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ÚVOD 

 
Hudební subkultury jsou přirozenou součástí soudobé společnosti. Pravděpodobně většina 

z nás se někdy setkala s příslušníkem nějaké subkultury nebo s osobou, která takový dojem 

vzbuzovala. Právě otázka vymezení vlastní identity je ve vztahu k subkulturám velmi 

zajímavá. Na předpokladu proměnlivé identity se v subkulturách projevuje prolínání jejích 

členů. A ţe subkulturní identita můţe být vrtkavá, se budu snaţit naznačit v interpretaci 

rozhovorů s osobami, které mají zkušenost s více neţ jednou subkulturou. Dospíváním a 

změnou sociální kontextu dochází k přehodnocování a posunům mezi hranicemi určitých 

subkultur. Z jakých motivů a za jakých okolností k tomu dochází, se pokusím ukázat v této 

práci. 

Osobně jsem se nikdy necítila být spjata s jakoukoliv hudební subkulturou. Motivací 

k výběru této tématiky byl můj zájem o subkultury, který pramenil ze setkávání 

s nejrůznějšími členy subkultur na ulici, v klubech, na koncertech a festivalech. Jednoduše 

fakt, ţe jsem byla konfrontována s členy mnoha subkultur, ve mně vzbuzoval přirozený zájem 

o tento fenomén.  

Prolínání členů subkultur punk a skinheads ve své bakalářské práci popsal Jiří Dvořák 

(Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do 

současnosti na území Liberecka a Jablonecka, vedoucí práce Hedvika Novotná, FHS UK, 

2006)
1
.  Nejvíce mi však v orientaci v dané oblasti pomohla kniha Davida Muggletona - 

Inside Subculture: The postmodern meaning of style
2
.  

  Hlavním cílem této práce bude zjistit, jak prostřednictvím biografií informátoři 

rekonstruují svůj ţivot ve vztahu k subkulturám, z jakých pozic a na základě jakých prvků 

formulují svou subkulturní identitu a jaký podíl má sociální kontext na mobilitu mezi 

subkulturami.   

Z charakteru výzkumných otázek vyplývá, ţe se bude jednat o kvalitativní výzkum. 

Východiskem práce je sociálně konstruktivistické paradigma, v rámci něhoţ budu pouţívat 

takzvaně kulturně orientovaný přístup, do kterého se řadí „konstrukce identity, rezistence a 

stylizace, ať jiţ v rámci subkultur či postmoderních subkultur“ 
3
. Výzkum bude probíhat 

metodou biografických narativních rozhovorů. Text této eseje je rozdělen do dvou částí. První 

z nich je teoretická, kde se zabývám vymezením základních pojmů, přístupů a historií studia 

subkultur. V druhé části se věnuji reflexi vlastního výzkumu. Třetí část je empirická, skládá se 

z narativní analýzy rozhovorů a z tématické analýzy rozhovorů.  

 

 

 

 

  

                                                             
1
 DVOŘÁK, J. Vývoj vzájemného vztahu punkové a skinheadské subkultury od 80. let 20. století do současnosti na 

území Liberecka a Jablonecka. Bakalářská práce. Praha, FHS UK, 2006. 
2
 MUGGLETON,D. Inside Subculture: The postmodern meaning of style. Oxford: Berg, 2000.  

ISBN 1-85973-347-6. 
3
 PYŠNÁKOVÁ, M, HOHNOVÁ, B. Od monolitické masy k neomezenému individualismu?. Sociologický časopis, 

2010, 46, 2. online. Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/4ac82b6e6780969305d1ae29171af44f8d7b2fc6_Pysnakova.pdfhttp://srevie
w.soc.cas.cz/uploads/4ac82b6e6780969305d1ae29171af44f8d7b2fc6_Pysnakova.pdf 

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/NGJULX472M7I1HA13NHGDQHKL1R6MFFELB3Q3IPLVI34DHQ1VX-12189?func=service&doc_number=000519442&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/NGJULX472M7I1HA13NHGDQHKL1R6MFFELB3Q3IPLVI34DHQ1VX-12189?func=service&doc_number=000519442&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/NGJULX472M7I1HA13NHGDQHKL1R6MFFELB3Q3IPLVI34DHQ1VX-12189?func=service&doc_number=000519442&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/NGJULX472M7I1HA13NHGDQHKL1R6MFFELB3Q3IPLVI34DHQ1VX-12189?func=service&doc_number=000519442&line_number=0010&service_type=TAG%22);
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/4ac82b6e6780969305d1ae29171af44f8d7b2fc6_Pysnakova.pdfhttp:/sreview.soc.cas.cz/uploads/4ac82b6e6780969305d1ae29171af44f8d7b2fc6_Pysnakova.pdf
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/4ac82b6e6780969305d1ae29171af44f8d7b2fc6_Pysnakova.pdfhttp:/sreview.soc.cas.cz/uploads/4ac82b6e6780969305d1ae29171af44f8d7b2fc6_Pysnakova.pdf
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1. REFLEXE LITERATURY 

 

Moje práce se zaměřuje na členy současných subkultur. Základním východiskem této 

eseje je kniha Davida Muggletona – Inside Subculture: The postmodern meaning of style 
4
. 

Autor k subkulturám přistupuje z pohledu postmoderní doby. Postmodernismus tedy v jistém 

smyslu chápu jako synonymum současnosti, postmoderní jako současné. Muggleton vidí 

počátky subkulturních postmoderních projevů minimálně od 60. let 20. století. Jako 

charakteristické rysy jedince postmoderní doby chápe hyper-individualismus, roztříštěné a 

rozptýlení vnímání.
5
 Jeho studie se zabývá tím, do jaké míry je subkulturní příslušnost 

individuální, jak mohou být pohyby mezi jednotlivými subkulturními styly v souladu se 

závazkem subkulturního členství nebo zda existují hranice mezi subkulturami, které by 

zamezovali/omezovali subkulturní změnu. Všechny tyto otázky se dotýkají i mé eseje.  

Muggleton v této práci významně reaguje na Dicka Hebdige, především jeho dílo 

Subculture: The meaning of style 
6
, které prezentuje přístup birminghamské univerzity a jejího 

Centra pro současná kulturní studia. Vědci z tohoto centra se odkazovali k marxismu, kdeţto 

Muggleton pracuje s modelem weberiánským. Hebdige se zaměřuje na styl, Muggleton se 

snaţí nalézt subjektivní pochopení problému. Z formy biografických rozhovorů vyplývá, ţe 

mým cílem bude, stejně jako pro Muggletona, autentické vyjádření jednotlivců. Obě tyto 

práce se zabývají prostředím anglické mládeţe, proto aplikace těchto teorií na českou 

společnost neodpovídá jejich původnímu zaměření. Ještě více se toto omezení týká 

Hebdigova přístupu, jelikoţ jeho práce spadá do 80. let 20. století a rozdíl více neţ třiceti let, 

kdy vznikla moje studie, hodnotím jako zásadní.    

Jako sekundární literaturu jsem vyuţila knihu Josefa Smolíka, Subkultury mládeţe 
7
, která 

shrnuje základní vlastnosti subkultur. Pracovala jsem také s pracovní verzí textu Hudební 

subkultury, který by měl vyjít v rámci kritického katalogu k výstavě Nové pověsti české. 

Folklor atomového věku.
8
, jejímţ autorem je Petr Janeček.  

Pro uchopení identity jsem vyuţila elektronické verze odborného článku Nóry Hamar – 

Nalézání a vynalézání v příběhu: O narativní konstrukci ţidovských identit
9
 a Pavla Barši - 

Konstruktivismus a změna identity 
10

.  

  

                                                             
4
 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000.  

ISBN 1-85973-347-6. 
5
 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000. s. 5 – 6.  

ISBN 1-85973-347-6.  
6
 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. ISBN 0-415-03949-5 

7
 SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2907-7. 

8
 HEŘMANSKÝ, M, NOVOTNÁ, H. Hudební subkultury. In: Janeček, P. (ed.): 

  Nové pověsti české. Folklor atomového věku. Rukopis, v tisku, 2011. 
9
 HAMAR, N. Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit. 2002, Biograf 27, 

43 odst. Online, dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v2703 
10

 BARŠA, P. Kostruktivismus a politika identity. 2006, AntropoWEBZIN 1-2. Online, dostupné z: 
http://antropologie.zcu.cz/konstruktivismus-a-politika-identity 
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1.2. KULTURA 

 
Nedílnou součástí této práce je pojem subkultura. Slovo „subkultura“ nemá jednoznačný 

výraz a jeho definice se v závislosti na autorovi a přístupu liší. Na první pohled je zřejmá 

jakási souvislost s pojmem kultura, ke kterému se váţe nepřeberné mnoţství definic, stejně 

jako k samotnému pojmu subkultura.  

Antropologicky kulturu definuje Robert. F. Murphy takto: „Kultura je celistvý systém 

významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které 

prostřednictvím socializace předávají dalším generacím“.
 11

  

Kultura obklopuje všechny lidi, vědomě i nevědomě. Pohybujeme se dennodenně 

v kulturním prostředí, které bylo zároveň prostřednictvím kultury formováno. Kultura je nám 

předávána enkulturní socializací z generace na generaci, ale rovněţ při kaţdodenní interakci 

se svým okolím. Společnost si vytvořila určité sociální normy a pravidla, která usnadňují 

orientaci v běţném ţivotě, „díky /kultuře/ jsou lidé schopni vyrovnávat se s tlaky přírody 

…modifikací svého prostředí. Základní předpoklady … spočívají ve schopnosti pracovat 

v koordinaci s druhými lidmi, jeţ je u člověka zajišťována zvládnutím komunikace 

prostřednictvím symbolů“
12

. Nezbytnou součástí kaţdé kultury je rovněţ jazyk/řeč.  

 

 

1.3. SUBKULTURA 

 

Definice subkultury stejně jako kultury není zcela jednoznačná. Za subkulturu se 

nejčastěji povaţuje „skupina lidí, která sdílí zvláštní hodnoty a normy, v nichţ se rozcházejí s 

dominantní nebo mainstreamovou společnosti, a které nabízejí mapy významů, díky nimţ je 

svět pro členy subkultury srozumitelný“.
13

 Subkultura nikdy nemůţe být zcela izolovaná od 

dominantní kultury, vůči které se vymezuje. Dick Hebdige říká, ţe „významy subkultury 

mládeţe nejsou arbitrární, jsou podmíněné záměrem vytvářet kontrastní vztahy s tím, jak je 

uţívaly předchozí, rodičovské generace“.
14

  Předpona sub- označuje odlišnost od dominantní 

kultury, na kterou ve své ideologii a projevech reaguje. Subkulturní hodnoty představují 

„vzdor“ vůči dominantní kultuře, reagují na kolektivně zaţívané problémy a zkušenosti. 

Vytvářejí tak specifické identity na kolektivní i individuální úrovni.  

Existuje mnoho typů subkultur, které se vytvářejí na základě společně sdílené zkušenosti 

(např. rybaření). Pro tuto práci budu za subkultury vţdy povaţovat ty skupiny, které vznikají 

na základě společného zájmu a tím je sdílení hudby. Tyto subkultury se nazývají jako hudební 

subkultury nebo hudební subkultury mládeţe. Způsob přičlenění k subkultuře je velmi 

                                                             
11

 MURPHY. F. R, Úvod do kulturní a asicoální antropologie. Praha: Slon, 2004. s. 32. ISBN 978-80-86429-25-0 
12

 SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Praha: Grada, 2010. s. 28 ISBN 978-80-247-2907-7. 
13

 HEŘMANSKÝ, M, NOVOTNÁ, H. Hudební subkultury. In: Janeček, P. (ed.): Nové pověsti české. Folklor 
atomového věku. Rukopis, v tisku, 2011. 
14

 HEŘMANSKÝ, M, NOVOTNÁ, H. Hudební subkultury. In: Janeček, P. (ed.): Nové pověsti české. Folklor 
atomového věku. Rukopis, v tisku, 2011. 
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individuální proces, kde se odráţí osobní nastavení jedince získané socializací v určitém 

prostředí, sdílení určitých hodnot a přesvědčení.  

 Pro tyto hudební subkultury je typický důraz, který kladou na ideologii ţivotního stylu. 

Vůči majoritní společnosti se tedy prostřednictvím ţivotního stylu vymezují i svým vzhledem 

a specifickým odíváním. Často jejich členy spojuje sdílení specifického hudebního ţánru. 

Ačkoliv se subkultura vymezuje proti většinové společnosti, ve svých vlastních mezích se 

projevuje uniformními vnějškovými znaky, sdílí určitou specifickou symboliku i jazyk.  

Je-li subkultura svými normami a hodnotami zaloţena na přímém rozporu s analogickými 

normami a hodnotami dominantní kultury, čili výrazně projevuje rysy sociálního protestu, 

bývá označována jako kontrakultura.
15

   

Se subkulturou se její členové identifikují na základě konkrétních specifik, se kterými se 

ztotoţňují. 

 
 

1.4. IDENTITA 

 

Identitou se zpravidla nazývá „jednota vnitřního psychického ţivota a jednání, která bývá 

téţ nazývána autentickým bytím". 16  Eriksen hovoří o „kontinuálně probíhajícím procesu 

identifikace“ a o vícevrstevné identitě jednotlivců.
17

  

Muggleton k postmoderním kategoriím subkultur, tak jak je definuje, přičítá také odlišné 

vnímání identity subkulturních členů. Tím, ţe dochází k pluralismu stylů a pomíjivému 

připojení k subkultuře, dle jeho mímění dochází i k prchavosti subkulturních identit. 

Muggleton se domnívá, ţe ačkoliv by se mohlo zdát, ţe dochází k rozporu identit, není to 

nutnou skutečností. Důvod vidí právě v neexistenci hranic mezi subkulturami a často pouze 

povrchnímu členství, které se neváţe na ideologie subkultur ani k ţádným pravidlům.
18

  

V podobném smyslu teoretizuje moderní
19

 identitu i Nóra Hamar
20

. Ta tvrdí, ţe 

„modernita sice umoţňuje ´svobodné´ budování identity prostřednictvím individuální volby“, 

ale ţe zároveň existují mechanismy, které moţnost volby identit zapírají. Tím vzniká 

ambivalence souběţně existujících různorodých podob identit.    

Také se nabízí předpoklad, ţe se identita samotných členů subkultur, jak ji sami zaţívají, 

nemusí shodovat s identitou, jakou jim přisuzují vnější pozorovatelé. Proto by nemuselo ani 

v postmoderní době, vyznačující se rychlou změnou, docházet ke konfliktu identit. Ačkoliv se 

objevuje tendence přisuzovat kolektivní identitu subkultury těm jedincům, kteří vykazují 

určité znaky (např. zjev, chování) obecně přisuzované členům těchto subkultur, nemusí se tyto 

                                                             
15 PETRUSEK, M. Heslo „subkultura“, In: Maříková, H, Petrusek, M, a kol. – Velký sociologický 

Slovník. Vydavatelství Karolinum, Praha, 1996. s. 1248. ISBN 80-7184-310-5. 
16 PETRUSEK, M. Heslo „identita“, In: Maříková, H, Petrusek, M, a kol. – Velký sociologický 

slovník. Vydavatelství Karolinum, Praha, 1996. s. 414. ISBN 80-7184-310-5. 
17

 ERIKSEN, T, H. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha: Triton, 2007. s. 64-65.  
ISBN 978-80-7254-925-2. 
18

 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000. s. 79.  
ISBN 1-85973-347-6.  
19

 Moderní je v textu N. Hamar zamýšleno jako postmoderní v Muggletonově slova smyslu. 
20

 HAMAR, N. Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit. 2002, Biograf 27, 
43 odst. Online, dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v2703 
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přisuzované identity shodovat s osobní identitou jedince. I Nóra Hamar ve své studii uvádí, ţe 

jakékoliv etnické i kulturní kategorie identity jsou spíše aktuálním výsledkem kulturně-

společenských interpretací.
21

 Barša, zde pouţívá pojmosloví „objektivní“ a „subjektivní“ 

identita, aby odlišil identitu jako objektivní danost, od toho, jak sociální realitu vnímá 

samotný subjekt zkoumání.
22

 Můţe tedy docházet ke konfliktu mezi objektivní a subjektivní 

identitou, coţ ovšem neznamená, ţe musí docházet ke konfliktu identit jedince.    

K identitě nebudu přistupovat jako k přirozené danosti, ale jako k sociálnímu konstruktu. 

Při analýze svých rozhovorů budu vycházet z výše uvedených předpokladů.   

 

 

  

                                                             
21

 HAMAR, N. Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit. 2002, Biograf 27, 
43 odst. Online, dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v2703 
22

 BARŠA, P. Kostruktivismus a politika identity. 2006, AntropoWEBZIN 1-2. Online, dostupné z: 
http://antropologie.zcu.cz/konstruktivismus-a-politika-identity 
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1.5. VÝVOJ VE STUDIU SUBKULTUR 

 

Po druhé světové válce došlo v Británii k narušení a nahrazení starých třídních forem. 

Došlo k rozpadu dělnické komunity, coţ znamenalo zhroucení celkového způsobu ţivota 

Britů. Třídy zcela nevymizely, ale doznaly zásadních změn v závislosti na kulturním vývoji. 

Docházelo k polarizaci dělnické společnosti.
23

 

Mládeţ si vytvářela poválečné generační vědomí „... /toto/ vědomí bylo stále zakořeněno 

ve všeobecné zkušenosti třídy, bylo ale vyjádřeno způsoby jinými, v některých případech 

protikladnými, neţ byly formy tradiční“. Aţ do šedesátých let se nemluvilo o mládeţi jako o 

zvláštní třídě, předtím se vědci vztahovali k mládeţi jako ke „komunitě nediferenciovaných 

spotřebitelů“
 24

.  

Počátky studia subkultur lze najít jiţ na konci devatenáctého století v pracích Henryho 

Mayehewa a Thomase Archera. Vědečtější model nabízí studium gangů Fredericka Trashera 

z roku 1927, kde bylo vyuţito metody zúčastněného pozorování. V raných teoretických 

pracích zcela absentoval význam třídy a mocenských vztahů.
25

 V padesátých letech přicházejí 

Albert Cohen a Walter Miller s teoretickým pohledem na subkulturu jako jakýsi vyvaţující 

prvek mezi dominantními a podřízenými hodnotovými systémy. Cohen přináší teorii, ţe 

mládeţ prostřednictvím gangů vytvořila náhradní zdroje sebeúcty. Soudobé základní hodnoty 

byly narušeny hédonismem a vzdorem. Miller pak v kultuře gangu nachází podobnost 

s kulturou rodičů, přestoţe na první pohled subkulturní systém slouţí k podrývání rodičovské 

generace.
 26

 Phil Cohen pak z terénního pozorování mods, skins a teddy boys vyvodil závěr, 

ţe subkultury jsou jakýmsi kompromisním řešením mezi dvěma protichůdnými potřebami, 

kterými je potřeba vytvářet a vnějškově projevovat vlastní autonomii a odlišnost od rodičů, 

společně s potřebou se stále s rodiči ztotoţňovat“
27

 Dick Hebdige povaţuje Cohana za 

průkopníka ve studia subkultur. Ovšem také si uvědomuje Cohenovo aţ přílišné zdůrazňování 

rozdílů mezi dělnickou kulturou mládeţe a dospělých.  

K největšímu rozvoji kulturálních studií došlo po druhé světové válce v USA i Velké 

Británii současně s rozkvětem samotných subkultur. V předválečném období to byla 

Chicagská škola, která se začala na začátku století zabývat jazzovými hudebníky. Zde „se 

neprovozovala tzv. věda od stolu, ale probíhal terénní výzkum“
28

. Chicagská škola si udrţela 

jméno do sedmdesátých let dvacátého století, kdy hlavní iniciativu převzala britská 

Birminghamská škola. Oficiálně poprvé zde vznikl obor s názvem „kulturální studia“. Její 

Centrum pro současná kulturní studia (dále jen CCCS -   Center for Contemporary Cultural 

Studies at the University of Birmingham) se stalo nejvlivnější institucí zabývající se mládeţí 

jiţ v šedesátých letech. Převládla orientace k francouzskému strukturalismu a sémiotice, 

autoři vycházeli z marxismu, inspirací se stali (neo)marxističtí autoři. Vědci této školy obecně 

                                                             
23

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. s. 74.  
ISBN 0-415-03949-5 
24

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. s. 74.  
ISBN 0-415-03949-5 
25

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. s. 76.  
ISBN 0-415-03949-5 
26

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. s. 77.  
ISBN 0-415-03949-5 
27

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. s. 77.  
ISBN 0-415-03949-5 
28

 SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Praha: Grada, 2010. 60 s. ISBN 978-80-247-2907-7. 
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předpokládali, ţe za vznikem a rozpukem subkultur v sedmdesátých letech stojí třídní 

společenské a ekonomické problémy. „Subkultury viděli jako symbolický důsledek 

strukturálních problémů tříd. Tito zastánci marxistické kulturní perspektivy jako ústřední 

spojitost nejrůznějších subkultur pojali vzdor, jenţ se projevuje (i) prostřednictvím způsobu 

vzezření (stylu).
29

 Autoři CCCS zkoumali převáţně britskou pracovní třídu, soustředili se na 

výrobu/spotřebu mládeţe, jazyk a významy mládeţe, styl, vztah mezi rodičovskou kulturou a 

masovou kulturou.
30

 „tím konstruovali sémiotické zkoumání kulturních výtvorů subkultur 

mládeţe, analyzovali jejich znakové systémy, kódy, zvyklosti a soustředili se především na to, 

jak si tyto jednotlivé elementy odpovídaly a jaká v nich byla symbolika.“
31

 CCCS pracovala 

s „představou stylu jako kódované odpovědi na změny ovlivňující celé společenství“. 

Vznikající kulturní styly mládeţe autoři vykládali jako reakce odporu a jako zrcadlení obecně 

hlubšího rozkolu, který byl v poválečné době všudypřítomný.
32

   

Roku 1975 vychází kniha Resistance through rituals 
33

, která shrnuje poznatky Centra pro 

současná kulturní studia birminghamské školy. Jak jsem jiţ zmínila v úvodu, Dick Hebdige na 

tuto knihu v mnohém navazuje. Jeho přístup se zaměřuje na subkultury hlavně ze stylové 

perspektivy, zaměřuje se na vztahy mezi masovou kulturou a mládeţí. Přichází s termínem 

brikoláţ, který pouţil Lévi-Strauss v díle Myšlení přírodních národů
34

. Objekty se po vyjmutí 

z původního místa přeskupí a vytvoří nové spojení, čímţ vzniknou nové významy ve vztahu 

k jiným artefaktům. Výsledkem je nekonečné mnoţství nových významů. Slovo brikoláţ lze 

do českého jazyka přeloţit jako „kutilství“. Vznikají uspořádané struktury s rozdílným, často 

protikladným sdělením. Skrze sémiotické čtení symbolů a znaků vědci této doby vyvozovali 

teorii vzdoru, ovšem mizivý důraz přikládali subjektivnímu vyjádření členů subkultur. 

V devadesátých letech tedy přichází vlna kritiky CCCS. Podle LeBlanc „sémiotici“ (jak 

ona nazývá autory CCCS) „přičítají vzdorování pouze stylu oblékání, aniţ by si poslechli, jak 

celou záleţitost komentují samotní členové subkultury.“ Z této perspektivy to vypadá, ţe 

sémiotické čtení popisuje vzdorování jako napodobování stylu vyšších tříd i těch dělnických, 

a ve výsledku cokoliv mohlo být znakem vzdoru, pokud si ten který prvek osvojila „správná 

(spíše špatná) osoba“. Vědci birminghamské školy mnohem častěji odhadovali, neţli 

definovali. Jejich výzkum, ačkoliv CCCS hájila vyuţívání etnografických metod, zcela 

postrádal techniku rozhorů, které jsou v podobných výzkumech důleţitým zdrojem 

subjektivních postojů aktérů. Vědcům se díky nedostatečně propracované metodologii 

nepodařilo objasnit důvody pro vzdorování.
35

 Muggleton se rovněţ přiklání k tomu, ţe vědci 

CCCS nebyli schopni pracovat s biografickou úrovní kvůli tomu, ţe „a priori pracovali 

v teoretickém rámci (na předem daných principech), z čehoţ plynou předem dané subjektivní 

strukturní významy“. Přikláněli se k Marxovým principům, a to materialismu a „sociální 

celistvosti“.
36

 Problém Muggleton vidí v tom, ţe autoři CCCS „předkládají holistický rámec 

                                                             
29

 LeBLANC, L. Pretty in Punk: Girls' Gender Resistance in a Boys' Subculture. New Brunswick, NJ and London: 
Rutgers University Press, 1999. s. 14. ISBN 978-0-8135-2651-5. 
30

 SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Praha: Grada, 2010. s. 75. ISBN 978-80-247-2907-7. 
31

 LeBLANC, L. Pretty in Punk: Girls' Gender Resistance in a Boys' Subculture. New Brunswick, NJ and London: 
Rutgers University Press, 1999. s. 15. ISBN 978-0-8135-2651-5. 
32

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. s. 80.  
ISBN 0-415-03949-5. 
33

 HALL, S, JEFFERSON, T.  Resistance through rituals : youth subcultures in post-war Britain. New 
York: Routledge, 2006. ISBN 978-0-4153-2436-6. 
34

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997. s. 103.  
ISBN 0-415-03949-5. 
35

 LeBLANC, L. Pretty in Punk: Girls' Gender Resistance in a Boys' Subculture. New Brunswick, NJ and London: 
Rutgers University Press, 1999. s. 14. ISBN 978-0-8135-2651-5. 
36

MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000. s. 12.  
ISBN 1-85973-347-6.   
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na fenomény s předem danou odpovědí“
37

. Stejně jako většina kritiků za největší problém 

těchto teoretiků, povaţuje to, ţe jejich výklad neposkytuje informaci o tom, jak je subkultura 

skutečně ţita svými nositeli.  

Sám tvrdí, ţe naše chápání světa můţe vţdy být jen „empirické“, „neúplné“ a 

„subjektivní“. Muggleton se tedy v reakci na práci CCCS snaţil zaměřit na emickou 

perspektivu svých informátorů. Studium subkultur posunul směrem od moderních skupin 

mládeţe s pevně vymezenými hranicemi, tak jak je definoval v sedmdesátých letech Dick 

Hebdige k post-subkulturám, které se vyznačují pomíjivostí, rychlou změnou, malým 

významem ideologie pro své členy.  

  

                                                             
37

  MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000. s. 12.  
ISBN 1-85973-347-6.   
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1.6. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  
 

SUBKULTURA PODLE DICKA HEBDIGE A POST-SUBKULTURA DAVIDA 

MUGGLETONA 

   
Jelikoţ moje závěry analýzy rozhovorů vycházejí z teorie Muggletonovy knihy Inside 

subculture: The postmodern meaning of style
38

, povaţuji za nutné alespoň stručně uvést 

několik základních principů, od kterých se bude mé vyhodnocování odvíjet. Jak jsem jiţ 

naznačila v předchozí kapitole, Muggleton se vymezuje vůči předpokladům uvedeným ve 

studii Dicka Hebdige, Subculture: The meaning of style 
39

. Chci- li navázat na Muggletonovo 

pojetí postmodernismu ve vztahu k subkulturám, musím ho konfrontovat s Hebdigovým 

„modernistickým“ pojetím subkultur. 

Hebdige se ve své práci zaměřuje především na styl, jako základní projev subkulturní 

příslušnosti. Vizuální soubory chápe jako kódy, které se svou okázalostí staví proti většinové 

kultuře. Muggleton se ale domnívá, ţe vizuální atributy, které Hebdige povaţuje „za naprosto 

povrchní úroveň vzhledu“
40

 ve skutečnosti odráţejí postoje a hodnoty svých nositelů.
41

  

Hebdige se také domníval, ţe subkulturu zakládají třídní rozdíly. Subkultura jako skupina 

lidí utvořená na základě stejné zkušenosti třídního útlaku, jejíţ členové sdílejí ideologii a 

subkulturní styl jako formu odporu proti většinové společnosti, je podle Hebdige jednotvárná, 

lineární a má jasně vymezené hranice. V závislosti na této definici určuje autentičnost členů 

subkultur. Autentickým členem subkultury jsou pouze její zakladatelé, ti, kdo se do 

subkultury začlenili předtím, neţ byla medializovaná.
42

  Muggleton se k takovému modelu 

nepřiklání, protoţe autenticita členů není nikdy objektivní. Autenticita v Hebdigově smyslu 

není v postmoderní době dosaţitelná. „Zvláštností postmoderní doby je vyloučení jakékoliv 

originality od teď aţ navěky“. 
43

 Subkulturní autentičnost modernismu se snaţila o řešení 

skutečných společenských rozporů, kdeţto teorie postmodernismu popírá, ţe by mohla 

existovat jakákoliv oblast, na kterou by mohly subkulturní styly reagovat. 
44

  

Svou nezastupitelnou úlohu zde sehrávají média. Oba autoři jim přikládají důleţitou roli, 

ale kaţdý v jiném smyslu. Hebdige je povaţuje za zdroj kategorií pro klasifikaci sociálního 

světa. Muggleton říká, ţe právě typické postmoderní „zahlazování kulturních rozdílů 

následované oslabováním lokálních sil vzdoru, neúprosně způsobuje globalizaci stylů 

prostřednictvím médií“
45

. Tím se nejrůznější styly stávají dostupným zboţím pro široké 
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 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000.  
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vrstvy veřejnosti, důsledkem čeho subkulturní znaky ztrácí svůj původní subkulturní kontext. 

Na druhou stranu se tak stávají moţností subkulturní volby. Tento koncept poskytuje prostor 

pro vytvoření jedinečnosti a určení vlastní identity, jelikoţ dovoluje jedincům tyto subkulturní 

znaky libovolně skládat, měnit a kombinovat. To, co tedy podle Muggletona určuje osobní 

identitu členů subkultur, není původní autenticita, ale vlastní jedinečnost, nebo by se dalo říct, 

ţe individualita zakládá postmoderní subkulturní autenticitu.
46

  

Muggleton přišel s konceptem post-subkultur, který zahrnuje jiţ zmíněnou neexistenci 

autenticity a zanedbatelnou potřebou udrţování subkulturních hranic. Důsledkem toho mohou 

členové subkultur hrát se styly pouhou hru na základě vlastní volby. Subkulturní styl jiţ není 

závislý na moderním uspořádání třídních vztahů, genderu ani etnicitě. Vznikají prchavé a 

rozmanité subkulturní identity.
47

 Vytrácí se tak Hebdigův princip členství v subkultuře – 

„homologie“, jako shoda hodnot a ţivotního stylu skupiny, její osobní zkušenosti a hudebních 

forem, kterými vyjadřuje nebo posiluje ústřední zájmy“
48

. Muggleton pochybuje o samotné 

pouţitelnosti subkultur v postmoderní době. Díky rozkladu masové kultury dochází ke ztrátě 

dominantní koherentní kultury, vůči které by subkultura mohla vyjadřovat vzdor.
49

 Mnohem 

více, neţ skupinové soudrţnosti si postmoderní doba cenní jednotlivce s jeho odlišností. Tím 

se vytrácí i význam subkulturních ideologií. Moderní homologie je v postmoderní době 

vnímána jako omezení, hranice subkultur se stávají neţádoucím jevem, který zamezuje 

„individuální honbě za potěšením, tvůrčímu sebevyjádření a inovaci stylů“
50

. Záměrné 

odmítání subkulturních hranic se projevuje i v neochotě  pojmenovávání vlastní identity ve 

smyslu skupinové subkulturní příslušnosti u těch jedinců, kteří se vnějšímu pozorovateli zdají 

být na základě expresivně vyjádřeného stylu příslušníky nějaké subkulturní skupiny. 

Muggleton ze svých závěrů vyvodil fenomén tzv. „odmítnutí nálepky“, který odpovídá touze 

členů subkultur po „širším“ vkusu.
51

 „Širší“ vkus vztahuji, stejně jako Muggleton, k popírání 

předpokládaného „souladu mezi určitým subkulturním stylem a konkrétním hudebním 

ţánrem“ a předepsanou rituální činností 
52

, čili popírání jiţ zmiňované Hebdigovi homologie.   

Na základě skupinové identity se jedinci „přizpůsobují subkulturnímu vzhledu, hodnotám 

a chování, kdeţto individuální svoboda předpokládá odmítnutí podřízení se skupinovému 

diktátu“,
53

  Přijetí skupinové identity v sobě zahrnuje odvození neţádoucí skupinové 

„nálepky“. Proto si jedinci vytvářejí jakési subjektivní pojetí subkultur. Umoţňuje jim to 

postmoderní charakter subkultur, který „dovoluje“ přizpůsobování subkulturní příslušnosti, 

její umírňování a vzdorování ji.
54
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Zachovat si vlastní jedinečnost umoţňuje aplikace tzv. „rozlišující jedinečnosti“. V oblasti 

stylu to znamená docílení „individuálního vzhledu v rámci skupiny“
55

. Tento přístup 

umoţňuje příslušníkům ponechat si vlastní smysl pro podobnost i odlišnost, zapadnout a 

přesto vyčnívat ze skupiny.  

Ve svém výzkumu hudebních subkultur se Muggleton zabýval otázkou hudebního vkusu. 

Zaujetí hudbou podle něj „především souvisí, předchází a vede k příslušnosti ke spřízněné 

subkultuře“
56

. Zjistil, ţe jeho informátoři se odmítají omezovat na jeden konkrétní styl hudby. 

Někteří z nich skupinové „nálepky“ nepřijímají vůbec, jiní vyuţívají „pohodlí“, které jim 

takové označení poskytuje. Často přijmou označení, které je nejblíţe jejich osobnímu 

vnímání, ale zároveň se jsou vědomi toho, proč do skupiny nezapadají.
57

 Odmítání ostře 

vymezených hranic je dokladem hledání individuální svobody. V této oblasti, stejně jako 

v oblasti stylu, se klade důraz na zachování „širšího vkusu“.  

Muggleton v tomto ohledu vytyčuje dva termíny: prahová subkultura a smíšená 

kontrakultura. Prahové subkultury se vyznačují prolamováním hranic, které je určovaly. 

Smíšená kontrakultura však postihuje zcela „beztvarou skupinu“, kde se „stírají hranice“ a 

„nevládnou ţádná pravidla“.
58

 Krajní variantou by byla skutečnost, ţe styl není součástí 

základního vědomí identity. 
59

 

V oblasti vizuální stránky a identity jednotlivce nemusí panovat shoda. Toto 

Muggletonovo zjištění se váţe k vnitřnímu nastavení jedince, který v dnešní hyper-

individualizované době mívá pocit vlastní odlišnosti „hluboko uvnitř“.
60

 Tento pocit můţe 

najít uplatnění v rámci subkultury (Muggleton zde hovoří o punku). Někteří Muggletonovi 

informátoři nepovaţují za nutné dávat na odiv své „vnitřní nastavení“. Pokud by byl udrţován 

koncept pevných hranic identity, znamenalo by to, ţe člověk nemůţe být ničím jiným. 

Muggleton se zde přiklání k zavedení proměnlivé identity, která zahrnuje pohyby a přesuny. 

Vztah vzhledu a „vlastního já“ (identity) není pevně vybudován, navíc není pevně vymezené 

ani pojetí „vlastního já“ samo sobě.
61

 Muggletonův výzkum ukázal, ţe se identity v jedné 

osobě odlišují a jsou marginalizované, neţ ţe by byly mnohačetné a ústřední. 
62

 

Zaměřuje-li se Muggleton na oblast subkulturní ideologie, připouští, ţe míra přijetí 

ideologie se individuálně mění. Ideologie můţe být difusní, různorodá a můţe být vyjádřena 

napříč různými styly. Rozdíly mezi specifickými ideologiemi jsou podle něj přeceňovány. 

Vznikají tak soubory sdílených ideologických kompozic, které se mohou zdát vnějšímu 

pozorovateli protichůdné.
63
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Muggleton v oblasti identifikace se subkulturou připouští kontinuitu i změnu. Těchto 

situací lze podle něj dosáhnout „v evolučních pojmech (růst a vývoj)“, kterými si lze udrţet 

autenticitu, jeţ vyjadřuje vlastní identitu prostřednictvím vzhledu. Autenticita se vyvíjí 

společně s měnící se osobou.
64

 Ačkoliv Muggleton postihuje Polhemusův fenomén „surfování 

mezi styly“
65

, změna, která nepopírá autentičnost je kontinuální. Na příkladu svého 

informátora tak dochází k závěru, ţe jedinec můţe cítit „přetrvávající vazbu k subkultuře 

navzdory klesajícímu zájmu o její vizuální stránku“.
66

  Postupně se sniţuje zájem o stereotyp, 

omezení a neautentičnost a zároveň se rozšiřuje uznávání kultur.
67

 

K pohybům mezi subkulturami podle Muggletona přirozeně dochází. Hebdige by zřejmě 

takové přesuny povaţoval za známku „nepravosti“, neautenticity. Ve svých závěrech se tedy 

budu drţet Muggletonových teorií a své výsledky se pokusím porovnávat s jeho zjištěními.   
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1.7. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SUBKULTUR 

 

Pro správné porozumění především analýze rozhovorů v třetí části této práce povaţuji za 

důleţité alespoň částečně přiblíţit základní vlastnosti těch subkultur, se kterými mají 

zkušenost moji informátoři. V samotných rozhovorech se několikrát objevují subjektivní 

charakteristiky určitých subkultur, tak jak je chápou samotní informátoři. 

   

Punk - Z anglického originálu lze přeloţit slovo „punk“ jako výtrţník 
68

. Subkultura punku, 

která bývá často označována za kontrakulturu, vznikla v 60. letech 20. století. Ve Velké 

Británii, jako reakce na technizaci a komercionalizaci rokenrolu.
69

 Odmítá se přizpůsobit 

normám a hodnotám většinové společnosti a svým chováním, zjevem, hudbou dávají 

příslušníci této subkultury jasně najevo svůj protest proti autoritám, politické situaci a 

konzumerismu. Ve svém základu je punk nihilistický, v některých ze svých mnohých podob 

souvisí s anarchismem. Jako základní myšlenky punku se vyznačuje provokace, 

nekonformita, individualita a svoboda. K punku patří i příslušný hudební ţánr, punk rock, 

specifický svým rychlým tempem, ostrými texty, které hovoří o problémech a nespokojenosti 

mládeţe. Charakteristickými vnějšími znaky punku je natuţený účes „číro“, koţená bunda 

„křivák“, vysoké boty, spínací špendlíky a řetězy.
70

 Někteří příznivci punku se řídí heslem 

DIY („Do it yourself“/“Udělej si sám“), které vztahují k produkci oblečení, hudby i 

celkovému fungování subkultury (tento postoj postupně mizel s komercionalizací punku). 

Z punku se později vyvinulo několik dalších subkultur.  

 Moji informátoři, mluví-li o příslušnících punkové subkultury, většinou uţívají výraz 

„punkáč“. Já se drţím termínu „punker“.  

 

Skinheads – Subkultura Skinheads vnikla na konci 60. let 20. století. Původními skinheads 

byli jamajští imigranti ve Velké Británii.
71

 Skinheads zdůrazňovali svůj dělnický původ. 

V Česku jsou často skinheadi spojováni s rasismem a krajní pravicí. Dnes jiţ i v českém 

prostředí existuje několik proudů této subkultury, které ve světě fungují poměrně dlouhou 

dobu. Uvedu několik nejznámějších hnutí: White Power Skinheads – neonacistická skupina, 

která se v 80. letech 20. Století přesunula hlavně do Německa a Itálie. Ve Velké Británii jako 

reakce na neonacismus vzniklo hnutí S.H.A.R.P. skins (Skinheads Against Racial Prejudice), 

kteří se staví proti rasovým předsudkům a jsou apolitičtí.  Mezi nepolitické skupiny se také 

řadí tradiční skinheadi a Oi! Skinheadi. Ultralevicovou odnoţí jsou R.A.S.H. nebo také 

REDskins (Red and Anarchy skinheads). Typickými vizuálními znaky je vyholená hlava, 

vysoké vojenské boty, vojenská letecká bunda, polokošile a šle.  

 V rozhovorech se pro ultrapravicové skinheady vyskytují označení jako „nácek“, 

„pleška“, „nágl“. Já sama pak pouţívám běţné označení „skinhead“.    
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Metal – Metal je velmi rozčleněnou hudební subkulturou. Nedá se tedy příliš obecně 

charakterizovat. Typický je pro velký důraz autenticitu členů subkultury, který vedl aţ 

k označení „odcizená subkultura“.
72

 Členové subkultury jsou svázáni nepsaným zákonem, 

který jim říká, ţe musí pro metalovou hudbu a subkulturu ţít. Výrazná je především metalová 

hudba, která se vyznačuje velkou hlasitostí, a za nejdůleţitější hudební nástroje je zpravidla 

povaţována elektrická kytara a baskytara. Typická je také četné kombinování metalové hudby 

s jinými hudebními styly, čímţ právě vzniká nepřeberné mnoţství odnoţí metalu. Stejně tak 

jako neexistuje jednotný hudební směr a ideologie, neexistuje ani charakteristická metalová 

vizáţ. Většinou jsou však základním identifikačním znakem dlouhé vlasy, dţínsy, triko černé 

barvy a koţená nebo dţínová bunda.  

 Pojmy, které informátoři uţívali pro označení metalových příslušníků, jsou 

„metalisti“, „metalák/metaláci“ nebo „máničky“. 

 

Hardcore – Hardcore vznikl jako reakce na komercionalizaci punku v 80. letech 20. století. 

Část punkerů se navrátila k původním hodnotám punku a odmítla punk jako prodejní artikl. 

Hardcore (někdy se vyskytuje pod zkratkou HC) je ţivotním stylem, který se vyznačuje silnou 

ideologií. Stoupenci hnutí se angaţují v oblasti politiky, dodrţování lidských práv, ochrany 

přírody. Hudební ţánr, kterému se také říká hardcore, se vyznačuje agresivitou a zpravidla 

silně společensky angaţovanými texty. Platí heslo, ţe ve skupině můţe hrát kaţdý, stírá se 

rozdíl mezi kapelou a fanoušky. 
73

 Toto hnutí se také více neţ punk řídí strategií DIY
74

. 

Vizuální atributy této subkultury nejsou tak provokativní jako v punku. Členové subkultury 

často nocí běţné oblečení jako dţínsy, trička, flanelové košile, mají často krátký účes.
75

     

 Nejvýraznější větví v rámci hardcorové subkultury je hnutí Straight edge. Tento 

ideologický směr, kterému se někdy říká „pozitivní“, se někdy označuje zkratkou sXe, 

protoţe jeho symbolem je písmeno X. Touto značkou byli označováni mladiství při vstupu do 

amerických nočních klubů. Stoupencům straight edge kříţek symbolizuje jejich ideologické 

odmítnutí jakýchkoliv návykových látek (alkohol, drogy, i cigarety), promiskuitního sexu. 

Mnozí z nich jsou vegetariáni či  vegani a bojují za práva zvířat i lidí. Také zde existují 

radikální členové, kterým se říká hard line (tvrdá linie), kteří jsou velmi militantní a neváhají 

k prosazení svých idejí pouţívat násilí. 
76

 

 Při označení člena subkultury hardcore aktéři mých rozhorů pouţívali výraz 

„hárdcorák/hárdcoráři“. Pokud chtěli označit stoupence hnutí straight edge, pouţívali stejný 

název, jako nese tato subkultura (např. „řekl jsem si, ţe budu teda straight edge“
77

). 

 

Emo – je poměrně mladá hudební subkultura, která vznikla v 80. letech 20. století, ale velmi 

populární se stala na začátku nového tisíciletí. Emo hudba se vyvinula z punk rocku, potaţmo 

jeho podstylu gothic rock.
78

 Emo znamená zkratku pro emotional (emocionální). Jak jiţ název 

napovídá, základním kritériem hudby jsou procítěné texty otevřeně vypovídající proţívané 

zkušenosti. Subkultrní ideologie emo v sobě zahrnuje „svobodné vyjadřování emocí, ať uţ 

pozitivních nebo negativních. Ruku v ruce s ním jde také proklamování tolerance k jakékoliv 
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odlišnosti (etnické, rasové, sexuální, apod.)
79

. Vizuálně se členové subkultury vyznačují 

většinou načerno obarvenými nebo nepřirozeně zesvětlenými vlasy s dlouhou patkou přes oči, 

výrazným líčením u obou pohlaví, tmavé oblečení s akcenty zářivých barev. Chlapci často 

oblékají upnutá trička, slečny zase nosí maskulinní prvky, jako kravaty a lebky. Obě pohlaví 

jsou si často velmi podobná.
80

 

 Většinou se přísluníci této subkultura sami označují jako „emo kids“ (emo boy/emo 

girl). Můj informátor ovšem pouţívá označení „emák/emáci“, „emař/emaři“.  
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

2.1. CÍLE VÝZKUMU 

 

 Jak jsem jiţ naznačila v Úvodu této studie, tato práce si klade za cíl nalézt subjektivní 

významy konkrétních členů subkultur, kteří mi pro tento účel slouţili jako informátoři. 

V rámci kvalitativního výzkumu se nepokouším své výsledky zobecnit.  

 Tento projekt se zabývá následujícími problémy/výzkumnými otázkami:  

 

 

1) Jak, prostřednictvím biografií, lidé rekonstruují svůj ţivot ve vztahu k subkulturám. 

2) Z jakých pozic a na základě jakých prvků formulují subkulturní identitu. 

3) Jaký podíl má sociální kontext na mobilitu mezi subkulturami. 

 

 

Na základě biografických narací aktérů jsem se pokusila o rekonstrukci jejich ţivotních 

drah. Z rozhovorů jsem se také snaţila vyvodit motivy a příčiny, které je vedli ke změně 

subkulturního členství, jaké subkulturní prvky pro ně měly zásadní význam, a které byly 

naopak nevýznamné. Snaţila jsem se odhalit, jakou roli měly společenské vztahy při změnách 

jejich subkulturní identity, pokud se tedy jejich role projevila.  

Tyto výzkumné otázky jsem zpracovala na základě biografických narativních rozhovorů 

se třemi členy subkultur. Velkou roli při tomto typu rozhovru hraje informátorova interpretace 

jeho ţivota, která je ještě znásobena mou interpretací jejich sdělení jako badatele. Proto 

nemohou být výsledná zjištění učiněná v této práci povaţována za objektivní.       

2.2. VÝZKUMNÁ STRATEGIE 

 
Pro zkoumaný problém jsem zvolila metodu biografického výzkumu s vyuţitím 

narativních rozhovorů, kterou povaţuji za nejoptimálnější s ohledem na cíle této práce. Z 

metody vyplývá, ţe se bude jednat o kvalitativní výzkum. Ten se snaţí o porozumění sociální 

realitě do hloubky, coţ není účelem kvantitativního výzkumu. Výzkum by měl ukázat 

svébytnou hodnotu konkrétních sdělení, výsledek tedy nemá a ani nechce být zobecnitelný. 

V konečných zjištěních by se tedy mělo odráţet subjektivní vidění reality informátorů.  

Z metodologického hlediska jsem vycházela z práce Jana Hendla, Kvalitativní výzkum: 

základní teorie, metody a aplikace 
81

. Můj přístup vychází z jeho popisu Narativního 
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rozhovoru. V konečném důsledku jsem tuto metodu přizpůsobovala kaţdému konkrétnímu 

rozhovoru. Hendl vlastní průběh narativního rozhovoru dělí na čtyři fáze: stimulace, 

vyprávění, kladení otázek pro vyjasnění nejasností, zobecňující otázky. S ohledem na průběh 

rozhovoru jsem měnila pořadí třetí a čtvrté fáze.  

Narativní rozhovor jsem zvolila z toho důvodu, ţe badateli dovoluje nahlíţet na 

zkoumaný problém v kontextu celého vyprávění. Navíc jsem díky samostatně vystavěnému 

vyprávění měla moţnost sledovat jeho strukturu, čímţ bylo moţné vypozorovat, jaká témata 

se samotnému informátorovi jeví jako důleţitá a naopak. Pro tento výzkum bylo důleţité 

zachování flexibility, tzn. moţnost otázky modifikovat během výzkumu, přizpůsobovat se 

vývoji výzkumu, s čímţ souvisí jiţ výše zmiňované přeskakování fází rozhovoru tak, jak je 

navrhuje Hendl.  

 „Biografií rozumíme napsanou historii jednoho ţivota. Jde o rekonstrukci a 

interpretaci ţivota jedince někým druhým. Průběh ţivota znamená posloupnost faktických 

událostí během ţivota jedince“.
82

 Studie má za cíl rekonstruovat informátorův ţivot. 

Biografický výzkum odhalil, co respondenti sami reflektují a jaké momenty zdůrazňují. To, ţe 

měl být rozhovor biograficky narativní, se pro některé informátory stalo určitou překáţkou. 

Tento způsob rozhovoru klade na informátora velké nároky. Měl by mít schopnost vyprávět a 

zároveň být schopen strukturovat rozhovor chronologicky. Navíc tento způsob rozhovoru 

vyţaduje vysoký stupeň důvěry k samotnému badateli.     

 Mým úkolem tedy bylo popsat případy z vnitřní (emické) perspektivy jedince, 

přistupovat k nim v rámci sociálního kontextu, ve kterém byly konstruovány. Důleţitou 

součástí bylo eliminování role mé osoby, jako spolutvůrce narace. Tato metoda stejně jako 

většina kvalitativních metod vyţaduje průběţnou osobní reflexivitu výzkumníka, o coţ jsem 

se maximálně snaţila.  

 

2.3. VÝBĚR VZORKU    

 

Kritériem pro výběr vzorku mi byla zkušenost se zkoumaným fenoménem, tzn. 

mobilitou mezi subkulturami.  Tento výběr se někdy označuje jako účelový výběr. Předem 

jsem si stanovila flexibilní velikost vzorku. Plánovaný počet byl tři aţ pět informátorů. Jejich 

počet jsem chtěla v průběhu pořizování rozhovorů upravovat. Nakonec jsem se rozhodla pro 

tři informátory. Mými informátory byl Adam, Robert a Pavel. Z těchto tří rozhovorů jsem 

nasbírala dostatečné mnoţství dat, a proto jsem se rozhodla vzorek jiţ nerozšiřovat. 

Biografická metoda je časově náročná na přepis rozhovoru i na jeho analýzu. Byla jsem si 

vědoma, ţe pro dosaţení hlubšího poznání, se budu muset omezit na tento počet rozhovorů, 

abych je byla schopna přepsat a analyzovat.  

Výběr informátorů nebyl omezen věkem, přesto jsem upřednostňovala osoby starší 

dvaceti let. V tomto ohledu jsem vycházela z předpokladu, ţe identifikace se subkulturami 

probíhá převáţně v období dospívání (přibliţně od dvanácti do dvaceti let). Navíc jsem si 

uvědomovala, ţe pro výzkum bude důleţitá určitá schopnost informátora reflektovat svoji 

minulost (příp. současnost). Ačkoliv jsem privilegovala vyšší věk informátorů, nejstaršímu 
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z nich bylo třicet let. Věk informátorů byl následující: Adam – 22 let; Robert – 27 let a Pavel 

– 30 let.  

Ve výběru vzorku nehrálo roli vzdělání informátorů. Adam je studentem vysoké školy. 

Robert absolvoval střední odborné učiliště s maturitou. Pavel ukončil střední školu maturitou. 

 Informátory jsem vybírala podle jejich subkulturní zkušenosti. Podmínkou byla 

identifikace minimálně se dvěma subkulturami. Ve všech případech jsem byla dopředu 

informátory obeznámena s jejich subkulturní příslušností. Přesto jsem minimálně v jednom 

případě (rozhovor č. 2, Robert) byla překvapena širokým rozptylem subkulturní zkušenosti.  

Konkrétní zkušenost informátorů byla: Adam – emo, new rave, straight edge; Robert – punk, 

crust, skinheads, grindcore, stenchcore, death metal, industrial, EBM, rockabilly, psychobilly; 

Pavel – punk, skinheads, crust, grindcore.  

Ve výběru informátorů nebyla rozhodující jejich regionální příslušnost. Dva 

informátoři byli z Prahy, jeden z Plzně. Z toho vyplývá, ţe dva rozhovory probíhaly v Praze a 

jeden v Plzni. Ačkoliv primárním kritériem nebyla územní dostupnost informátora, v rámci 

výběru vzorku jsem nakonec tuto otázku musela řešit. Ovšem dopravit se do Plzně byl 

problém jen minimální.  

Dopředu jsem neměla stanovený výběr vzorku z hlediska genderu. Můj konečný 

vzorek tvořili tři muţi. Před začátkem pořizování rozhorů jsem měla vyjednanou jednu 

informátorku, která se bohuţel nakonec ze zdravotních důvodů rozhodla na této práci 

nepodílet. Ačkoliv jsem tím byla vrţena do situace, kdy jsem musela na poslední chvíli hledat 

nového informátora, plně její rozhodnutí respektuji. Touto nepříjemnou situací se jen 

potvrzuje, ţe metoda biografického narativu je velmi náročná na celkové rozpoloţení 

informátora.     

 Při plánování výzkumu jsem ve svém okolí dělala průzkum potenciálních 

výzkumníků. V mém okolí jsem k mému překvapení objevila jen dvě osoby, které splňovaly 

stanovená kritéria výběru. Adama, kterého znám jiţ od gymnázia a věděla jsem o jeho 

zkušenostech se subkulturami, jsem o rozhovor poţádala elektronickou cestou. Velmi ochotně 

s poskytnutím rozhovoru souhlasil. Druhou osobou byla jiţ výše zmíněná potenciální 

informátorka, která se participace na studii byla nucena zřeknout. Přesto to byla ona, která mě 

upozornila na kamaráda, který měl bohatou subkulturní zkušenost. Částečně tedy zafungoval 

tzv. snow ball efekt, který spočívá v „nabalování“, kdy jeden z informátorů poskytne badateli 

kontakt na dalšího potencionálního informátora.  Opět jsem elektronickou cestou kontaktovala 

Roberta, kterého jsem předtím jiţ znala. I on projevil ochotu k poskytnutí rozhovoru. Na 

třetího informátora jsem dostala kontakt od Roberta, kterého jsem po ukončení jeho 

rozhovoru poţádala o pomoc při shánění kontaktů na další informátory. Robert mi dal 

telefonní číslo na svého kamaráda, o kterém se domníval, ţe splňuje kritéria výběru vzorku. 

Po obdrţení telefonního čísla jsem kontaktovala Pavla, posledního informátora, který se 

zapojením do výzkumu souhlasil.  
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2.4. REFLEXE VLASTNÍHO VÝZKUMU 

 

Při pořizování a práci s daty jsem se drţela etiky výzkumu, podle prezentace E-

learningovém kurzu Úvod do společenskovědních metod v rámci Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy. Moji informátoři byli předem ústně i písemně srozuměni s cílem 

výzkumu, s předpokládaným průběhem výzkumu i s vyuţitím dat. Všichni informátoři 

podepsali informovaný souhlas, který jim zaručuje citlivou práci s osobními údaji. Informátoři 

byli ubezpečeni o dobrovolné participaci, o jejich právu na odmítnutí pokračování ve 

výzkumu i přerušení rozhovoru. Informátorům jsem nabídla moţnost kdykoliv nahlédnout do 

archivovaných dat. Dala jsem jim moţnost zpětného kontaktu a případného doplnění 

výpovědi dalšími daty. V rámci etiky výzkumu jsem se snaţila dostatečně reflektovat svoji 

osobu jako spoluúčastníka příběhu.   

Místo a čas rozhovoru jsem si s účastníky smluvila podle jejich osobních preferencí. 

V jednom případě vybral místo informátor, v dalších dvou jsem lokalitu vybrala sama. 

Všechna místa odpovídala technické stránce zaznamenání rozhovoru na diktafon. 

Samotným rozhovorům předcházela moje teoretická příprava v oblasti vedení 

narativního interview. Řídila jsem se postupy, které popisuje Jan Hendl. 

Před zahájením rozhovoru jsem informátory znovu seznámila s výzkumným cílem a 

technickým zaznamenáním rozhovoru. Poté jsem informátory poţádala o podepsání 

informovaného souhlasu, který jsem pro tento účel vytvořila. Jednu kopii obdrţeli i sami 

informátoři. 

Rozhovory jsem zahajovala dle postupu Hendla otázkou, která měla informátory 

vybízet k vyprávění.
83

 Poţádala jsem informátory, aby vyprávěli o svém dětství. Tuto otázku 

jsem povaţovala za dostatečně širokou, aby si sami dotazovaní mohli zvolit strukturu 

vyprávění. V průběhu rozhovorů se potvrdil předpoklad, ţe konečný výsledek rozhovoru bude 

záleţet na informátorově schopnosti vyprávět. Do rozhovoru jsem v první části nezasahovala. 

Poté, co informátor dokončil úvodní výpověď, jsem se snaţila informátora povzbudit 

k pokračování v naraci. V případě Adama se jednalo téměř o monolog, coţ je pro zkoumání 

z hlediska narativní analýzy velmi pozitivní skutečnost. Robert dokázal vyprávět v poměrně 

dlouhých blocích. Na dotazované jsem nevyvíjela ţádný nátlak ohledně podoby vyprávění. 

Odchylky od hlavního tématu rozhovoru povaţuji za cennou demonstraci informátorových 

mechanismů uvaţování a vzpomínání. Tyto odchylky se významně projevily v rekonstrukci 

rozhovoru.  

Zvláštní případ představoval třetí rozhovor, kdy informátor projevil menší schopnost 

souvisle vyprávět o svém ţivotě. Informátor dával jasné signály v momentech, kdy ukončil 

tématický blok narace. Toto interview tedy v praxi probíhalo jako neformální rozhovor, kdy 

jsem se svými otázkami snaţila rozvíjet předchozí témata. Postupně jsem se rozhodla vracet i 

k některým tématům vícekrát, abych získala přesnější odpovědi. Ze získaných dat se tak 

vytratila tolik ceněná subjektivní strukturace vyprávění, coţ se samozřejmě odrazilo na 

rekonstrukci narativu. Na druhou stranu vznikl větší prostor pro získání konkrétních 

informací, na které jsem se díky jiné formě rozhovoru měla moţnost doptat.  

Jak jsem jiţ zmínila, nedodrţovala jsem striktně Hendlovy čtyři fáze rozhovoru. Ve 

všech případech proběhla první fáze stimulace. Samotná druhá fáze vyprávění odvisela na 

rozsahu úvodního vyprávění dotazovaného. Po jejím ukončení jsem flexibilně kombinovala 
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otázky týkající se vyjasnění nejasností a tzv. zobecňující otázky. Pokud však informátor moji 

otázku nezodpověděl a jeho narativ se začal ubírat jiným směrem, podruhé jsem se k ní 

nevracela. 

K mému překvapení jsem pořídila poměrně dlouhé záznamy rozhovorů. Jejich rozsah 

se pohybuje od 75 minut do 145 minut. Kaţdý rozhovor jsem byla nucena jednou přerušit. 

V prvním případě kvůli telefonátu informátora. Při druhém rozhovoru došlo k vyrušení 

náhodným příchodem společných přátel do kavárny. V třetím rozhovoru si informátor vyţádal 

pauzu kvůli momentální indispozici. Ani v jednom případě, kdy se nepořizoval záznam, mezi 

mnou a informátorem neproběhla ţádná komunikace, která by byla předmětem rozhovoru. Po 

krátké pauze dotazovaný vţdy navázal na téma, které bylo přerušeno.  

Během rozhoru jsem si byla vědoma, ţe průběh rozhovoru můţe ovlivňovat můj vztah 

k informátorovi. Byla jsem postavena před tři odlišné situace. Před počátkem pořizování 

rozhovorů jsem se obávala, zda informátoři, které předem znám, nebudou některé informace 

povaţovat za samozřejmé, v důsledku čehoţ by je z vyprávění vypouštěli. Na druhou stanu 

jsem se domnívala, ţe bliţší kontakt zajistí větší důvěru ve mně jako k badatelce a otevře 

prostor k větší otevřenosti. V případě třetího rozhovoru, kdy jsem se s informátorem setkala 

poprvé, jsem nevěděla, s jakou důvěrou a otevřeností bude k věci přistupovat. Domnívám se, 

ţe se moje obavy nepotvrdily. Všichni informátoři vzbuzovali dojem uvolněnosti a 

upřímnosti.  

 V nejkratším moţném časovém odstupu od pořízení záznamu proběhla jeho doslovná 

komentovaná transkripce. Na základě přepisu rozhovorů jsem udělala narativní i tématickou 

analýzu vyprávění. Analýzy jsem prováděla podle prezentace Mgr. Martina Heřmanského 

v E-learningovém kurzu Úvod do společenskovědních metod pod Fakultou humanitních studií 

Univerzity Karlovy.   

Cílem rekonstrukce narativního vyprávění je rozpoznání způsobů, které dosud ţivot 

konkrétní osoby ovlivnily. V přepsaném rozhovoru jsem provedla přibliţnou rekonstrukci 

ţivota jednice tak, jak ji uváděl ve vztahu k subkulturám. Snaţila jsem se vypátrat zásadní 

situace a dílčí příběhy.  Poté jsem se na základě narativní analýzy pokusila o rekonstrukci 

vyprávění. Při rekonstrukci jsem se zaměřovala na strukturu jednotlivých dílčích příběhů a na 

procesy, jak je během vyprávění informátoři popisovali. V rámci narativní biografické 

analýzy jsem se data snaţila posuzovat v kontextu celého vyprávění. Cílem této analýzy je 

rekonstrukce narativní biografie a zároveň identifikace těch faktorů, které ovlivnily ţivot 

daného jedince. Cílem není rekonstruovat reálný ţivot jedince, ale rekonstruovat interpretaci 

jeho ţivota.  

V rámci svého výzkumu jsem provedla i tématickou analýzu, která pohlíţí na 

konkrétní sdělení jako na sociální realitu. Text rozhovoru jsem nejprve rozdělila na segmenty, 

části textu vztahující se k určitému tématu. Prováděla jsem otevřené kódování, kdy jsem 

jednotlivým segmentům přiřazovala „kódy“, které měly usnadnit identifikaci pasáţí. 

Souběţně jsem si také zapisovala k prováděným úkonům poznámky, abych neztratila ze 

zřetele důleţité myšlenky. Roztříděním na kódy jsem sice ztratila kontext příběhu, ale mohla 

jsem na jejich základě posoudit vztahy mezi jednotlivými kódy, vzájemnou hierarchii a 

provázanost. Na základě těchto kódů vznikaly názvy kapitol, které prezentuji v empirické 

části této práce. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1. REKONSTRUKCE NARATIVNÍHO VYPRÁVĚNÍ 

 

Jako metodu své práce jsem si zvolila narativní rozhovory, které spočívají ve volném 

vyprávění vybraných informátorů. Informátoři dopředu věděli, ţe by ve svém vyprávění měli 

tematizovat svou subkulturní zkušenost. Ovšem, jak k vyprávění přistoupí, od jakého 

okamţiku se jejich příběh bude odvíjet, a o kterých tématech a ţivotních zkušenostech budou 

hovořit, bylo pouze na nich samotných. Také samotná první otázka většinu informátorů 

poněkud znejistěla, protoţe se nečekaně týkala jejich dětství.  

Předpokládám, ţe z velké části byly rozhovory pro informátory velkou improvizací a 

neznámou zkušeností, jiţ jen proto, ţe se jednalo o neobvyklý typ rozhovoru jako narace. 

Ačkoliv vyprávění bylo z velké míry samostatné, nelze opomenout roli tázajícího, čili mé 

osoby, v průběhu rozhovoru. V úvodní pasáţi rozhovorů, kdy se domnívám, ţe se jedná o 

klíčové okamţiky vyprávění, jsem do vyprávění nezasahovala. V případě všech rozhovorů 

k mé intervenci do informátorovy narace docházelo aţ po zřetelné známce vyčerpání 

vyprávěného tématu nebo dlouhé pauze, kdy jsem vytušila konec příběhu. Ovšem mé zásahy 

do procesu vyprávění v podobě dotazů, které měly rozvinout informátorův příběh či 

vyprávění, zcela jistě měly vliv na průběh rozhovoru. Někdy změnily vývoj narace, jindy 

slouţily jen jako povzbuzení dotazovaného v pokračování jeho vyprávěného příběhu.  

Samotná rekonstrukce vyprávění je v podstatě interpretační analýzou přepisu 

narativního rozhovoru. Mé závěry jsou čistě hypotetické, jedná se o „mou“ interpretaci 

vyprávění, která se můţe (a pravděpodobně i bude) lišit od interpretace samotného 

informátora.   

 

 

 

  



27 
 

3.1.1.  REKONSTRUKCE ROZHOVORU Č. 1 

 
Poţádala jsem Adama, ročník narození 1989, aby mi vyprávěl o svém ţivotě 

s přihlédnutím k subkulturním zkušenostem. Pro začátek jsem mu navrhla vyprávět o svém 

dětství. Své úvodní vyprávění začíná zdánlivě chronologickým povídáním o svém dětství, 

počínající místem narození a pokračující stěhováním na Slovensko k prarodičům a stěhování 

do vesnice na Valašsku, kam nastoupili jeho rodiče po studiích pracovat. Zde povaţuji 

zmínku, ţe rodiče jsou faráři Českobratrské církve za důleţitý bod v úvodu vyprávění. 

Zaměstnání, potaţmo náboţenskou příslušnost, jeho rodičů Adam tématizuje hned v dalším 

sledu vyprávění, kdy říká „A všichni byli víceméně evangelíci, tak to bylo v pohodě … „. 

Z tohoto by se dalo vytušit, ţe po uplynutí určitého času, uţ na vesnici tak příznivé podmínky 

nebyly. 

Jako zásadní bod svého dětství vypravěč udává odjezd do USA. „Coţ je pro mě docela 

zásadní bod v tom dětství, protoţe jednak jsem se tehdá v Americe seznámil s angličtinou jako 

takovou, díky čemuţ tak nějak ţiju doteď, a taky proto, ţe jsem viděl, jak ten ţivot umí bejt 

hrozně jinej v porovnání s tím českým.“ Z této citace je patrný důraz, jaký Adam přikládá své 

znalosti angličtiny a poznání mentality lidí a ţivota v jiné zemi. Na poměrně dlouhém úseku 

Adam popisuje jeden rok svého ţivota, který strávil v USA. Přirozeně do vyprávění zapojuje 

hodnocení svého pobytu v Kalifornii – „Ale ta Amerika, ta mi dala vlastně hroznej rozhled“, 

popisuje, jak se seznámil s Hvězdnými válkami a lidmi z jiných kultur. „Seznámil jsem se tam 

s věcma jako Hvězdný války, coţ je podle mě docela zásadní počin, nejen, co se 

kinematografie týče, ale i kulturologie.“ Opět bych se zde ráda pozastavila nad tím, ţe 

vypravěč tato témata zdůrazňuje jiţ v samém počátku vyprávění a navíc je fascinující jejich 

propojení. Hvězdné války a cizí kultury na stejné pozici. Z dalšího kontextu příběhu ovšem 

nevyplývá, ţe by se tyto zkušenosti projevily v souvislosti s jinými ţivotními situacemi. Proto 

se domnívám, ţe pro Adama hrály tyto aspekty roli zprostředkovatele. Hvězdné války jako 

něco, co dokáţe lidi nadchnout a pohltit, setkání s jinými kulturami jako doklad vlastní 

otevřenosti vůči různým vlivům a pochopení lidské „jinakosti“. To, ţe se vypravěč zmiňuje o 

těchto momentech, můţe také svědčit o záměrné sebeprezentaci jako kosmopolitního člověka 

a osoby se zájmem o kulturu. Z věty, „Ale pro mě je to docela mazec, to porovnání toho, jak 

hrozně málo to funguje tady a jak hrozně to fungovalo tam před patnácti rokama“, bych také 

mohla vyrozumět, ţe dodnes (ve vyprávění přechod do přítomného času) má Adam USA za 

vzor funkčního státu, který v České republice postrádá.    

Dalším tématem je stěhování do Plzně, které přišlo po návratu z pobytu v USA na 

vesnici, kde se rodiče setkali s pracovními problémy. Věta „A tak jsme se odstěhovali do 

Plzně. Já jsem se teda do Plzně stěhovat nechtěl“ předznamenává potíţe, které přišly 

s přestěhováním do nového města. Adam tím uvádí zcela novou kapitolu svého vyprávění, 

kde se poměrně obšírně zaměřuje na problémy při seznamování s neznámými lidmi. Tento 

bod povaţuji za důleţitý také pro budoucí vývoj jeho ţivota. Sám svou pozici srovnává se 

sestrou, kterou obdivuje za to, ţe dokázala rychleji navodit nové vztahy. Sestra v tomto 

kontextu figuruje jako vzor, coţ se ve vývoji vyprávění potvrzuje. To, ţe se označuje za 

„divnýho kluka“, který přišel do třídy plné lidí, kteří se znali, povaţuje za nevýhodu. Pouţití 

výrazu „divný“ zde ovšem naznačuje, ţe on sám si nepřijetí spoluţáků vysvětluje svou 

jinakostí, coţ se můţe vztahovat k jeho zkušenosti s pobytem v USA, který ho mohl změnit. 

V souvislosti s absencí společenských vazeb pouţije vypravěč vazbu, „Tak to bylo takový 

nepříjemný. Ale tak já jsem si maloval hodně komiksy, tehdá“, která naznačuje, ţe umělecká 

činnost pro něj znamenala vyplnění ţivotního prostoru uvolněného absencí kamarádů. Sám 

své komiksy hodnotí jako „ujetý“, coţ je hodnocení, které se dle mého názoru vztahuje i 

k  hodnocení jeho osoby jako „divné“. Nabízí se dva pohledy na příčiny tohoto hodnocení. 
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Jednou z nich je, ţe si vypravěč zpětně myslí, ţe jeho chování bylo zvláštní v porovnání 

s ostatními a tedy, ţe se hodnotí zpětně. Dalším vysvětlením můţe být pocit jakého 

vymezování vůči svému okolí v období, které tematizuje, tedy ţe to, ţe byl „divný“ povaţuje 

v podstatě za klad. V souvislosti s komiksy popisuje svou zálibu v hororech a japonských 

komiksech. Ty na tomto místě zdůrazňuje zřejmě proto, ţe si uvědomuje jejich pozdější 

význam pro svůj vývoj. V rozhovoru dále se to potvrzuje. Vypravěč si zřejmě připravuje 

prostor pro další vyprávění, coţ značí jeho dobrou schopnost reflexivity.  

Etapu vyprávění o nepříjemném období v Plzni ukončuje větou „Takţe v Plzni to bylo 

ze začátku těţký“. Ovšem ihned s optimismem pokračuje „Ale pak jsem si tam našel 

kamaráda. Hodně dobrýho. A on ještě kamarádil s jedním klukem, takţe jsme to spolu my tři 

tak nějak pekli“. Tato pasáţ otvírá zcela novou etapu, zcela nové období v jeho dospívání. 

Jako důleţitý bod vyzdvihuje svého nového spoluţáka, díky kterému se poprvé setkal 

s drogami. Kouření marihuany popisuje jako velmi časté a pozastavuje se i nad tím, v jakém 

věku s drogami koketovali. Znovu povaţuji za významné, ţe hovoří v skupinových pojmech. 

V souvislosti s drogami uvádí zkušenost s letní výpravou na Valašsko, kde vyrůstal. Tam 

trávil čas se staršími kamarády, se kterými kouřil marihuanu a jedl lysohlávky. Zde se jasně 

projevuje významná situace – zapadnout do kolektivu osob, ke kterým zhlíţím. I kdyţ 

v případě základní školy by se tato situace dala redukovat na  - zapadnout do kolektivu. 

Období hodnotí jako „krušný“ a zároveň „to bylo super“, z čehoţ je moţné vyrozumět 

vypravěčův odstup od události zároveň se stále přetrvávajícími vzpomínkami na toto období. 

Uvádí, ţe s experimentováním s drogami skončil příchodem na gymnázium. Nejprve říká, ţe 

z vlastní iniciativy, ovšem vzápětí přiznává, ţe nedokázal překonat zklamání svého otce. Zde 

je další okamţik, kdy se projevila vypravěčova silná orientace na rodinu. Vyprávění 

pokračuje,„A jak jsme byli rozjetý v těch drogách a tak … tak jsme prostě zpomalili 

s hulením, ale o to víc jsme začali chlastat.“ V okamţiku, kdy Adamův otec projevil 

nesouhlas s uţíváním drog, Adam apel vyslyšel, ovšem jeho pozornost se přesunula na 

alkohol. Zde ovšem vyvstává otázka, ve které není rozhodující, zda spouštěčem pro nahrazení 

drog alkoholem bylo gymnázium nebo otec. Zaráţející je fakt, ţe Adam stále hovoří 

v mnoţném čísle. Ačkoliv z počátku tento mluvnický rod vyznívá zmateně, rychle se dostává 

ke kamarádům ze střední školy. Ovšem tato část rozhovoru byla vyčleněna primárně drogám 

a alkoholu, a tak tedy Adam toto téma opouští hodnocením, „S tim chlastem to bylo hodně 

zlý“. 

Skokem se dostává k popisu prvního setkání se samuraji, aktivně hovoří o svém 

zaujetí pro samurajskou filosofii, buddhismus a bojové sporty, konkrétně kendó. A právě 

v kendó, potaţmo samurajích našel to, co dlouho hledal. Řád a disciplínu. Jako důleţité 

popisuje setkání s mistrem v kendó, který pro něj představoval vzor. „Důleţitý jako vidět, ţe 

existujou i jiný lidi neţ ty, co já znam.“ Mistry kendó přirovnává k rytířům, coţ osobně 

povaţuji za jeden z dalších důleţitých momentů ve vyprávění. K rodině jako autoritě se nyní 

přidává vzor v mistrovi, potaţmo rytíři se svým chováním a nazíráním na svět. Ovšem období 

kendó jako kdyby skončilo smrtí Adamova dědečka a jak sám vypravěč definuje, „právě tim, 

jak jsem vypadnul z toho praţskýho Doja, z toho kenda, tak tam zase najednou bylo nějaký 

hrozný vakuum, ve mně, který nic nezaplnilo. Já jsem z toho vůbec nevěděl jak ven“. 

Otvírá se nové téma, které napovídá, ţe k naplnění vakua došlo. Vyplnila ho hudba, ke 

které se dostal přes spoluţáky z gymnázia. Na poměrně rozsáhlém popisu ozřejmuje, jak ho 

tito dva spoluţáci s hudbou seznamovali a co mu hudba dávala. Zde za zajímavý fakt povaţuji 

sdělení o tom, co pro vypravěče znamená poznávat hudbu. Nešlo jen o pasivní přijímání 

(poslouchání) hudby, ale zároveň o technické aspekty hraní. Adam si velmi zakládá na tom, 

ţe právě jeho kamarádi byli a dokonce jsou úspěšní bubeníci a hudebníci obecně. Objevování 

hudby je pro něj čímsi novým. Vysvětluje, ţe nemá hudební vzdělání – nebyl k němu veden 

rodiči, proto se o hudbu nezajímal. Zmiňuje sestru, která ho doposud „provází“ na objevné 
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cestě ţivotem. V hudbě objevil řád, který předtím nacházel v kendu. Vyplývá z toho, ţe řád je 

„ta“ cesta. Zde vidím analogii ohledně substituce výrazných aspektů jeho ţivota – drogy 

nahradil alkohol, kendó zastoupila hudba. Z vyprávění se zdá, ţe se Adam o hudbu před 

setkání s kamarády vůbec nevnímal. A zřejmě nepochopení kamarádů hudebníků, které můţe 

opět souviset se snahou zapadnout do skupiny, pro Adamovu hudební negramotnost ho 

přimělo zajímat se o hudbu. V souvislosti s poznáváním hudby uvádí školní výlet do Polska, 

kde ho kamarádi na koncertech seznamovali s hraním. Ovšem neţ vypravěč dojde k cíli 

popisu výpravy do Polska, stihne tématizovat svůj hudební vkus a um. Pozastavuje se nad 

hudebními texty, „Takţe pro mě zůstaly hrozně důleţitý texty, a ty doteďka, kdyţ posloucham 

hudbu, tak je pro mě často důleţitá ta zpráva, co autor chce podat, ta verbální, nejenom ta 

instrumentální“. Zde se vymezuje vůči svým kamarádům, protoţe jim záleţelo převáţně na 

instrumentální sloţce hudby. Osobně toto vymezení vnímám jako jakési ospravedlnění vůči 

nařčení, ţe nerozumí hudbě. Sice nerozuměl hudbě, ale textům ano. Mohl jim porozumět díky 

znalosti anglického jazyka, čímţ se nepřímo vrací k pobytu v Americe, kde jako jeden 

z největších kladů tamního setrvání zmiňoval znalost řeči.  

V poznávání hudby je pro něj velmi nosným tématem a věnuje mu poměrně značný 

prostor. V jeden okamţik se ve své výpovědi dostane k jazzu, „Ale zase, člověk ví, ţe je to 

dokonale přesný, ţe to tam prostě je ... Bylo pro mě zase důleţitý vidět tyhle profesionály,…“. 

Zde se potvrzuje fascinace pro řád a profesionalitu. Navíc by se z tohoto sdělení dala vyčíst 

jakási naděje, kterou mu setkání s „profesionály“ přinášelo. Jiţ v souvislosti s mistrem kendó 

a nyní s jazzovými hudebníky se zdá, ţe si Adam rozšiřoval okruh ţivotních zkušeností a na 

základě zkušeností/setkání/seznámení s někým či něčím, si utvářel vlastní ideu o svém ţivotě. 

V podstatě hledal cestu k vyplnění onoho jiţ zmiňovaného vakua.  

Ovlivnění okolím je zřejmé z téměř kaţdého sdělení v průběhu vyprávění. Velmi často 

vypráví o někom ze svého okolí, kdo mu byl v určitém období blízký a co pro něj znamenal. 

Často popisuje vzájemné vztahy a kvality osobnosti, popřípadě zájmy. Velmi často také 

hovoří v mnoţném čísle o událostech týkajících se jeho ţivota, kolektivní zkušenost většinou 

představuje rodina nebo skupina přátel. Určité situace má velmi přesně spojeny s konkrétním 

časem, lokalitou a osobou/osobami. Jako ideální ukázka se nabízí situace, o které hovoří 

v souvislosti se skupinou Blink 182, „ …já, kdyţ jsem byl malej, tak jsme jedno léto jeli 

někam s mým bratrancem, kterej měl jednu hrozně ohranou kazetu Blinků, a to jsme sjíţděli 

pořád a u toho jsme hráli Pokémony na gameboyi“. Jako další téma se zde otvírá ekologie, 

která v Adamovi zapustila kořeny díky digitálním hrám Pokémoni. Vypravěč zde explicitně 

vyslovuje, ţe díky nim získal povědomí o ekologii, seznámil se s protiválečnou kampaní 

apod.. Ovšem pro mě zde vyvstává otázka, zda je toto informace, kterou získá běţný uţivatel 

her Pokémoni. Spíše se domnívám, ţe vypravěč měl buď v době, kdy hry aktivně hrál, 

alespoň základní povědomí o těchto myšlenkách, anebo ţe se na problematiku dívá 

z dnešního pohledu a dokáţe témata obsaţená v hrách pojmenovat.     

Ve vyprávění se dostává k období, kdy začal poslouchat hudební styl emo.  V podstatě 

se snaţí popsat, co v hudbě hledal, co ho naplňovalo. A právě proto, ţe začal hledat v hudbě 

pocity, se dostal k emu. Chce se snad vyvarovat podezření z následování módní vlny emo? Při 

popisu emo se pohybuje často na hranici silné obliby ţánru a zároveň vědomí jeho 

negativního veřejného obrazu. „Ale já zase nechci očerňovat některý ty kapely, protoţe 

většina kapel to bere jako hroznou nadávku, jo?“. Uvědomuje si, jak negativní mediální obraz 

a marketing způsobily degradaci stylu emo. Sám přiznává, ţe z ema se stala karikatura sebe 

sama. Ovšem sám se za oběť mediálního obrazu podle všeho nepovaţuje. Nevypráví zde ani 

nikterak o vývoji emo, coţ by se moţná v této obranné agitaci dalo očekávat. Místo toho 

přechází ke své nejoblíbenější emo hudební skupině a zaměřuje se na témata, která ho v jejich 

hudební tvorbě oslovila. On sám tam vidí jasné analogie a díky nim je mu hudba My 

Chemical Romance blízká. V této kapele našel to, čemu se mu nedostávalo u jiných kapel, 



30 
 

které do této doby poznal.  Motivy jako pomsta a smrt pro něj byly připomenutím stejných 

témat v ideologii samurajů, „U těch My Chemical Romance to bylo hrozně důleţitý pro mě, 

tohleto napojení na to, co uţ jsem dávno znal“. Díky tomu mu byla jejich hudba blízká a díky 

jim zároveň přičichl k emo hudbě. Konkrétně se zmiňuje o tématech jako pomsta, láska a 

smrt. Obecně sdílení svých pocitů se mu na emo kapelách líbilo. Neustále srovnává s jinými 

kapelami, které poslouchal v minulosti, a zároveň hledá spojitosti se samuraji. Kdyţ se 

dostane k vlastní identifikaci se skupinou, velmi obratně popisuje svůj postoj a napojení na 

emo. Poprvé zde zmiňuje typické aspekty stylu emo, jako je oblečení, sebedestruktivní 

sklony. V této chvíli, kdy popisuje největší identifikaci s emem, se ale dostává i k okamţiku, 

kdy si uvědomil, ţe ne všechna dobrá hudba je emo. Z konstatování vyznívá, ţe emo je víc 

neţ cokoliv jiného styl, který je hudbou spojen marketingově. Nebo pokud se budu drţet víc 

při zdi, tak si uvědomil, ţe dobrá hudba není vţdy emo hudba. Dosud se ovšem vyjadřuje jen 

k hudbě, k pocitům, které mu zprostředkovávala. „Já jsem začal vnímat i jiný věci. Zase to 

byli ti Killers, který mě z toho zase i lehce vyvedli. No a taky mě nasrala hrozně moje bývalá.“ 

Dosud se nezmínil o kamarádech či emo prostředí, v kterém se pohyboval, coţ by se ve 

srovnání s předchozím vyprávěním, kde ústřední roli hrály nejrůznější postavy, které ho 

ovlivnily, dalo povaţovat za přinejmenším zaráţející. O společnosti začal hovořit bez 

sebemenších problémů aţ po vyslovení konkrétní otázky. Otázka ho nezarazila, odpovídal 

přirozeně. Přesto se potvrdila moje domněnka, ţe emo společnost pro něj nebyla stejně 

významná, jak bych mohla usuzovat z předchozího vyprávění.  

O společnosti emo hovoří jako o zprostředkovateli emo hudby. Nechce s ní být přliš 

spojován, protoţe hned v úvodu vyprávění o této společnosti uvádí, „Teda samozřejmě, ţe to 

nebyli ti jako nejlepší nejlepší kamarádi. Byli to prostě najednou lidi, s kterýma se bylo a bylo 

to příjemný“. Obzvlášť zajímavé je spojení „se kterýma se bylo“. Chce snad Adam naznačit, 

ţe se s emo společenstvím „musel“ stýkat? Ţe neměl na výběr? Následně ozřejmuje, co se mu 

na nich líbilo. Ovšem stále ze sdělení vyplývá jakási nespokojenost se situací, ke které jako 

protiváhu dodává, ţe pro něj tito lidé byli hodně blízcí. V několika odstavcích se pohybuje na 

hraně ironie a upřímnosti, tedy alespoň podle mého názoru. Kamarádům se mohl „vyblejt“, 

protoţe to dělají všichni, na druhou stranu v zápětí přiznává, „Měl jsem tady jen pár 

„osvícenejch“ lidí v Plzni, co se tady stahovali kolem Jekylla“. V několika málo větách 

v podstatě popírá předchozí sdělení. 

Zaujala mě i zmínka o časové souvztaţnosti, kterou s tímto tématem uvádí, „bylo to 

hlavně v létě, coţ bylo ideální. Bylo teplo, mohlo se vysedávat všude“. V podstatě se jedná o 

ojedinělou informaci ohledně období, kdy se identifikoval s emo subkulturou. Ze sdělení se 

zdá, ţe doba, po kterou k této identifikaci docházelo, trvala jedno roční období.  

Jako zásadní osobu, kterou dokonce nazývá Matkou Terezou, uvádí svou spoluţačku. 

To ona pro něj byla „emo vzorem“, coţ se váţe k bodům uvedených v minulých řádcích – 

rodina, mistr kendó. Najednou si uvědomil, ţe ona jde tou správnou cestou. S nadsázkou 

vypráví o tom, jak ho provázela po emo světě a seznamovala ho s lidmi, kteří v rámci skupiny 

emo měli vysoký společenský status. Pouţití nadsázky nebo ironie chápu jako odlehčení 

sdělení, kterým chce vypravěč naznačit svůj odstup od vyprávěné události. Nepopírá svým 

sdělením skutečnost, která se odehrála, ale snaţí se naznačit, ţe dnes se má situace jinak. 

S tím podle mého názoru souvisí i náhlá změna tématu, odklon k tetování, které Adam řadí 

právě do této části rozhovoru. „V tom období jsem taky začal dost fušovat do kérek. Protoţe 

mi to přišlo, ţe v emu je potřeba mít kérky. Tak jsem si nechal dělat spoustu kérek, který si teď 

nechávam pomalu předělávat.“ Zde se zlehčení odrývá poněkud jasněji, protoţe 

vypravěč vědomě uvádí, ţe za věcmi, které v tomto období dělal, si úplně nestojí. Tetování 

předělává, protoţe i kdyţ mu tehdy přišlo vhodné, dnes se na ně dívá jinak. Celou tuto pasáţ 

povaţuji za ospravedlňující, vypravěč se zde snaţí sdělit, ţe vyspěl, vystřízlivěl, ţe 

identifikaci s emo stylem, potaţmo emo společností (styl zde chápu jako prvek, který 
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usnadňuje asimilaci a přijetí do emo společnosti), dnes nebere příliš váţně, minimálně se na ni 

s odstupem času dívá kriticky.   

Další důleţitá osoba, kterou jmenuje ve spojitosti se společností emo, je podle Adama 

jeho bývalá přítelkyně, kterou nazývá „emo celebritou“. Kromě opětovné nadsázky obsaţené 

v tomto pojmenování, je zřejmé, jak v emo komunitě záleţí na společenském statusu. Adam 

zde sice neuvádí, jaká kritéria vedou k vyššímu statusu, ale ve spojitosti s vlastní osobou 

uvádí, „Coţ mi otevřelo hrozně moc dveří. Protoţe to bylo jako „Joo, von chodí s tou, jo. Tak 

to bude dobrej kluk, ten taky asi bude vědět … vo tý odvrácený straně ţiletky“. Tedy mít 

blízký vztah s někým, kdo je na emo společenském ţebříčku vysoko, automaticky znamená 

mít také vyšší status.  Jako v předchozích pasáţích i zde Adam poměrně zeširoka popisuje 

jejich komplikovaný vztah, z čehoţ opět usuzuji, ţe dodnes nepovaţuje jejich vztah za 

vyřešený. Časté odkazy na psychickou zátěţ v souvislosti s jejich vztahem odkazují k emu, 

jakoţto subkultuře, kde je základem emocionální zaloţení účastníků. To, ţe psychickou zátěţ 

Adam proţívá prostřednictvím vyprávění ještě nyní, jak je z vyprávění zřejmé, můţe 

znamenat nevyrovnání se rozchodem nebo zvýšenou emocionální citlivost. V kaţdém případě 

takový způsob proţívání, který vyplývá z vyprávění, nepochybně dokládá emociální 

proţívání, které osobně pokládám za jeden z hlavních rysů emo subkultury.   

Problematické období vztahu zakončuje rozchodem a jeho následky. „No jenţe potom 

to bylo hodně špatný. Všechny lidi, s kterýma jsem se tenkrát znal, tak byli známí i její a byli 

to její kamarádi.A teď najednou jsem byl před spoustou z nich já ta svině, která opustila jí 

z nějakýho důvodu.“ Krachem vztahu se Adama ocitl vykořeněný z emo společnosti. Emo 

společenství se zdá být pevně hierarchickým systémem. Navíc vypravěč do tohoto sdělení 

projektuje vlastní pocit nespravedlnosti, který dodnes pociťuje v souvislosti s rozchodem a 

následným vypadnutím z emo komunity. Vztahové problémy i s jinými osobami řeší i v další 

pasáţi vyprávění. Zamýšlí se nad svým chováním k určitým osobám a zpytuje svědomí, aby 

se mohl bránit křivdě, kterou mu způsobilo chování bývalé přítelkyně.  

Ve chvíli, kdy se oprostí od nepodařeného vztahu, se dostává k postoji emo komunity 

k jejich rozchodu. Rozchod popisuje jako věc veřejnou, která měla závaţné důsledky. 

Rozchod ho připravil o kamarádky a mnoho lidí z emo společnosti se k němu otočilo zády. 

Vypravěč komentuje, „Takţe jsem přišel o spoustu kamarádek a byl jsem takovej vyhřezlej od 

zásadních hybatelů toho „emáckýho hnutí“ v Plzni. Tak nějak jsem se od toho vzdálil“. 

Odloučení od společnosti emo znamená v podstatě konec identifikace s emo subkulturou. Zde 

povaţuji za zvláštní aspekty, které Adam uvádí jako identifikační prvky. V první řadě byla 

nejdůleţitější hudba a o emo subkultuře hovořil jen v souvislosti s ní. Nyní uvádí jako důvod 

ukončení členství v subkultuře problematické vztahy s ostatními členy, kteří ho jiţ nadále 

nepřijímali mezi sebe. Mohla bych se tedy domnívat, ţe hudba byla spouštěčem a důvodem 

přičlenění se do emo subkultury, ale ţe ve svém průběhu takové členství spočívalo na 

kontaktu se skupinou a vztazích mezi členy. Ačkoliv jako první důvod vyčlenění z emo 

subkultury Adam uvádí nepřijetí rozchodu s přítelkyní, v dalších větách hovoří o tom, ţe se 

sám rozhodl omezit kontakt s emo společností. Příčina je více neţ nasnadě – abnormální 

proţívání rozchodu Adama s přítelkyní. Prvek, kvůli kterému se Adam identifikoval se 

skupinou, se v podstatě stal i důvodem ukončení vazeb s emo subkulturou. Přehnané řešení 

ukončeného vztahu ho začalo „obtěţovat“. Jako další důvod uvádí, ţe nechtěl ubliţovat 

dalším lidem. 

Poprvé se zde zmiňuje o dalších dvou osobách, které měly důleţitou roli. Kamarád 

Pavel a jeho přítelkyně se stali novým tématem vyprávění. S Pavlovou skupinou začal Adam 

jezdit jako technická podpora. Kapela se pro něj stala novým naplněním, prázdné místo po 

emu zalepila aktivita v rámci hudební skupiny. Adam jednou veselou historkou dokládá, ţe 

opět začali „chlastat“. Mluví v mnoţném čísle a ztotoţňuje osoby s předchozími kamarády, se 

kterými ve velké míře konzumoval alkohol na gymnáziu. V souvislosti s kamarády z hudební 
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skupiny uvádí, „Tyhlety kluci mě tak nějak vyvedli z toho ema. To jsem hrozně potřeboval“. Je 

to v pořadí jiţ třetí důvod k opuštění emo subkultury, který uvádí. Tyto tři důvody se 

navzájem nevylučují, ačkoliv podle pořadí, v kterém je Adam uvádí, by se dalo usoudit, ţe 

právě kvůli vyloučení ze skupiny hledal důvody, jak si tuto skutečnost vysvětlit a jak jí čelit.  

Vypravěč uvádí, ţe kapela, přestoţe ho vyvedla z ema, stále jako emo kapela vypadala 

„Sice jsme pořád vypadali jako emáci“. Ovšem to se rychle změnilo, kdyţ leader kapely přišel 

s tím, ţe budou new rave kapela. „Tak jako jo, tak budeme nosit neonový kšiltovky. To bude 

dobrý.“ Konstatování „tak jo“ vyznívá jako smíření a přijetí nového stylu na popud Pavla. 

V této části rozhovoru se začíná objevovat další Adamův vzor, tentokrát Pavel. Nový styl new 

rave však Adam nikdy nepřijal za svůj, dokonce říká, ţe o sobě stále prohlašoval, ţe je 

„emák“ a to i přesto, ţe toto označení vzbuzovalo negativní konotace. Období hudby či stylu 

new rave rozhodně nevěnuje takový prostor jako době ztotoţnění s emo. I proto se domnívám, 

ţe identifikace s ţánrem new rave byla pouze chvilková a pro vypravěče příliš neznamenala. 

Spíš jen potvrzuje mou domněnku, ţe Adama v jeho ţivotních krocích často vedl jeho 

aktuální vzor. Při popisu Pavla ho hájí před názory ostatních lidí, a dokonce se sám 

přirovnává na jeho úroveň tím, ţe o sobě prohlašuje totéţ, co si ostatní myslí o Pavlovi – ţe je 

„namyšlenej kretén“. Na vysvětlení uvádí jeho nespokojenost se společností emo, kde mu 

dělalo problémy komunikovat i s lidmi, kteří „mu nesedli“. V souvislosti s kapelou se 

vypravěč dostává i k jejímu konci, který mu způsobil opětovný pocit prázdnoty. Pavel, který 

mu byl v této době velmi blízkým přítelem, se po rozpadu kapely odstěhoval do jiného města. 

Adam se díky jeho odchodu potýkal s nenaplněním.  

Upřesňuje, co pro něj Pavel znamenal tím, ţe ho vyvedl z ema, posunul ho v hudbě 

dál. Ovšem na druhou stranu tvrdí, ţe mu je emo stále nejbliţší a proto ho znepokojuje 

veřejný obraz ema. Pavla tedy zmiňuje jako zásadní článek přechodu mezi emem a new rave. 

Jako new rave zmiňuje Adam kapelu The Cure, která ho vyvedla ze „zacyklení“ v emo hudbě. 

A zde se objevuje velmi důsledná souvztaţnost, díky které se Adam dostal k hardcoru. Začal 

poslouchat The Cure, zmínil se o tom před kamarádem Pavlem, který mu doporučil svého 

kamaráda, který má rád tutéţ skupinu. A tento Pavlův kamarád mu díky vzájemné oblibě The 

Cure poslal po Pavlovi hardcorovou hudbu.  

Takto Adam popisuje své první setkání s hardcorem. Aniţ by se věnoval hudbě, 

přechází k hardcorové společnosti, kde se začal pohybovat. „Ale právě díky tomu jsem začal 

nějak koketovat s těma hardcore lidma tady v Plzni, pro který jsem byl pořád „baba“. Protoţe 

mě měli pořád zafixovanýho za toho blbečka s tou patkou.“ Sám Adam byl zřejmě přijetím 

mezi členy hardcorové subkultury překvapen, a přičítá to i svému vzhledu, konkrétně 

tetováním, která měl jiţ z období emo. Upozorňuje, ţe tam byl svými tetováními výjimečný, 

protoţe tetování v emo subkultuře není nikterak časté. Naproti tomu v hardcorové subkultuře 

je velmi časté a zřejmě mu usnadnilo vstup mezi členy subkultury. Zamýšlí se nad plzeňskou 

hardcorovou scénou, která je podle jeho mínění stálá. Uvaţuje i o určité módní vlně, kterou 

ale nezaregistroval. Hardcore scéna pro něj představovala nové prostředí, kde poznával nové 

lidi, s kterými si měl co říct.  

V souvislosti s hardcorem uvádí, „On ten hardcore mě přivedl vůbec na myšlenku 

straight edge. Já jsem si samozřejmě nikdy nedovedl představit nechlastat. Nejde 

nechlastat!“. Takto otevírá nové téma své výpovědi. Prostřednictvím hardcoru se seznámil se 

straight edge. Otevření tématu zmínkou o nepředstavitelné představě v minulém čase 

znamená, ţe se stav změnil. A je velmi dobře vidět, ţe abstinence byla nejtěţším aspektem, 

který musel Adam překonat k úspěšnému „ţití“ straight edge ţivota. Uvádí známky, kterými 

moţná podvědomě směřoval k tomu, být straight edge. Podvědomě ho moţná fascinovala 

bývalá přítelkyně jeho kamaráda Pavla, o kterém hovořil v předchozí pasáţi. Ona nikdy nepila 

a nekouřila, coţ Adama udivovalo. Popisuje silvestrovský večer před několika lety, který 

strávil s Pavlem a jeho přítelkyní. K příběhu uvádí, ţe to byl velmi důleţitý večer, ačkoliv 
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k tomuto tvrzení neuvádí konkrétní důvody. V dalších větách se osvětlí důvod jeho vyprávění 

příběhu o silvestru. Silvestr měl ilustrovat chování Pavlovy bývalé přítelkyně, o které se aţ 

později dozvěděl, ţe je straight edge. K tomuto zjištění připojuje, „Tak to pro mě dostalo 

hrozně velkou šťávu. Tak jsem si řekl, jo! To bude dobrý. To já asi budu chtít bejt straight 

edge“. Upozorňuji na čtvrtý vzor, kterým je Pavlova bývalá přítelkyně. Ve svém vyprávění o 

ní hovořil jiţ v souvislosti s dvěma pro něj důleţitými lidmi, kvůli kterým v podstatě také 

opustil emo scénu. Ovšem nikdy o ní nehovořil jako o svém vzoru, kterým pro něj podle 

všeho byl Pavel. Je poněkud obtíţné v tomto smyslu seřadit události chronologicky, protoţe 

Adam nezařazuje jednotlivé události časově, jak to činil v úvodu vyprávění. Spoléhám se tedy 

na pořadí, které jim přiřazuje ve svém vyprávění.  

Jelikoţ straight edge tématizoval pouze v souvislosti s Pavlovou přítelkyní, která ho 

fascinovala, zajímalo mě, zda ho fascinovala proto, ţe byla straight edge, nebo ho straight 

edge začalo zajímat kvůli tomu, ţe takový ţivotní styl vyznávala ona. Zeptala jsem se tedy 

nepřímo, co ho lákalo na straight edge. Na otázku odpovídá zcela volně situací z festivalu, 

kde potkal jakého si Američana, který mu popisoval, jak se ţije straight edge ve Spojených 

státech. Na tomto příkladě vyjmenovává jednotlivé aspekty straight edge a hodnotí, jaké pro 

něj bylo je přijmout za své. Zde také uvádí časové přiřazení. Uvádí, ţe „zvedl hranu“ straight 

edge ještě před setkáním s Američanem, ale zároveň připojuje naprosto konkrétní určení, „Ale 

kdy jsem to fakt vzal do svých rukou … to bylo před rokem a půl? To jsem hrozně chlastal. To 

jsem se vrátil ze školy, kde se mi moc nedařilo, z vejšky v prvním semestru.“  Popisuje situace, 

které mu způsoboval alkohol v tomto období, kdy se vrátil do Plzně z neúspěšně 

absolvovaného semestru na vysoké škole v Brně. Jelikoţ dospěl k jasné kauzalitě, ţe alkohol 

způsobuje jeho nevhodné chování vůči jeho přítelkyni, rozhodl se přestat pít. Straight edge je 

pro něj v podstatě jakousi nálepkou, aby nemusel okolí sloţitě vysvětlovat, proč nepije 

alkohol. Zde se nepřímo dostává i k reakcím jeho rodiny na jeho časté. To, ţe jeho rodina 

neměla kladný postoj k častému poţívání alkoholu, by dle mého názoru také mohlo být 

důvodem k abstinenci, ovšem z vyprávění se zdá, ţe problémy ve vztazích s ţenami byly 

mnohem přímočařejší příčinnou abstinence.  

Tak zřejmě Adam přestal reagovat na mou otázku, pokud na ní kdy odpovídal, a 

rozhovoří se o své identifikace se straight edge. Říká o sobě, ţe splňuje vnější rysy, dodrţuje 

straight edge „zákony“, ale v podstatě jediné, co se změnilo s přičleněním k straight edge, je 

jeho abstinence alkoholu. Hovoří o tom, ţe mu moţná nepřísluší se označovat jako straight 

edge, ale ulehčuje mu to vysvětlování.  Nikterak neobhajuje svou cestu ke straight edge a 

dokonce hovoří o tom, ţe je to „špatná“ cesta, jak se stát straight edge. Obhajuje se tím, ţe na 

začátku to byl pouhý pokus, z kterého se vyklubal „ţivotní program“, který dodrţuje. 

Nemluví o představách budoucnosti. Z vyprávění je cítit určitá hrdost nad tím, ţe nepije. 

V této chvíli se straight edge zdá jako pouhá nálepka bez obsahu, která zastřešuje Adamovu 

abstinenci.  

Po otázce, jak Adam proţívá „být“ straight edge, odpovídá tím, jak celou situaci 

podával kamarádům. Jelikoţ se odpověď netýká otázky, povaţuji tento směr za opakovaný 

důkaz důleţité role kamarádů a okolí v Adamově ţivotě. Domnívám se, ţe mu záleţí na 

názorech ostatních. V odpovědi pokračuje vlastním vývojem jeho straight edge období. O 

informace se začal zajímat aţ poté, kdy uţ nepil. Zjistil, ţe ideologie straight edge mu není 

úplně cizí. A takto se dostával k dalším a dalším informacím, na které má názor ve stylu 

straight edge. Konkrétně uvádí, ţe pravidla příslušnosti straight edge jsou poměrně vágní, ale 

ta, která on sdílí, jsou – abstinence od alkoholu, cigaret, jakýchkoliv drog obecně, vzdání se 

promiskuitního sexu, vegetariánství. Opět se dostává k tomu, ţe se nepovaţuje za nejpřesnější 

model toho, jak být straight edge a popisuje, jak jsou někteří členové zapálení pro ideu 

straight edge. Také se dostává k reakcím okolí, které souvisí s abstinencí. Pro vrstevníky je 

těţké pochopit, proč nepije. Pro Pavla je dokonce Adamova abstinence známkou jeho 
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nadřazenosti. Jeho další vyprávění je jen dalším dokladem velké důleţitosti, kterou přikládá 

rodině, kamarádům a svému okolí obecně.  

Na další otázku, ohledně osob, se kterými se stýká, odpovídá tak, ţe nemá potřebu a 

ani neumí se s lidmi seznamovat v cizím prostředí, takţe má známé víceméně jen v Plzni, kde 

se s nimi potkává na koncertech. V souvislosti s koncerty popisuje, jaké vidí rozdíly mezi 

českými hardcorovými kapelami a těmi zahraničními. „Venku je to spojení hardcore – 

straight edge daleko těsnější. Moţná jsme jenom líní. Moţná jsme jenom málo disciplinovaný, 

protoţe vono to je asi hodně o tý disciplíně bejt straight edge. Nebo o tom ţivotním stylu.“ 

Mluví v mnoţném čísle, takţe apeluje na všechny členy, celou straight edge scénu, do které se 

tedy bezpochyby zařazuje.  

Vegetariánství zmiňuje velmi často jako základní aspekt straight edge, ovšem 

v souvislosti s vlastní osobou se o něm dosud nezmínil. Poloţila jsem tedy otázky týkající se 

jeho vztahu k vegetariánství. O tomto tématu hovoří velmi promyšleně. Maso v podstatě 

přestal jíst úplně aţ v době, kdy byl straight edge. Tvrdí, ţe kdyby měl být vegetariánem dřív, 

učinil by tak. Nechtěl se ovšem postavit proti vůli svých rodičů, kteří se museli smířit 

s vegetariánstvím Adamovy sestry. Maso tedy přestal jíst, kdyţ odešel na vysokou školu. Na 

vysoké škole ho v tomto směru ovlivnil seminář buddhismu. Navíc se díky straight edge začal 

dostávat k materiálům, které shrnuje pod pojem „ekoterorismus“, čili dokumenty o akcích 

ekologů, které upozorňují na nehumánní a nesprávné zacházení se zvířaty. Zamýšlí se nad 

tím, jak děti dostávají špatnou výchovu od rodičů, takţe si ani neuvědomují, co to maso je. 

Toto téma zakončuje úvahou nad přírodními národy a jejich vztahem k masu. „Nejsem zase 

takovej, ţe bych řekl, vraťme se na stromy. Spíš bysme se měli poučit z toho, jak oni ţijou, a z 

jejich hodnot, protoţe to je něco, z čeho vycházíme.“    

 Po ukončení odpovědi následovala otázka, zda chtěl ještě něco zmínit v rámci 

rozhovoru. Na tomto místě se Adam osvědčil jako nadaný vypravěč s velkou výdrţí, a chtěl 

hovořit o tetováních, které má a o kterých se jiţ během předchozího vyprávění několikrát 

zmínil. Z jeho rozhodnutí je evidentní, ţe tetování pro něj hraje velkou roli. 

Popisuje, jak se poprvé seznámil s tetováním, jaký byl vývoj jeho tetování. Hovoří 

zcela sám bez jakýchkoliv pomocných otázek. Kdyţ se dostane k tetování z emo období, 

uvádí, ţe všeho tyto motivy si nechává pomalu předělávat. Jedno tetování má společné se 

svou kamarádkou, a z popisu se zdá, ţe o motivu tetování nebyl příliš přesvědčen, jelikoţ 

říká, „Já jsem si ho schválně nechal dát zezadu na stehno, abych ho neměl pořád na očích“. 

Ačkoliv si sám uvědomuje, ţe se velmi rychle mění jeho oblíbený styl tetování, dostává se 

v současnosti k japonským tetováním, která korespondují s jeho oblibou samurajů a 

náboţenských symbolů buddhismu. Kaţdý vytetovaný mytologický motiv podrobně popisuje. 

V okamţiku, kdy vyčerpá popis existujících tetování, se věnuje popisu tetování, které je 

v procesu tvorby. Na závěr uvádí své představy a tuţby do budoucna, které se týkají předělání 

starých tetování. Tím chce zřejmě mě, jako posluchače, přesvědčit o pevnosti své vášně pro 

tetování. V celkovém měřítku tetování věnoval velký prostor oproti jiným tématům. Navíc je 

to téma, které si v podstatě sám vyţádal. Nemůţe být pochyb o tom, ţe tetování je důleţitou 

součástí Adamova ţivota.  
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3.1.1.1. Shrnutí rozhovoru č. 1 

 

Struktura tohoto rozhovoru je chronologická, informátor se snaţil drţet v hranicích 

tématu, ale nezdráhal se zeširoka popisovat všechny oblasti, které měli na utváření jeho 

subkulturní identity vliv. Velký prostor věnoval období před vstupem do subkultury.  

Hlavní linie vyprávění začíná pobytem v USA, jako zkušeností se společenskou 

rozdílností, kterou reflektuje během celého narativu. Často se vztahuje k vlastní „odlišnosti“, 

coţ se odráţí v několika dílčích narativech – nepřijetí do kolektivu po přestěhování do Plzně, 

zkušenost s komiksy, japonským učením, neznalost hudby, ideologie straight edge ve vztahu 

k „běţným lidem“. Celé vyprávění provází vymezování vůči okolí, které kontrastuje s touhou 

„někam patřit“. Jako příklady uvádím - zkušenost s drogami na základní škole, společnost 

utvořená kolem japonských bojových umění, poznávání hudby se spoluţáky z gymnázia, emo 

subkultura, kapela, straight edge. Často hovoří v kolektivních pojmech, drţí se popisu svých 

přátel. Velmi důleţitou roli přikládá osobním vztahům. Často hovoří o rodinných, přátelských 

a partnerských vztazích. Jakmile dojde ke komplikaci vztahů, informátor opouští prostředí, 

které bylo s těmito vztahy spojené.  Hledá nový prostor k seberealizaci, hledá řešení, jak 

vyplnit volný prostor. Za předchozí „smysl ţivota“ hledá substituci. V tomto hledání se často 

nechává ovlivnit svými „vzory“. Osoby, které takto označuji, pro informátora ztělesňují 

vlastnosti, které obdivuje. Ať se jedná se trenéra bojového umění nebo kamaráda, vţdy mají 

tyto osoby velký vliv na průběh dalšího informátorova jednání.  

Adam se ve svém popisu často k někomu zařazuje (kamarád Pavel) nebo konfrontuje 

(vrstevníci versus sXe). Často hovoří v mnoţném čísle, nezdráhá se projevovat se mluvit o 

svém soukromí.   

Od vztahů odvisí i silné emoční zaloţení informátora, které ukazuje jeho silný zájem o 

hudební texty. Přes hudební texty, do kterých si projektoval vlastní zkušenosti, se 

identifikoval se subkulturou emo, v jejíţ ideologii je zahrnuto volné vyjadřování emocí.  

Vlastnost, kterou informátor výrazně obdivuje, je rytířství. Tuto vlastnost přejal od 

svého vzoru a snaţí se jí aplikovat na své jednání. Tato vlastnost se promítá do mnoha 

popsaných situací, kdy se informátor právě v rámci vztahů snaţí chovat čestně a spravedlivě. 

Takové jednání dle mého názoru vyvrcholilo v připojení k hnutí straight edge, která hlásá 

cestu „pozitivního ţivota“ jak ve vztahu k sobě, tak k okolí.  

Zdá se, ţe informátor přikládá větší důleţitost niterným věcem, neţli těm zjevným. 

Jediným prvkem, který vztahuje ke své vizáţi je tetování, kterému přikládá velký význam, 

protoţe se jeho prostřednictvím se seberealizuje.              
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3.1.2. REKONSTRUKCE ROZHOVORU Č. 2 

 

  Stejně jako v předchozím rozhovoru jsem i Roberta narozeného roku 1984 

oslovila s prosbou, zda by mi mohl vyprávět o svém ţivotě. První otázka se týkala jeho 

dětství. Robert byl zpočátku nesvůj, zřejmě ho zaskočila první otázka. O dětství hovoří 

zkratkovitě, popisuje své rodiče a hned v úvodu se vůči nim vymezuje. „Mí rodiče, táta i 

máma, jsou vcelku normální. Aţ bych řekl takový jako uniformovaný lidi.“ Robert si zřejmě 

myslí, ţe sám uniformní není a nemá ani neuniformní vzor v rámci rodičů. Ohledně rodičů 

věnuje větší prostor vyprávění otci a snaţí se vyvolat pocit spokojeně proţitého dětství, které 

bylo běţné a konformní. Vypravěč to dokládá zmínkou o procházkách, na které chodil se 

svým otcem.  

V úvodní pasáţi vyprávění, po několika málo větách týkající se dětství, se Robert obrací 

k hudbě. Téma hudby zastínilo jakékoliv širší vyprávění o rodině, o bydlišti či o kamarádech. 

„A ňáký to, kdy mě poprvý začala zajímat hudba, a nějaká kultura toho se týkající, tak to bylo, 

mám dojem, kdyţ jsem viděl reklamu na nějaký chipsy. A tam byla takový jako rokenrolová 

melodie.“ To, ţe vypravěč začíná hovořit o hudbě v úvodní části rozhovoru je podle mého 

názoru jistou známkou neochoty mluvit více o svém dětství. Z jisté části bych se i přikláněla 

k tomu, ţe se vypravěč velmi rychle snaţil dostat k „domněle“ zásadnímu tématu rozhovoru. 

V kaţdém případě má hudba v jeho ţivotě důleţité postavení. To, ţe ho zaujala právě 

rokenrolová melodie, se snaţí zdůraznit. Následuje výčet jeho oblíbených interpretů. 

Upozorňuje, ţe se mu líbil Little Richard, „On byl takovej hodně uřvanej. Na svojí dobu 

docela tvrdá hudba, no“. Důraz na „tvrdou“ hudbu je předzvěstí hudebního vkusu vypravěče, 

jen tato věta napovídá, jakým směrem se ubíral jeho hudební výběr.  

Do vyprávění jsem vstoupila otázkou, abych si ujasnila časové zařazení tohoto 

momentu, o kterém se Robert vůbec nezmínil. Od této chvíle však ke kaţdému interpretovi, o 

kterém hovoří, udává i svůj přibliţný věk, kdy získal konkrétní hudební nahrávku nebo kdy 

měl určitého umělce v oblibě. Kapely poměrně detailně popisuje, zřejmě aby dokázal, ţe se 

v hudbě orientuje. Popisuje vývoj, kterým se dostal k punku. Stále zdůrazňuje, ţe se mu líbila 

tvrdá hudba. Z punkové hudby plynule přechází k punkové módě. „A tam se mi ta hudba 

zalíbila zase víc, protoţe to bylo tvrdší, dravější a … A v tu chvíli jsem se začal zajímat jako i 

o módu, jo?“ Podle vyprávění soudím, ţe hudba byla prvotním aspektem, díky kterému 

Robert poznal punk. O punkový styl se začal zajímat aţ potom, co poslouchal punkovou 

hudbu. Dosud se vypravěč nezmínil o svém okolí, o kamarádech ani o svém vzoru. Celé 

vyprávění působí jako výpověď jedince vykořeněného ze širší společnosti osob. Vztahy 

v jeho vyprávění dosud hrají, pokud ne nulovou, tak přinejmenším podruţnou roli. Zato 

detailně hovoří o jednotlivých prvcích punkové módy, které si osvojil, o obstarávání si 

takových věcí. Popisuje, jak si sám vyráběl a upravoval jednotlivé kusy oblečení či doplňků. 

Při popisu obchodu, v kterém tehdy bylo moţné nakoupit nějaké punkové zboţí, se zaměřuje i 

na jeho majitele. Popisuje ho jako „agro metalistu“. Z toho soudím, ţe se vypravěč zabývá 

vizuální stránkou osob, se kterými se stýká. Kdyţ se vrací k jednotlivým módním atributům, 

které nosil, chce zcela záměrně dodat důraz na věci, které byly extravagantní, neotřelé. Tuto 

úvodní pasáţ končí slovy, „No a takhle nějak s poznáváním toho punku, i kdyţ jsem přesně 

nevěděl, co to je teda, jsem začal poznávat i sebe sám“. Do poznávání punku tedy řadí 

punkovou hudbu a image punku. O jiných aspektech, jako je chování, společnost, ideologie se 

nezmiňuje. Ovšem s poznáváním sebe sama otvírá nové téma – modifikace. Čímţ se opět 

doplňuje výčet důleţitých témat v Robertově ţivotě.  Protoţe tetování, piercingy podle mínění 

vypravěče patřily ke kultuře punku, začal do sebe řezat jednoduché symboly punku, protoţe 

na tetování nebo piercing neměl dostatek financí. To, jak řezání probíhalo, vypráví dnes 

s jistou nadsázkou. V souvislosti s ním uvádí, „Prostě byl jsem mladej a připadal jsem si 
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hustě jako no. Ţe jako všude mam řetězy a … A vůbec jsem něvěděl, vo čem vlastně punk má 

bejt“. Zde se ukazuje pohled, jaký má Robert na svou minulost. S odstupem času hodnotí 

svou minulost v průběhu vyprávění zcela přirozeně. Uvědomuje si rozdíl mezi jeho postojem 

tehdy a dnes. Vyprávění o punku ukončuje poznámkou na nedostatek informací, které 

v tehdejší době byly obtíţně dostupné. „A v podstatě dalo by se říct, ţe kolem toho 

šestnáctýho, sedmáctýho roku jsem poznal, ţe krom punku … poznal jsem jako plno 

punkových kapel.“ Ačkoliv se zdá, ţe chtěl Robert popis punku ukončit, ve větě se zarazí a u 

punku zůstává. Dostává se k punkovým koncertům, vzpomíná na svůj první koncert. K popisu 

prvního koncertu připojuje popis sebe, zároveň hodnotí svou identifikaci s punkem. Podrobně 

popisuje způsob vytváření oblečení s tím, ţe doma upravené oblečení k punku „patřilo“. 

Připojuje i popis chování, které bylo na místě pro punk společnost.  

Jelikoţ do této chvíle ve svém vyprávění nehovořil o společnosti, ve které se 

pohyboval, poloţila jsem otázku dotýkající se osob v jeho okolí. Jako první zmiňuje sestru, o 

které vůbec nemluvil v souvislosti s dětstvím a rodinou. Popisuje ji takto, „…která byla stejně 

ujetá jako já“. Opět zde popisuje sám sebe jako osobu, která se vymezuje vůči konformním 

lidem. Kamarády měl převáţně v Klánovicích, kde vyrůstal. Popisuje, jak se snaţil on a jeho 

stejně starý kamarád zapadnout mezi starší punkery, kteří chodili do stejné restaurace. Ti se 

s nimi ovšem bavit nechtěli a bili je. V souvislosti se snahou zapadnout mezi starší punkery, 

kteří v tomto případě figurují jako vzor, si nechal oholit číro. K prvnímu číru pojí ještě reakci 

své matky, která jeho image nesla zpočátku těţce.  

Zde přichází stejná věta, která jiţ jednou naznačovala ukončení tématu „punk“. 

Tentokrát Robert říká, „No a pak jsem začal poznávat i jinou hudbu neţ punk. Ţe je i něco 

krom punku. Začal jsem i punk dělit, jakoţe na různý styly, který se od toho dělej na plno 

různých škatulek, no“. Jako nový styl, který ho zaujal, uvádí crust. Popisuje ho stejně jako 

punk. Čím se hudba vyznačuje, co se mu na ní líbilo, jakou kapelu slyšel jako první. V crustu 

ho zaujala i orientace na politiku, sociální problémy, válku a podobně. Podobné ideologické 

zaměření v punku nezmiňoval. Opět popisuje, jak sloţitě sháněl crustové desky. Jako 

v předchozím případě popisuje i majitele obchodu a s ním historii jeho podniku. Sám hodnotí, 

„Hlavně dalo by se říct, ţe jsem začal poznávat i tu další, dá se říct subkulturu, která je zase 

crustová“. Neříká, zda by se do ní zařadil, ale ţe ji začal poznávat. Aby vypravěč dodal váhu 

svému vyprávění, porovnává punk i crust. Crust povaţuje se společenství „aktivistů“ s tím, ţe 

dělí členy této subkultury na „alko crustery“ a „aktivní crustery“. Toto rozdělení dle mého 

názoru naznačuje to, ţe Robert neřadí všechny členy na stejnou úroveň. V jeho očích jsou 

aktivní členové crustové subkultury významnější neţ ti, které označuje za „alko crustery“.   

 Ačkoliv jsem se zeptala na jeho postoj k aktivitám, odpovídá poměrně stručně, ţe se 

snaţil, ale ţe mu to nešlo. Velmi rychle se dostává k hodnocení svého vztahu k oběma 

subkulturám, „Ale tak nějak jsem se motal mezi tim crustem a punkem, no“. Dál popisuje 

typické znaky, které oddělují crust od punku. V podstatě se jedná o módní prvky a hudbu. 

V rámci popisu crustu naráţí na stenchcore, který popisuje jako „tvrdou, depresivní“ hudbu. 

Ve chvíli, kdy se vypravěč domnívá, ţe mi jiţ poskytl dostatečný popis o stechcoru, se vrací 

ke crustu a zdůvodnění, proč ho začal upřednostňovat před punkem. Jako místo setkávání 

určuje klub Papírna, na který zaměří následující část vyprávění. V klubu poznal nový hudební 

styl, „industriál“. Industriál označuje za uzavřenou skupinu, zřejmě proto, aby mohl 

zdůvodnit, proč se mu nepodařilo do této subkultury proniknout, jak se ukáţe následující části 

rozhovoru.  Připojuje stejně podrobný popis subkultury a jejích aspektů jako v případě punku 

a crustu. Vysvětluje, proč se k industriálu často přiřazují neonacisti. Protoţe Robert mluvil o 

industriálu z vnějšího pohledu, dotázala jsem se na jeho vztah k této subkultuře. Jako prvek, 

který ho na subkultuře zaujal, byla jedno vystoupení v Papírně. Hudbu povaţuje za silný 

nástroj k ovládání mysli lidí.  Přestoţe měl zájem o poznávání industriální subkultury, 

upozorňuje, ţe k tomu nedostal šanci, protoţe informací bylo poskrovnu. „ Chtěl jsem, ale 
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nemohl jsem. Nebylo ke komu jít a říct, „hele mě by zajímalo tohle a tohle“. Nebylo. Byl jsem 

mladej a stydlivej, nedokázal jsem jít za těma týpkama z Papírny a říct ‘kluci, mně se to 

hrozně líbilo, mě by zajímalo co, jak‘ “. Tato citace dokazuje, ţe Robert má na mysli 

nedostatek informací, které by byly přístupné veřejnosti. Věděl, ţe k získání informací by 

musel oslovit příslušníky subkultury a toho se bál. Při zmínce o těchto lidech popisuje jejich 

kapelu, která industriál hrála. Při shrnutí se řadí do punkové a crustové subkultury, ale 

ohledně industriální hudby  říká, „Jak říkam, ten industriál se mi v tý době teda vyhnul“, čili 

odkazuje na to, ţe se situace během doby mohla změnit. Ovšem při výčtu subkultur si 

uvědomuje další, ke které měl blízký vztah. Hovoří o svém zájmu o skinheadskou kulturu, do 

které prý ale nikdy nezapadl. Skinheadskou subkultur na tomto místě příliš nepopisuje, tak jak 

to učinil v několika dřívějších případech, ale popisuje svůj vztah se subkulturou, jaké stránky 

subkultury se mu líbily. Informuje, ţe nikdy nebyl skinhead, ale ţe kombinoval hudbu, kterou 

poslouchal, a prostředí, kde se stýkal s příslušníky různých subkultur. V okamţiku, kdy 

popisuje, co se mu líbilo na hnutí skinheads, se dostává k mnoha proudům této subkultury. 

Podrobně popisuje hlavní odnoţe skinheads, čímţ se dostává k aktivitám, které  v rámci 

subkultur provozoval. Mluví o hnutí R.A.S.H., které v České republice prý nikdy 

neexistovalo, ale Robert se o ně zajímal v období svého „levicového smýšlení“. A tedy i 

v rámci levicového smýšlení se účastnil demonstrací, díky kterým měl problémy ve škole. Ve 

škole ho poznali, přestoţe se maskoval. Maskování mělo zabránit jeho identifikaci, přestoţe 

účast na demonstraci podle vyprávění probíhala nenásilně a dle zákona. Jako jeden 

z restriktivních mechanismů se projevila škola. Školní pravidla zakazovala okázalé punkové 

oblečení a módní doplňky. Robert říká, ţe ve škole si ho za jeho vzhled všichni dobírali. 

Vypadal prý extrémně. Zdá se tedy, ţe důleţitou roli hrála snaha o odlišení od většinové 

společnosti, která probíhala na vnějškové úrovni. Některé symboly, které vypravěč dával na 

odiv, se setkaly s nepochopením veřejnosti, s čímţ se dodnes těţko smiřuje. Antinacistické 

symboly někteří chápali jako propagaci nacismu, coţ je přesně to, proti čemu Robert bojoval. 

Symboly chápali správně neonacisté, kteří na tuto provokaci reagovali násilnými výpady proti 

Robertovi, který se nad nimi nikterak nepozastavuje, protoţe byl prý vytrénovaný od punkerů 

z Klánovic.  

Nyní přichází velmi zajímavá pasáţ. „To mě bylo nějakých sedmnáct, osmnáct. Mezitím 

samozřejmě probíhaly různý tetování, piercing, tak jsem se začal zajímat o další věci a 

propojovat si ty subkultury dohromady s tim, ţe přišla další, a to metal, konkrétně grindcore.“ 

Robert ukončí téma skinheads, upozorní na stálou aktivitu ohledně modifikací, díky které si 

rozšiřoval obzory a propojoval jednotlivé subkultury. A do toho přišla další subkultura, 

grindcore. Ale jak konkrétně se s grindem seznámil, Robert neuvádí. Grindcore opět popisuje, 

kde se zaměřuje na pornogrindovou subkulturu, která tematizuje BDSM praktiky. Z čehoţ 

vyplývá, ţe tato sféra není pro vypravěče zcela vzdálená a má o ní alespoň základní 

povědomí. Rozlišuje jednotlivé větve grindcoru a sám sebe zařazuje na pomezí jednotlivých 

odnoţí grindcoru s tím, ţe se snaţil být v té aktivnější části grincorové scény, ale ne moc. 

V rámci specifikace svých aktivit se Robert rozvzpomene na konkrétní záţitek, který se mu 

přihodil v osmnácti nebo devatenácti letech a ovlivnil jeho subkulturní příslušnost, kdy se 

posunul směrem ke grindcoru a metalu. Na poměrně velkém časovém úseku vypráví 

nepříjemnou příhodu. Z kamarádství se účastnil předem organizované potyčky mezi 

skinheady a neonacisty. Vedoucího skupiny skinheads popisuje jako chuligána z Horních 

Počernic. Do vyprávění o potyčce v tuto chvíli vkládá rozlišení chuligánů a rowdies. Popisuje 

průběh organizace potyčky a dostává se i k zastoupení jednotlivých osob na straně Bedřicha. 

Osoby označuje jejich subkulturní příslušností, nikoliv jmény. Zastavuje se u „světských“, o 

kterých se domnívá, ţe nic nevím. Začne je tedy popisovat. Detailně popisuje jednotlivé 

kroky, které se udály před samotnou potyčkou. Kdyţ došlo k samotné potyčce, snaţí se situaci 

popsat jako šok. Proti protivníkům byla jejich skupina v nevýhodě jak věkem, tak zbraněmi, 
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které dle předchozí domluvy byly zakázané. Přesto s nimi starší neonacisté na Bedřichovu 

skupinu útočili. Pod vlivem strachu začali jednotliví členové Bedřichovi skupiny utíkat. „No 

a v tu chvíli se to začalo trhat, ţe jo. Teď to bylo jeden, druhej, třetí a postupně začali všichni 

zdrhat. Jenţe Bedřich samozřejmě nezdrhal.  Já s Eidamem, my jsme do poslední chvíle stáli 

a pak jsme taky začali zdrhat. A mysleli jsme, ţe my dva jsme poslední. Pozor, my dva jsme 

nebyli z Počernic, nám to mohlo bejt jedno. A kamarádi Bedřicha začali zdrhat jako první, my 

jsme jako poslední utíkali.“ Na této pasáţi chci ukázat, ţe se Robert snaţí dokázat, ţe 

rozhodně jeho a Eidamův útěk neznamenal slabost, a ţe kdyby věděli, ţe Bedřich na místě 

zůstal, také by neutekli. Způsob chování ostatních členů skupiny hodnotí negativně. Zajímavá 

je místní kategorizace, kterou přikládá místu bydliště. Se shodnou lokací se pojí i hlubší 

vztah. Bedřich mu mohl být jedno, protoţe nepochází ze stejné vsi. Ovšem těm, co pocházejí 

z Horních Počernic, stejně jako Bedřich, vyčítá, ţe utekli jako první a Bedřichovi nepomohli. 

On sám však jako obyvatel jiné vesnice měl právo na útěk větší. Navíc se neoznačuje za 

Bedřichova kamaráda. Co ho tedy přimělo, aby se potyčky účastnil? Zde zdůrazňuji, ţe se 

jednalo předem domluvenou bitku, takţe o nějakém náhodném střetu nemůţe být řeč. Snaţí 

působit v dobrém světle, hrdinsky. Vyvrcholení situace nastává v okamţiku, kdy na 

domluveném místě setkání zbylým účastníkům další kamarád oznámil, ţe Bedřicha, jako 

organizátora potyčky, neonacisti váţně zranili několika bodnými ranami. V líčení situace 

Robert neopomene vyzdvihnout zranění, která Bedřich utrpěl i zranění skinheada, který jim o 

události přišel říct.  „Do toho byli zavolaný ty fízlove, tak ty tam přijeli, do toho ještě dorazila 

záchranka a odvezli ho. A fakt říkali doktoři, patnáct minut a uţ byl tuhej, uţ by vykrvácel.“ 

Svým popisem se tedy snaţí dostatečně doloţit váţnost situace, kdy byl Bedřich ohroţen na 

ţivotě.  

Tento záţitek povaţuje za důvod, proč se obrátil na Antifu. Chtěl být aktivní. O Antifě 

začíná hovořit „jenţe Antifa jsou v podstatě stejný blázni jako náckové“, coţ naznačuje, ţe se 

s Antifou neidentifikoval naplno a ačkoliv se zřejmě původně chtěl stát oddaným členem, 

úplně se mu to nepodařilo. Antifu jako organizaci popisuje na základě představitelů, se 

kterými se setkal. Zastřešuje ji tedy konkrétními osobami a zdůrazňuje jejich vysoké pozice 

v hierarchické struktuře Antify. Vypráví o jejich utajeném táboře, kterého se zúčastnil. Po 

jeho absolvování měl být připraven na aktivitu v rámci Antify. Zdůrazňuje aspekty jako 

utajenost, zbraně, bojová umění apod., zároveň vyzdvihuje, ţe „A všechno jsou úplní blázni. 

Fakt militanti. Maj doma zbraně a čekaj na něco…“. V příběhu se nezmiňuje o svých 

očekáváních, co si od aktivní účasti v hnutí Antifa sliboval. Jen uvádí, „Tak jsem se začal teda 

aktivně zajímat o tohle hnutí, protoţe Bedřich málem chcípnul kvůli náglům“. Zeptala jsem se, 

jestli Bedřichovo zranění bylo jediným důvodem jeho vstupu do Antify. Robert zřejmě otázku 

pochopil tak, ţe jsem nepochopila váţnost situace a začal celou událost s Bedřichem ještě více 

dramatizovat. Jako důkaz hovoří o medializaci případu a následném policejní vyšetřování, 

které skončilo úspěšně zatčením viníka. Připojuje popis viníka, kde opět jako hlavní kritérium 

popisu označuje místo bydliště, které zřejmě podle Roberta určuje, kam kdo patří. Jelikoţ 

viník pocházel ze sídlištní zástavby na Jiţním Městě, vysvětluje mi Robert, ţe na sídlištích se 

neonacistům daří velmi dobře.   

Zde se Robert odmlčí, z čehoţ jsem vytušila, ţe v tématu jiţ nehodlá pokračovat. 

Zeptala jsem se tedy, zda by mohl rozšířit pojem „snaţit se být aktivní“ o konkrétní činy, 

které podnikal v rámci hnutí Antifa. Na konkrétní otázku přichází konkrétní odpověď. Bez 

váhání se Robert rozpovídá organizace benefičního koncertu, který uspořádal v Klánovicích. 

Povahu akce lehce vysvětlí, ale mnohem více pozornosti věnuje spolupracovníkovi 

Giussepemu, díky kterému dostal na benefici grant. Hned při první zmínce o této osobě říká, 

ţe je to „dost zajímavej člověk“. Upozorňuje na jeho vysokoškolské tituly, snaţí se 

rozvzpomenout, na jakých vysokých školách učí. Chce vyzdvihnout jeho status tím, ţe je to 

člověk vzdělaný, s dobrým povoláním, který se aktivně účastní politického ţivota. 
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Z obšírného popisu této osoby vyplývá, ţe si ho Robert velmi váţí a své benefici dodává na 

váţnosti tím, ţe se na organizaci podílela takto vzdělaná a „významná“ osoba. V podstatě akci 

zastřešuje jeho přítomností. Vrací se k benefici a popisuje její program. Jaký film se promítal, 

o čem byl a k čemu měl slouţit. Jako druhou část benefice uvádí, ţe se měla konat beseda, 

kde měla být hostem Dţamila Stehlíková. Z popisu vyplývá, ţe měla být nejdůleţitějším 

hostem. Ovšem na besedu nedorazila, coţ dodnes Robert zcela nepřekonal a její neúčast 

vnímá jako zradu a nesplnění slibu. Místo ministryně Stehlíkové musel Giussepe sehnat 

náhradu, za coţ si ho Robert také váţí. Jako další host vystoupil mluvčí Antify. Zde se 

vypravěč pozastavuje nad vzhledem členů hnutí Antifa. Jiţ podruhé zdůrazňuje, ţe na první 

pohled nejde rozpoznat člena Antify od běţného občana ve sportovním oblečení. Při popisu 

všech hostů benefice se Robert zaměřil na jejich postavení a funkce, zřejmě aby dal najevo, ţe 

to byli hosti na pravém místě a ţe nebylo snadné je k akci získat. I přes výhruţky Národního 

odporu, kvůli kterým podle Robertova názoru nedorazila ministryně Stehlíková, přišel mluvčí 

Antify, Láďa, „A Láďa byl třeba dost nasranej, ale slíbil mi, ţe na tu besedu příde“. Zmínku 

o osobním slibu Ládi chápu jako vyzdviţení vztahu, který spolu mají. Robert se zřejmě snaţí 

naznačit, ţe díky jeho známostem dokázal sestavit tak kvalitní sestavu přednášejících. 

Popisuje, jak na besedu po výhruţkách skutečně přijelo „jádro“  Národního odporu. Důleţité 

je zde opětovný důraz na „jádro“, čili nejdůleţitější členy tohoto hnutí. Přidává to celé akci na 

váţnosti. V souvislosti s váţností události zmiňuje všudypřítomné policisty, kteří měli 

zajišťovat pořádek. Vypravěč poměrně zeširoka popisuje přítomnost členů Národního odporu 

v Klánovicích. Vyjmenovává osoby, které na akci přišli, aby organizátory chránili. Tuto roli 

tedy neplnila policie. „Prostě milice. Úplná nádhera, jak pomohli ty lidi“, pochvaluje si 

Robert své známé, kteří přišli na pomoc. Zde po podrobném vyprávění o dění okolo akce se 

dostává k popisu akce samotné. Zvlášť vyzdvihuje účast jedné kapely se zpěvákem romského 

původu, aby dodal důraz na antirasistické zaměření akce. Opět zpěváka popisuje.  

Tím vyčerpává téma svých aktivit v rámci Antify. Říká, „Jo, ten benefit, kdyţ byla 

potřeba nějaká pomoc támhle a támhle, tak jo. Postupem času to ze mě vyprchalo. Kolem 

toho dvacátýho, jednadvacátýho roku jsem si zase jel to svoje.“  Zmiňuje se, ţe po tomto 

období zabředl do grindu. Zdá se, ţe aktivní účast v Antifě přerušila jeho příslušnost 

v hudebních subkulturách, jako byl punk a grindcore předtím. Proč by tomu tak mělo být, 

z vyprávění není jasné. Můţu se domnívat, ţe ho Antifa pohltila natolik, ţe na jiné 

subkulturní aktivity neměl dostatek času.  

V rámci návratu ke grindu upozorňuje, ţe punk v tu dobu úplně opustil, tak jak ho 

postupem času opustila většina lidí. Punk opustil jeho, ne on punk. Povaţuje to za přirozený 

vývoj v rámci dospívání. Tvrdí, ţe příslušnost a postoj k punku se musí zákonitě změnit 

s dospělostí člověka (zde si vytyčuje bod 25 let). Z takového vyjádření se zdá, ţe pokud 

s odstupem času Robert hodnotí své členství v jakékoliv subkultuře, logicky se mu musí zdát 

zpočátku „primitivní“, protoţe většinou o subkultuře na začátku neměl mnoho informací. 

Přesto se zde zmiňuje jen o punku. Do punkové subkultury dle svých slov vstoupil jako 

nevyspělý, proto tedy své chování z té doby hodnotí poměrně negativně.  

V tuto chvíli jsem poloţila otázku, jak se odvíjel jeho ţivot po dvacátém roce. 

Opakuje, ţe se začal pohybovat s větší intenzitou na grindcorové scéně. O punku hovoří 

v souvislosti s koncerty, „Samozřejmě chodil jsem v tý době ještě sem tam na nějakej ten 

punk. Ale spíš kdyţ uţ punk, tak kvalitní hudba. Ne tři akordy, ale kvalitní punk rock. A to 

chodim pořád“. Toto sdělní říká, ţe punk zcela neopustil. Zřejmě se jiţ se nadále neoznačoval 

za příslušníka punkové subkultury, ale určitou punkovou hudbu vyhledával a vyhledává stále. 

Aby ale upřesnil, ţe punk jiţ nebyl hlavní subkulturou, s kterou by se identifikoval, ujasňuje, 

ţe v této době navštěvoval převáţně grindcorové koncerty. Současně se začal o metal zajímat 

více. Připojuje podrobný popis několika větví metalu, kde zvláštní pozornost věnuje black 

metalu. Nejdříve ho popíše, v podstatě jako subkulturu duševně nemocných lidí, kteří v hudbě 
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vyuţívají nejrůznějších zvuků, které vytvářejí depresivní undergroundovou hudbu pro pár 

„vyvolených“ fanoušků, aby se později zařadil mezi takové fanoušky. Ve chvíli, kdy řekne, ţe 

se o black metal začal intenzivně zajímat, si uvědomí, ţe se o něj zajímat aţ později. 

Upřesňuje, ţe se začal zajímat o jiné odnoţe metalu, a to death a brutal death metal. Aby 

podpořil své tvrzení, přidává informaci o své aktivitě v rámci festivalu Brutal Assoult, který 

neopomene zhodnotit jako „největší metalovej festival“. Kdyţ začně popisovat festival, zarazí 

se u trash metalu, který zapomněl zmínit v rámci vyjmenovávání všech větví metalu. Věnuje 

mu tedy prostor nyní. Soudí, ţe díky práci na festivalu se začal více pohybovat na metalové 

scéně. Upřesňuje svou pracovní pozici na festivalu, zvláštní důraz přikládá tomu, ţe se 

vypracoval z pozice „bedňáka“ na vyšší post. Čímţ se můţe snaţit dát najevo svou 

pracovitost, uţitečnost a kvalitně odvedenou práci. Upozorňuje, ţe organizátoři festivalu jsou 

jeho známí. Zde to opět povaţuji a jakési upozornění na blízký vztah s osobami s vysokým 

statusem v dané společnosti.  

V souvislosti s metalem se obrací zpět k bodu, kdy se vyjádřil k začátkům v punku a 

uvádí svou domněnku, ţe veškerý průběh členství v subkultuře je totoţný. „Je to stejný, 

v podstatě všechny subkultury jsou stejný v tom vzniku, kdy ten člověk k tomu přijde, 

poslouchá to, nějakým způsobem se chová, oblíká, chová se podle toho, jak si myslí, ţe by se 

v tý subkultuře chovat měl. A potom po čase zjistí, ţe to v podstatě není tak, jak on si myslel, 

ale ţe to je tak, jak on to uzná za vhodný v rámci tý subkultury.“ V tuto chvíli mi odpověděl 

na otázku, kterou jsem si poloţila ve chvíli, kdy popisoval ukončení identifikace s punkem. 

Tento vývoj v rámci subkultury se tedy týká všech subkultur, nejen punku. Vidí zde tedy 

mezník kolem dvaceti pěti let příslušníka, kdy by si měl uvědomit, co v ţivotě hledá a co mu 

vyhovuje. Ovšem zajímavé je, ţe tento mezník, který zvolil zřejmě dle svého věku, kdy 

„prozřel“, aplikuje na všechny členy subkultur. Tematizuje, ţe člověk postupem doby zjistí, 

ţe není dobré být radikální a omezovat se jen na jeden hudební styl. Z hovoru by se mohlo 

zdát, ţe Robert aţ odsuzuje lidi, kteří poslouchají jen jeden styl hudby.  

Zároveň si vzpomene na psychobilly a rockabilly subkulturu, o kterých se doteď 

nezmínil. Osobně se domnívám, ţe tato subkultura nehraje pro Roberta aţ takovou roli moţná 

proto, ţe, jak říká, se s ní seznámil „aţ“ kolem dvacátého roku. V tuto chvíli sám vypravěč 

ozřejmuje, proč tento druh hudby neposlouchal i v dřívějších letech a upřesňuje, ţe hudbu 

poslouchal současně s gridcorem, jen nechodil tak často na koncerty.  

Období mezi dvaceti do čtyřiadvaceti hodnotí jako nezajímavé, rychle přeskakuje čtyři 

roky a dostává se ke svému čtyřiadvacátému roku ţivota. V té době se začal zajímat EBM – 

electronic body music. Tuto hudební subkulturu si spojuje s Hellem, protoţe Fousage 

(spolumajitel tetovacího a piercingového studia Hell) hrál v EBM kapele. Konkrétní období 

shrnuje jako období, kdy se nejvíce věnoval EBM, industriálu, kde „protoţe uţ jsem jako měl 

kde se odpíchnout“, a o black metal.  

V souvislosti s black metalem se vrací k stenchcoru, který prý ho bavil vţdy, čímţ se obrací i 

k industriálu jako ke dvěma subkulturám, ke kterým inklinoval delší dobu, ale neměl dostatek 

informací. Popisuje oblíbenou stenchcorovou kapelu a výrazné prvky této hudby, za které 

povaţuje temnost a perverzi, s kterou souvisí častý zájem o BDSM. Subkultury, o kterých 

sám hovoří, podle něj spojuje „volnomyšlenkářství“ a právě zájem o BDSM. Na tomto místě 

přiznává, ţe k BDSM inklinoval dlouho předtím neţ začal poslouchat EBM, ale aţ s touto 

subkulturou jeho zájem propukl. Stalo se tak prý i díky Hellu. Velmi aktivně ovšem 

zaměstnance Hellu brání před nařčení z masochismu a tvrdých BDSM praktik.  

 Robert na mou otázku ohledně dalšího směru jeho ţivota po čtyřiadvacátém roce 

odpovídá, „Tam se hodně překlenulo. Třeba teďka … Jako těţko říct“. Zřejmě se domnívá, ţe 

by se měl zařadit do nějaké subkultury, aby mi dal uspokojivou odpověď. Vrací se k punku, 

který opustil v takové formě, v jaké ho chápal ve svém mládí.  Říká, ţe to byla jediná 

subkultura, ve které začínal jako „kindrsák“, coţ se podepsalo na jeho zkresleném vnímání 



42 
 

subkulturních pravidel, které bral příliš váţně. Dle svých slov se pohybuje mezi všemi 

subkulturami, které vyjmenoval. Přiznává, ţe obliba jednotlivých hudebních stylů a s tím 

souvisejících subkultur neustále kolísá. Útlum se podle Roberta projevuje tak, ţe méně chodí 

do společnosti určitých lidí. V souvislosti s touto zmínkou se zamyslí a nadšeně začne hovořit 

o současnosti. Nadšeně mi oznamuje, ţe mu právě začíná nové grindcorové období a se 

zájmem vypráví o kapele, na jejíţ koncert se chystá druhý den po konání rozhovoru. Jelikoţ 

onu kapelu popisuje jako hardcore a punkovou, upozorňuje na hardcore, v kterém se 

nepohybuje. Zřejmě proto, ţe nechce, abych ho řadila mezi aktivisty, jak sám nazývá členy 

hardcore hnutí straight edge. Stejně jako u všech předchozích subkultur věnuje pozornost 

jejímu vývoji od svého vzniku aţ ke zrození a charakterizaci straight edge hnutí. Zde poprvé 

dává najevo, ţe mu tento ţivotní přístup není blízký, ačkoliv se mu líbí hardcorová hudba. 

Zamýšlí se nad tím, jak mohou být příznivci straight edge tak odlišní, kdyţ se v podstatě 

jedná o odnoţ punku. Zřejmě, aby dokázal, ţe ví o čem mluví, kdyţ říká, ţe straight edge lidé 

jsou aktivisti, vyjmenovává osoby, které s tímto hnutím mají co dočinění. Mimo jiné se 

dostává aţ k emocoru a emo hudebnímu stylu, který hájí před jeho dnešním obrazem, který 

z něj vytvořili mainstreamové kapely. Předponu emo chápe jako vyjádření emocionální 

hudby. Popisuje členy kapely, kterou povaţuje za představitele emocorové scény a k jejich 

popisu přidává nejrůznější poruchy a nemoci, kterými členové trpí a podobně jak hovořil u 

stenchcoru a black metalu, i zde říká, ţe velká část lidí, která vytváří takovou hudbu, trpí 

nějakou psychickou nemocí. Robert upřesňuje, ţe kolem těchto subkultur se ještě pohybuje, 

protoţe má rád depresivní, temnou hudbu, coţ si spojuje s black metalem. Vidí společný 

prvek těchto subkultur v tom, ţe jejich členové a veškerá jejich aktivita probíhá skrytě, bez 

jakékoliv reklamy.  

 V hodnocení hudby pokračuje, „Hlavně ten black normální člověk nemůţe moc 

poslouchat. Je to fakt ošklivá, depresivní, hnusná hudba. Ale někomu se to líbí. Třeba mně.“ 

Jelikoţ z jeho sdělení vyplývá, ţe se nepovaţuje za „normálního“ člověka. Na otázku, co si o 

sobě vlastně myslí, nedokáţe uspokojivě odpovědět. Uznává, ţe nedělá zcela běţné věci, ale 

to mu vyhovuje. Je rád součástí minoritní skupiny.  

Sám od sebe se vrací k sobě vlastní zkušenosti se subkulturami. Zmiňuje další 

společný prvek, který propojuje jednotlivé subkultury – tělesné modifikace. Jiţ v počáteční 

fázi vyprávění ho přiřadil k punku. Modifikace tedy zřejmě vnímá jako nedílnou součást 

subkulturní příslušnosti. Srovnává se s metalisty, kteří se sebepoškozují řezáním, coţ on dělal 

sám od sebe jiţ ve čtrnácti letech. Ovšem proti jejich řezání se vymezuje. On se řezal za 

estetickým účelem, kdeţto italisti mají psychickou poruchu. „Ale piercing, tetování, 

skarifikace, veškerý úpravy těla, jako i ty extrémní, jako implantáty a takovýhle věci, všechno 

se to prolíná v těhle subkulturách. To je to, co nás spojuje.“ To, ţe zde uvádí mnoţné číslo, 

„nás“ spojuje, naznačuje, ţe členy všech subkultur povaţuje za spřízněnou skupinu lidí a sám 

sebe do ní zařazuje také. Dostává se k popisu Hellu, který charakterizuje jako „maják“, kde se 

schází nejrůznější subkultury a jejich příslušníci se díky němu navzájem znají.  Konkrétně zde 

hovoří o své pracovní zkušenosti s Hellem, která mu umoţnila poznat hodně lidí se zájmem 

v modifikacích. Jako obvykle i nyní vyjmenovává nejrůznější kapely a jednotlivce, které mívá 

šanci v Hellu potkat.  

Jakmile se sám Robert dostal k tělesným modifikacím, poţádala jsem ho, zda by mi 

řekl něco víc o jeho modifikacích. Po úvodním zdráhání začal chronologicky od první 

modifikace, kterou si udělal sám ve čtrnácti letech. Jak uţ tomu bylo několikrát v předchozí 

části vyprávění, i tentokrát zmiňuje, ţe ačkoliv chtěl tetování a piercing, nebylo mu to 

umoţněno. Bylo jen jediné tetovací studio a piercingové šperky byly velmi drahé. Popisuje, 

jak o modifikacích sháněl informace z internetu. Steve Haworth se stal jeho vzorem. Byl 

prvním člověkem s podkoţními implantáty. V dalším popisu se zaměřuje na první aplikaci 

piercingu, postupně i druhou a třetí, jelikoţ z finančních důvodů pouţíval nesprávný šperk, 
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který v místě vpichu nedrţel. O piercingových špercích hovoří i v souvislosti s punkovým 

obchodem, kde se daly předraţené koupit. Zde naráţí na fakt, ţe v tomto obchodě bylo tehdy 

všechno předraţené, přestoţe to bylo punkové oblečení, které prohlašuje ideu „do it yoursefl“. 

Posléze líčí tetovací salón, kde si nechal profesionálně aplikovat první piercing a svůj první 

intimní piercing. Zdůrazňuje, ţe v punkovém období (nyní hovoří v mnoţném čísle) jeho a 

kamarády spojovala společná modifikace – vypálený spínací špendlík do kůţe. Je velmi 

potěšený, ţe mi můţe otisk ukázat. Zdá se, ţe má ze své práce radost. Vypravěč upozorňuje, 

ţe byl teprve třetím člověkem, kterému v Hellu dělali implantáty. Okrajově hovoří o 

zaměstnancích Hellu a uvádí, ţe nemají ţádné odborné zdravotnické vzdělání. Ovšem 

upozorňuje, ţe všichni mají vysokoškolské diplomy z jiných oborů.  

Ačkoliv se mě v jednom okamţiku Robert táţe, co bych chtěla o modifikacích slyšet, na mou 

odpověď nečeká a vypráví dál o svých modifikacích. V souvislosti se splitem jazyka uvádí, 

„…, já uţ jsem to říkal v x rozhovorech taky, ţe se ptali „proč implantát, proč jazyk“.  

Ačkoliv jsem se na důvod, proč si nechal udělat split jazyka neptala, sám mi ho sdělil. Svěřil 

se, ţe má rád ještěry a hady, ukazuje mi jeho implantát na ruce, který připomíná ještěří hřbet. 

Vypráví k němu jeden příběh, kdy si na koncertě poranil ruku a musel jít na ošetření do 

nemocnice, kde ho překvapila lékařka svým pozitivním přístupem k jeho modifikaci, coţ 

Robert pravděpodobně nečekal. Dále pokračuje vyjmenováváním a popisem svých 

modifikací. Zvláštní důraz přikládá vyřezaným motivům, na které je zřejmě hrdý. Upozorňuje 

na vytrpěnou bolest, kterou proţíval při procesu vzniku. A to, ţe jsou motivy podařené i po 

zahojení, povaţuje za „svůj“ velký úspěch. Své vyprávění končí popisem samotného sezení 

při cuttingu, kdy se zaměřuje na náročnost jednotlivých kroků. „No … tak to je asi tak 

v kostce“, zcela ukončuje rozhovor. Přestoţe z poslední věty jasně vyplývá, ţe neřekl vše a 

snaţil pro účely rozhovoru své vyprávění zjednodušit a zestručnit, na otázku, zda bych chtěl 

svou naraci shrnout či doplnit, reagoval nezájmem.   
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 3.1.2.1.  Shrnutí rozhovoru č. 2 

 

V první fázi informátor o svém dětství hovořil velmi stručně. Základní směr narace se 

striktně drţel subkulturní zkušenosti. Informátor nejen, ţe příliš nehovořil o svém dětství, ale 

jen výjimečně se zmiňoval o svých přátelích a škole, vţdy v kontextu subkultury, a o vztazích 

ani povolání se nezmínil vůbec.  

Jiţ v úvodní části se vymezuje proti konformním rodičům. Demonstrace vlastní 

odlišnosti se ve vyprávění vyskytuje několikrát. Svou odlišnost kromě porovnání s rodiči 

vyvozuje z obliby depresivní hudby, nezvyklého humoru, terorizování ve škole. Odlišnost 

vychází z toho, jaký je.  

Vyprávění omezil na subkulturní zkušenost, kterou nejčastěji v osobním případě 

spojuje s hudbou. V rámci podrobného popisu všech subkultur se zaměřuje také na vizáţ a 

ideologii, ale tato témata jiţ nevztahuje k vlastní osobě.  První subkulturu, punk, popisuje ve 

srovnání s dalšími subkulturami v poměrně osobním rozměru. O jiných tématech většinou 

hovořil zcela neosobně, jako by byl pouhým vnějším pozorovatelem subkulturních projevů. 

Silně se zaměřoval na všeobecný popis jednotlivých subkultur, k nimţ sám sebe vztahoval jen 

výjimečně. Popis jednotlivých subkultur se většinou vztahuje k jeho osobní zkušenosti, ale 

v některých případech se zaměřuje na subkultury, se kterými nemá přímou osobní zkušenost. 

Pokud jiţ hovoří o sobě, v zásadě se jen minimálně pohybuje v širším společenském kontextu.  

Pohlíţí na sebe jako na individualitu. Jinak je tomu v případě, kdy popisuje např. vývoj 

vztahu k subkultuře punku. Zde svůj přístup zobecňuje, jako obvyklý průběh, který se týká 

všech členů subkultur. V kolektivních pojmech hovoří v souvislosti s modifikacemi a studiem 

Hell, které vztahuje na celé široké subkulturní prostředí. V kolektivních pojmech hovoří o 

členech subkultur. Spojuje všechny do jednoho prostředí. V průběhu celého vyprávění se 

snaţí vzbudit dojem dobré obeznámenosti s tématem. Velkou pozornost věnoval hnutí Antifa, 

do kterého se aktivně zapojil. Věnoval se událostem, kvůli kterým se rozhodl angaţovat, i 

průběhu této aktivity. Podrobně popisoval některé osoby s vysokým společenským statusem a 

podobně i určitá prostředí (Hell, Brutal Assoult), o kterých se zřejmě domnívá, ţe jsou 

v rámci subkultur ceněna.  
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3.1.3. REKONSTRUKCE ROZHOVORU Č. 3 

 

 Pavel narozený roku 1981dostal na úvod rozhovoru stejnou otázku jako předchozí 

informátoři, měl začít vyprávět o svém dětství. Vypravěč si byl patrně velmi nejistý, zda tím, 

co mi říká, splňuje moje očekávání. Úvod svého vyprávění pojímá stručně. Na prvním místě 

zmiňuje místo narození, ale hned vzápětí dodává, ţe v Praze, kde se narodil, nevyrůstal. 

Vyrůstal u babičky na vesnici, protoţe matka, která Pavla a jeho sestru vychovávala bez otce, 

pracovala v Praze. Jiţ v této části se Pavel zaráţí a přemýšlí, zda snad v této době přišel do 

styku s nějakou subkulturou. První část vyprávění končí stěhováním do Prahy. Z úvodu 

vyprávění soudím, ţe na dětství na vesnici nevzpomíná příliš rád nebo ho přinejmenším 

nepovaţuje za příliš významné v jeho ţivotě. 

 Po ubezpečení, ţe se rozhovor ubírá správným směrem, pokračuje základní školou, 

kde by snad opět rád zmínil nějaké setkání se subkulturou, ale konstatuje, ţe „jako nějaká 

skupina lidí, tak je podle všechno stejný, jakoţe. To se to na tý základce ještě nijak netřídí, mi 

přijde“. Soudím, ţe se Pavel snaţí své vyprávění vystavět pouze na tématu subkultur a o 

stránkách svého ţivota, která se tématu rozhovoru podle něj přímo netýkají, příliš hovořit 

nechce. K punku se dostal na střední škole a říká, „na tom člověk nějak vyrůstal.“ Zdá se mu 

samozřejmé, ţe se s punkem setkal. Nepovaţuje za nutné popisovat, jak se s punkem 

seznámil. Ovšem z této věty lze vyčíst, ţe období, které spojuje s punkem, probíhalo během 

jeho dospívání, bylo konzistentní, ale zdá se, ţe časem se jeho postoj k punku změnil.   

 Poté, co jsem se zeptala na setkání s punkem, mi odpovídá, ţe nahrávky získával 

přirozeně od kamarádů, kteří také byli „punk“ a s kterými vyrůstal. Zřejmě tedy docházelo 

ke vzájemnému ovlivňování. Střední školu označuje za období, které proţil v punkové 

subkultuře. Ovšem upozorňuje, ţe jeho vztah k punku se postupem času měnil, přinejmenším 

se vyvíjela hudba, kterou poslouchal.  

 Z punku přechází na grindcore, který začal poslouchat na konci střední školy nebo 

těsně po jejím ukončení. Vyhýbá se popisu subkultury, místo toho přesně vymezuje období 

svého přičlenění na dva roky a popisuje, jaký vztah má k subkultuře dnes. V podstatě se snaţí 

dát najevo, ţe v současné době se v této subkultuře nepohybuje, pouze jednou za rok navštíví 

festival Obscene Extreme a to kvůli přátelům, nikoliv kvůli hudbě. V souvislosti s festivalem 

se zmiňuje také o spolupráci se studiem Hell. Ovšem ani zde nepovaţuje za nutné posluchači 

(mně) vysvětlovat spojitost mezi Hellem a svou osobou.  

 Na dotaz týkající se seznámení s grindcorem odpovídá, „to člověk asi hledal něco 

novýho, novýho v tom punku. A hledal něco tvrdšího“. Jako první zmiňuje vlastní zájem, sám 

hledal tvrdší hudbu. Ale vzápětí zmiňuje i vnější vlivy, jako kamarády, kteří mu buď poskytli 

nějakou nahrávku, nebo mu doporučili jít na koncert grindcorové kapely.  

 Jako velmi zajímavé povaţuji jeho upozornění, „A pak kdyţ to tak vezmu, tak mně se 

to tak jako prolíná. Já jakoby nejsem vyhraněnej, ţe bych poslouchal fakt jenom todle. I dost 

to Oi a skinheadský kapely, to je mi taky blízký vlastně. A teďka i tou vizáţí, kdyţ to tak 

vezmu“. Z toho sdělení se zdá, ţe Pavel chce předem zamezit „zaškatulkování“ do jediné 

subkultury. Zřejmě si zakládá na tom, ţe není vyhraněný a dokáţe se pohybovat ve více 

subkulturách. Dokonce s prolínáním hudby různých stylů zmiňuje i vizáţ, takţe ji povaţuje za 

důleţitou součást své osoby a uvědomuje si, ţe podle vizáţe by ho lidé mohli přiřazovat do 

jedné subkultury, ale je to tak špatně, protoţe se v jeho vizáţi mísí více prvků z různých 

subkultur. Zvláštní důraz přikládá své toleranci vůči více hudebním stylům, která se zvětšuje 

s postupem věku.     

 V okamţiku, kdy chci znát odpověď na jeho vlastní míru identifikace se subkulturami, 

uvědomí si, ţe mu je stále nejbliţší punk. Uvaţuje, ţe všechny subkultury jsou propojené díky 

lidem, kteří se pohybují na stejných akcích. V souvislosti s tím také naráţí na jeho hobby, 
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kterým je fotbal. Upozorňuje, ţe fandí Bohemians, a ţe na fotbalových utkáních potkává také 

fanoušky z nejrůznějších subkultur.  Zdá se, ţe mezi subkulturami nestaví pevné hranice i dík 

tomu, ţe se domnívá, ţe se všichni punkeři v Praze znají navzájem.  

 Kdyţ jsem chtěla, aby mi konkrétně popsal svůj subkulturní vývoj, letmo se zmínil o 

koncertech, díky kterým poznával novou hudbu. Pokračoval tím, ţe si sám zjišťoval 

informace o kapelách a připojuje povzdech nad tím, jak je dnes snadné sehnat hudební nosiče, 

kdeţto za jeho mládí to bylo poměrně obtíţné a tudíţ si starých hudebních nosičů dodnes 

váţí. Co se týče hudby, přiznává, ţe začínal na českých kapelách, které ale dnes uţ 

neposlouchá. Neustále zdůrazňuje vývoj svého postoje k punku. Dává najevo, ţe poslouchal 

pouze věkově starší kapely, z čehoţ vyvozuji, ţe pro něj byly většími vzory, neţ by byli 

mladší nebo stejně staří hudebníci. Vyjmenovává názvy kapel, aniţ by měl potřebu je více 

popisovat.  

 Být „punk“ pro něj znamenalo odlišení od mainstremu. Na druhém místě říká, ţe se 

mu líbil punk, nejvíce hudba. Líbila se mu i móda a zmiňuje o konkrétních prvcích stylu, 

které nosíval. Poté se ocitá v současnosti a hovoří o oblečení, které nosí dnes. Srovnává tedy 

punkové, doma udělané oblečení se značkovými kusy, které nosí dnes. Nejvíce vyhledává 

skinheadské značky a oblečení s tattoo motivy. V této souvislosti říká, „Protoţe vlastně … já 

jsem začal s kérováním aţ někdy ve dvaceti“. Při první zmínce o tetování upozorňuje na to, ţe 

první tetování měl dle jeho názoru pozdě, a pokračuje aţ ke sdělení, ţe chce být potetován po 

celém těle, kromě obličeje. Zde se tedy ukazuje, ţe tetování je téma, o kterém by rád mluvil, 

ţe pro něj znamená velmi mnoho a zakládá si na něm. Odpověď uzavírá návratem k módním 

značkám. Vůbec na tomto místě nehovořil o společnosti, v které se pohyboval. Znamená to 

snad, ţe subkulturní příslušnost spojuje pouze se stylem hudby a vizáţe? Místo vlastních 

proţitků subkulturní příslušnosti mluví o reakcích okolí na svou osobu. Jako punker poutal 

pozornost a poutá ji i dnes, na coţ si zvykl. Zdá se, ţe upozorňuje na svou současnou vizáţ, 

která zřejmě není okolím úplně přijímána. I kdyţ zde jiţ podruhé pokládám otázku, jak sám 

proţívá „být punk“, neodpovídá na ni. Je pravděpodobné, ţe otázku nepochopil, protoţe její 

vyznění nemusí být jednoznačné. Reaguje na ni tím, ţe mu vyhovuje jeho ţivotní styl a 

reakcemi okolí se nezabývá. Modifikace vnímá jako neodmyslitelnou součást své osobnosti.  

 Z předchozího odstavce je zřejmé, ţe lepší cestou vedení rozhovoru budou spíše 

dotazy směřující na vnější aspekty Pavlovi subkulturní příslušnosti. Ptám se tedy na reakce 

rodiny. Hned v úvodu mě Pavel seznamuje s otcovou smrtí, kdyţ mu bylo čtrnáct let. I kdyţ 

se zdá, ţe vztah s otcem nebyl příliš blízký, nabízí se zde jedna otázka. Je moţné najít nějakou 

souvislost mezi smrtí otce a vstupem do punkové subkultury? Obě události se odehrály 

přibliţně kolem čtrnáctého roku Pavlova ţivota. Na toto téma však Pavel vůbec nehovoří. 

Vypravěč se zaměřuje na reakce matky a srovnává její první odmítavou reakci s dnešním 

stavem, kdy jiţ tetování přijímá bez větších problémů. Zde se opět odkrývá Pavlova záliba 

v tetování, „Uţ pochopila, ţe to není něco jako jedna dvě kérky, takovýho ţe by člověk 

zkoušel. Ale ţe to je pro mě prostě ţivotní styl nebo ţivotní cíl“.   

 Pavel by se bez většího váhání zařadil také do skupiny moderních primitivů. Soudí tak 

podle toho, ţe má „dost“ modifikací a má blízké vazby na studio Hell. Zaměstnance Hellu 

tedy podle všeho povaţuje za moderní primitivy. Zvlášť vyzdvihuje svůj vztah s Mílou, 

spolumajitelem Hellu, který ještě umocňuje upozorněním na společné pracovní aktivity. 

Z takového popisu soudím, ţe si známosti s Mílou váţí. Znovu zdůrazňuje, ţe Hellu pomáhá i 

při organizaci vystoupení. Jelikoţ sám vytahuje lidi na háky, zamýšlí se nad tím, ţe on sám 

ještě nevisel. Tím, ţe uvádí, ţe dokáţe vytáhnout člověka na hácích, chce upozornit na 

tělesnou sílu – muţnost. Zdá se, ţe aby se ospravedlnil, upozorňuje, ţe se v budoucnosti 

chystá také pověsit.    

 Na otázku ohledně významu modifikací odpovídá jednou větou, ţe se jedná o rituál. 

Poté začne popisovat svého tatéra a závislost, jakou si na tetování vypěstoval. I přes četnost 
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sezení u tatéra upozorňuje, ţe je pro něj tetování stále bolestivou záleţitostí. Z takové 

informace soudím, ţe chce dát najevo přemáhání bolesti, kterou dokáţe potlačit. O tetování 

zde v lehké nadsázce hovoří jako o něčem povinném, co se „musí“ dodělat. Nakonec se vrací 

k poloţené otázce a přiznává, ţe ačkoliv pro něj tetování většinou význam má, najdou se i 

plochy, které slouţí jako pouhé pozadí či propojení plochy. Aby přesvědčil, ţe pro něj je 

smysl tetování důleţitý, popisuje své první tetování, které se mu líbilo pouze esteticky a dnes 

ho lituje.  

 Pavla se v tuto chvíli táţu, zda stejný význam přikládal i punku či jiné subkultuře, zda 

se zajímal o hlavní myšlenky subkultur. Shrnuje, ţe o punk se zajímá a s některými aspekty 

souhlasí, kdeţto s jinými ne. Hovoří v přítomném čase, čili se potvrzují jeho slova, ţe je mu 

punk stále blízký. Jako jemu nejbliţší aspekty uvádí rebelství a touhu odlišit se.  

 Na otázku ohledně jeho vztahu k hnutí skinheads se v první řadě snaţí upozornit na 

jednotlivé větve této subkultury a upřesňuje, s kterou z nich se on sám ztotoţňuje. Nelíbí se 

mu, ţe veřejnost povaţuje skinheady za neonacisty. Sám by se zařadil k Sharps, ovšem 

přiznává, ţe ačkoliv hlásají antirasistickou ideologii, on sám má potíţe s tolerancí Romů. 

Obhajuje se špatnými zkušenostmi s Romy a zároveň dodává, ţe s jinými kulturami problém 

nemá. V podstatě ačkoliv přiznává svůj negativní postoj k Romům, snaţí se nepůsobit jako 

rasista. Přesto o jiných národnostech hovoří s jakýmsi despektem.  

 Další moje otázka se týká seznámení se subkulturou skinheads. Pavel má jasnou 

odpověď. Se skinheads se setkal poprvé prostřednictvím hudby. Za zásadní povaţuje 

vzájemné propojení punku a skinheads. Dokazuje to na příkladu koncertů, kde se mísí punkeři 

se skinheady. Ve výsledku zmiňuje hudbu, společnost, fotbal, koncerty a módu jako 

jednotlivé prvky, které spojují punk se skinheads. Silně se vymezuje proti politické 

příslušnosti a jakýmkoliv sympatiím, jakémukoliv politickému názoru. Uvádí na pravou míru, 

ţe v rámci subkultury mu jde především o hudbu, čímţ se snaţí přesvědčit, ţe politika je pro 

něj naprosto bezvýznamná.  

 Na dotaz ohledně jeho styků s oběma subkulturami odpovídá zpočátku zmateně. 

Povaţuji to za doklad toho, ţe mezi subkulturami skutečně nemá vymezené hranice. Přiznává, 

ţe punkery a skinheady rozlišuje především podle vzhledu. Avšak sám se obléká na pomezí 

skinheada a punkera. Jednotlivé styly kombinuje podle nálady. V souvislosti s oblečením 

zmiňuje, ţe v podstatě rád provokuje. Z toho vyplývá snaha upoutat na sebe pozornost a 

vymykat se konvencím i v rámci subkultur. Je zřejmé, ţe si je přesně vědom, jaké stylové 

prvky které subkultuře přísluší. V souvislosti s oblečením se vyjadřuje k metalistům i 

metalové hudbě, a upozorňuje, ţe tento styl nikdy neměl rád, přestoţe je hodně podobný 

grindcoru, který poslouchal. Zdá se, ţe se převáţně zaměřuje na vnější rysy subkultur, jelikoţ 

uvádí, „Ale čistě metal, to je vopravdu … To jsou přesně takový ty máničky, všechni v černým. 

To uţ tak z legrace jenom“. 

 Kdyţ zazní otázka na kamarády, automaticky hovoří o svých spoluţácích ze základky. 

Snaţí se je popsat a zařadit do subkultur. Snaţí se dát najevo, ţe vidí velký rozdíl mezi 

punkery „nádraţáky“ a klasickými punkery, za které povaţuje sebe a tyto své spoluţáky. 

Projevuje znepokojení nad tím, ţe „nádraţáci“ kazí punkerům pověst. Některé své kamarády 

popisuje jako „normální“, kteří nikdy punk neposlouchali. Opět lze z hodnocení a popisu 

usoudit, ţe jedním z hlavních kritérií v rámci subkulturní příslušnosti jsou pro něj vnější 

znaky – vizáţ. Mezi nejbliţší přátele řadí tedy své spoluţáky bez ohledu na jejich subkulturní 

příslušnost. Další kamarády má prý v Hellu, mezi fotbalovými fanoušky, na nejrůznějších 

hudebních akcích, i kdyţ na konci tohoto výčtu si uvědomuje, ţe v subkulturním prostředí 

zase tolik dobrých přátel nemá.  

 V otázce se Pavla ptám, jak ho napadlo oholit si číro, které prý dlouho nosil. Pavel se 

hned v úvodu snaţí vyzdvihnout, ţe číro je pro něj stále běţným účesem, který si nespojuje 

jen s punkovým obdobím v dospívání. V současnosti prý dává přes vizáţí přednost pohodlí a 
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hlavně, ţe momentálně si nechává potetovat hlavu, takţe by vlasy byly nepraktické. Aby ale 

své punkové příslušnosti dodal důraz, upozorňuje, ţe na střední škole měl číro neustále, 

nebylo pro něj jen chvilkovou záleţitostí.  

 Potvrzuje mou domněnku, ţe prvky jednotlivých subkulturních stylů kombinuje bez 

většího rozmyslu.  „Chodim v tý módě, která se mi líbí, ale to co mam na hlavě, to s tim vůbec 

nemusí souviset.“ V podstatě se zdá, ţe tato problematika mu nic neříká a moje otázky 

povaţuje za hloupé.  

 Záměrně tedy měním téma a ptám se na Pavlovu práci. Na tuto otázku odpovídá 

zeširoka a zdá se, ţe se mu o tomto tématu mluví poměrně dobře. Vypráví o svém studiu na 

střední škole stavební. Zmiňuje se i o krátkém pokusu vystudovat vysokou školu. V popisu se 

snaţí zdůrazňovat fakt, ţe má maturitu, takţe by teoreticky mohl vykonávat i odbornější 

profese. Zdůvodňuje, proč nedělá práci na jeho kvalifikační úrovni. Zřejmě nechce, aby na něj 

okolí nahlíţelo jako na dělníka, protoţe tuto činnost vykonává dobrovolně a dobrovolně se 

vzdal vyššího pracovního postu. Snaţí se zvýraznit svůj pracovní postup, kdy se vypracoval 

z nízké pozice na vyšší. Celý odstavec dle mého názoru chce přesvědčit posluchače, ţe 

pracovní pozice neodpovídá Pavlově kvalifikaci, snaţí se přesvědčit o vyšším společenském 

statusu, neţ by se na první pohled mohlo zdát. V rámci popisu různých zaměstnání zmiňuje i 

spolupráci s Mílou z Hellu, v rámci které Pavel postavil novou pobočku Hellu. Na tomto 

příkladu se snaţí ukázat, jak významnou funkci v tomto projektu zastupoval, a ţe Míla byl 

tím, kdo přestal svou roli zvládat. Ačkoli není jednoduché získat zednickou praxi a následně 

ţivnostenský list, Pavlovi se podařilo je získat. Po rozsáhlém popisu své pracovní činnosti 

jako zedník se dostává ke své současné práci dřevorubce. O této práci s kamarádem uvaţoval 

delší dobu, protoţe kamarád měl zájem na tom, aby s ním Pavel spolupracoval. Opět se snaţí 

ukázat, ţe byl ţádanou pracovní silou. V rámci současné práce se ještě zmíní o stálé 

spolupráci s Mílou, kdy si sám vybírá zakázky. Zřejmě se tedy snaţí upozorňovat na Mílu, 

jako spolumajitele Hellu, díky kterému cítí propojení s tímto studiem. Zároveň si však chce 

zachovat úroveň svého postavení, kdy i přestoţe byl Míla jeho oficiálním nadřízeným, snaţí 

se s ním stavět na stejnou úroveň. O současné práci vypráví poměrně stručně v porovnání 

s předchozí činností.  

 Další otázka se dotýká subkulturního vyţití na Šumavě, kde Pavel pracuje. Odpověď 

zní, ţe víkendy tráví v Praze, navíc na Šumavě na ţádné akce není čas. V této souvislosti 

upozorňuje, ţe on i jeho kolega jezdí ze Šumavy na motorce. Také se dozvídám, ţe Pavel má 

v Praze syna, za kterým se právě ze Šumavy pravidelně vydává. Automaticky mi vysvětluje 

jeho situaci jako rodiče a jeho nynější vztah s matkou dítěte.    

 Pokud tedy pozměním otázku, zda chodí na koncerty v Praze, odpovídá, ţe v minulosti 

chodil kaţdý víkend. Postupem času však svou přítomnost na koncertech omezil a vybírá se 

jen ty zajímavější a kvalitnější. Z toho usuzuji, ţe má vypravěč pocit, ţe ve svém věku uţ 

všechny kapely, které chce znát, zná a nemá potřebu se seznamovat s novými. Zmiňuje se 

také o tom, ţe se o akcích dozvídá většinou prostřednictvím internetu, hlavně Facebooku, 

který právě pro jeho přesycenost informacemi a událostmi kritizuje.  

 V hudbě neupřednostňuje pouze jeden styl, a dokonce k hudebním stylům jako punk, 

grindcore, skinheadským kapelám a Oi! přidává ještě psychobilly, na které prý chodí jen 

pokud osobně zná členy kapely. Z výpovědi vyplývá, ţe obecně preferuje kapely, které jiţ 

dopředu zná nebo zná jejich členy. 

 Moje další otázka směřovala zpět k době, kdy se začínala formovat jeho punková 

příslušnost. Začátky vidí jiţ v deváté třídě základní školy, kdy začínal experimentovat s vlasy 

a nechal si poprvé oholit číro. Zmiňuje i negativní reakci své matky. O hudbě ani o jiných 

aspektech punku nehovoří. V druhé části odpovědi, kdy jsem musela zopakovat svou otázku, 

začíná tematizovat punkovou módu. Celý průběh identifikace s punkem hodnotí jako 

„klasický“ čili se mu zdá běţné jeho vývoj běţný pravděpodobně ve srovnání se svými 
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vrstevníky. Na samém začátku ztotoţnění s punkem podle jeho slov „módu neřešili“. Mluví 

tedy o sobě i o svých kamarádech, s kterými se v punkové subkultuře začínal pohybovat. Na 

tomto místě zcela odbočuje od otázky a poţaduje opětovně zopakovat otázku. V další části 

odpovědi se jiţ vyjasňuje, ţe hovoří o sobě i o svých spoluţácích ze základní školy, „my jsme 

do toho vlítli tak nějak společně“. Ačkoliv se k punku přiklonilo více Pavlových spoluţáků, 

jejich identifikace byla pouze dočasná. Punkovou společnost začal poznávat díky 

navštěvování koncertů. Za důleţitou osobu povaţuje Ondru B., ke kterému vzhlíţeli, přestoţe 

nebyl „starší punkáč“. V jiných případech povaţovali za vzor starší punkery, coţ doplňuje 

Pavlovo dřívější sdělení, ţe poslouchal jen starší kapely. Pavel ještě upozorňuje, ţe se (on 

s kamarády) dostali na úroveň starších punkerů kolem dvaceti let. Stále hovoří i za své 

kamarády. Spoluţáka Ondru popisuje, coţ je pro Pavla poměrně neobvyklé, a zdůrazňuje, ţe 

ho znali velmi dobře. Díky Ondrovi se dostávali i k zahraničním punkovým skupinám. Sám 

na závěr tohoto tématu přiznává, ţe pro něj, jako mladého punkera, byl kamarád Ondra 

zásadním osobou, co se týče distribuce hudby. 

 V další otázce se zajímám o začátek identifikace se skinheadskou subkulturou. K té se 

Pavel dostal prý postupem času. Ačkoliv v dřívější části rozhovoru na podobnou otázku 

odpovídal tak, ţe se skinheadskou subkulturou seznámil díky koncertům, které navštěvoval, 

nyní zmiňuje svého spoluţáka, který patřil do skinheadské subkultury. Vysvětluje, ţe se s ním 

seznámil přes dalšího kamaráda. Postupem času se sám začal o skinheadskou subkulturu 

zajímat a také se mu líbila móda. Opět se potvrzuje, ţe pro Pavla jedním z nejdůleţitějších 

nebo moţná i nejdůleţitějším subkulturním aspektem je móda, potaţmo vizáţ. Časově řadí 

své skinheadské období na konec střední školy. Do té doby se povaţoval za „klasického“ 

punkera. „Klasický“ punker pro něj znamená punker „objevovatel“, kdy hlavní náplní byl 

alkohol a aţ na druhém místě koncerty. Aby tuto informaci doloţil, přikládá historku o svém 

kamarádovi.   

 Vylučuje, ţe by s poznáním punku skončil jeho příklon k punku. Dokazuje to 

tvrzením, ţe i dnes stále punk poslouchá. Upozorňuje, ţe měl i grindcorové období, které ho 

omrzelo. Uvádí, ţe rozdíl mezi skinheads a punkem vidí minimální, především však v hudbě. 

Rozlišuje mezi texty a vzhledem lidí, v dalších hlediscích tyto subkultury povaţuje za velmi 

blízké. 

 Při zmínce o textech se Pavla ptám, jaký pro něj mají význam. Automaticky začne 

uvaţovat nad texty cizojazyčnými. V první řadě oznamuje, ţe neumí anglický jazyk, takţe 

textům nerozumí. Díky tomu prý texty ani neřeší. Při své výpovědi dává najevo určitou lítost 

nad tím, ţe se jazyk nenaučil a ţe neodjel do zahraničí. Zde se dostává ke svému soukromí. 

Připouští, ţe je pro něj důleţitější hudba neţ texty, ale ţe pokud se o nějakou kapelu zajímá, 

většinou ví, na jaká témata se kapela ve svých textech zaměřuje. Jako uvádí příklad, kdy se 

některé kapely ve svých textech angaţují v oblasti ochrany zvířat. Vyjadřuje se k tomu, „Jako 

v tomhle se já teda zrovna nějak neangaţuju. Já mam zvířata rád, ale ţe bych byl ten, co 

chodí protestovat třeba proti koţešinám …Já třeba jezdim na motorce v kůţi, ale jako … je to 

tak a nezměnim na tom nic, takţe mi to přijde zbytečný“.  

 Na dotaz na angaţovanost odpovídá zpočátku zdráhavě. Znovu zdůrazňuje, ţe hudba 

byla základním prvkem jeho subkulturní příslušnosti. Zmiňuje několik nekonkrétních akcí, 

kterých se zúčastnil, a dodává, ţe tyto demonstrace nebyly zaměřeny politicky. Zdá se, ţe 

aktivitu v rámci subkultury chápe jako boj, jelikoţ navazuje „A člověk se spíš vyřádil na tom 

fotbale, kdyţ jsem byl mladší. To se jezdilo na výjezdy, i v kotli, ty různý „potyčky“, občas“. 

Této souvztaţnosti by se dalo rozumět i tak, ţe angaţovanost chápe ve smyslu skupinově 

organizovaných akcí, které si spojuje s fotbalovými výjezdy a potyčkami. Vypravěč se 

zároveň snaţí sníţit „váţnost“ právě řečeného, takţe upřesňuje, ţe se takových potyček 

zúčastnil jen několikrát v mládí a ani tehdy nebyly jeho hlavním cílem. Aby Pavel dodal důraz 

své apolitičnosti, uvádí, ţe lidé, kteří chodí protestovat na určité demonstrace, jako příklad 



50 
 

uvádí Antifu, jsou mu nesympatičtí.  

 Následující otázka rozšiřuje téma fotbalu. Pavel reaguje vysvětlením současného 

stavu, kdy na fotbal nemá čas a navíc na jeho oblíbený klub uţ nechodí. Říká, ţe na fotbal 

stále chodí, ale uţ jen za kamarády. Fotbal tedy chápu jako odreagování a jakousi 

společenskou událost. Ve vyprávění se nyní navrací do dob, kdy jezdili na výjezdy. Zde 

hovoří v mnoţném, pravděpodobně o fanoušcích klubu Bohemians.  

 Na otázku ohledně toho, jací lidé navštěvují fotbalové zápasy, odpovídá „právě 

Bohemka je jedinej tým, kde kdyţ tam přijde punkáč, tak to nikomu nevadí. Protoţe většinou 

v těch ultras jsou prostě náckové“. Rovnou odpovídá, jaká je situace v jeho favorizovaném 

klubu, který jako jeden z mála „normální“ tím, ţe ve svém jádru nemá neonacisty. Pavel 

návštěvníky fotbalových zápasů hodnotí jako směs punkerů, grinderů a skinheads. Domnívám 

se, ţe tyto jemu nejbliţší subkultury jmenuje záměrně, protoţe jsou mu nejbliţší. Tato zmínka 

se vztahuje také ke společnosti, v jaké se Pavel pohybuje. Zde dokazuje, ţe se na fotbale 

skutečně potkává mnoho typů lidí. Jako negativní případ základny fanoušků uvádí Spartu, 

která má rasistické a neonacistické jádro příznivců. Následující část Pavel vyhradil osvětlení 

toho, proč fandí právě klubu Bohemians. Přiznává, ţe prvním kritériem byla lokalita klubu, a 

aţ později se dozvěděl o jeho antirasistickém zaměření, ale snad díky tomu se stal tak 

oddaným fanouškem klubu. Aby zdůraznil výjimečnost Bohemians, vypráví příhodu svého 

kamaráda, fanouška klubu Slávia, a zároveň přiznává, ţe příběh lehce přehání, aby ukázal 

velký rozdíl mezi kluby. I jemu samotnému je jedno, kdo jak vypadá, důleţité je, ţe fandí 

stejnému klubu. K neonacistům se příliš nevyjadřuje. Přiznává, ţe k několika vzájemným 

střetům došlo. Popisuje konkrétní konflikt s neonacisty, ale vlastní poráţku odůvodňuje tím, 

ţe Pavlovi a jeho kamarádům bylo „pouhých“ patnáct let. V souvislosti s potyčkami 

upozorňuje na svůj vzhled, kterým zřejmě vzbuzuje respekt. Navíc se hájí tím, ţe 

nevyhledává násilí, ale kdyţ se do nějaké šarvátky přimíchá, je schopný se poprat. Připouští, 

ţe na fotbale byly potyčky poměrně časté, ale sám se prý zapojoval jen do těch náhodných. 

Organizovaných rozbrojů se neúčastnil. Ovšem následně upřesňuje, kdy k potyčkám 

docházelo, „Ale jako, ţe bych to vyhledával? To bylo spíš v takový tý euforii. Jako prohráli 

jsme nebo vyhráli, to uţ je jedno“. Z takového sdělení se zdá, ţe k potyčkám docházelo po 

kaţdém zápase nezávisle na výsledku. Zmiňuje, ţe zná hodně těch, kteří se jdou na fotbal 

poprat, ovšem sám se proti nim vymezuje. Nejčastěji se podle něj perou skinheadi, ke kterým 

má zajímavý postoj. „Všichni jsou rozsekaný, samá jizva. Jako mně by to vadilo i vizáţově. 

Protoţe já mam díry v uších, dermály, cecky, viď. A to je jasný, ţe by hned po tomhle šly. To 

sou kluci, který nemaj jedinej piercing. No tak oni tim ţijou, no. Tak kdyţ je to baví … 

Neodsuzuju to.“ Pavel se tedy odmítá účastnit potyček i kvůli svým piercingům, aby si je 

nepoškodil.  

 V poslední části rozhovoru jsem se po předchozích informacích zaměřila na Pavlovi 

modifikace. Své vyprávění začíná porovnáním se současnou mládeţí, která na rozdíl od něj 

začíná v mladším věku. Po menší pauze se v rozhovoru vrací ke stejnému tématu, opět se 

porovnává s mladými lidmi, kteří mají piercingy od patnácti let. Aby zmírnil svoje tvrzení, 

dodává, ţe měl jednu náušnici a popisuje její aplikaci. Nenazývá ji ale „oficiálním“ 

piercingem. Ten měl dle jeho slov „aţ“ ve dvaceti letech, tedy pozdě v porovnání s dnešními 

dospívajícími. Ve stejném věku si nechal udělat i první tetování. Zdůrazňuje, ţe po prvním 

tetování přišla dvouroční pauza a zdůvodňuje, proč k ní došlo. Popisuje potíţe s výběrem 

tatéra. Ve dvaadvaceti cítí zlom, kdy se nechal tetovat dobrovolně. Vrací se k motivu hledání 

tatéra a dostává se aţ k současnému tatérovi. Současného tatéra se snaţí popsat jako 

nejlepšího na světě, ale zároveň si stěţuje na nedostatek času a rušení termínů sezení. Náhle 

se vrací k prvnímu piercingu.  Opět zdůrazňuje pauzu, která mezi prvním a druhým 

piercingem nastala. Jako důleţitý bod zmiňuje příchod do studia Hell. V souvislosti s ním 

rozplétá svůj osobní vztah s tamější piercerkou, díky které se frekvence nových piercingů 
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zvýšila. Ale zároveň dodává, ţe některé z piercingů uţ nemá. V dalším vyprávění Pavel 

pokračuje přesvědčováním, ţe další piercingy jiţ nebude rozšiřovat. Jenţe navzdory tomuto 

tvrzení mluví o piercingu, který by chtěl, ale není si jím jistý. Vysvětluje, jaké potíţe by s jeho 

aplikací a hojením mohly nastat. Zmiňuje se o své vášni pro roztahování vpichů, běţné šířky 

piercingových náušnic uţ jsou málo. V souvislosti s tím vyjmenovává všechny místa, která 

měl či má roztáhnuté. V rámci toho zmiňuje historku o tom, jak ztratil náušnici z nosu a 

připojuje své přání, co by s nosem chtěl provést. Dále pokračuje ve vyjmenovávání 

jednotlivých piercingů, které by si ještě přál nějak upravit, ale zároveň se vyskytuje nějaká 

komplikace, která mu v modifikaci brání. V jednom okamţiku si náhle uvědomil, ţe chtěl 

zavolat Mílovi z Hellu a okamţitě osvětluje proč. Postupně se zastavuje u několika piercingů, 

které má nebo měl a vysvětluje, jak je s nimi spokojený, případně byl spokojený. Po poměrně 

podrobném popisu jednotlivých ozdob se vrací ke sdělení, ţe nový piercing uţ nechce. Ovšem 

stejně jako v minulém případě i zde okamţitě v protikladu ke svému tvrzení hovoří o další 

aplikaci, které se obává, ale chtěl by ji. Pokračuje tím, co by chtěl ještě roztáhnout a dodělat, 

díky čemuţ se dostává i tetování. „No a dokérovat celý tělo.“ Načeţ mi oznamuje, které části 

těla mu ještě chybí potetovat.  

 Ptám se Pavla na jeho split jazyka. Zcela jasně uvádí motiv, líbí se mu plazy. Vrací se 

do minulosti, do dob, kdy o splitu přemýšlel. Zdůrazňuje, ţe tehdy se takové modifikace 

v České Republice nedělaly. Popisuje, jak zkontaktoval Mílu, kterého jiţ předtím znal. Při 

popisu procesu operace několikrát upozorňuje na skutečnost, ţe byl prvním člověkem v České 

Republice, komu dělali split jazyka, aby zdůraznil svou odvahu a nebezpečnost situace. 

K tomu se vztahuje i jeho upozornění, ţe operace proběhla pod částečnou narkózou, kterou 

například jeho kamarád nechtěl. Z takového upozornění vyplývá, ţe pokud by operaci 

nepodstupoval jako první, narkózu by také nevyuţil. Mluví zde v mnoţném čísle o sobě a 

týmu operatérů.  Vysvětluje, ţe před zákrokem měli zjištěno spoustu informací, takţe se snaţí 

dokázat, ţe se nejednalo o nějaký nepřipravovaný amatérský zákrok. V tomto okamţiku se 

Pavel ve svém vyprávění dostane k Čechovi, který měl split jazyka předním, ale protoţe si ho 

dělal sám doma, tak se zřejmě v Pavlových očích nepočítá jako „oficiální piercing“. Postupně 

popisuje tohoto muţe a proces jeho operace. Poté se vrací ve vyprávění k sobě a 

ospravedlňuje se, proč neumí kroutit půlkami jazyka. Zřejmě se povaţuje zastíněn muţem, 

jemuţ věnoval předchozí popis, protoţe on s půlkami jazyka kroutit umí. Svůj split 

srovnává s kamarádem, který s ním také neumí kroutit. Poté se vrací ke své roli „pokusného 

králíka“, kterou se snaţí vybarvit jako velmi důleţitou pro budoucí vývoj modifikací. 

Vysvětluje, jak sloţitě musel Mílu informovat o hojení a chování rány.  Ve chvíli, kdy jsem se 

Pavla ptala na průběh operace, nejvíce zdůrazňoval přítomnost odborného lékaře. Navíc 

dodává, ţe lékař u podobné operace asistoval poprvé, coţ povaţuje zřejmě za další prvenství a 

těší ho to. V souvislosti s lékařem ovšem zdůrazňuje, ţe operaci prováděl Míla, který chtěl mít 

na místě odborníka pro případ největší nouze. Po skončení operace popisuje proces hojení.  

 Moje následující otázka se týká dalších modifikací, které by chtěl Pavel podstoupit. 

Místo budoucích modifikací mi ovšem odpovídá tím, jaké modifikace chtěl podstoupit 

v minulosti. V jednom okamţiku přeskočí od mikrodermálních piercingů a implantátů ke 

skarifikaci, která se mu líbí. Vysvětluje, ţe si skarifikaci v podstatě nemůţe dovolit, protoţe 

by mu porušila plochu jeho tetování.  

 Navazuji dotazem ohledně jeho motivace k tetování v tak hojné míře. Jeho odpověď je 

zcela přímá a jasná. „No to je asi jednoduchá odpověď. Protoţe se mi to líbí a nelíbí se mi 

zůstat … Já chci mít prostě jen jednu kérku.“ Ačkoliv předchozí věty vyslovil s lehkou 

nadsázkou, zcela váţně se vrací ke svým začátkům s tetováním, a jak postupem času dospěl 

k přesvědčení nechat si potetovat celé tělo. Zmiňuje se o náročném vymýšlení stále nových 

motivů. Vrací se k tomu, ţe se mu tetování esteticky líbí. 

 Zajímám se o roli tetování při komunikaci s okolím. Pavel svou odpověď začíná 
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popisem kladných reakcí okolí. Ačkoliv zpočátku není příliš konkrétní, později přiznává, ţe 

na split jazyka zaţil kladné i záporné reakce. Ovšem z jeho popisu se zdá, ţe si negativní 

hodnocení nepřipouští a ani je nepovaţuje za odsuzující. Aby podal důkaz o kladných 

reakcích veřejnosti, připojuje jeden úsměvný záţitek s malým dítětem. V práci se svým 

vzhledem nikdy problémy neměl. Zdůrazňuje, ţe „normální“ lidé neposuzují druhé podle 

vzhledu, ale podle jednání. Na závěr přiznává, „Jako jasně, ţe nějaký čuměj. Ale jako ať si 

čuměj.“ Pavel si na údiv okolí zřejmě jiţ zvykl. Zároveň mu jejich pozornost můţe 

vyhovovat. Na samý závěr se Pavla ptám na roli jeho vzhledu v partnerských vztazích. 

Důrazně dává najevo, ţe se s problémem nikdy nesetkal a vysvětluje proč. Připouští však, ţe 

pokud by jeho modifikace potenciální partnerce vadily, byl by to určitě problém a vztah by 

nemohl fungovat.  
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3.1.3.1. Shrnutí rozhovoru č. 3 

 

Informátor se k otázce týkající se jeho dětství staví nechápavě. Po krátkém úvodu se 

snaţí rychle přesunout k tématu subkultur. Linii samotného vyprávění ovšem nelze příliš 

dobře posuzovat, protoţe informátor nebyl schopný mluvit v příliš dlouhých celcích, na 

kterých by se dala pozorovat struktura vyprávění.   

V odpovědích se převáţně drţí tématu subkultur, nedělá mu problém mluvit o svém 

soukromí. Častěji i během krátkých úseků vyprávění odbočuje k „zdánlivě“ vedlejším 

tématům. Více neţ předchozí informátoři nemá potřebu většinu svých ţivotních zkušeností 

popisovat, povaţuje je za samozřejmé. Jen výjimečně popisuje osoby a prostředí, kterých si 

cenní, jako významných v širší subkulturní společnosti (Hell, kamarád Ondra). Často v jedné 

odpovědi či krátké naraci střídá minulý a přítomný čas, čímţ zdůrazňoval vývoj svého postoje 

(hudba, vizáţ, fotbal). V kolektivních pojmech hovoří pouze v přímé souvislosti s kamarády 

ze základní školy a s fotbalovými fanoušky klubu Bohemians.  

Při vyprávění o subkulturní zkušenosti se často omezuje na hudbu a vizáţ. Ideologicky 

se na subkultury nezaměřuje. Spíše se vůči jakékoliv ideologii vymezuje, protoţe zdůrazňuje 

svou apolitickou orientaci, nezájem o angaţovanost a význam hudebních textů. O 

subkulturách, minimálně o subkultuře punks a skinheads nepřemýšlí jako o ohraničených 

prostředích, která se odlišují specifickými prvky. Na základě jejich historického vývoje a 

provázaného subkulturního prostředí v Praze je povaţuje za silně provázané a podobné. 

Subkulturní nálepku explicitně neodmítá, ale odmítá, ţe by ho měla omezovat jen na jednu 

určitou skupinu. Z vyprávění vyplývá, ţe by se zařadil do těchto subkultur: punk, skinheads, 

moderní primitivové, dříve snad ještě do subkulturního prostředí grindcoru a fotbalových 

fanoušků Bohemians. Téma fotbalu je také důleţitou linií vyprávění. Zaměřuje se na něj 

s časovým odstupem. Více neţ subkulturní příslušnost jsou pro informátora významné 

modifikace, kterým dává velký prostor, a dokonce k nim často odbočuje od jiných témat. Na 

modifikace se zaměřuje ve třech rovinách: piercingy, split jazyka, tetování, které má pro něj 

největší význam. Tento důraz na tělesnost ukazuje, ţe vizáţ je pro něj zřejmě nejdůleţitějším 

identifikačním prvkem v rámci subkultur.  
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3.2. TÉMATICKÁ ANALÝZA 

 

Mým cílem zde rozhodně není na příkladu tří rozhovorů dělat jakékoliv obecné závěry 

a hodnocení všech členů subkultur. Jak se v následujících řádcích ukáţe, nelze pojmenovat 

jednotný způsob seznámení či přidruţení k nějaké subkultuře. Dokonce i u jediné osoby můţe 

kontakt se subkulturou a následná identifikace probíhat v několika rovinách v závislosti na 

kontextu.  

Stejně jako ve své knize píše Muggleton, „autentický vztah k takovým otázkám, jako 

je třídní příslušnost, zformování stylu nebo okamţik, kdy se jedinec k subkultuře připojil, by 

se mohl stanovit empiricky“ 
84

, se i já v tomto ohledu opírám o názory samotných členů 

subkultur. Na základě rozhovorů se třemi osobami, které se přičleňují k určité subkultuře či 

subkulturám, se pokusím ukázat některé motivy, podmínky a způsoby, za jakých 

k identifikaci se subkulturou dochází.  

3.2.1. KONTAKT SE SUBKULTUROU 

 
Z rozhovorů je patrné, ţe se informátoři k subkulturám dostávali různými způsoby, za 

jiných okolností a s jinými očekáváními. První kontakt se subkulturou je velmi individuální 

stejně jako přístup jednotlivých informátorů ke konkrétní subkultuře.  

 

 

3.2.1.1. Způsob seznámení a vztah k subkultuře  

 

Adam:  Oni oba dva byli muzikanti. Byly pro to hodně zapálený. A vůbec nedokázali 

pochopit, ţe já o tý muzice nic nevim. Do tý doby jsem muziku vůbec. Jako měl 

jsem rád U2, ale to byl strop mýho hudebního vzdělání. … Já jsem se hrozně topil 

v tý hudbě a právě jsem se chytal těch textů. Takţe pro mě zůstaly hrozně důleţitý 

texty.  Ale ti kluci mě tak nějak vycepovali, abych začal vnímat i tu hudbu. … A 

člověk najednou ale věděl, čeho se má chytat. Najednou mi to hrozně naplnilo. Tu 

mojí krizi duše to tak jako léčilo, ţe jsem nad tím přestal úplně dumat. … Tak 

jsem se totálně ponořil do hudby. To bylo přibliţně před čtyřma a půl rukama. 

 

Robert:  A ňáký to, kdy mě poprvý začala zajímat hudba, a nějaká kultura toho se týkající, 

tak to bylo, mám dojem, kdyţ jsem viděl reklamu na nějaký chipsy. A tam byla 

taková jako rokenrolová melodie. Prostě melodie jako rock´n´roll. Tak jsem se 

potom začal víc pídit, prostě. … To mě bylo nějakých osum, devět. 

 

Na příkladu těchto dvou ukázek z rozhovorů je patrný zcela odlišný vývoj, který ale 

v obou případech směřoval k identifikaci s hudební subkulturou. Zcela záměrně jsem tuto 

kapitolu začala vztahem informátorů k hudbě. Robert se o hudbu zajímal od velmi raného 

věku osmi nebo devíti let.  

                                                             
84

 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000. s. 20.  
ISBN 1-85973-347-6.   
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Adamův přístup k hudbě byl naprosto opačný. O hudbu se nikdy nejevil větší zájem. 

Zásadní je pro něj setkání s kamarády, kteří nepřijali jeho hudební negramotnost a naučili ho 

„vnímat“ hudbu.  

  

 

3.2.1.1.1. Za jakých podmínek došlo k identifikaci se subkulturou 

 

V předchozí kapitole jsem chtěla ukázat, ţe v případě mých informátorů bylo 

nezbytné, aby mezi jejich zájmy patřila hudba, díky které se později setkali s určitou hudební 

subkulturou. Hudba byla pro mé informátory základním prvkem, na kterém později vystavěli 

svou subkulturní příslušnost. 

 

Adam:  Jak jsem začal hledat v hudbě ty pocity, tak jsem se dostal k emu, jo? K emu a 

Fugazi, k těm pradědečkům. … To mi teda zase někdo doporučil. Nevzpomenu 

si kdo.  

 

Robert:  Tak jsem poslouchal i ZZ Top a to… A někdy kolem toho čtrnáctýho roku, mam 

dojem, jsem slyšel právě ty U.K.Subs. … A tam se mi ta hudba zalíbila zase víc, 

protoţe to bylo tvrdší, dravější a … .  

 

Pavel:   No přes kamarády, klasicky. Někdo něco dotáh, kazetu a … jooo, to je dobrý. 

Tak jsme se o tom začli bádat dál (punk). 

 

Předloţené ukázky nám poskytují ukázku tří způsobů, jak se jednotliví informátoři 

setkali s hudební subkulturou díky stylu hudby, který je projevem určité subkultury. Lze tedy 

(logicky) konstatovat, ţe v těchto případech byla hudba rozhodujícím faktorem pro setkání a 

následnou identifikaci se subkulturou.  

Pro Adama nebyla důleţitá formální stránka hudby, ale její vnitřní projevy – „začal 

jsem v hudbě hledat pocity“. Vyjádření pocitů našel v emu, které se vyznačuje emocionální 

prezentací hudby. Vyjádření pocitů je tedy základním prvkem v emo hudbě. Stejně jako 

Pavlovi mu hudbu doporučil kamarád.  

Robert se s punkem setkal díky své oblibě hudby od raného dětství. V okamţiku, kdy 

narazil na punk, se mu zalíbila údernost hudby, byl „tvrdší, dravější“.  

Pavel se s punkem seznámil přes své kamarády, kteří mu nahrávku s punkovu hudbou 

doporučili. Jelikoţ se mu hudba zalíbila, začal se na ní více soustředit.  

Vidíme odlišné přístupy, kdy Adam a Robert v hudbě hledali to, co by je naplnilo. U 

Adama se jednalo o pocity, Robert zase v jiné hudbě postrádal dostatek dravosti. Pavel se 

k punku dostal díky kamarádům, aniţ by se sám o hudbu zajímal.  

 

 

3.2.1.1.2. Důvody identifikace se subkulturou  

 

Adam:  Pro mě teda v tomhle byli nejdůleţitější My Chemical Romance. Ty byli zase 

takový špinavý a temný, a to se mi hrozně líbilo. … Hlavně ten motiv pomsty mi 

tam dostal. Bylo mi to hrozně povědomí od těch samurajů. … U těch My 

Chemical Romance to bylo hrozně důleţitý pro mě, tohleto napojení na to, co 

uţ jsem dávno znal. … A mně přišlo hrozně dobrý, jak tyhle mladý, hodný kluci, 
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citlivý, to hrozně podávaj. Je to nejen vendeta vůči něčemu fyzickýmu, co se ti 

stalo, ale zároveň i psychickým nebo citovým ujmám. To bylo zase něco, s čim 

zas tak nikdo moc nepracoval z tich kapel, který jsem znal. … A kdyţ kluci z My 

Chemical Romance popisujou nějakou zhrzenou lásku, tak to spoustu lidí zaţilo 

a hrozně tomu rozumí. … A zase ty texty, člověk si u toho i pobrečí, je to jak 

v nějaký extázi a je to hrozně dobrý. 

 

Robert:  A tam se mi ta hudba zalíbila zase víc, protoţe to bylo tvrdší, dravější a … A 

v tu chvíli jsem se začal zajímat jako i o módu, jo? … Prostě byl jsem mladej a 

připadal jsem si hustě jako no. (punk) 

 

 

Pavel:  V tom mládí to bylo jako takovej protest, ţe jo. Člověk se chtěl odlišit. Bejt 

jinej neţ ty ovce, co byli všichni. I prostě se mi to líbilo. A hlavně ta muzika mě 

bavila. Coţ je podle mě základ. Jakoby líbí se ti to, baví tě to. I ta móda, ţe jo. 

 

 Pro Adama byla rozhodující kapela My Chemical Romance, díky které poznal 

subkulturu emo. Protoţe se Adam od mládí zajímal o japonská bojová umění a obdivoval 

samuraje, zaujal ho motiv pomsty, který mu právě samuraje připomínal. Dokázal se v textech 

najít, sţíval se s nimi a rozuměl jim. Hudba, kterou poslouchal předtím, mu neposkytovala 

dostatek pocitů.  

 Pro Roberta byla zásadní hudba, která se postupem času stávala stále tvrdší. Hudební 

skupiny, které poslouchal předtím, přestaly splňovat jeho nároky, podobně jako v Adamově 

případě. U Roberta se k hudbě hned v začátku přidala i móda, o kterou se v souvislosti 

s hudbou začal zajímat.  

 Pavel jako důvod svého zalíbení punku uvádí „Bejt jinej neţ ty ovce, co byli všichni“. 

V první řadě se chtěl odlišit od většinové společnosti, vyčnívat z řady. Ale „protest“ proti 

společnosti nebyl jediným důvodem, za nejdůleţitější povaţuje oblibu hudby, jako další 

aspekt subkulturní příslušnosti uvádí módu.  

 Jednotlivé aspekty, kvůli kterým se moji informátoři identifikovali s určitou 

subkulturou, byl v první řadě hudební ţánr, který jim nabízel nové podněty. Tak tomu bylo ve 

všech případech. Adam v textech emo kapely vidí „napojení na to, co uţ dávno znal“, Robert 

objevil tvrdší hudbu, po které touţil, a zároveň se mu zalíbila punková móda. V 

punkové módě se našel i Pavel, kterému šlo především o odlišení se od stejnorodého 

mainstreamu. Móda i hudba se mu líbily a zároveň plnili funkci „protestu“.  

 

 

3.2.1.1.3. Míra identifikace se subkulturou 

 

Míra, s jakou se jednotliví členové ztotoţňují se subkulturou, je velmi odlišná. Pro 

někoho je subkultura ţivotním stylem, který pro něj ztělesňuje celý jeho ţivot. Naopak pro 

jiného můţe členství v subkultuře představovat vyplnění volného času, víkendové 

odreagování nebo několik zábavných večerů na koncertě oblíbené kapely. Jak k subkultuře 

přistupovali moji informátoři, se pokusím ukázat v následujících ukázkách z rozhovorů.  

 

Adam:  No a tak jsem totálně do toho ema zapad. Totálně jsem se v tom našel. A bylo 

to hrozně dobrý. Bylo to jako taková deka, v který jsem byl totálně 

zachumlanej. Najednou to bylo všechno. Najednou jsem to viděl všechno. A 



57 
 

najednou jsem si neuměl představit, ţe by to někdy bylo nějak jinak, nebo ţe 

bych dokázal vidět svět nějak jinak neţ tehdá. 

 

Robert:  Takhle nějak s poznáváním toho punku, i kdyţ jsem přesně nevěděl, co to je 

teda, jsem začal poznávat i sebe sám. Jako, ţe jsem si třeba zkoušel … tak na 

tetování jsem neměl, na piercing taky ne, a patřilo to prostě k tý kultuře, ţe jo? 

Tak jsem si zkoušel do sebe jen tak řezat. … A vůbec jsem něvěděl, vo čem 

vlastně punk má bejt. Informace nikde nebyly. … Jsem jako vopravdu ţil punk.  

 

Pavel:   No to sem byl, určitě tu střední (punk). Jako to mládí, to bylo furt. … O tom si 

toho člověk přečte hodně na netu nebo nějaký kníţky, ţe jo? Tak jako s něčim 

tam souhlasim, viď? Protoţe to je na tom rebelství zaloţený a na tom odlišit se, 

kdyţ to řeknu jednoduše. Něco mi je, jakoţe s tim nesouhlasim. Líbí se mi to 

odlišení. … Hele to jsme s těma klukama pořád z tý základky, s tim Keňou a 

s tim Krošem, tak my jsme taková trojka, my jsme do toho vlítli tak nějak 

společně. … A nás to jako chytlo dost. 

 

Z ukázek se zdá, ţe pro moje informátory byla míra identifikace se subkulturou velmi 

silná. Adam dokonce říká, „najednou to bylo všechno“. V porovnání s Robertem či Pavlem 

zřejmě své členství v subkultuře proţíval intenzivněji, coţ je dle mého názoru do jisté míry 

dáno i charakterem jednotlivých subkultur. Pro Adama byla podstatná ideologie.  

Robert hovoří o tom, ţe nevěděl, co vlastně punk znamená, ale chtěl být punk, a tak 

dělal věci, o kterých si myslel, ţe jsou součástí punku. Své působení hodnotí jako „Jsem jako 

vopravdu ţil punk“. I v jeho případě se punk stal ţivotním stylem. 

V Pavlově případě samotná míra identifikace není tak jednoznačná. I kdyţ sám uvádí, 

ţe „je to dost chytlo“, netvrdí, ţe se pro něj punk stal naplněním ţivota nebo ţivotním stylem, 

jako v předchozích případech. Protoţe s některými prvky punku nesouhlasí, můţe to 

znamenat niţší stupeň oddanosti. Ovšem určitou roli zde můţe hrát i časový odstup od 

proţívané zkušenosti. V kaţdém případě přiznává, ţe „je to chytlo dost“.  

 

 

 

3.2.1.2. Průběh členství v subkultuře 

 

V této kapitole bych se ráda změřila na jednotlivé aspekty subkulturního členství, které 

v rozhovorech byly zmiňovány nejčastěji. Témata jsem roztřídila na čtyři hlavní, které se 

větví na konkrétnější okruhy. Jako ústřední motivy, které v alespoň v minimálním smyslu 

tematizoval kaţdý z mých informátorů, jsem roztřídila do kapitol Hudba, Styl, Aktivita a 

Společnost.  

 

3.2.1.2.1. Hudba  

 

Kapitola Hudba skrývá informace o tom, jak se informátoři dostávali k hudebním 

nahrávkám, jakou poslouchali hudbu a na jaké koncerty chodili v době, kdy se cítili být členy 

první subkultury. Pro pořádek připomínám, ţe u Adama se jedná o subkulturu emo, Robert a 

Pavel se nejdříve ztotoţňovali s punkem.  
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Adam:  Jak jsem začal hledat v hudbě ty pocity, tak jsem se dostal k emu, jo? K emu a 

Fugazi, k těm pradědečkům. … To mi teda zase někdo doporučil. Nevzpomenu 

si kdo. Tak jsem se dostal k emu.  

Pro mě teda v tomhle bylo nejdůleţitější My Chemical Romance. … Nebo 

takovej Johny Cash. Ten taky pracuje s takovýma chlapáckejma motivama. … 

A pak taky Nick Cave byl zásadní počin. 

 

Robert:   Začal jsem chodit na koncerty. Prvně jsem byl, myslim, v Českým Brodě 

v Lidovým domě. To byl takovej jako punkovej minifest. 

 

Pavel:    A Kroš chodil ještě s Ondrou Balvínem, ... Tak ten nás zásoboval kazetama, a 

právě díky tomu jsme přešli z těch českejch, na těch jsme úplně jen začli. A pak 

jsme přešli na ty cizí, na ten klasickej punk, na tu pořádnou muziku jakoby. Ne 

na ňáký český tady odrhovačky (smích). Já ty český jako opravdu moc 

nemusim. Jako začal na tom člověk, protoţe jsme tady nic neměli po ruce. 

Ţe prostě ty kapely si člověk zjišťuje postupně nebo jde na ten koncert. Za nás 

zase nebyl tolik ten internet, kdyţ jsme vyrůstali, viď. Teď kaţdej pitomec si 

sedne a stáhne si to. Ale my jsme to sháněli, ty jo. Já měl doma kazety, cédéčka 

snad ještě ani nebyly, nebo byly, ale byly hrozně drahý, zbytečný. Takový ty 

klasický kazety, kde ti půlka šumí a druhou půlku sotva slyšíš. Ale vono to bylo, 

ţe z toho byl člověk vţdycky nadšenej, ţe to sehnal, viď. 

 

Tyto úryvky odkrývají mechanismus, jakým se moji informátoři dostávali k hudbě, 

potaţmo hudebním nahrávkám. 

Adamovi skupinu Fugazi, kterou povaţuje za jednu z prvních emo kapel, kdosi 

doporučil. Nahrávku si zřejmě sehnal sám. To, ţe Adam jako jediný z informátorů zřejmě 

neměl potíţe s distribucí nahrávek, pravděpodobně souvisí i s věkem aktérů. Robert i Pavel 

punkové období proţívali uprostřed 90. let, kdeţto Adam přibliţně o deset let později. Během 

těchto deseti let došlo k zásadnímu vývoji v oblasti hudebních nosičů i jejich šíření. Ne 

nadarmo se Pavel zmiňuje o stahování hudby z internetu, které velmi ulehčilo získávání 

nahrávek. Ve své době Pavel ani Robert přístup k internetu neměli, a pokud ano, tak jen 

v omezené míře. Jako zásadní se tedy jeví osoby, které si pro tento účel dovolím nazvat 

„zprostředkovatelé“ (zde ve smyslu distribuování hudby). Zprostředkovatelé svému okolí 

hudbu nejen doporučovali, ale zároveň jí i prostřednictvím nahrávek šířili. Příklad 

zprostředkovatele uvádí Pavel, „Ondrou Balvínem, ... Tak ten nás zásoboval kazetama …“. 

Jak můţe být role distributora důleţitá, dokazuje to, ţe Pavel díky Ondřejovi začal poslouchat 

zahraniční kapely na úkor těch českých. Jakkoliv můţe být role zprostředkovatele u 

konkrétních jedinců individuální, v případě Pavla se jeví jako zásadní. Adam má podobnou 

zkušenost z pozdější doby, jak se ukáţe v jedné z následujících kapitol.  

Z ukázek rozhovorů vyplývá, ţe hudební obzory si člověk rozšiřuje několika cestami, 

které se zřejmě navzájem doplňují. Jednou z moţností je, ţe se jedinec sám o novou hudbu 

zajímá, zde příklad Roberta. Další variantou můţe být seznámení s novým hudebním 

interpretem v rámci koncertu oblíbeného hudebníka, jak uvádí Pavel. Třetím způsobem je 

sdílení hudby skrze „zprostředkovatele“, který hudbu doporučuje, jak lze vidět u Adama i 

Pavla.  

 

Adam:  Pro mě teda v tomhle bylo nejdůleţitější My Chemical Romance. … Nebo 

takovej Johny Cash. Ten taky pracuje s takovýma chlapáckejma motivama. … 

A pak taky Nick Cave byl zásadní počin. 
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Adam jako své oblíbené hudebníky v době, kdy se začleňoval do emo subkultury, 

vyjmenovává kromě typické emo kapely My Chemical Romance i zpěváky Johnyho Cashe a 

Nicka Cavea, kteří dle mého názoru běţně do „škatulky“ emo zařazováni nejsou. Taková 

hudební preference můţe nasvědčovat tomu, ţe se Adam nesoustředil pouze na emo kapely, 

které by odpovídali stylu subkultury, ale zajímal se především o samotné motivy, které 

hudebníci ve svých písních tématizovali. 

 

Robert:  … A někdy kolem toho čtrnáctýho roku, mam dojem, jsem slyšel právě ty 

U.K.Subs, to jejich první album Another Kind of Blues. … Není to takovej 

sladkej punk jako třeba Ramones, ale je to punk prostě. …  

 

Robert se od samého počátku zaměřoval na tvrdou, ráznou hudbu, a jak se zdá, sám si 

postupem času hledal cesty k stále drsnější hudbě. Punk, který nevyhovoval jeho hudebnímu 

zaměření, nazývá ironicky „sladkej punk“, coţ působí ještě ironičtěji, uvědomíme-li si, jaké 

byly počátky punkového hnutí, kdy hudba měla šokovat veřejnost svou nemelodičností a 

neuspořádaností.  

 

Pavel:   No kdyţ to vezmu konkrétně od začátku. Tak člověk vyrůstal na těch českých, 

Tři Ségry. Taková ta klasika. Visací zámek, a tak. Ale musim říct, ţe jsme 

jakoby poslouchali víc ty starší, jako věkově. … Jako takový ty nový punkáče, 

který jsou třeba mladší jak my. … Ale kdyţ uţ český, tak nějaký ty starší, no. A 

z těch zahraničních. Nevim ty jo. Taková ta klasika. Člověk začínal na těch 

Exploitech.  

 

Pavel, který prošel podobným vývojem jako Robert, přiznává, ţe neměl rád české 

skupiny. Rozhodujícím kritériem pro něj byl věk interpretů. Ţe by poslouchal českou 

punkovou kapelu, která by ve svém sloţení byla mladší neţ on a zároveň by osobně neznal 

její členy, téměř vylučuje.  

 

 

3.2.1.2.2. Styl 

 

Pod subkulturní styl řadím takové aspekty subkultur, jako je oblečení, úpravy vlasů, 

tělesné modifikace či chování aktérů. Ke konkrétní subkultuře se váţe i jedinečný styl jejích 

členů. Přestoţe jsem původně nepovaţovala tělesné modifikace za nezbytnou součást 

subkulturní příslušnosti, všichni tři informátoři k nim mají velmi blízký vztah. Z toho důvodu 

jsem se rozhodla je zařadit do této kapitoly.  

 

Adam:  Jasně, ţe uţ do konce ţivota nebudu mít jiný boty neţ Conversky, omlácený.“  

Jo a pořád svoje první Conversky mam, jo, to je takovej fetiš. Ale mám je a jsou 

to prostě moje první Conversky. … Furt jsme nosili ty obtaţený kalhoty a měli 

jsme ty patky, Atticus trička a já nevim, co všechno. 

 

Robert:  Šel jsem prostě do army shopu, tam jsem si koupil kanady s přezkama. Si 

pamatuju, ţe jsem jednou na vlakovým nádraţí uříznul nebo upiloval řetěţ, co 

tam byl na kola, nějakej starej, rezavej. Tak ten sem si prostě provlíknul, jak 

tam byla ta přezka přes normální šněrování, tak jsem si to tam provlík a nosil 

jsem normálně řetěz na botě! Ono to hrozně chrastilo. … Takţe obojek od naší 

feny, takovej pěknej, červenej, se cvočkama. Tak mezi ty cvočky jsem si nasázel 
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ještě hroty normálně na šroub. … Nosil jsem takovej řetěz na krku s visacím 

zámkem jako Sid Vicious. … Tenkrát ve „Fogy“ jsem si ještě koupil 

pyramidovej pásek … a vim, ţe první triko a mikinu jsem měl Exploited, 

s motivem tý lebky, jak má číro. … Nosil jsem taky dţíny od Sava, který jsem si 

sám dělal. Černý dţíny postříkáš klasickým Savem, nezředěným, ono se to 

vypere a máš tam fleky bílý, ţe jo? A dţíny tak, jak se říkalo „do zvonu“, jakoţe 

vohrnutý. To prostě k tomu patřilo. Jo a taky tričko naruby, ţe jo?  Taky vod 

Sava třeba. Nebo jsem si taky do něj dělal díry a rozstřihával, pak jsem třeba ty 

díry spínal sichrhajskama. To byla v uvozovkách taková móda. 

 

Pavel:   Dřív to bylo takový, ţe jakoby člověkovi stačilo nějaký starý tričko kapely, 

nějakou starou koţenou bundu nebo bombera, těţký boty. … Člověk tak nějak 

začínal zjišťovat, co ho baví, viď? Koupil si ňáký tričko na akci punkový. A spíš 

tam jsme tu módu nijak neřešili. To fakt stačila koţená bunda s ňákym… To 

byly takový ty klasický punkový začátky. Kdy prostě vopravdu to člověk neřeší. 

Pak postupně si vytřibuješ jakoby ten vkus, ţe jo. 

 

Robert:  Krakatit to byl obchod, kde se daly koupit punkový hadry, kde jsem si třeba 

kupovat to triko a mikinu Exploited. A ty vole, tenkrát mikina za litr. I dneska je 

to furt dost prachů, ale tehdy, ty jo. Prostě hnusná mikina s potiskem, ale … 

Punk a prachy. Vůbec ţádnej punk, samozřejmě. 

 

V předchozích odstavcích se aktéři zmiňují o jednotlivých módních prvcích, které 

povaţují za typické pro členství v subkultuře. Podle Adama se v subkultuře emo neobejdete 

bez plátěných bot značky Convers, kterým říká „Conversky“, úzkých obtaţených kalhot, a 

značkového trička značky Atticus.  

Robert podrobně popisuje, jak se členství v punkové subkultuře projevovalo na jeho 

image. Nosil vojenskou obuv, které se říká „kanady“, na nich řetězy, apod. Snaţil se o vlastní 

tvorbu oblečení (princip DIY). Pavel při svých začátcích v punkové subkultuře příliš na 

výběru oblečení nezáleţelo, přesto nosil charakterické kusy oblečení.  

Zvláštní je rozdíl mezi výpovědí Pavla a Roberta. Pavel říká „Kdy prostě vopravdu to 

člověk neřeší“, kdeţto Robert „To byla v uvozovkách taková móda“. Robert se tedy řídil 

módním „diktátem“ a striktně si udrţoval image punkera, kdeţto Pavel se svým vzhledem 

zřejmě tolik nezabýval.  

V posledním úryvku Robert popisuje svoji zkušenost s nákupem punkového oblečení, 

které bylo velmi drahé, coţ se příčí ideologii punku, jeho smyslem je bránit se konzumu.  

 

Adam:   Ţe bych mohl říct, „Jo děti, onehdá, kdyţ měl dědeček ještě patku“ 

 

Robert:  Nosil jsem půlmetrový číra, … A právě v těch šestnácti, myslim, jsem si poprvé 

vyholil číro. … Pak jsem si ho obarvil na zeleno, … 

 

Pavel:   Taky číro jsem nosil zamlada,… Ale celou střední jsem ho odnosil. Pak jsem 

jakoby k maturitě nechal narůst takový delší…nebo delší. Takový prostě po 

celý hlavě. I kdyţ vlastně hned po maturitě jsem ho měl. Já jsem nosil číro 

dlouho, jo. 

 

Všichni informátoři do módních prvků zahrnuli i specifické účesy příznačné pro 

určitou subkulturu. Adam ve své výpovědi několikrát zmínil patku přes oko, která se stala 

„znakem“ emo image. Pavel i Robert ve svém punkovém období nosili číra, pruh delších 
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vlasů postavených uprostřed hlavy do kohouta. Opět se jedná o nezaměnitelný prvek 

punkového vzhledu.  

 

Adam:  V tom období jsem taky začal dost fušovat do kérek. Protoţe mi to přišlo, ţe 

v emu je potřeba mít kérky.  

 

 Protoţe oni ty emáci moc nemaj kérky. Oni se toho docela bojí. A kdyţ uţ, tak 

mají hvězdičky a s tim na nikoho uţ dojem nikdo neudělá. 

 

Robert:  … tak na tetování jsem neměl, na piercing taky ne, a patřilo to prostě k tý 

kultuře, ţe jo? Tak jsem si zkoušel do sebe jen tak řezat. Řezal jsem si do ruky, 

třeba „áčko“, který je dodneška ještě vidět. ... Protoţe krom toho, ţe jsem si 

vyřezal áčko, jsem si i jen tak řezal do ruky. 

 

Zajímavý je, ţe ještě kdyţ jsme byli punkeři, tak nás pojila jedna věc. Takhle 

nás šest si vypálilo tuhle sichrhajcku. Kaţdej si jí vypálil jinak. Třeba Keňa, 

dement, si jí vypálil sem, jo. Třeba sestra jí má otevřenou, já jí mam zavřenou. 

A ještě tady na rameno áčko. Jsme si prostě všichni vypálili v jeden večer u 

stolu stylem jako, sichrhajcka zavěšená na další sichrhajcku, rozpálit a 

připlácnout pivním táckem na ruku.  

 

Tělesné modifikace se projevili jako důleţitá součást subkulturní image. Zkušenosti 

s modifikacemi měli Adam a Robert v poměrně raném věku, proto je spojují i se svou první 

subkulturní zkušeností. Jak uvidíme později u Pavla, tělesné modifikace nezbytně se 

subkulturním členstvím nesouvisejí. Přesto Adam a Pavel tetování povaţovali za další 

z módních aspektů, který patří k subkultuře emo či punku. Pavel dokonce uvádí příklad 

kolektivní zkušenosti s modifikací, kdy si společně se svými kamarády vypálili rozţhavený 

předmět do kůţe.    

 

Adam:  Prostě jsem byl s těma klukama, s kterýma byla hrozná legrace. Začali jsme 

zase hrozně chlastat. Teda jeden z nich hulil, to já uţ jsem nedělal. Ale pili 

jsme o to víc. 

  

Robert:  A samozřejmě taky bylo dobrý, i kdyţ bylo místo, si nesedat v tramvaji nebo 

v metru. To jsem si sed na zem radši, ţe jo? 

 

Pavel:   To byl člověk mladej. To jsme chlastali, ty jo. To byla hlavní náplň ten alkohol 

a nějakej ten koncert to uţ byl … to dycky Kéňa přijel na koncert, viď, ještě neţ 

hrály kapely, tak uţ spal voţralej na podiu. 

  

Do stylu spadá i chování aktérů v rámci subkultury. U Adama a Pavla se projevila 

společná zkušenost s alkoholem. Pavel tvrdí, ţe s kamarády ve svém mládí upřednostňovali 

alkohol před koncerty. O jiných drogách se ţádný z informátorů nezmínil kromě Adama, 

který ovšem netvrdí, ţe by marihuanu uţíval.  

Z Robertovy ukázky je vidět, ţe být „punk“ znamenalo nedodrţovat konvence, co se 

týče vzhledu i chování.   
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3.2.1.2.3. Aktivita 

 

V kapitole Aktivita jsem se zaměřila na praktickou činnost v rámci subkultury, kdy se 

jednotliví aktéři nějak angaţovali na chodu subkulturní skupiny. Za angaţovanost zde 

povaţuji projevy jako podílení se na chodu hudební skupiny, účast na demonstracích, aktivní 

účast na pouličních střetech fotbalových fanoušků nebo i viditelný protest proti neonacistům. 

 

Adam:   On byl hrozně hodnej a rozuměli jsme si s tou hudbou, ţe jsem se skamarádil 

s ním i s jeho kámošema, s kterýma on měl kapelu. Začali jsme spolu jezdit 

docela po celý republice. Já jsem jim dělal jevištního technika. 

 

Přestoţe Adam kapelu, o které hovoří v úryvku, neoznačuje výslovně za emo skupinu, 

rozhodla jsem se jeho působení v kapele na toto místo zařadit. Domnívám se totiţ, ţe ačkoliv 

skupina emo nebyla, Adam se v oné době cítil být členem emo subkultury.  

 

Robert:  Já v tý době jsem se snaţil bejt aktivní. Zkoušel jsem vegetariánství, moc mi to 

nešlo. … Hodně jsem chodil pravidelně na Prvního máje demonstrovat a chodil 

jsem na různý demošky a street party. Demonstrace proti Mezinárodnímu 

měnovýmu fondu a tak dál. 

 

Pavel:   Kdyţ byly ty street party, kdysi, takový ty velký, tak to jsem asi na dvou, na 

třech byl. Taky nějaký demonstrace, kdyţ jsme byli malý. Já uţ si teď za boha 

nevzpomenu, co to bylo. Kvůli čemu to bylo. Ale spíš to bylo něco ne úplně 

politickýho. ... Ale jako, ţe by nějak demonstrace nebo tak … To dělaj takový 

lidi, přesně … Jako znam takový, jako třeba z tý Antify. Ty chodí támhle na 

Prvního máje protestovat a támhle, ţe někdo něco. … Ale ţe bych si tohle ňák 

extra vyhledával, to určitě ne. Protoţe tyhle věci mně přijdou uţ jako do tý 

politiky, ţe to je kvůli něčemu, a to mě nebere a nezajímá. 

 

V porovnání aktivit Pavla a Roberta se nám nabízí odlišný pohled na aktivní účast na 

demonstracích. Robert se jich účastnil pravidelně a pravděpodobně i s jasnou myšlenkou 

smyslu celé akce. Naopak Pavel, ačkoliv přiznává, ţe několika demonstrací účastnil, se dle o 

politiku nezajímá, tudíţ jeho účast na demonstracích byla spíše symbolického rázu.  

 

Pavel:  A člověk se spíš vyřádil na tom fotbale, kdyţ jsem byl mladší. To se jezdilo na 

výjezdy, i v kotli, ty různý „potyčky“, občas. 

    

Aktivně se ale účastnil výjezdů fotbalových fanoušků, během kterých dochází obvykle 

k násilným střetům.  

 

Robert:  Samozřejmě tam byli problémy i s náckama. Zvlášt kvůli tomu, ţe já jsem nosil 

bombra a měl jsem na zádech velkou nášivku, takzvanou „zádovku“. … Tam 

bylo prostě „gegen nacist“ a pěst, jak rozbíjí hákovej kříţ. A já, blbec, jsem to 

tehdy nosil. A já jsem byl a jsem odpůrcem těhle ideologií. Jenţe, kdyţ si něco 

takovýho vezmeš, tak seš jako ready to fight. A ty, kdyţ něco takovýho máš, tak 

prostě provokuješ. 

 

Úryvek z Robertova vyprávění jsem zvolila jako ukázku otevřeného protestu proti 

ideologiím fašismu a nacismu. Robert nosil na zádech velkou nášivku s anti neonacistickým 
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symbolem, aby dal veřejně najevo svůj nesouhlas s jejich názory, přestoţe za to byl 

„odměněn“ konflikty s neonacisty.  

Pojem „aktivita“ v rámci subkultury je pojem velmi široký, ale v této kapitole jsem se 

snaţila ukázat, ţe kaţdý z mých informátorů má s aktivitou alespoň nějakou zkušenost. 

 
 

3.2.1.2.4. Společnost 

 

Jakkoliv je téma společnost široké, ráda bych se v této části zaměřila na styky 

s takovými osobami, které na informátory měly určitý vliv v průběhu jejich členství v první 

subkultuře. Jak jiţ částečně vyplynulo z předchozích kapitol, společnost, ve které se 

jednotlivec během členství v subkultuře pohybuje, ho značně ovlivňuje například 

v rozšiřování hudebního přehledu nebo v rámci socializace uvnitř širšího subkulturního 

společenství. Ve všech rozhovorech se objevili takové osobnosti, které pro informátory 

v jejich mládí představovali jakýsi vzor nebo idol. Cílem této kapitoly je zpřehlednit varianty 

moţných vztahů k osobám, které jsou příslušníky totoţných subkultur.    

 

Adam:   Já jsem se díky kamarádům dostal k tý hudbě a skrze tu hudbu jsem se dostal 

k dalším kamarádům. Teda samozřejmě, ţe to nebyli ti jako nejlepší nejlepší 

kamarádi. Byli to prostě najednou lidi, s kterýma se bylo a bylo to příjemný. 

Najednou kaţdej měl co říct. Ty lidi, s kterýma jsem se tenkrát stýkal, jim vůbec 

nedělalo problémy mluvit o svých pocitech. A hrozně jsme se všichni 

poslouchali!  

 

Pavel:  Hele to jsme s těma klukama pořád z tý základky, s tim Keňou a s tim Krošem, 

tak my jsme taková trojka, my jsme do toho vlítli tak nějak společně. Právě 

jsme ty akce tak nějak obráţeli společně. Pak tam bylo ještě pár dalších, který 

se chytli. … A pak člověk začal poznávat ty lidi z akcí. 

 

Adam zde popisuje emo společenství, v kterém se pohyboval, jako skupinu lidí, 

se kterou si rozuměl, ale nebyli to ti nejlepší kamarádi. Jako základní charakteristiky takového 

společenství uvádí trpělivost naslouchat si navzájem, v čemţ se zrcadlí důraz na emociální 

stránku člověka, která je pro emo typická. Znamená to tedy, ţe nejbliţší přátele měl mimo 

okruh emo společnosti. Podobně se jeví i výpověď Pavla, který ovšem do punku zaplul 

společně se svými dvěma nejlepšími přáteli. Přesto nehovoří o tom, ţe by si v rámci 

subkultury vybudoval podobně silné přátelské vazby.   

Z následujících vět se ukáţe, ţe ačkoliv mezi členy subkultur nemusí převládat 

přátelské (ve smyslu velmi blízké) vztahy, evidentně se v počátku začlenění jedince do 

skupiny projevuje obdiv před zkušenějšími členy.  

 

Adam:  Hrozně mi v tom pomohla moje spoluţačka, která byla emo hrozně dlouho a já 

jsem jí najednou viděl jako „Ty vole, vţdyť jooo. Martička, vona ví, jo?“ … To 

byla pro mě taková Matka Tereza, která mě drţela za ruku a provázela mě po 

tom světě a seznamovala mě s těma hrozně cool lidma.  

 Ty lidi byli takovej hnací motor. Hlavně to bylo díky tomu, ţe jsem začal chodit 

s takovou emařskou „celebritou“ plzeňskou. Coţ mi otevřelo hrozně moc dveří. 
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Robert:  Chodil jsem hodně se sestrou jakoby na koncerty, která by stejně ujetá jako já. 

Bavil jsem se hlavně s kamarádama z Klánovic, který byli v mojí věkový 

kategorii. Konkrétně jeden kamarád Budvar. S tim jsme taky chodili na 

koncerty, chodili jsme do místní hospody na Smolíka, kde nás starší punkeři 

mlátili. … Jako si nás nechtěli vůbec pustit k sobě. A s těmahle punkerama, 

kterejm bylo třeba dvacet, třiadvacet, nám bylo těch šestnáct, jim bylo třeba 

mezi tím dvacátým, třiadvacátým rokem, tak my jsme se s nima zkoušeli bavit, 

ale vono to nešlo. Nebrali nás mezi sebe, no. 

 

Pavel:  A Kroš chodil ještě s Ondrou Balvínem, coţ je basák z Pins and pints, jestli 

znáš? Tak s nim chodil na gympl. On chodil o rok vejš. Tak vod něj. Von byl 

takovej ten … jak my jsme to vţdycky rozlišovali, ţe my jsme byli takový ty 

začátečníci a voni byli takový ty punkáči, ty starší. My jsme se pak k tomu do 

těch dvaceti taky dostali. To byli ty starší, ta generace, to byli takový ty 

„idolové“. Nebo idolové, to se nedá říct, idolové byli z těch kapel. Ale takový ty 

vzory, ţe si člověk říkal, „tak takhle bych chtěl za dva roky vypadat, to jo“. 

 

Všichni tři informátoři měli v rámci subkultury své „vzory“, jak nazval Pavel osoby, 

ke kterým jako mladý punker vzhlíţel. Podobně se vyjadřuje Adam o své kamarádce, která 

pro něj byla jakýmsi průvodcem po emo světě. Robert sice výslovně neuvádí, ţe by měl 

nějaké idoly, ale jeho touha navázat kontakt se staršími punkery to minimálně naznačuje.  

Z analýzy rozhovorů také vyplynulo určité hierarchické společenské uspořádání uvnitř 

jednotlivých subkultur, které v případě mých informátorů probíhalo na lokální úrovni. Za 

vzory povaţovali ty osoby, které měli v rámci subkulturní skupiny vyšší společenský status 

neţ samotní informátoři. Příčinou vyššího postavení uvnitř společenství byl věk, jak se 

zmiňuje Robert i Pavel, nebo blízký vztah s výše postavenou osobou, jak je zřejmé 

z Adamova případu. Díky vztahu s „emařskou celebritou“ měl usnadněnou pozici v emo 

skupině. Ovšem zdá se, ţe jestliţe je vyšší společenský status závislý na věku, získají ho po 

určité době sdílení subkulturních hodnot všichni členové subkultury. Soudím tak z Pavlova 

prohlášení „My jsme se pak k tomu do těch dvaceti taky dostali.“ Pokud bych tedy měla 

společenské postavení popsat z Pavlovy výpovědi, všichni starší členové, kdyţ ztratí 

postavení začátečníka, se stávají vzory nových začátečníků. Ovšem kategorie „idolové“, která 

má ve společenské pyramidě vyšší patro (podle Pavla), přísluší pouze členům hudebních 

skupin (teoreticky by dalo zobecnit na veřejně uznávané osoby). Kategorie „idol“ by tedy 

neměla náleţet osobě, kterou informátor osobně zná.   
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3.2.2. KONTAKT S JINÝMI SUBKULTURAMI 

 

V předchozí kapitole jsem se pokusila na základě rozhovorů s třemi informátory předloţit 

určité modely seznámení se subkulturou a průběh začleňování mých informátorů do 

subkultur. Snaţila jsem se v jejich výpovědích nalézt pravidelnosti, podobnosti a objevit 

viditelné i neviditelné procesy formování subkulturní příslušnosti.  

V této kapitole jsou témata na první pohled téměř totoţná. Zásadní rozdíl je v tom, ţe 

předchozí kapitola se týkala pouze té subkultury, se kterou se aktéři identifikovali nejdříve. 

Adam se s emo subkulturou seznámil kolem sedmnáctého roku ţivota, Robert a Pavel se 

s punkem setkali přibliţně v patnácti letech. Tato kapitola se zaměřuje na způsob seznámení, 

vztah a průběh členství v dalších subkulturách, se kterými byli informátoři v kontaktu později, 

čili aţ poté, kdy se identifikovali první subkulturou. Nedílnou součástí následujících řádků je i 

změna ve vztahu k původní subkultuře.  

Adam se kromě subkultury emo setkal i s new rave, později hardcorem a jeho odnoţí 

straight edge. Robert kromě punku začal později inklinovat k tvrdším hudebním stylům jako 

je crust, grindcore, stenchcore, black metal a vzdálená mu není ani subkultura skinheads. 

Pavel se po několika letech, kdy se pohyboval v punkové subkultuře, začal ztotoţňovat se 

skinheads, přičemţ se určitou dobu pohyboval na okraji grindcorové scény.  

 

 

3.2.2.1. Způsob seznámení s další subkulturou 

 

Aby se aktéři mohli identifikovat s více neţ jednou subkulturou, museli se s ní za 

nějakých okolností seznámit. K takovému seznámení v případě mým informátorů docházelo 

různými způsoby. Protoţe všichni z nich mají poměrně pestrou subkulturní zkušenost, kontakt 

s kaţdou subkulturou byl odlišný. Přesto lze určité podobnosti najít. 

 

Adam:  Ale pak najednou Pavel přišel a říká: „Ty vole! Teď ty Klaxons dělaj něco, říká 

se tomu new rave. A je to hrozně jako high.“  

 

A Karel nějakou hrozně šílenou cestou přes Pavla mi podstrčil nějaký hardcore 

věci. On ten hardcore mě přivedl vůbec na myšlenku straight edge.  

 

Robert:  A tam jsem se taky dozvěděl, díky Papírně, o takový dost zajímavý subkultuře, a 

to je industrial.  

 

Zároveň s tím crustem, ale i s punkem, jsem se zajímal o skinheadskou kulturu 

nebo subkulturu. Tam jsem znal nebo i do dneška znam dost lidí, který se tam 

pohybujou. 

 

Pavel:  A někdo to taky klasicky dotáh. Nebo někdo, pojďte tady na tenhle koncert, tam 

hraje tohle a tohle, to by mohlo bejt zajímavý. A z toho si člověk zjistil, co je to 

zač ta kapela … Přes hudbu a taky přes tu módu, protoţe mě … A ty lidi se 

mezi sebou taky znaj. A ještě vlastně přes ten fotbal. Dost. A přes tu hudbu taky 

hodně. Všechno tak nějak přes známý. 
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 Ke skins … to vzniklo aţ tak nějak časem. To vzniklo aţ tak ke konci střední. Já 

jsem měl ještě jednoho spoluţáka A von byl právě z takový tý jiný bandičky, od 

těch skinheadů spíš. Tak s tim jsem se bavil. My jsme se znali taky přes 

nějakýho známýho prostě. Tak k tomu jsem se dostal spíš přes něj. Všechno 

přes známý takhle nějak. 

 

Tyto ukázky představují jednu z moţností, jak se aktéři dostali do kontaktu s novou 

subkulturou. V tomto případě jim seznámení zprostředkovali jejich přátelé, kamarádi nebo 

známí, které potkávali v oblasti původní subkulturní společnosti. V případě Roberta se 

místem setkání se stylem, kterému říká „industriál“, stal klub, kam chodil na crustové 

koncerty. Pavel stejně tak jmenuje koncerty, ale také fotbalové zápasy, na kterých se setkával 

s lidmi z mnoha subkulturních prostředí. Jako přímý zprostředkovatel působil jeho spoluţák, 

který byl „z jiný bandičky, skinheadů spíš“. Adam zmiňuje konkrétního zprostředkovatele 

kamaráda Pavla, a to jak v případě seznámení s new rave, tak i s hardcorem. S hardcorem měl 

ovšem roli prostředníka mezi Adamem a svým kamarádem Karlem. I tak se ukazuje, jak 

mohou být tyto cesty spletité.  

Tento způsob seznámení tedy zahrnuje nějakého „zprostředkovatele“, ať jím je 

myšlena konkrétní osoba, skupina známých, klub či fotbalový stadion.         

 

Adam:  On ten hardcore mě přivedl vůbec na myšlenku straight edge. 

 

Pavel:   …to člověk asi hledal něco novýho, novýho v tom punku. A hledal něco 

tvrdšího. Bych to tak viděl. Ţe to člověka zajímá a zjišťuje si co a jak.  

 

Robert:  No a pak jsem začal poznávat i jinou hudbu neţ punk. Ţe je i něco krom punku. 

… Hlavně dalo by se říct, ţe jsem začal poznávat i tu další, dá se říct 

subkulturu, která je zase crustová. …Tak jsem se začal zajímat o další věci. A 

propojovat si ty subkultury dohromady s tim, ţe přišla další, a to metal, 

konkrétně grindcore. 

 

Další variantou, kterou nabízí odpovědi Pavla a Roberta je vlastní iniciativní hledání 

nových podnětů. Oba vypovídají, ţe začali „hledat“ nebo „poznávat“ něco nového. Sami se 

snaţili objevit další prostor, který jim předešlá subkultura nenabízela. Vycházeli ze současné 

subkultury a díky vlastnímu bádání si rozšiřovali okruh subkulturních prostředí, která lépe 

splňovala nebo doplňovala jejich potřeby. Potřebou zde myslím například Pavlem 

zmiňovanou „tvrdost“ v hudbě. Na jejich zkušenosti z první subkultury se začaly vrstvit nové 

informace o jiných subkulturách, a pokud je jiná subkultura zaujala, začala do ní pomalu 

pronikat. Příkladem je Adam, pro kterého se nově objevená hardcorová subkultura stala 

jakýmsi výchozím bodem pro posun k dalšímu stupni hardocoru a to straight edge.  

 
 

3.2.2.2. Vztah k dalším subkulturám  

 

Důvody, které informátory vedly ke změně své subkulturní příslušnosti, jsou rozdílné. 

Najít nějaké pravidelnosti se zdá obtíţné. Stejně tak je velmi proměnlivá míra identifikace 

s novým subkulturním prostředím. Motivy pro změnu identifikace se subkulturou i způsob 

tohoto pohybu se mění v závislosti na konkrétní subkulturní zkušenosti. 

 

 



67 
 

3.2.2.2.1. Důvody k identifikaci s další subkulturou 

 

V této části se ukáţe několik motivů, kvůli kterým jedinec změnil subkulturní 

příslušnost nebo ji rozšířil o zkušenost s jinou subkulturou.  To, jak jednotlivé přechody mezi 

subkulturami probíhaly, bude lépe vidět v kapitole Pohyby mezi subkulturami. Na tomto 

místě bych chtěla představit některé důvody a pohnutky, které mohou vést ke změně 

subkulturní identifikace, tak jak jsem je rozpoznala u svých informátorů.     

 

Adam:  Já to částečně beru jako vzdor vůči společnosti. Straight edge jako takovej fuck 

off společnosti… 

 

Robert:  A poznal jsem třeba crust, coţ je jakoţe tvrdší a politická odnoţ punku. Je to 

teda i o dost tvrdší hudba. Ten mi začal hodně bavit. … Jsou to v podstatě 

aktivisti, jo? Jsou to lidi, který aktivně proti něčemu bojujou. … Já v tý době 

jsem se snaţil bejt aktivní. 

 

Mně se líbí třeba jejich móda, styl oblíkání prostě. Líbí se mi, jak se tváří na 

svět, ať jsou to tradicionálové, tradiční skinheadi, nebo apolitičtí skinheadi. 

 

A opravdu jakákoliv punková, rocková nebo jakákoliv hudba dokáţe 

s člověkem, s psychikou člověka, co stojí na koncertě, hejbat. Tak tohle 

(industuriáll) úplně přechází do jinejch hodnot. Tam jsem si třeba tohle 

uvědomil. 

 

Pavel:   I dost to Oi a skinheadský kapely, to je mi taky blízký vlastně. A teďka i tou 

vizáţí, kdyţ to tak vezmu. … Ta móda se mi líbila a todle. 

 

Kdyţ to vezmu, tak v tom stylu byl základ ta hudba, která mě bavila. A hledal 

jsem něco tvrdšího. 

 

Předchozí ukázky vypovídají o tom, ţe motivem ke změně subkultury je často 

specifický aspekt určité subkultury, který člověku nenabízí jiná subkultura. Adam 

v dodrţování straight edge ţivotního stylu vidí protest vůči společnosti. Tím se odkryl jeden 

z moţných aspektů, který je zřejmě typičtější pro subkultury aktivističtější a více zaměřené na 

politiku. Konkrétně se o tom zmiňuje ve své citaci Robert. Ale s příklonem ke crustu se 

kromě angaţovanosti pojila i obliba tvrdší hudby, kterou mu nabízel.  

Obdobně se vyjadřuje Pavel, který v hudbě „hledal něco tvrdšího“, coţ našel v crustu. 

Robertovi se na jiné subkultuře, industriálu, líbila schopnost působit na lidskou psychiku. 

 Dalším výrazným prvkem, který by mohl být příčinou změny subkulturní identifikace, 

je dle analýzy rozhovorů, móda. Ačkoliv se zde moji informátoři nezmiňují o jiných prvcích 

subkulturní image, domnívám se, ţe by se do této kategorie mohl připojit i účes a jiné vnější 

projevy subkultur.  

 

Robert:  V tom dvacátým roce jsem začal hodně inklinovat k další subkultuře a to jsou 

psychobilly a rockabilly. … Ale já jsem měl vţdycky rád rock´n´roll, akorát mě 

potom zaujala ta dravost punku. Ale prostě tim rokenrolem to začalo, ta hudba 

je skvělá, mam jí moc rád. 
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Ale protoţe o tom bylo naprosto minimum informací, neznal jsem nikoho, kdo 

by se tomu věnoval, tak jsem to jakoby musel odloţit. I kdyţ mě to zajímalo. 

Chtěl jsem znova jít na něco takovýho, chtěl jsem to vidět.  

 

A právě po tom čtyřiadvacátým roce, jsem se začal věnovat EBM subkultuře, 

coţ je zase taková odnoţ toho industriálu a elektronický hudby. … protoţe uţ 

jsem jako měl, kde se odpíchnout, a hodně o black metal, kterej mě jako hodně 

baví, hodně mě chytil a vţdycky se mi to líbilo. Teď, kdyţ se vrátim k tomu 

stenchcoru, tak mně se stenchcorový kapely vţdycky hodně líbili. 

 

 Robert k zmíněným subkulturám tíhnul mnohem dříve, neţ se s nimi výrazněji 

identifikoval. Rokenrol v rozhovoru uvádí jako první hudbu, kterou slyšel asi v devíti letech. 

To znamená, ţe ve velmi raném věku se mu tato hudba líbila, ale později se od ní odklonil 

nebo se o ni více nezajímal. Ovšem obliba rokenrolu se vrátila v podobě stylu psychobilly a 

rockabilly, ke kterým Robert inklinoval po dvacátém roce.  

Proč můţe být touha identifikovat se s určitou subkulturou nenaplněná, ukazuje druhý úryvek 

z Robertova vyprávění. V momentě, kdy se setkal s industriální scénou, se do ní chtěl více 

zapojit, ale tehdy k tomu nebyli správné podmínky (nedostatek informací). K této subkultuře 

se tedy Robert vrátil k okamţiku, kdy se pro něj stala subkultura přístupná.     

 

Adam:  Ale pak najednou Pavel přišel a říká: „Ty vole! Teď ty Klaxons dělaj něco, říká 

se tomu new rave. A je to hrozně jako high.“ Tak jako jo, tak budeme nosit 

neonový kšiltovky. To bude dobrý, prostě (smích). Tak jsme je začali nosit. Tak 

jsme začali dělat nějakou tu experimentální new rave hudbu. 

 

 A ona říká, „Víš kdo taky byl straight edge?“. No nakonec z toho vyplynulo, ţe 

ona byla. Ona to ale nikdy neřekla, ta Pavlova přítelkyně, ţe je straight edge. 

To jsem si řekl, no ty vole, to jo! To je super. Tak to pro mě dostalo hrozně 

velkou šťávu. Tak jsem si řekl, jo! To bude dobrý. To já asi budu chtít bejt 

straight edge.  

 

Robert:  No a tak jsem se začal víc pohybovat v tý subkultuře metalový, i díky tomu, ţe 

jsem začal pracovat na Brutal Assaultu v podstatě jako bedňák. … Oni jsou to 

všechno moji známí nebo kamarádi, tyhle lidi. 

 

To je EBM. O to jsem se začal zajímat taky díky Hellu. Fousage třeba hrál i 

v gotik metalový kapele. 

 

Další z moţných příčin identifikace se nabízí skrze jiţ dříve zmiňované vzory, které 

mí informátoři potkávali ve svém okolí. V případě Adama to byl nejdříve kamarád Pavel, 

který přišel být s nápadem, stát se new rave. V tomto případě se jedná o vliv na celou hudební 

skupinu, nejen na Adama. Navíc zde není rozhodující, jak hluboce se Adam se subkulturou 

new rave identifikoval. Jinak je tomu v případě straight edge, kdy se pro něj tato subkultura 

stala lákavější v okamţiku, kdy zjistil, ţe jeho „vzor“ v podobě blízké osoby byl součástí 

tohoto hnutí.   

 

Adam:  Hlavně ta kauzalita tam byla jasná. Chlastáš = děláš bordel. Nesmíš 

chlastat! Tak jsem přestal chlastat a říkal jsem si, dám tomu nějakou 

hezkou samolepku, aby se to dobře vysvětlovalo. ...  Řekl jsem si, ţe 

nebudu chlastat. Řekl jsem si, ţe budu teda straight edge. 
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V Adamově rozhovoru se objevila ještě další příčina, která ho nasměrovala k hnutí 

straight edge. Byly to jeho osobní trable zapříčiněné problémy s alkoholem. I kdyţ sám tvrdí, 

ţe svému novému způsobu ţivota dal „nálepku“ straight edge, povaţuje se za součást této 

subkultury. Proto by se dalo říct, ţe subkultura můţe jedinci nabízet i řešení pro jeho 

problémy či potřeby.  

 
 

3.2.2.2.2.  Míra identifikace s dalšími subkulturami 

 

V kapitole Míra identifikace se subkulturou se ukázalo, jak se aktéři ztotoţňovali s první 

hudební subkulturou. Tato kapitola se zaměřuje na míru identifikace s dalšími subkulturami, 

které informátoři poznali.  

 

Adam:  Já jsem teda o sobě nikdy neříkal, ţe jsem new rave, protoţe jsem všude o sobě 

říkal, ţe jsem emák. 

 

… Ale pak třeba měsíc po tom, co jsem přestal chlastat, tak jsem si říkal, ţe by 

asi nebylo úplně špatný se o tom něco víc dozvědět. Začal jsem o tom něco 

málo dolovat a řekl jsem si, ţe jo, ţe to není špatný. ... A jo jako! Nepiju. Je to 

takovej můj volební program, nepít. Myslim, ţe tohle je hrozně špatná cesta 

k tomu, jak bejt straight edge. … Splňuju ty vnější rysy. ... Takţe já mam to tělo 

toho straight edge, jakoţe nechlastám a nefetuju. To splňuju, a říkam tomu 

straight edge. ... To mě kolikrát aţ vyděsí. Vţdyť já o sobě nemůţu říkat, ţe 

jsem straight edge, vţdyť tenhle člověk je straight edge, já ne. Já prostě jenom 

nedělam spoustu věcí, co jiný lidi dělaj. 

 

Robert:  Ale protoţe většina mejch kamarádů byli punkeři nebo crusteři, spíš punkeři a 

tak, ale tak jsem k tomu samozřejmě tíhnul, chodil jsem na koncerty, ale nikdy 

jsem „nezapad“.  Ţe bych chodil se skinheadama na pivo a s nima na koncerty, 

to zas ne moc. 

 

Zabředl jsem do toho grindu. …  Po dvacátým roce jsem se začal hodně 

orientovat na tu grindovou scénu. … Ale hlavně jsem navštěvoval ty 

grindcorový koncerty, akce a tak dále. A začal jsem se víc a hloub zajímat o 

metal.  

 

Takţe v tomhle roce, kdy jsem se začal víc zajímat o grind, tak jsem se začal 

zajímat i o psychobilly a rockabilly, a začal jsem jako víc chodit mezi ty lidi. 

Jako znal jsem je i předtim, ale nechodil jsem tolik na koncerty, nebavil jsem se 

tolik s těma lidma, v tý době jsem začal jako víc, no. 

 

Pavel:   (Otázka: Tíhneš ke skinheads?) No jakoby, dá se to tak říct. Spíš k tim 

SHARPs, ţe jo. Jakoby skinheads jsou normálně, to nejsou náckové, ţe jo? To 

si právě dost lidí plete. 

  

Já jsem takovej politicky neangaţovanej, ţe fakt je mi jedno, jestli jsou tyhle 

takový nebo makový. Jak mě nezajímá ani normální politika, tak mě nezajímá 

ani tadyta. Jakoţe bych byl v tomhle ohledu ňáká Antifa nebo tak, to vůbec. To 
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je mi úplně u prdele. Mně jde, kdyţ to tak vezmu, fakt o tu muziku. O politiku 

vůbec. Přijde mi to zbytečný. To akorát dělá rozbroje. 

 

Adam v prvním úryvku hovoří o tom, ţe se nikdy neoznačoval jako člen subkultury 

new rave, protoţe se drţel označení subkultury emo. Z toho vyplývá, ţe se subkulturou new 

rave se identifikoval méně neţ se subkulturou emo. Opatrně se také ztotoţňoval s další 

subkulturou straight edge. Jelikoţ se s touto subkulturou identifikoval kvůli změně ţivotního 

stylu, začal se o hlubší ideologii straight edge zajímat později. Navíc se nepovaţuje za 

typického představitele straight edge hnutí. Přiznává, ţe existují oddanější a mnohem 

radikálnější příslušníci hnutí.  

Robert díky tomu, ţe měl většinu sociálních vazeb v prostředí punku, nikdy „nezapad“ 

mezi skinheads. Identifikoval se pouze s hudbou, image a ţivotním názorem skinheadů, ale 

nikoliv s jejich společenským prostředím. Spíše by se mohl povaţovat za sympatizanta této 

subkultury. Jinou situaci popisuje v další ukázce. V oblasti grindcoru, rockabilly a psychobilly 

se začal více stýkat i s jejími příznivci, coţ znamená, ţe mu byla blízká i společnost těchto 

subkultur.  

Pavel mi na otázku, zda tíhne také kromě punku také ke skinheads, odpověděl „dá se 

to tak říct“. Kategoricky tedy takovou formulaci neodmítá, ale ani ji nadšeně nepřijímá. On 

sám zřejmě přesně rozlišuje mezi jednotlivými hnutími v rámci subkultury skinheads a nechce 

být ztotoţňován s neonacistickými skinheady. V rámci jakékoliv subkultury by se Pavel 

pravděpodobně neztotoţňoval s jejich politickou orientací, protoţe se vymezuje silně 

apoliticky.  

Ve výsledku se zdá, ţe se moji informátoři s některými subkulturami ztotoţnili více 

neţli s jinými. Rozlišovali mezi jednotlivými charakteristickými prvky, a to, ţe s některými 

z nich nesouhlasili, neznamenalo absolutní odklon od skupiny.  

 

 

3.2.2.3. Vztah k původní subkultuře  

 

Skutečností, ţe jedinec promění svou subkulturní příslušnost, se posouvá i jeho vztah 

k původní subkultuře. I kdyby ji jedinec neopustil a koexistovaly by spolu dvě subkulturní 

příslušnosti, jiţ není středem jeho zájmu jen jedna omezená skupina osob, jeden hudební styl 

či jeden styl oblečení. Jak se tedy proměnil vztah mých informátorů se subkulturou, kterou 

poznali dříve, se budu snaţit postihnout v následujících kapitolách.   

 

 

 

3.2.2.3.1. Důvody ke změně míry identifikace 

 

Co vedlo informátory k tomu, ţe se jiţ nadále nedokázali identifikovat s původní 

subkulturou? Proč se od některých subkultur vzdálili? Podobné otázky částečně zodpoví 

následujících úryvků z rozhovorů.   

 

Adam:  A moţná to byl právě ten kámen, co se začal drolit z tý dokonalý sochy emo, 

bylo to, ţe jsem to najednou začal vidět ve všem! Já uţ jsem začal vidět jako, ţe 

tady je to taky. Ale ti kluci přece nejsou emo. Ty přece nemají patky a černý 

obtáhlý kaťata a nechtěj se uţ zabít. Já jsem začal vnímat i jiný věci. 



71 
 

… No a taky mě nasrala hrozně moje bývalá, jo? … No jenţe potom to bylo 

hodně špatný. Všechny lidi, s kterýma jsem se tenkrát znal, tak byli známí i její 

a byli to její kamarádi. Takţe jsem přišel o spoustu kamarádek a byl jsem 

takovej vyhřezlej od zásadních hybatelů toho „emáckýho hnutí“ v Plzni. Tak 

nějak jsem se od toho vzdálil. … Tak jsem prostě mezi ty lidi přestal chodit 

úplně.  

 

Ten kluk byl zlatej. Ten tady měl velmi progresivní kapelu na tu dobu. …. 

Začali jsme spolu jezdit docela po celý republice. Já jsem jim dělal jevištního 

technika. ...  Tyhlety kluci mě tak nějak vyvedli z toho ema. To jsem hrozně 

potřeboval. 

 

Tak jsme začali dělat nějakou tu experimentální new rave hudbu. Ale ta kapela 

se dostala do nějakých hrozných personálních problémů ... . Pavel se teda 

rozhodnul, ţe to ukončí. ... A teď s koncem Scissorhands přišlo takový lehký 

rozčarování, protoţe jsem najednou neměl s kym bejt. 

 

Důvody, kvůli kterým Adam opustil subkulturu emo, konkrétně její plzeňskou scénu, 

se nabízí dva. První vidí v tom, ţe emo „najednou začal vidět ve všem“. Zjistil, ţe emoce 

nemusí být součástí pouze emo hudby. Otevřela se mu široká škála moţností, které by mu 

mohly vyhovovat minimálně stejně jako emo subkultura. Navíc po rozchodu se svou 

přítelkyní, kterou nazývá „emařskou celebritou“ ho místní „hybatelé emáckýho hnutí“ od sebe 

odvrhly. Následkem toho jiţ nebyl se subkulturou v tak blízkém kontaktu, aţ z ní nakonec 

vypadl. Adam ovšem na jiném místě v rozhovoru uvádí další příčinu jeho odchodu ze 

subkultury emo, a to sblíţení s lidmi, kteří se pohybovali mimo emo společenství a tím ho 

z ema „vyvedli“.  

Konec jeho identifikace s new rave se váţe k ukončení kapely, na jejímţ chodu se 

podílel. Po rozpadnutí kapely se s new rave přestal identifikovat, jakkoliv je míra této 

identifikace diskutabilní.  

 

Robert:  Takţe jsem začal přecházet k tomu crustu. Protoţe punk uţ prostě byl … nebyl 

tak tvrdej, nebyl tak říznej, nebyl tak zajímavej jako ten crust. 

 

Pavel:   Pak jsem měl to období grindový, kdy jsem si třeba jel dva roky todle. Pak to 

člověka vomrzí, vono je to takový potom furt stejný, mi příde.  

 

Robert a Pavel představují případ, kdy jedinci jiţ nevyhovuje daná subkultura, a proto 

se ji rozhodne opustit ve prospěch jiné subkultury, která lépe vyhoví jeho potřebám. Robert 

v punku nenašel „tvrdost“, proto se přesunul ke crustu. Pavel se po dvou letech, kdy 

poslouchal grindcore, ocitl ve stavu přesycení. 

  

Robert:  Protoţe většinu lidí to prostě opustilo jako mě. Punk jako takovej, jako vorvaný 

kalhoty a tohleto … to opustí kaţdýho normálního člověka. Nějaká anarchie. 

Časem to vyprchá. Pokud ten člověk dospěje, vyzraje a opustí ho to, stane se 

z něj v uvozovkách konformní, mainstreamovej člověk a zapadne do davu. Nebo 

se tomu věnuje dál, ale jiným způsobem. Ne jako se tomu věnoval dřív, 

v podstatě jako primitiv. A vůbec se nebojim to říct, protoţe já jsem se tak 

choval. Ale myslel jsem si, ţe to k punku prostě patří. Ale nepatří, no.  

… Je to stejný, v podstatě všechny subkultury jsou stejný v tom vzniku, kdy ten 

člověk k tomu přijde, poslouchá to, nějakým způsobem se chová, oblíká, chová 
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se podle toho, jak si myslí, ţe by se v tý subkultuře chovat měl. A potom po čase 

zjistí, ţe to v podstatě není tak, jak on si myslel, ale ţe je to jak, jak on uzná za 

vhodný v rámci tý subkultury. Takţe buď ten člověk odpadne, nebo u toho 

vydrţí. A řekl bych, ţe takovej mezník, kdy ten člověk u toho vydrţí, ţe uţ ví, ţe 

ho to baví, je třeba pětadvacátej rok. Pokud ho to baví i po pětadvacátým roce, 

vyšel z toho klišé, jako křivák, koţený kalhoty, těţký boty za kaţdýho počasí, á 

la death metal. A vyjde tady toho klišé, z tý demence, z toho tradicionalismu, 

coţ je úplná hloupost. Jenom metal, nic jinýho neposloucham, vol! Nebo jenom 

punk, jenom oi. … Ten pětadavacátej rok je ten mezník, kdyţ fakt ten člověk uţ 

ví, ţe je to jeho ţivot, ţe uţ to jen tak neopustí. Jsou samozřejmě lidi, a ty jsou, 

dalo by se říct, směšný. Je to smutný spíš. Jsou to lidi, který se nevyvinou z toho 

kinder punku, kinder metalu a jsou takovýhle „kindersáci“ i kdyţ je jim třicet, 

čtyřicet. 

 

Robert povaţuje opuštění punku nebo, jak později uvádí, i jakékoliv jiné subkultury 

jako přirozenou součást dospívání. Ve svém začátku popisuje subkulturní příslušnost jako 

něco naivního, kdy se jedinec pouze domnívá, ţe zná pravidla chování v rámci subkultury. 

Aţ v okamţiku, kdy jedinec vyzraje (Robert tento moment vymezuje dvacátým pátým rokem 

ţivota), se můţe objektivně rozhodnout, zda nadále zůstane členem subkultury nebo nikoliv. 

A Robert se od punku oprostil, protoţe si začal uvědomovat určitá omezení, která mu nabízel 

punk v té formě, v jaké ho tehdy proţíval. Robert tuto podobu nazývá „kindrsák“, coţ si lze 

vyloţit jako psychicky nedostatečně vyzrálou osobu, která činí subkulturní klišé skutečností 

nebo nepronikne ke skutečnému smyslu subkulturní existence.  

 Důvody, kvůli kterým informátoři změnili svou míru ztotoţnění s danou subkulturou, 

lze shrnout do těchto bodů. Zaprvé informátor zjistil, ţe stejný aspekt, který mu nabízí 

subkultura, mu nabídne i něco jiného. Zadruhé se jiţ nedokázal dále spokojit s tím, co mu 

subkultura nabízela. Zatřetí vyspěl a změnil svoje hodnoty, tudíţ i způsob jeho ztotoţnění se 

subkulturou prošel změnou.  

 

 

3.2.2.3.2. Změna míry identifikace 

 

V závislosti na tom, jak informátoři pronikali i do jiných subkulturních prostředí, se 

měnila míra jejich identifikace s původní subkulturou. Z předchozí kapitoly je totiţ zřejmé, ţe 

se vztahy k jednotlivým subkulturám v průběhu času měnily, a tak se měnil i způsob 

identifikace s jednotlivými subkulturami. 

  

 

Adam:  ... protoţe jsem všude o sobě říkal, ţe jsem emák. Všichni uţ to brali jako 

nadávku. Bylo to jako in/out. Před měsícem to byla ještě dobrý, teď uţ to smrdí. 

Ale já jsem to furt říkal, protoţe mi to přišlo dobrý. A pořád to říkam. ... Ale 

zároveň mi to bylo blízký. A furt je mi to asi nejbliţší. Pořád mam problém, 

kdyţ řeknu, ţe jedna z mých nejoblíbenějších kapel jsou My Chemical 

Romance, a oni mají ten label toho emo, „to hledejte v poličce pro třináctileté, 

jo?, tak to je hrozně těţký a mrzí mi to. 

 

Pavel:   Já punk posloucham furt. … já se povaţuju furt spíš za punkáče, jakoby. 

Jakoby srdcově. 
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Robert:  Dalo by se říct, ţe v těch dvaceti letech jsem se uţ absolutně nestýkal 

s punkerama, a do dneška nestýkam. Takovýma těma pravověrnýma 

punkerama. Samozřejmě chodil jsem v tý době ještě sem tam na nějakej ten 

punk. Ale spíš kdyţ uţ punk, tak kvalitní hudba. Ne tři akordy, ale kvalitní punk 

rock. A to chodim pořád.  

 

Někdy je nějaká (subkultura)trochu víc na výši, jindy trochu níţ. Teď mě třeba 

zajímá zase grindový období, tý tvrdší hudby. Dřív ten grind dostal útlum. Byla 

tam hlavně elektronika, ten black metal. 

 

Adam v prvním úryvku tvrdí, ţe emo styl je mu stále nejbliţší. S emo subkulturou se 

identifikuje v menší míře neţ kdysi, přinejmenším má stále rád emo hudbu. Pro Adama 

nebyla hudba hlavním důvodem změny subkulturní příslušnosti, tak jak tomu je v případě 

Roberta a Pavla, a tak je docela logické, ţe u něj obliba emo hudby přetrvává.    

Pavel, ačkoliv uvedl, ţe hledal stále tvrdší hudbu, a proto od punku přešel ke crustu a 

grindcoru, v podstatě nikdy punk jako takový neopustil. Říká: „... já se povaţuju furt spíš za 

punkáče, jakoby. Jakoby srdcově.“. Zdá se, ţe i jemu je jeho první subkultura stále niterně 

nejbliţší, přestoţe se během několika let dokázal identifikovat i s jinými subkulturami.  

Robert punk, ačkoliv ho opustil v té podobě, v jaké ho proţíval jako „kindrsák“, 

neopustil úplně. Navštěvuje punkové koncerty, kde si ze všech punkových koncertů vybírá 

jen ty kvalitní. Podobně jako Adam i on se tedy přestal stýkat s členy původní subkultury, 

přesto si zachovává kladný vztah k charakteristické hudbě.  

 K ostatním subkulturám, se kterými se Robert setkal, se jeho preference mění 

v nepravidelných intervalech. Takţe se v podstatě ani u něj nedá říct, ţe by nějakou 

subkulturu zavrhnul. Pouze se odloučil od nevyzrálé verze punku.   

 

 

  

3.2.2.4. Průběh členství v další subkultuře 

 

V této kapitole jsou jednotlivé aspekty, kterými se projevila či projevuje příslušnost 

mých informátorů k subkultuře, seřazeny do čtyř kategorií, podobně jako v kapitole Průběh 

členství v subkultuře. Protoţe se tato část zabývá všemi subkulturami, se kterými se aktéři 

ztotoţnili, nejsou vţdy jednotlivé projevy setříděny podle typu subkultury, ale podle 

charakteru. 

 

 

3.2.2.4.1. Hudba 

 

V předchozích kapitolách se ukázalo, ţe hudba byla pro mé informátory nejčastějším 

důvodem k pohybům mezi subkulturami. Robert a Pavel vyhledávali stále tvrdší hudbu, 

Robert stále temnější, a postupně si rozšiřovali subkulturní zkušenosti.   

 

Adam:  Tak ta právě pořádá hardcorový koncerty tady v Plzni, a já na ně moc rád 

chodim, kdyţ jsem tady v Plzni a můţu na ně přijít. 
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Robert:  Ale hlavně jsem navštěvoval ty grindcorový koncerty, akce a tak dále. 

 

 

Pavel:  Já uţ takhle … vybírám si. Jako těch koncertů je dost teďka, ţe jo? ... tak si 

opravdu vybíram. Buď kapely, který jsem ještě neviděl a chtěl bych je vidět, 

nebo jsem je viděl a líbili se mi, nebo jsou moje oblíbený. Ale musim říct, ţe to 

je jedna nebo dvě akce za měsíc. 

 

Klidně zajdu i na ňáký psychobilly, kdyţ to tak vezmu. … no moc to nemusim 

extra. Já spíš, ţe mam kamarády, co maj kapelu, co tohle hrajou, tak jsem byl 

párkrát na jejich koncertě. Ale to zas extra oblíbenej styl není. 

 

Na ty skinheady teda spíš chodim, kdyţ tam hrajou ňáký známý. Já znam dost 

kluků v těch kapelách, co hrajou, tak jakoţe je znam. Tak spíš zajdu na ně. Plus 

tam je něco dalšího, co neznam nebo znam, ale preferuju to, ţe znám „je“! Tak 

tam zajdu spíš, kdyţ jsou tam známý. Kdyby tam nebyl nikdo známej, nějaká 

kapela pro mě, tak bych moţná na ten koncert ani nešel. 

 

... kdy jsem teda ten grind začal hodně poslouchat. ... fakt jako koncerty todle, 

todle, akce. Jediný, co mi zůstalo, tak jezdim jednou ročně na ten Obscene. I 

kdyţ tam uţ teďka jezdim jenom za známýma. Ty kapely uţ jsem všechny viděl, 

skoro. ... Na grind tady v Praze skoro nezajdu. To musí fakt něco jednou, co je 

zajímavý. To fakt jedu radši jednou na ten Obscene třídenní, čtyřdenní, nevim. 

A tam si tu muziku uţiju. Kdyţ to tak vemu, tak mi to stačí jednou za rok 

pořádně. ...  Jako doma si to nepustim. To fakt na koncertě jenom. 

 

Předchozí ukázky mají jeden společný prvek, kterým jsou koncerty. Koncerty, jako 

ţivá vystoupení oblíbených hudebních skupin, napovídají, jakou hudbu jednotlivci 

poslouchají. Adam svoji oblast hudebního vkusu vymezuje stylem hardcore. Robert se také 

vyjadřuje obecně, „navštěvoval jsem ty grindcorový koncerty“ 

Pavel představuje případ, kdy se pro něj účast na koncertě stala výjimečnou událostí a 

výběru interpreta věnuje značnou pozornost. Nenavštěvuje koncerty podle stylu hudby, který 

kapela interpretuje, ale podle pečlivě zváţených osobních preferencí. Roli pro něj hraje i 

společnost, která je na koncertě přítomna.  

V souvislosti s grindcorem dokonce uvádí, ţe takovou hudbu jiţ během roku vůbec 

nevyhledává, jen jednou za rok jede na festival Obscene extréme, kde si ji „uţije“. Na 

festivalu je pro něj hudba aţ na druhém místě, protoţe tam jede za kamarády. Pavel tedy 

grindcore svým způsobem přestal vyhledávat a pouze skrze společnost, která se kolem 

grindcoru pohybuje, je s ním v občasném kontaktu.  

 

Robert:  Bylo to hrozně jednoduchý. Dva lidi řezali do barelu tyčema, další karboflexou 

a pak začali hrát. Hráli něco mezi … crust takovej. Crust moţná i stenchcore. 

 

... přišla další, a to metal, konkrétně grindcore. Grindcore je, dalo by se říct, 

nejtvrdší odnoţ metalu. V postatě má hodně blízko k punku, crustu, tomu 

stenchcoru, hardcoru a tak dále. 

 

Industriální EBM, normálně bicí, kytary, do toho tam měli karboflexy show, 

prostě tři lidi, co řezali karboflexama. Prostě fakt tvrdej metal s elektronikou a 
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právě těma industriálníma prvkama. Takţe hodně beaty a tadleto, to je 

v podstatě EBM. 

 

Třeba v tomhle se ještě pořád pohybuju, mam to hodně rád, takovej emocore a 

screamo, protoţe to je fakt depresivní hudba a hodně silná. A to se zase pojí 

k tomu blackmetalu. I kdyţ black metal je někde úplně jinde. Ale s black 

metalem, co má screamo i emo společnýo, je to, ţe je to zase hodně úzce 

profilovaná subkultura, která se na světlo světa moc nedostává. Hlavně ten 

black normální člověk nemůţe moc poslouchat. Je to fakt ošklivá, depresivní, 

hnusná hudba. Ale někomu se to líbí. Třeba mně.  

 

Předchozí ukázky mají naznačit, ţe jeden člověk můţe být příznivcem mnoha 

hudebních stylů. Zvolila jsem výňatky z rozhovoru s Robertem, protoţe dokázal velmi dobře 

všechny hudební styly a subkultury popsat. Z jednotlivých ukázek vystupuje jiţ zmiňovaná 

touha po tvrdosti v hudbě. Všechny hudební styly popsané výše jsou charakteristické tvrdou, 

temnou a často depresivní hudbou.  

Ve srovnání s podkapitolou Hudba v kapitole Průběh členství v subkultuře se zdá, ţe 

se změnil postoj k hudebním nosičům. To můţe být zapříčiněno technickým vývojem doby. 

Zřejmě se jejich získávání, obecně veškěrá distribuce hudby, stávaly snazší. V souvislosti 

se začleněním do dalších subkultur se o něm nezmínil ani jeden informátor. Jistý vývoj je 

patrný ve volbě hudebního stylu. Většinou se moji informátoři poté, co rozšířili své hranice o 

další subkulturu, neomezovali jen na jeden hudební styl, ale zůstávali otevření mnoha dalším 

hudebním vlivům.  

 

 

3.2.2.4.2. Styl 

 

Kapitola styl je zaměřena na vnější projevy členství v určité subkultuře a na ţivotní 

styl. Na několika úryvcích se ukáţe, jaké charakteristické subkulturní prvky moji informátoři 

uţívali, jak se chovali v rámci subkultury. Zachovala jsem pasáţ o modifikacích, které 

informátory provázejí od členství v první subkultuře dosud. Větší pozornost bude 

modifikacím věnována v podkapitole Styl v rámci posleního oddílu Pohyby mezi 

subkulturami. 

 

Adam:  Tak jako jo, tak budeme nosit neonový kšiltovky. (new rave) 

 

Pavel:  ... teďka kdyţ to vezmu, tak asi jak jakoby „stárnu“, tak preferuju uţ značkový 

hadry, spíš do toho skinheadskýho stylu trochu. Já nevim, jako Fred Perry, 

Everlast a todle. Anebo takový jako Lucky 13 a tak, do toho tattoo stylu ... spíš 

módově jsem takovej spíš skinhead nebo ten tattoo styl. ... Takţe asi ty hadry 

směřuju na tohlecto. Jako Dickies, jo. 

 

Tak kdyţ to vezmu od toho punkáče, tak jsem nosil číro a všichni se votočili, ţe 

jo. Teď uţ sice jsem plešatej, to uţ nikoho nepřekvapí, ale vlezu do tramvaje a 

stejně se všichni votočí, protoţe jsem celej pomalovanej, ţe jo. 

 

Adam, který má krátkodobou zkušenost se hudbou new rave, povaţuje za 

charakteristický módní prvek neonové kšiltovky. Zřejmě jako všichni ostatní členové kapely 



76 
 

vyměnil úzké černé kalhoty za barevné a na patku přes oko si posadil pestrobarevnou 

kšiltovku.  

   Se subkulturou skinheads se kromě typických prvků, jako jsou těţké boty nebo 

vojenské letecké bundy, pojí i značky oblečení. Pavel vyjmenovává některé typické, které sám 

upřednostňuje. Z punkového stylu se tedy přesunul k tomu skinheadskému. Obdobným 

vývojem prošla i jeho úprava vlasů. Oholil si natuţené číro, typické pro punk, a nosí 

vyholenou hlavu jako většina přívrţenců skinheads.  

 

Adam:   A taky přes kérky hodně! To hodně pomůţe. kdyţ člověk přijde za nějakým 

hardcorákem a ten vidí, ţe má nějakou „oldschoolovou“ kérku nebo rukáv, tak 

je to dobrý. Jako tunely jsem nikdy neměl. Ty prej taky dost pomáhaj. Na Fluff 

s tunelama jedině. 

 

Robert:  Mezitím samozřejmě probíhaly různý tetování, piercing, tak jsem se začal 

zajímat o další věci. 

 

Pavel:   Já jsem začal s kérováním aţ někdy ve dvaceti. „Aţ“ jakoby ve dvaceti jsem 

začal jednou kérkou, pak jsem si dal dva roky voraz. A pak jsem to nějak rozjel, 

ţe já teď chodim skoro kaţdých čtrnáct dní na sezení. ...  Kdyţ to tak vezmu, tak 

z piercingů jsem neměl skoro nic. To jsem měl tady jednu nahoře v uchu. Tam 

jsem měl jenom krouţek.  

 

Adam i Robert měli zkušenost s modifikacemi jiţ v poměrně raném věku, kdy se 

ztotoţňovali s první subkulturou. Adam svá tetování z emo období zúročil v hardcorovém 

prostředí, kde jsou zřejmě tetování ceněna jako jeden ze subkulturních projevů. Robert se od 

vypalování rozpálených předmětů do kůţe přesunul k tetování a piercingům. Pavel 

upozorňuje na svou pozdní zkušenost s tetováním i piercingem. Podle dřívějších informací 

usuzuji, ţe s modifikacemi začal aţ v období, kdy se jiţ nezaměřoval jen na punk.  

Domnívám se, ţe modifikace lze povaţovat za určitý druh subkulturního projevu, ale 

nikoliv za jeho podmínku. Ani moji informátoři své modifikace nespojují se subkulturní 

identitou. Adam sice uvádí, ţe mu tetování pomohlo při prvotním kontaktu s lidmi uvnitř 

hardcorové scény, ale tetování měl jiţ během členství subkultuře emo. 

 

Adam:   Jakoţe tam je to takovej ultimátní level punku. Tam největší anarchie vůči 

společnosti je, kdyţ seš straight edge. Serem na chlast, protoţe chlastaj všichni, 

a společnost z toho má prachy, a je to takovej úzus. Serem na Boha, protoţe to 

z lidí dělá ovce, a já nevim, co všechno. Nemluvě o fetování a tak. O 

promiskuitním sexu .... Nepiju. Je to takovej můj volební program, nepít. ... Tak 

jsem to tak vydrţel do teďka a teď uţ to tak normálně beru, ţe se nepije a 

nekouří. ... Já nejim maso. Předtím jsem ho jedl. Teď jsem si úplně natvrdo 

řekl, ţe jo. Teď přestanu jíst maso!   

 

Adam popisuje, jak by měl ţít stoupenec straight edge a s jakými konkrétními 

„pravidly“ měl potíţe.  Vzdal se uţívání všech drog, tedy i legálního alkoholu. Přiznává, ţe 

s alkoholem měl největší problém. Také díky ideologii straight edge přestal jíst maso. Tím, ţe 

ţije tak zvaný „čistý ţivot“ bojuje proti konzumní společnosti.  

Robert ani Pavel se ve svém rozhovoru nezmínili o nějakém určitém chování či 

ţivotním stylu, který by dodrţovali jako stoupenci nějaké subkultury. Přestoţe Robert při 

často velmi podrobném popisu jednotlivých subkultur uvádí i typické chování jejich členů, 

nevztahuje takové principy na sebe.   
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3.2.2.4.3. Aktivita 

 

 Tato kapitola se zaměřuje na konkrétní aktivity, kterým se informátoři věnovali 

v době, kdy se cítili být členy dalších subkultur. Jako kontrast jsem do této části studie 

zařadila i vyjádření o úmyslné neangaţovanosti Pavla.  

 

Adam:  Tak jsme začali dělat nějakou tu experimentální new rave hudbu.  

 

 Jak se jiţ objevilo v předchozích kapitolách, Adam dělal jevištního technika plzeňské 

kapele. Tato kapela se v průběhu jeho angaţovanosti rozhodla hrát new rave hudbu a z jejích 

protagonistů se staly členové subkultury new rave. 

   

Robert:  Jo a taky jsem začal pracovat na Brutal Assaultu, coţ je velkej festival, 

v podstatě největší metalovej festival. 

 

Proto se třeba hodně jakoby angaţuju, … no né hodně, já jsem poměrně línej,

 takţe se neangaţuju tak jako dřív. Dřív jsem se angaţoval docela hodně, dřív 

jsem vystupoval a tak, a teď na to seru. (Hell
85

) 

 

Pavel:   ... já většinou na těch Hell párty, na těch jejich show, jim pomáham spíš jako 

nějak doplněk, ţe tam jakoby něco na podiu, nebo většinou taham. 

 

Robert se v rámci orientace na metalovou subkulturu a její mnohé odnoţe podílel na 

organizaci metalového festivalu.  

Dva z mých informátorů se pohybují ve společnosti tetovacího a piercingového studia 

Hell, a díky těmto známostem se účastní nejrůznějších show, které studio pořádá. Robert se 

aktivně účastnil některých vystoupení, Robert se v nich angaţuje jako pomocná síla. Přestoţe 

se zde nejedná o subkulturní angaţovanost v pravém slova smyslu, studio Hell, jak se ukáţe 

v kapitole Z jedné subkultury do druhé, sdruţuje rozmanité subkulturní identity. 

 

Robert:  Mam dojem, ţe to bylo mezi osmnáctým, devatenáctým rokem, kdyţ jsem přišel 

ke grindu a metalu, se stala jedna věc. V Horních Počernicích, kde jsem měl 

hodně kamarádů, tak byla silná základna skinheadů. ... A jak jsme byli 

kamarádi, tak mi dali vědět, jestli bych jim nemohl přijít pomoct prostě.  Ţe 

maj problém s náckama, a ţe Bedřich domluvil rvačku Na Kopečku ... No a tam 

právě Bedřicha hrozně dobili. ... On byl fakt velkej, tlustej. Tak tam prostě bil 

ty nácky, obestoupenej. Jenţe jeden ho prostě čtyřikrát bodnul. Čtyřikrát, 

pětkrát ho prostě pobodal. Jenţe fakt dlouhým noţem, takţe mu probodnul 

nějak plíci něbo tak něco. On se tam sloţil, ţe jo. ... A fakt říkali doktoři, 

patnáct minut a uţ byl tuhej, uţ by vykrvácel. To se hodně řešilo, no.  A v tu 

chvíli jsem si řekl, „ty vole, a dost!“. Tak jsem kontaktoval Antifu a chtěl jsem 

bejt jakoţe aktivní. Tak jsem kontaktoval Antifu, jenţe Antifa jsou v podstatě 

stejný blázni jako náckové. Cvoci!. To jádro jsou fakt militanti. Všechno jsou to 

těţce, velice inteligentní lidi. Géniové často! ... Tak jsem se začal teda aktivně 

zajímat o tohle hnutí, protoţe Bedřich málem chcípnul kvůli náglům. Začali 

jsme s Eidamem dělat thajskej box. ... Uspořádal jsem benefiční koncert pro 

Good Night White Pride. Byl to benefiční koncert a zároveň info vo tom, co 

                                                             
85

 Tetovací a piercingové studio v Praze. Robert hovoří o vystupování na Hell show a Hell party, kde se například 
lidé věší na háky, apod.  
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jsou skinheadi, jak vypadají skinheadi a kultura skinheads. Jmenovalo se to 

Společně proti rasismu. 

 

Pavel popisuje svůj nepříjemný záţitek s neonacisty, který ho vyprovokoval ke vstupu 

do antifašistické skupiny „Antifa“, čímţ chtěl aktivně bojovat proti ultrapravicovým a 

fašistickýcm hnutím skinheads. K potyčce došlo v období, kdy se sdruţoval se skinheady ze 

svého okolí.  

 

Pavel:   To fakt asi ten konec tý střední, kdy jsme jezdili nejvíc. Kdy jsem jezdil jakoby 

ven, výjezdy. A pak mi to taky nějak pustilo. Jsem chodil uţ jen na domácí 

(fotbalový tým) a … Jako sleduju to tabulkově, jak jsou na tom a tak. Ale taky 

uţ ne tolik, co dřív. Taky uţ na to nemam čas. 

 

Jako v tomhle se já teda zrovna nějak neangaţuju. Já mam zvířata rád, ale ţe 

bych byl ten, co chodí protestovat třeba proti koţešinám …Já třeba jezdim na 

motorce v kůţi, ale jako … je to tak a nezměnim na tom nic, takţe mi to přijde 

zbytečný. 

 

Pavel, jako fotbalový fanoušek, jezdíval na „výjezdy“, coţ znamená, ţe jezdil na 

fotbalová utkání svého klubu, která se odehrávala na stadionech protihráčů. Postupem času se 

vzdal i této aktivity. Podobně jako v případě studia Hell, fotbalové zápasy na toto místo 

zařazuji, protoţe i na fotbalových utkáních se mísí velké mnoţství rozdílných subkulturních 

příslušníků.     

Druhý odstavec ukázky z rozhovoru s Pavlem se opět vztahuje k podkapitole Aktivita 

v rámci kapitoly Průběh členství v subkultuře, kde jsem rozebírala Pavlovu apolitickou 

orientaci. Na ní se logicky váţe i neangaţovanost v oblasti politiky a, jak vyplývá z této 

ukázky, i v oblasti ochrany zvířat.  Pavel se o tomto tématu zmiňoval kvůli silně 

angaţovaným textům, které jsou typické pro hudbu skinheads.  

 

 

 3.2.2.4.4. Společnost 

 

V této kapitole se pokusím na příkladu ukázek rozhovorů přiblíţit, v jaké společnosti 

se aktéři pohybovali, kde se scházeli, jaký na ní měli nebo mají názor, a jak jsou jim lidé ze 

subkulturního prostředí blízcí.  

 

Adam:  ... je hrozně dobrý, ţe to tady vţdycky bylo a pořád to tady je, ten hardcore, ţe 

se to tady hrozně miluje v Plzni. Anebo moţná zase přišla nějaká módní vlna 

hardcoru, kterou jsem já úplně nezachytil. ... V Brně jich pár znam, a tady 

v Plzni jich je taky spoustu. 

 

Na těch koncertech to je tady v Plzni víceméně jediný místo, kde ty lidi straight 

edge potkat. 

 

Robert:  Co se týče crustu, tak se tyhle lidi hodně scházeli v takovým squatu. Jmenovalo 

se to Papírna, v ulici Na Papírně, U Papírny. 

 

Adam i Robert se vyjadřují k lokalitě, kde se soustřeďovali subkulturní členové. Adam 

uvádí, ţe jich zná hodně v Plzni a díky tomu povaţuje plzeňskou hardcorovou scénu za 
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silnou. Stoupenci straight edge se podle něj scházejí na koncertech hardcorových kapel. 

Robert jmenuje konkrétní místo, kam se soustřeďovala crustová subkultura.  

Existují tedy specifická místa, podniky nebo akce, na kterých se přívrţenci 

jednotlivých subkultur scházejí. Ať uţ je to na koncertech určitého ţánru nebo v konkrétním 

baru, subkulturní členové se ze své podstaty sdruţují a sdílejí své hodnoty, své záţitky, svůj 

čas.   

 

Adam:  Oni jsou většinou hrozně zlý ty lidi, jakoţe přísný spíš neţ zlý. Kdyţ si o tom 

člověk najde nějaký dokumenty, tak je to jako „To není ţádnej ţivotní styl, ty 

vole. Já to prostě jsem, vole! A tak jak to dělam, tak to je jedinej správnej 

způsob a jinak to prostě nejde.“ Některý byli teda hodnější neţ jiný. 

 

Robert:  Jako v tý hardcorový scéně, jako tý fakt hardocrový, se moc nepohybuju. 

Protoţe ty lidi jsou vopravdu těţký aktivisti. Pokud teda bereš takovou tu 

pravou hardcorovou scénu. Ty lidi znám, bavim se s nima, ale … jsou to jiný 

lidi. ... Ale jinak straight edge jsou v podstatě lidi, který nepijou a nekouřej. 

Většinou jsou to i vegetariáni, některý jsou vegani, takţe jí jenom rostlinnou 

stravu. A často se i omezujou v sexu, coţ je jako dost zvláštní. V podstatě to 

jsou asketický lidi. ... A jak říkam, mám rád hardcore, ale nemam rád tyhle lidi. 

Teda, ne ţe je nemam rád, ale nerozumim těm lidem. To je úplně jiný, neţ valná 

většina subkultur, protoţe voni opravdu nepijou, nekouřej a tak dále. Úplně 

jiný lidi, jinak se bavěj. I kdyţ je to v podstatě stejná subkultura jako punk, ale 

ty lidi jsou zase jinde. 

 

Pavel:  Já třeba tyhle metalisty moc nemusim. Mně nikdy nebyl metal nějak extra 

blízkej. I kdyţ ono to s tim grindem hodně souvisí, ţe ono tam je hodně těch 

prvků stejnejch. Ale čistě metal, to je vopravdu  … To jsou přesně takový ty 

máničky, všichni v černým. To uţ tak z legrace. 

 

Mezi ukázkou z Pavlova vyprávění o přívrţencích straight edge, kteří jsou ve svém 

vztahu k subkultuře velmi radikální, a názorem Roberta, který se v podstatě v širším okruhu 

zabývá tím samým, se nabízí srovnání. Adam, který se sám povaţuje za příslušníka hnutí 

straight edge, mluví o radikálních přívrţencích s jistou dávkou respektu. Díky silné 

identifikaci s „čistým“ ţivotním stylem se podle něj tito lidé chovají k ostatním přísně. 

Ačkoliv nevylučuji, ţe se za Adamovými slovy neskrývá trocha ironie, není pro něj tento 

postoj nikterak nepochopitelný. Pavel má názor opačný. „Všichni“ příslušníci straight edge 

mají jiný ţivotní postoj a jiné chování. Říká „nerozumim těm lidem“. Nechápe důvody, kvůli 

kterým lidé mohou dobrovolně ţít „asketický“ ţivot.  

Pavel vyjadřuje svůj negativní postoj k metalistům. Stejně jako Robert je povaţuje za 

skupinu identických jedinců, „To jsou přesně takový ty máničky, všichni v černým“. Zde se 

nám objevuje příklad toho, jak se projevuje subkulturní „jedinečnost“. Jedinečnost v tomto 

případě funguje jako vymezení vůči mainstreamové společnosti, ale v rámci hranic jedné 

subkultury se pohybují na první pohled zcela totoţní jedinci.    

 

Pavel:   Kamarádi, to jsou ty z tý základky. ... To je jakoby ta skupina, kterou vídam 

nejčastějc. A pak kdyţ to vezmu, tak to můţu rozřadit na takový … no ono se to 

nedá tak nějak specifikovat. Nevim, kdyţ vezmu ty lidi kolem helláků, tak to je 

taky taková jedna subkultura, viď. Pak můţu zařadit ještě ty fotbalový, tak to 

jsou další. Pak jsou ty grindový akce. Tak je to spíš asi, ţe se s těma lidma 

vídam spíš jako na akcích, no. Tak je to takový, … ţe abych s těmahle lidma šel 
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cíleně na pivo, to asi ne úplně. Takţe to s těma klukama z tý základky. A nějak 

tak různě. Vţdycky to je spojený s něčim. ... Ale většinu těch lidí, co takhle 

znam, beru jako svý známý. Některý víc, některý míň. S některýma se bavim víc, 

s některýma míň. Takţe spíš je vídam, kdyţ se někam jede nebo něco.  

 

Pavel se v předchozí ukázce vyjadřuje ke svému vztahu s členy těch subkultur, ke 

kterým inklinoval. Jak ale z jeho vyprávění vyplývá, nejbliţší přátelské vztahy si vytvořil 

ještě před prvním začleněním do subkultury, jiţ na základní škole. S kamarády postupně sdílel 

punkovou identitu. O .na akcích spojených se subkulturní činností. Zde se ukazuje analogie 

s Adamovým vztahem k členům subkultury emo, který o nich říká „samozřejmě to nebyli ti 

jako nejlepší nejlepší kamarádi“.  

 

Robert:  Já jsem se setkával se spoutou lidí z týhle scény … a setkávam, ţe jo. Například 

včera na koncertě (metal). 

 

... jsem se zajímal o skinheadskou kulturu nebo subkulturu. Tam jsem znal nebo 

i do dneška znam dost lidí, který se tam pohybujou. 

 

Předchozí ukázka má nastínit, jak je subkulturní společnost pro jedince důleţitá. 

Robert se v rámci rozhovoru několikrát zmínil o svých známostech uvnitř určité subkultury, 

které mají nastínit, ţe byl do subkultury přijat. To, ţe zná lidi uvnitř nějakým způsobem 

omezené subkulturní skupiny, znamená, ţe se můţe do skupiny snáze začlenit. Interakci 

s přívrţenci subkultury Robert evidentně chápe jako určitý kontakt se subkulturou.  

 

Robert:  Často jsou ty lidi orientovaný na BDSM, extrémní sexuální praktiky a tak dále, 

v uvozovkách „extrémní“. Hodně teda subkultura, kam jsem začal inklinovat 

prostě … ke který jsem vlastně inklinoval dlouho, ale zase mezi tim 

třiadvacátým, čtyřiadvacátým rokem, kdy jsem se začal zajímat o EBM, jsem 

začal inklinovat k tomuhle tomu. Je to i díky Hellu, ale s hellákama se znam od 

nějakej dvaceti, jednadvaceti. Je to šest let asi, no šest let. A tam to bylo taky 

blízko k týhle kultuře. Nejsou ţádný masochisti, neřaděj se vyloţeně do těhle 

subkultur, jako submisiv, domina. Ale mají k tomu blízko. Asi jako já. Berou to 

jako takový koření ţivota.  

 

Pavel:   Bohemka je jedinej tým, kde kdyţ tam přijde punkáč, tak to nikomu nevadí. 

Protoţe Bohemka propaguje to, ţe je antirasistickej klub, a jsou v tomhle 

tolerantní. ... Tak by to mělo vypadat v kaţdým klubu, ale bohuţel ty jádra jsou 

většinou ty plešky, náckové, který řešej tu politiku, řešej ty názory, řešej tu 

vizáţ. Takţe tě mezi sebe ani nepřijmou, ani kdyţ fandíš stejnýmu klubu. Jsou 

kluci, který tam jedou, je jich třeba dvacet, čtyři auta, a nejdou na fotbal, jedou 

předtim se někde porvat. Pak se na ten fotbal ani nedostanou, nebo je tam 

nepustěj. Tak to mě opravdu nebralo. Jako znam jich hodně takových, právě 

z toho fotbalu. To jsou skinheadi většinou. 

 

Robert a Pavel hovoří o specifických prostředích, která si spojují s určitou subkulturou 

nebo samotné prostředí za subkulturu povaţují. Pavel i Robert mají blízké vztahy se studiem 

Hell. Roberta se díky kontaktu s tímto studiem částečně seznámil i s komunitou BDSM
86

.  

                                                             
86

 BDSM – označuje sexuální praktiky a komunitu lidí, kteří sdružují na základě svého specifického sexuálního 
zaměření; zkratka pochází ze slov bondage - svazování, disciplína, sadismus, masochismus 
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Pavel se kromě různých subkulturních prostředí pohyboval také v oblasti fotbalových 

fanoušků. Ačkoliv přiznává, ţe radikální fotbaloví fanoušci většiny klubů jsou většinou 

skinheadi rasistického zaměření. Proto vysvětluje, ţe fandí klubu Bohemians, který je 

tolerantní ke všem fanouškům. Negativně hodnotí netolerantní fotbalové fanoušky a tzv. 

hooligens/chuligány, fotbalové fanoušky, kteří se kromě fandění fotbalu baví také 

zorganizovanými potyčkami s chuligány konkurenčního klubu.   
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3.2.3. POHYBY MEZI SUBKULTURAMI 

 

Dosud jsme viděli, jak aktéři jednotlivé identifikace s několika subkulturami popisují a jak 

se jejich subkulturní členství proměňovalo. Cílem této kapitoly je vyjasnit, jak probíhají ony 

přesuny mezi subkulturami. Z ukázek rozhovorů se ukáţe, jaké pohyby zaţili moji 

informátoři, jak vnímají subkulturní hranice a subkulturní identitu.  

 Z analýzy pořízených rozhovorů jsem vyvodila, ţe existují minimálně tři způsoby 

pohybů mezi subkulturami. Prvním z nich je návrat jedince ze subkultury do mainstreamu. 

Druhým je ukončení identifikace s původní subkulturou a začlenění do jiné subkultury. 

Třetím způsobem je souběţný pohyb mezi několika subkulturami najednou. Tento proces 

nazývám „prolínání“ subkultur.   

 

3.2.3.1. Návrat do mainstreamu 

 

Jednou moţností, jak odejít ze subkultury, je zřeknout se subkulturní identity a 

„zapadnout“ do většinové společnosti. Stát se konformním člověkem je to, proti čemu se lidé 

právě začleněním do subkultury zpravidla vymezují. Ačkoliv tento případ nevychází z osobní 

zkušenosti informátorů, jeden z nich, Robert, o něm hovoří v obecné rovině.  

 

Robert:  Punk jako takovej, jako vorvaný kalhoty a tohleto … to opustí kaţdýho 

normálního člověka. Nějaká anarchie. Časem to vyprchá. Pokud ten člověk 

dospěje, vyzraje a opustí ho to, stane se z něj v uvozovkách konformní, 

mainstreamovej člověk a zapadne do davu.     

 

 Tento případ bude, jak se domnívám, poměrně častý. Moji informátoři by s ním mohli 

mít zkušenost jen velmi nepravděpodobně. Jelikoţ se měli identifikovat s více neţ jednou 

subkulturou, museli by projít bohatou subkulturní zkušeností a aţ poté se zařadit do 

konformní společnosti. To se ale u mých informátorů dosud nestalo. Přesto Robert tuto 

variantu připouští jako jednu z logických moţností v okamţiku, kdy jakýkoliv stoupenec 

subkultury vyzraje.  

 

 

3.2.3.2. Přesun z jedné subkultury do druhé 

 

Přesun z jedné subkultury do druhé se jeví jako logická varianta, pokud se jedinec 

nedokáţe nadále ztotoţňovat s určitou subkulturou, která pro něj ztratila svou atraktivitu nebo 

vyčerpala svůj potenciál. V případě, ţe se jedinec nechce zařadit do většinové společnosti, 

přesouvá se do jiného subkulturního prostředí, které splňuje jeho očekávání a stává se pro 

aktéra znovu atraktivní.  

 

Adam:  Tak nějak jsem se od toho vzdálil. Tak jsem prostě mezi ty lidi přestal chodit 

úplně. ... Tyhlety kluci mě tak nějak vyvedli z toho ema. To jsem hrozně 

potřeboval. jak mě vytáhli z toho zacyklenýho ema, kde uţ vlastně ani moc 

nechtěl bejt.  ... Tak jsme začali dělat nějakou tu experimentální new rave 

hudbu. ... A teď s koncem Scissorhands přišlo takový lehký rozčarování, 

protoţe jsem najednou neměl s kym bejt. ... Ale právě díky tomu jsem začal 
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nějak koketovat s těma hardcore lidma tady v Plzni, pro který jsem byl pořád 

„baba“. Protoţe mě měli pořád zafixovanýho za toho blbečka s tou patkou. ... 

Prostě dělal jsem to špatně. ... Řekl jsem si, ţe nebudu chlastat. Řekl jsem si, ţe 

budu teda straight edge. 

 

Robert:  Takţe jsem začal přecházet k tomu crustu. Protoţe punk uţ prostě byl … nebyl 

tak tvrdej, nebyl tak říznej, nebyl tak zajímavej jako ten crust. To je teda z toho 

punku do crustu. ... Kolem toho dvacátýho, jednadvacátýho roku jsem si zase 

jel to svoje. Zabředl jsem do toho grindu. Dalo by se říct, ţe v těch dvaceti 

letech jsem se uţ absolutně nestýkal s punkerama, a do dneška nestýkam. 

Takovýma těma pravověrnýma punkerama. Protoţe většinu lidí to prostě 

opustilo jako mě. ... ten punk, takovej jakej byl, jsem prostě opustil. To byla 

jediná subkultura, kde sem začínal jako kindrsák, totální. Byl jsem nevyzrálej 

člověk, psychicky. Protoţe, kdyţ začínáš, neznáš ty věci o subkultuře, neznáš ty 

lidi, nevíš, jak se chovat mezi těma lidma, nevíš, o čem se s těma lidma bavit, 

protoţe se opravdu nevyznáš. Kaţdá subkultura má svoje nějaký pravidla a 

věci, který se teda nemusí dodrţovat. Ale věci, který dodrţuješ, kdyţ chceš. Líbí 

se ti to? Tak pojď mezi nás, pojď se s náma bavit o tomhle a tomhle, pojď 

s náma támhle a támhle. 

 

Pavel:  Pak jsem měl to období grindový, kdy jsem si třeba jel dva roky todle. Pak to 

člověka vomrzí, vono je to takový potom furt stejný, mi příde. 

 

Všichni tři aktéři mají v určitém smyslu zkušenost s opuštěním nějaké subkultury. 

Z Adamova vyprávění jsem vybrala zásadní okamţiky týkající se jeho přechodů mezi 

jednotlivými subkulturními identitami. Jeho zkušenost by se jednoduše dala shrnout: původní 

identifikace se subkulturou emo, kterou opustil kvůli komplikacím na osobní úrovni uvnitř 

plzeňské scény. Následné přijetí identity new rave, která skončila s rozpadem kapely, jejímţ 

byl členem. Po určité době přišlo seznámení s hardcorovou hudbou a hardcorovou plzeňskou 

scénou, které se vyvinulo v identifikaci se subkulturou, hnutím či ideologií straight edge.  

Robert nejdříve opustil punkovou hudbu, kterou vyměnil za její tvrdší odnoţ crust a 

posléze metalový proud grindcore. V té době se přestal s punkery stýkat, protoţe to všechny 

jeho přátele, stejně jako jeho opustilo. A s lidmi, kteří stále vnímají punk skrze jako pouhou 

anarchii a šokování veřejnosti, se jiţ stýkat nechtěl.  

Pavel svou subkulturní příslušnost odvozuje převáţně z atraktivity hudebního stylu a 

image, která k subkultuře náleţí. Proto opustil grindcorovou subkulturu v okamţiku, kdy pro 

něj přestala být grindcorová hudba.  

 

 

3.2.3.3. Prolínání subkultur 

 

Poslední variantou pohybů mezi více subkulturami je jejich vzájemné prolínání. Jedinec 

se můţe identifikovat s několika subkulturami najednou, jejich hranice vnímá jako prostupné 

a jednotlivé subkultury vůči sobě navzájem nevymezuje. Ve stejném období můţe poslouchat 

více stylů hudby, nosit více stylů oblečení a k nim účes odpovídající zcela jiné subkulturní 

image, ztotoţňovat se s více subkulturními ideologiemi najednou. Několik příkladů poskytli 

moji informátoři.  
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Adam:  Ale vlastně i přes toho Pavla jsem se hodně dostal dál v muzice, jak mě vytáhli 

z toho zacyklenýho ema, kde uţ vlastně ani moc nechtěl bejt. Ale zároveň mi to 

bylo blízký. A furt je mi to asi nejbliţší. 

 

Adam v konkurenci dalších dvou informátorů představuje specifický případ. Ačkoliv se 

odvrátil od subkultury emo, povaţuje ji stále za nejbliţší svému srdci, a to přesto, ţe se od 

doby opuštění subkultury emo identifikoval se dvěma dalšími subkulturami. Můţe 

sympatizovat s ideologií emo subkultury nebo hudbou, přestoţe se jiţ neoznačuje ani 

nepovaţuje za „emaře“.  

 

Robert:  Ale tak nějak jsem se motal mezi tim crustem a punkem, no. ... Zároveň s tím 

crustem, ale i s punkem, jsem se zajímal o skinheadskou kulturu nebo 

subkulturu. ... Ale protoţe většina mejch kamarádů byli punkeři nebo crusteři, 

spíš punkeři a tak, ale tak jsem k tomu samozřejmě tíhnul, chodil jsem na 

koncerty, ale nikdy jsem „nezapad“.  Ţe bych chodil se skinheadama na pivo a 

s nima na koncerty, to zas ne moc. Ale kombinoval jsem to. To je subkultura, 

která obcházela a pořád obchází kolem mě. 

 

Tak jsem se začal zajímat o další věci a propojovat si ty subkultury dohromady 

s tim, ţe přišla další, a to metal, konkrétně grindcore. 

 

Takţe v tomhle roce, kdy jsem se začal víc zajímat o grind, tak jsem se začal 

zajímat i o psychobilly a rockabilly, a začal jsem jako víc chodit mezi ty lidi. 

Pořád jsem se věnoval tomu grindu a psychobilly, rockabilly. 

 

Tak mezi těma subkulturama, co jsem vyjmenoval, se tak nějak pohybuju a 

prolíná se to. Někdy je nějaká trochu víc na výši, jindy trochu níţ. Teď mě 

třeba zajímá zase grindový období, tý tvrdší hudby. Dřív ten grind dostal 

útlum. Byla tam hlavně elektronika, ten black metal. ...To byl útlum, ţe se 

s těma lidma tolik nevíš, nechodíš mezi ně. Ale pak zase … teď úplně cejtim, ţe 

teď zase nastává grindcorový období. Úplně cítim, jak mi to koluje v ţilách. 

Jsem byl včera na tom koncertě, tak mi to úplně nabylo. Úplně se těšim na 

další koncert. 

 

Pavel:   No ono je to hodně s tim punkem propojený. To vzniklo společně, skoro, a 

hrozně se to prolíná. ...  A ty skinheads, to je hrozně s tim punkem spojený. Ta 

muzika je skoro stejná, jenom je to vo textech a vo těch lidech, ţe vypadaj 

trochu jinak, viď. Jinak si to je, podle mě, hodně blízký.  

 

Pavel i Robert se pohybují v okruhu několika subkulturních společností, poslouchají 

různorodou hudbu a kombinují módní prvky několika subkultur. Ani jeden z nich se 

nepovaţuje jen za příslušníka jedné konkrétní subkultury. Často říkají, ţe se pohybují „mezi“ 

subkulturami, „kombinují“ je a „propojují“. Identifikují se s několika charakteristickými 

prvky z různých subkulturních prostředí a nechtějí se omezovat jednou subkulturní 

příslušností. Hranice mezi subkulturami vidí velmi slabé a propustné, „ono je to hodně s tim 

punkem propojený“. Ovšem je nutné si uvědomit, ţe ačkoliv se jedná o stylově a ideologicky 

odlišné subkultury, jsou si ve svém vývoji blízké. Robert i Pavel se pohybují či pohybovali 

v subkulturách, které se vyvinuly z punku (např. skinheads, styl hudby crustcore) nebo metalu 

(např. styl hudby grindcore), proto nemusí být razantně odlišné.  

Jaké subkulturní projevy se mohou skloubit v jedné identitě, nastíní příští kapitoly.  
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3.2.3.3.1. Hudba 

 

Jedním ze základních subkulturních charakteristik je sdílení hudby mezi jejími členy. 

Informátoři se ale nedrţí pouze jednoho hudebního stylu, spíše naopak, snaţí se obsáhnout co 

největší rozsah hudební tvorby.   

 

Adam: A doteď je to pro mě super, mam i radost z jejich novýho alba (My Chemical 

Romance). Jsem z toho byl takovej divnej, ale teď jsem si k tomu našel cestu a 

baví mě to. ... Pořád mam problém, kdyţ řeknu, ţe jedna z mých 

nejoblíbenějších kapel jsou My Chemical Romance a oni mají ten label toho 

emo, „to hledejte v poličce pro třináctileté,jo?“, tak to je hrozně těţký a mrzí 

mi to. 

 

Adam, přestoţe upustil od vnějších projevů emo subkultury, stále mu připadá atraktivní 

hudba odpovídající tomuto stylu. Hovoří jen o jedné hudební skupině, nikoliv o širším 

hudebním ţánru. V současné době, kdy se Adam povaţuje za stoupence hnutí straight edge, 

tedy odnoţe hardcoru, je stále jeho nejoblíbenější kapelou emo skupina My Chemical 

Romance. Pokud ovšem vycházíme z kořenů hudebního stylu emo, původně emocoru, kterým 

je hardcore, mají tyto styly společný základ.    

 

Robert:  Po dvacátým roce jsem se začal hodně orientovat na tu grindovou scénu. 

Samozřejmě chodil jsem v tý době ještě sem tam na nějakej ten punk. Ale spíš 

kdyţ uţ punk, tak kvalitní hudba. Ne tři akordy, ale kvalitní punk rock. A to 

chodim pořád. Ale hlavně jsem navštěvoval ty grindcorový koncerty, akce a tak 

dále. A začal jsem se víc a hloub zajímat o metal. 

 

Pavel:   A pak kdyţ to tak vezmu, tak mně se to tak jako prolíná. Já jakoby nejsem 

vyhraněnej, ţe bych poslouchal fakt jenom todle. ... Člověk si rád pustí podle 

chuti, jo. ...  kdyţ jdu (na koncert), tak jdu na ňákej punk, crust nebo něco 

takovýho. Nebo na nějaký skinheady, co znam. 

 

Předchozí ukázky Roberta a Pavla ukazují, jaké byly nebo jsou jejich hudební preference. 

Ani jeden se nezaměřuje pouze na jeden styl hudby, ale v rámci svého vkusu kombinují různé 

styly dohromady. Pavel vědomě uvádí „já jakoby nejsem vyhraněnej“. Mezi hudební ţánry 

tedy nepokládá nepřekonatelné hranice. Nenechává se omezovat jedním hudebním stylem. 

Podobně se vyjadřuje Robert. Na této ukázce je zřetelný rychlý vývoj jeho hudebního vkusu. 

Ačkoliv dříve uvedl, ţe punk jako takový opustil, zde přiznává, ţe stále navštěvuje punkové 

koncerty. Současně chodil na grindcorové koncerty a začínal se seznamovat s metalem. I 

v jeho případě je patrná snaha o neomezování svého hudebního vkusu.  

 

Robert:  Ten pětadvacátej rok je ten mezník, kdyţ fakt ten člověk uţ ví, ţe je to jeho 

ţivot, ţe uţ to jen tak neopustí. Jsou samozřejmě lidi, a ty jsou, dalo by se říct, 

směšný. Je to smutný spíš. Jsou to lidi, který se nevyvinou z toho kinder punku, 

kinder metalu a jsou takovýhle „kindersáci“ i kdyţ je jim třicet, čtyřicet. To 

mohli bejt naši otcové. Protoţe ty nic jinýho neznali. Neměli způsob, jak se 

dostat k jiný hudbě. Měli jen ten metal nebo rock nějakej a tak. A přitom je to 

hrozná škoda, protoţe tý hudby je spousta. 
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Z této ukázky se zdá, ţe Robert neuznává osoby, které se dobrovolně omezují na jeden 

styl hudby. „A přitom je to hrozná škoda, protoţe tý hudby je spousta.“ Zde se tedy potvrzuje 

předchozí domněnka, ţe se moji informátoři nechtějí vymezovat vůči nějakému stylu hudby, 

zároveň chtějí mít přístup k hudbě bez rozdílu stylu a povaţují to za samozřejmou součást 

jejich jednání v rámci subkultury. Robert ví, ţe dříve byl hudební rozhled omezený kvůli 

nedostatku informačních technologií, a proto v případě minulých generací rozumí tomu, proč 

zůstávali omezeni na jeden hudební styl, potaţmo subkulturu. V dnešní elektronické době 

však takovou omezenost povaţuje za projev nevyspělosti.  

 

 

3.2.3.3.2. Styl 

 

Kaţdý styl svým charakterem odpovídá určité subkultuře. Vzhledově se tak odlišují 

příslušníci určité subkultury od mainsteamu a zároveň od jiných subkultur. Ovšem jak 

dokázali moji informátoři, v tomto směru není jejich identifikace jednotná. Více jim jde o 

vyjádření vlastní osobnosti, kterého docilují kombinováním jednotlivých subkulturních prvků.    

 

Pavel:   Mně to prostě vyhovuje, jakoby líp. Vyhovuje mi to, baví mě to, co dělam. Nebo 

dělam, to co posloucham, to jak se modifikuju, kdyţ to vezmu jako i todle. To je 

prostě takovej můj styl, kterej si jedu (smích) a nezajímá mě okolí, jakoby. 

 

Já jsem spíš takovej … no chameleon, to se zase úplně říct nedá, ale spíš 

módově jsem takovej spíš skinhead nebo ten tattoo styl, ale ţe bych to nějak 

extrémě rozlišoval… Jako, ţe bych šel třeba na grindovej koncert, tak si vzal 

grindový tričko, to zas né. To prostě neřešim. Prostě se oblíknu, tak jak mam 

chuť. A jako je mi to jedno, jestli se obleču do Fred Perry a jdu s tim na nějakej 

death, kde na mě všichni budou koukat.  

 

Je to spíš o náladě. Třeba loňský léto celý jsem měl taky číro. A teďka taky, jak 

kérujem tu hlavu, tak chodim naplno dohola. Ale jinak já si vobčas dám. ... To 

není jakoby o tom. Jakoby, ţe bych musel nosit punkový trička, to ne. To 

neřešim, fakt ne. Chodim v tý módě, která se mi líbí, ale to co mam na hlavě, to 

s tim vůbec nemusí souviset. 

 

Na předchozích ukázkách se Pavel vyjadřuje ke svému vzhledu. Konkrétně hovoří o 

oblečení a účesech. Oblečení i účes, jako vnější projevy subkulturní identity, mají v punkové 

subkultuře i subkultuře skinheads své charakteristické formy. Pavel však tyto odlišnosti potírá 

tím, ţe vědomě kombinuje jednotlivé prvky nezávisle na sobě. Obléká se podle vlastní volby, 

nechce se nechat ovlivnit „pravidly“ subkultury.  

 Zajímavé je, ţe sám svůj styl hodnotí jako „spíš skinhead nebo tattoo styl“, přestoţe se 

„srdcově“ povaţuje za punkera (viz. podkapitola Změna míry identifikace). V rámci stylu mu 

jde hlavně o dosaţení „svého“ stylu – „To je prostě takovej můj styl“. Mezi jednotlivými 

stylovými prvky nevidí ţádnou souvislost a nedělá mu problém v nepravidelných intervalech 

přecházet od jedné subkultury k druhé (číro/punk – pleš/skinheads).  

 

Robert:  Můţu říct, ţe v těch subkulturách perfektně funguje … všechny tyhle subkultury 

teoreticky…ne teoreticky prakticky… všechny tyhle subkultury, o kterých jsem 

mluvil, propojuje jedna věc, a to jsou prostě tělesný modifikace. To se prostě 

objevuje v kaţdý subkultuře a hodně nás to všechny spojuje. Ať tam nebo tam. 
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... Ale piercing, tetování, skarifikace, veškerý úpravy těla, jako i ty extrémní, 

jako implantáty a takovýhle věci, všechno se to prolíná v těhle subkulturách. To 

je to, co nás spojuje. ... Je to zajímavý, ale všechny ty subkultury spojuje asi 

nějaká chuť měnit sebe sama, upravovat se, aby se lišili od společnosti. To 

stopro. A spojuje je to těma tělesnejma modifikacema.  

 

Adam:   Bylo mi asi čtrnáct a hrozně jsem potřeboval Maorskou kérku. ... Pak to nějak 

hrozně dlouho spalo, ale pořád jsem věděl, ţe kérku potřebuju. ... Tak jsem 

v těch šestnácti seznal, ţe teď je ta příleţitost nechat si udělat první kérku. ... 

Jenţe, jak s tim člověk jednou začne, tak je hrozně špatný s tim přestat. Tak 

jsem si nechal udělat další kérku. Pak přišly záhy po sobě dvě takový kérky pro 

radost. ... No a teď pracujeme na celých zádech. 

 

Robert:  V podstatě myslim, ţe ten začátek byl uţ v tom čtrnáctým roce. A chtěl jsem 

tetování a chtěl jsem piercing, ale nebylo to prostě kde. ... Začal jsem v těch 

čtrnácti v podstatě tim řezáním. Vyvíjelo se to tim, ţe potom ten branding, 

piercing koz, piercing péra, pak ten implantát. Potom byly nějaký piercingy do 

ţaluda, pak  ???  Začal jsem roztahovat ty bradavky. Vlastně jsem si nechal 

vyříznout tady přepáţku taky. ...„proč implantát, proč jazyk 
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 “. Já jsem měl 

hodně rád a choval jsem několik plazů. Měl jsem leguána, měl jsem gekona. 

Měl jsem to rád a líbí se mi. ... Mezitím proběhla taky nějaká skarifikace od 

Fousage, mam znak chaosu okolo tý levý kozy. To byl cutting. 

 

Pavel:   No tak, kdyţ to tak vezmu, tak jsem začal pozdě proti těm, co jsou dneska 

všichni uţ vopíchaný odmala. ... Pak jsem měl vlastně jako první piercing 

oficiální. To jsem měl jazyk píchlej. To bylo někdy … to uţ bylo snad ve 

dvaceti. To uţ jsem měl snad i kérku, tu první. To bylo ve dvaceti. Vim, ţe jsem 

šel na tu první kérku. Pak jsem si dal dva roky pauzu, ţe jsem to nějak neřešil. 

Jenom jsem jako přemejšlel, co dál. Byl jsem rozhodlej, ţe budu pokračovat.  ... 

Ale to uţ bylo třeba dvaadvacet, třiadvacet. No a pak to začlo. Tam jsem jezdil 

jednou měsíčně, skoro pravidelně. ... Jazyk
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 mi dělali před třema rokama. ... 

Mně se líběj celkově plazy a tyhle zvířata. Jsou mi takový blízký. ...Prostě mně 

to fascinovalo. ... No a pak jsem byl první, komu to vlastně dělali. ... Protoţe já 

chci bejt celej pokérovanej a ... Chci mít prostě jednu kérku! 

 

V rámci subkultur Robert zmiňuje modifikace, které jsou podle něj společné všem 

hudebním subkulturám. Dokonce říká, ţe modifikace všechny členy subkultur „propojují“. 

Všichni stoupenci různých subkultur sdílejí touhu modifikovat se, od tetování aţ po 

implantáty. Robert tuto společnou snahu zdůvodňuje přáním měnit svou vizáţ a zároveň se 

odlišovat od většinové společnosti.  

Jeho tvrzení se v případě dalších dvou informátorů potvrzuje. Adam, Robert a Pavel jsou 

nějakým způsobem modifikovaní. Kaţdý z nich přetváří své tělo trochu jinými prostředky. 

Jaké, dle mého úsudku, nejvýraznější modifikace mají jednotliví aktéři, ukazují poslední tři 

úryvky z rozhovorů. Adama a Roberta spojuje touha po modifikaci od raného věku. Pavel 

začal s modifikacemi v poměrně pokročilém věku, aţ kolem dvaceti let. Adam své tělo 

zkrášluje tetováním, Robert má zkušenost s různými druhy zdobení těla od piercingů a 

tetování po těţké modifikace. Pavel, jehoţ největším cílem je mít potetované celé tělo, 

prodělal také těţkou modifikaci a na svém těle i obličeji má několik piercingů.  
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Tělesné modifikace se tedy skutečně zdají být prvkem, který patří k subkulturnímu stylu 

v tom nejširším slova smyslu. Z příkladů mých aktérů nelze soudit, ţe by se modifikace 

vztahovali pouze k určitým subkulturám, i kdyţ to samozřejmě nelze vyloučit. Dle mého 

názoru jsou modifikace jen dalším prostředkem k odlišení se od většinové společnosti a díky 

velké variabilitě úprav těla i odlišení v rámci subkulturních společností, kterého lze pomocí 

oblečení či účesů dosáhnout jen v omezené míře a dočasně.   

 

 

 3.2.3.3.3. Aktivita 

 

 Domnívám se, ţe moji informátoři svou aktivitu nerozlišovali podle subkulturní 

příslušnosti, ale podle svých současných zájmů. Jelikoţ jsem jejich aktivity popsala jiţ 

v kapitolách Průběh členství v subkultuře a Průběh členství v další subkultuře, není zřejmě 

nutné je popisovat znovu. V určitých aktivitách se pravděpodobně jednotlivá subkulturní 

identita aktérů mísila.  

V případě Adamovy participace na chodu hudební skupiny lze shledat, ţe do skupiny 

vstoupil na konci své identifikace s emo subkulturou, během působení v kapele se 

identifikoval se stylem subkultury new rave. V rámci jedné aktivity – hudební skupiny – tedy 

vystřídal dvě subkulturní příslušnosti. 

Robert se účastnil demonstrací a to v období, kdy se pohyboval pouze v punkovém 

prostředí i v době, kdy jeho subkulturní identifikace čítala několik prostředí. V tomto směru 

byl aktivní napříč všemi subkulturními ideologiemi, se kterými se mohl setkat. Obdobně si 

vysvětluji i jeho účast ve sdruţení Antifa, která byla podmíněna konkrétní zkušeností, nikoliv 

subkulturní příslušností.  

Robertovu a Pavlovu aktivní účast při vystoupeních studia Hell rovněţ povaţuji za 

nezávislou na subkulturní identitě. Jejich vztahy se studiem Hell jsou konstantní a evidentně 

s jejich subkulturním začleněním nemají mnoho společného.  

Stejně tak je tomu podle mého mínění i v kontextu fotbalového prostředí. Pavel je 

fanouškem fotbalového klubu Bohemians jiţ odmala, a ačkoliv přiznává určitý vývoj ohledně 

své aktivní účasti na zápasech, rozhodně ho nepřičítá na vrub pohybům mezi subkulturními 

identitami.  

Obecně se tedy aktivity mých aktérů jeví jako nezávislé na subkulturní identitě, která je 

mnohoznačná, přestoţe jejich aktivity jsou poměrně stabilní a ovlivněné zcela jinými faktory.  

 

 

 3.2.3.3.4. Společnost 

 

V rozhovorech informátoři uvedli konkrétní prostředí, kde docházelo k setkávání členů 

několika subkultur. Takovým prostředím je studio Hell, fotbalové zápasy klubu Bohemians a 

koncerty punkových a skinheadských kapel.   

 

Robert:  A je skvělý na tom Hellu právě to, ţe je to takovej maják, okolo kterýho se 

scházej všechny ty subkultury. Plno mejch kamarádů, i kapely z psychobilly, 

rockabilly scény, i z metový scény, ať je to black metal, death metal, brutal 

death nebo trash, nebo ten grind, všemoţný druhy punku, Oi!e, ska. Všechno 

prostě, tyhle lidi z kapel, ze zaměstnání, z ulice, z hospod, z klubů. Prostě 

všichni mě tam znaj i proto, ţe jsem pracoval s Hellem.... A všichni se známe i 
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díky tomu, ţe já tyhle lidi potkávam okolo Hellu. Takţe to je určitě takový 

zajímavý, no. ... Fakt můţu říct, ţe tam potkáš všechny styly od black metalu po 

rockabilly. 

 

Pavel:   Ale právě díky těm koncertům, jak znáš hodně lidí, skinheadů různejch, co 

znam ještě přes fotbal, vlastně, ţe jo. Já chodim na Bohemku. Jsem bohemák od 

mala. Takţe tam taky něco bylo, z fotbalu, z akcí. Ty grindery taky znam 

většinou z akcí. Ono se to všechno tak nějak propojuje. On ten punk není zas 

tak rozlezlej, ţe se ty lidi vlastně všichni znaj. A kdyţ se neznaj osobně, tak se 

znaj od vidění. Je to taková menší skupina. Není to nějakej skejťák, nebo hip 

hop, kde je to fakt kaţdej druhej. 

 

Na punkovým koncertě je třetina skinheadi a naopak na skinheadským koncertě 

je třetina punkáči, třeba. A ty lidi se mezi sebou taky znaj. A ještě vlastně přes 

ten fotbal. Dost. A přes tu hudbu taky hodně. 

 

Bohemka je jedinej tým, kde kdyţ tam přijde punkáč, tak to nikomu nevadí. 

A ty fanoušci … choděj tam prostě ty lidi, s kterýma já se vídam na koncertech. 

Ţe tam chodí punkáč, vedle něj stojí skinhead a vedle něj stojí grinder, a 

všichni fanděj, kdyţ to řeknu takhle jednoduše. A kdybych takhle šel na Spartu, 

tak tam vlezu a ještě před bránou dostanu do drţky a ani se tam nedostanu., 

protoţe tam chodí náckové.  

 

Robert se vyjadřuje o studiu Hell jako o „majáku“, kolem kterého se soustřeďují 

nejrůznější subkulturní existence. Funguje tedy jako místo setkávání a poznávání jiných 

skupin lidí. Podle Roberta se „všechny“ subkultury díky hromadné oblibě tělesných 

modifikací soustřeďují kolem místa, kde tyto úpravy těla podstupují.   

Pavel mluví o fotbalovém klubu Bohemians, který je jako jeden z mála tolerantní ke svým 

fanouškům. Mezi příznivci tohoto klubu se najdou různé subkulturní identity. Ovšem 

upozorňuje, ţe přístup klubu Bohemians je výjimečný, ostatní kluby tak tolerantní nejsou.  

Jako oblast, kde se promíchávají jednotlivé subkultury, zmiňuje také koncerty. 

Konkrétně hovoří o punkových a skinheadských koncertech, kde punkeři a skinheadi mísí 

mezi sebou. V této souvislosti upozorňuje na to, ţe punková subkultura je provázaná 

osobními vztahy, přinejmenším o sobě punkeři „vědí". Hovoří tedy o praţské punkové scéně 

jako o idiokultuře, která se vyznačuje vzájemnou interakcí svých členů.
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3.2.4. SHRNUTÍ TÉMATICKÉ ANALÝZY 

 

Tématická analýza ukazuje, jak je dnes, v postmoderní době, subkultura vnímána 

jejími členy. Jednotlivé kapitoly představují rozdílné způsoby identifikace i oddanosti k 

subkultuře. Pro kaţdého jedince představuje subkultura specifický soubor prvků, z kterých si 

na základě svého rozhodnutí vybírají ty, které jim vyhovují. Snaţila jsem se také objasnit, jak 

taková mobilita mezi subkulturami probíhá, na jakých aspektech stojí a jaká jsou s ní spojena 

očekávání.   

Podmínky, za jakých informátoři vstupovali do první subkultury, se různily. První 

informátor se vzhlédl v emo hudbě, kde nacházel dostatek emocí. Druhému informátorovi 

zase hudba poskytovala dravost. Třetí z nich se k punku dostal díky svým kamarádům. U 

prvních dvou informátorů je důvodem identifikace hudba, u třetího se jednalo o kombinaci 

hudby, módy v kombinaci s touhou odlišovat se a šokovat majoritní společnost. Z výpovědí 

mých informátorů vyplynula i různá míra identifikace se subkulturou. Pro Adama byla 

základem subkulturní ideologie, s kterou se v rámci punkového ţivotního stylu ztotoţňoval i 

Robert. U Pavla hodnotím míru ztotoţnění na úrovni vhledu a hudby. 

 Samotný průběh členství v subkultuře se u mých informátorů odehrával kolem 

několika aspektů. Jako samozřejmou součást povaţovali hudbu. Jejich přístup ke stylu se 

zřejmě lišil. Adam dle své výpovědi bral styl jako důsledek členství v subkultuře, Robert si 

dával na svém stylu záleţet, naopak Pavel mu nepřikládal příliš velkou pozornost. Všem 

společná je touha po modifikacích jiţ v raném věku. Stejně tak se během členství v subkultuře 

dva z mých informátorů angaţovali v nějaké „subkulturní“ aktivitě. V rámci subkulturní 

společnosti byli pro moje informátory významné osoby „vzory“, kterým se chtěli vyrovnat. 

Někdy mohl být vzor, například v Pavlově případě, i zprostředkovatelem. Zprostředkovatel se 

jeví jako další významná osoba, která informátorovi distribuuje nové hudební nahrávky nebo 

ho inspiruje k subkulturním pohybům. 

V druhé části tématické analýzy jsem se zaměřila na informace, které se váţí 

k poznání způsobů identifikace v rámci další subkultury. Informace o jiných subkulturách 

přicházeli z prostředí, kde se mísili subkulturní příslušníci z několika odlišných skupin. Tam 

se moji informátoři seznamovali s novou hudbou, stylem nebo ideologií. Někteří z nich se 

zajímali o hudbu, která jim přestala v původní subkultuře vyhovovat. Informátoři se často 

ztotoţňovali se subkulturami, které jejich původní subkultuře nebyly vzdálené, často měly 

společné kořeny. V případě Adama hrál velkou roli jeho „vzor“, který ho inspiroval 

k začlenění do subkultury straight edge. Všechny informátory zde opět spojuje jejich záliba 

v hudbě, protoţe, jak se ukázalo, hudba byla alespoň částečným činitelem subkulturní změny. 

Adamovi nová subkultura nabídla i řešení jeho osobních problémů. 

V průběhu identifikace s další subkulturou docházelo u Roberta i Pavla k poměrně 

velkému „rozšiřování vkusu“. Odmítali se omezovat na jednu subkulturu. Pavel v oblasti 

hudby i stylu. Pohybovali se v subkulturně nevyhraněných prostředích. Jejich identifikaci 

s osobními subkulturami bych popsala jako částečnou. Vybírali si jednotlivé subkulturní 

prvky, s kterými se ztotoţňovali. Adam je v tomto směru výjimkou. Jako jediný z mých 

informátorů se plně ztotoţnil s novou subkulturou. Z toho ovšem vyplývá, ţe původní 

subkulturu, ve smyslu skupiny lidí, které sdruţuje sdílený zájem, opustil. Jeho vztah 

k původní subkultuře emo přetrvává stále, ale jeho projevy jsou omezeny hudbou. Pavel se 

vyjádřil podobně, ţe je punkerem „srdcově“, takţe se stále vnitřně s punkem ztotoţňuje.  

Robert se na svoje původní členství v punku dívá kriticky. Postupem doby přirozeně vyspěl a 

změnil se tím jeho postoj.  
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Z tématické analýzy usuzuji, ţe informátoři svou identitu stavěli stále na stejných 

aspektech. Adam, ačkoliv se k první subkultuře dostal přes hudbu, se ztotoţňoval s ideologií 

subkultury emo. Jeho přidruţení k hnutí straight edge se opět silně váţe k ideologii. Robert se 

ve svém subkulturním rozptylu řídí výhradně hudbou, na které staví svou identitu. Pavel si 

z různých subkultur k identifikaci vybírá hudbu nebo/i prvky stylu.  

Procesy změny jsem se snaţila postihnout v třetím oddílu empirické části. Z výpovědí 

informátorů vyplynuly tři odlišné způsoby pohybu mezi jednotlivými subkulturami. Ačkoliv 

jsem do výsledků analýzy zařadila i kapitolu, která postihuje návrat ze subkultury do 

mainstreamové společnosti, neměla jsem moţnost ji na základě subkulturní zkušenosti mých 

informátorů více rozpracovat. Moji informátoři se totiţ do současnosti ztotoţňují 

s určitou/určitými subkulturou/subkulturami.  

Adam je zťělesněním příkladu takové změny, kdy jedinec opustí původní subkulturu a 

identifikuje se s jinou. Emo subkultura mu jiţ neposkytovala původní atraktivitu. Pavel a 

Robert představují příklad, kdy se jedinec identifikuje současně s několika subkulturami. 

Tento jev jsem nazvala „prolínání subkultur“. Oba mají rádi několik stylů hudby, na jejímţ 

základě se částečně identifikují s příslušnými subkulturami. Pavlův styl se vyznačuje 

kombinací specifických prvků několika subkultur. Takové kombinování jim poskytuje širší 

moţnosti vyjádření vlastní individuality a svobodné volby. Pavel nevidí mezi subkulturou 

punku a skinheads nějakou nepřekročitelnou hranici. Odmítá se řídit „pravidly“ jen jedné 

subkultury. Sám říká, ţe si vytváří „svůj styl“. Robert podobně nerozumí tomu, proč by se 

měl omezovat na jeden hudební styl. Dokonce si myslí, ţe soustředění se pouze na určitou 

hudbu je výrazem vlastní nevyzrálosti a „omezenosti“. Oslavují roli médií, díky kterým se 

hudba stává přístupnější.  

Takové propojování, kombinování a neohraničování subkultur pro moje informátory 

znamená vyjádření vlastní jedinečnosti. Subkultury podle nich nejsou pevně vymezená 

společenství lidí, která se řídí jen jedním stylem, poslouchají jeden ţánr hudby, nebo se 

nestýkají s příslušníky jiných subkultur. Samotné míšení subkulturních členů povaţují za 

přirozené a obohacující. Mnohé takové známosti mají vliv na utváření jejich vlastní identity.  

Z výsledků analýzy se zdá, ţe identita mých informátorů netrpí kvůli mnohačetným 

identifikacím s různými subkulturami. Informátoři svou identitu skládají z mnoha 

specifických prvků, s kterými ztotoţňují. Pro zachování vlastní svobody, neomezování se a 

vyjádření své individuality nacházejí řešení v mnoha subkulturních prostředích, na kterých se 

rozhodli participovat.  
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ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské eseje bylo prozkoumat, z jakých pozic a na základě jakých 

prvků formulují svou současnou subkulturní identitu členové subkultur. Jaký podíl má 

sociální kontext na mobilitu mezi subkulturami a jak, prostřednictvím biografického 

vyprávění konstruují svůj ţivot ve vztahu k identitám. Východiskem k tomuto tématu byla 

teorie, ţe jsou pohyby mezi subkulturami poměrně běţným fenoménem, který však díky 

svému neviditelnému charakteru zůstává často skrytý a tím pádem je při studiu subkultur 

opomíjen. Na problém subkultur se aţ v posledních letech pohlíţí z perspektivy jejích členů. 

Subkultury se svými bohatými expresivními projevy často svádí k popisu vnějších rysů 

z pohledu vnějšího pozorovatele.      

 Pracovala jsem s předpokladem, ţe subkultury v dnešní době jiţ ztratily svůj původní 

rozměr, kdy vznikaly převáţně po druhé světové válce ve Velké Británii a USA jako reakce 

na třídní útlak dělnické třídy.
90

 Dnes subkultury postrádají koherentní dominantní kulturu, 

proti které by se mohly vymezovat.
91

 Subkultury stále nabízejí specifické hodnoty a normy, 

v nichţ se rozcházejí s dominantní kulturou,
92

 a stále lákají velké mnoţství převáţně 

dospívajících mladých lidí, kteří hledají své místo ve společnosti. Subkulturám, na které se 

tato práce zaměřuje přednostně, se říká „hudební subkultury mládeţe“. Toto přízvisko vychází 

z předpokladu, ţe hudba je prvotním impulsem, který předchází přidruţení k subkultuře. 

Ovšem jsem si vědoma jistého přesahu této kategorie, protoţe moji se informátoři kromě 

zkušenosti s hudebními subkulturami pohybovali i v jiných prostředích, která povaţuji za 

subkulturní. Konkrétně mám na mysli prostředí fotbalových fanoušků a společnost sdruţující 

se kolem tetovacího studia Hell, kterou spojuje společná vášeň pro tělesné modifikace. Těmto 

subkulturám, kdy je stmelujícím prvkem společný zájem (vyjma hudby), jsem věnovala jen 

okrajovou pozornost a pro výsledky mé práce mají hodnotu jen v kontextu hudebních 

subkultur mládeţe.  

    Tato práce vychází z poznatků Davida Muggletona 
93

, který postmoderní subkultury 

povaţuje za fluidní a propustné. Na základě svých výzkumů se domnívá, ţe dochází 

k prolamování hranic mezi subkulturami
94

 nebo, ţe dokonce takové hranice vůbec 

neexistují
95

. V subkulturách podle něj hraje velkou roli výraz vlastní individuality, který právě 

díky identifikaci s určitými subkulturními prvky nabývá naplnění.  

    Já jsem se na základě biografických narativních rozhovorů pokusila přiblíţit, jaké 

podoby na sebe subkulturní identita můţe vztahovat, jaké prvky jsou rozhodující pro 

přidruţení jedince k subkultuře a také pro její případné opuštění. Na základě biografické a 

tématické analýzy jsem se snaţila interpretovat individuální kategorie a procesy, které se 
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vztahují k subjektivnímu vnímání informátorů. Můj vzorek čítal tři informátory, muţe mezi 

dvaadvaceti aţ třiceti lety. Proto se nesnaţím, jak jsem se v průběhu celé studie pokoušela 

zdůrazňovat, moje zjištění objektivizovat. Na konkrétní informace jsem se snaţila nahlíţet 

v kontextu celého vyprávění. Jedná se o moje interpretace jejich vyprávění, mezi kterými 

jsem se snaţila najít podobnosti nebo rozdílnosti.      

 Na základě biografické a tématické analýzy jsme dospěla k zjištění, ţe subkulturní 

identita je maximálně subjektivní, nedá se nikterak abstrahovat. Biografická analýza ukázala, 

subkulturní příslušnost je průběţně vyjednávána v kontextu společnosti. Jen jeden informátor 

vypověděl, ţe se o hudbu zajímal od dětství. Ale i pro další dva byla hudba prvotní motivací 

k přidruţení k subkultuře. Dva ze tří informátorů se během svého vyprávění zmiňovali o 

pocitu vlastní odlišnosti. Jeden z nich dokonce projevil ve svém mládí snahu o „zapadnutí“ do 

některé skupiny. Z toho usuzuji, ţe subkultura můţe skýtat společenské zázemí pro jedince, 

kteří se vyznačují „jinakostí“ a v tomto případě by dokonce i hudba mohla být druhotnou 

motivací k identifikaci. Zajímavé je zde srovnání dvou z mých informátorů, kdy jeden ve své 

výpovědi často mluvil v kolektivních pojmech, velmi dbal na vytvoření autentického obrazu 

společenského kontextu. Druhý naopak mluvil převáţně v jednotném čísle, nezmiňoval se o 

kolektivní zkušenosti a společenském prostředí, aţ by se mohlo zdát, ţe od mládí ţije jako 

solitér bez ţádných silnějších společenských vazeb. V těchto případech se v závislosti na 

ţivotních hodnotách lišily i motivy k identifikaci se subkulturou. Společensky zaloţený 

informátor se identifikoval se subkulturou emo, jejíţ členové se vyznačují velkou otevřeností 

k emocím a v hudebních textech se zpravidla přetřásají emotivní záţitky a trable se vztahy. 

Druhý, společensky „vykořeněný“ informátor se ve svém mládí identifikoval s punkem a 

později s metalovými subkulturami jako je stenchcore či death metal, které jsou 

charakteristické hyper-individualismem svých členů, kteří vedou samostatné ţivoty a přičítají 

větší hodnotu nezávislosti.
96

 Třetí z informátorů, ačkoliv byl velmi stručný ohledně popisu 

osob, s kterými byl v interakci, se velmi často zmiňoval v obecných termínech jako „známí, 

kamarádi, apod“. A proto se také do subkultury punku začleňoval společně se svými 

kamarády, na základě společné identifikace s hudbou punku, módou a ideologickým 

vymezováním se vůči většinové společnosti. Podobně se ze srovnání narativní a tématické 

analýzy ukazuje, ţe informátor, který se vyznal k obdivu k ideologii samurajů a vzhlíţel k 

„rytířským“ vlastnostem svého učitele japonského bojového umění kendó, se stal stoupencem 

hnutí straight edge. Souvislost s rytířskými sklony zde vidím v těch prvcích, na kterých svou 

straight edge identitu informátor zaloţil (neubliţování svému okolí v závislosti na problémech 

s alkoholem) a na samotné ideologii této subkultury (vyznačuje se odmítáním jakýchkoliv 

drog, nezávaznému sexu a ochraně přírody). Třetí informátor (v menší míře i druhý), který ve 

svém vyprávění často projevoval tendence k zdůrazňování své muţnosti, síly a 

společenskému statusu, se ztotoţňoval se skinheadskou subkulturou, jejíţ kvality, které tato 

subkultura dává na odiv, jsou podle  Hebdige „tvrdost, muţnost a příslušnost k dělnické 

třídě“.
97

   

Analýza ukázala, ţe všichni informátoři nezávisle na sobě věnovali velký prostor ve  

vyprávění svým tělesným modifikacím. Rozhodla jsem se pak modifikace zařadit do kapitoly 

Styl v tématické analýze, protoţe se na základě výpovědí mého vzorku zdá, ţe se jedná o 

přirozený projev členství ve většině subkultur. Tato hypotéza ovšem můţe být zkreslená 

specifickým výběrem vzorku, navíc informátoři modifikace chápou spíše jako součást svých 

individualit, neţ jako součást subkulturního projevu.  
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 V samotném začlenění do subkultury a v průběhu členství se projevuje široká škála 

specifických okolností a prvků, které mohou být příčinou identifikace s určitou subkulturou. 

Ukázalo se, ţe informátoři v závislosti na vlastních prioritách upřednostňují hudbu 

(nejčastěji), styl nebo ideologii (Pro podrobnější přehled odkazuji k tématické analýze).  

 Podmínkou výběru informátorů byla jejich zkušenost s více neţ jednou subkulturou. 

Proto se tedy kaţdý z nich dostal ve svém vyprávění k momentu, kdy popisoval odloučení od 

subkultury nebo rozšíření své subkulturní identity k dalším členům. V případě úplného 

odloučení od subkultury to byl právě informátor, který měl zkušenosti s emo subkulturou. 

Opět svou roli sehráli vztahy, které přestaly v rámci této uzavřené emo společnosti fungovat. 

Z jeho vyprávění ale vyplynulo, ţe dalším aspektem byla hudba, kdy se jiţ informátor nechtěl 

omezovat na hudbu jediného ţánru. „Omezování“ v oblasti hudby bylo motivem k rozšíření 

identifikace i pro další dva informátory. Snad mohu souhlasit se závěry Davida Muggletona, 

ţe je v postmoderních subkulturách typické odmítání subkulturních hranic, které způsobují 

omezení v oblasti vkusu.
98

  

Tento princip se později u všech informátorů objevil jako hlavní důvod k rozmělnění 

subkulturní identity. I zde se na základě výsledků analýzy ztotoţňuji s Muggletonovým 

tvrzením, identita mých informátorů se projevila jako mnohovrstevná, váţící se k specifickým 

aspektům rozličných subkultur. Informátoři se na základě nedodrţování subkulturních hranic 

identifikovali s několika subkulturami na základě svého hudebního vkusu, stylu a v méně 

častých případech i ideologie. Muggleton se domníval, ţe tříštění stylu spíš neţ na pluralitu 

identit ukazuje na jednu rozrůzněnou identitu.
99

 Vyjádření mých informátorů tomuto zjištění 

odpovídají. Jejich identita se skládala z prvků několika subkultur, ale byla v tom konzistentní, 

formovala se kontinuálně bez větších rapidních změn. Z vyjádření mého informátora 

vyplynulo, ţe změna vztahu k subkultuře můţe být zapříčiněna přirozeným dospíváním. 

V tomto bodě se výpověď shoduje s tvrzením Muggletona, který tvrdí, ţe tato změna můţe 

být povaţována za autentickou. Ačkoliv jeho respondenti se domnívají, ţe střídání 

subkulturních stylů je neautentické a povrchní, on sám říká, ţe v postmoderní době principu 

autentičnosti nelze dosáhnout a ţe postmoderní jedinci jen hrají „hru se styly“
100

. S tímto 

názorem se na základě výpovědí mých informátorů zřejmě nemohu ztotoţnit. Pokud u nich 

dochází ke kombinování subkulturních prvků, snaţí se tím vyjádřit vlastní jedinečnost a 

svobodu volby. To naopak potvrzuje další tezi Muggletona, který tvrdí, ţe identitu členů 

subkultur neurčuje původní autenticita tak, jak se k ní vyjádřil Hebdige 
101

, ale určuje ji jejich 

vlastní jedinečnost.
102

 Můj třetí informátor se k tomuto problému vyjádřil jasně, ţe je to „jeho 

styl“. Kombinací prvků stylu punku a skinheads v kombinaci s „tattoo módou“ si vytváří svůj 

vlastní výraz individuality.  

Došla jsem ke zjištění, ţe fenomén „širšího vkusu“ (ve smyslu neomezené volby) 

v rámci hudby, stylu i jiných subkulturních projevů, pevně souvisí s pokrokem postmoderní 

doby v oblasti médií a informačních technologií. Jedinci se v dnešním světě nabízí nepřeberné 

mnoţství nejrůznějších komodit. Usnadňuje se i distribuce hudby, coţ také výrazně usnadňuje 

naplnění „širokého vkusu“.  
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Ve výpovědích svých informátorů jsem se několikrát setkala s posuzováním jejich 

vlastní identity. Připouštěli, ţe vizuálně vypadali jinak, jako příslušníci jiné subkultury, neţli 

se sami cítili. Setkala jsem se tedy s tím, co Barša označuje jako objektivní a subjektivní 

identita
103

. Dochází zde k porušení „homologie“ mezi hodnotami a stylem skupiny.
104

 

Informátoři se podobě vyjádřili i k hudbě. Zvláště z výpovědi druhého informátora jsem 

vypozorovala jeho částečnou identifikaci pouze na úrovni hudebního vkusu.  

Muggleton ve smyslu docílení „širšího vkusu“
105

, který subkulturním členům dovoluje 

přesahovat hranice skupinově definovaných prvků, postihl fenomén „odmítnutí nálepky“
106

. 

Z mé analýzy jsem však došla k záběru, ţe ačkoliv ne všichni informátoři na sebe vztahují 

subkulturní označení, ani ho striktně neodmítají. První informátor o sobě hrdě prohlašuje, ţe 

je straight edge, i kdyţ se obává své neautentičnosti. V Muggletonově terminologii přijímá 

„pohodlí skupinové nálepky“
107

. Třetí informátor označení skinheads přijímá s rozpaky. Tyto 

nálepky totiţ podle mých informátorů zahrnují určitá „zkreslená“ očekávání většinové 

společnosti, která oni nesplňují a ani je splňovat nechtějí. Jejich přijetí by jim zabraňovalo ve 

svobodě volby, coţ by způsobilo rozkol s jejich individuálním pojetím sebe sama i subkultur. 

O stejném principu se vyjadřuje i Muggleton v souvislosti s post-subkulturami, které dovolují 

přizpůsobování subkulturní příslušnosti.  

Na těchto dílčích zjištěních jsem se snaţila přiblíţit, jak můţe probíhat subkulturní 

změna. Pokus přiblíţit čtenáři této práce jednotlivé motivy a individuální stránky, na kterých 

stojí identita kaţdého z mých informátorů, byl spletitý stejně tak, jako můţe být spletitá 

identita člověka a konečně i samotné pohyby mezi subkulturami.  
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5. PŘÍLOHY 

 

Doslovná komentovaná transkripce rozhovorů  

Rozhovory jsem přepisovala technikou tzv. komentované transkripce s komentářem.
108

 

V přepisu jsem se snaţila zachytit i nonverbální sdělení.  

Zde uvádím seznam použitých značek:  

 

 ...   krátká pauza 

 (pauza) dlouhá pauza 

 ?  tázací intonace 

 ???  nesrozumitelné  

 !  zvýšený důraz 

 (smích)  nonverbální projev  

 

Při přepisu jsem neprováděla ţádnou selekci. Rozhovory jsou přepsány se všemi 

detaily. Upozorňuji, ţe neručím za správnost některých slov, převáţně názvů. V pasportizaci 

jednotlivých rozhovorů uvádím bliţší informace o jejich průběhu. 

  

                                                             
108

  HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. s. 208. ISBN 978-80-
7367-485-4 
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5.1. ROZHOVOR Č. 1   

 

Jméno:   ADAM 

Věk:    22let 

Vzdělání:   student VŠ 

Subkultury:   emo, new rave, straight edge 

 

Rozhovor probíhal 23. 4. 2011 v klidné kavárně v Plzni. Rozhovor se nesl ve velmi příjemné 

atmosféře. Informátor byl velmi vstřícný. Dopředu byl seznámen s účelem pořízení 

rozhovoru, spolupracoval se zájmem. Informátor byl schopen vyprávět o svém ţivotě bez 

větší nutnosti otázek. Rozhovor trval téměř dvě a půl hodiny. Informátor byl ochotný 

k případné další spolupráci.    

 

 

 

J:  Vyprávěj mi o svém dětství. 

A: OK. Narodil jsem se v Praze. A v útlém dětství jsme se přestěhovali na Slovensko za 

rodičema mýho tatínka, kde jsme ţili rok. Naši si tam ještě v Praze museli dodělat školu, 

takţe nás nechávali spolu se sestrou, která je starší, u babičky a u dědy, aby si dodělali studia. 

A po studiích nastoupili do práce jako faráři českobratrské církve na Valašsko, kde jsme ţili 

deset let. Byla to taková malá vesnička, kde jsme ţili fakt v lůně přírody (smích), byla jakoţe 

maličká, mělo to asi patnáct set obyvatel. A všichni byli víceméně evangelíci, tak to bylo 

v pohodě …  

Ale pak jsme v devadesátým šestým roce odjeli na rok do Ameriky. Coţ je pro mě docela 

zásadní bod v tom dětství, protoţe jednak jsem se tehdá v Americe seznámil s angličtinou 

jako takovou, díky čemuţ tak nějak ţiju doteď, a taky proto, ţe jsem viděl, jak ten ţivot umí 

bejt hrozně jinej v porovnání s tím českým. Já totiţ vůbec nevim, jakej byl ţivot v Čechách 

v devadesátých letech. Protoţe na tý vesnici to bylo takový hodně zamrzlý. Ale bylo to 

v pohodě a jsem moc rád, ţe jsem vyrůstal na vesnici a beru to jako velký plus. Ale ta 

Amerika, ta mi dala vlastně hroznej rozhled, protoţe jsme tam ţili v Kalifornii, bylo to takový 

malý studijní městečko. Mělo asi deset tisíc obyvatel. Bylo tam hrozně moc moţností, jak se 

vyblbnout jako dítě. Pro dítě to je úplně fantastický. Já jsem totiţ vůbec netušil, jak dobrej 

můţe bejt ţivot na takovýmhle maličkým městě. Teda oni říkali, ţe jsou město. Podle mě je 

deset tisíc obyvatel na město pořád docela málo, ale…bylo to v pohodě. Seznámil jsem se tam 

s věcma jako Hvězdný války, coţ je podle mě docela zásadní počin, nejen co se 

kinematografie týče, ale i kulturologie. To by člověk musel vidět, jak ty lidi tam tim ţijou. 

Lidi na ulicích tam choděj oblečený jako Jedijové, auta si přestavujou na hvězdný lodě. 

Bomba! My tady prostě nevíme, která páčka. Tady se řekne fanoušek, fanoušek Hvězdných 

válek a máme nějaký triko. Tam mají celej barák, co vypadá jako Hvězda smrti. To je fakt o 

něčem jiným. No a taky jsem se tam seznámil s jinýma kulturama. Hlavně s Korejcema, který 

byli naši sousedi. A s Asiatama tak vůbec, protoţe tam bylo i hodně Japonců a spousta 
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Hispánců. Mexičani tam dělali takovou tu manuální práci. Cokokoliv bylo kdekoliv potřeba 

udělat, tak to udělali. Bylo to tam hrozně fajn, mně se to tam hrozně líbilo. Sestra na to 

nevzpomíná tak ráda, ale já na to vzpomínam docela rád. Bylo to tam prostě o něčem jiným, 

běhalo to tam úplně jinak. A moţná, ţe teď uţ mam i zkreslený informace tím, jak moc se mi 

to tam líbilo, kdyţ jsem byl dítě. Ale pro mě je to docela mazec, to porovnání toho, jak hrozně 

málo to funguje tady a jak hrozně to fungovalo tam před patnácti rokama. To je neuvěřitelný. 

Uţ jenom úroveň sluţeb, co byla tam. Špička! A to člověk vlastně tady nevidí nikde. A hrajou 

si tady jakoţe na „hoch“ věci, jakoţe, já nevim, třeba Tesco extra. Ale váţně víme kulový, co 

je co. Ale dobrý, ještě dlouhá cesta k cíli ... Taky moţná…, nebyl jsem tam x let. Moţná teď 

po zásahu minulýho americkýho prezidenta a teď po světový krizi a po jedenáctým září, tak to 

je všechno jiný. Kaţdopádně ta Amerika mě docela hodně posunula dál.  

Potom kdyţ jsme se vrátili, tak to začalo bejt trochu špatný na tý vesnici, protoţe táta 

s mámou tam měli problémy, konflikty v práci. A tak jsme se odstěhovali do Plzně. Já jsem se 

teda do Plzně stěhovat nechtěl. To si pamatuju, jak jsme měli rodinný hlasování o tom, jestli 

se budeme stěhovat do Plzně nebo ne, a já jsem byl jedinej proti. A taky první dva tři roky 

v Plzni jsem snášel fakt docela těţko. Na vesnici jsem měl kamarády a to bylo pro mě docela 

zásadní. Taky to bylo něco, co jsem znal, taky se mi nechtělo začínat někde z gruntu nanovo. 

Navíc mi bylo docela málo, myslim, ţe v tý době mi bylo dvanáct. No to mi bylo dvanáct. A 

ono to ještě vyšlo tak hezky, ţe tam na Valašsku jsem končil základní školu, teda jako první 

stupeň, a tady jsem měl nastoupit rovnou do šestý třídy. Horší to bylo pro sestru, která tam 

skončila sedmou třídu? Sedmou třídu a tady měla dělat osmou, devátou. Pro ní to bylo horší. 

Ale ta se chytla skvěle! Mně to dělalo problém. Vim, ţe do nějaký osmý třídy jsem vůbec 

s nikym nemluvil tady. Ţe jsem fakt byl zalezlej jenom doma a nikam jsem nechtěl vylejzat a 

nic. Ve třídě to bylo špatný. Ve třídě to bylo hodně špatný, protoţe jsem byl ten divnej kluk. 

Prostě proto, ţe jsem měl … Já jsem měl asi trochu smůlu na třídu, protoţe to byla třída, která 

spolu byla úplně jako od první třídy, spolu tam ty lidi byli a teď tam je někdo úplně jinej. 

Hlavně jsem vůbec nebyl z Plzně a měl jsem jinej přízvuk a tak jako uměl jsem anglicky a tak 

prostě jsem byl divnej.  

Tak to bylo takový nepříjemný. Ale tak já jsem si maloval hodně komiksy, tehdá. Ale teda 

voni byly docela dost ujetý (smích). Protoţe tehdá mě bavily takový ty věci jako Silent Hill
109

 

a já nevim, hororový věci a jako … takový věci, témata popírající realitu takovou jakou jí 

máme my. To mi bylo hodně blízký. Třeba hrozně mě v tom výtvarnu ovlivnila ta snůška 

příběhů, ten Animatrix
110

. Nevim, jestli to znáš. Myslim, ţe voni to nedělali úplně bratři 

Wachowští jako dělali Matrix, ale myslim, ţe voni to asi produkovali. Ono je to asi devět 

nebo deset příběhů, který se nějak dotýkají tý tématiky Matrixu. A vizuálně pro mě některý 

tehdá byly úplně fantastický. A to bylo super. To jsem hrozně ţral. Hlavně se mi tam líbil 

jeden příběh, kterej byl udělanej takovej jako „noireovej“, coţ bylo super. To bylo o tajným 

detektivovi, coţ bylo vykradený jako blázen, jako všechno jako Casablanca, Jack Marlow a 

Humphrey Bogart a bylo to všechno takový hodně dobrý. Ale bylo to všechno lehce do toho 

japonskýho stylu. A díky tomuhle tomu, díky tomu, ţe jsem viděl ten Animatrix, tak nějak 
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  Série japonských počítačových her a série komiksů.  
110

 Animatrix je projekt v rámci série Matrix, který rozšiřuje tento fiktivní svět devíti animovanými příběhy. 
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jsem se dostal i těm japonskejm komiksům a k Animé
111

, hlavně teda k filmu Akira, coţ je 

pro mě doteď docela srdcovka. I kdyţ teda Animé fakt nemam rád. Přijde mi to hrozně 

nepříjemný. Spoustu lidí se v tom hrozně topí. Jakoţe tim hrozně ţijou a vůbec nevidí, jak 

hrozně banální ty témata někdy jsou. Na druhou stranu, někdy je to tak silný, ţe si člověk 

řekne „wow, tohle je jen animovanej film“. Ale to je zase o něčem jiným ta mentalita, s jakou 

se tam přistupuje k tomu výtvarnu jako takovýmu.  

Takţe v Plzni to bylo ze začátku těţký. Ale pak jsem si tam našel kamaráda. Hodně dobrýho. 

A on ještě kamarádil s jedním klukem, takţe jsme to spolu my tři tak nějak pekli. To je Tomík 

K. a Honzík U., to je Jenda (smích). A tak jako furt se spolu stýkáme. Sice ne tak moc jako 

dřív, ale furt je povaţuju za nejlepší kamarády, co jsem v Plzni mohl mít, jo? Pak se k nim 

přidal ještě jeden kluk po čase, ale to aţ po x letech. Tyhlety dva kluci mě tady docela drţej 

celejch deset let, co jsme tady. Ty jsou pro mě hodně důleţitý. Na základce to teda začalo bejt 

snesitelný někdy kolem tý osmý, devátý třídy. I kdyţ chvílemi to bylo docela krušný. Jako 

třeba … K nám do třídy potom přišel jeden kluk, kterej měl hodně otevřenej vztah k drogám. 

A to bylo teda hustý. To bylo super. Asi hned první nebo druhej den, co jsme se znali, tak nás 

jako vytáhnul na brko. A to nám bylo, já nevim, čtrnáct, patnáct … maximálně patnáct. 

Myslim, ţe spíš těch čtrnáct. A von teda nebyl z Plzně, ale tady v Plzni si hrozně rychle našel 

nějaký spojky drogový. Tak to bylo hrozně dobrý. To jsme byli vypálený skoro pořád. Prostě 

osmá, devátá třída, to bylo úplně nejvíc vyhulený období. To fakt jako denně jsme byli 

zkouřený. A pak jsme měli ještě s otcem a se sestrou takovej zvyk jezdit zpátky na Valašsko 

vţdycky v létě nebo v zimě, kdyţ se povedlo. A tam jsme taky zjistili, ţe ti kluci co tam na 

tom Valašsku zůstali, tak začali hrozně fetovat. Jakoţe i perník a hašiš a lysohlávky, tak to 

bylo docela divoký. Samozřejmě … voni ti kluci byli starší, ode mě asi tak o pět let, no a 

samozřejmě kdyţ jsem byl takový to … mladý ucho, tak jsem měl hroznou radost, ţe s těma 

klukama jako můţu jít zahulit, jo? Takţe kdyţ přišli, ţe budeme ţrát lysohlávky, ta já jako 

„hurá, jdeme ţrát lysohlávky“.  Tak jsme spolu ţrali lysohlávky, zapíjeli to absintama a 

takovýma šílenostma. To bylo hodně divoký období, no. To se tak nějak zlomilo aţ kolem 

prváku na gymplu, kdyţ jsem se potom dostal. Tak tam jsem potom přišel na to, ţe to asi není 

úplně to „hurá“, co je správný. Hlavně mi to táta podal hodně natvrdo, ţe by pro něj bylo 

největší ţivotní zklamání, kdybych bral drogy. A vod tý doby jsem nemohl dál hulit něbo si 

dát nějaký ty houby. Nikdy jsem nezkoušel nic do ţíly nebo tak něco! To né, to bylo hnusný. 

Hlavně jsme ani nevěděli, kde sehnat jehly a takovýhle věci, jo (smích). A ani, kdyby jsme to 

sehnali, tak bych do toho asi nešel, protoţe to je prostě uţ moc.No a na takový věci jako je 

kokain jsem neměli prachy, ţe jo, děcka na základce. Stejně si myslim, ţe jsme to docela 

točili do červenýho… to byly hrozný kvanta. A jak jsme byli rozjetý v těch drogách a tak … (i 

kdyţ spoustu lidí uţ nevidí hulení jako drogu, ale já to tak beru), tak jsme prostě zpomalili 

s hulením, ale o to víc jsme začali chlastat. Některý kluci začali čichat, ale to jsem taky 

nechtěl. Na těch čichačích bylo během dvou tejdnů vidět, jak to toho člověka … jako by ten 

člověk byl úplně jinej. Né jinej, byl to furt on, ale úplně takovej změklej. Hrozně rychle to šlo. 

Takţe jsme ţ tolik nefetovali, ale spíš jsme začali chlastat, no. A člověk si řekne, jak děcka na 

základce můţou chlastat nebo v prváku na gymplu. Ale jde to úplně snadno. Člověk si najde 
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 Animé je označení animovaných filmů a seriálů, které jsou kresleny japonským stylem manga.  Animé 
pochází z Japonska, kde je také zdaleka nejrozšířenější, a vyznačuje se charakteristickým stylem kresby postav a 
pozadí. 
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tu svojí trafiku, kde je nějaká milá stará paní, která mu tu flašku rumu za těch čtyřicet korun 

prostě prodá. To bylo v klidu. Nebo na školních výletech. To jsme se byli furt někde ztřískat. 

Vţdycky jsme vyjeli někam do Strakonic nebo do Spálenýho Poříčí, a tam jsme si koupili 

krabicový vína a vylili jsme se v autobuse krabicovejma vínama. No to bylo hrozný. S tim 

chlastem to bylo hodně zlý.  

Na gymplu jsem měl hrozný štěstí na to, ţe … to tehdy byla úplně nejvíc největší náhoda … 

ţe sestra někam šla do města a řekla, ţe by chtěla nahrát nějakej film z filmovýho klubu. To 

byl ještě pravěk, to byly VHSky a dalo se ještě nahrávat z televize. Ten film byl Ghost Dog. 

Já jsem se na to díval tehdá. Dávali to nějak hrozně pozdě. Já jsem to zapnul, a jakoţe se 

podívam na první scénu, jestli mě to bude vůbec bavit. Bylo to hrozně v pohodě. A on vlastně 

ten hlavní hrdina v Ghost Dogovi, ono se to odehrává víceméně v současnosti, a on je jakoby 

nájemnej zabiják. Ale takovej hrozně specialitkovej. Je to docela dobrej film, určitě ho 

doporučuju. On teda ţije podle kodexu samurajů a čte si tam kníţky jako „Rašómón“ 

Hagapurai. To ještě děda ţil, o on jakoby ty kníţky uměl shánět. Já jsem vůbec nevěděl, jak 

bych to tady sháněl. Tak jsem ho hrozně zaúkoloval, ať mi to všechno seţene. A on mi to 

všechno sehnal. To bylo super. To jsem v těch samurajích leţel od rána do večera. Přečetl 

jsem první poslední, co se o nich v Čechách dalo sehnat. Potaţmo jsem došel i k buddhismu a 

zen-buddhismu jako takovýmu, a k asijskejm bojovejm uměním, hlavně ke kendó. Tam pro 

mě bylo zásadní, ţe tam to najednou bylo hrozně jasně daný, v tom bushidu a v agakure. 

Tohle dělej, to je správný. Tohle nedělej, to je špatný. A to bylo něco, co jsem potřeboval 

slyšet. Nic jinýho mi to tehdy nedokázalo dát. Tak jsem to vzal za svý a hrozně jsem tim ţil, 

tak jak se to mělo. Hrozně jsem omezil chlastání, přestal jsem dělat takovej bordel a bejt 

takovej …do větru. A bylo to v pohodě.  

A … začal jsem dělat to kendó, kvůli kterýmu jsem teda musel dojíţdět do Prahy. Sice jenom 

jednou tejdně, ale i to bylo dobrý. Tam jsem poznal lidi, který tou disciplínou ţili a uměli to 

jakoby předávat. To hlavně ten mistr, Sensé, toho klubu Doja. Toho doteďka beru jako 

člověka, kterej mě hodně ovlivnil v ţivotě, a protoţe tam byl ještě jeden, kterej byl takovej 

hrozně přísnej a byl jakoţe fakt zlej, a ten to dával furt těm děckám seţrat, jo? Ţe to dělaj 

špatně, a ţe to musí dělat takhle, a ţe to asi nikdy nebudou dělat správně. To bylo hrozně 

demoralizující. Kdeţto tenhle starej pán na nás byl hrozně hodnej a trpělivě nám to 

vysvětloval. To byla trpělivost vyvařená do svýho úplnýho bujónu. Zlatej, hodnej člověk. To 

jsem viděl, ţe to prostě funguje. Můj táta je cholerik, hroznej. Moje máma taky umí občas 

vyletět. A teď jsem najednou poznal tohohle pána a to bylo pro mě hrozně důleţitý. Důleţitý 

jako vidět, ţe existujou i jiný lidi neţ ty, co já znam. Ţe ty lidi fakt můţou takový jako z těch 

kníţek. On byl jako nějakej samuraj ze šestnáctýho století, jako kdyby byl teleportovanej do 

dnešní doby a bylo to hrozně super. Velmi podobně jako ten Ghost Dog v tom filmu. Doteď 

pana Otovce obdivuju. Oni často měli potřebu nosit dlouhý vlasy a dělat si takový ty 

samurajský uzly. Ono to vypadalo trochu směšně na těch neasiatech. Chodili s hrozně 

narovnanýma zádama a to je hrozně dobrý … jako vidět člověka, kterej se nehrbí. A jak jsou 

hrozně důstojní, takový ty kamenný obličeje. Ty byly fakt hrozně … rytířský. Jo, rytířský! To 

je asi to vono, byli jako rytířové. To se mi hrozně líbilo. Zároveň to byli lidi, který byli 

chvílema i hrozně srdečný, ţe to bylo hrozně dobrý. Ale pak … no já jsem tam v Praze 

zůstával vţdycky přes noc u dědy a u babičky. Jenţe pak děda umřel a uţ jsem tam nemohl 

takhle přespávat. Tak jsem toho kenda musel nechat a to mě docela mrzí. Teď, co jsem na 
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vejšce v Brně, tak jsem se k tomu zkoušel vrátit, ale uţ to není vono. Je to tam o něčem jiným. 

Tak jako to Dojo, do kterýho jsem chodil v Praze, bylo nejstarší a největší v republice, tak to 

bylo váţně vo něčem jiným. Kdyţ tam nás na tréninky přišlo padesát, a v Brně nás přišlo 

deset. Takţe v tom Brně moc nechodim. Spíš za posledního půl roku jsem tam nebyl ani 

jednou. Ale právě tim, jak jsem vypadnul z toho praţskýho Doja, z toho kenda, tak tam zase 

najednou bylo nějaký hrozný vakuum, ve mně, který nic nezaplnilo. Já jsem z toho vůbec 

nevěděl jak ven. Nic na to nepomáhalo. To bylo zase těţký, fakt nepříjemný. Ale co se 

nestalo? 

Ten podzim jsem se nějak víc začal kamarádit s jednim klukem z gymnázia a potaţmo ještě 

jeho dalším kamarádem. Oni oba dva byli muzikanti. Byli pro to hodně zapálený. A vůbec 

nedokázali pochopit, ţe já o tý muzice nic nevim. Do tý doby jsem muziku vůbec. Jako měl 

jsem rád U2, ale to byl strop mýho hudebního vzdělání. Jo a tehdá, kdyţ mladej kluk řekl, ţe 

má rád U2, tak to bylo takový to „hmm, hmm … má rád U2 a filmy o samurajích, tak to je 

super. To asi bude velkej intelektuál“. Ale ne, nebyl jsem ţádnej intelektuál, ani doteďka se 

necejtim. No a právě tyhle dva kluci mě přivedli k muzice. To hlavně na našem školním 

výletu do Polska, do Osvětimi, do Auschwitzu. Tam bylo ještě takový legrační. Protoţe tam 

jsem měl jako takovou tu krizi právě z toho vakua. Pojmenovával jsem to tak, ţe jsem necítil 

svojí duši. Jako kdybych nebyl. Jako kdybych byl uţ jen nějakej přístroj, co dělá jen to, co se 

po něm chce nebo očekává. Ţe uţ nedělam nic, co by bylo nějak smysluplný, nebo ţe bych do 

toho něcos sebe dával. A tyhle dva kluci mě přivedli k hudbě a najednou jsem zjistil, ţe je to 

hrozně dobrý. Právě ta hudba, a potaţmo i výtvarný umění, mi začalo dávat něco, co jsem do 

tý doby neznal. Bylo to pro mě hrozný nóvum. Protoţe naši nás nikdy, teda mě ne…Julču jo, 

sestru tu dali na flétnu a na klavír, jenţe sestra to vţdycky zalomila. A tak mě moţná ta 

muzika přišla vţdycky i jakoby zţenštělá. Ţe přece kdyby to bylo i pro kluky, tak by mě na to 

naši dali taky. Ale nedali, tak jsem se o to nezajímal. Nikdy mi to nějak moc netankovalo. To 

pak byla hrozná legrace najednou vidět, ţe je to (hudba) pro všechny, v uvozovkách. Zároveň 

je v hudbě hroznej řád. Já jsem nikdy neměl rád takovej nejzlejší punk. Sám jako moc dobře 

neumim hrát, ale tak vim, ţe to neumim a netlačim se nikam dál. Uţ vim, co se mi v hudbě 

líbí, co se mi nelíbí, jakej zvuk bych chtěl mít a hlavně vim, jak chci věci dělat. Protoţe ono je 

hrozně jednoduchý do něčeho v hudbě zabřednout a hrozně se v tom jakoby zacyklit. A 

moţná se mi to stalo, ţe jsem takovej zacyklenej. Asi jo. Ale mně to úplně vyhovuje. Zatím 

necítim potřebu to posunout někam dál, to svoje hudební umění v uvozovkách, protoţe to, co 

dělam já, není určitě ţádný umění. A mam svý kapely, který si rád poslechnu. I starý. A se 

spoustou novejch věcí nesouhlasim, to co voni dělaj. To uţ se mi tolik nelíbí. A naopak 

některý nový věci mě oslovujou daleko víc neţ některý starý věci. Ale i třeba jen fragmenty. 

Třeba tady se mi líbí bicí sestava, co tam ten kluk dělá, tady třeba basa. Kytaristi se mi nelíbí 

skoro nikdy… prostě já to nemám rád, kytary … já bych nejradši, kdyby to nebylo (smích). 

Ale jo, asi to tam musí bejt. No a texty, jo? Právě, jak jsem tý hudbě vůbec nerozuměl, kdeţto 

ty dva kluci rozuměli jenom tý hudbě. Jeden dělal bicí a je úţasnej. Doteďka jede a je 

perfektní. A druhej dělal taky tak trochu bicí, ale spíš perkuse. A jako samouk se naučil na 

kytaru, a já jsem mu pak dal svojí první basu starou, kdyţ jsem si koupil uţ novou, lepší. 

Z basy byl taky nadšenej. Ještě se sám normálně učí na banjo a na takový hrozně obskurní 

nástroje. A tihle kluci zase tolik neřešili ty texty. Ty zase měli ty texty jako takovou omáčku, 

co jako ty lidi, co nerozumí hudbě, tam potřebujou, aby se v tý hudbě trochu orientovali. 
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Nebo aby jim ta hudba aspoň něco říkala. No a to jsem byl přesně já. Já jsem se hrozně topil 

v tý hudbě a právě jsem se chytal těch textů. Takţe pro mě zůstaly hrozně důleţitý texty, a ty 

doteďka, kdyţ posloucham hudbu, tak je pro mě často důleţitá ta zpráva, co autor chce podat, 

ta verbální, nejenom ta instrumentální. Samozřejmě, kdyţ je skvělej text a ta hudba není 

dobrá, tak to nic nezachrání. Proto třeba nemam rád úplně ty punkový kapely. Protoţe kolikrát 

i ty myšlenky, co tam jsou, jsou docela zajímavý, jenţe prostě jak je „hnusná“ ta hudba, tak to 

nejde pro mě tak nějak překlepat. Ale ti kluci mě tak nějak vycepovali, abych začal vnímat i 

tu hudbu. A to bylo hrozně dobrý. To právě v tom Polsku jsem … oni mě začali tahat … Voni 

tam taky nikdy nebyli. My jsme tam byli všichni tři poprvé v Krakowě, ale měli jsme štěstí na 

dobrý podniky. A byl tam jeden podnik, kterej vypadal jako bordel z nějakýho totálně 

zdrogovanýho Lynchova filmu. Bylo to v patře, ty si vešla do přízemí a teď tam byly všude 

červený reflektory po schodišti, který bylo celý červený. A teď na těch zdech byly trofeje, 

jako hlavy zvířat, zebra, různý varani, krokodýli tam byli vystrčený, ţirafa, nosoroţci. Jak jsi 

šla tím schodištěm, tak si míjela ty nosoroţce a všechno tohle a bylo to takový hrozně … 

dobrý jo. Pak člověk vplul do prostoru, kde byly všude takový kóje, vypolstrovaný, pěkný. 

Byla tam taková vlídná obsluha. Nevim, jestli byla vlídná kvůli tomu, ţe to byl bordel, nebo 

jestli …nebo moţná to ani nebyl bordel. Já fakt nevim, ale na mě to působilo jako bordel. Ale 

hrála tam kaţdej večer ţivá hudba. My jsme tam byli asi tři nebo čtyři večery, kdy voni mě 

vodili na tu hudbu a učili mě, co jako … co co znamená, a proč udělal, to co udělal. 

Samozřejmě, ţe se to člověk nenaučí za čtyři večery. Samozřejmě jsme tam taky docela dost 

pili, kromě poslouchání hudby. A člověk najednou ale věděl, čeho se má chytat. Najednou mi 

to hrozně naplnilo. Tu mojí krizi duše to tak jako léčilo, ţe jsem nad tím přestal úplně dumat, 

úplně jsem se na to vykašlal a uţ jsem to neřešil. Tak jsem se totálně ponořil do hudby. To 

bylo přibliţně před čtyřma a půl rukama. Záhy na to jsem s nima začal chodit na koncerty, 

hlavně tady po Plzni. Protoţe nevim, jak to tady probíhá teď, ale tehdá toho bylo spoustu 

všude. Chodili jsme tady na náměstí. Vţdycky jednou za rok byl jazz fest nebo něco 

takovýho, tak jsme chodili na jazz jako velký intelektuálové. Ale hlavně jazz je hrozně dobrá 

muzika, na to právě se jí učit, protoţe je jakoby nejtěţší z toho, co v hudbě můţe člověk dělat. 

Kdyţ uţ to umíš, tak je hrozně dobrý sledovat tu eleganci a nenucenost lidí, co to dělaj. Ale 

zase, člověk ví, ţe je to dokonale přesný, ţe to tam prostě je. A ţe ty chlapy a ţeny jsou v tom 

fakt úţasný. Bylo pro mě zase důleţitý vidět tyhle profesionály, který … . Já mam vůbec rád 

takový jako profesionální lidi. Který kolem věcí moc nenakecaj, ale jdou k jádru. No a tak 

teda tyhle jazzový kapely nebo muzikanti byli super. Vtipný bylo to, ţe jsme chodili na jazz, 

ale jediný co jsme poslouchali … teda ten perkusák miloval klasickou moderní hudbu, i kdyţ 

„klasická moderní“ hudba zní dost blbě (smích), … jako Franka Zappu a Pink Floydy, to 

miloval. To je taky skvělá učebnice. Teda Zappa mi pořád uniká, ale právě to beru na milost 

díky Františkovi, kterej mi to takhle dobře naučil. A ten druhej, ten byl hrozně vzdělanej v tej 

hudbě, ale ze všeho nejvíc miloval jakoby pop punkový kapely, v kterých taky hraje. A dal mi 

svojí diskografii Blink 182.  

Protoţe já, kdyţ jsem byl malej, tak jsme jedno léto jeli někam s mým bratrancem, kterej měl 

jednu hrozně ohranou kazetu Blinků, a to jsme sjíţděli pořád a u toho jsme hráli Pokémony na 

gameboyi. Coţ je pro mě taky velmi důleţitá část. Pokémoni mě hodně ovlivnily. To je 

hrozná sranda. V Pokémonech je zajímavá ta ekologie. Ţe je to hra pro děti. Teď nemluvim o 

tom seriálu, to je hrozná sračka. To mně hrozně vadí, protoţe většina lidí zná jenom ten seriál, 
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kterej vzniknul jako reklama na ty hry, co byly v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí. 

On je to hrozně jednoduchej systém, ale jsou tam silný myšlenky ekologie. Třeba jsou tam 

Pokémoni, který jsou takzvaný „jedovatý“, „poison“ Pokémon, který se shlukujou kolem 

znečištěných oblastí. Jo a to nemáš ve hrách pro děti, prostě ţe lidi jsou tam ty zlý, co 

znečišťujou ty oblasti a ty hodný hezký Pokémoni odtamtud musí utíkat a ţijou tam uţ jen ty 

jedovatý. A vůbec v těhle hrách, i kdyţ je to furt pro děti, je tam třeba, ţe ti Pokémoni umíraj.  

Tam najednou jsi na hřbitově Pokémonů a ty postavy tam pláčou, ţe jim ty Pokémoni umřeli. 

Jsou tam pokémoní gangsteři, „Rakeťáci“ … To, co je v tom seriálu, to je prd proti tomu, jak 

je to v tý hře. Oni kradou lidem ty jejich Pokémony a vyuţívají je k nějakejm zlejm věcem. 

Kolikrát je i umučej k smrti. A to byla taková moje první „greenpísácká“ výchova.  Ty sice 

jako nutíš ty svý Pokémony, který máš, který chytáš ve volný přírodě, bojovat proti 

Pokémonům někoho jinýho, ale zároveň je jakoby chráníš. Kdyţ jsou nemocný, tak je musíš 

nosit do „Pokécentra“, kde ti je vyléčí. Musíš se o ně starat. Jako je to hodně jednoduchej 

herní systém, jo?, ale pro to dítě … pro mě to byl hroznej mazec. A doteďka ty starý 

Pokémony hraju. Dneska uţ jsou na to aplikace do telefonu, hned jsem si je stáhnul. Takţe, 

kdyţ mam chvíli času a zrovna nemam co, tak si je hraju, protoţe to má grády jako blázen. 

Moc se mi líbí, ţe ten merchandising Pokémů jede dál a dál a dál a vţdycky vyjdou nějaký 

verze. Obvykle barevný. Jako první byla takzvaná červená, modrá a zelená verze. Zelená 

verze byla jenom v Japonsku. Ta se nikdy na evropskej a americkej trh nedostala. Po těhletich 

vyšla ţlutá verze, kde byl hlavní hrdina ten Pikachu, kterej za tebou chodil, a měla si s ním 

takovej vlídnej vztah. A pak přišli … bylo to takový letní. Já to mam hrozně spojený s létem 

ty hry … i ty Blinky. Protoţe jsem se s tim seznámil jako malej, poslouchali jsme Blinky a 

hráli jsme Pokémony a bylo to celý v létě. To je hrozně optimistický, vţdycky kdyţ si hraju 

Pokémony. Je to takovej Pavlov na ruby, jakoţe podmíněný reflexy, hrát Pokémony abych se 

měl dobře. Teď, kdyţ jsem starší, tak v tich hrách vidím motivy, který jsem tam jako dítě 

neviděl. Třeba v některých verzích je silná protiválečná kampaň. Ţe lidi dělají ty války, a tam 

trpí ty pokémoni a zvířata, a to přece není dobrý, protoţe oni jsou naši kamarádi a dělají nás 

štastný a teď je přece nemůţeme nechat trpět, né? Musíme něco dělat, ţe jo? Nebo naopak ta 

ekologie … vţdycky je tam nějakej tým, kterej se jmenuje „Team Rocket“ nebo „Galactica“ 

nebo „Magma“ nebo „Aqua“ a ty vţdycky mají nějakej hrozně evil plan, ţe něco udělají a 

potřebujou k tomu ty Pokémony. A ty jim v tom obvykle musíš zabránit. Je tam třeba, ţe ten 

tým Magma, chce rozšířit půdy. Chce vysušit oceány, aby bylo daleko víc místa pro lidi, 

potaţmo pro Pokémony. Ale ono je to hrozně špatný, protoţe jakoby se tim narušila harmonie 

toho světa. Tak jako ty Pokémoni byly pro mě hrozně důleţitý.  

A ty Blinkové taky, protoţe kdyţ jsem byl malej, kolem dvanácti a tak, tak jsme ty Blinky 

hrozně poslouchali. A právě tenhle kamarád, co mě jako naučil tu hudbu, mi dal Blinky jako 

úplnej základ. Ţe tohleto musim zvládnout a pak ţe uţ tomu budu rozumět, nebo budu vědět. 

Nebo se budu moct odrazit a hledat dál, abych věděl. A jak řekl, tak se stalo. Naučil jsem se 

fakt nazpaměť ty „blinkovský“ věci. Po Blincích velmi záhy přišli Killers, coţ bylo … oni ty 

Blinkové bylo něco nenásilnýho. Bylo tam pár silnejch motivů v těch písničkách, ale zároveň 

tam nebylo nic … třeba o vztazích nebo o tom, jak se vyrovnávat se samotou. Něco, co právě 

v těch Killers je. To bylo zase hrozně super. A jak jsem ty Killers hrozně hltal, tak jsem začal 

hltat i jiný indie kapely. Teda nikdy mě moc nebavili Arctic Monkeys, to jsem neměl moc rád. 
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No ale dostal jsem se zase ke spoustě jinejm kapelám, a potaţmo jsem se dostal i k těm 

kapelám …  

Jak jsem začal hledat v hudbě ty pocity, tak jsem se dostal k emu, jo? K emu a Fugazi, k těm 

pradědečkům. Teda voni říkaj, ţe s tim nemaj nic společnýho, ale na Wikipedii o tom píšou, 

ţe jako oni jsou ty první, jo? (smích) To mi teda zase někdo doporučil. Nevzpomenu si kdo. 

Tak jsem se dostal k emu. Ale já zase nechci očerňovat některý ty kapely, protoţe většina 

kapel to bere jako hroznou nadávku, jo? Ale jako jo, já to taky tak vidim. Ţe se z toho stalo 

cosi špatnýho. Ţe ty obrovský labely najednou zjistily, „ty děcka na to slyšej. Tak tahle kapela 

bude teda emo, tahle bude taky emo, tahle bude indie a takhle to bude dobrý, to se bude 

prodávat“. A takhle z toho ema udělaly nálepky, který ty kapely dostaly a mají hrozně těţký 

se jich zbavit, ţe jo. Protoţe, kdyţ prorazí jednou s tim, ţe jsou emo kapela, tak uţ se toho 

moc nezbavujou. Něco jako kdyby Sex Pistols začali hrát dechovku, tak jim to asi taky nikdo 

moc věřit nebude. Pro mě teda v tomhle bylo nejdůleţitější My Chemical Romance. Ty byli 

zase takový špinavý a temný, a to se mi hrozně líbilo. Ty Killers byli hrozně jemný, hrozně 

propracovaný, chvílema i zoufalý, ale tak jako krásně zoufalý, ţe bys toho Brandona 

obejmula. Ale s tam těma klukama z My Chemical Romance by si skočila pod náklaďák. 

Protoţe jinak to nejde, z toho se nevyhrabou. Já nevim, který cédéčko jsem od nich slyšel 

první. Nebo, která byla třeba první písnička, co jsem od nich slyšel. Ale doteďka mi hrozně 

baví to jejich druhý album, teď doufam, ţe se trefim, to Three Cheers for Sweet Revenge . 

Hlavně ten motiv pomsty mi tam dostal. Bylo mi to hrozně povědomý od těch samurajů. Ty 

samurajové to taky tak maj, ţe jako na pomstě není nic špatnýho. Ţe to je jako hrozně dobrá 

věc. Teda je blbý, kdyţ k ní musí dojít, ţe se musíš pomstít. Ale kdyţ uţ k tomu musí dojít, 

tak není důvod se na to dívat skrz prsty. Naopak. Člověk, kterej vykoná pomstu je jakoby 

mnohem hodnotnější neţ člověk, kterej by jí vykonat měl a nevykoná. Je takový rčení, ţe pro 

samuraje a vraha jeho pána není pod jedním nebem dost místa. Potaţmo se tohle dá uplatnit 

nejen „na vraha jeho pána“, ale na kohokoliv, ţe jo? Protoţe ty samurajové se s nikým moc 

nepárali. Tak jak to bylo jako ta pomsta, tak jsem klukům z My Chemical Romance odpustil 

skoro všechno přes tu pomstu. A doteď je to pro mě super, mam i radost z jejich novýho alba. 

Jsem z toho byl takovej divnej, ale teď jsem si k tomu našel cestu a baví mě to. Sice uţ mě 

nebaví to, jak se teď všude cpe tolik toho elektra. To uţ po těch třech letech, co se to děje, je 

to trochu trapný (smích) … uţ by mohli přijít s něčim jiným, třeba s country nebo s hip 

hopem. U těch My Chemical Romance to bylo hrozně důleţitý pro mě, tohleto napojení na to, 

co uţ jsem dávno znal. Hrozně jsem si tyhle hodnoty oţivil a zároveň to bylo něco, jako mě to 

přišlo … Teď jsem třeba poslední dobou viděl pár zajímavých projektů, který třeba kloubí hip 

hop a takovou černošskou subkulturu se samurajma. Třeba skvělá série je Afro samuraj. Je to 

hrozně zajímavý. Je to zase takovej crossover. Já vim, ţe spousta lidí to přes srdce nepřenese, 

tyhle crossovery, ale mě to přijde hrozně dobrý. Protoţe nějaký hodnoty jsou nad kulturama. 

Třeba motiv tý pomsty myslim, ţe je v kaţdý kultuře, nebo sem ještě nepotkal nebo nenarazil 

na kulturu, kde by nebyl. Někde jako potlačenej nebo kultivovaněji podanej, ale jinde jsou ty 

motivy pomsty naopak silnější. Třeba u tich Samurajů. A mně přišlo hrozně dobrý, jak tyhle 

mladý, hodný kluci, citlivý, to hrozně podávaj. Je to nejen vendeta vůči něčemu fyzickýmu, 

co se ti stalo, ale zároveň i psychickým nebo citovým ujmám. To bylo zase něco, s čim zas tak 

nikdo moc nepracoval z tich kapel, který jsem znal. Nebo nenapadlo mě, ţe by se o tý pomstě 

dalo přemýšlet i takhle. Hlavně tam byly skvělý motivy, já nevim … s benzínem. Spoustu 
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věcí s benzínem. Nevim, jak to přesně popsat… zapalování věcí benzínem, takový hrozně 

surový, fakt jakoţe zlý. Takový jako nejdrsnější mafiánský filmy. Jako napěchovat někoho do 

pneumatiky a pak ho zapálit. A to si říkam, to je dobrý, to je dobrý (smích). Takhle to tam 

kluci maj, ale zároveň je to spojený s láskou. Víceméně by tohle (pomsta) dělali kvůli tý 

lásce. Nebo naopak jsou hrozně špatný z toho, jaký jsou to looseři a ţe je nechce ta vyvolená, 

ten vyvolený. No ale nikdy to tam není explicitně, jo … třeba u těch My Chemical Romance. 

Jakoţe by tam bylo „nechala mě, pojďme něco rozbít nebo něco zapálit“ (smích).  Ten vnější 

agent je tam jakoby spouštěč toho čehosi v tobě nebo v nich, a tím pádem to pro mě bylo 

daleko intenzivnější neţ třeba U2, který pracujou s motivem jakoby zvenku. Najednou, kdyţ 

U2 v roce 2004 album How to Dismantle an Atomic Bomb, tak tam řeší, ţe Bonovi umřel 

otec, a je to pro něj hrozně důleţitý a on se tam vyzpívává z traumat, který zaţívá po smrti 

otce. Najednou to U2 nefunguje. Najednou jsem viděl, ţe to jde zevnitř, z tebe. Popisuješ to, 

co je v tobě, ne to, co je kolem tebe. A U2 to prostě nejde, popisovat to, co je v nich. Reflexe 

toho co je venku! … to je boţí. To jsou úţasný, skvělý vize a … hlavně ty texty jsou geniální. 

Ale je to furt pohled na něco z venku. A kdyţ si třeba nezaţila bombový atentáty v Irsku, tak 

si řekneš: „Jo, tak je svinstvo, jo?“, ale nemáš s tim ţádnou bezprostřední zkušenost. A kdyţ 

kluci z My Chemical Romance popisujou nějakou zhrzenou lásku, tak to spoustu lidí zaţilo a 

hrozně tomu rozumí. Nebo takovej Johny Cash. Ten taky pracuje s takovýma chlapáckejma 

motivama. Pracuje třeba se smrtí jako takovou. To mně taky hrozně vadí, jak se smrt pořád 

bere jako něco hrozně negativního. Takţe Johny Cash se smrtí a se svojí vírou s tim hrozně 

krásně spolupracuje. Právě proto jsem měl a dodneška mam Johnyho Cashe hrozně rád. 

Protoţe zase navázal na tu smrt. A pak taky Nick Cave byl zásadní počin. Vim, ţe jsem s tim 

otravoval celou svojí rodinu hrozně dlouho, aţ pak mi došlo, ţe fakt o Nicka nemaj zájem. 

Ale ono to je tak dobrý! A zase ty texty, člověk si u toho i pobrečí, je to jak v nějaký extázi a 

je to hrozně dobrý. Tenhle kontakt se smrtí, pomstou, s násilím … protoţe samurajové měli 

estetiku jako „krásnou smrt“ nebo tak nějak, aby to bylo prostě hezký, protoţe všechno musí 

bejt hezký, tak i ta smrt musí bejt hezká. Kdeţto tyhle kluci (MCHR) to úplně rozkopali 

tohlecto. Jako kdyby někdo řekl „smrt musí bejt hezká“, tak kluci z MCHR by řekli „smrt 

musí bejt“. A to stačí. Odsekají se takový ty zbytečný věci a jede se na tom samým podvozku, 

ale dál a rychlejc, protoţe spoustu věcí odpadne. No a tak jsem totálně do toho ema zapad. 

Totálně jsem se v tom našel. A bylo to hrozně dobrý. Bylo to jako taková deka, v který jsem 

byl totálně zachumlanej. Najednou to bylo všechno. Najednou jsem to viděl všechno. A 

najednou jsem si neuměl představit, ţe by to někdy bylo nějak jinak, nebo ţe bych dokázal 

vidět svět nějak jinak neţ tehdá. „Jasně, ţe uţ do konce ţivota nebudu mít jiný boty neţ 

Conversky, omlácený.“  Jo a pořád svoje první Conversky mam, jo, to je takovej fetiš. Ale 

mám je a jsou to prostě moje první Conversky. A moţná to byl právě ten kámen, co se začal 

drolit z tý dokonalý sochy emo, bylo to, ţe jsem to najednou začal vidět ve všem! Já uţ jsem 

začal vidět jako, ţe tady je to taky. Ale ti kluci přece nejsou emo. Ty přece nemají patky a 

černý obtáhlý kaťata a nechtěj se uţ zabít. Já jsem začal vnímat i jiný věci. Zase to byli ti 

Killers, který mě z toho zase i lehce vyvedli. No a taky mě nasrala hrozně moje bývalá, jo? 

(smích) (pauza) 

J:  Řekni mi něco o lidech, s kterýma ses stýkal? 

A:   Já jsem se díky kamarádům dostal k tý hudbě a skrze tu hudbu jsem se dostal k dalším 

kamarádům. Teda samozřejmě, ţe to nebyli ti jako nejlepší nejlepší kamarádi. Byli to prostě 
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najednou lidi, s kterýma se bylo a bylo to příjemný. Najednou kaţdej měl co říct. Mně by se 

hrozně líbilo, kdyby někdo za padesát let řekl „emo generation“. To bylo dobrý, protoţe bych 

byl členem nějaký emo hnutí (smích). Ţe bych mohl říct, „Jo děti, onehdá, kdyţ měl dědeček 

ještě patku“(smích). Ty lidi, s kterýma jsem se tenkrát stýkal, jim vůbec nedělalo problémy 

mluvit o svých pocitech. A hrozně jsme se všichni poslouchali! Protoţe kdyţ někdo začal 

mluvit, tak to bylo takový … brali tě váţně. Nebylo to to, ţe tě jen poslouchaj a „teď von 

přestane mluvit a já začnu“. Ale ţe oni tě fakt poslouchaj a je to hodně o těch pocitech. A 

najednou to nebylo vůbec špatný to ze sebe všechno vyblejt, v uvozovkách. A ty lidi mě byli 

hrozně blízký. Bylo to teda jenom tady v Plzni. Nikdy jsem se nedostal do ţádnýho širšího 

kontinua emařskýho po celý republice. Měl jsem tady jen pár „osvícenejch“ lidí v Plzni, co se 

tady stahovali kolem Jekylla. A bylo to hlavně v létě, coţ bylo ideální. Bylo teplo, mohlo se 

vysedávat všude. A s těmahle lidma … Hrozně mi v tom pomohla moje spoluţačka, která 

byla emo hrozně dlouho a já jsem jí najednou viděl jako „Ty vole, vţdyť jooo. Martička, vona 

ví, jo?“ Vůbec mi to nedocházelo kolik let a najednou jsem jí tam viděl a jo! To byla pro mě 

taková Matka Tereza, která mě drţela za ruku a provázela mě po tom světě a seznamovala mě 

s těma hrozně cool lidma. A hrozně jsme tam všichni brečeli a bylo to dobrý. V tom období 

jsem taky začal dost fušovat do kérek. Protoţe mi to přišlo, ţe v emu je potřeba mít kérky. 

Tak jsem si nechal dělat spoustu kérek, který si teď nechávam pomalu předělávat (smích). 

Protoţe mi uţ nepřídou tak dobrý jako před pár rokama. Ale tehdá byly hrozně dobrý a 

všichni říkali „Joo, to je dobrá kérka“. No tak ty lidi byli takovej hnací motor. Hlavně to bylo 

díky tomu, ţe jsem začal chodit s takovou emařskou „celebritou“ plzeňskou. Coţ mi otevřelo 

hrozně moc dveří. Protoţe to bylo jako „Joo, von chodí s tou, jo. Tak to bude dobrej kluk , ten 

taky asi bude vědět … vo tý odvrácený straně ţiletky“. To byl ale hroznej mazec s tou holku. 

To bylo hrozně intenzivní a … to bylo fíha. Ale vona to nebrala tak váţně asi jako já, no. 

Teda kdyţ byla se mnou, tak dělala, ţe to hrozně váţně bere, ale pak jsem se začal dozvídat, 

ţe jezdí do Prahy za nějakým jiným klukem. A ono to bylo zrovna takový blbý, ţe já jsem se 

nezachoval plně sportovně vůči tomu klukovi, s kterým vona chodila, kdyţ jsem do toho tak 

trochu vstoupil. A ona se s nim rozešla, pak jezdila za tim klukem do Prahy a zároveň chodila 

se mnou a do toho ještě tak jako dochozovala s tim svým bývalým. Jako byla „busy“. Ţe to 

stíhala všechno a ani jeden z nás tří nevěděl, ţe tam jsou ještě nějaký dva borci. A moţná to 

není všechno, moţná, ţe jich bylo ještě víc, ona byla docela čipera. Pak mi její kamarádka 

naznačila, ţe uţ to není úplně jako … ţe uţ to nestojí za to. Já jsem tomu furt nechtěl věřit. 

Vim, ţe jsme se během jednoho tejdne rozešli a dali dohromady asi pětkrát. To byl taky 

hroznej mazec na psychiku. To byl záhul jako svině. Já jsem byl potom hrozně vycuclej. 

Protoţe ráno se člověk vzbudí, nakonec je rád, ţe s nim ta holka zůstala … po včerejšku.Teď 

najednou večer zase zjistí, ţe uţ je to zase špatný. Pak celou noc nespí, protoţe čeká na tu 

esemesku, ţe to je dobrý. Ţe to bude dobrý. Po tom týdnu mi to zhuntovalo takovým stylem, 

ţe kdyţ se pak se mnou rozešla asi po sto dvacátý prvý, tak jsem řekl, „Tak víš, co? Tak jo!“ 

(smích). Myslim, ţe vona byla taky docela ráda, ţe jsem uţ hodil flintu do ţita, jo? Protoţe já 

jsem byl tu chvíli takovej docela neoblomnej, moţná uţ to taky bylo docela trapný. No, jenţe 

potom to bylo hodně špatný. Všechny lidi, s kterýma jsem se tenkrát znal, tak byli známí i její 

a byli to její kamarádi.A teď najednou jsem byl před spoustou z nich já ta svině, která opustila 

jí z nějakýho důvodu. A vona to tak i podávala, ţe jsem já jí opustil a ţe jsem jí nedával 

nějakej ten ţivotní prostor (smích). Teda jako já bych jí ho dával. Já jsem si jen 
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nepředstavoval, ţe bude chodit s jinejma klukama … ale to je jedno (smích). Asi jsme si 

špatně rozuměli na začátku vztahu, si myslim. Ještě mi v průběhu vztahu vyčítala, ţe si 

dovoluju esemeskovat s nějakýma jinýma holkama. A já jsem přitom, ještě neţ jsem s ní začal 

chodit, to byla taky moje velká nezodpovědnost, jsem se párkrát vídal s jistou jinou slečnou. 

A kvůli týhle slečně jsem jí pustil k vodě. A asi jsem týhle holce taky docela ublíţil. Protoţe 

mi odpovídala na ty esemesky … Teda to bylo taky hrozně naprd, protoţe jsme se rozešli po 

esemeskách. To bylo blbý. To se fakt stydim. Mně spoustu věcí dojde aţ takhle ex post, to je 

špatný. No, tak to je jedno. To jsem se prostě cítil špatně kvůli týhle slečně, co já jsem nechal 

kvůli tý, která mě potom nechala a … „já jí“ teda evidentně (smích). Já jsem byl ještě celou tu 

dobu zamilovanej do třetí holky. Ale to jsem si jako řekl… Teda vona mě nechtěla! Ta třetí, ta 

prapůvodní. Tak jsem si říkal, ţe to bude v pohodě, to se nějak vyléčí. Tak jsem začal chodit 

s tamtou, kterou jsem potom opustil kvůli tý celebritě velký. A vona ta celebritka mi hrozně 

vyčítala tu úplně první. A s tou jako nic nebylo, jo? Teda bylo to jako, „Nechtěla bys se mnou 

chodit?“ „NE“ (smích). To jsem dostal tvrdě. To mi prostě furt vyčítala, ţe jsem hrozně 

zamilovanej do tamtý, a ţe uţ jí nedávam to … A vona se furt na něco vymlouvala, já jsem se 

asi teda taky furt vymlouval na něco. Ale pořád jsem se s ní nechtěl rozejít, no protoţe mi to 

připadalo hrozně dobrý. Ale kaţdopádně tohle skončilo a o spoustu těch lidí jsem přišel. 

Hlavně já měl vţdycky nějak „dar“ se bavit líp s holkama. Jenţe, kdyţ jsem teď opustil tu 

holku já (tak jak to bylo podáváno), tak  jsem pro všechny ty holky hrozná svině. Hovado“ 

S tim se bavit nebudu!“ Takţe jsem přišel o spoustu kamarádek a byl jsem takovej vyhřezlej 

od zásadních hybatelů toho „emáckýho hnutí“ v Plzni. Tak nějak jsem se od toho vzdálil. 

Hlavně mě přestalo bavit, jak ještě čtvrt roku po tom rozchodu to všichni řešili, proč jsme se 

rozešli. Já jsem tomu nevěřil, ţe se to bude takhle cyklit, točit v tý společnosti. Tak jsem 

prostě mezi ty lidi přestal chodit úplně. Nechtěl jsem s nima uţ nic mít, protoţe mě tohleto 

obtěţovalo. Zároveň mi přišlo, ţe čim dýl se v tom budu hrabat, tim víc to bude otravovat 

ţivot mně a jiným lidem, protoţe jiný lidi se v tom mým ţivotě taky objevili.  

Hlavně teda dva. Jeden kluk a jedna holka. Ten kluk byl zlatej. Ten tady měl velmi 

progresivní kapelu na tu dobu. Já uţ ani nevim, jak jsem se s nim skamarádil. Ale bylo to asi 

přes Martičku, protoţe myslim, ţe vona s nim tehdá chodila. A s timhle klukem, kterej byl 

hrozně zlatej, jsme se hrozně spekli a bylo to dobrý. Bavili jsme se teda hlavně o muzice a o 

vztazích. Protoţe on to měl taky špatný se svojí přítelkyní. Ale hrozně hrozně špatný. A já 

jsem mu tam brečel kvůli tý svý barmance (ona to totiţ byla barmanka) a on ze mě měl 

hroznou srandu a říkal mi, „Adame, uţ mlč, uţ je to trapný. Uţ to nikoho nezajímá“ (smích). 

Tak mi takhle s tim šikanoval. On byl hrozně hodnej a rozuměli jsme si s tou hudbou, ţe jsem 

se skamarádil s nim i s jeho kámošema, s kterýma on měl kapelu. Začali jsme spolu jezdit 

docela po celý republice. Já jsem jim dělal jevištního technika. To je taková neviditelná práce, 

ale já si to hrozně uţíval. Prostě jsem byl s těma klukama, s kterýma byla hrozná legrace. 

Začali jsme zase hrozně chlastat. Teda jeden z nich hulil, to já uţ jsem nedělal. Ale pili jsme o 

to víc. Pamatuju si jeden fakt špatnej koncert. Špatnej kvůli tomu, ţe jsme se tam hrozně 

voţrali, ještě neţ jsme tam dojeli. To bylo v Praze v Matrixu, kde měli hrát. Kdyţ jsme 

vyráţeli, tak jsme měli asi dva litry vodky. Voni v tý kapele byli tři, já jsem byl jeden a řidič, 

kterej teda nepil, naštěstí. Neţ jsme dojeli z Plzně do Prahy, tak jsme vypili všechnu tu vodku. 

V klubu jsme pak měli další vodku zadarmo. Tak jsme prostě pili dál. Ono tam bylo ještě 

něco, ţe předkapela byla nějaká opoţděná, tak jsme pili dál. Kdyţ jsme pak měli začít 
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fungovat, tak to byl hroznej průser. Basák byl úplně death, ten se tam opřel o zeď a nějak to 

tam odbrnkával. Bubeník ztrácel paličky, byl na všechny nasranej. A Pavel byl nasranej na 

mě, a byl nasranej, ţe jsou všichni voţralý, a ţe von je taky voţralej. Pak se tam ještě basák 

porval s nějakýma hoperama. Moţná jsme tam ještě něco rozbili … Tak jako jen taková 

veselá historka. Tyhlety kluci mě tak nějak vyvedli z toho ema. To jsem hrozně potřeboval. 

Sice jsme pořád vypadali jako emáci. Furt jsme nosili ty obtaţený kalhoty a měli jsme ty 

patky, Atticus trička a já nevim, co všechno. Ale pak najednou Pavel přišel a říká: „Ty vole! 

Teď ty Klaxons dělaj něco, říká se tomu new rave. A je to hrozně jako high.“ Tak jako jo, tak 

budeme nosit neonový kšiltovky. To bude dobrý, prostě (smích). Tak jsme je začali nosit. Já 

jsem teda o sobě nikdy neříkal, ţe jsem new rave, protoţe jsem všude o sobě říkal, ţe jsem 

emák. Všichni uţ to brali jako nadávku. Bylo to jako in/out. Před měsícem to byla ještě dobrý, 

teď uţ to smrdí. Ale já jsem to furt říkal, protoţe mi to přišlo dobrý. A pořád to říkam. Tak 

jsme začali dělat nějakou tu experimentální new rave hudbu. Ale ta kapela se dostala do 

nějakých hrozných personálních problémů, kdy na některý členy přestal být úplně spoleh. 

Jeden člen opustil skupinu kvůli tomu, ţe se mu nelíbilo, jak se skupina medializovala. Oni 

byli objev roku, nahrávali se Sunshine.  Pavel to bral hrozně váţně, všechno okolo tý hudby. 

Protoţe fakt tim ţil a bylo to i na něm vidět. Myslim, ţe i proto se tak líbil tomu Karlovi, 

protoţe viděl ty ostatní lidi, co tak v těch mladejch kapelách uměj bejt, a teď tam viděl 

tohodle profesionálního borce, kterej za prvý má hrozně naposloucháno … Já neznam nikoho, 

kdo by toho naposlouchal víc. On to bral prostě hrozně váţně, kdeţto ten jeden kluk z kapely 

to bral tak jakoţe kapela, né…chlastá se, hulí se. Najednou uţ to takhle nešlo, kdyţ měli hrát 

na velkých festivalech, dělat předskokany Sunshine na celým turné a uţ to nešlo dál dělat 

takhle. Tam uţ musí bejt nějaká profesionalita a ta tam z tý strany nebyla. Najednou to Pavel 

musel říct, ţe takhle uţ to dál nejde. A tak začali být v kapele takový ??? , uţ se tam nikomu 

pak v tý kapele nechtělo bejt. Jeden člen odešel. Místo něj přišel jinej, coţ byl fakt průser. On 

odehrál asi dva nebo tři koncerty a bylo to dobrý. Jenţe pak přestal chodit na koncerty, ţe tam 

jako dojede a nedojel. To byl fakt průser. Bylo to, myslim, ... na narozeninách Bandzonu měli 

hrát a on tam prostě nedorazil. Bubeník prostě nedorazil. Tam sehnali bubeníka z Fake Tapes, 

kterej byl hrozně zlatej, ţe tam zaskočil a nějak je z toho vytáhl. Jinak by tam všichni přišli na 

Scissorhands a Scissorhands by nebyli. Po tomhle Pavel dával jasně najevo, ţe uţ se mu tam 

nechce bejt. Protoţe odešel jeden zakládající člen a druhej musel odejít, protoţe, aby ta kapela 

přeţila, tak by měl odejít pryč. A nechtěl. To byl další problém, ţe on necítil potřebu odejít. 

Pavel se teda rozhodnul, ţe to ukončí. A shodou okolností zrovna Sunshine … tam přestal 

Amák chtít být (smích), tak Amák odešel. A Karel teda tohle místo, post basáka, protoţe to je 

takový nevděčný místo, tak to nabídl Pavlovi a Pavel do toho šel. Scissorhands uţ mu neměli 

co nabídnout. Uţ to dosáhlo svůj vrchol, a s těma lidma, co tam měl, uţ dál nemohl jít. 

Sunshine mu hrozně pomohli v rozletu. Teď má ty svý Super Tuzex Bros. a to je hodně 

zajímavý. Taková experimentální kapela. Právě bubeníka mu tam dělá ten můj spoluţák 

z gymplu, Mates. Kytaristu tam dělá kytarista z Lus 3. Nevim, jak se jmenuje ten kluk, ale 

taky docela šikovnej. A basáka jim dělá Tomáš U., coţ je teď jevištní technik Sunshine. A teď 

s koncem Scissorhands přišlo takový lehký rozčarování, protoţe jsem najednou neměl s kym 

bejt. Já jsem chtěl bejt pořád v tý hudbě, ale najednou tenhle můj kamarád, skvělej, zlatej, z tý 

hudby vypadl. Teda z plzeňský scény. Odstěhoval se do Prahy a tam jsem já bejt nemohl. 

Zároveň jsem věděl, ţe potom, aţ skončim školu tady v Plzni, ţe tu moţnost mít nebudu. 
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S Pavlem jsme se uţ tolik přestali vídat. I kdyţ teď jsme se docela nedávno viděli a zjistili 

jsme, ţe se máme pořád hrozně moc rádi, coţ potěší. Ale vídáme se maximálně dvakrát, 

třikrát do roka, kdyţ na sebe máme štěstí … protoţe toho máme hodně. Ale jsem rád, ţe to 

mezi náma zůstalo takový teplý lidský, to je super. I kdyţ spoustu lidí o něm říká, ţe to je 

namyšlenej kretén. Ale on to o sobě taky rád říká. Teda já to o sobě taky rád říkám. A spoustu 

lidí si to i o mně myslí, coţ je dobře, protoţe aspoň mi dávaj pokoj, aspoň nevotravujou  

(smích). Já mam rád svůj klid a vybíram si s jakejma lidma se bavim, a tak to je dobrý. To mi 

dělalo problém tehdy mezi emákama, protoţe ne všichni lidi mi sedli. Tam byl jeden kluk, 

kterej chodil s mojí kamarádkou a hrozně ošklivě se k ní choval. Jenţe zároveň se chtěl 

kamarádit se mnou. Já jsem tohle neuměl prostě přenýst přes srdce. Ale zase všichni měli rádi 

jeho, takţe já jsem byl ten zlej, nafoukanej, co se nechce kamarádit s ním, přičemţ on je 

takovej hodnej kluk, jenom bije svojí přítelkyni a takový věci. Ale to je jedno, to uţ oni 

nevěděj. To byla taková prekérní situace, ţe jsem o sobě rád rozhlašoval, ţe jsem arogantní 

kretén. Ale vlastně i přes toho Pavla jsem se hodně dostal dál v muzice, jak mě vytáhli z toho 

zacyklenýho ema, kde uţ vlastně ani moc nechtěl bejt. Ale zároveň mi to bylo blízký. A furt 

je mi to asi nejbliţší. Pořád mam problém, kdyţ řeknu, ţe jedna z mých nejoblíbenějších 

kapel jsou MCHR a oni mají ten label toho emo, „to hledejte v poličce pro třináctileté, jo?“ , 

tak to je hrozně těţký a mrzí mi to. Ale s tim (s Pavlem) jsem se dostal k new Rave a potaţmo 

k The Cure. Který mám … myslim si, ţe Disintegration je nejlepší cédéčko všech dob. Nikdy 

nebylo lepší a pochybuju, ţe bude někdy lepší. To měli vystřelit v tý sondě do vesmíru. I kdyţ 

moţná by se ti mimozemšťani trochu lekli, ţe jsme tady hrozně smutný. Cure, který tady byli 

někdy dvacátýho prvního ledna, dvacátýho osmýho ledna 2008, tak jsme na to s tátou jeli. 

Bylo to hrozně dobrý, protoţe tam byly ty echtovní emoce, který ty Cure přenesli přes těch 

třicet let. Furt to ty chlapy skvěle umí podat. Spousta lidí říká, ţe je to trapný, jak jsou tam ty 

obtloustlý plešatějící chlapy s řasenkou … no jako mně se to líbí. Super! No ale zase jsem se 

z toho potřeboval dostat ven, abych nebyl zacyklenej, tak mi pomáhali ty The Cure. Nějak 

jsem se o nich zmínil před Pavlem, kterej mi doporučil, ţe právě Karel ze Sunshine je hrozně 

miluje. A Karel nějakou hrozně šílenou cestou přes Pavla mi podstrčil nějaký hardcore věci. 

 A to jsem na to docela koukal. Ale právě díky tomu jsem začal nějak koketovat s těma 

hardcore lidma tady v Plzni, pro který jsem byl pořád „baba“. Protoţe mě měli pořád 

zafixovanýho za toho blbečka s tou patkou. Asi jsem se nějak okouzlil, ha ha ha. Některý byli 

teda hodnější neţ jiný. A taky přes kérky hodně! To hodně pomůţe. Protoţe oni ty emáci moc 

nemaj kérky. Oni se toho docela bojí. A kdyţ uţ, tak mají hvězdičky a s tim na nikoho uţ 

dojem nikdo neudělá. A kdyţ člověk přijde za nějakým hardcorákem a ten vidí, ţe má 

nějakou „oldschoolovou“ kérku nebo rukáv, tak je to dobrý. Jako tunely jsem nikdy neměl. Ty 

prej taky dost pomáhaj. Na Fluff s tunelama jedině. Moţná si pořídim ty umělý, abych 

nevypadal za lempla (smích). Takţe takhle vtipně jsem se seznámil s hardcorovejma lidma. A 

je hrozně dobrý, ţe to tady vţdycky bylo a pořád to tady je, ten hardcore, ţe se to tady hrozně 

miluje v Plzni. Anebo moţná zase přišla nějaká módní vlna hardcoru, kterou jsem já úplně 

nezachytil. Přijde mi, ţe je to tady hrozně dobrý. Zase spoustu lidí si má o čem povídat a to je 

dobrý podhoubí pro nějaký nový vztahy a takovýhle věci. On ten hardcore mě přivedl vůbec 

na myšlenku straight edge. Já jsem si samozřejmě nikdy nedovedl představit nechlastat. Nejde 

nechlastat! To ţe jsem nefetoval, byl moţná uţ krok tím směrem, podvědomej. Ale to ţe bych 

nechlastal, nebo neměl nechlastat, to bych nikdy neřekl. Mě očarovala Pavlova přítelkyně, 
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tehdá, která byla moc malá na to, aby mohla chlastat. Nebylo jí osmnáct. Ale to nikdy pro 

nikoho není problém, zvlášt v Plzni mi přijde, ţe ne. Ale prostě nepila. Mně to bylo takový 

divný. Proč nepije? Cigáro si asi taky nedala, já nevim, se nepamatuju. To byl skvělej Silvestr 

před čtyřma rokama … ne čtyřma! Třema! Teprve třema rokama, teď to budou čtyři … kdy 

jsme byli u Pavla a bylo to hrozně príma. Byl tam von a byla tam vona a ukazovali jsme si 

komiksy, který jsme malovali. Pavel měl hrozně vtipný komiksy, a ukazoval fotky ze 

základky a bylo to hrozně vtipný. A hrozně jsme tam pili absint a vona ne. Pili jsme ho 

zapálenej a přes cukr a všechny tyhle šílenosti, co se s tim dělaj. A ona furt ne. A to se mi 

líbilo, ţe Pavel to bral tak hrozně free. Ţe mu nevadilo, ţe jsme jako mizeli někam s tou jeho 

přítelkyní. Já s ní. Sami dva. Vůbec mu to nevadilo. A nic nikdy neproběhlo s tou jeho 

přítelkyní. Ona nechtěla! To byl ten problém (smích). Většina mých velkých platonických 

lásek skončila tak, ţe … nechtěla. No to bylo fakt jako úplně snový, ten Silvestr, kdyţ si na to 

teď vzpomínam. Pak jsme šli do města a připojili se další lidi a uţ to bylo na hovno. To uţ mě 

nebavilo. Ale tohle byl pro mě zcela zásadní večer před těma pár rokama. A kdyţ jsem se 

takhle dostal k tomu hardcoru a vůbec k tomu, ţe jsem koketoval s myšlenkou, jestli bych to 

zvládnul, být straight edge, tak jsem se o tom začal bavit právě s tou kamarádkou, kterou bil 

ten její přítel, co ho všichni vţdycky měli rádi. A ona říká, „Víš, kdo taky byl straight edge?“. 

No nakonec z toho vyplynulo, ţe ona byla (Pavlova přítelkyně). Ona to ale nikdy neřekla, ta 

Pavlova přítelkyně, ţe je straight edge. To jsem si řekl, no ty vole, to jo! To je super. Tak to 

pro mě dostalo hrozně velkou šťávu. Tak jsem si řekl, jo! To bude dobrý. To já asi budu chtít 

bejt straight edge.  

J:  Co tě na tom lákalo? 

A: Já jsem se o tom bavil s jednim klukem na Sonispheru. To teda byla hrozná legrace, 

jak jsme se my dva potkali. Ale von se mě ptal, ţe tam má nějaký piva, tak jestli nechci. Já 

jsem mu říkal, ţe nechci, ţe nepiju. A on, jestli jsem nemocnej nebo něco, jo? Tak mu říkám, 

ţe jsem straight edge a ţe u toho není jako dobrý pít (smích). A on říkal, ţe to je teda super. 

Tak jsme se o tom začali nějak bavit. On je z Californie, a občas si ještě napíšeme. A von se 

mě ptal, jak se to bere tady v Čechách, a já jsem o tom víceméně nic nevěděl, jak se to bere 

tady v Čechách. On mi teda povídal spíš o tom, jak to je v Americe, jak to všichni berou. 

Jakoţe tam je to takovej ultimátní level punku. Tam největší anarchie vůči společnosti je, 

kdyţ seš straight edge. Serem na chlast, protoţe chlastaj všichni, a společnost z toho má 

prachy, a je to takovej úzus. Serem na Boha, protoţe to z lidí dělá ovce, a já nevim, co 

všechno. Nemluvě o fetování a tak. O promiskuitním sexu … ale s tim jsem já nikdy neměl 

problémy, mě ţádná nikdy nechtěla (smích). To bylo raz dva. Tohle a fetování bylo ze 

seznamu straight edge rychle oškrtnutý. S tim chlastem to bylo horší. S tímhle klukem jsem se 

ale seznámil aţ potom, co jsem „zvedl tu hranu“. Ale kdy jsem to fakt vzal do svých rukou … 

to bylo před rokem a půl? To jsem hrozně chlastal. To jsem se vrátil ze školy, kde se mi moc 

nedařilo, z vejšky v prvním semestru. Tak jsem se vrátil do Plzně a začal jsem prostě chlastat. 

Jakoţe minimálně litr vodky denně. A kdyţ ne litr, tak aspoň lahev. V tý době jsem zjistil, ţe 

jsem asi zblblej do tý holky, do tý Pavlovo bývalý z x let. Zároveň to bylo blbý, protoţe jsem 

byl ještě oběť zájmu jiný holky, ne úplně z Plzně, ale ze Stříbra. A zároveň jsem …já se 

vţdycky dostanu do takových hrozných trablů v těch vztazích. Tu poslouchám takový 

osudový křiţovatky a vţdycky je v tom tolik zamotaných lidí. … zároveň jsem měl slečnu uţ 

v tý době asi rok a půl. A byl jsem z toho takovej … No je nutno říct, ţe kdybych byl 
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v pohodě, nebo sám se sebou spokojenej, tak bych to asi neudělal. Ţe bych nikdy neohroţoval 

vztah, co jsem měl, nebo mám s tou slečnou. Tam byla docela špatenka s tim, ţe jsem se 

jeden večer sebral s lahví vodky a šel jsem za tou kamarádkou ze Stříbra na koncert. Jenomţe 

tam to málem skončilo špatně. Ale já jsem nechtěl. Tentokrát jsem JÁ nechtěl! Teď jsem vám 

to všem vrátil (smích).  Stejně uţ to ale byla pozice, která by se vysvětlovala blbě. Uţ jenom 

to, ţe chodim s nějakou osobou a jdu ven s jinou osobou s lahví vodky toulat se někam po 

nocích. Zpětně se na to dívam, jako ţe jsem fakt kus kokota. To je úplně neomluvitelný. No a 

do toho jsem začal bombardovat tu Pavlovu bývalou. Ţe bych jako chtěl, aby něco proběhlo. 

A ona byla na mě hrozně hodná. A tak jako říkala „NE!“ (smích). Ale tak jako hezky, jo? 

Nejhorší na tom bylo, ţe to bylo vţdycky, kdyţ jsem chlastal. A tehdy jsem chlastal skoro 

pořád. Tak jsem měl nějakou potřebu jí s tim obtěţovat. Pak byl Silvestr, kterej jsem trávil 

s přítelkyní, její sestrou a jejím přítelem. Tak jsme trávili my čtyři ten Silvestr spolu. Já jsem 

byl pořád myšlenkama jinde, jak bych radši byl někde ve městě. Protoţe mě to hrozně 

nebavilo. Seděli jsme tam v obýváku a dívali se na Hanebný Pancharty asi třikrát za sebou, u 

toho jsme chlastali a asi jedli pizzu. Prostě to nebyl úplně ten … Já jsem teda nikdy ten 

Silvestr nijak neproţíval. Byl to ale blbej pocit to bojkotovat. Cítíš se jako kretén vůči těm 

všem lidem, který čekaj, ţe tam budeš. Ty tam nejsi, protoţe jsi tak jako „pod pantoflem“, no 

prostě tam nejsi. Ale tehdá večer, nebo spíš nad ránem mi došlo, jak jsem v tomhle hrozně 

zlej, hrozný hovado. Ţe komplikuju ţivot třem lidem naráz. Zároveň, já z toho šťastnej taky 

nevyjdu. Tak jsem si řekl, ţe to chce změnu, ţe jsem to doteď dělal špatně. To je jako z Jízdy, 

z toho filmu, jak on tam říká, „dělali jsme to špatně“. Tak to bylo vono. Prostě dělal jsem to 

špatně. Tak jsem napsal poslední výkřik do ticha právě tý Pavlovo bývalý, jestli teda váţně, 

váţně nic nebude? Tak váţně, váţně nic nebude (smích). Tak jsem si řekl, tak dost, chlape. 

Nějaká hrdost se ve mně vzdmula. Tý holce ze Stříbra jsem dal jasně najevo, ţe takhle to teda 

nejde, ţe mě její zájem těší. Je to skoro jako něco do Charlotty Brontëový, ale ţe ne, drahý 

pane, takhle to nepůjde. A tak jsem se nějak dál snaţil nebejt uţ takový hovado vůči svý 

přítelkyni. Bejt tam uţ jenom pro ní, ne pro někoho jinýho a tak. Tak jsem se na to vykašlal. 

Hlavně ta kauzalita tam byla jasná. Chlastáš = děláš bordel. Nesmíš chlastat! Tak jsem přestal 

chlastat a říkal jsem si, dám tomu nějakou hezkou samolepku, aby se to dobře vysvětlovalo. 

Na otázku, proč nepiješ, bych musel odpovědět, „nepiju, protoţe kdyţ piju, tak mam takový 

zvláštní stavy, kdy prostě běham za ţenskýma. A je to takový blbý. Moje máma tam brečí, ţe 

jsem zase voţralej. Táta je nasranej, ţe máma brečí. Ségra se na mě ani nedívá. Tak jsem si 

řekl, ţe se sebou něco udělám. Řekl jsem si, ţe nebudu chlastat. Řekl jsem si, ţe budu teda 

straight edge. A jo jako! Nepiju. Je to takovej můj volební program, nepít. Myslim, ţe tohle je 

hrozně špatná cesta k tomu, jak bejt straight edge. Protoţe to s tim nemá moc společnýho, ale 

zároveň je to vono. Splňuju ty vnější rysy. Jako jak některý chlapy říkaj, ţe jsou vlastně 

ţenský, jen se narodili do špatnýho těla. Takţe já mam to tělo toho straight edge, jakoţe 

nechlastám a nefetuju. To splňuju, a říkam tomu straight edge. Ale zároveň spoustu lidí, 

kdyby to znalo takhle to hloubky, proč to dělam, nebo proč jsem to začal, teď uţ to i dělam, 

ale hlavně, proč jsem to začal, tak by řeklo „tak to nejsi straight edge, to jenom nechlastáš. 

Jseš divnej“. Ono to hlavně bylo jako takový nevinná hra. Tak jsem si řekl, ţe to vyzkoušíme 

aspoň chvíli. A vono to jako chvíli šlo. Tak to vyzkoušíme ještě chvíli. Jsem to vyzkoušel 

čtvrt roku, najednou z toho bylo půl roku. A kdyţ to přeţilo i moje narozeniny … Protoţe já 

mam dobře narozeniny v červnu, a toho půl roku od Silvestra to je tak akorát na ty všechny 
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pranostiky a ty věci na vyzkoušení tak akorát. Tak jsem to tak vydrţel do teďka a teď uţ to 

tak normálně beru, ţe se nepije a nekouří. No vidíš, o kouření tady nepadla ještě řeč. Rovnou 

o hulení a o fetování. No já jsem přestal kouřit ve třinácti (smích). My jsme teda kouřili 

hrozně, tehdá na základce. Táta u mě jednou našel krabičku a řekl mi: „Já jsem s tim začal aţ 

na vejšce. Máš na to ještě dost času. Nechci, aby si kouřil!“ No a tak jsem přestal kouřit. A mě 

to ani pořádně nechutnalo. A bylo to dost peněţ, který jsem mohl dát do hulení nebo do 

chlastu. Z těch cigár taková legrace nebyla, ţe jo. Párkrát mi po nich bylo docela špatně, to mi 

po chlastu bejvalo málokdy, a po hulení nikdy, ţe jo. (pauza) 

J:  Jak tedy prožíváš „být“ straight edge? 

A:  Já jsem to vţdycky kamarádům podával jen tak lehce ze srandy, protoţe jsem zkoušel, 

jestli to vůbec bude klapat. Ale pak třeba měsíc po tom, co jsem přestal chlastat, tak jsem si 

říkal, ţe by asi nebylo úplně špatný se o tom něco víc dozvědět. Začal jsem o tom něco málo 

dolovat a řekl jsem si, ţe jo, ţe to není špatný. Tak zase některý ty prvky … Jde zase o to, ţe 

ono je to tak vágní, ţe vlastně nikdo nemá ty pravidla úplně jasný. Jsou takový straight edge 

lidi, který to berou tak váţně, ţe si nedaj třeba ani kafe, protoţe je tam kofein. Jiný třeba 

neberou aspiriny. Nebo naopak nemaj problém třeba jíst maso, a co já vim, cokoliv. Oni jsou 

většinou hrozně zlý ty lidi, jakoţe přísný spíš neţ zlý. Kdyţ si o tom člověk najde nějaký 

dokumenty, tak je to jako „To není ţádnej ţivotní styl, ty vole. Já to prostě jsem, vole! A tak, 

jak to dělam, tak to je jedinej správnej způsob a jinak to prostě nejde.“ To mě kolikrát aţ 

vyděsí. Vţdyť já o sobě nemůţu říkat, ţe jsem straight edge, vţdyť tenhle člověk je straight 

edge, já ne. Já prostě jenom nedělam spoustu věcí, co jiný lidi dělaj. Já to částečně beru jako 

vzdor vůči společnosti. Chvílema je to docela těţký. Jako to nepití. To spíš mí vrstevníci 

nechápou. Hlavně teda ten Tomík K.. Ten říká, ţe tohle je ten věk, v kterým bysme měli dělat 

bordel, chlastat a běhat za ţenskýma. Tyhle věci se prostě „mají dělat“. A já to najednou 

nedělam. A proč? Tomu nerozumí, jo? Třeba jiný lidi, teď nechci říct dospělejší. Ale třeba 

moje babička nebo děda s tímhle problém nemaj. Teda děda spíš, protoţe ho mrzí, ţe se třeba 

v létě spolu nenapijem s pívem. Ale von by taky neměl! Von je kardiak, má bypass a bere 

prášků jak dostihovej kůň. Tomu bych měl jít naopak příkladem, ţe nepiju. Babičce to dělá 

radost, ţe nepiju. Protoţe tam na vesnici na Slovensku, kdyţ ty chlapy chlastali, tak to bylo 

blbý. Ještě kdyţ tam za mnou jednou na Slovensko přijeli moji kamarádi, kapela právě toho 

Matese. Teďka vona viděla, jak chlastaj voni a měla strach, ţe jsou to moji kamarádi, a ţe 

takhle chlastam i já. Ta z toho měla velkou radost, ţe nepiju. Kolikrát byla i na dědu dost 

vostrá, ţe mě má nechat bejt, ţe to je správný. Máma to taky přijala velmi sportovně. Máma je 

takovej „kryptomodrokříţák“. Máma v podstatě taky nepije, taky nekouří, nefetuje, 

promiskuitní sex jí taky asi moc neříká. Máma je vlastně hodně straight edge. Aţ na to, ţe jí 

maso. Ale to hodně lidí říká, ţe to není podmínka straight edge. Naopak Pavel mi zase říká, 

„ty musíš nejíst maso“. Pavel to teda taky nechápe. „Ty si nedáš pivo? Ty řídíš? To jako 

dáváš lidem najevo ţe si lepší neţ voni, jo?“ (smích).  

J:  Vyskytuješ se ve společnosti straight edge lidí? 

A: Kupodivu ve škole mi zarazilo, ţe jich tam pár je. Ale zase, já jsem takovej stydlivej 

kluk a úplně nevim, o čem bych se s nima bavil. Jako přijde mi to takový divný, jako přijít za 

někym, „Ahoj, ty si straight edge, já taky, buďme kamarádi“. To já tak nějak neumim. To 

jsem uměl, kdyţ jsme byli emáci. Teď uţ to moc neumim. Ale jo, v Brně jich pár znam, a 

tady v Plzni jich je taky spoustu. Tady třeba jedna známá z gymplu. Já jsem chodil na 
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čtyřletej, ona na osmiletej. Tak ta vypadá jako mimozemšťan. To si říkáš, ţe ta přistála 

z Marsu. Skvělá holka. Miluje japonský horory, coţ můţe málokdo. A doteďka mi nevrátila 

kníţku Temný vody od Kodţiho Suzukiho, a pochybuju, ţe mi jí někdy vrátí. Tak ta právě 

pořádá hardcorový koncerty tady v Plzni, a já na ně moc rád chodim, kdyţ jsem tady v Plzni a 

můţu na ně přijít. Na těch koncertech to je tady v Plzni víceméně jediný místo, kde ty lidi 

straight edge potkat. Nebo třeba tady maj ještě někde tajnej brloh, kde se slízaj, a ještě jsem 

nedostal členskou kartičku. Ale na těch koncertech, tam jo. Ona je ještě hrozně dobrá, ţe má 

nějakýho přítele, kterej se v tom taky orientuje. Není sice straight edge, ale orientuje se 

v hudebním průmyslu undergroundovým, takţe shání různý kapely i z venku. A venku je to 

mnohem častější. Tady je prostě ten koncept kapely trochu jinej, mi přijde. Tady jsou ty 

mladý kluci v kapele. Jsou středem zájmu. Hrozně chtěj bavit ty lidi, takţe s nima i chlastaj a 

tak, i kdyţ jsou třeba hardcorový. A kdyţ je třeba série nějakých čtyřech, pěti kapel, tak tam 

převáţně chlastaj jenom ty český kapely. A třeba jsem zaţil, ţe francouzská hardcorová 

kapela po koncertě stojí, takhle ty „ikska“ na těch rukách, vidí, jak tam ty český kapely 

chlastaj a nechápou, kde to vůbec přistáli. Kolikrát se ty kluci tváří tak jako, „Co to děláš 

s mým ţivotem? S mojí hudbou?“ Venku je to spojení hardcore – straight edge daleko 

těsnější. Moţná jsme jenom líní. Moţná jsme jenom málo disciplinovaný, protoţe vono to je 

asi hodně o tý disciplíně bejt straight edge. Nebo o tom ţivotním stylu. Je daleko víc holek 

straight edge neţ kluků. O dost. Ale právě ta moje kamarádka říká, ţe to jsou hrozný krávy. 

Ţe jsou třeba straight edge čtvrt roku a mají to jako takovou dietu. Řekly si, ţe to budou mít 

jako detoxikaci. Nebudou kouřit.  Nebudou chlastat, protoţe v chlastu je hrozně cukrů, tak 

nebudou přibírat. Nebudou jíst maso, takţe se nebudou ukládat ţivočišný tuky. Takţe ony to 

berou jako zvláštní dietu spolu s hardcorovýma koncertama, coţ mně přijde úplně ujetý. 

(pauza) 

J:  Ty jíš maso? 

A:  Já nejim maso. Předtím jsem ho jedl. Teď jsem si úplně natvrdo řekl, ţe jo. Teď 

přestanu jíst maso. Ono to bylo pro mě hrozně těţký nejíst maso. Já jsem vlastně nejedl maso 

uţ od chvíle, co jsem se dostal z Plzně. Protoţe mně to bylo hrozně těţký vůči mámě a tátovi. 

Máma s tim takovej problém zase nemá, nejíst maso. Ségra byla vegetariánka od svých 

třinácti, čtrnácti, ty bláho. A ještě dva roky byla vegan. Ale kvůli tomu, ţe odjela do Anglie, 

začala zas jíst sýry, protoţe tam prej zelenina není. Já jsem maso přestal jíst v první chvíli, 

kdy jsem mohl. Kdyţ mě naši přestali kontrolovat, tak jsem ho úplně přestal jíst. Nekupoval 

jsem ho. Kdyţ jsme šli někam s přítelkyní na jídlo, tak jsem si ho ani nedával. A jedl jsem ho 

jenom, kdyţ jsem přijel domů, abych jako nebyl divnej. Abych nevyvolával zbytečně 

konflikty, protoţe to tady začalo bejt takový napnutý vzhledem k tátově práci. Tak jsem 

nechtěl přilejvat olej do ohně. Tak jsem to tady přebyl a jedl jsem tady maso. A pak jsem si 

vzal seminář buddhismu ve škole, a to mě hrozně ovlivnilo v tom vnímání zvířat. Předtim to 

byli zvířata, a máme je rádi, a jsou chlupatý a jsou super. Ty co nejsou chlupatý, jsou míň 

super, ale my prostě máme ty dětský pohádky a dětský kníţečky, jako nějakej ţivot na farmě, 

kde jsou ty roztomilý telátka, čuníci a všechno, a pak je vezmeš na schnitzel a na čabajku.  Já 

jsem to pak začal vnímat, jako co kdyţ … Ani ne, co kdyţ maj ti buddhisti pravdu 

s převtělováním duší, to mě tolik nebralo. Mě spíš bralo to, ţe několik miliard lidí na světě to 

bere tak, ţe ty zvířata tu duši maj. Ţe ta duše není méněcenná oproti tý lidský. A tak asi pro 

mě byl ten buddhismus hlavní impuls k tomu začít se o to starat. I jako programově, ţe začnu 
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odmítat jíst maso, kvůli tomu, ţe věřim v hodnotu ţivota zvířete. Nemluvě o tom, ţe jako 

straight edge jsem se dostal ke spoustě materiálu, třeba k filmu Earthlings, Pozemšťané, znáš 

to? Joaquin Phoenix to nějak pomáhal financovat a i to namluvil. Je to hrozně brutální. Asi 

nejbrutálnější záběry, co jsem kdy viděl. A nejbrutálnější na tom je to, ţe je to prostě pravda. 

To nejsou ţádný efekty. Ten film je rozdělenej na několik kapitol. Jakoţe hovězí, vepřový, 

pak zábavní průmysl. Je to hodně syrovej dokument o tom, co to obnáší, abysme dostali do 

Tesca nebo někam do prodejny ten produkt, to maso. Pak jsem se ještě velmi náhodou 

seznámil s ??? . On se vloupává do třeba … on je v několika státech hledanej zločinec, 

terorista. Myslim, ţe v rakousku má status teroristy. Některý státy snad i ţádaly, aby byl 

vydanej policií a tak. Protoţe on se vloupává do prasečáren a drůbeţáren a unáší zvířata. 

Unese třeba jedno kuře, nebo dvě, čuníka. Vţdycky si domluví někoho, komu to kuře potom 

dá. A ten člověk se potom o to zvíře stará, aby mělo to zvíře důstojnej ţivot. A tohle všechno 

se ţačalo formovat do toho jednoho cíle a to nejíst maso. Straight edge jako takovej fuck off 

společnosti, pak buddhismus, ţe všichni ţivý tvorové mají stejnou hodnotu, a pak tenhle 

ekoterorismus, se začalo sumírovat dohromady tak, ţe se přece nemůţu podílet na jedení 

masa. Vţdycky kdyţ jdu někam nakoupit, a vidim takm ty lidi, co vo tom ani nepřemejšlej, je 

to ani nenapadne. Spočívá to jenom v tom, ţe kdyby jim jejich rodiče řekli, odkud to maso je. 

Mně přijde, ţe oni ty lidi ani nevědí, ţe to je maso, jo? Je to prostě nějakej růţovej plátek, 

kterej si udělaj. Nehledě na to, ţe nevěděj, ţe to, co jedí, je o tisíc procent jiný, neţ jak by to 

mělo bejt. Kuřecí prsa, který jsou takhle velký jsou o něčem jiným, neţ který má člověk od 

babičky někde z volnýho chovu. Je to narvaný antibiotikama, růstovýma hormonama a všema 

svinstvama. Moţná ty krávy dietářky s tim straight edge nedělaj úplně špatnou věc, určitě je 

to o dost zdravější neţ jíst tohle maso. Ale zase jsem nikdy za svoje straight edge „kariéru“ 

neměl problémy s lovením masa. Ale takovým tim poctivým lovením. Ne jak se to dělá tady 

v Čechách, ţe chlapi se postaví před les, do toho lesa jdou kluci, který vyplaší zvířata, a oni je 

odstřelej. Nemam nic proti lovení masa, tak jak se to dělá. Ţe musíš jít a to zvíře ulovit a 

zpracovat ho. Protoţe pak bysme cejtili tu hodnotu toho masa, kdyţ musíš podstoupit tohle, 

tohle a tohle, abysme to maso vůbec mohli mít. A já vim, jaká je hodnota masa. A ţe 

v podstatě jedení masa není špatná věc, ale musí se to dělat jinak. Takhle to děláme špatně. 

Vůbec o tom nepřemýšlíme. Klidně by nám v tom nějakým obchodě mohli ládovat něco, co 

vůbec není maso. V podstatě uţ se to děje dneska, protoţe to maso, co prodávaj, uţ nemá 

s masem jako takovým ţádnej základ. Jako je to z toho zvířete, ale to zvíře uţ jako by nebylo 

zvíře. Je to něco šílenýho, co se děje. Ale furt to jsou ţivý bytosti. A právě kdyby člověk, 

kdyţ chce pstruha, musel vzít udici a jít někam na pstruţnou řeku a tam si toho pstruha ulovit. 

Nebo měl chuť na Vysočinu … i kdyţ mít chuť na maso uţ mně přijde zvrácený. Samozřejmě 

kdyţ maso potřebuješ k tomu, abys přeţila zimu, tak to já absolutně chápu, ţe z kořínků by to 

ty lidi nepřeţili. Nemluvě o přírodních národech, jako jsou Inuité a Aboroginci, který prostě 

jinde něţ z toho zvířete neseţenou takovej energetickej nářez, aby přeţili. Otázka zas je, jestli 

mají přeţívat na úkor zvířat. Ale jako nebyli to Indiáni, kdo vymlátil bizony a tak. Nejsem 

zase takovej, ţe bych řekl, vraťme se na stromy. Spíš bysme se měli poučit z toho, jak oni 

ţijou, a z jejich hodnot, protoţe to je něco, z čeho vycházíme. Tohle umrtvování v sobě mně 

hrozně vadí. Tak takhle to mam s tim masem. (pauza) 

J:  Je ještě něco, co bys chtěl zmínit? 
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A:  Jo. Ţe mi naši vţdycky zakazovali boxovat. A teď, kdyţ jsem vyletěl z hnízda, jsem 

začal boxovat a mám z toho radost.  

A moţná o těch kérkách, jestli chceš něco říct. No, ke kérkám jsem vlastně přišel přes hrozně 

vtipnou … prostě překlep. Viděl jsem film Robin Hood s Kevinem Costnerem, coţ je hrozně 

špatnej film. Ale hraje tam Morgan Freeman, a ten tam má kérky. A myslim, ţe on tam o sobě 

říká, ţe je Maur. To bylo hrozně dobrý, jakoţe kérky, ne? Tak jsem dal do Googlu nebo do 

něčeho tehdá ne MaUr, ale MaOr, protoţe se mi to nějak spletlo. Našlo mi to samozřejmě ty 

novozélandský maorský tetování a z toho jsem byl úplně unešenej. A vůbec mi nevadilo, ţe je 

to na druhý straně zeměkoule od těch Maurů, arabských kmenů. To byl asi můj první kontakt 

s tetováním, Morgan Freeman v Robinu Hoodovi, a potaţmo ti Maorové. To vim, ţe jsem 

hrozně potřeboval Maorskou kérku. Bylo mi asi čtrnáct a hrozně jsem potřeboval Maorskou 

kérku. Čim víc jsem si o tom hledal, tim míň jsem chtěl tu maorskou kérku. Chtěl jsem pořád 

kérku, ale ne tu maorskou. Oni tam berou hodně váţně, ty kmenový kérky. To mi bylo blbý 

vůči nim … Já z Evropy si nechat vytetovat něco, co je pro ně de facto svatý. Tak jsem se 

snaţil přeorientovat na něco jinýho, ale byl jsem rozhodnutej, ţe kérku chci. Měl jsem takový 

nejasný úmysly s kérkama. Pak jsem šel do Freestyle tattoo tady v Plzni. Měl jsem asi tisíc 

korun a chtěl jsem prostě kérku. Bylo to asi v sedmý třídě. Všichni mi říkali, ţe to je blbost. A 

byla to blbost. Hlavně ten tatér mi dal jasně najevo, ţe absolutně nemá zájem mě tetovat. Ţe 

mi tak laxně ukázal svůj katalog, a jestli bych chtěl ještěrku nebo něco takovýho. Já jsem řekl 

„aha“ a uţ jsem se tam nikdy neukázal. Coţ bylo jedině dobře, protoţe fakt bych nevěděl, co 

teď s ještěrkou. Pak to nějak hrozně dlouho spalo, ale pořád jsem věděl, ţe kérku potřebuju. 

Kdyţ jsem se pak dostal na gympl, tak jsme jezdili do Prostějova na Wolkerův Prostějov. 

Jednou tam s náma byla nějaká kočka, která měla nějaký kérky a říkala, ţe její přítel se na ní 

učí tetovat. Ty kérky teda byly hrozný! Musim bejt kritickej takhle zpětně. Ale omlouvá ho 

to, ţe se učil. A přijde mi to krutý vůči tý holce, jo? Tak jsme se jí ptal, jestli tetuje, a za kolik 

… a ona, ţe úplně zadarmo, ţe se to učí a bude rád za kohokoliv, kdo si nechá něco udělat, 

něco jednoduchýho. Tak jsem v těch šestnácti seznal, ţe teď je ta příleţitost nechat si udělat 

první kérku. A jak jsem řekl, tak jsem udělal, a spolu se sestrou jsme šli na první kérku. Jí 

teda bylo osmnáct. Bylo to, myslim, zrovna na Velikonoce. Myslim, ţe na Velkej pátek jsme 

přišli domů pokérovaný. Doma bylo peklo teda, to teda jo. Nechal jsem si udělat ty U2. Přišlo 

mi to takový jednoduchý, takový hezká, a ţe jsem ty U2 měl tak rád. Byla to moje první 

kérka, nechal jsem mu tam tři stovky za to, coţ myslim, ţe je docela lidová cena, takţe super. 

Ale máma z toho byla hrozně špatná. Ta se zavřela asi na tři hodiny do loţnice, a tam brečela. 

Táta říkal, ţe je sice nasranej, ale ţe se diví, ţe jsem si to nechal udělat teprve aţ teď. A 

protoţe jsem měl takhle tu bezprostřední zkušenost, ţe z toho máma byla tak rozsekaná, tak 

jsme to nechtěl dál rozviřovat. Jenţe, jak s tim člověk jednou začne, tak je hrozně špatný s tim 

přestat. Tak jsem si nechal udělat další kérku. To bylo v tom mým emáckým období. To byla 

moje druhá kérka. A joo, je to vykradená kérka Karla ze Sunshine. Já jsem hlavně nechtěl, 

aby to bylo takhle moc Karlovský. Já jsem chtěl, aby to bylo ještě víc rozpracovaný, ale jak 

uţ to člověk jednou má, uţ nad tím tolik nepřemejšlí a …prostě to se úplně nepovedlo, tahle 

kérka. Pak přišly záhy po sobě dvě takový kérky pro radost. Jedno bylo … já jsem teda 

hroznej fanoušek Hellboye, a Mikea Mignoliho jako takovýho, protoţe ta jeho estetika je 

skvělá. Tak jsem si nechal vytetovat Hellboye. Zároveň jsem tehdy ţral Lionela Fahyho. Tak 

jsem si nechal udělat jakoby Hellboye jakoby od Lionela Fahyho. Jakoţe jsem si nechal 
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udělat jeden obrys, pak aţ se to zahojilo, tak jsem tam šel a akorát se to posunulo a udělal se 

další obrys, ale tentokrát červenej. Vypadá to fakt jak od Fahyho. Ale já uţ taky dneska toho 

Fahyho zase tolik nemusim. Nějakým způsobem ho mam pořád rád, ale asi ta kérka pude 

někam do věčných lovišť. Některý ty jeho věci jsou dobrý, ale vadí mi, jak se toho chytli jiný 

tatéři. Některý to úplně bezelstně kopírujou a přidávaj tam věci, který vůbec nejsou hezký. 

Teda teď zrovna trochu naráţim na Tribo v Praze. Ale to je jedno. Tak to byl Hellboy. Po něm 

hned přišel nápiš v kanji, v Japonštině, na druhej bok. A ten teda pude určitě. Jednak je to 

takový kung pao, jednak jsem tenkrát neuměl vůbec japonsky, hledal jsem to na nějakých 

internetovejch slovnících. Takţe mam vykérovanou totální blbost. Potom jsem si dal napůl 

roku, moţná na dýl, pauzu s kérkama. Pak přišla kérka na noze, takovej oldschool. Srdce, 

šerpa, vlaštovky, růţe. To byla moje rodinná kérka. Tu mam hrozně rád. Máma to zase těţko 

nesla. Já jsem si to nechával dělat na její narozeniny, aby to mělo takovou dobrou hodnotu. 

Ona je hrozně symbolická ta kérka. Bylo to zase pro mámu těţký, to přijmout. Potom jsem si 

nechal udělat … řekl jsem si, ţe Japonsko bude ta cesta. Nechal jsem si udělat kérku přes 

prsa. Takový ty typický japonský tvary, jako kapka, která přechází v rukáv. Teda ten rukáv, 

říkam, ţe ho mam rozdělanej, ale zároveň nevim, kam bych chtěl pokračovat, tak to nechci 

uspěchat. Po týhle přišlo to, ţe jsem potřeboval kérku s kamarádkou zlatou, s Martičkou, ţe 

jsme se zase potkali a tak nějak jsme si řekli, ţe by bylo dobrý jít na nějakou společnou kérku, 

který by nikdo nerozuměl a rozuměli jsme jí jenom my dva. A je pravda, ţe Péťa, tatér, tomu 

fakt nerozuměl (smích). On je to text písničky od Rise Against. Já jsem si ho schválně nechal 

dát zezadu na stehno, abych ho neměl pořád na očích. Já s předěláváním kérek jako nemam 

problém. Já si myslim, ţe kdyţ uţ jednou tu kérku máš, nakéruješ si jí, tak ona s tebou bude 

pořád. I kdyţ na ní bude něco novýho … kdyţ by člověk chuť to tam hledat, ta to tam najde, 

protoţe ten cover up není nikdy dokonalej … zároveň tam ta stará věc bude pořád. Je to 

takový značení vývoje. Já myslim, ţe zrovna u mě je ten vývoj s kérkama na docela krátkým 

časovým úseku docela velkej. Po tý kérce s Martičkou jsem si nechal udělat druhý prso v 

„Japonsku“. Pak byla tetovací soutěţ v Opavě, a já jsem se Péťovi přihlásil, ţe bych mu šel 

toho modela dělat. Udělal mi portrét mýho dědy na nohu. Ten mám rád. Mámě jsem ho ještě 

neukázal, ale ví o něm. Ani jako nevim, jak jí to podat. Jako „Héj mami, vim, ţe nemáš ráda 

kérky, ale nechal jsem si vykérovat tvýho tátu, co na to řikáš, hmm?“ No a teď pracujeme na 

celých zádech. Zase, ty kérky co mam, mají silně náboţenskej podtext, buddhistickej. Je tam 

silná symbolika, protoţe v japonský estetice má symboliku docela všechno. Třeba koi kapři 

jsou hrozně populární motiv. Taky mam dva. Je taková legenda … oni jsou z Číny dovezený 

… a plujou po tý Ţlutý řece a na konci je dračí brána. Teď nevim, jestli to není Duhová řeka a 

Dračí brána, to je jedno. Fór je v tom, ţe první koi kapr, kterej propluje tou bránou, se 

promění v draka. A ti koi kapři jsou pro Japonce symbolem síly a těţkých ţivotních situací, 

protoţe jich spoustu umře při tý cestě. Ale zase na konci jsou odměnění, ţe se promění 

v draka, coţ je takovej boţskej tvor. V Japonsku se jim říká „Samurajové moří“, protoţe kdyţ 

ho vytáhneš z vody, tak se nehejbe. Jim se líbilo, ţe i kdyţ ten koi kapr ví, ţe umře, tak to na 

sobě nedá znát. To bylo pro ty samuraje důleţitý, a taky proto ty koi kapry tak milovali. No 

tak na zádech mam takovýho symbolickýho patrona lidí, coţ je Fudo Myo, kterej přešel do 

buddhismu z hinduismu. On vypadá hodně zle. Spoutu lidí by řeklo, ţe on je právě ten 

démon, ale on není. On je ten hodnej. Je fakt děsivej. Vystupuje z plamenů, má takový tesáky, 

drţí meč a provaz. Ale on ten meč drţí pro to, aby chránil lidi, a ten provaz má proto, aby ho 
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mohl hodit lidem a odtáhnout je z toho nebezpečí a přitáhnout je k dharmě, k učení Buddhy, 

aby byli v bezpečí. To mi přišlo dobrý. No a na druhým prsu mam HaNii, coţ je postava 

z divadla nó japonskýho a z japonskýho folkloru. V Japonsku ho berou … ona je to ţena, 

hrozně krásná, která se zamiluje do mnicha. Ona ho chce, on jí ne a on zůstane tim mnichem, 

protoţe to je cesta tý dharmy, kterou on chce vést. A ona se z toho změnila v démona. A 

právě ta HaNie je pro mě něco jako vztyčenej prst. To jsou tři největší buddhistický neřesti, 

jako zloba, nevědomost a chtíč. I ti nejkrásnější lidi tímhle mohou být zkřivený a to krásný 

můţe být zničený v těhle věcech. Tím, ţe chtěla svíst toho kněze, tak se dopustila toho všeho. 

Nevědomosti, tím ţe ho chtěla, tam byl i ten chtíč, a pak měla takovou zlost, aţ se změnila na 

toho démona. U kérek je ta HaNie velmi populární motiv. Vypadá dost jako čert, oni tak 

vypadají ty japonský démoni skoro všichni. No a aţ se ty záda dodělají … zrovna včera jsem 

byl na dalším kousku, je tam ještě práce jak na kostele … tak bych chtěl udělat rukáv na 

druhý ruce. Tam bych chtěl hady, nebo aspoň jednoho hada. Pak asi zakrýt ty ne úplně 

povedený kérky. Na to mam taky uţ vymyšlený věci. To bych chtěl Dţizóa, coţ je patron dětí 

a pocestných. Má mnišský roucho a cestuje do podsvětí, po cestě pod to mnišský roucho 

schovává děti, který umřely dřív, neţ se stihly narodit. Protoţe, kdyţ se má člověk narodit, tak 

musí splnit povinnost. V buddhistickým konceptu je lidský tělo neomezený. Musí 

v uvozovkách nasbírat dost bodů do svý karmy. A kdyţ se nestihne narodit a nesposbírá dost 

bodů do svý karmy, tak automaticky jakoby propadává, protoţe kolo tý samsáry je 

nemilosrdný. A Dţizó ví, ţe ty děti nic neudělaly a je potřeba je chránit, tak je schovává pod 

kněţský roucho a přechází s nima po mostě, kterej hlídaj démoni, ven z toho podsvětí. Má je 

schovaný pod tim rouchem, takţe je ty démoni neviděj. Je to od něj hrozně hezký, tak to bych 

chtěl taky. Pak moţná ještě Hanumana. Ten je spíš neţ v japonským buddhismu hodně 

populární v jihovýchodní Asii. Opičí král, taková bílá opice se zobrazuje, s korunou a 

zvláštním piercingem v puse.  Má měsíc v puse. V Thajsku ho hodně ţerou, v Indii, 

v hinduismu je hodně populární. To bych chtěl místo jedný kérky. On je hrozně krásnej. Je 

tam hodně ornamentů a pod těma by se krásně ztratilo hodně motivů z nějaký tý nepovedený 

kérky.           
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5.2. ROZHOVOR Č. 2 

 

Jméno:   ROBERT 

Věk:    27 

Vzdělání:   střední odborné bez maturity 

Subkultury:  punk, crust, grindcore, skinheads, stenchcore, black metal, death metal, 

industruál, EBM, rockabilly, psychobilly 

 

 

Rozhovor proběhl v kavárně v Praze dne 28. 4. 2011. Konverzace se nesla v příjemné 

atmosféře. Záznam trval hodinu a čtyřicet minut. Rozhovor byl jednou na několik minut 

přerušen příchodem společných přátel do kavárny. Informátor byl vstřícný. V průběhu 

rozhovoru jsem informátorovi kladla otázky častěji, aby se rozmluvil. Během rozhovoru jsem 

se několikrát setkala s pojmy, které jsem neznala. Informátor je vţdy sám od sebe vysvětlil. 

Informátor byl ochotný k další spolupráci.  

 

 

 

J:  Můžeš mi povědět něco o tvém dětství? 

R:  Jako úplně od dětství? Jako třeba od desíti let? 

J:  Klidně od narození. Co si pamatuješ. Kde jsi třeba vyrůstal nebo o svojí rodině.  

R:  No, vyrůstal jsem v Klánovicích, coţ je jakoby praţská periferie, je tam krásnej les, ve 

velkým domě, kterej postavil můj otec. Moje matka je učitelka. Konkrétně se specializuje na 

speciální pedagogiku, takţe zvláštní školy, speciální školy teda a to… Mí rodiče, táta i máma, 

jsou vcelku normální. Aţ bych řekl takový jako uniformovaný lidi. Máma to má ze školy a 

táta se před rodinou choval vţdycky slušně, no. Chodili jsme hodně na procházky, trávil jsem 

s nim hodně času. S matkou ani moc ne teda. A vţdycky mě vedli ke slušnýmu ţivotu, no. A 

ňáký to, kdy mě poprvý začala zajímat hudba a nějaká kultura toho se týkající, tak to bylo, 

mám dojem, kdyţ jsem viděl reklamu na nějaký chipsy. A tam byla taková jako rokenrolová 

melodie. Prostě melodie jako rock´n´roll. Tak jsem se na to ptal mámy a ona říkala, ţe to je 

rokenrol. Tak jsem se potom začal víc pídit, prostě. Dostal jsem ňáký cédéčka s Elvisem, 

barevný prostě, ???  a Richie Valenz a tak dále. To mě bavilo. Nejvíc se mi líbily skladby od 

Little Richarda. On byl takovej hodně uřvanej. Na svojí dobu docela tvrdá hudba, no.  

J:  Kolik ti bylo? 

R:  To mně bylo nějakých osum, devět. Devět, deset, tak ňák. O asi rok pozdějš mi máma 

koupila kazetu od ZZ Top, coţ je taková stará rocková kapela, stará poměrně uţ. Tak jsem 

poslouchal i ZZ Top a to… A někdy kolem toho čtrnáctýho roku, mam dojem, jsem slyšel 

právě ty U.K.Subs, to jejich první album Another Kind of Blues. Oni to maj jako podle 

abecedy ty alba. Začíná to na A, pak je Brand New Age jako dvojka, atd.. A tahle to jde 

nahoru. Jejich zpěvák je takovej charismatickej, Charlie Harpe. Taková legenda jako jo. Jemu 

je teďka … Oni pořád koncertujou, ale jsou to jedni z nejstarších punkerů, U.K. Subs. 

Začínali … mam dojem, ţe to Another Kind of Blues je z nějakýho sedumdesátýho osmýho 

roku, coţ je na punkrockovou hudbu … to je opravdu punkrock. Není to takovej sladkej punk 

jako třeba Ramones, ale je to punk prostě. A tam se mi ta hudba zalíbila zase víc, protoţe to 

bylo tvrdší, dravější a … A v tu chvíli jsem se začal zajímat jako i o módu, jo? Šel sem prostě 
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do army shopu, tam jsem si koupil kanady s přezkama. Si pamatuju, ţe jsem jednou na 

vlakovým nádraţí uříznul nebo upiloval řetěţ, co tam byl na kola, nějakej starej, rezavej. Tak 

ten sem si prostě provlíknul, jak tam byla ta přezka přes normální šněrování, tak jsem si to 

tam provlík a nosil jsem normálně řetěz na botě! Ono to hrozně chrastilo. No a obojek naší 

feny. Jo my jsme taky chovali psy a všechno, docela, od mala. Takţe obojek od naší feny, 

takovej pěknej, červenej, se cvočkama. Tak mezi ty cvočky jsem si nasázel ještě hroty 

normálně na šroub. To jsme jezdili kupovat do takovýho … , dalo by se říct, ţe to byl jedinej 

punkovej obchod v tý době, kde se dalo něco takovýho koupit, a to bylo ve Starým Kolíně. 

Jmenovalo se to „Fogy“, měl to takovej starej metalista, takovej fakt … agro metalista, buran 

v uvozovkách. Tak jsem si koupil hroty, který jsem si nasázel do toho obojku, co jsem nosil 

po psovi, ţe jo, červenej. Nosil jsem takovej řetěz na krku s visacím zámkem jako Sid 

Vicious. Von to byl fakt velkej řetěz, jsem ho měl … no do půli …skoro aţ na břicho. Na tom 

byl velkej visací zámek klasickej. Tenkrát ve „Fogy“ jsem si ještě koupil pyramidovej pásek 

… a vim, ţe první triko a mikinu jsem měl Exploited s motivem tý lebky, jak má číro. No a 

takhle nějak s poznáváním toho punku, i kdyţ jsem přesně nevěděl, co to je teda, jsem začal 

poznávat i sebe sám. Jako, ţe jsem si třeba zkoušel … tak na tetování jsem neměl, na piercing 

taky ne, a patřilo to prostě k tý kultuře, ţe jo? Tak jsem si zkoušel do sebe jen tak řezat. Řezal 

jsem si do ruky, třeba „áčko“, který je dodneška ještě vidět. Né teda jako s kruhem, ale jenom 

ty linky, jo? A tak no… 

J:  A čim jsi to řezal? 

R:  Rybičkou, no. Klasickou rybičkou, tim noţem zavíracím (smích). Vim, ţe jsem se u 

toho hrozně vyţíval, jak jsem jako hustej, tak jsem tu rybičku máčel v tý krvy, pak jsem to 

nechával zaschnout a takovýhle kraviny. Prostě byl jsem mladej a připadal jsem si hustě jako 

no. Ţe jako všude mam řetězy a … A vůbec jsem něvěděl, vo čem vlastně punk má bejt. 

Informace nikde nebyly. Internet byl vytáčenej, to bylo drahý to připojení, ţe jo? Uţ je to 

dvanáct let, ţe jo? Třináct, dvanáct let, no. A v podstatě dalo by se říct, ţe kolem toho 

šestnáctýho, sedmáctýho roku jsem poznal, ţe krom punku … poznal jsem jako plno 

punkových kapel. Začal jsem chodit na koncerty. Prvně jsem byl, myslim, v Českým Brodě 

v Lidovým domě. To byl takovej jako punkovej manifest. Jsem jako vopravdu ţil punk. Nosil 

jsem půlmetrový číra, nosil jsem taky dţíny od Sava, který jsem si sám dělal. Černý dţíny 

postříkáš klasickým Savem nezředěným, ono se to vypere a máš tam fleky bílý, ţe jo? A 

dţíny tak, jak se říkalo „do zvonu“, jakoţe vohrnutý. To prostě k tomu patřilo. Jo a taky tričko 

naruby, ţe jo?  Taky vod Sava třeba. Nebo jsem si taky do něj  dělal díry a rozstřihával, pak 

jsem třeba ty díry spínal sichrhajskama. To byla v uvozovkách taková móda, jestli se to tak dá 

nazvat, no. A samozřejmě taky bylo dobrý, i kdyţ bylo místo, si nesedat v tramvaji nebo 

v metru. To jsem si sed na zem radši, ţe jo? A tak no… 

Já:  S kým jsi se bavil v téhle době? 

S:  S kym jsem se bavil? Chodil jsem hodně se sestrou jakoby na koncerty, která byla 

stejně ujetá jako já. Bavil jsem se hlavně s kamarádama z Klánovic, který byli v mojí věkový 

kategorii. Konkrétně jeden kamarád „Budvar (?)“. S tim jsme taky chodili na koncerty, 

chodili jsme do místní hospody na Smolíka, kde nás starší punkeři mlátili. Né, ţe by nás jako 

bili do krve, ale sem tam jsme nějakou pěst dostali. Bylo to takový drsnější. Jako si nás 

nechtěli vůbec pustit k sobě. Jako třeba dneska, kdyţ přijde nějakej mladej punker, tak mu 

samozřejmě nikdo neublíţí. Ještě vono, jak je to ta periferie, tak ty lidi jsou přece jenom jiný 

neţ v centru třeba. Bylo to tam takový … nevim. A s těmahle punkerama, kterejm bylo třeba 

dvacet, třiadvacet, nám bylo těch šestnáct, jim bylo třeba mezi tím dvacátým, třiadvacátým 

rokem, tak my jsme se s nima zkoušeli bavit, ale vono to nešlo. Nebrali nás mezi sebe, no. A 

právě v těch šestnácti, myslim, jsem si poprvé vyholil číro. To se matka rozbrečela. Pak jsem 

si ho obarvil na zeleno, to se rozbrečela znova. Jakoţe hysterickej záchvat. Pak uţ si teda 

řekla „kašlu na to“. Pořád jsem teda slyšel, jak vypadam strašně, jak mi to hezky slušelo, kdyţ 



122 
 

jsem měl hezký vlásky, kdyţ jsem nosil tohle a tamto a ne vorvaný dţíny. Ale jako přeţila to, 

tak nějak to vzala. No a pak jsem začal poznávat i jinou hudbu neţ punk. Ţe je i něco krom 

punku. Začal jsem i punk dělit, jakoţe na různý styly, který se od toho dělej na plno různých 

škatulek, no. A poznal jsem třeba crust, coţ je jakoţe tvrdší a politická odnoţ punku. Víc 

orientovaná na politiku, sociální problémy, válku, rasismus a tak dále. Je to teda i o dost tvrdší 

hudba. Ten mi začal hodně bavit. První crustová kapela, kterou jsem slyšel, tak to byli 

Hellcrusher.  Koupil jsem si originální kazetu v obchodu Bass riot na Ţiţkově, coţ taky 

vlastně zaloţila taková legenda Michal Š., Říkalo se mu Šroub, kterej míval tu základnu, která 

je dneska na Jilský, takovej klub. Jmenovalo se to Propast. Byl to punkovej klub. A 

v devadesátým šestým tam udělali obrovskej zásah fízlové. To byl v podstatě jeden 

z posledních represivních zásahů vůči takovejmhle subkulturám. Rozházeli tam drogy prostě. 

Jak tvrdý drogy, tak trávu prostě, atd.. Mam to nahraný na nějakým „véháesku“ vod Vény, 

mýho švagra, ze zpráv. Bylo to fakt drsný. No a pak to zavřel a otevřel si krámek, protoţe uţ 

na to neměl nervy, na provozování klubu. V tom krámku jsem si koupil tu crustovou kapelu 

Hellcrusher, no. Hlavně dalo by se říct, ţe jsem začal poznávat i tu další, dá se říct subkulturu, 

která je zase crustová. Liší se to od sebe punk od crustu, ne nijak radikálně, ale je to zase 

trochu jinej směr. Jsou to lidi, který se víc orientujou … jsou to v podstatě aktivisti, jo? Jsou 

to lidi, který aktivně proti něčemu bojujou. Ne jako orálně u piva v hospodě. Prostě něco 

dělaj. Samozřejmě se to taky dělí na dvě základní části. Jsou alko crusteři a ty aktivní crusteři. 

Stejně jako punkeři jsou většinou takový ty alkáči nebo se snaţí něco dělat.  

J:  Kam by ses zařadil ty? 

R:  Já v tý době jsem se snaţil bejt aktivní. Zkoušel jsem vegetariánství, moc mi to nešlo. 

V tý době jsem vlastně začal i kouřit, někdy v sedmnácti. Bohuţel. Ale tak nějak jsem se 

motal mezi tim crustem a punkem, no. Crust se vyznačuje taky tim … Patřej k tomu dready 

docela. Patří k tomu aţ takový …jak bych to řek …aţ takový post-apokaliptický oblíkání 

v podstatě.  Spíš se ty lidi snaţí vypadat otrhaně, ale ne jako punkeři v barevnejch věcech. 

Crust je prostě taková temná odnoţ. Neříkam, ţe by ta hudba byla depresivní jako třeba black 

metal, to ne. To dělá taková v podstatě hodně úzká subkultura. V podstatě jsou to taky 

crusteři, ale je to stenchcore.  To je opravdu hodně pomalá, tvrdá a depresivní hudba, která se 

hlavně v osmdesátých letech v Anglii rozvíjela. Tyhlety lidi se pohybovali na rozmezí fetiše, 

bizzaru, chodili i do podobnejch klubů  a tak. Ty byli jako hodně aktivní, co se týče nějakých 

činností. Veganství, pomoc bezdomovcům, zvířatům bez domova. Bezdomovcům jako lidem, 

ne zvířecím bezdomovcům (smích). Ta stenchcorová kultura tady v Čechách v podstatě není 

ţádná. Teoreticky tady pár kapel je, ale všechno to zaniká, vzniká. Není tady ţádná kultovní 

kapela, která by hrála stenchcore. A i ve světě je to takovej hodně omezenej styl. Takţe jsem 

začal přecházet k tomu crustu. Protoţe punk uţ prostě byl … nebyl tak tvrdej, nebyl tak 

říznej, nebyl tak zajímavej jako ten crust. Co se týče crustu, tak se tyhle lidi hodně scházeli 

v takovým squatu. Jmenovalo se to Papírna, v ulici Na Papírně, U Papírny. Vona tam bejvala 

papírna teda. Je to kousek od toho McDonaldu, jak tam je, tak je to třeba pět minut směrem ke 

trati. Tam jsem já chodil taky hodně. Byl to sklad, kde se dělaly koncerty. Nebyla tam ani 

pípa, všude prach, bordel. Kukučka, to byl zvukař, ten tam zvučil ty koncerty a ty squateři tam 

normálně bydleli. Byl to takovej dům, kde bydleli problémový lidi, cikáni a podobně. 

V uvozovkách problémový. Cikáni a sociálně slabší. A ten klub taky po pár letech zavřeli 

fízlové kvůli nočnímu klidu. Takţe ten klub zaniknul. Ale odehrálo se tam nespočet 

takovejhle akcí. A tam jsem se taky dozvěděl, díky Papírně, o takový dost zajímavý 

subkultuře, a to je industrial. Ale industrial jako takovej. Tam i v podstatě byl industriální 

festival na Papírně, nevídanej ve svý době. Vono industrial je dost uzavřená taková 

subkultura, kde ty lidi moc nevycházej ven se svejma názorama.  

Já:  Jak se vyznačuje?  
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S:  Ono je toho víc. Industriální hudba se odlišuje do hodně stylů. V podstatě je to jakoby 

… Většina těch lidí … jsou tam takový dva základní, dost odlišný tábory. Industriál, ač je to 

paradox prostě, protoţe to je undergroundová hudba s volnomyšlenkářskýma lidma, tak se to 

dost pojí k ultrapravicový scéně. Jednak tím, ţe většina industriálu je v Německu, druhak je 

… pro člověka, kterej to nezná, jak to mam vysvětlit, no… je to drsná, syrová, tvrdá 

záleţitost. Jsou to zvuky vytvářený uměle, synteticky, nebo na věci, který jsou okolo nás, jako 

jsou třeba různý barely, trubky. Je to v podstatě drsná, syrová záleţitost, která poutá 

neonacisty, protoţe některý jsou v industriálu hodně činný. Znám třeba hodně kapel 

industriálních, který jsou vyloţeně neonacistický. Je to tvrdá záleţitost, je to prostě drsný, je 

to tvrdý, těţký boty, vojenský oblečení většinou. Industrial se opravdu vyznačuje post-

apokalyptickým oblíkáním, uniformy, odkazy na Druhou Světovou válku, i kdyţ to nejsou 

náckovo nebo tak, jo? Hodně ty lidi odkazují na technologii, jsou tam letadla, tanky.  

J:  To se ti líbilo? 

R:  Bylo to úţasný v tom, ţe tam byla úţasná performance. Takový spolky, co se na tý 

Papírně vešly. To byl malej sklep, tam se vešlo asi osmdesát lidí. Normálně karboflexou, tim 

se řeţou trubky nebo tak, tak tim brusným kotoučem … tam měla typka nějaká na hlavě něco, 

vypadalo to jako přilba , ale taková úplně na hlavě. Jestli si viděla ten starej film od Johna 

Boormana Excaliber z osmdesátýho prvního, tak tam měl na hlavě Marilyn přilbu, ale 

vyloţeně přilbu přesně na lebce, ţe to vypadá jako kovová lebka. Tak do tý přilby řezali tou 

karbofelxou. Řezali ocelovýma tyčema do barelů, do toho tam DJ pouštěl neskutečnou směs 

zvuků, teď tam lítaly jiskry z hlavy tý holky, mlátili tam tyčema do barelů v tom sklepě, kde 

visely pavučiny, vomlácený cihly, bar byl z překliţek a pilo se lahvový pivo. Takţe to byl 

hodně silnej záţitek. A vůbec industriální hudba je to dost silnej nástroj k tomu ovlivnit 

vnímání. Ať je jakoby hraná na nástroje vyrobený z různých předmětů, nebo ty syntetizátory 

jakoby kláves a tak ve spojení se strunnýma nástrojema nebo bicíma, tak to je hodně silná 

hudba. A opravdu jakákoliv punková, rocková nebo jakákoliv hudba dokáţe s člověkem, 

s psychikou člověka, co stojí na koncertě, hejbat, tak tohle úplně přechází do jinejch hodnot. 

Tam jsem si třeba tohle uvědomil. Ale protoţe o tom bylo naprosto minimum informací, 

neznal jsem nikoho, kdo by se tomu věnoval, tak jsem to jakoby musel odloţit. I kdyţ mě to 

zajímalo. Chtěl jsem znova jít na něco takovýho, chtěl jsem to vidět. Ale je to těţce 

úzkoprofilový a pohybuje se v tom malý mnoţství lidí. Vopravdu ty lidi nemaj ani potřebu to 

sdělovat, ţe někde bude nějaká akce a tak dále. Pohybuje se to v určitým kruhu. Chtěl jsem, 

ale nemohl jsem. Nebylo ke komu jít a říct, „hele mě by zajímalo tohle a tohle“. Nebylo. Byl 

jsem mladej a stydlivej, nedokázal jsem jít za těma týpkama z Papírny a říct „kluci, mně se to 

hrozně líbilo, mě by zajímalo co, jak“. Protoţe oni měli kapelu, jmenovalo se to V.I.R.. Byla 

to zkratka. Nevim, co to znamenalo. Měli intro … to byli právě ty squateři z papírny, a měli 

intro takový, ţe přišli v plynových maskách a řezali do barelů tyčema v určitým rytmu a občas 

do toho řezali i tou karboflexou, a mělo to úplně… Bylo to super. Bylo to hrozně jednoduchý. 

Dva lidi řezali do barelu tyčema, další karboflexou a pak začali hrát. Hráli něco mezi … crust 

takovej. Crust moţná i stenchcore. V tý hudbě jako nebyly úplně zakomponovaný industriální 

prvky, protoţe ty lidi asi neměli peníze nebo prostředky. Ale jako hráli opravdu dobře a 

bohuţel uţ nehrajou. Hraje teda ještě jedna kapela, sloţená z těhle lidí papírenských. Jmenuje 

se to ???. Coţ je v nordický mitologii „konec světa“, „propast“.  To je teda z toho punku do 

crustu. Jak říkam, ten industriál se mi v tý době teda vyhnul. Zároveň s tím crustem, ale i 

s punkem, jsem se zajímal o skinheadskou kulturu nebo subkulturu. Tam jsem znal nebo i do 

dneška znam dost lidí, který se tam pohybujou. Ale protoţe většina mejch kamarádů byli 

punkeři nebo crusteři, spíš punkeři a tak, ale tak jsem k tomu samozřejmě tíhnul, chodil jsem 

na koncerty, ale nikdy jsem „nezapad“.  Ţe bych chodil se skinheadama na pivo a s nima na 

koncerty, to zas ne moc. Ale kombinoval jsem to. To je subkultura, která obcházela a pořád 

obchází kolem mě. Mně se líbí třeba jejich móda, styl oblíkání prostě. Líbí se mi, jak se tváří 
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na svět, ať jsou to tradicionálové, tradiční skinheadi, nebo apolitičtí skinheadi, který často 

prej, …podle SHARP skinheads, který bojujou proti rasovým předsudkům, tak vodsuzujou 

apolitiky, ţe jsou to náckové, ţe hajlujou, ale to jsou věčný rozbroje mezi skinheadama. Jednu 

dobu jsem se zabýval, kdyţ jsem měl takový jako levicový smýšlení, tak jsem se zajímal o 

takzvaný R.A.S.H.. To jsou Red Anarchist Skinheads, který tady v Čechách v podstatě 

neexistujou. Ve světě rash jako existujou, ale jsou nesnášený v podstatě všude. Nesnáší je 

samozřejmě apolitici, protoţe ty nemaj rádi levicový politický smýšlení, ale nemaj rádi ani 

pravici. Ty maj vlastně rádi pivo, fotbal a pohodu. Nic neřešit, o nic se nezajímat, někde se 

porvat a pít, holky a todle. Nemaj je ale rádi ani Sharpové (S.H.A.R.P), jako Skinheadds 

against racism, protoţe rash jsou v podstatě komunisti. Nechtěj komunismus a neviděj 

komunismus takovej, jako jsme ho my tady proţili, ţe jo? Ale jsou to ultralevičáci a mají jiný 

představy o tom, jak by měla vypadat vláda v zemi a tak. Rash v podstatě nemá ráda ţádná ze 

subkultur a náckové samozřejmě nejvíc. To je jeden z těch důvodů, proč je jich tak málo a 

tady v Čechách v podstatě neexistujou. Hodně jsem chodil pravidelně na Prvního máje 

demonstrovat a chodil jsem na různý demošky a street party. Demonstrace proti 

mezinárodnímu měnovýmu fondu a tak dál. V tý době ještě nebylo zakázaný se maskovat, tak 

jsem tam vţdycky chodil v kapuci se šátkem, červeným. A tenkrát jsem s tim měl i docela 

problém ve škole, protoţe jsem byl vyfocenej v Blesku, jak do mě vráţí policajt v ulici, jako 

kdyţ se šlo od Palackýho náměstí pod Mírák, a já jsem nějak odporoval, jakoţe z tý silnice 

nepudu. To bylo mezi sedmnáctým, osmnáctým rokem. No a odporoval jsem tomu fízlovi a 

zrovna to někdo vyfotil a vypadalo to, jako kdybych se s tim fízlem skoro pral. Přitom to tak 

vůbec nebylo. Do mě jen tak jako vráţel, ať jako z tý silnice vypadnu. Tam bylo asi tisíc lidí, 

to byla veliká demoška. Ale snaţili se to prostě směrovat na chodníky. Auta jako nejezdily. 

No a dopadlo to takhle. Tak to jsem měl problém ve škole, protoţe mě přes veškerý 

maskování poznali, ţe jo? Všichni, okamţitě.  

J:  Řešili to nějak? 

R:  Pozvali si mě k řediteli, ţe jako nedělam dobrou reklamu škole. Já jsem vůbec měl ve 

škole dost problémy s tim, jak vypadam. I kdyţ jsem třeba nenosil obojek a takovýhle věci, to 

sem si sundal před školou a dal jsem si to do batohu. Tak jim vadili moje kalhoty třeba, různý 

trička s motivama, jako potiskem a tak. Oni tam vůbec koukali dost na vzhled. U kluků 

nesměly bejt ţádný náušnice. Ale řešili to jenom domluvou, ţádnou sníţenou známkou 

z chování, to ne.  Byl jsem fakt terčem. Ve škole se do mě všichni strefovali, hodně. Kvůli 

vzhledu a tak.  

Já:  Jenom ve škole?  

S:  Ve škole lidi i jinde. Lidi to vnímali dost negativně. Myslim, ţe oproti tomu před 

osmi, devíti lety, kdy jsem vypadal opravdu v uvozovkách extrémně, kdy sem nosil na 

prázdniny barevný číro a tak dále, vystřídal jsem x barev, tak to ty lidi nebrali moc dobře. 

Chodili a dělali si srandu „Vypadáš jak dikobraz, ty vole“. Tak to bylo v pohodě. Samozřejmě 

tam byly problémy i s náckama. Teda nějak extra mě nidky nezbili, ale párkrát jsem se dostal 

do docela nepříjemných situací. Zvlášt kvůli tomu, ţe já jsem nosil bombra a měl jsem na 

zádech velkou nášivku, takzvanou „zádovku“. Ta je velká třeba 40 na 30 cenťáků. Fakt velká 

přes celý záda. Tam bylo prostě „gegen nacist“ a pěst, jak rozbíjí hákovej kříţ. A já, blbec, 

jsem to tehdy nosil. A já jsem byl a jsem odpůrcem těhle ideologií. Jenţe, kdyţ si něco 

takovýho vezmeš, tak seš jako ready to fight. A ty, kdyţ něco takovýho máš, tak prostě 

provokuješ. A já guma… Jako byl jsem trochu vytrénovanej z Klánovic, takţe jsem se třeba 

porval … ale jako... Nebylo to úplně nejlepší. Navíc jsem nosil brejle (smích). Takţe jsem o 

ně docela často přicházel. Přicházel jsem o sklo, a v horším případě sem tam i vo vobroučky, 

coţ bylo dost drahý, ţe jo. Dokonce mi jednou v metru nařknul nějakej děda kvůli tomu, ţe 

jsem měl takovou velkou vyšívanou nášivku, kde sem měl velký červený kolo a v tom 

přeškrtlej hákovej kříţ. A ten dědek to nějak blbě pochopil a začal do mě prudit, ţe jsem 
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fašista. A tak důchodci to prostě nechápali, obecně. Co se týče punku, crustu, přeškrtej 

hákovej kříţ, rozbitej hákovej kříţ, tak prostě důchodci, nevim proč, si mysleli, ţe to je 

propagace. A stalo se to mockrát, znám X mejch kamarádů, kterým se to stalo, i kamarádkám. 

Jako takhle prudili, no. To mě bylo nějakých sedmnáct, osmnáct. Mezitím samozřejmě 

probíhaly různý tetování, piercing, tak jsem se začal zajímat o další věci. A propojovat si ty 

subkultury dohromady s tim, ţe přišla další, a to metal, konkrétně grindcore. Grindcore je , 

dalo by se říct, nejtvrdší odnoţ metalu. V postatě má hodně blízko k punku, crustu, tomu 

stenchcoru, hardcoru a tak dále. Záleţí samozřejmě na stylu, protoţe takhle grindová 

subkultura se dělí na další menší subkultury. V podstatě taky v tý grindový jsou tři základní 

skupinky, kde je goregrindová, pornogrindová, coţ je prasárna. To je muzika, kde se zpívá o 

věcech … čím nechutnější, tím líp. V pornogrindu samozřejmě sex, sexuální praktiky a tak 

dále. Názvy kapel jako CBT, coţ je zkratka takový extrémní BDSM praktiky, coţ je cock and 

ball anchor, coţ je vlastně těţká tortura koulí a péra, a ta kapela k tomu má názvy a texty se 

k tomu vztahujou. A to je třeba další část grincorová, nebo taková i subkultura spíš vyloţeně, 

kde ty lidi jsou takový jako prostě … pivo, ţenský, zábava. Pak je další, to je zas ta politická 

grindová subkultura, kde jsou lidi, který taky hrajou grindcore, ale s politickým podtextem. Je 

to podobný jako anarchopunku nebo anarchocrustu, těmhle aktivističtějím typům v jiných 

směrech hudby. Pak je taková grindová směsice lidí, který působí na obou rovinách. To jsem 

byl třeba já. Jako snaţil jsem se trochu, ale … Ještě se vlastně vrátim, kdyţ mluvim o těch 

aktivitách. Mam dojem, ţe to bylo mezi osmnáctým, devatenáctým rokem, kdyţ jsem přišel 

ke grindu a metalu, se stala jedna věc. V horních Počernicích, kde jsem měl hodně kamarádů, 

tak byla silná základna skinheadů. Který se konkrétně sdruţovali kolem „Bedřicha“, coţ byl 

chuligán Bohemians, nebo hooligan. Coţ je jako rozdíl mezi hooligan a rowdies. Rowdies 

jsou lidi, který se jdou na ten fotbal porvat a nic je nezajímá. Kdeţto hooligans, ty praví 

hooligans jsou lidi, který jdou na fotbal fandit klubu, domluvěj si rvačku, porvou se 

organizovaně. Oni maj prostě dohodlý jako ţádný dokopávání na zemi, ţádný zbraně. Prostě 

se porvou, zase se rozejdou a podaj si ruce. Kdeţto rowdies jsou fakt jako dementi, který se 

tam prostě jdou rvát, ţe jo?  To jen tak jako pro pořádek. Takţe tohleto byl chuligán 

Bohemians, coţ je kluk, kterej sympatizuje s různýma subkulturama. Bohemians jsou 

antifašistickej klub, chodí na to různý punkeři, crusteři, grindeři, HC fans prostě a i normální 

lidi. Něco jako je Chelsea třeba. Chelsea je prostě světoznámej Antifa klub, atd atd.. To je 

dobrej klub docela, Chelsea. No a ty skinheadi tam (Horní Počernice) měli zkrátka problém. 

Tam jejich kamaráda, nějakýho skejťáka zbili prostě náckové z Rajský Zahrady. Rajská 

Zahrada, Čenej Most, to je kousek od Počernic a ty jsou kousek od Klánovic. A jak jsme byli 

kamarádi, tak mi dali vědět, jestli bych jim nemohl přijít pomoct prostě.  Ţe maj problém 

s náckama, a ţe Bedřich domluvil rvačku Na Kopečku, coţ je konečná v Horních 

Poočernicích. Je to takovej kopeček a velká louka, a je tam točna pro autobusy. Tak se nás 

tam sešlo přibliţně patnáct nebo dvacet lidí. Směs hornopočernický skinheadi a chuligáni 

teda, to znamená jako Bedřich, malej Venca, velkej Venca, atd. To byli skinheadi docela rváči 

prostě. Dělali bojový umění všichni. Domlouval to Bedřich a domluvil to stylem jejich 

fotbalových bitek, typu: patnáct na patnáct, ţádný dobíjení na zemi, jenom pěsti, ţádný 

kopání, ţádný zbraně, a tak dále. Načeţ tam nikdo nepřišel. Tak se to odloţilo na čarodějnice. 

To byla teda na 30. dubna. Na těch čarodějnicích se zase teda nic nestalo. Ale tam byly 

vţdycky nějaký problémy. Tam jsem přišel o brejle tenhleten rok. Protoţe jsem se tam někde 

potácel voţralej, do někoho jsem prudil a pak mě našli kámoši s rozbitým rtem, bez brejlí. To 

si pamatuju, ţe jsme odjeli Na Smolíka … Jak jsme tam vůbec mohli jet v noci? …sem tam 

kalil hruškovici Na Smolíku, napuchlej ret, ty vole. Hrozně zlitej zase. Já jsem teda jako 

provokoval. Já jsem byl takovej provokatér. Jsem vţdycky někoho vyprovokoval. No jo no, to 

jsem byl mladej. Tak tam se taky nic nestalo. Se to nesešlo. Pak byl sraz potřetí… Ne to nebyl 

sraz. To se kluci nasrali a volali, ţe půjdeme normálně na Černej most pročesat ulice. A bylo 
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nás fakt dost. Směs jako skinheadi, pár skejťáků, kvůli tomu skejťákovi, kterýho tam zbili, a 

byly tam mezi náma asi tři nebo čtyři „světský“. To jsou takoví jako komedianti, jako bývalí 

cirkusáci. Oni teda nemaj rádi tyhle subkultury. Třeba v Klánovicích mě terorizovala rodina 

Řehákovejch, který mě tam bili jako ţito furt. Prostě nemaj. To jsou takový lidi jako 

cikáni…bílí cikáni, musim říct. Řetězy, auta vytuněný, rvačky na diskotékách. Ţiví se tim, ţe 

kradou, prodávaj drogy a takový věci. Světský, no, se jim říká. Nevim, jestli to znáš? Taky 

taková subkultura, dalo by se říct. Nebo je to subkultura. Je vţdycky rodina, která má víc 

baráků a všichni drţí při sobě. V Klánovicích to jsou třeba Řehákovi. Třeba Berouskovi, to je 

rodina cirkusáků. Tohle jsou Řehákovi, bývalí cirkusáci, který tam dělali bordel. Ale tady 

v Horních Počernicích to byli prostě světský, který byli v pohodě a šli s náma. No a šli jsme 

na Čerňák, tam jsme pročesávali spodek Černýho Mostu, to je sídliště velký. Rajská Zahrada 

je taky sídliště. Tak jsme to tam pročesávali. Po nějaký době tam začala jezdit nějaká Fábie. 

Tak jsme si řikali, ţe to jsou stopro náckové, nebo Bedřich říkal, ţe to jsou stopro plešky a 

koukaj, kolik nás je. Ale nakonec jsme dělali, jakoţe to nevíme. Prostě nějakých patnáct, 

dvacet lidí a jedno auto, prostě kdyţ si to představíš …???, těţký boty, fakt jsme vypadali 

jako dost zvláštně. Do toho nějaký skejťáci a světský. A šli jsme do skate parku, jestli tam 

nějaký nebudou. Jenţe tam právě nás zmerčili dva náglové a začali běţet jakoby nahoru 

k Sýkorce, to je takovej sportbar úplně mezi panelákama. Tak jsme se za nima rozběhli. 

Davová psychóza, prostě dvacet lidí běţí, pronásleduje ty dva. Jednoho z nich chytil právě ten 

světskej. Ten fakt běhal jak nějakej maratonec. Tak ho doběh, srazil na zem a začal ho tam 

prostě kopat a tohle. No tak chytili jednoho a ten druhej utek do tý Sýkorky, ţe jo. Tam nás 

nechtěli pustit, barmanka navíc uţ zavolala fízly. Tak jsme to rozpustili. No a čtvrtej sraz, kde 

se právě rozhodlo o mý aktivitě, bylo … mezi Černým Mostem a Horníma Počernicema je 

benzínová pumpa a je tam ta magistrála nebo dálnice na Mladou Boleslav. Tak tam dole je 

Lidl, ten uţ tam snad i byl, a kdyţ se jede od Lidlu dolů, zabočí auto, dojede se na Čerňák. 

Ale je tam ještě slepá ulice, která vede do polí a normální závora. No a tady prostě dál na tý 

slepý cestě, ona je to vlastně silnice, asfaltová cesta řekněme. Tak dole na tý cestě dohodnul 

Bedřich bitku. Teď nevim, jestli to bylo patnáct na patnáct nebo dvacet na dvacet. Já jsem byl 

zase pozvanej, tak jsem tam šel. Vim, ţe sem tam šel tenkrát ještě s Eidamem, coţ byl takovej 

mladej punker z Klánovic. No a tam to tenkrát dopadlo dost blbě. Jsme tam normálně stáli. Já 

jsem si sundal brejle normálně do kapsáčů do tý krabičky, ţe jo? A čekali jsme, co se bude 

dít. Neměli jsme zbraně, nic. Bedřich to domluvil tak, jak jsou zvyklí. Tak tam zevlujeme, 

nikdo nepřichází. Tak jsme si říkali, ţe zase nikdo nedorazí, ţe jsme se jako skupina 

rozmělnili. Bedřich, myslim, ţe s malým Vencou, byli nejvíc vepředu. Jak byla ta ulice, tak šli 

k odbočce, aby se jako podívali k Černýmu mostu, odkud měli přijít. Protoţe nahoru jsme 

viděli, ale za tu zatáčku ne. Tak se tam šli podívat a najednou na nás začal řvát, ať jdeme tam, 

ţe jako … ţe na nás jdou. Tak já sem tam přiběh s Eidamem a všichni tam přibehli, a teďka 

jsme najednou čuměli, jak sto, dvěstě metrů za náma běţeli … chlapi. To jako nebyli ţádný 

kluci jako my. To byli chlapi třicet, pětatřicet třeba. Uţ z dálky na nás mávali řetězama, teď 

tyče. No my jsme na to čuměli, ty vole. Tak jsme si říkali, jako co to je? To nás zabijou. Jsme 

na ně řvali, ţe to bylo beze zbraní, se nám smáli a běţeli na nás. No a v tu chvíli se to začalo 

trhat, ţe jo. Teď to bylo jeden, druhej, třetí a postupně začali všichni zdrhat. Jenţe Bedřich 

samozřejmě nezdrhal.  Já s Eidamem, my jsme do poslední chvíle stáli a pak jsme taky začali 

zdrhat. A mysleli jsme, ţe my dva jsme poslední. Pozor, my dva jsme nebyli z Počernic, nám 

to mohlo bejt jedno. A kamarádi Bedřicha začali zdrhat jako první, my jsme jako poslední 

utíkali. Eidama … jsme je měli fakt tři metry od sebe … tak jeden Eidama srazil k zemi, ten 

mu nastříkal kasr do obličeje, zved se a běţel dál za mnou. A ty Počernice se dají obejít a měli 

jsme samozřejmě domluvenej sraz v hospodě Na Růţku. To je taková punková, skinheadská 

hospoda v Počernicích. Tam se sejdeme před bitkou a sejdeme se tam i po bitce, jsme se 

domluvili. Sešli jsme se tam před bitkou, takţe po bitce, kdyby se něco stalo, tak se sejdeme 
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tam. Tak jsme jako zdrhali, utekli jsme jim, a mysleli jsme si, ţe Bedřich utek taky. Ale ty 

lidi, co utíkali před náma, ty vůbec nevěděli, jestli utíká. Já bez brejlí jsem viděl hovno. No a 

tam právě Bedřicha hrozně dobili. Vobeztoupili ho tam … Podle vyprávění malýho Venci, 

kterýho tam nějakej nágl bil cihlou do hlavy. Ten tam pak za náma přišel do hospody a 

vyprávěl nám to. Byl celej rozbitej, cejej od krve, rozseklá hlava, vyraţený zuby. Hned tam 

přijela protiextremistická, fízlove, jako do tý hospody uţ, Na Růţku. Tak nám pak vyprávěl, 

ţe to viděl, ale ţe mu nemohl pomoct, jak ho tam řezali tou cihlou. Ani nevim, jak se mu 

podařilo zdrhnout nebo dostat se z toho. A Bedřich tam stál obestoupenej, jednoho po druhým 

tam řezal. On byl fakt velkej, tlustej. Tak tam prostě bil ty nácky, obestoupenej. Jenţe jeden 

ho prostě čtyřikrát bodnul. Čtyřikrát, pětkrát ho prostě pobodal. Jenţe fakt dlouhým noţem, 

takţe mu probodnul nějak plíci nebo tak něco. On se tam sloţil, ţe jo. Do toho byli zavolaný 

ty fízlove, tak ty tam přijeli, do toho ještě dorazila záchranka a odvezli ho. A fakt říkali 

doktoři, patnáct minut a uţ byl tuhej, uţ by vykrvácel. To se hodně řešilo, no. A v tu chvíli 

jsem si řekl, „ty vole, a dost!“. Tak jsem kontaktoval Antifu a chtěl jsem bejt jakoţe aktivní. 

Tak jsem kontaktoval Antifu, jenţe Antifa jsou v podstatě stejný blázni jako náckové. 

CVOCI. To jádro jsou fakt militanti. Všechno jsou to těţce, velice inteligentní lidi, géniové 

často. Ten jejich hlavní lídr, tenkrát, Petr, s kterým jsem se seznámil na takzvaným AFA 

kempu, coţ byl takovej výcvikovej tábor prostě. Ten byl maximálně utajenej. Tenkrát jsem 

tam jel … musel jsem do Brna, z Brna do nějaký díry autobusem, v tý díře jsem musel zavolat 

na nějaký číslo, který mi během cesty přislo esemeskou, tam přijelo auto, oni nás 

„vočekovali“ … Já jsem tam jel ještě s tim Eidamem z tý bitky a odvezli nás úplně někam do 

lesů, kde byl jakoby lesní tábor, takový tábořiště, zděný budovy, ale všechno v lese utajený. 

Takţe v nějaký prdeli, ještě kus vod Brna nás odvezli tim autem. Jsme tam byli tři dny. Tam 

byly různý ukázky bojových umění, jak se bránit, jak pouţívat střelnou zbraň, kam můţeš 

toho člověka střelit, co můţeš udělat. Takový přednášky měl hlavně Petr, o těch střelných 

zbraních. On tam dělal IT a střelný zbraně. On dělal právě managera v tý Český zbrojovce, ţe 

jo? Fakt vysoká pozice. A všechno jsou úplní blázni. Fakt militanti. Maj doma zbraně a čekaj 

na něco… Tak jsem se začal teda aktivně zajímat o tohle hnutí, protoţe Bedřich málem 

chcípnul kvůli náglům. Začali jsme s Eidamem dělat thajskej box. Moc dlouho nám to teda 

nevydrţelo.  

J:  To všechno kvůli tý bitce? 

R:  To všechno vlastně kvůli tý bitce. Celou tu mojí lenost vyburcovala. Tohle uţ bylo 

moc prostě. Bedřich tam málem umřel. Tenkrát to bylo i v Mladý Frontě. Bedřich tam neměl 

svoje jméno, ale bylo tam … nějaká rvačka extremistů u Horních Počernic, nebo bitka… to se 

tam řešilo, jo? Já jsem ještě dva roky potom šel na Vysočanskou vypovídat. A byli u nás furt. 

Ukazovali nám fotky. Nakonec ho chytli. Šel seděl na jedenáct a půl roku za pokus o vraţdu. 

On toho měl víc. Hlavně tyhlecty lidi, co tam byli, vůbec nebyli z Černýho Mostu ani 

z Rajský Zahrady, ale valná většina jich byla z Jiţního Města, coţ je sídliště, kde je ta 

náckovská scéna hodně … hodně rozbujelá. Moţná znáš PSH, ne? Peneři Strýčka Homeboye 

. Třeba Vladimír hodně podporuje Antifu. Teďka na „Mayday“ na prvního máje taky bude 

hrát. Prostě to Jiţní město … taky tam mam spoustu kámošů. Teď uţ je tam klid, ale bylo to 

tam drsný. Jako všechny sídliště. Tam se vůbec daří subkulturám na sídlácích. Ale právě 

jakoţe jak náckům, tak i ostatním.  

J:  Co si podnikal v rámci Antify? 

R:  Uspořádal jsem benefiční koncert pro Good Night White Pride. Byl to benefiční 

koncert a zároveň info vo tom, co jsou skinheadi, jak vypadají skinheadi a kultura skinheads. 

Jmenovalo se to Společně proti rasismu. Dostal jsem na to grant od Klánovic, dvanáct a půl 

tisíce. A úzce jsem spolupracoval s takovým dost zajímavým člověkem, je to Ph. D. Giussepe 

Maiello. Je to Ital. Někde přednáší. Bejval punker, hrával v nějaký hardocorvý kapele ??? 

v osmdesátým druhým v Itálii.  Takovej hodně zapálenej člověk. V podstatě punker, 
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antifašista, všechno. Vůbec bys to do něj neřekla. Ital. Fakt Ital! Malej, strniště, barevný 

košile, ty vole, brejle. Fakt temperamentní blázen. Magor. Bříško, je fakt malinkej, takovej 

třeba jako ty. A ten mi s tim hodně pomáhal. Von je odborník na vampirologii, přednáší někde 

antropologii smrti v Pardubicích snad, i tady v Praze přednášel, mam dojem, ţe i na Karlově 

univerzitě. Právě, ţe to byl nějakej humanitní obor. Von studoval, myslim, slavistiku. Snad uţ 

i tady v Čechách … nebo v Itálii. Nevim, nevim. Kaţdopádně doktorský studium si dělal tady. 

Snad něco i s právama dělal. Takovej fakt aktivní člověk. Teď inklinuje ke Straně zelených. 

Von zná dobře Bursíka a Kateřinu … no to je jedno. No tak Guiseppe mi pomáhal, sehnal ten 

grant. A bylo s tim strašně moc práce, protoţe se to muselo všechno dokazovat.  Byly to dvě 

části. V klánovickým kině se promítal film Skinhead Attitude, coţ je film o skinheadech. Ten 

se tady promítal v kině Aero v rámci toho festivalu Jeden svět. Fakt hrozně zajímavej film o 

skinheadský kultuře. O tradicionálech, o apolitickejch skinheads. Tradicionálové jsou prostě 

tradiční skinheadi, který poslouchaj 2 tone ska, starý skáčko, dva tóny. Oni se tak oblíkaj, 

poslouchaj si ty svoje desky, staraj se prostě o sebe. A tak dál, bylo to takhle o skinheadech. 

Tak to byla jedna část, ta byla zdarma. Bylo to orientovaný převáţně na starší lidi, aby se na 

ten film podívali a zjistili, o čem to vlastně je. Média prostě špatně nazývaj skinheads nácky, 

který někde zmlátí cikána. To byla tahle osvěta, plus ve Psu, Black Pes to je klub 

v Klánovicích, tak tam byla připravená beseda. Beseda měla bejt s Dţamilou Stehlíkovou, 

která to odřekla. To byla tenkrát ministryně pro lidská práva, myslim. Tak ta tam měla bejt, a 

ten den, to ta píča odřekla. Ţe prej jí její agent zapomněl oznámit, ţe má být někde … v ňáký 

školce nebo co. Prostě dělat něco s fakanama. Píčovina prostě. Bála se. Takţe Dţamila tam 

měla bejt, ta tam ale nebyla. Takţe Giuseppe narychlo sehnal bejvalýho šéfredaktora 

Spiegelu, coţ byl jakoby nacistickej časopis. Ne úplně, ale byl to hodně problémovej časák, 

kterej tady vycházel kdysi po revoluci. No a další člověk … byl tam ten redaktor Spiegelu, a 

byl tam taky Láďa, coţ je mluvčí tý Antify. Taky takovej blázen. Hrozně příjemnej kluk. Jo 

teda ještě bych podotnul, ţe Antifa, teda to úplně tvrdý jádro, vypadaj jako úplně normální 

lidi. Vůbec by sis jich nevšimla na ulici. Maj prostě nějaký Niky, sportovní oblečení a 

kšiltovku. Sportovní oblečení, prostě normální člověk. Vůbec by si nepoznala, ţe je to nějakej 

mluvčí Antify. Von je fakt velký zvíře. Cvok, kterej má doma x zbraní a tak dále a tak dále. 

Takţe tam byl Láďa … ten se mohl zbláznit, kdyţ zjistil, ţe tam bude s tim bývalým 

šéfredaktorem toho Spieglu. A byl tam nějakej sociální antropolog z Plzně, nevim jak se 

jmenoval… nějakej Abu Yasar … Khami. Nevim, nějakej sociální antropolog, přednášel na 

vysoký v plzni. Nevim, asi Abu Yasar Ghosh, nevim, kecal bych. Takţe tohleto bylo sloţení 

tý … tý … ty, to tam teda měli diskutovat, na tý besedě. Plus tam bylo ještě vystoupní tří 

kapel. Ale abych se vrátil k tý Dţamile, proč tam nepřišla. Protoţe Národní Odpor, coţ je 

prostě buňka, dneska uţ ne, ale tehdy hodně činná, neonacistická buňka, vyloţeně. Jediná 

aktivní. A ty prostě vyzývali vyloţeně k násilí v Klánovicích. Bylo to na jejich webu. Něco 

jako „klánovická radnice podporuje extremisty“ nebo něco takovýho. A na konci článku byla 

vyloţeně výzva, „tak a pojďme do Klánovic a vysvětleme Stehlíkový a ostatním oč nám jde“, 

„naše vlast“, takový ty jejich hesla, bla bla. Byl to docela dlouhej článek, hodně výhruţnej a 

agresivní. Takţe Dţamila se toho zalekla, samozřejmě. Ten den tý besedy, takţe naštěstí 

Giuseppe sehnal toho šéfredaktora Spiegelu, kterýho potom Láďa na podiu polil vodou. 

Normálně na podiu, seděl normálně na ţidli u mikrofonu, a Láďa, kdyţ uţ to končilo, tak byl 

tak nasranej, ţe neţ odešel, tak mu tu sklenici chrstnul do obličeje. A taky Antifa hodně 

prudila, bylo to na jejich webu, samozřejmě, tuhleta akce byla propagovaná. Ale hodně 

prudila a distancovala se od Stehlíkový a celkově vládních institucí. A Láďa byl třeba dost 

nasranej, ale slíbil mi, ţe na tu besedu příde. A samozřejmě náckové … nebyly planý ty 

hrozby… tak tam přijeli. Ale jako to nejtvrdší jádro. Protoţe ten den byla demoška v Mostě. 

Tam jako ty náckove, tam jako hodně … frčí. Tam je dokonce taková skupina Brux Radical 

boys, coţ jsou chuligáni, ale inteligentní, opravdu schopný lidi. No a tam byla nějaká 
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demoška. Ale do Klánovic! Přijela veškerá honorace, dvěma autama. Prostě špičky Národního 

Odporu. Byl tam i ten … No ty přijeli nejdřív do kina. Mně volala z kina kamarádka, s kterou 

jsem to jakoby pořádal, kterou zná Pavlínka, tak ta volala, ţe tam jsou nácci, co má dělat. A já 

jsem byl na kole, já jsem jezdil mezi kinem a Black psem. V tu chvíli já jsem byl uţ v Black 

Psu, kde se stavěla aparatura, připravovalo se to na besedu. Tak jsem říkal, fakt nevim jako… 

A všude byli fízlove. V Klánovicích bylo rozmístěných padesát fízlů, přitom Klánovice jsou 

… tam bydlí dva tisíce lidí. Si to představ. Na kaţdým rohu byl fízl s mapou. Mapovali si 

Klánovice, obcházeli to tam, byl tam i Anton připravenej s těţkooděncema. Kousek od 

Smolíků je taková lesní cesta, kam se nesmělo, tak tam byl Anton. Bylo to tam, jak kdyby tam 

měla bejt nějaká demoška. Prostě tam bylo všechno. A právě ty špičky Národního odporu se 

přišli podívat do kina. Tam se zasmály, nastoupily a odjely do Black psu. Tam si jako sedli 

K Rašům, to je taková restaurace. Nás zase byla informovat ABC, coţ je taky taková větev a 

subkultura antifašistických skinheadů, ale hodně taková utajená. Oni se vyznačovali tim, ţe 

měli takhle ABC a to jim rozráţela pěst. A to byla akce ABC, jako fyzický konfrontace. To 

byli prostě rváči. No a jeden ten týpek z ABC mi přišel říct, ţe tam sedí … já teď nevim, jak 

se jmenuje, jo. Prostě přišel, ţe tenhle týpek z Národního odporu sedí u Rašů a pije tam dţus. 

No úplně byl z toho v prdeli, ne. A byl tam ještě jeden fízl, taky nevim, jak se jmenuje. 

Takovej malej člověk … pak ho vyrazili. Malej, brejle, hodně mediálně známej, pak ho právě 

vyhodili od fízlů kvůli stykům s neonacistickou scénou. A ten tam fotil. A to jeden týpek 

právě z ABC na něj naběhl, hodil mu foťák na zem, dal mu pěstí, jenţe jak tam všude byli 

fízlové, tak hned ho tam honili fízlové. Ten tam zdrhnul do Black psa. Tenkrát jsem ho 

pouštěl vzadu, za podiem jsou jakoby mříţe, a pustil jsem ho dozadu do lesa. Tam je les. Ať 

zmizí. Protoţe se to tam řešilo. Oni teda jako fízlové byli na naší straně. On tam v podstatě 

fotit mohl. Ten týpek z ABC neměl právo ho napadnout. Tak ty nás tam … Tak to byla taková 

milice, která nás chránila. Pak nás ještě chránili újezdští negři. Ty, který nás mlátili jako malý 

punkery. Ty nám tam přišli pomoct. Byl tam Špek, ten je fakt obrovskej. Měl uřezaný násady 

od koštěte, v kaţdý ruce jednu, aby si mohl zpevnit pěsti. Kdyţ si dáš prostě do pěsti třeba i 

mobil nebo i zapalovač, tak si zpevníš pěst. Můţeš si ublíţit, ale fakt dáš strašnou ránu. 

Zabíjíš, jo! No tak měl ty násady. Prostě milice. Úplná nádhera, jak pomohli ty lidi. Tak to 

byla další taková větší věc. To měla hlavně zviditelnit tu kampaň Good Night White Pride, 

coţ je světová kampaň. Není to ţádná organizace, je to prostě kampaň, která má upozorňovat 

na rasový předsudky a tak dále. Tak jsem dělal tenhle benefit, pak tam hrály kapely …???, 

coţ byla taky taková antifašistická kapela. Skupina „Lable(???)“, kde byl zpěvák cikán, 

beatboxer. Uţ je dneska docela slavnej. Ve skupině Beat Brothers beatboxuje, má školku pro 

děti, kde je učí. Hodně slušnej člověk. Tím ty aktivity … Jako dělal jsem nějaký věci, snaţil 

jsem se bejt aktivní, ale ţe bych byl nějak moc, to zase ne. Jo, ten benefit, kdyţ byla potřeba 

nějaká pomoc támhle a támhle, tak jo. Postupem času to ze mě vyprchalo. Kolem toho 

dvacátýho, jednadvacátýho roku jsem si zase jel to svoje. Zabředl jsem do toho grindu. Dalo 

by se říct, ţe v těch dvaceti letech jsem se uţ absolutně nestýkal s punkerama, a do dneška 

nestýkam. Takovýma těma pravověrnýma punkerama. Protoţe většinu lidí to prostě opustilo 

jako mě. Punk, jako takovej, jako vorvaný kalhoty a tohleto … to opustí kaţdýho normálního 

člověka. Nějaká anarchie. Časem to vyprchá. Pokud ten člověk dospěje, vyzraje a opustí ho 

to, stane se z něj v uvozovkách konformní, mainstreamovej člověk a zapadne do davu. Nebo 

se tomu věnuje dál, ale jiným způsobem. Ne jako se tomu věnoval dřív, v podstatě jako 

primitiv. A vůbec se nebojim to říct, protoţe já jsem se tak choval. Ale myslel jsem si, ţe to 

k punku prostě patří. Ale nepatří, no.  

J:  A co se dělo po tom dvacátým roce?  

R:  Po dvacátým roce jsem se začal hodně orientovat na tu grindovou scénu. Samozřejmě 

chodil jsem v tý době ještě sem tam na nějakej ten punk. Ale spíš kdyţ uţ punk, tak kvalitní 

hudba. Ne tři akordy, ale kvalitní punk rock. A to chodim pořád. Ale hlavně jsem navštěvoval 
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ty grindcorový koncerty, akce a tak dále. A začal jsem se víc a hloub zajímat o metal. Coţ je 

prostě subkultura sama pro sebe a hodně, hodně rozvětvená. A základní větve jsou tam tři … 

tak jak mě to napadá, tak jsou tam prostě tři. Heavy metal, ??? metal a tohleto. Představ si 

prostě máničku, klasickýho fotříka, v dţínový bundě, s dlouhejma vlasama, k tomu má 

puštěný Halloweeny. U nás v Čechách to je takovej agrostyle, takovej buranskej styl. Pak máš 

black metal. To je hodně zajímavá subkultura, tenhle black. Tam se pohybujou hodně zvláštní 

lidi. Má to hodně blízko … jakoţe máš NSBM, black metal nacionálně socialistikej black 

metal, coţ jsou u nás náckové. Nebo jsou další různý odrůdy, jako pagan metal, který se dost 

orientujou k těm počátkům black metalovejm, coţ je v týhle subkultuře, v black metalu, 

taková jakoby misantropie. Ale ne misantropie, jakoţe by… spíš, taková bázlivá nenávist. 

Stranění se lidem a uchýlení se prostě do přírody. O tom v podstatě ten black metal je. Většina 

těch black metalových kapel jsou prostě nemocný lidi, duševně, zklamaný nebo tak, a hodně 

inklinujou k samotě, k přírodě. A jako jsou to misantropové, nesnášej lidi. Maximálně se 

stýkaj s tímhletim stejným, s black metalistama a tak. Ale nejsou to ţádný… ţe by pálili 

kostely a podobně. Oni jsou prostě pohani, vyznávaj si svoji víru, ale nejsou to ţádný 

agresoři. Jsou to hodně extrémní lidi a hodně zajímavý. A hodně se tyhle pohybujou 

v industriální scéně. Industriál, jak se dělí ještě na další podstyly. Třeba noise, nebo ambient 

různej moţnej, jo? Třeba dark ambient, šumivej noise a takový věci. To je hodně propojuje 

s black metalem. A třeba takový hodně ambientní kapely, kde nějakej psychopat nahrává tři 

roky nějaký skřeky, jakoby sanitář v léčebně nahrává zvuky těch pacientů, pak spojí ty zvuky, 

skřeky, to hekání spojí s dalšíma zvukama. Udělá z toho album. To album vydá a koupí si ho 

třeba pět set lidí. Ten člověk na tom v podstatě prodělá, ale tomu člověku je to jedno. 

V podstatě tohle je taky black metal, ale je to ambient. Jenom zvuky, šum, hluk, bušení, 

nějaký skřeky, brek. Je to hodně nepříjemný a dost to vnímaj zvířata. Třeba kočka, kdyţ to 

uslyší, tak se takhle nastraţí, vytřeští voči, teď kouká, co se kde děje, a třeba začne běhat, jo? 

To dělaj fakt jako nemocný lidi. Normální člověk prostě nedokáţe udělat takovouhle 

kakofonii. To se taky pojí k black metalu. Jsou to takový zvláštní lidi, který jako moc 

nevychází na povrch. Ani ty kapely nechtěl bejt na povrchu. To je prostě totální underground. 

Uţ větší underground ani bejt nemůţe. Ty lidi se opravdu straněj. A kdyţ hrajou, tak prostě 

hrajou, a ty lidi vědí, kde ty akce jsou, tak tam prostě přídou. Nikde neuvidíš ţádný plakátky, 

mega propagaci na internetu. Ne, vůbec. Takţe v týhle době jsme se začala hodně zajímat o 

metal, hlavně o ten black. I kdyţ to bylo asi aţ pozdějš, to bych kecal. O metal, jako o grind, 

to uţ jsem říkal, ale teď hlavně jako death a brutal death. Jo a taky jsem začal pracovat na 

Brutal Assaultu, coţ je velkej festival, v podstatě největší metalovej festival. Jako máš 

Masters of Rock nebo Rock for People, to jsou takový spíš teplý festivaly (smích). Ale Brutal 

Assault je opravdu metalovej fesťák, kde je vod trash metalu … teda trash metal je taky 

docela důleţitá součást, subkultura taky. Trash metal se vyznačuje, právě uplý věci. V punku 

se taky nosily uplý kalhoty. Ale trash metalisti nosí uplý dţíny, fakt mrkváče, dţínová vesta 

posetá nášivkami a ňáká vodrbaná kšiltovka. Tohle je trash. Je to v podstatě hodně 

jednoduchej metal. Hodně jednoduchej, říznej, je to dost podobý punku, a hlavně je to hodně 

rychlý. Rychlý rify, zpěv, prostě všechno. No a tak jsem se začal víc pohybovat v tý 

subkultuře metalový, i díky tomu, ţe jsem začal pracovat na Brutal Assaultu v podstatě jako 

bedňák. Člověk, kterej tam dělá všechno, od stavění podia po všemoţný věci, který se 

vztahujou k festivalu. No a pak jsem se, v uvozovkách, vypracoval … Oni jsou to všechno 

moji známí nebo kamarádi, tyhle lidi. Tak jsem pak začal dělat takovýho crew bosse. Dostal 

jsem pod sebe vţdycky deset lidí a pracovali jsme spolu přes ten fesťák. Já jsem se setkával se 

spoutou lidí z týhle scény … a setkávam, ţe jo. Například včera na koncertě (smích). Tak 

jsem hodně zabředával do týhle hudby a subkultury a v podstatě jsem seznal, ţe to je stejný 

jak s punkem. Je to stejný, v podstatě všechny subkultury jsou stejný v tom vzniku, kdy ten 

člověk k tomu přijde, poslouchá to, nějakým způsobem se chová, oblíká, chová se podle toho, 
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jak si myslí, ţe by se v tý subkultuře chovat měl. A potom po čase zjistí, ţe to v podstatě není 

tak, jak on si myslel, ale ţe to jak, jak on to uzná za vhodný v rámci tý subkultury. Takţe buď 

ten člověk odpadne, nebo u toho vydrţí. A řekl bych, ţe takovej mezník, kdy ten člověk u 

toho vydrţí, ţe uţ ví, ţe ho to baví, je třeba pětadvacátej rok. Pokud ho to  baví i po 

pětadvacátým roce, vyšel z toho klišé, jako křivák, koţený kalhoty, těţký boty za kaţdýho 

počasí, á la death metal. A vyjde tadyhle toho klišé, z tý demence, z toho tradicionalismu, coţ 

je úplná hloupost. Jenom metal, nic jinýho neposloucham, vole, nebo jenom punk, jenom Oi!. 

Oi! je taky vlastně hudba skinheadů. Nevim, jestli to znáš. To je jako punk, ale sborový 

zpěvy. Je to braný na tu solidaritu, na spoluúčast, prostě skinheads, drţej se za ramena, jdou 

po ulici, těţký boty, pivo v ruce, holky s sebou a „tady jsme my. To je naše ulice.“ Prostě 

páni, naše ulice, ţe jo? Prostě skinheads. Ten pětadavacátej rok je ten mezník, kdyţ fakt ten 

člověk uţ ví, ţe je to jeho ţivot, ţe uţ to jen tak neopustí. Jsou samozřejmě lidi, a ty jsou, dalo 

by se říct, směšný. Je to smutný spíš. Jsou to lidi, který se nevyvinou z toho kinder punku, 

kinder metalu a jsou takovýhle „kindersáci“ i kdyţ je jim třicet, čtyřicet. To mohli bejt naši 

otcové. Protoţe ty nic jinýho neznali. Neměli způsob, jak se dostat k jiný hudbě. Měli jen ten 

metal nebo rock, nějakej a tak. A přitom je to hrozná škoda, protoţe tý hudby je spousta. A 

samozřejmě, to jsem ještě neřekl, v tom dvacátým roce jsem začal hodně inklinovat k další 

subkultuře a to jsou psychobilly a rockabilly. Jo? Samozřejmě, viď. O tom ty něco víš, takţe 

… Ale já jsem měl vţdycky rád rock´n´roll, akorát mě potom zaujala ta dravost punku. Ale 

prostě tím rock´n´rollem to začalo, ta hudba je skvělá, mam jí moc rád. I jazz. Takţe v tomhle 

roce, kdy jsem se začal víc zajímat o grind, tak jsem se začal zajímat i o psychobilly a 

rockabilly, a začal jsem jako víc chodit mezi ty lidi. Jako znal jsem je i předtim, ale nechodil 

jsem tolik na koncerty, nebavil jsem se tolik s těma lidma, v tý době jsem začal jako víc, no. 

Nějakých … no pár let … nějaký tři roky, do třiadvaceti, čtyřiadvaceti se nic zvláštního 

nedělo v rámci těhle subkultur. Pořád jsem se věnoval tomu grindu a psychobilly, rockabilly. 

A právě po tom čtyřiadvacátým roce, jsme se začala věnovat EBM subkultuře, coţ je zase 

taková odnoţ toho industriálu a elektronický hudby. EBM je prostě electronic body music. 

Syntetizátory, klávesy, do toho většinou potemnělej zpěv a depresivní texty. Většinou ţádná 

politika, ale spíš depky a tak. To je EBM. O to jsem se začal zajímat taky díky Hellu. Fousage 

třeba hrál i v gotik metalový kapele. On je baskytarista. Teď nevim, jak se to jmenovalo ta 

kapela. Docela známá. Pak začal hrát a fungovat v kapele …no … do prdele…to je jedno. 

Industriální EBM, normálně bicí, kytary, do toho tam měli karboflexy show, prostě tři lidi, co 

řezali karboflexama. Prostě fakt tvrdej metal s elektronikou a právě těma industriálníma 

prvkama. Takţe hodně beaty a tadleto, to je v podstatě EBM. Tak to bylo období, kdy jsem se 

začal zajímat o tyhle subkultury dost jako, hloub. EBM, hodně o ten industriál, protoţe uţ 

jsem jako měl, kde se odpíchnout, a hodně o black metal, kterej mě jako hodně baví, hodně 

mě chytil a vţdycky se mi to líbilo. Teď, kdyţ se vrátim k tomu stenchcoru, tak mně se 

stenchcorový kapely vţdycky hodně líbily. Moje oblíbená kapela je kapela Koitus, tak se 

jmenujou. To byli takový tři úchylci v osmdesátých letech. Hráli po nějakých fetiš klubech, 

bizzar, prostě pro tyhlety úchyláky. Oblečení celí v kůţi, bílej make up. A právě je to něco 

mezi crustem, ten stenchcore, a právě trochu black metalem. Ţe to je takový blackový, temný, 

perverzní. Je to hodně perverzní. Většina v black metalu je perverzní. A perverze je v black 

metalu taky často zmiňovaný téma. Pokud to není příroda, takovej ten agar, ten black 

oldschoolovej, prostě, tak jsou to často ty deprese, hodně deprese, ale i ta perverze a tak. 

Všechny tyhle subkultury se prolínají s takovým volnomyšlenkářstvím, pohodou. Často jsou 

ty lidi orientovaný na BDSM, extrémní sexuální praktiky a tak dále, v uvozovkách 

„extrémní“. Hodně teda subkultura, kam jsem začal inklinovat prostě … ke který jsem vlastně 

inklinoval dlouho, ale zase mezi tim třiadvacátým, čtyřiadvacátým rokem, kdy jsem se začal 

zajímat o EBM, jsem začal inklinovat k tomuhle tomu. Je to i díky Hellu, ale s hellákama se 

znam od nějakejch dvaceti, jednadvaceti. Je to šest let asi, no šest let. A tam to bylo taky 
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blízko k týhle kultuře. Nejsou ţádný masochisti, neřaděj se vyloţeně do těhle subkultur, jako 

submisiv, domina. Ale mají k tomu blízko. Asi jako já. Berou to jako takový koření ţivota.  

Já:  A potom čtyřiadvacátým roce? 

S:  Tam se hodně překlenulo. Třeba teďka … Jako těţko říct. Jak říkam, třeba ten punk, 

takovej jakej byl, jsem prostě opustil. To byla jediná subkultura, kde sem začínal jako 

kindrsák, totální. Byl jsme nevyzrálej člověk, psychicky. Protoţe, kdyţ začínáš, neznáš ty 

věci o subkultuře, neznáš ty lidi, nevíš, jak se chovat mezi těma lidma, nevíš, o čem se s těma 

lidma bavit, protoţe se opravdu nevyznáš. Kaţdá subkultura má svoje nějaký pravidla a věci, 

který se teda nemusí dodrţovat! Ale věci, který dodrţuješ, kdyţ chceš. Líbí se ti to? Tak pojď 

mezi nás, pojď se s náma bavit o tomhle a tomhle, pojď s náma támhle a támhle. Tak mezi 

těma subkulturami, co jsem vyjmenoval, se tak nějak pohybuju a prolíná se to. Někdy je 

nějaká trochu víc na výši, jindy trochu níţ. Teď mě třeba zajímá zase grindový období, tý 

tvrdší hudby. Dřív ten grind odstal útlum. Byla tam hlavně elektronika, ten black metal. Ať to 

byly kytary, depresivní zpěv a tohleto, anebo to byly ambientní zvuky nebo industriál a tak. 

To byl útlum, ţe se s těma lidma tolik nevídíš, nechodíš mezi ně. Ale pak zase … teď úplně 

cejtim, ţe teď zase nastává grindcorový období. Úplně cítim, jak mi to koluje v ţilách. Jsem 

byl včera na tom koncertě, tak mi to úplně nabylo. Úplně se těšim na další koncert. Příští 

tejden jedeme na Točník, na hrad. Tam bude hrát taková hardcore punková kapela. Výborná 

kapela. Tragedy. Takový temnější. Není to vyloţeně nějaký extra, ale fakt jako, bombová věc. 

Američani. A hodně takový DIY. Jako Do It Yoursefl si hodně jedou. Vopravdu všechno si 

dělaj sami, desky si vydávaj sami a jedou. Ještě k tomu hardcoru a punku bych řekl, ţe tyhlety 

dvě scény… Jako v tý hardcorový scéně, jako tý fakt hardocrový, se moc nepohybuju. Protoţe 

ty lidi jsou vopravdu těţký aktivisti. Pokud teda bereš takovou tu pravou hardcorovou scénu. 

Ty lidi znám, bavim se s nima, ale … jsou to jiný lidi. Lidi, který … To teďka právě řeknu, 

jo? Ţe někdy v tom osumdesátým roce v Americe, se prostě označovali, kam nesměj mladý 

lidi, kterým nebylo jednadvacet. Tak se označovali třema ikskama. V tý době začaly vznikat 

kapely a začal se formovat hardcore hnutí. Hardcore je opravdu tvrdý jádro, jako vychází to 

fakt od toho názvu, tak je to tvrdý jádro punkerů, který nechtěli chlastat a rozbíjet si flašku o 

hlavu, ale chtěli ţít čistší ţivot, hrát tvrdou hudbu, agresivní, ale tak zvanej positive hardcore, 

prostě pozitivní ţivot. Ne chlastat, ne kouřit trávu, ne fetovat, brát drogy uţ vůbec ne. Chtěli 

bejt aktivní, sportovat, nejíst maso, dělat různý koncerty, organizovat přednášky a tak dále. 

Aktivisti! A právě vzniklo hnutí straight edge, který se označuje XsXeX. Straight edge jsou 

prostě lidi … jako taky se tahle subkultura dělí a je to přičleněný k hardcoru. Takţe se to dělí 

na úplný magory ortodoxní. Ale jinak straight edge jsou v podstatě lidi, který nepijou a 

nekouřej. Většinou jsou to i vegetariáni, některý jsou vegani, takţe jí jenom rostlinnou stravu. 

A často se i omezujou v sexu, coţ je jako dost zvláštní. V podstatě to jsou asketický lidi. 

Takový asketi, straight edge. Sportujou, kvůli tomu, aby měli fakt dobrou fyzickou kondici. 

Choděj do fitek, dělají bojový sporty a tohleto. A v těhle osmdesátých letech začala hrát 

kapela, jmenovalo se to Major Accident nebo tak nějak. To byla vlastně první hardcorová 

kapela. Svým způsobem punk, sloţitěší punk, ale úplně jinej ţivotní postoj. Ţádný začouzený 

kluby, ale pozitivní přístup k ţivotu. A jak říkam, mám rád hardcore, ale nemam rád tyhle lidi. 

Teda ne ţe je nemam rád, ale nerozumim těm lidem. To je úplně jiný, neţ valná většina 

subkultur, protoţe voni opravdu nepijou, nekouřej a tak dále. Úplně jiný lidi, jinak se bavěj. I 

kdyţ je to v podstatě stejná subkultura jako punk, ale ty lidi jsou zase jinde. A tady v Čechách 

je jeden velkej festival, jmenuje se to Fluffest. Tak to je hardcorovej festival, kterej 

samozřejmě dělaj hardcorový lidi. Znám se třeba s lidma z bejvalý Thema 11. Od nich je můj 

dlouholetej kamarád Havran, kterej jako není vegetarián nic, ale hodně se v týhle scéně 

pohybuje. Ale třeba Marek, kterej tuhle kapelu zaloţil, Thema 11, coţ je jako emohardcore, 

nebo emocore v podstatě. Zase emo pokazily ty mainstreamový kapely, protoţe emo je úplně 

o něčem jiným neţ to vypadá. Je to v podstatě takovej hardcorovej black metal. Fakt 
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emocionální hudba, procejtěná. Tam se ani moc neřeší politika a takovýhle věci, coţ 

k hardcoru patří, ale spíš všední věci. A často to dělaj taky nemocný lidi, jako třeba Marek 

v Thema 11. Protoţe Mark má bipolární poruchu, dneska se tomu říká maniodeprese, ţe jo. 

Má bipolární poruchu, je to alkoholik, pije na prášky. Jsem ho jeden rok měl s sebou jako 

bedňáka na Brutálu, tak jsem to viděl. On si dá panáka a musí lejt, prostě. Je to malej člověk, 

dredař s velkejma tunelama, velkejma brejlema, co mají takový ty tlustý obroučky. Prostě typ. 

Podíváš se na něj a vidíš, ţe to je zjev, prostě typ, ty vole. A tenhle ten člověk dával tý Themě 

11 náboj. Tu depresi, uřvanej zpěv, plačtivej, všechno. Screamo, emo, prostě bomba. Ale 

jinak je tohle subkultura, která mě trochu míjí, protoţe ty lidi jsou prostě jiný. Neříkam, ţe 

všichni. Třeba v tomhle se ještě pořád pohybuju, mam to hodně rád, takovej emocore a 

screamo, protoţe to je fakt depresivní hudba a hodně silná. A to se zase pojí k tomu 

blackmetalu. I kdyţ black metal je někde úplně jinde. Ale s black metalem, co má screamo i 

emo společnýho, je to, ţe je to zase hodně úzce profilovaná subkultura, která se na světlo 

světa moc nedostává. Hlavně ten black normální člověk nemůţe moc poslouchat. Je to fakt 

ošklivá, depresivní, hnusná hudba. Ale někomu se to líbí. Třeba mně (smích).  

J:  Ty nejsi normální člověk? 

R:  Já nevim. Těţko říct, kdo je nebo není normální. To je taková dost zvláštní otázka. Já 

jsem se nad tím hodně často zamejšlel, jakej já vlastně jsem. Jestli jsem normální, nejsem 

normální. Mně se to zdá divný kvůli humoru, kterej já mam. Mně se zdaj vtipný věci, který 

vůbec vtipný nejsou. Jako vidim toho spoustu, co na mně není normálního. Ale já jsem 

spokojenej, takovej jakej jsem. A ţe dělam spoustu věci, který nejsou běţně přijímaný, a je to 

minoritní … ale já jsem spokojenej. Mně se v podstatě líbí bejt ta minoritní skupina. No, takţe 

asi tak. Teď od toho čtyřiadvacátýho roku doteď se toho moc nezměnilo. Můţu říct, ţe v těch 

subkulturách perfektně funguje … všechny tyhle subkultury teoreticky…ne teoreticky 

prakticky… všechny tyhle subkultury, o kterých jsem mluvil, propojuje jedna věc, a to jsou 

prostě tělesný modifikace. To se prostě objevuje v kaţdý subkultuře a hodně nás to všechny 

spojuje. Ať tam nebo tam. Třeba black metalisti se často řeţou, ale vyloţeně brutálně. Si 

ubliţujou sebepoškozováním, coţ jsem v podstatě dělal i já v těch čtrnácti. Protoţe krom toho, 

ţe jsem si vyřezal áčko, jsem si i jen tak řezal do ruky. A kdyţ jdeš na nějakej ortodoxní black 

metalovej koncert, tak tam vidíš prostě něco, co bys vidět nechtěla.  Člověk s nepřítomným 

pohledem stojí, čumí do blba, a má ruce plný keloidů. To jsou takový ty vystouplý plastický 

jizvy. Plný ruce těhle řezanců. Některý maj fakt ohromný ty jizvy. To znamená, ţe se asi 

říznul hodně, potom se mu ta rána rozjela a zůstala mu tam velká tlustá jizva. Tam to není ani 

modifikace za účelem zkrášlení těla nebo duše, ale je u nich běţná i skarifikace jako taková. 

Ale piercing, tetování, skarifikace, veškerý úpravy těla, jako i ty extrémní, jako implantáty a 

takovýhle věci, všechno se to prolíná v těhle subkulturách. To je to, co nás spojuje. Proto se 

třeba hodně jakoby angaţuju, … no né hodně, já jsem poměrně línej, takţe se neangaţuju tak 

jako dřív. Dřív jsem se angaţoval docela hodně, dřív jsem vystupoval a tak, ale teď na to seru. 

A s Hellem jsem velkej kamarád s těma lidma. A je skvělý na tom Hellu právě to, ţe je to 

takovej maják, okolo kterýho se scházej všechny ty subkultury. Plno mejch kamarádů, i 

kapely z psychobilly, rockabilly scény, i z metový scény, ať je to black metal, death metal, 

brutal death nebo trash, nebo ten grind, všemoţný druhy punku, oi!e, ska. Všechno prostě, 

tyhle lidi z kapel, ze zaměstnání, z ulice, z hospod, z klubů. Prostě všichni mě tam znaj i 

proto, ţe jsme pracoval s Hellem. Já je tam třeba potkam a jako „Héj, co tady děláš“, a oni 

todle a tak. Je to zajímavý, ale všechny ty subkultury spojuje asi nějaká chuť měnit sebe sama, 

upravovat se, aby se lišili od společnosti. To stopro. A spojuje je to těma tělesnejma 

modifikacema. Fakt můţu říct, ţe tam potkáš všechny styly od black metalu po rockabilly. 

Třeba tam potkáš támhle kluky z Rocket dogz nebo tak, jo? Nebo Kosmáka z Green Monster, 

a podobně. A všichni se známe i díky tomu, ţe já tyhle lidi potkávam okolo Hellu. Takţe to je 

určitě takový zajímavý, no. 



134 
 

J:  To určitě. A chceš mi říct něco k tvým modifikacím? 

R:  Já bych ti k tomu něco řekl, ale Pavlínka mi to zakázala
112

.Ţe prej má bakalářku o 

tělesných modifikacích a prej nemam nikomu nic říkat (smích). Ale jestli tě to zajímá, tak ti 

klidně něco řeknu. 

J:  Mě by to zajímalo kvůli tomu, že je to součást tebe. Není to hlavním smyslem 

mojí práce.  
R:   Jak to myslíš jako součást mě? 

J:  Tak jsi modifikovanej. Myslím, že se to nějakým způsobem týká tvýho života.  

R:  No určitě. V podstatě myslim, ţe ten začátek byl uţ v tom čtrnáctým roce. Já jsem 

třeba chtěl se nechat potetovat. Ale jednak jsem neměl peníze, to je jedna věc. Druhá věc je, 

ţe před těma třinácti lety tady bylo jediný studio u nás. Uzi v Legerově. Za těch třináct let 

tady vyrostly desítky, stovky piercingových studií. Ale tehdy nebylo fakt nic. A chtěl jsem 

tetování a chtěl jsem piercing, ale nebylo to prostě kde. Nebyly ţádný informace. Na internetu 

se těţko hledaly, ale na internetu je takový … takový jakoby guru, taková kuchyň těch, který 

prostě tíhnou k tomu BM nebo BME, jako Body Modofication Extreme, tak to prostě 

modblog.bme.com, myslim, teď nevim. To jsou stránky, který celosvětově sdruţujou 

takovýhle lidi. Tam jsem získával informace o Steveu Haworthovi. To byl první, kdo přišel 

s podkoţníma implantátama. Nejen podkoţníma, i interdermálníma, ale i transdermíma, 

jakoţe skrz kůţi vyrůstající. Je to něco jako mikrodermál. V podstatě implantovanej plast 

nebo šroub, z kterýho ti vykukuje závit a na ten závit něco přiděláš. Tak to je ten transdermál. 

Tak von přišel jak s těma interdermálníma i těma transdermálníma implantátama. Začal i 

vyrábět silikonový implantáty. No Steve Haworth, taková legenda. Tam jsem teda zjišťoval 

různý věci. První piercing, kterej jsem měl, to bylo asi v šestnácti … šestnáct, sedmnáct. To 

byly bradavky, jsem si je nechával píchat vod kámošky růţovýma jehlama, a protoţe ty byly 

nejtlustší, co se daly koupit. Na strahovský lavičce na koncertě. No byl koncet na Semičce, 

v klubu 007. No tak tam na lavičce mi to píchala, růţovkama. Ona studovala na zdravotní 

sestřičku, tak jsem si řikal, ţe by se mohla trochu vyznat. Ale vlastně mi je píchali na třikrát. 

Tohle mi samozřejmě vypadlo, protoţe jsem tam měl takový ty shitový šperky, co se otvíraj. 

To nebyly piercingový šperky. V tý době se to dalo koupit snad jen tady v Batalionu. Batalion 

café, asi znáš, ne? To máš, jako kdyby si šla dolů na Václavák a dala se do leva, tak tam je po 

pravý straně Krakatit a Batalion cafe. Krakatit to byl obchod, kde se daly koupit punkový 

hadry, kde jsem si třeba kupovat to triko a mikinu Exploited. A ty vole, tenkrát mikina za litr. 

I dneska je to furt dost prachů, ale tehdy, ty jo. Prostě hnusná mikina s potiskem, ale … Punk 

a prachy. Vůbec ţádnej punk, samozřejmě. A ty šperky tam byly drahý, jakoţe hrozně moc. 

Já jsem měl takový klasický zacvakávací náušnice. Jenţe to tam nevydţelo, to vypadlo. Tak 

to pak píchala znova kámoška, asi o rok pozdějš, Bára. Ta skončila na ulici, taky punkerka. Ta 

skončila na ulici, prostě fetovala. A pak jsem si to konečně nechal píchnout v … to ještě nebyl 

Hell, tak jsem si to nechával píchnout v Extremu. Je to kousek od Arbesáku. Extreme tattoo a 

piercing. Maj tam takový obrovskýho hada v terárku. Tam jsem si nechával píchnout ty kozy. 

Tam jsem si nechával i první intim, uzdičku na péru, no. To byl můj třetí piercing. Zajímavý 

je, ţe ještě kdyţ jsme byli punkeři, tak nás pojila jedna věc. To jsem byl já, sestra, Burvar, 

Bára, ta, co skončila na ulici, Keňa, ten je ještě činnej, a Fredy, ten chodil s Bárou a skončil 

s ní na ulici. Takhle nás šest si vypálilo tuhle sichrhajcku. Kaţdej si jí vypálil jinak. Třeba 

Keňa, dement, si jí vypálil sem, jo. Třeba sestra jí má otevřenou, já jí mam zavřenou. A ještě 

tady na rameno áčko. Jsme si prostě všichni vypálili v jeden večer u stolu stylem jako, 

sichrhajcka zavěšená na další sichrhajcku, rozpálit a připlácnout pivním táckem na ruku. A 

vidíš, jak to funguje. Mam to x let a je to dobře viditelný, pořád. Branding v podstatě. No ne 

v podstatě, on to byl branding. A skarifikaci jsem měl poprvý ve čtrnácti (smích). No to ještě 
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Fousage … no on je starší, jemu je nějakých třicet dva nebo třicet jedna, to byl ještě Fousage 

v Kralupech a vůbec nějaká skarifikace byl tady v Čechách pojem neznámej. V podstatě von 

tady začal první skarifikovat. V podstatě Míla „Bugtcher“, tady začal jako první dělat 

implantáty. Já jsem byl asi třetí člověk, kterej měl implantát tady. Teda, první člověk, kterej 

měl ofiko implantát … To je zase zajímavý, ţe Míla, jako spoluzakladatel Hellu … to jsou 

vlastně tři zakladatelé, Míla, Fousage a Babboo … tak Míla studoval gymnázium v Horních 

Počernicích a chodil do Klánovic na Smolíka, do Black Psa, a zná ty negry, který mě tam 

mlátili, ţe jo. Takţe je to hrozně propojený. Ty lidi, co mě tehdy mlátili, tak von se s nima 

zná. A dělal civilku na Bulovce, kde se dostal k nějakým znalostem o tom, jak a co je potřeba, 

kdyţ chceš někam říznout a takhle. Ale jako, ţe by získal nějaký znalosti, …ale nikdo z Hellu 

nemá ţádný ??? Valná většina lidí z Hellu jsou vysokoškoláci. Míla je ekonom, Fousage taky, 

ten má nějakou IT ekonomii, Mikina má ňákou chemičku. Nikdo z nich není zdravotník nebo 

nějaká medicína. To ne. A Shemon vlastně jako budou modifikátor těţkých modifikací, kterej 

mi třeba s Mílou dělal jazyk, ţe jo. Nebo mi dělal transscrotal, jako tu díru do pytle, jo, tak to 

je student estetiky, filozofie. Na fildě studuje estetiku. Tak já nevim, co by tě tak zajímalo. 

Začal jsem v těch čtrnácti v podstatě tim řezáním. Vyvíjelo se to tim, ţe potom ten branding, 

piercing koz, piercing péra, pak ten implantát. To bylo v podstatě první, co jsem z Hellu chtěl. 

A k tomu se váţe, já uţ jsem to říkal v x rozhovorech taky, ţe se ptali „proč implantát, proč 

jazyk“. Já jsem měl hodně rád a choval jsem několik plazů. Měl jsem leguána, měl jsem 

gekona. Měl jsem to rád a líbí se mi. Líbí se mi prostě ještěrky, ještěři, různý exoti, hadi a tak. 

Tohle je přesně, jako má třeba leguán, většina ještěrů, ještěrek teda ne, ale ještěři mívaj 

takový ty hřbetní kostnatý výrůstky.  Takţe implantát je nádherná symbolika s tim. Vypadá to 

prostě jako takovej ještěří hřbet, viď? Já vim, ţe kdyţ jsem měl jednou podezření, ţe mam 

zlomenou ruku, kdyţ jsme skákal z podia. Tomu se říká stage diving, hodně se praktikuje v tý 

hardocrový subkultuře. No a samozřejmě se mi to stalo stylem … ve Vopici, tam bylo vysoký 

podium. Několikrát jsem skočil z podia, a vţdycky nějak musíš dát najevo, upozornit ty lidi, 

ţe tam seš. A já jsem tam jenom vlít a hned jsem skočil šipku do lidí. Jsem padal, teď jsem 

viděl, jak se to rozestoupilo, tak jsem spadnul a „prásk“ na ruku. Jsem byl (na) rentgenu a to 

uţ jsem implantát měl. Já si pamatuju, ţe mi ta doktorka na rentgenu říkala, ţe vypadam jako 

brontosaur. „Vy jste úplně brontosaurus s tou rukou“. Smála se mi ta bába. Ale vůbec jí to 

nevadilo. Jsem si právě myslel, ţe mi zjebe, protoţe tam jsou kuličky a nic nebylo vidět. To je 

titan nebo chirurgická ocel, uţ ani nevim. Takţe to prostě nebylo zrentgenovaný. No takţe tak 

nějak jsem se k tomu dostal. Vyloţeně k Hellu přes ten implantát. Jsem tam přišel, jakoţe 

jsem to četl na internetu, ţe to jako dělaj. Tak jsem tam přišel a uţ to bylo.  

J:  Takže první si měl implantát? 

R:  Implantát, no. Potom byly nějaký piercingy do ţaluda, pak  ???  Začal jsem roztahovat 

ty bradavky. Vlastně jsem si nechal vyříznout tady přepáţku taky. Mezitím proběhla taky 

nějaká skarifikace od Fousage, mam znak chaosu okolo tý levý kozy. To byl cutting. Cutting 

je vyloţeně vyřezávání plátků kůţe. Ne, ţe jen jakoby zařezáváš, ale vykrajuješ prostě 

pokoţku, její svrchní část.  

J:  Co, že to je? 

R:  Znak chaosu. To je osum šipek do všech světových směrů. Pro mě to má takovou 

zvláštní symboliku. Jako nejen, ţe je to okolo kozy, ale ještě okolo tý levý. No a pak jsem si 

nechal udělat právě od Fousage, to bylo na tři sezení … teda ono i tohle (na prsu) bylo na tři 

sezení, trvalo to tři hodiny čistýho času. Ono je to jako malý poměrně a ono si řekneš, říz říz 

skalpelem, ale né. To bylo hrozný. To bylo peklo. Já uţ jsem byl pak zfetovanej bolestí. 

Úplně fůůůů. Pak jsem si od něj nechal ještě udělat podle nějakýho Němce nějakej dřevoryt 

z patnáctýho století. To byla reformace velká v Německu, tak tam tohle bujelo. A na tom je 

vyřazanej strom ţivota, smrti a poznání, jak na tom rostly ty jabka, prostě. Adam a Eva. Je 

tam obkrouţenej had, ten jako šeptá Evě, ať to jabko utrhne.  A ona ho tam normálně trhá. 
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Tohleto je všechno v pohodě. Adam, Eva, strom. Ale ten strom je stylizovanej jakoby do 

podoby smrtky, kostry. To jako ve středověku pro ty lidi smrtka nebyla jenom jako smrtka, 

smrt, ale byl to zároveň i Satan, ďábel, zlo. Jakmile to byla kostra, tak to bylo prostě zlo. A 

právě ten strom, jak je to taková křiţovatka, tak má zkříţený nohy, z rukou rostou ty větve, 

teď je do toho vobmotanej had a tohle. Takţe brutálně nejprudérnější motiv, jakej mohl bejt 

vůbec vytvořenej. Mně se to strašně líbilo, protoţe jsem těţkej ateista. Tak jsem se 

rozhodoval, jestli si to necham vyřezat nebo vytetovat. Tak jsem si to naštěstí nechal vyřezat. 

Je to jednak, jak říkal Fousage, jeho masterpiece, nebo aspoň tehdy to říkal. Protoţe je to fakt 

jako sloţitá grafika, na vyřezání dost sloţitá. A vyvedlo se to nádherně. To mam celý na 

hrudi, tady takhle. To bylo na tři sezení. To bylo fakt … Adam, Eva, strom, pak ty listy, to 

byla fakt piplavá práce, kdyţ tam vyřezával ty lístečky. Kaţdý to sezení bylo tak na hodinu, 

hodinu a půl. Čistýho času řezání, samozřejmě ty přípravy, to je vţdycky na několik hodin 

příprav. No … tak to je asi tak v kostce.  

J:  Nechceš říct ještě něco na závěr? Nějak to shrnout? 

R:  Ne, nepotřebuju.      
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5.3. ROZHOVOR Č. 3 
 

Jméno:   PAVEL 

Věk:    30 let 

Vzdělání:  střední škola s maturitou 

Subkultury:   punk, skinheads, grindcore, crust 

 

 

Rozhovor probíhal 7. 5. 2011 v kavárně v Praze. Informátora jsem na místě pořízení 

rozhovoru viděla poprvé. Informátor byl vstřícný, mnohem lépe se mu ale odpovídalo na 

konkrétní otázky, neţ aby sám vyprávěl souvislý příběh. Místy zapomínal na poloţenou 

otázku, rozhovor jsem tedy po úvodní části, kdy byl informátor velmi stručný, pojala jako 

neformální rozhovor, abych získala více informací. Nahrávání jsem jednou přerušila na ţádost 

informátora, kvůli momentální indispozici. Informátor byl ochotný k další spolupráci.  

 

 

 

J:  Můžeš mi začít vyprávět o svém životě od dětství? Co ti přijde zásadní … 

P: Ty jo … Narodil jsem se v Praze. Do základky jsem chodil do Všestud. To je jakoby u 

Kralup.  Kde jsme měli chatu. Mamka na nás byla sama. A mamka makala v Praze a my jsme 

byli s babičkou, ještě se ségrou. A to nevim … tam jsem měli tak dva tři známý, to se nedá 

nikam zařadit. No a pak jsme se odstěhovali do Prahy. Do Michle … No ty … nevim, co ti 

mam říct (smích). 

J:  Jen pokračuj … Chodil jsi tedy na základku … 

P: Jo. Chodil jsem na základku. A podle mě, kdyţ to vezmu … jako nějaká skupina lidí, 

tak je podle všechno stejný, jakoţe. To se to na tý základce ještě nijak netřídí, mi přijde. Pak 

jsem šel na střední, stavárnu. No a tam jsem … 

J:  Pardon, promiň, ale mohl bys mluvit víc nahlas? 

P:  Jo, já jsem takovej tichej (smích). A já nevim, od těch čtrnácti tak, jsem začal k tomu 

punku inklinovat. Na tom člověk nějak vyrůstal.  

J:  Jak ses k punku dostal? 

P:  Ty jo, to já nevim ani. No přes kamarády, klasicky. Někdo něco dotáh, kazetu a … 

jooo, to je dobrý. Tak jsme se o tom začli bádat dál. A spíš v tý bandičce, ve který jsem 

doteďka, to jsou kámoši ze základky, kluci. A tam jsme na tom asi všichni tak podobně jako, 

s tim… Střední tu jsem fakt proţil na tom punku hodně. A člověk tak nějak postupně 

zjišťoval. Třeba začínal jsem na českejch kapelách, a dneska třeba ty český vůbec 

neposloucham. A no…rozšiřuješ si obzory, klasicky. … No, dál, dál … Kdyţ to vezmu, tak 

jsme měli období, to uţ moţná po střední nebo tak ňák konec, kdy jsem teda ten grind začal 

hodně poslouchat. Coţ je … jako víš. No a to jsem měl třeba dva roky. To jsem začal hodně 

pohybovat tady v tý skupině a fakt jako koncerty todle, todle, akce. Jediný, co mi zůstalo, tak 

jezdim jednou ročně na ten Obscene. I kdyţ tam uţ teďka jezdim jenom za známýma. Ty 

kapely uţ jsem všechny viděl, skoro. Takţe se tam jezdim jenom voţrat (smích). Tam to mam 

zadarmo, protoţe tam jezdim s Hellákama, viď. Vozim jim tam věci a takhle.  

J:  Jak jsi narazil na grind? 

P: Prosimtě … to člověk asi hledal něco novýho, novýho v tom punku. A hledal něco 

tvrdšího. Bych to tak viděl. A někdo to taky klasicky dotáh. Nebo někdo, pojďte tady na 
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tenhle koncert, tam hraje tohle a tohle, to by mohlo bejt zajímavý. A z toho si člověk zjistil, 

co je to zač ta kapela, a začal … A tak různě, no. … A pak kdyţ to tak vezmu, tak mně se to 

tak jako prolíná. Já jakoby nejsem vyhraněnej, ţe bych poslouchal fakt jenom todle. I dost to 

Oi a skinheadský kapely, to je mi taky blízký vlastně. A teďka i tou vizáţí, kdyţ to tak vezmu. 

… A teďka uţ, jak asi stárnu nebo nevim, tak posloucham i skáčko trošku, no. Coţ jsem dřív 

hrozně vodsuzoval, fakt jsem to ani nemohl slyšet, skoro. Teďka uţ to ňák … asi fakt věkem, 

nevim (smích). … No? 

J:  A ty by ses sám někam zařadil? Třeba jako punkáč? 

P: No to sem byl, určitě tu střední. Jako to mládí, to bylo furt. No mládí … já se povaţuju 

furt spíš za punkáče, jakoby. Jakoby srdcově. Ale právě díky těm koncertům, jak znáš hodně 

lidí, skinheadů různejch, co znam ještě přes fotbal, vlastně, ţe jo. Já chodim na Bohemku. 

Jsem bohemák od mala. Takţe tam taky něco bylo, z fotbalu, z akcí. Ty Grindery taky znam 

většinou z akcí. Ono se to všechno tak nějak propojuje. On ten punk není zas tak rozlezlej, ţe 

se ty lidi vlastně všichni znaj. A kdyţ se neznaj osobně, tak se znaj od vidění. Je to taková 

menší skupina. Není to nějakej skejťák, nebo hip hop, kde je to fakt kaţdej druhej. No… a 

tak. 

J:  Jak bys popsal ten vývoj. Vždycky to bylo přes koncerty? 

P: No tak ňák. Ţe prostě ty kapely si člověk zjišťuje postupně nebo jde na ten koncert. Za 

nás zase nebyl tolik ten internet, kdyţ jsme vyrůstali, viď. Teď kaţdej pitomec si sedne a 

stáhne si to. Ale my jsme to sháněli, ty jo. Já měl doma kazety, cédéčka snad ještě ani nebyly, 

nebo byly, ale byly hrozně drahý, zbytečný. Takový ty klasický kazety, kde ti půlka šumí a 

druhou půlku sotva slyšíš. Ale vono to bylo, ţe z toho byl člověk vţdycky nadšenej, ţe to 

sehnal, viď. Ještě bych moţná našel někde pod postelí, plnou bednu jich. Tam by se našly 

raritky. To asi jo.  

J:  A co jsi třeba poslouchal? 

P: No kdyţ to vezmu konkrétně od začátku, tak člověk vyrůstal na těch českých, Tři 

Ségry. Taková ta klasika. Visací zámek, a tak. Ale musim říct, ţe jsme jakoby poslouchali víc 

ty starší, jako věkově. Neţ nějaký jako ???, to jsem v ţivotě neposlouchal. Jako takový ty 

nový punkáče, který jsou třeba mladší jak my. Jediný třeba, jako VOH a tak. To jsou všechno 

kluci, se kterýma se znam, ţe jo. Takţe to sou známí, který si rád poslechnu. Ale kdyţ uţ 

český, tak nějaký ty starší, no. A z těch zahraničních. Nevim ty jo. Taková ta klasika. Člověk 

začínal na těch Exploitech … ty vole, mi to nemyslí (smích). Přemejšlim … třeba hodně 

blízký sou mi Oxymoron. To jsou Němci, takovej Oi punk. Pak ???, to uţ jsou Brazilci. Ale to 

to je zas uţ do toho grindu trošku. Ty jo já nevim co. Recharge mam rád. To jsou taky Němci.  

Jako nějakou echt oblíbenou teď nevymyslim. 

J:  To nemusíš. To jen jestli jsi měl nějakou oblíbenou … 

P: No to třeba na tom grindu jsem měl Cripple Bastards. Ty byli úplně … To byli Taliáni 

a jako takovej masakr.Ale z těch punkovejch … Člověk si rád pustí podle chuti, jo.  

J:  Co to pro tebe vůbec znamenalo nebo znamená být punk? 

P: V tom mládí to bylo jako takovej protest, ţe jo. Člověk je, chtěl se odlišit. Bejt jinej 

neţ ty ovce, co byli všichni. I prostě se mi to líbilo. A hlavně ta muzika mě bavila. Coţ  je 

podle mě základ. Jakoby líbí se ti to, baví tě to. I ta móda, ţe jo. Taky číro jsem nosil 

zamlada, to oblečení. Dřív to bylo takový, ţe jakoby člověkovi stačilo nějaký starý tričko 

kapely, nějakou starou koţenou bundu nebo bombera, těţký boty. A teďka kdyţ to vezmu, tak 

asi jak jakoby „stárnu“, tak preferuju uţ značkový hadry, spíš do toho skinheadskýho stylu 

trochu. Já nevim, jako Fred Perry, Everlast a todle. Anebo takový jako Lucky 13 a tak, do 

toho tattoo stylu. Protoţe vlastně … já jsem začal s kérováním aţ někdy ve dvaceti. „Aţ“ 

jakoby ve dvaceti jsem začal jednou kérkou, pak jsem si dal dva roky voraz. A pak jsme to 

nějak rozjel, ţe já teď chodim skoro kaţdých čtrnáct dní na sezení. Já chci bejt celej krom 
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obličeje. A … Takţe asi ty hadry směřuju na tohlecto. Jako Dickies, jo. Jako takovou tu módu 

těch tetovanejch … Kdyţ teda mluvim o tý módě. A co jako chceš povědět? 

J:  Mě zajímá, jak člověk prožívá být v subkultuře. Nebo jestli se to vůbec nějak 

prožívá.  
P: Jako jestli to člověk nějak pociťuje? Jakoby ze svý stránky nebo i z jiný stránky lidí, 

jakoby? 

J:  No určitě tak i tak. 

P: Tak kdyţ to vezmu od toho punkáče, tak jsem nosil číro a všichni se votočili, ţe jo. 

Teď uţ sice jsem plešatej, to uţ nikoho nepřekvapí, ale vlezu do tramvaje a stejně se všichni 

votočí, protoţe jsem celej pomalovanej, ţe jo. A jako, tohle osobně … já uţ jsem si spíš 

zvykl. Ze začátku mi vadilo, ţe se lidi votočili a čuměli, viď. Ale teď uţ jsem si udělal takový 

svoje, ignoruju to, kašlu na to, jako nezajímá mě to vůbec. A co ses to ptala? 

J:  Jak se to prožívá? 

P: Jak se to proţívá …    

Já:  Nebo co to pro tebe znamená? 

P:  Znamená … Mně to prostě vyhovuje, jakoby líp. Vyhovuje mi to, baví mě to, co 

dělam. Nebo dělam, to co posloucham, to jak se modifikuju, kdyţ to vezmu jako i todle. To je 

prostě takovej můj styl, kterej si jedu (smích) a nezajímá mě okolí, jakoby.  

Já:  A jak na to reagujou doma? 

P: Doma. No mamka … Taťka mi ve čtvrtnácti umřel. Ale oni byli stejně rozvedený, 

takţe já jsem ho vídal hrozně vyjímečně. A mamka to bere. Uţ si zvykla prostě. Já uţ jakoby 

první, tak to jako „jeţíš“, to jsem jí řekl asi den předtim, neţ jsem na to šel. To jsem jel do 

Jihlavy, tam ke známýmu. Takţe to jako byla vykulená, nebo vykulená … spíš říkala „ty seš 

debil“. No a teď uţ chodí, ale ptá se „Co máš novýho? Ukaţ?“. Stejně to zhodnotí, ţe jsem 

debil, ale uţ jo. Pak si mě vţdycky fotí a chlubí se kolegyním, „To je ten můj blbec“ (smích). 

Uţ to bere. Uţ pochopila, ţe to není něco jako jedna dvě kérky, takovýho ţe by člověk 

zkoušel. Ale ţe to je pro mě prostě ţivotní styl nebo ţivotní cíl. Kterej mě baví. Někdo hraje 

fotbal, já se nechávam kérovat, kdyţ to řeknu takhle.  

Já:  Řadil by ses do subkultury moderních primitivů? 

P: Asi trošku jo, no. Myslim, ţe uţ jsem docela dost … upravenej (smích). Jak barevně, 

tak nějaký piercingy … to jsou teda věci, který se daj vyndat, ale tak jako …, ten jazyk taky, 

já mam split, ţe jo. To uţ asi taky trochu je modifikace (smích). A já hlavně hodně se stýkam 

…Já do toho Hellu vlastně jakoby jsem se dostal díky tomu, ţe jsem tam šel úplně náhodně 

hned jak začali. Tak jsem tam šel na piercingy. Hned jsem se dal s Mílou do řeči, nějak jsme 

se bavili, bavili, a pak jsme i s Mílou rozjeli na dva roky nějakej byznys. Jsme dělali spolu, 

takţe jsme se jakoţe dobře sblíţili. A já jim i na těch show, kdyţ jsou. Tak já jim tam asistuju, 

pomáham, podiáka, tahám. Já teda osobně jsem ještě jako nevisel na hácích. Jako chci to 

vyzkoušet, protoţe mě to zajímá, jakej to je pocit. Ale chci to mít spíš někde v klidu. Někde 

v přírodě se pověsit na strom a jenom s pár lidma blízkýma. A ještě si myslim, ţe zatím na to 

nebyl čas, nebo prostě nechci to uspěchat. Vim, ţe mě to zajímá, a třeba mě to pak chytne a 

budu to dělat furt, jo. Nebo mě to nechytne a nebudu to dělat. Ale chci to rozhodně vyzkoušet. 

Ale v klidu, no. Takţe já většinou na těch Hell párty, na těch jejich show, jim pomáham spíš 

jako nějak doplněk, ţe tam jakoby něco na podiu, nebo většinou taham. Jsem celkem takovej 

silnější, takţe to utáhnu. Víš, jakoţe docela v pohodě. Nedělá mi to problém, zvednout 

stokilovýho chlapa. Takţe myslim, ţe i k nim se můţu dost zařadit, do tý jejich … . 

Já:  Zajímáš se nějakým způsobem o to, když si něco necháváš dělat?  

P: No jasný. Tak jako kaţdý je rituál pro mě. Kdyţ to vezmu takhle, tak můj tatér je 

Bulhar. A on jezdí vţdycky na tři měsíce pryč přes léto. Coţ je ideální, protoţe stejně přes 

léto je to blbý. Ale mně to prostě uţ chybí, jo? Já třeba měsíc nejdu na kérku a jsem z toho 

takovej „nervózní“ jakoby. Teda jako musim říct, ţe mi to bolí furt. A hrozně teda. Jakoţe si 
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trpim. Ale teda je pravda, ţe některý místa co mam, ty jo podpaţdí, břicho celý … to byla 

teďka hlava, co mi dělal. To jsou hrozný místa. Ale musí se to udělat, viď (smích). Nevyhnu 

se tomu, no. Člověk se na to jakoby těší. A hlavně ten pocit, kdyţ se to jakoby dodělá. To je 

super. Něco novýho. … A význam … Já jsem zase přemejšlel, co ses ptala, viď. … To má. 

Většina těch kérek pro mě má hlubší význam nebo něco to pro mě znamená. I kdyţ je zas 

pravda, ţe jak to mam samý plochy, tak mezi tim jsou věci, třeba jako rostliny nebo tak, který 

se mi jenom třeba líběj a jako doplňujou to. Jo jako tady si vem (ukazuje mi tetování na ruce) 

něco, tady kus moře. Tak to pro mě nemá význam, ţe je tam kus moře, ale je to to pozadí, ţe 

jo? Nebo třeba na boku, to potřebuju nějak dodělat, tak tam dam nějakou kytku. Ale víš, 

jenom jako, ţe se mi to líbí. Ale to ostatní, teda nějaký zvíře, protoţe já mam na sobě faunu, 

floru převáţně. Tak to prostě má něco. Teda ne úplně všechno, to nejde, to zas … Ale u 

většiny jo. Jako kdyţ vezmu svojí první kérku, tady takovej klasickej ornament, (ukazuje mi 

tetování na lýtku) debilní, jo? Tak to bylo opravdu s tim, ţe jsem tam šel. Jako vybral jsem si, 

líbilo se mi to. A byla to čistě zkouška. Protoţe jsem vůbec nevěděl, jestli mě to nějak chytne 

nebo ne. Jako vţdycky se mi to hrozně líbilo. Pokérovaný lidi, všechno. Ale nevěděl jsem, ţe 

jo. Teďka to je asi kérka, který trošku lituju, protoţe je to taková … nezapadá mi do toho. Ale 

von jí tam tim pozadím docela hezky zakomponoval. Ale jinak většinou mě to tak nějak 

napadá. Přemejšlim o tom hodně dlouho. Třeba záda mam vymyšlený od dvaceti a začínáme 

je teďka. Budeme je dělat na podzim aţ. Ale furt tam něco ubírám, vylepšuju, předělávam. A 

tak no… 

Já:  Když se tedy vrátim ještě k punku třeba, zajímal ses třeba o to, co to je punk, o 

jeho historii třeba?  

P:  Jo tak jasně. O tom si toho člověk přečte hodně na netu nebo nějaký kníţky, ţe jo? 

Tak jako s něčim tam souhlasim, viď? Protoţe to je na tom rebelství zaloţený a na tom odlišit 

se, kdyţ to řeknu jednoduše. Něco mi je, jakoţe s tim nesouhlasim. Líbí se mi to odlišení. Já 

nevim, ty jo. Počkej, popřemejšlim …? 

J:  A pochopila jsem tedy dobře, že tíhneš i ke skinheads? 

P: No jakoby, dá se to tak říct. Spíš k tim Sharps, ţe jo. Jakoby skinheads jsou normálně, 

to nejsou náckové, ţe jo? To si právě dost lidí plete. Oni jakoby vypadaj stejně, ale jsou 

jakoby antifašisti. Teda musim říct, ţe většina, některý se hlásí i ţe nejsou rasisti. Ale kdyţ to 

tak vemu, tak já jsem vyrost v Michli, kde je to samej cikán. Takţe já je jakoby moc 

nemusim, jo. No co, no. Kdyţ jsem bydlel na Ţikově, to samý. Taky je tady černo, no. Jako 

neříkam, ţe jsou špatný všichni, jo? Znam dva tři, který jsou normální, ale celkově to moc 

nemusim. Házim to do takový jedný škatulky s těma náckama (smích). Jinak jako jiný kultury 

mi vůbec nevaděj. Černý, ţlutý, jako to je mi jedno. Ţlutý aspoň makaj, viď. Můţeš si jít pro 

rohlík večer. Ty sou mi u prdele, kdyţ to řeknu takhle.  

J:  A ke skinheads jsi se dostal jak? 

P: Prosim tě, taky přes hudbu. Přes hudbu a taky přes tu módu, protoţe mě … No ono je 

to hodně s tim punkem propojený. To vzniklo společně, skoro, a hrozně se to prolíná. Na 

punkovým koncertě je třetina skinheadi a naopak na skinheadským koncertě je třetina 

punkáči, třeba. A ty lidi se mezi sebou taky znaj. A ještě vlastně přes ten fotbal. Dost. A přes 

tu hudbu taky hodně. Ţe to člověka zajímá a zjišťuje si co a jak. Všechno tak nějak přes 

známý.  

J:  Takže je ti blízký hlavně přes hudbu a přes módu? 

P: Jo no. Jako politicky vůbec. Já jsem takovej politicky neangaţovanej, ţe fakt je mi 

jedno, jestli jsou tyhle takový nebo makový. Jak mě nezajímá ani normální politika, tak mě 

nezajímá ani tadyta. Jakoţe bych byl v tomhle ohledu ňáká Antifa nebo tak, to vůbec. To je 

mi úplně u prdele. Mně jde, kdyţ to tak vezmu, fakt o tu muziku. O politiku vůbec. Přijde mi 

to zbytečný. To akorát dělá rozbroje. Pak se bavíš s nějakým pitomcem, přitom je to taky 

normální člověk, ale má blbej názor, no. Týhle konfrontaci se vyhýbam a nezajímá mě to. A i 
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kdyţ třeba něco, třeba nějakej článek, tak uţ ho ani nečtu. Protoţe si říkam, ţe to pro mě 

nemá smysl.  

J:  Pohybuješ se mezi lidma z obou prostředí ? 

P: Jako myslíš, jestli bych šel speciálně jenom tam a nebo tam?Né, to ne. Beru to jako 

celkově. Nerozlišuju to nějak extra. Jako jasný, ţe kdyţ poznám, ţe tenhle je takovej, a vim, 

ţe je to fakt jen skinheads a támhleten, ţe je opravdu ten punkáč.Já jsem spíš takovej … no 

chameleon, to se zase úplně říct nedá, ale spíš módově jsem takovej spíš skinhead nebo ten 

tattoo styl, ale ţe bych to nějak extrémě rozlišoval… Jako ţe bych šel třeba na grindovej 

koncert, tak si vzal grindový tričko, to zas né. To prostě neřešim. Prostě se oblíknu, tak jak 

mam chuť. A jako je mi to jedno, jestli se obleču do Fred  Perry a jdu s tim na nějakej death, 

kde na mě všichni budou koukat. A třeba to dělam i tak jako naschvál, třeba kdyţ jedu na ten 

grind, třeba na ten Obscene, tak vţdycky beru světlý věci. Tam jsou všichni tmavý metaláci, 

celý černý. Tak bílý triko nebo něco takovýho, to člověk vţdycky vylejzá úplně. To je spíš tak 

z prdele. Vţdycky se Sultánem si děláme, protoţe on taky jezdí. Tak vţdycky oba přijedem, 

bílý tílko a bílý ponoţky nejlépe (smích). To na nás koukaj. To je fakt provokace. Ve smyslu 

„z prdele“. Nedělam to pokaţdý. Ale jako kdyţ vim, ţe jdu a budou tam samý metaláci, 

černý. Já třeba tyhle metalisty moc nemusim. Mně nikdy nebyl metal nějak extra blízkej. I 

kdyţ ono to s tim grindem hodně souvisí, ţe ono tam je hodně těch prvků stejnejch. Ale čistě 

metal, to je vopravdu  … To jsou přesně takový ty máničky, všichni v černým. To uţ tak 

z legrace jenom.  

J:  A kamarády máš kde? 

P: Kamarádi, to jsou ty z tý základky. Tak já nevim, to jsou kluci … Jeden taky, to je furt 

takovej jakoby punkáč. Jemu to vydrţelo, takový ta klasika. Teda né klasika, jako takovej ten 

nádraţák, coţ jsme tedy my nikdy nebyli. Já to teda rozlišuju. Punkáče nádraţáky, to jsou 

takový ty, co somrujou, tykový ty špíny. Ty neberu jako punkáče. To je ostuda pro to jméno. 

Tady kaţdej vidí punkáče na nádraţí a zahrne tam i tebe, kdyţ řekneš, ţe seš punkáč. Tak 

tomu to zůstalo, je jakoby takovej normální. Pak další můj kámoš, to je učitel, ten si teď 

dodělává peďák a uţ učí, takţe ten si nemůţe dovolit nějaký extrémy. Jako muzikově to 

poslouchá furt, ale vizáţově, ţe by to, to jako vůbec. No učí tělocvik, tak uţ musí ňák jako 

preferovat … Pak je tam, další dva … dva v tý partičce jsou takový, ţe to vlastně nikdy 

neposlouchali a jsou takoví normální. Ten kluk co s nim dělal, ten taky. Ten má dlouhý vlasy, 

ale ţe by si vizáţově zakládal na tom, ţe má značkový tričko … Ten si vezme z hospody, co 

maj Staropramen triko a je spokojenej, viď (smích), tepláky a jde. No a jinak, já nevim. To je 

jakoby ta skupina, kterou vídam nejčastejc. A pak kdyţ to vezmu, tak to můţu rozřadit na 

takový … no ono se to nedá tak nějak specifikovat. Nevim, kdyţ vezmu ty lidi kolem helláků, 

tak to je taky taková jedna subkultura, viď. Pak můţu zařadit ještě ty fotbalový, tak to jsou 

další. Pak jsou ty grindový akce. Tak je to spíš asi, ţe se s těma lidma vídam spíš jako na 

akcích, no. Tak je to takový, … ţe abych s těmahle lidma šel cíleně na pivo, to asi ne úplně. 

Takţe to s těma klukama s tý základky. A nějak tak různě. Vţdycky to je spojený s něčim. 

Není to třeba jako, ţe bych … no Sultánovi jo, toho beru jako dobrýho kamaráda, tomu bych 

klidně zavolal „deš na pivo? Jo tak pojď, dem.“ Ale většinu těch lidí, co takhle znam, beru 

jako svý známý. Některý víc, některý míň. S některýma se bavim víc, s některýma míň. Takţe 

spíš je vídam, kdyţ se někam jede nebo něco.  

J:  Když se teď vrátim třeba k tomu, že jsi měl číro. Kdy a jak tě napadlo ho shodit? 

P: To já se zase občas ostříham. Je to spíš o náladě.Třeba loňský léto celý jsem měl taky 

číro. A teďka taky, jak kérujem tu hlavu, tak chodim naplno dohola. Ale jinak já si vobčas 

dám. Jako si třeba necham narůst takovej jako ostrůvek, teda z delších vlasů. Já tomu řikam 

palma (smích). Ale mně to takhle vyhovuje. Tohle si ostříham sám, viď. To číro, to potřebuješ 

někoho, aby ti to vzadu doladil, coţ je takový náročnější, ale… Ale celou střední jsem ho 

odnosil. Pak jsem jakoby k maturitě nechal narůst takový delší…nebo delší. Takový prostě po 
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celý hlavě. I kdyţ vlastně hned po maturitě jsem ho měl. Já jsem nosil číro dlouho, jo. Nebo 

tak jako s proměnama. Mně se nelíběj… kdyţ jsem byl malej, tak jsem fakt měl pilu dlouhou. 

Ale vono je takový nepraktický. A teďka, kdyţ uţ, tak preferuju nějaký krátký nebo uzounký 

prostě. A to ti naroste hned. To není problém zase ostříhat, kdyţ je chuť (smích).  

J:  Takže se stane, že máš číro a triko Fred Perry? 

P: No, to jo. To není jakoby o tom. Jakoby ţe bych musel nosit punkový trička, to ne. To 

neřešim, fakt ne. Chodim v tý módě, která se mi líbí, ale to co mam na hlavě, to s tim vůbec 

nemusí souviset. No… A co dál? 

J:  Jak to máš vůbec s prací? 

P: Já jsem po škole, to jsem si udělal maturitu. Pak jsem šel na vejšku. Tam jsem byl půl 

roku, ale fakt mě to nebavilo. Vysral jsem se na to. Pak jsem se půl roku flákal, a říkal jsem si, 

tak zkusim tu vejšku ještě jednou. A uţ jsem se nedostal. Tak jsem si řikal, kašlu na to a šel 

jsem dělat do kanclu. Dělal jsem v projekci. Tři a půl roku. Ale tam to bylo. Byl tam super 

kolektiv. Ta práce byla celkově v pohodě, ale na píču prachy. Tak to je deset let zpátky, ţe jo. 

Tak tam jsem vydţel těch tři a půl roku. Pak ke konci uţ to bylo horší. Ona ta firma byla 

původně Německá, oni se pak trhli a byli uţ jen český a pak to šlo do prdele úplně. Tak jsem 

se na to vysral. A já bych mohl jít dělat třeba stavbyvedoucího nebo něco takovýho jakoby. 

Jako školově bych mohl dělat nějakýho mistra nebo todle. Ale to se mi nechtělo z toho 

důvodu, ţe si myslim, ţe kdyţ mistr tohle dělá, tak musí umět to řemeslo, jo? Na tý střední, 

tam mě toho moc nenaučili. Tak jsem šel normálně, kamarád dělá zedníka, tak jsem mu 

zavolal. On se pořád ptal, jestliţe bych potřeboval, ţe shání lidi. Tak mu volam jako „Hele, 

co? Pudem?“. Jako, ţe bych mu šel dělat. Tak jsem začal normálně u míchačky, jak 

Ukrajinec, a postupně jsem se všechno naučil. Takţe já doteďka dělam zedničinu. Přes zimu 

dělam zedničinu a přes léto dělam dřevorubce. A vlastně já jsem makal u něj, u toho kluka. 

Tam jsem byl nějak načerno nebo já uţ nevim, jak to bylo. Tam jsem byl dlouho s nima, 

myslim, ţe skoro čtyři roky. Tam jsem se všechno naučil. Pak uţ postupně, pak jsme si našli 

kluka k míchačce a pak uţ jsem jako jel s nim, dělal jsem zedničinu s nim. A ještě jakoby 

z mý strany, já mam maturitu, takţe toho jakoby vim víc neţ zedník, ţe jo trošku. Plány a 

todle není problém. Takţe tim jsem si udělal takovou praxi, pro to svoje, ţe kdybych šel dělat 

někdy toho stavbyvedoucího, tak mu řeknu „udělej todle“, a on mi řekně, ţe to nejde, tak já 

vim, ţe mu ukáţu, ţe to jde. A ne ţe to nejde. Vo tohle mi šlo, fakt jako ten stavbyvedoucí má 

umět to řemeslo, kdyţ chce pak šéfovat někomu, kdo to dělá. Má vědět, ţe kdyţ oni začnou 

dělat nějakou výztuţ do betonu a on jim řekne, ţe podle plánku by to mělo bejt jinak. No jo, 

jenţe vono se to uţ čtyřicet let dělá takhle. A akorát se ztrapníš před těma zaměstnancema, 

„jakoby“, ţe jo? Ale pak mi došlo, ţe vlastně soběstačně ani jakoby nechci dělat. Ţe mě baví 

makat rukama, ţe to řemeslo je fakt super. Já jsem schopnej si postavit barák od A do Z. 

Protoţe, kdyţ to vezmu, udělam si tam všechno. Krom plynu snad. To jsem nikdy nedělal. 

Pak jsem vlastně skončil u toho kluka. Vono to bylo… Protoţe on dělal ještě se svým 

bráchou, nějak se to vypláclo, a pak jsme se tam neshodli kvůli prachům. A v tý době jsem se 

uţ jakoby bavil hodně s Mílou, a on zjistil, ţe jsem stavař. A Míla, z Hellu, tak jelikoţ je 

takovej obchodník prostě. Von ve všem kouká, kde by se daly vydělat prachy. Von je jako 

businessman dobrej v tomhle. Umí to prodat, věci. A právě koupili, … jak maj nový to Fallen 

Angel, novou pobočku, tak tu jsem celou postavil já. A vlastně na tomhle, oni koupili ty 

prostory, a lanařil mě, ať s ním rozjedu stavební divizi. Normálně Hell.cz, stavební divize. 

Tak jsme to rozjeli. Já jsem byl jakoby ten, co maká, ale jakoby šéf, kterej si hlídá všechno. 

Míla byl ten, kterej dává prachy a shání práci. Jenţe pak uţ na to Míla neměl čas, jako kšefty 

byly takový, ţe mně to vydělávalo perfektně, jakoby mně, kluky jsem taky zaplatil, ale Mílovi 

to nedalo skoro ani korunu. Ono je to fakt ta zedničina. Nebo není takový, vydělat pro toho, 

kdo nad tím jenom stojí. Dva roky to šlo. Rok jsme stavěli toho Anděla, plus nějaký 

melouchy a támhle. Pak jsme rok jeli různý kšefty, ţe jsme dělali v tom baráku celou fasádu a 
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různě, ţe jako Míla dohazoval. On do toho šel ještě s tim, ţe měl kamaráda v nějakým, ve 

Skansce nebo v nějakým prostě velkým podniku, kterej mu slíbil, ţe mu bude dohazovat 

kšefty. Jenţe ten se na to nějak vysral a vod něj jsme neviděli ani jeden kšeft. Coţ na to jako 

Míla dost spolíhal, protoţe z toho by šly … On dělá jakoby, má svojí práci, pak má to studio, 

a je hrozně vytíţenej. Nemá čas skoro. Takţe von potom neměl čas jakoby shánět tu práci. 

Tak jsme to potom rozpustili. Von si potom vlastně na moje jméno zaloţil ţivnost ještě, na ty 

stavební práce, aby se to jako mohlo dělat. A kdyţ to skončilo tohle, kdyţ jsme se domluvili, 

tak já jsem se rozhod, ţe jsem si udělal ţivnostňák. A díky tomu, ţe jsem měl tu ţivnost, tak 

jsem … to je ţivnost, která musí bejt podloţená nějakou praxí a ještě něco víc jakoby. A díky 

tomu, ţe jsem to jakoby převed na sebe, tak jsem jakoby získal to, ţe můţu dělat to samý. A 

plus jsem si tam dal ještě … protoţe v tý době uţ jsme uvaţovali, ţe půjdem do toho lesa. 

Protoţe jeden kamarád, Shelly, co s nim makam, tak on tam dělal od mala. Voni tam maj 

chatu v tom Stráţným, a von v tom lese dělal jakoby nárazově. A von říkal, „ty jo, to je super, 

v tom jsou prachy.“ Tak jakoţe to zkusíme. Tak jsem nad tim uvaţoval. S Mílou jsem se 

domluvil, „hele, kdyby byl nějakej kšeft, tak dohoď něco“, takţe on doteď někdy zavolá, 

„hele, mam tohle“. Tak jako dobrý, to vemu nebo nevemu, podle toho, co to je. Ale jinak 

oficiálně ta stavební divize nefunguje. No a teď teda přes léto dělam v lese, vod dubna do 

října? Prostě, co je votevřenej park. Tak dělam v lese. A v zimě dělam zedničinu, normálně 

vevnitř.  

J:  Když jsi na Šumavě, chodíš tam na nějaký akce? 

P: Hele, na Šumavě jsme přes tejden. Víkendy jezdíme většinou do Prahy nebo ňáký 

akce, ţe jsou. Ale jako v tom lese to je tak, ţe přijdeš ráno v 9 do lesa a v 9 vodcházíš. Tam 

těch dvanáct, deset hodin v tom lese seš, masakr jako. Kdyţ je počasí teda. Nesmí chcát. Kdyţ 

chčije, tak je to v prdeli. To většinou sedíme v hospodě (smích). Ale jinak tam na nějakou 

zábavu moc času není. A v pátek jedem sem. Já mam motorku, takţe jezdim na motorce. 

Shelly taky někdy, jak kdy na motoce. Teď jí prodal a zas si chce kupovat nějakou novou, 

takţe … No snaţim se ty víkendy bejt tady. A hlavně já mam ještě syna hlavně, takţe taky 

kvůli němu. Teda s tou holkou jakoby uţ nejsem, ale von je malej ještě, tak ať ho vídam 

aspoň o víkendu. Jako kdyţ jsem v Praze, tak je to jednoduchý. To kdykoliv mam čas, tak ho 

vidim.  

J:  Kolik je synovi? 

P: Teďka rok a půl. Malej ještě. 

J:  O víkendech chodíš na koncerty? 

P: Hele teď to musim, říct, ţe … Jako dřív… dřív, kdyţ jsem nebyl v pátek v sobotu v 

hospodě nebo na nějaký akci, tak to nebyl víkend. Teďka uţ jsem v pátek kolikrát klidně 

doma, jestli je to tim, ţe stárnu nebo nejsou ani peníze, i kdyţ ty jsou vţdycky, ale jako 

vţdycky se najde. Ale uţ to není tak frekventovaný, jakoby tolik. Třeba včera jsem byl na tom 

Točníku. Poslední dobou bylo pár dobrejch. Já uţ takhle … vybírám si. Jako těch koncertů je 

dost teďka, ţe jo? Dřív jsme fakt chodili támhle na posraný Visáče, zamlada, ţe jo? Ale teďka 

jako jedu, i díky tomu debilnímu facebooku, kde ti furt cpou nějaký nabídky nějakých akcí, 

tak si opravdu vybíram. Buď kapely, který jsem ještě neviděl a chtěl bych je vidět, nebo jsem 

je viděl a líbily se mi nebo jsou moje oblíbený. Ale musim říct, ţe to je jedna nebo dvě akce 

za měsíc.  

J:  Když už teda jdeš, tak na co? 

P: To je podle toho, co je. Klidně zajdu i na ňáký psychobilly, kdyţ to tak vezmu.  

No vidíš, to jsem ani nezmínil. To taky jakoţe, ale jako … no moc to nemusim extra. 

Já spíš, ţe mam kamarády, co maj kapelu, co tohle hrajou, tak jsem byl párkrát na 

jejich koncertě. Ale to zas extra oblíbenej styl není. Ale … ale, ale, ale, co jsem chtěl 

říct?  

J:  Na co chodíš, když chodíš?  
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P: Jo! Ty vole. Já jsem dneska vygumovanej. Taky je to vo tom, co je. Jako řeknu to 

takhle. Na grind tady v Praze skoro nezajdu. To musí fakt něco jednou, co je zajímavý. To 

fakt jedu radši jednou na ten Obscene třídenní, čtyřdenní, nevim. A tam si tu muziku uţiju. 

Kdyţ to tak vemu, tak mi to stačí jednou za rok pořádně. Ale kdyţ jdu, tak jdu na ňákej punk, 

crust nebo něco takovýho. Nebo na nějaký skinheady, co mam. Na ty skinheady teda spíš 

chodim, kdyţ tam hrajou ňáký známí. Já mam dost kluků v těch kapelách, co hrajou, tak 

jakoţe je znam. Tak spíš zajdu na ně. Plus tam je něco dalšího, co neznam nebo znam, ale 

preferuju to, ţe znám „je“! Tak tam zajdu spíš, kdyţ jsou tam známí. Kdyby tam nebyl nikdo 

známej, nějaká kapela pro mě, tak bych moţná na ten koncert ani nešel. A na ty punkový 

taky. Prostě vybíram si, vybíram.  

J:  Ok. Pojďme se teď vrátit k tomu, když jsi začínal s punkem. Jak to probíhalo? 

Pamatuješ si to? 

P: No ty jo… To začalo asi uţ na základce, moţná v devítce, uţ. První, to jsem byl po 

nějakým vysvědčení. To jsem si nastříkal hlavu nazeleno nějakýma sprejema. Pak jsem měl 

zelenej polštář. To jsem měl ještě normálně vlasy. Pak jsem si nějak ostříhal to číro. To teda, 

kdyţ jsem s tim přišel domů, to mamka byla trošku vykulená. To byl nějak začátek prváku 

úplně.  A … co ses ptala? 

J:  Jak jsi začínal s punkem? 

P: Já jsem fakt úplně dutej. No začínal jsem tak nějak klasicky. Člověk tak nějak začínal 

zjišťovat, co ho baví, viď? Koupil si ňáký tričko na akci punkový. A spíš tam jsme tu módu 

nijak neřešili. To fakt stačila koţená bunda s ňákym… To byly takový ty klasický punkový 

začátky. Kdy prostě vopravdu to člověk neřeší. Pak postupně si vytřibuješ (problém 

s vyslovením slova) jakoby ten vkus, ţe jo (smích). (Ty jo, já se bojim toho piva dneska. Já 

jsem si dal dneska ráno pivo, jsem měl s bratrancem sraz. Teda sorry, ţe odbočuju. Tak jsem 

si dal pivo, a měl jsem z toho půl dne škytavku. Teď mi z toho tahá v krku. Proto jsem si dal 

tohle. Jinak bych si dal pivo, ale já se bojim, ţe začnu zase škytat. To nevim, jak to udělam na 

tý ochutnávce.) Od čeho jsem odbočil zase?  

J:  Pořád od toho punku, jak to začínalo. Bylo vás v tom víc? 

P:  Hele to jsme s těma klukama pořád z tý základky, s tim Keňou a s tim Krošem, tak my 

jsme taková trojka, my jsme do toho vlítli tak nějak společně. Právě jsme ty akce tak nějak 

obráţeli společně. Pak tam bylo ještě pár dalších, který se chytli. Některý to přešlo, některý to 

drţí do dneška, nebo nepreferujou todle, ale třeba to poslouchaj furt. A nás to jako chytlo 

dost. Takţe nějak takhle. A pak člověk začal poznávat ty lidi z akcí. A Kroš chodil ještě 

s Ondrou Balvínem, coţ je je basák z Pins and pints, jestli znáš? Tak s nim chodil na gympl. 

On chodil o rok vejš. Tak vod něj. Von byl takovej ten … jak my jsme to vţdycky rozlišovali, 

ţe my jsme byli takoví ty začátečníci a voni byli takoví ty punkáči, ty starší. My jsme se pak 

k tomu do těch dvaceti taky dostali. To byli ty starší, ta generace, to byli takoví ty „idolové“. 

Nebo idolové, to se nedá říct, idolové byli z těch kapel. Ale takový ty vzory, ţe si člověk 

říkal, „tak takhle bych chtěl za dva roky vypadat, to jo“. Tak právě ten nás zásoboval, Korše 

(???). My se známe dobře s tim Ondrou. Tak ten nás zásoboval kazetama, a právě díky tomu 

jsme přešli z těch českejch, na těch jsme úplně jen začli. A pak jsme přešli na ty cizí, na ten 

klasickej punk, na tu pořádnou muziku jakoby. Ne na ňáký český tady odrhovačky (smích). Já 

ty český jako opravdu moc nemusim. Jako začal na tom člověk, protoţe jsme tady nic neměli 

po ruce. Ale pak díky tomu Ondrovi … kdyţ to tak vezmu, tak ten Ondra nás nakop nějakým 

směrem asi nejvíc. Protoţe on měl hrozně tý muziky, tak nám to nosil ty kazety, jsem to 

vţdycky nějak nakopíroval všechno, no.  

J:  A ke skins jsi se dostal jak?  

P: Ke skins … to vzniklo aţ tak nějak časem. To vzniklo aţ tak ke konci střední. Já jsem 

měl ještě jednoho spoluţáka. Ten byl… on byl stejně starej, ale chodil o třídu níţ, protoţe byl 

rok v Americe. A von byl právě z takový tý jiný bandičky, od těch skinheadů spíš. Tak s tim 
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jsem se bavil. My jsme se znali taky přes nějakýho známýho prostě. Tak k tomu jsem se 

dostal spíš přes něj. Všechno přes známý takhle nějak. Pak spíš, ţe se o to člověk začal 

zajímat. Ta móda se mi líbila a todle, ţe jo?  

J:  Takže tohle bylo teda až později, jo? 

P: No aţ tak na konci tý střední. Střední byla takovej ten klasik, klasik punkáč (smích). 

Takovej ten objevovatel. To byl člověk mladej. To jsme chlastali, ty jo. To byla hlavní náplň 

ten alkohol a nějakej ten koncert to uţ byl … to dycky Kéňa přijel na koncert, viď, ještě neţ 

hrály kapely, tak uţ spal voţralej na podiu. Von to tak má dodneška, tedaaaa … vobčas 

(smích).  

J:  A když přišli skinheads, přestal jsi poslouchat punk? 

P: Ne, ne. Já punk posloucham furt. Pak jsem měl to období grindový, kdy jsem si třeba 

jel dva roky todle. Pak to člověka vomrzí, vono je to takový potom furt stejný, mi příde. Jako 

doma si to nepustim. To fakt na koncertě jenom. A ty skinheads, to je hrozně s tim punkem 

spojený. Ta muzika je skoro stejná, jenom je to vo textech a vo těch lidech, ţe vypadaj trochu 

jinak, viď. Jinak si to je, podle mě, hodně blízký.  

J:  Jak vnímáš texty? Řešíš to? 

P: No hele já neumim pořádně ţádnej jazyk. Já jsem měl čtrnáct let němčinu, ale 

nekoupim si pořádně moţná ani rohlík. Na jazyky nejsem extra talentovanej. Angličtinu jsem 

nikdy ve škole neměl, jako něco člověk rozumí. Ale nedomluvim se s Anglánem, kdyby na 

mě začal brebentit. To mě jediný sere ty jazyky. Ţe to sem měl vypadnout někam do ciziny, 

aspoň na rok nebo něco takovýho by to chtělo. A teď to uţ nejde, malej tady jako závazek, 

viď, a takový ňáký. To bylo tim, ţe vţdycky jsem měl ňákou přítelkyni, a kdybych odjel, tak 

by to zkrachlo. A teď kdyţ se nad tim zamejšlim, tak jdu pořád ze vztahu do vztahu, ty jo. A 

jako, ţe jsem měl i nabídky. Kámoš tam byl, čtyři roky v Anglii. A vţdycky jakoţe „pojď, ty 

jo práce, prachy vyděláš“. A já si vţdycky říkal todle … A nikdy jsem se k tomu nerozhoupal. 

Coţ teda musim říct, ţe na jednu stranu mi to sere. Ale já jsem zase člověk, co má rád nějaký 

to zázemí. Spíš kvůli tomu jazyku mi to sere, ne kvůli tomu co bych tam dělal. To bych tam 

někde myl nádobí, jo? Takţe ty texty většinou nerozumim. Jako víš, kdyţ někde narazíš na 

nějaký přeloţený, tak si to rád přečtu. Vono dost věcí víš, to sou takový ty jasný… Jako jak 

říkam, nemusim takový ty politický. To mi je opravdu jako… Jako většina kapel zpívá odlety 

politický texty, ale co? Mně sedí ta muzika … Ty texty jsou taky samozřejmě důleţitý, ale jak 

jim moc nerozumim, tak mi většinou nic neřeknou. A zase kdyţ posloucham některý ty český, 

tak si říkam, „ty vole, to jsou sračky“, víš. Jakoby kdyţ se nad tím zamyslíš, tak jsou to 

píčoviny. A kdyţ slyšim ty anglický, tak ještě, ţe tomu nerozumim, protoţe by se mi to 

přestalo líbit úplně. Někde jsem narazil na něco přeloţenýho, tak to jsem si říkal, ţe ta 

písnička je úplně vo ničem, jakoby, kdyţ to tak vezemš. Takhle kdyţ jí nerozumim, tak je 

dobrá, ale kdyţ jsem si jí přečet, tak tam vlastně zpívaj úplný hovna. Jasně, chápu to. 

Nemůţeš vymyslet nějakých patnáct písniček na album, aby všechny měly nějakej duchaplnej 

názor, jo, i kdyţ asi jo, ale tak vobčas taky musej zpívat blbosti.  

J:  Takže politický texty ti nevadí? 

P: No to mívaj dost tyhle kapely. Ale tim, ţe tomu nerozumim, tak je mi to jedno. Líbí se 

mi to, ţe jo (smích). Ale jako většinou, kdyţ se mi ta kapela líbí, tak se o ní zajímam i víc, a 

víš, ţe jsou takový a makový, ţe jdou timhle směrem, ţe jsou vegeteraiáni, ochránci zvířat 

nebo … Jako v tomhle se já teda zrovna nějak neangaţuju. Já mam zvířata rád, ale ţe bych 

byl ten, co chodí protestovat třeba proti koţešinám …Já třeba jezdim na motorce v kůţi, ale 

jako … je to tak a nezměnim na tom nic, takţe mi to přijde zbytečný.  

J:  Teď když jsi na to narazil. Angažoval ses někdy v nějaký subkultuře? 

P: Hele, angaţoval … to se jako nedá říct úplně. Kdyţ to vezmu, tak v tom stylu byl 

základ ta hudba, která mě bavila. Ale jako, ţe bych se někde … Kdyţ byly ty street party, 

kdysi , takový ty velký, tak to jsem asi na dvou, na třech byl. Teď nevim, jestli se to ještě 
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vůbec dělá. To byla prdel. To se sešlo hrozně lidí. Taky nějaký demonstrace, kdyţ jsme byli 

malí. Já uţ si teď za boha nevzpomenu, co to bylo. Kvůli čemu to bylo. Ale spíš to bylo něco 

ne úplně politickýho, holt. A člověk se spíš vyřádil na tom fotbale, kdyţ jsem byl mladší. To 

se jezdilo na výjezdy, i v kotli, ty různý „potyčky“, občas. Ale na to jsem zas nebyl úplně, 

abych byl takovej ten, co se jezdí jenom mlátit, tak to mě nebavilo nikdy. Ale jako, ţe by 

nějak demonstrace nebo tak… To dělaj takový lidi, přesně … Jako znam takový, jako třeba 

z tý Antify. Ty chodí támhle na Prvního máje protestovat a támhle, ţe někdo něco. Nevim, byl 

jsem pár, ale teď si nevzpomenu za co. Ale ţe bych si tohle ňák extra vyhledával, to určitě ne. 

Mě bavila ta muzika, na tom stylu, a nebavilo mně nějaký todle. Protoţe tyhle věci mně 

přijdou uţ jako do tý politiky, ţe to je kvůli něčemu, a to mě nebere a nezajímá (smích).  

J:  Jak to je s tim fotbalem?  

P: Já uţ teďka nemam moc času. A hlavně já fandim Bohemce, a voni uţ teďka nehrajou 

doma v Ďolíčku a teď ten stadion, kde hrajou, tam jsem řekl, ţe nepáchnu. Voni musí hrát na 

Slávii. Já sem prostě řekl, ţe tam nepáchnu, a chodim jenom na Béčko. A to je fotbal, ţe se na 

něj nedá koukat, takţe tam chodim spíš, ţe tam choděj známí. Dáme pivo, popijem. Je to ještě 

v nekřesťanskej čas v deset ráno, viď, v sobotu. Jako tam fakt nejdu za fotbalem, tam jdu 

opravdu pokecat s lidma, zajít na dvě pivka a domů. A kdy jsem to … no? To fakt asi ten 

konec tý střední, kdy jsme jezdili nejvíc. Kdy jsem jezdil jakoby ven, výjezdy. A pak mi to 

taky nějak pustilo. Jsem chodil uţ jen na domácí a … Jako sleduju to tabulkově, jak jsou na 

tom a tak. Ale taky uţ ne tolik, co dřív. Taky uţ na to nemam čas.  

J: Jaký lidi chodí na fotbal? 

P:  Jo hele, právě Bohemka je jedinej tým, kde kdyţ tam přijde punkáč, tak to nikomu 

nevadí. Protoţe většinou v těch ultras jsou prostě náckové. No tak jeden ze sta klubů je 

normální, kam fakt můţeš přijít a nikdo ti neřekne půl slova, ţe máš číro nebo táhlem, tohleto, 

nebo propíchanej ksicht. Jako nikomu to nevadí. Protoţe Bohemka propaguje to, ţe je 

anitirasistickej klub, a jsou v tomhle tolerantní. A ty fanoušci … choděj tam prostě ty lidi, 

s kterýma já se vídam na koncertech. Ţe tam chodí punkáč, vedle něj stojí skinhead a vedle 

něj stojí grinder, a všichni fanděj, kdyţ to řeknu takhle jednoduše. Teda tyhle ty tři mně 

nejbliţší skupiny, jo? A kdybych takhle šel na Spartu, tak tam vlezu a ještě před bránou 

dostanu do drţky a ani se tam nedostanu., protoţe tam chodí náckové. Tak to se mi na tom 

klubu líbí. Protoţe já jsem vyrost v Michli, coţ je jakoby hned u Vršovic. A ani jsem to 

nevěděl, kdyţ jsem byl malej. Ale Bohemce jsem fandil vţdycky, vod mala. A to jako spíš 

člověk, ţe jsme tam bydleli, tak se tak vybralo, tady se vyrůstá, tak tady budu fandit. A pak 

kdyţ jsem postupně zjistil, ţe to i takhle, tak jsem si říkal, „ty jo, super“. A pak i moţná 

z toho důvodu tam člověk začal chodit jakoby víc. Tam je to mix. Tam je opravdu kaţdýmu 

jedno, jak vypadáš. Nejsou tam konflikty, prostě. A právě ten kamarád Kokroš (???), ten co 

teďka učí, tak von je slávista, nebo byl, a chodil s náma i na Bohemku. A ten říkal, hele já, 

kdyţ jsem měl číro, tak jsem vţdycky chodil v kšiltovce, kapucu, normální hadry bez ničeho, 

viď. Takţe von říkal, „já jsem ta vţdycky šel v šusťákovce, mikinu bez ničeho, a šel jsem. A 

doufal jsem, ţe mi nikdo nesundá čepici, abych nedostal do drţky“. Jako přehánim to, třeba 

by to takový hrozný zas nebylo, ale tady je to fakt jedno, coţ je fajn.  

J:  Ani sám neřešíš, kdo je kdo? 

P:   Ne, ne. Tam jde o to, ţe fandíš stejnýmu klubu. Tak by to mělo vypadat v kaţdým 

klubu, ale bohuţel ty jádra jsou většinou ty plešky, náckové, který řešej tu politiku, řešej ty 

názory, řešej tu vizáţ. Takţe tě mezi sebe ani nepřijmou, ani kdyţ fandíš stejnýmu klubu.  

J: Jak vycházíš s náckama?  

P:  No párkrát jsem dostal do drţky, párkrát voni. Ale jako jo…musim to zaklepat, ţe se 

tak nějak míjíme, relativně.  

J:  Ani na koncertech se nepotkáváte? 
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P: Výjimečně. Jednou snad, to jsme byli na nějakých Třech sestrách, kam jsme se šli 

podívat jen tak z hecu. To nám bylo ňákých patnáct let. No a pak jsme jeli, do metra jich 

nastoupilo asi šest a my jsme byli tři, jo. Tak ty nás zrubali hodně. Ale jinak musim říct, ţe 

tolik konfliktů nemam. A hlavně já si myslim, ţe já jsem takovej vizáţově, ţe si to leckdo 

rozmyslí, se do mě naváţet. Takţe i proto moţná. Jako potkáváš je. Vidíš, ţe … řeknu to 

takhle … Náckové jsou posraný, kdyţ je sám nebo dva, tak si nedovolej. Kdyţ je jich deset, 

tak si dovolej. Ale to je většinou v kaţdý skupině, ţe jo? Kdyţ bude punkáč, tak si taky 

nedovolí na dva nácky, a kdyţ jich bude pět, tak si dovolej. Ale já nejsem ten typ, co by 

vyhledával bitky nebo něco takovýho. Jako přimíchal jsem se do dost věcí za tu éru, ţe jo. I 

v hospodě se to servalo, tam naběhly plešky, viď. Ale já si řikam, jako, nejsem srab, ale 

nevyhledávam to. Říkam moudřejší ustoupí, co bych se mlátil s nějakým pitomcem. Ať se jde 

vymlátit někam na fotbal (smích).  

J:  Na fotbale to je asi docela běžný? 

P: Tam to bylo, ještě kdyţ jsem tam chodil hodně. Ještě kdyţ jsme hráli první ligu, teď jí 

teda hrajem taky, ale v tý době to nebylo tak střeţený. Tak to tam vţdycky nabíhalo do sebe. 

To bylo takový postrkování. Ale jako, ţe bych jezdil někam na ty fighty, kdy se domluví 

dvacet na dvacet, ţe si jsou rozbít hubu, tak to mě fakt nebere. Taky jsem se k tomu 

přichomejt. Jsem jel, kdyţ jsme jezdili výjezdy, tak tam se vţdycky něco semlelo. K rvačce na 

fotbale jsme se taky přimotal kolikrát a přes hubu jsem taky dostal. Ale jako, ţe bych to 

vyhledával? To bylo spíš v takový tý euforii. Jako prohráli jsem nebo vyhráli, to uţ je jedno 

(smích). Klasika. Ale ţe bych byl takovej ten, co tam jezdí kluci jenom kvůli tomu, aby se 

tam servali, to ne. Jsou kluci, který tam jedou, je jich třeba dvacet, čtyři auta, a nejdou na 

fotbal, jedou předtim se někde porvat. Pak se na ten fotbal ani nedostanou, nebo je tam 

nepustěj. Tak to mě opravdu nebralo. Jako znám jich hodně takových, právě z toho fotbalu. 

To jsou skinheadi většinou. Jsou namakaný, boxujou většinou. A ty to dělaj, prostě je to baví. 

Je to takovej jejich ţivotní styl. Všichni jsou rozsekaný, samá jizva. Jako mně by to vadilo i 

vizáţově. Protoţe já mam díry v uších, dermály, cecky, viď. A to je jasný, ţe by hned po 

tomhle šly. To sou kluci, který nemaj jedinej piercing. No tak oni tim ţijou, no. Tak kdyţ je to 

baví … Neodsuzuju to.  

J:  Řekni mi něco o tvých modifikacích? Dost často na ně narážíš.  

P: Modifikace? No já jsem začal … teďka kdyţ to vezmu s těma dětma, „dětma 

v uvozovkách“, který začínaj uţ někdy v patnácti kérkama a jsou propíchaný. (Moţná to 

pauzni. Já to musim rozdejchat.)  

J:  Škytavku? 

P: Jo, já jsem se napil … 

 No tak kdyţ to tak vezmu, tak jsem začal pozdě proti těm, co jsou dneska všichni uţ 

vopíchaný odmala. Kdyţ to tak vezmu, tak z piercingů jsem neměl skoro nic. To jsem měl 

tady jednu nahoře v uchu. Tam jsem měl jenom krouţek. To jsme si píchali asi v osmnácti aţ 

nebo něco takovýho. Jsme si s Keňou navzájem kaţdej píchli ucho. Pak jsem měl vlastně jako 

první piercing oficiální. To jsem měl jazyk píchlej. To bylo někdy … to uţ bylo snad ve 

dvaceti. To uţ jsem měl snad i kérku, tu první. To bylo ve dvaceti. Vim, ţe jsem šel na tu 

první kérku. Pak jsem si dal dva roky pauzu, ţe jsem to nějak neřešil. Jenom jsem jako 

přemejšlel, co dál. Byl jsem rozhodlej, ţe budu pokračovat. A hlavně jsem hledal tatéra 

jakoby. Na tom prvním jsem byl v Jihlavě. Tam mi to doporučil kamarád, kterej měl od něj 

rameno. Tak to jsem jenom zkusil. A von byl takovej jako jooo, šikovnej, ale nebylo to vono, 

co bych chtěl. Pak jsem byl v Třebíči. Pak jsem jeden čas jezdil hodně do Třebíče právě 

jenom na kérky. Toho mi ňáký známí doporučili, a ten byl dobrej, ten mi dělal tady celou 

ruku a ještě další věci. Tak tam jsem jezdil. Ale to uţ bylo třeba dvaadvacet, třiadvacet. No a 

pak to začlo. Tam jsem jezdil jednou měsíčně, skoro pravidelně. Pak jsem našel tady v Praze 

Bloody Blue toho Ríšu. To byl Slovák. A ten mi dělal nohu a hrudník, mi dělal. No a pak 
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vodjel do Anglie makat, viď. No a pak jsem přešel k Zhivkovi a to je podle mě asi nejlepší 

tatér v Čechách. To je opravdu Pan umělec. No a u toho jsem doteďka. Já mam většinou třeba 

deset termínů za zimu a deset za jaro, ţe mam tak jakoţe kaţdých čtrnáct dní nebo kaţdý tři 

tejdny mam sezení krom toho tříměsíčního léta. Ale von je takovej, ţe mi ty termíny občas 

odřekne, protoţe má syna, kterej je ňákej nemocnej dost často. A von ví, ţe já mam těch 

termínů jakoby hodně, tak odřekne radši mně, neţ aby odřek někoho, kdo mu jde na první 

kérku. Coţ mě sere, na jednu stranu, protoţe mi to odřekne vţdycky hodinu dopředu. Tak já 

mu vţdycky říkam, „hele, napiš mi to dopředu. Vţdyť to vidíš, ţe nestíháš.“ A von „jako 

kámo, hele …“, no umělec je to, prostě. Tak já to jako beru. Ale jako je to blbý, kdyţ já pak 

jedu na motorce ze Šumavy, přijedu sem na kérku vyfluslej a von mi řekne, „jé, ty jo 

nestíhám“.  Tak to kdyţ uţ, tak to mu radši zavolam.“Platí to?“ „Jo, platí to.“ Nevim, jen tak 

se projet do Prahy mi přijde zbytečný. No a piercingy, kdyţ se vrátim k tomu. Tak to jsem 

začal, to jsem měl ten jazyk první. To mi bylo taky nějak dvacet. Pak jsem si dal pauzičku. A 

pak jsem se dostal k tomu Hellu, no. No a v tom Hellu, tam jsem jeden čas chodil s jednou 

piercerkou. Nebo vona tam byla na zaučení. A s tou hodně ty piercingy, jsem to ňák tak 

rozjel. Teď uţ mam i něco vyndaný. Tak já jsem měl třeba kromě těch deseti, co mám, tak 

jsem měl co mi jako vydrţely. A uţ jako vim, ţe to nechci rozšiřovat. Ještě maximálně nad 

jednim uvaţuju, ale to nevim. Ten je takovej náročnej na hojení. Ale já jsem takhle 

spokojenej. Ale jediný, co já mam, tak mě uţ jakoby nebavěj normální šířky piercingu, Já uţ 

všechno vytahuju, ţe jo. Třeba uši, ty uţ vim, ţe nechci zvětšovat. Mam je vytaţený, vim, ţe 

bych tam asi tři milimetry ještě nandal. Já je vyndavam normálně zavřený, kdyţ si to čistim. 

Ale pak co bych chtěl. Tak já mam septum píchlý, měl jsem to roztáhlý na sedm milimetrů, a 

pak jsem to někdy, kdysi ztratil na Silvestra, voţralej, a stáhlo se mi to na čtyřku. Takţe mam 

prostě jenom díru čtyrku. Proto mam ten nos takhle jakoby vytaţenej dolů. Já jsem měl 

normálně rovnej. A to chci vyříznout na tak osmičku, devítku. To jako vim, ţe to chci. Ale uţ 

to chci asi dva roky a pořád jsem to k tomu neodhodlal. A chci, aţ se to zahojí, tak tam 

nenosit nic. Mít tam prostě jenom díru. Mně se to hrozně líbí, prostě jenom díra. To bych 

mohl spíš začít něco šňupat, co (smích)? To mě nebaví. A pak co mam bradavky, tak ty chci 

mít na pětku roztaţený. Jednu mam na pětku a druhou mam na dva a půl. Ta se mi ňák 

zanítila, kdyţ jsem to roztahoval, a já uţ jsem na to tři roky nešáh. Bojim se, ţe se to zanítí 

znova. No vidíš, já jsem chtělat zavolat Mílovi. Zejtra chci jít Mílou, protoţe já mam jakoby 

taky Alberta, v péru krouţek, a toho chci taky roztáhnout na pět. Uţ jsem na dva a půlce. A to 

chci taky na pět. Jakoby všechno to chci roztáhnout. Kromě těch, co mam v nosu. Ty mam 

úplně minimální, ty se mi líbí jenom takhle malý. No a to je asi z piercingů všechno. Pak jsem 

měl ještě píchlej pupík. V jazyku jsem měl tři, jenţe to jsme vyndali kvůli tomu splitu. Já 

jsem právě přemejšlel. Já jsem měl prostředek, klasicky. K tomu je to dořezávaný. A pak jsem 

měl i boky, jakoby dál. Takovej trojúhelník jsem tam měl. A právě jsem přemejšlel, ţe bych si 

dal do těch špiček. Oni tam ty díry jsou pořád vidět, šlo by to zase propíchnout. Ale nevim, 

jak by se mi zhoršila mluva, protoţe se mi srovnala úplně normálně. Tak na to asi kašlu. Já uţ 

jsem si zvykl, ţe to je bez toho. Uţ mi je to pohodlný. Já sem měl třeba sedum let ten jeden 

piercing, a pak jsem si tam dva přidal jakoby půl roku před tím splitem, takţe jsem to tam 

moc dlouho jako neměl. A ten jeden. Kdyţ jsem si ho vyndal, tak … hrozně mi to chybělo, 

jo? Ale teď, kdyţ mam tohleto, tak uţ jako nemam potřebu, no. Pak jsem měl tady uzdičku. 

Pa ňáký další, co jsem vyndal, protoţe mi to nesedělo. Tak jako uvaţoval jsem… moţná ještě 

něco jsem měl. Ale vim, ţe uţ piercing jako rozšiřovat nechci. Jediný co ještě, ţe chci do 

penisu jakoby horizontálně propíchnout a roztáhnout taky na pětku. Ale to je právě, ţe se to 

hojí šest měsíců nebo aţ deset, a to se mi nechce (smích). Tak nevim, no. Tak asi dotáhnu 

toho Alberta na těch pět a uvidíme. Ta bradavka taky. Já mam doma náušnici do ní furt, ta uţ 

mi tam leţí dva roky. A furt to bolí jak sviňa. Ono je to takový zapouzdřený a nechce se mi do 

toho. Septum ještě a jinak nechci uţ nic. No a dokérovat celý tělo. Vlastně krom stehna, zad, 
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týdle ruky. Mam jenom pravý stehno volný, záda, pravou půlku zadku, tudle ruku pravou a 

krk zepředu.     

J:  A to jsi stihnul za kolik let?  

P: Ty jo šest, sedum. 

J:  A jak dlouho máš jazyk (split jazyka)? 

P: Jazyk mi dělali před třema rokama. 29. října. To si pamatuju, ale nevim teda rok. 2008 

myslim, tak to uţ budou za chvíli čtyry.  

J:  Co tě k tomu motivovalo? 

P: Mně se líběj celkově plazi a tyhle zvířata. Jsou mi takový blízký. Já jsem se o to čtyřy 

roky zajímal. Uvaţoval jsem nad tim. Viděl jsem to někde na ňákým videu. Prostě mně to 

fascinovalo. Přemejšlel jsem nad tim a věděl jsem, ţe tady to nikdo nedělal. A jediný, co 

dělali jako víc, byly třeba ty implantáty, co měl Sultán třeba, tak v tom Hellu. Tak jsem se 

zeptal Míly, todle todle, chtěl bych to a co ty na to? No tak von nad tim začal taky uvaţovat, 

viď. No a pak jsem byl první, komu to vlastně dělali. Já jsem byl takovej pokusnej králík 

jejich. A chtěl jsem to teda s umrtvením. Coţ třeba Sultán, ten to nechtěl s umrtvením, ale ten 

byl aţ třetí. A já jsem to měl teda s umrtvením, protoţe za prvý jsme nevěděli, co to udělá, jak 

se to bude chovat. Jako šel jsem do toho, měli jsem všechno načtený. Já znam ještě jednoho 

kluka, kterej … já jsem byl vlastně v republice druhej a ten kluk byl vlastně první. To je 

týpek, von je teplej. A ten je v pohodě. A má samý vyřezávání taky z Hellu na sobě, kam 

chodí. A on byl z Uherskýho Hradiště? … nebo něco takovýho, a von si to udělal sám. On ten 

práh bolesti má úplně jinej, moţná jak je právě buzerant, tak to má hozený trochu jinak. No 

tak on si to udělal sám. Jako, ţe se o tom hodně bavil s těma cizíma chlapama, co to maj. 

Bavil se o tom i s ňákým tim modifikátorem, kterej to dělá v cizině. Tak ten si o tom vyčetl 

asi jako já taky hodně. Mi psal, „ty vole, jsem dneska přišel domů, věděl jsem … Pravej čas! 

Vzal jsem skalpel a řezal jsem, dokud to šlo“ (smích). Ty vole. Ale von to má … Já to mam 

jakoby kulatý zevnitř. Ale von jak to má řízlý a nemá to zašitý, tak má ty strany hrozně rovný 

a ještě je to slyšet i na tom, jak mluví. On to má prořízlý hrozně dozadu. On si to pak 

prořezával ještě dál, aby s tim mohl kroutit takhle přes sebe, nezávisle. Já třeba todlecto 

neumim. Ono to jde, ale to bych musel trávit kaţdej den před zrcadlem, a taky mi přijde, ţe to 

mam moţná málo. Ţe kdybych to měl víc, tak ţe by to pak šlo. Ale já uţ se bojim kvůli 

mluvení. Jako teďka se občas zaškobrtnu, mi příde. Ale nevim, co by to udělalo. Řeba Sultán, 

ten to má ještě kratší. On ten jazyk, jak se rozjíţdí, tak on se rozjede do boků a tim se zkrátí, 

jo. No takţe vlastně to jsem byl pokusnej králik. Měl jsem to s umrtvením, pak mi to zašili, 

všechno. Pak jsme ňák zjišťovali hojení. A dokud jsem to neměl prostě do půl roku nebo tak 

ňák, tak to nedělal Míla. Protoţe chtěl vědět všechno. Jak se to hojilo, všechno jsem mu psal, 

fotil jsem mu to dva měsíce, kaţdý ráno, večer, prostě. Jak to vypadalo, jak to natejká. Jak to 

splaskává.  

J: A bylo to tedy v pořádku? 

P: No, operace klasická. Já jsem třeba nevěděl, ţe mi to říznul, jak to bylo umrtvený. 

Měli tam kluka, kterej dělá jako zubař, normálně ústní dutiny opravuje. Kouslej, prokouslej 

jazyk, něco roztrţenýho v puse zašít. Tak říkal, ţe „tak to jsem poprvé u něčeho kdy se něco 

ne sešívá, ale rozřezává“ (smích). A právě ten mi dával tu injekci, protoţe jako odborník, viď. 

Oni tam chtěli mít někoho, kdo tomu fakt rozumí, pro sichr. Ale Míla to měl taky 

nastudovaný. Jako věděl všechno. Von je chirurg zručnej, kdyţ se to tak vezme. Takţe to bylo 

v pohodě. A kdyţ to řezal, tak to ani nevim. Pak jenom vim, ţe mě píchali ty stehy, ale 

nebolelo to vůbec. Ale pak kdyţ to přišlo k sobě, tak to byl masakr. Jsem měl úplně plnej 

jazyk. Plnou pusu jazyku, jakoby, víš. To byl otok, nemluvil jsem. Ale musim říct, ţe 

normální jídlo jsem mohl jíst mnohem dřív neţ s piercingem. Normálně za tejden uţ jsem jed 

stejky, úplně v klidu. Akorát přes ty stehy tp bylo blbý. To kdyţ jsem si je zkousnul, tak jsem 

myslel, ţe se poseru. Ale za jedenáct dní jsme je vyndavali, ty stehy, no. 
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J:  Plánuješ ještě nějakou těžší modifikaci? 

P:  Jediný co jsem chtěl, implantáty dva. Tady na hrudi mam takovou ţenskou a já jsem 

chtěl mít ještě jako kozy. Udělat jí boule, jako plastický ty kozy. No a protoţe se nám tam 

nevešly, tak jsme se na to vysrali. Ale ani mě to neláká. Chtěl jsem mít ještě … jeden čas jsem 

uvaţoval nad rohama, nad těma šroubovacíma, víš? To jsou velký dermály a máš závity a na 

to si můţeš našroubovat ty velký rohy, menší rohy. Tak nad tim jsem hodně uvaţoval, a pak 

jsem se na to vysral, protoţe to je hrozně nepraktický. Ale úplně uţ jsme to měl skoro 

domluvený, jakoţe jsem do toho chtěl jít. Na druhou stranu, teď jsem rád. Jako vo jizvy mi 

nejde. To je mi jedno, ţe bych tam měl dvě díry, kdyţ se vyjme. Ale spíš to to tělo občas ani 

nepřijme. To uţ jsou lepší ty implantáty, kdyţ uţ růţky. Ale tohle je pro mě … jako tohle mě 

neláká extra. Jako zajímam se vo to, líbí se mi to. Tohle se mi líbí, vyřezávání jako.  

J: Máš nějakou skarifikaci?         

P: Nemam skarifikaci, nic. Protoţe já chci bejt celej pokérovanej a mně by to kazilo … Já 

tomu říkám, ţe „mně“ by to kazilo kůţi. Jako líbí se mi to. Líbí se mi, jak se to provádí. To 

musí bejt zajímavej ten proces, ten obřad vlastně. To musí bejt hroznej masakr. Ale nevim… 

Nevim, kam bych to dal.  

J:  Teď asi položim debilní otázku, ale z jakýho důvodu chceš bejt celej potetovanej? 

P: No to asi chápu, viď. No to je asi jednoduchá odpověď. Protoţe se mi to líbí a nelíbí se 

mi zůstat … Já chci mít prostě jen jednu kérku (smích). Chci mít prostě jednu kérku! Né, 

prostě se mi to líbí. Jako kdyţ jsem šel do tý první, tak to jsem jako nevěděl nic, to byl jen 

jako takovej pokus. Pak jsem si začal dělat rukáv, a to jsem si říkal, „ to bude dobrý“. A pak 

jak to člověk rozšiřuje, tak … Blbý jsou ty nápady, no. Pak kdyţ to člověk rozšiřuje a má 

vymýšlet pořád další a další. A prostě se mi to líbí, jak je to ucelený. Asi jak je to ucelený 

celý. Asi to bude takhle jenom v tomhle, no. A hlavně teda to má pro mě nějaký významy. 

Ale ten celek … 

J:  A jak to funguje v životě? 

P: Jako jestli mi to vadí? 

J:  Třeba. 

P: Jako dost často je to takový téma. Ţe potkáš ňákýho člověka a začneš se s tim 

člověkem povídat, s tim nebo díky tomu nebo tak. Ale jako, ţe by někdy extra vodsuzování, 

jako, ţe by někdo „fůůůj, to je hrozný“. Ale jako jo, na ten jazyk se mi stalo, ţe jsem se 

s někym bavil a jen tak z prdele … „no fůj, ne ne“. Jakoţe úplně cukli, lekli se. Nebo zase 

„jé“, se rozplývaj. Ale jako úplně zápornej, odsuzovací, jsem se snad nesetkal. Jako úplně, ţe 

by … Většinou takový ty malý děti, a „mami“ … To se mi stalo jednou. Já mam klokana tady 

na noze z boku a tam šla maminka, a slyšel jsem jí, jak říká: „koukej, jakýho má ten kluk 

hezkýho králíčka na noze“. A to dítě jako: „mami, prosimtě, to není králík, to je klokan“, ne 

(smích).  

J:   V práci jsi nikdy neměl potíže s tím, jak vypadáš?  

P: Hele ne. Já kdyţ jsem začal, tak jsem dělal v tom kanclu tou rukou. A tam to nikomu 

nevadilo. Tam jsem nosil číro normálně do kanclu. Tam byl super kolektiv. Tam byli mladý 

všichni. Šéf mladej, tomu bylo asi třicet, kdyţ mně bylo dvaceti asi. Tak tam to brali. A pak 

jsem dělal na stavbě a tam je vcelku jedno. A teď jedu na sebe, tak je to takový, ţe kdyţ ten 

kšeft, tak koukaj lidi trošku, kdo to přišel dělat. Ale já si myslim, ţe kdyţ jsou ty lidi 

normální, tak tě neodsoudí podle toho, jak vypadáš, ale podle jakou práci odvedeš nebo jak 

jednáš. A vono taky, kdyţ se s někym začneš bavit, tak pochopí, ţe nejseš úplnej blbec jako 

jo? Je to o úsudku. Jako jasně, ţe nějaký čuměj. Ale jako ať si čuměj.  

J:  A v partnerským životě? 

P: Jo, jako nesetkal jsem se s tim, ţe by řekla “fuj, to se mi nelíbí“. To jako vůbec. Ale to 

je tak, ţe člověk … já jsem měl většinou podobně raţenou tu polovičku. Jako ne třeba úplně 

tak extrémně jak já, ale třeba nějakou tu kérku měla a tak. A jakoţe jí to nevadilo. A víš co, 
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nebudeš ve vztahu s někym, komu by to od začátku vadilo. No myslim, ţe nebyl ňákej jako 

… nevim, teď mi nenapadá. Asi né.  

J:  Ok. Tak já ti děkuju. A chtěl bys říct něco na závěr? 

P:  Jdem se voţrat (smích). Nevim, čoveče.   

 


