, my jsme jako v tý době hodně spali a měli jsme to rádi. 

Nevím teda, proč jsme tomu říkali spát, když jsme na těch koncertech nikdy nespali, ale 

my jsme tam byli prostě celou noc. Takže to je tak jediný, že samozřejmě člověk nemůže 

už teďka asi… přemýšlím o tom, že už nemůžu na každým koncertě zůstat do rána. Bylo to 

takový know how kapely, že jsme prostě se všema pařili, ale myslím si, že to už ani nikdo 

od nás úplně nečeká, že si chce každej abychom nějak ten koncer odehráli a těší se na to. 

Dřív to bylo spíš o tom, že ten koncert byl až ta druhá věc, že to bylo o tom, abychom 

pořádně zachlastali a udělali nějakej bugr. Často jsme ten koncert i kazili, takže si myslím, 

že to jenom tak jako přišlo přirozeně s věkem. Vlastně kapelu to nijak nezasáhlo. Kdyby 

nebyla nějaká ta korona nebo tadyhleten styl, tak myslím, že držíme ty koncerty stejně. 

Máš pocit, že rodičovství změnilo otázku Tvého punkerství nebo nějakého bytí 

punkáčem? 

Kečup: Mno, to mi teda vůbec nepřijde, naopak si myslím, že jsem teď větší punkáč. 

Mladej vytváří takový hovadiny, že mě to baví hrozně. Já se v podstatě pohybuju 

v komunitě punkáčů, který ty děti maj, takže si myslím, že mě to s nima ještě víc spojilo a 

v podstatě nás to baví. Rozhodně, když se s těma dětma potkáme, tak si pouštíme nějakej 

punk rock. Ne jenom, že vzpomínáme na to, co bylo, ale vytváříme i nový historky. Ty 

děcka taky přece jenom budou třeba spát. Je na nějakej ten mejdan určitě nebereme, když 

chceme si zapařit, my máme docela dost hlídání, takže my tady vlastně s manželkou, si 

myslím, užíváme dostatek koncertů a nějakýho social life ve scéně.  

Nebojíš se toho, že si tvůj syn jednou poslechne tu vaši knížku Punkrock story, ve 

který je popsanej i nějakej ten tvůj docela divokej život? 

Kečup: Tak veškerý úchylky a sex a to jsme tam vynechali, ta knížka mi přijde dost 

neškodná, docela taková pro děti. Takže myslím, že ta knížka by ho ani nějak nešokovala. 

Já si myslím, že on jak i vyrůstá mezi našimi přáteli, takže mi neustále nějaký historky si 
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jako vyprávíme, ty co se znova dějou kolem nás a znova se jako řešej. Já, samozřejmě, 

nejsem neomylnej, sem tam se mi taky nějakej ten průšvih stane, tatínek se taky někdy 

naleje a zavzpomíná na starý časy a třeba i nerad, protože mu to ujede, ale já se nijak 

nehlídám. Hold někdy ten mejdan je tvrdší, někdy je v rozumnějších kolejích. Takže…já 

nevím, co mu řeknu… Nějakej sex mu vysvětlím. Mno, tak tatínek chytil sem tam něco, že 

by měl používat kondom a tak, no. Ale tak jsou mu tři roky, tak zatím se to tak úplně 

neřeší. 

Začíná hrát píseň Punk, sex, pivo – The Fialky  

Průvodce: Z Kečupa na stagi srší energie. S kytarou v ruce poskakuje po pódiu, dělá 

různé obličeje, snaží se prostě své fanoušky pobavit. To poslední, co by vám přišlo na 

mysl, když ho sledujete, je myšlenka na to, že ještě před chvíli domlouval v backstagi 

program pro svého syna na zítřek. 

Kečup se domlouvá, že přinese Karlosovi koberec s Alexem a udělá z toho pro něj program 

Předěl 

Mezi takové ty hodnoty punku, který si každý vybaví, když se to řekne, je nějaké 

odmítání budoucnosti, odpor k systému, myslíš, že tohle se nějakým způsobem odráží 

ve Tvé výchově? 

Kečup: Mně přijde, že to dítě se tak nějak vychovává jako samo…takhle… Ono se to může 

odrazit ve výchově, až půjde se mnou někam do hospody, ale jinak moje výchova zatím je 

velmi taková, že se snažím na něj naladit a nějakým způsobem pochopit, co ten človíček 

chce, a udělat ho jakoby šťastným a nějak ho nasměrovat do toho, aby prostě se choval tak, 

aby si třeba neublížil, ale aby zase na druhou stranu neměl pocit, že má nějaký hranice, no. 

A co nějaký neuznávání autorit, to je další taková hodnota, řešíš to nějak? Protože Ty 

jsi pro něj vlastně autoritou, snažíš se třeba být menší nebo jak s tím pracuješ? 

Kečup: Jsme teďka poslouchali taky, nebo vůbec zajímám se teda o rodičovství, abych řekl 

pravdu, že jsem sám překvapenej, jakej já jsem typ rodiče. Jsme poslouchali podcast 

Nevýchova a zjistili jsme, že jsme typ rodiče policajt, což mě strašně šokovalo, protože 

jsem si říkal, já takovej volnomyšlenkář a tohle, ale prostě ve finále jsme prostě v nějakou 

chvíli to dítě nějakým způsobem furt okřikovali nebo jsme tam zjistili, že na určitý situace 

jsme reagovali vlastně tak, že mu v tom jako bráníme, takže se teďka snažíme přistupovat 

k tomu tak, že mu věci vysvětlujeme, připravujeme ho na ně a nějakým způsobem ho 

bereme jako partnera v diskuzi a snažíme se pochopit, co on říká. 

Myslíš si, že Tvoje výchova má nějaký punkový prvky? 

Kečup: Ono jakoby zatím to nejsou otázku úplně jako mířený na mě, protože nejsem 

schopen je zhodnotit vzhledem k věku toho dítěte, jako ve třech letech tam jsou jiný 

potřeby toho dítěte. Tak nevím, no. Třeba jí hodně špaget, já mám taky hodně rád špagety, 

to mi přijde třeba docela punkový. Jsem jeden čas jedl totiž jenom špagety a pizzu, jsem 

měl takový období, že jsem jako nic neřešil a furt jsem jako pil hodně piva a jedl jenom 

špagety a pizzu, protože to na rohu prodávali, takže to je jako skoro v mých šlépějích, ale 

nevím, jestli je to úplně punk. 

Takže nemáš pocit, že bys vychovával svoje dítě jinak než třeba rodiče, kteří vůbec 

nezapadají do toho punku nebo neposlouchají ho nebo tak? 

Kečup: Já myslím, že ta výchova se nedá jakoby na názorový ani na hudební směr navázat. 

Když to dítě je do 5 let, tak si myslím, že tam prostě je ta výchova nějaká striktní, nějaká 

otevřená, ty typy jsou jsou prostě úplně jiný. To dítě ještě nechápe žádný paralely jako 

politický, který bychom třeba mohli rozebrat a říct si třeba, že pro mě je tohlecto jako 

nepřijatelný, třeba myšlenky určitýho politickýho směru a druhýho zase ne, že třeba pro 

mě je naprosto přirozený být proti nějakýmu extrémismu, tak to je podle mě ještě mimo. 

Předěl 
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Bubeník: Jsi podle mě zachytila Kečupa v jiným rozpoložení, než jsi potřebovala do 

tohohle toho výzkumu 

Kečup: jsem nějakej klidnej takovej dneska 

B: Mno, já bych počkal chvíli 

K: Tady si s nikým nedáš ani panáka, tam je taková fronta. 

B: Počkej po koncertě, až dohrajeme, on si dá pár panáčků a pak ti udělá takovej rozhovor, 

že budeš určitě spokojená. 

K: Mno, kterej určitě nikdy nikam nebudeš moct pustit 

Předěl 

Jak řešíš to, že i ve vašich písničkách jsou občas ostřejší výrazy, snažíš se od toho 

nějak Alexe držet nebo to s ním nějak řešíš? 

Kečup: Mno, on furt říká hovno nebo tak. To musíme hrozně se hlídat, protože, bohužel, 

vulgárně mluvíme. Když to řekne, tak se vždycky před babičkama tváříme, že mu 

nerozumíme a že říká nějaký úplně jiný slovo, ale jinak to nějak neřešíme. Vůbec mu to 

nezakazujem, protože, když se dítěti zakazuje slovo, to jsme se už dozvěděli i sami si 

vyzkoušeli, jakýkoliv „neříkej hovno“, mno, tak Ti dva dny bude říkat jenom hovno. Když 

už jako nechceš, aby to říkal, tak se musíš tvářit, že nic neřekl, nebo že tě to jako 

nezaujmulo.  

Jak jakožto otec řešíš nějakou konzumaci alkoholu? 

Kečup: Mno, to je blbý, protože mladej pije pivo pořád. Ne, já si dělám legraci. Dá si malej 

lok, ale… když se ho zeptáme teďka, co má nejradši za nápoj, tak řekne, že pivo. Ne, 

samozřejmě, alkohol nepije, to si dělám legraci a já si rád prostě jako pivko večer dám, 

trochu vína. Mno, a samozřejmě, když jsme na mejdanu, tak jako piju alkohol určitě. 

Předěl 

Kečup: Už není třeba opakovat. Tak jdem na to. Pořádnej bordel! The Fialky se loučej. 

Punk rock rádio – Totáči, The Fialky, Nežfaleš, dneska Deráči. Pak půjdeme na bar. Punk, 

sex, pivo! Díky, díky, kámoši! 

Kousek písničky Punk, sex, pivo, poté se ztlumí a přes ni mluvené slovo 

Průvodce: Hned potom, co dohrál s Fialkami, se Kečup převlékl a šel pozvat několik 

svých skalních fanoušků na panáka. Celá kapela pak odjížděla domů až kolem druhé 

hodiny ráno. 

Na několik sekund se zesílí píseň, následně je přes ni opět mluvené slovo 

Průvodce: Martíček je tátou čtyřletého syna. Přes den učitel na gymnáziu, přes 

večery a víkendy basák punkové kapely Houba. 

Martíček: Mě přivedla k punku asi sestra, protože ta přivezla první nahrávky někdy v roce. 

A já jsem vlastně nikdy jinou muziku ani neposlouchal, takže jsem začal rovnou s punkem. 

Co pro Tebe punk znamená? 

Martíček: To je jako hrozně složitá otázka, jo. Protože asi to je rozdílný, co znamenal, 

když mi bylo 15 a co znamená dneska. Tehdá to byla fakt revolta a dneska je to spíš jako 

setkávání s lidma, bych řekl.  

A revolta v jakém smyslu? 

Martíček: My jsme dělali dost bordel, prostě. Fakt jsme se jako vymezovali vůči autoritám, 

zlobili jsme prostě lidi a fakt jsme jako nechtěli bejt konvenční, bych řekl, mno úplně.  

A máš pocit, že teď žiješ život punkáče? 

Martíček: Jak se to vezme. Já totiž, tam by bylo potřeba jako definovat, co to je život 

punkáče, ale pro nás je to hlavně muzika dneska. Takže muzikou, teďko je to trochu 

složitější kvůli kovidu, ale jinak tím, myslím, docela žijeme a snažíme se hrát hodně a taky 

prostě o čem zpíváme taky nějak praktikovat v reálném životě. Mě se nějak někdo ptal 

nedávno, v čem jsme teda jiný než ostatní, když máme stejný zaměstnání jako ostatní a tak, 
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tak jsem vysvětloval, že to je fakt nějaká příslušnost k nějakým hodnotám, názorům, který 

sdílíme s těma kamarádama, který na nás choděj. 

Ty jsi mluvil o hodnotách, který přesně to pro tebe jsou? 

Martíček: Tak myslím, že do jistý míry jako bych zmínil toleranci k lidem obecně a na 

druhou stranu jako netolerovat utlačování v případě, že to je nějaká věc, kdy bereme už 

tomu druhýmu člověku svobodu. 

Předěl 

Průvodce: Za Martíčkem jsem vyrazila na zkoušku Houby. Brzy vydají nové album, 

a tak intenzivně cvičí písničky právě z něj. 

Zpívá, co neřeší budoucnost 

Míra: A pojd vejš 

Martíček zazpívá 

Míra: A vejš 

Martíček zazpívá výš 

Míra: Tohle, jo to je ono. 

Znovu si to zkusí 

Martíček: Jo, to dám, to už se naučím. 

Míra: to už zní nasraně. 

Znovu zazpívá 

Míra: To má i úplně jinou energii. 

Martíček: A od čeho to máme? 

Míra: Od déčka 

Předěl 

Myslíš, že jsi jako otec víc punkáč nebo učitel? 

Martíček: Mno, tak já si myslím, že jako otec nejsem ani jedno teda. Učitel určitě ne, 

možná jenom toho zeměpisu, ale punkáč… jako možná si to někdo myslí jako jo, protože 

my hodně cestujeme třeba se synem už od sedmi měsíců jeho věku a paradoxně to bylo 

snazší než teď, protože byl kojenej, tak se s ním mohlo ject kamkoliv a nemuseli jsme 

shánět jídlo, takže jsme byli třeba na Ukrajině s ním. Takže možná v tomhle je to možná 

punkový, jestli to tak chápeme jako nějaký trochu svobodnější, možná, ale jinak si myslím, 

že jsem úplně standardní. Spíš tolerantnější, liberálnější ve výchově, což je blbý, protože 

manželka je diktátor, takže se to tam trošku bije. 

Ovlivnilo Tvou tvorbu nějak otcovství? 

Martíček: My jsme dělali tu poslední desku, a to všichni řekli, že je hrozně nasraná, taková 

naštvaná a jsem řekl, že tu něžnost máme doma s tím dítětem, takže deska může být 

nasraná. A teďka jdeme nahrávat v březnu a myslím, že je o poznání jako lidštější, ty texty 

jsou úplně jiný, vůbec neřešej sociální věci a těžkosti, ale spíš osobní věci a v tom asi bude 

ta změna. 

Ovlivnilo rodičovství nějak otázku tvého punkerství? 

Martíček: Ne, vůbec. My jsme naopak nás to jako nakoplo k tomu konečně se odhodlat 

dělat tu desku, protože jsme měli i jako ty impulsy k tomu. Ono je to fakt jako složitý po 

těch 25 letech, protože ty témata se do jistý míry vyčerpají a říkat to, co už jsme jednou 

řekli, tak to je zbytečný. Vyčerpal se potenciál toho, že dřív dělal ty skladby náš kytarista, 

který měl nějaký svý problémy a tak, takže jsem se do toho začal dostávat já po x letech, 

takže mě to zase nakoplo k tomu se jako naučit některý věci znova a vlastně jsme měli i 

docela dost času, já jsem nepracoval nějakou dobu, abych se tomu mohl věnovat. Teď to 

bude o řád těžší dodělat tu desku, protože toho času je míň, ale jinak ne, jinak vůbec. 

Naopak jsme hráli docela hodně, nebyl to problém, protože to dítě spí stejně, když je malý. 

Mno, a neovlivnilo v tomhle směru vůbec, jako, že bych se nějak změnil, že bych se začal 
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o to dítě víc bát a začal být xenofobní, že mi rodinu podřežou muslimové, kteří sem 

přimigrujou, tak to fakt ne. 

Předěl 

Člen kapely: Tady v tom případě hraješ áčko, zpíváš céčko, to je půltón, to je špatně, to 

prostě tahá za uši. 

Martíček to znovu zkouší zazpívat 

Člen kapely: Ne, neřeší budoucnost nemůžeš… 

Martíček: Já neřeším budoucnost. Ne dobrý, tak povídej. 

Člen kapely: Nejde to. 

Martíček: Nejde to, dobře, dobře. 

Předěl 

Jak se ve tvé výchově odráží punkové hodnoty. Třeba odmítání budoucnosti nebo 

odpor k systému? 

Martíček: Tyjo, to to nevím, jestli ho učím odporu k systému, to bych úplně neřekl. Možná 

do jistý míry nějaká svoboda, tolerance k lidem určitě, ale zároveň jako si myslím, že 

hodně dbáme na pravidla, takže v tomhle možná se neodraží. To on si pak najde asi sám. 

Ale třeba teďka s kovidem tam je úplně zásadní, že některý ty pravidla jsou fakt nesmysl, a 

to vidí i to malý 4 letý, 3,5 letý dítě, což je jako dost průser, takže tam je těžký mu říkat: 

„Je normální mít v trolejbuse roušku, ale v hospodě ne.“ Tak to jako mu přijde divný, ale já 

mu neříkám jako „je to nesmysl“, protože to bych jako zničil nějaký třeba pravidla, který 

má ve školce, protože pak by jako zlobil a asi by to nedělalo úplně dobře. Takže jako 

svoboda, tolerance, nějakej antirasismus, nerozlišování lidí, to se tam určitě projevuje, a to 

já považuju za hodnoty, který byl ten punk dřív, a nevím, jestli dneska je nositelem. 

Ty jsi sám řekl, že jste hodně přísní, což vlastně znamená, že jste nějaký autority, ale 

zároveň ten punk je vlastně dost o neuznávání autorit, jak tohle řešíš? 

Martíček: Jako říct, že punk = neuznávání všech autorit je pro mě jako nesmysl. Tak jako 

se posunul svět jako takovej, tak se posunulo i tohle hnutí. Takže s tím nemám problém 

jako jo. Prostě pro něj je autorita učitelka a myslím si, že důležitý, z čeho ta autorita 

pramení. Pokud on ji respektuje a ty pravidla dávají smysl a má to nějaký systém, tak mi 

nepřijde špatný tu autoritu jako respektovat. Já nevím, teďka plácnu – nemůžete běhat 

venku, protože byste vběhli pod auto, tak to není špatný pravidlo, který bych mu měl jako 

vymlouvat 

Dají se najít ve Tvé výchově teda nějaké punkové prvky? 

Martíček: Tak moje manželka by ti asi řekla hodně těch prvků. Že jako nedodržuju jako 

základní pravidla, jsem moc toleratní a nedůslednej asi, takže v tom je možná trošku punk. 

Ale myslím si, že ty dvě osoby to zase vyváží. Pokud tě zajímá vyloženě ta výchova, tak 

tam, samozřejmě, dělá problém to, když je to nesourodý – otec vs. matka, ale jako asi se 

nezměním ani já ani ona. Takže on se s tím bude muset vyrovnat. 

Máš pocit, že svoje dítě vychováváš jinak než lidi, kteří nejsou punkáči? 

Martíček: Asi se míň bojíme třeba v některých věcech, ale to je hodně daný i tím, že 

manželka je herečka. Určitě ta svoboda v tom cestování, my jsme zvyklí jezdit na dva 

měsíce v létě pryč v dodávce. To asi je svým způsobem takovej akcent na tu svobodu a 

volnost a možná i nějakou jako nebojení se toho cizího,  cizího prostředí, cizích věcí, já 

nevím, jinýho náboženství. 

Předěl 

Martíček: Půjde to, půjde to. Ono si to sedne. 

Člen kapely: Hele, jaká vyhrávka, to je úplná píčovina, tam musí být sólo čistý, žádná 

vyhrávka 

Martíček: no, nebo sólo, no 
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Člen kapely: Ale to já neumím, vole 

Martíček: Jakto, že ne? 

Člen kapely: Já jsem sólo nikdy v životě nehrál.  

Předěl 

Řešil jsi s ním někdy konzumaci alkoholu? 

Martíček: On je fakt malej, ale minule se napil mýho vína, protože bylo hodně světlý, takže 

myslel, že to je voda, to mě samotnýho vyděsilo. Tak my doma nepijeme, manželka je 

abstinent, takže jeho to nějak nezasahuje vůbec a v podstatě kromě hraní koncertů, já moc 

jako nechodím. Když už jdu do hospody, tak je kvůli nějakýmu vyššímu cíli, to znamená 

nějaká schůzka spíš. Ale jinak řešit konzumaci… jako teď nevím v jakým slova smyslu 

bych to s ním měl ve 4 letech řešit. 

Ty jsi říkal, že jsi měla nějaký divoký punkový období, budeš mu o tom někdy 

vyprávět? 

Stoprocentně, nebo… když bude chtít, když ho to bude zajímat, tak jo. 

Předěl 

Martíček: A ještě, Mirku, prosím Tě. Myslíš, že tam má smysl dělat něco v base? Aby to 

byl víc rokec? 

Mirek: Ne. 

Martíček: Tam je boží, jak jedu s tou basou nahoru a vy všichni jedete dál, tak to vynikne 

aspoň.  

Baví se o tom, jak hrajou 

Úryvek písně Naše děti – Tass (1997) 

Průvodce: S PP Cvokem jsem se poprvé osobně potkala na zmiňovaném koncertě 

v Brně. Hrál tam s kapelou Dilema in cinema. U piva jsme si popovídali, a já zjistila, 

že kromě v této kapele hraje na kytaru ještě i v kapele s názvem Totální nasazení. PP 

Cvok má devatenáctiletou dceru a dvacetidvouletého syna. Jako jediný z respondentů 

tak má obě děti už dospělé. 

Co Tě přivedlo k punku? 

PP Cvok: Mno, budeš se divit, ale metal. Když mi bylo asi 14 let a byl jsem na intru, měl 

jsem dlouhý vlasy a džísku, tak se to nelíbilo jednomu vychovateli a zmlátil mě, ostříhal 

mě, a tak se ze mě stal punkáč.  

A co pro Tebe punk znamená? 

PP Cvok: Mno, teďka si myslím, že už asi punkáč jako takovej nejsem jako tenkrát, žejo, 

to ani nejde. Ale pro mě momentálně to znamená volnej víkend, kterej si užiju. Úplně na 

rovinu. 

A co to teda znamenalo před tím? 

PP Cvok: Tak před tím to bylo jasně protest proti systému v tý době. 

A to vypadalo jak? 

PP Cvok: Jak to vypadalo? Vypadalo to tak, že pár mých kamarádů bylo vyloučených ze 

školy. Ten začátek byl spíš takovej protest, a potom po revoluci tak, pak už to spíš byla 

zábava, žejo a divoký 90. Takže to byly divoký léta. A moc koncertů si třeba ani 

nepamatuju z tý doby. 

A máš pocit, že teď žiješ jako punkáč? 

PP Cvok: Žít jako punkáč, co to znamená? Nenechat si srát na hlavu, tak to asi jo. Jestli to 

tak člověk bere, tak tak asi žiju já. 

Píseň Kazoo or die – Totální nasazení, na mluvené slovo se ztlumí 

Průvodce: Ve stejný večer, jako hrál s Fialkami v Plzni Kečup, hrál i PP Cvok 

s Totálním nasazením.  

Na chvíli píseň zesílí, pak jde pod mluveným slovem do ztracena. 
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Ovlivnilo tvoje rodičovství nějak otázku tvého punkerství? 

PP Cvok: To je dost choulostivá věc. Vlastně celkově to, na co jsi se zaměřila, tak je pro 

mě dost choulostivý. Protože jsem si po letech uvědomil, že jsem se svým dětem tolik 

nevěnoval a uvědomil jsem si to až ve věku, kdy už byl čas se rozmyslet, takže jsem na 

chvilku taky kapelu opustil a byl jsem s rodinou víc. A jsem rád, že jsem to udělal, ale měl 

jsem to udělat daleko dřív. Protože jsem pak zjistil, že mě vlastně až tolik nepotřebujou, 

tak jsem se taky vrátil. Takže tak. Ale stejně jsem rád, že jsem to udělal, no.  

Mají ti to za zlý, že jsi byl s tou punkovou kapelou, a ne s nimi? 

PP Cvok: To už mi asi dávno odpustili, ale myslím si, že tam bylo takový období, kdy jo. 

A už bych se k tomu nerad vracel, je to prostě pro mě dost choulostivý. Ale jsem zase na 

druhou stranu rád, že se o tom třeba bavíme, že třeba někomu dalšímu, když si to přečte, 

tak se třeba zamyslí, a když to neudělal já, tak to udělá třeba jinej člověk. Kapel takových 

je spousta. A život uteče hrozně rychle a není to všechno, no. Nějaká kapela, není to 

všechno. 

Předěl 

Sváťa: Dobrý večer! 

Písnička pravidla českýho punku – kousek, do toho průvodce 

Průvodce: PP Cvok byl na rozdíl od Kečupa na stagi mnohem klidnější, člověk by ho 

i s kytarou v ruce zpívajícího punkové písničky tipnul na velice zodpovědného 

člověka. Že ho to ale opravdu baví, se i z jeho tváře dalo vyčíst. 

Hudba na chvíli zesílí, pak pod mluveným slovem do ztracena 

Jak se ve tvé výchově odrážely punkový hodnoty? Jako je právě to odmítání 

budoucnosti nebo odpor k systému? 

PP Cvok: Jak říkám, já jsem asi na tu výchovu moc času neměl. Spíš jsem takovej toleratní 

si myslím dost ve spoustě věcí, ale já bych řekl, že moje děti spíš vychovala moje žena, 

takže já jsem opravdu nebyl skoro doma. Já jsem jenom pracoval a nebo jsem byl na 

koncertě a děti mi rostly před očima. 

A co nějaké to neuznávání autorit. Snažil ses to s nimi nějak řešit nebo myslíš, že jsi 

třeba byl liberálnější jako rodič? 

PP Cvok: Neuznávání autorit jako jakých, žejo? Jako pro mě to skončilo revolucí jako 

nějaký takovýhle tvrdej… A teď to možná zase začne, žejo… vzhledem k tomu, co se 

děje…my tu zrovna sedíme na kafe V Klidu, tak moc v klidu nejsme.  

Takže máš pocit, že jsi třeba nebyl liberálnější  otec, který chápal víc než ostatní 

třeba? 

PP Cvok: To asi furt jsem, si myslím. To jako furt zůstává. 

Změnil bys něco ohledně tvé výchovy? 

PP Cvok: Asi to, že bych byl víc s nima, asi bych tenkrát odešel dřív. A pak už to nešlo 

vrátit, takže odešel jsem příliš pozdě a pak jsem přišel na to, že už vlastně mě tolik 

nepotřebujou, tak jsem se pak zase vrátil, ale to pokračuje dál, žejo. To, co jim dlužím, tak 

zas je to hezký v tom, že třeba teď jim pomáhám dost, si myslím, oběma. A budu pomáhat, 

dokavaď to bude možný. Takže zas je to jinak, no. Že třeba člověk vychovává děti, a pak 

odejdou a už je pomalu nevidí, tak já si myslím, že tady to tak nebude. 

Takže se jim to snažíš třeba nějak vynahradit? 

Jo, určitě. Tak třeba teď zrovna jedu z bytu, který pomáháme dělat Jáchymovi.  

Předěl 

Průvodce: I v backstagi působil PP Cvok jako přesný opak Kečupa. Za celý večer 

vypil jen několik piv a spíše pobaveně sledoval své kamarády okolo. Možná to bylo i 

tím, že koncert v Plzni byl už druhý za tento víkend a PP Cvok si stěžoval, že je po 

dvou probdělých nocích opravdu unavený. 
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PP Cvok: Včera se stal hroznej průšvih. Když jsme přišli po koncertě s Totáčema do šatny, 

tak tam byl rozbitej stůl a všude hroznej nepořádek. Myslel jsem si, že to udělal Kečup 

s Radkem z Nešfaleš, ale ty to nakonec nebyli. Ráno mi volal Pípa, že se hrozně omlouvaj, 

že to byl Cyril s Pípou. Prej, když se loučili, tak Pípa chtěl zvednout do vzduchu Cyrila a 

nějak se mu to nepovedlo, já se nedivím. Spadli spolu na stůl a zůstal tam hroznej 

nepořádek – rozbitej stůl, vylitý pivo, hrůza. Strhnu jim to z honoráře. (smích) 

Předěl 

Řešil jsi někdy se svými dětmi konzumaci alkoholu? 

PP Cvok: Tak jak bych to měl řešit? Já jsem nebyl jinej a v podstatě jsem to řešil možná 

úplně jinak než to se mnou dřív řešili moje rodiče. Já jsem to v podstatě neřešil a k tomu si 

musí asi dojít samy. A samozřejmě, někdy jsem řekl třeba, nechoď do tý hospody, vždyť 

víš, že ti pak není dobře. A oni si k tomu pak dojdou samy. Když nemaj tu brzdičku jako 

jsem jí neměl já, tak co jim můžu říkat. Ale bavím se o synovi, dcera ta třeba vůbec nepije 

alkohol, ta sportuje a myslím si, že syn už taky moc nepije. Že už to možná má ty divoký 

kalby za sebou.  

Měli někdy problém, že se třeba ve škole chovaly příliš punkově? 

PP Cvok: To má možná ještě Barča do teďka, ale nemyslím si, že punkově, nevím, co je to 

punkově, ale spíš, že si nenechá srát na hlavu, takže jako nějaký určitý chování určitých 

učitelů některý děti třeba přejdou, ale tady si myslím, že narazí.  

A jak to řešíš, domluvíš jí? 

PP Cvok: Ne, vůbec, spíš ji podpořím. 

Jsou teď tvoje děti punkáči nebo poslouchají punk? 

PP Cvok: Tak určitě si ho rádi poslechnou. Dcera poslouchala nějaký punkový kapely, ale 

já si myslím, že to vždycky v určitým věku ty děti pak přestanou poslouchat, jo? Když jako 

dospívaj a myslím si, že to jako platí všeobecně. A nemusí to být jen o naší kinder 

punkový kapele. 

A vedl jsi ty děti k punku nebo si tu cestu našly samy. 

PP Cvok: Ne, určitě jsem je k tomu nevedl, ať si najdou samy muziku, co mají rádi. 

Úryvek písně Naše děti – Tass (1997) 

Cinknutí messengeru 

Ahoj, platí to dnes? 

Cinknutí messengeru 

Izi: Ahoj, jasný. Plus mínus autobus, musím pro dcerku do školky, občas je cesta zpět 

nadlouho. A nevím, jestli jsem se už neptal, ale raději – bojíš se psů nebo koček? 

Cinknutí messengeru 

Nebojím. 

Cinknutí messengeru 

Izi: Super, oboje máme doma. 

Průvodce: Když není zrovna táta dvou dětí na plný úvazek, je Izi kytarista v punkové 

kapele. Jeho dceři jsou 4 roky, synovi dva. 

Co Tě přivedlo k punku? 

Izi: Hudba a kompilace Rebelie od Punk and oi, když někdy v devadesátým roce snad, tak 

to bylo takový zjevení na tý scéně, a tam se to jako zlomilo celý. Do tý doby jsem 

poslouchal heavy metaly nějaký, a pak přišel ten punk no, tam bylo něco víc, taková špína 

jako. Pro mě to vždycky bylo jakože spojený. Že nikdy nebyla hudba bez myšlenky a 

myšlenka bez hudby – to v tom punku teda, podle mě, nemá smysl, jedno s druhým 

vždycky. Do teďka. Takže tím, že to bylo nějaký vyhraněný, drzý, v tý době asi hlavně 

drzý, tak se mně to tak líbilo prostě, no. 

Ty říkáš v té době, kolik Ti teda bylo? 
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Izi: To je na tom právě to legrační, mně bylo v tý době právě 9 let. A od tý doby mě to 

prostě nějakým způsobem bralo, no.  

Co Tě vedlo k tomu, založit si punkovou kapelu? 

To je asi jedno s druhým, no. Vždycky mě bavilo hrát a vždycky jsem chtěl kapelu a 

vždycky mě bavil punk, no, tak vždycky jsme dělali vždycky jako něco k tomu punku jako 

příbuznýho. 

Předěl 

Zvučení bubnů a kytar do toho mluvené slovo 

Průvodce: Iziho kapela je natolik mladá, že ještě nemá jméno, složené zatím mají 

pouze tři písničky. Kromě zpěvačky jsou všichni členové zaměstnaní, Izi je navíc 

otcem, zkoušky se proto nekonají pravidelně. S o to větším nasazením ale hrají, když 

se sejdou. 

Písnička, která začíná i s hučením na začátku, tlumí se pod mluvené slovo 

Bereš své děti na zkoušky kapely nebo na punkové koncerty? 

Izi: Ještě ne, myslím si, že jsou na to malí. Nechci je tahat hlavně primárně do hluku. Moc 

tady ty záležitosti nechápu – navléct děcku sluchátka a vzít ho na velký koncert, přijde mi 

to takový divný trošku a zároveň z toho mám takovej pocit, jakože proč bych ho měl tlačit 

do muziky, která zajímá mě. To že si doma poslouchám desky, mno, tak se jim to možná 

líbí, ale to neznamená, že to jednou budou poslouchat taky. Teďka za tím běhaj asi a i se 

jim to asi pozdává, ale co bude, to bude. Myslím si, že to funguje vždycky, naopak pak 

v pubertě dělaj děcka natruc všechno svým rodičům, takže počítám , že jako okolo jejich 

16. věku života jejich tady bude znít techno nebo něco takovýho. 

Jak dělíš svůj čas mezi punkem a dětma, protože přece jen máš kapelu, to je asi 

časově náročný, tak jak to řešíš? 

Izi: Mno, řešíme to tak, že se ty zkoušky musí dohadovat dopředu a pak jako v podstatě, 

když mám doma hotovou svoji práci, tak jdu zkoušet s kapelou. Jako vždycky se na tom 

musí ty lidi nějak domluvit. Tak jako udělali jsme si dvě děti, tak se o ně musíme furt starat 

a tohlecto prostě je na druhý koleji, takže to dělím tak jak to jde a nehrotím, no. Ani jedno 

ani druhý asi, no. Protože si myslím, že když se jedno nebo druhý hrotí….nebo takhle, 

když se hrotí ta hudba vzhledem k tomu rodičovství, tak to nedělá asi dobrotu.  

Máš pocit, že ti rodičovství změnilo nějak tu otázku punkera a pokud ano, tak jak 

třeba? 

Izi: Myslím si, že jo. Tam jde hlavně o ten pocit nějaký zodpovědnosti a toho, že člověk 

prostě jako zkrotne. O dost, si myslím. Ne o tolik asi, jak bych možná, já nevím, vzhledem 

k nějakým společenským konvencím měl, ale jako myslím si, že jsem jako zkrotl. A prostě 

fakt asi ta zodpovědnost. Nějakej pocit, že potřebuješ někomu něco předávat. Asi i jinak 

než jen tou hudbou. Takže ta hudba jako šla trošku i na druhou kolej. Myslím si, že je to 

taková přirozená věc nějaká.  

Píseň z Iziho kapely, tlumí se pod mluvené slovo 

Jak se ve Tvé výchově odráží punkové hodnoty, jako je třeba neuznávání autority 

nebo odmítání budoucnosti, protože to je vlastně velká část punku, ale zároveň to 

není úplně obvyklý pojit s výchovou dětí? 

Izi: Když tohle pro mě nikdy nebyl punk. Pro mě odmítání budoucnosti je jako nesmysl, 

protože můžeš v 16 řvát no future, ale pak zjistíš, že je Ti 30 a nikde nejseš. Jenom řveš no 

future a jsi ožralej někde v parku. Takže já jsem to takhle asi nikdy nebral. Pro mě to bylo 

asi vždycky, naopak o tom, že ta budoucnost je a i nějaký logický přesah nějaký práva 

zvířat a tadyto, tomu se nevěnuješ, pokud nevěříš, v to, že je nějaká budoucnost. Tadyto 

nějak teda nereflektuju, že by se teda u mě konkrétně odráželo ve výchově dětí, no. 

Vychovávám je tak, jak věřím, že to je dobře. Snažím se k nim chovat tak, abych jednou si 
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neřekl, když něco provedou někde, že za to můžu já, že jsem prostě jim dal blbej příklad. 

Ale to s těma autoritama, to tam asi nějakej přesah je, že nad nima nestojím s řemenem a 

neřvu na ně dnem i nocí, i když někdy to o nervy je, samozřejmě, ale ty autority tam nějsou 

nějaký velký, no. Oni tak jako i berou a moc si ze mě nedělaj.  

Takže máš pocit, že punk nějak ovlivňuje Tvoji výchovu dětí? 

Izi: Asi jo. Minimálně, když děcka běhaj po bytě a řvou, že chtějí na desce pustit punkový 

kapely.  

Můžeš třeba říct nějaký punkový prvky? Nebo něco, co si třeba myslíš, že rodiče, 

kteří neposlouchají ten punk, tak to nedělají? 

Izi: Já nevím, no. Asi tím, jak jsem v tom zažranej takovou dobu, tak možná to dělám, ale 

asi to nedokážu takhle z toho vypíchnout. Třeba tím, že se fakt dlouhodobě zajímám o 

nějakou ekologii, o práva zvířat, tak s dětma takhle o tom otevřeně mluvíme, jako o tom, 

co stojí za masem, za masným průmyslem, o tom, že se máme chovat v přírodě nějakým 

způsobem šetrně, učíme je třídit odpad, takovýhle věci.  

Předěl 

Hučí mikrofon 

Izi: To nemá vypínátko, viď? 

Marika: Ne, kdyby to mělo, tak to vypnu. 

Izi: To kupoval nějakej debil, tadyten mirkofon 

Beatle: Jenom debil si koupí mikrofon s vypínačem, to je věc, která se jako první dojebe 

Izi: Která se jako první co? 

Beatle: Dojebe. Každá věc v řetězci, která se může posrat, tam nepatří 

Izi: Tak co tady děláme, tyvole? 

Zvuky bicích a kytary 

Předěl 

V punkových písničkách bývají často sprostá slova, vy vlastně taky v některých 

písničkách nějaké to ostřejší slovo máte. Jak řešíš to dilema? Pouštíš to dětem nebo se 

nějakým způsobem snažíš je od toho držet? 

Izi: Zrovna jsme jako řešili nedávno, že tady jako z jedný desky zaznělo pár peprnějších 

výrazů. Mno já to řeším tak, že pouštím věci, o kterých vím, že tam buď nic sprostýho není 

nebo to má prostě texty v angličtině. To ještě neuměj. Nevím, jak to bude potom, protože 

nechci, aby primárně nějaký ty expresivní výrazy u nich vládly, tak až to přijde, tak to 

přijde. Nevím, jak to budu vysvětlovat. Předpokládám, že asi zvítězí nějaký racionální 

důvod od mojí ženy, protože ta to umí vysvětlit líp.  

Dal bys svýmu synovi do školky tričko s punkovou kapelou? 

Izi: Mno, pokud by bylo úměrný jeho věku, tak klidně. 

Má nějaký takový? 

Izi: Nemá, nemá. Pro mě je to prostě furt to, že to je jakoby moje záliba, můj nějakej 

životní způsob, a to jakej bude mít on, to je prostě jeho věc. Můžu jako ze srandy… jsem 

nechal dělat nějaký bodýčka dětský, ale nebylo tam vlastně nic hudebního, spíš jako hlášky 

z textů a tak. 

Jak Tvoje děti vnímají, že hraješ v kapele? 

Izi: Já nevím, asi nijak. Prostě hraju na kytaru, doma si občas taky zahraju na kytaru. 

Přijdou, vezmou mi ji, mlátěj do ní a je to pro ně nějaká jako součást toho, jak žijeme. Nic 

výjimečnýho to pro ně asi není. 

Co kdyby přišel někdo z nich s tím, že si chce založit vlastní kapelu, podpořil bys je? 

Izi: Určitě. Já si myslím, že když ty děti dělaj hudbu, tak je to super. Protože to hraní na 

hudební nástroje, zpěv, cokoliv jako, je prostě dobrý do života. Nevím přesně proč, ale 

myslím si, že to ten život obohacuje. 
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Předěl 

Marika: Začínáme refrénem 

Zahraje úryvek 

Izi: To je refrén. Takže poslední sloku, a pak dva refrény teda, jo?  

Marika: Jo. 

Izi: Jo? 

Marika: Poslední sloku a dva refrény. 

Izi: Slyšíš? 

Beatle: Ne 

Izi: Proč maj všichni na světě normální kamarády, jenom já mám Beatla, tyvole.  

Beatle: Já jsem jedinej, kdo je s Tebou ochotnej se bavit, kromě policie u výslechu. 

Izi: Malý děti se se mnou rády baví. 

Písnička Iziho kapely 

Hudba se na chvíli ztiší 

Průvodce: Poslouchali jste dokument Punk´s not dad, který vytvořila Magdalena 

Trajerová 

Hudba se opět zesílí a dohraje 


