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Úvod 

Téma studia undergroundové skupiny Garáţ v historicko-sociologické perspektivě jsem 

zvolila proto, ţe se zabýváním jedné dnes jiţ kultovní kapely nedozvím pouze o ţivotě kapely 

samotné, ale zachytím jím i odraz jednoho z nejpodstatnějších období našich dějin, období 

totality. Uchopení existence takové kapely je tak součástí daleko širšího tématu. Dalším 

dŧvodem mého zpracování bylo, ţe takové téma dosud není zpracováno a je pro mě 

optimistickým dŧkazem, ţe v našem státě existovali hrdinové, kteří společně se svou odvahou 

dokázali bojovat za svobodu své tvorby potaţmo za svobodu nás všech. Vznik Charty 77 pak 

vidím jako dŧsledek veškerých, především uměleckých snah, jenţ dokázal tento zápas dovést 

aţ do zdárného konce.  

Ve své práci se budu snaţit pochopit fenomén undergroundu, a pokud chci dospět 

k jeho objektivnímu vylíčení, je vhodné svŧj výzkum obrátit buď na ty, kteří se tímto tématem 

zabývají odborně, anebo jsou samotnými představiteli undergroundového společenství. Jako 

nejuţitečnější shledávám tyto představitele skombinovat a to tak, ţe své analýze krom 

literárních pramenŧ podrobím hudební skupinu Garáţ. Skupina vznikla v roce 1979 a 

dŧvodem k jejímu zařazení do mé práce byla její atypická pozice na hudební scéně, kvŧli níţ 

je obtíţné kapelu zařadit. Vyskytovala se totiţ jak na poli ilegálním, tak na poli oficiálním. 

Její povolení evokuje, ţe mohla mít k undergroundu daleko, nicméně jsem se rozhodla tento 

fenomén pochopit jako underground a budu se snaţit dokázat, ţe undergroundem nemusí být 

underground v pravém slova smyslu, ţe měl několik moţných podob a ţe dŧleţitým aspektem 

kapely byla propojenost s podzemím především díky personálnímu sloţení kapely, které se jiţ 

od počátkŧ skládalo ze členŧ patřících do subkultury undergroundu a také díky publiku, které 

by se mohlo označit za undergroundové. Z tohoto atypického pŧsobení se pokusím 

vykrystalizovat dva společenské kontrasty, které v tomto temném období panovaly, jelikoţ 

nejlépe se vidí normy, které jsou porušované. Cílem práce je tedy analýza kapely Garáţ, při 

níţ zjistím, jak dalece její tvorba spadala do undergroundu a jaké změny zaznamenala po 

převratu. Dalším nesporným dŧvodem výběru mé kapely byla její činnost, která trvá dodnes. 

Svou práci rozdělím do tří částí. Budu postupovat tak, ţe v první části postavím nutnou 

metodologii, ve které zváţím, jaké metody pro svou analýzu vyuţiji a popíši zvolenou 

pramennou základnu, jiţ jsem čerpala ve fondech Národní knihovny či v archivu Ústavu pro 

soudobé dějiny AV ČR. Cenné mi byly i elektronické zdroje, ze kterých jsem nejvíce vyuţila 

oficiální webové stránky kapely Garáţ. Seznam všech pramenŧ je uveden na konci práce. 

Dále se budu věnovat základním pojmŧm, z nichţ jako nejpodstatnější spatřuji termín 
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underground. V části druhé nahlídnu do undergroundové historie, zformuluji její periodizaci, 

zmíním prŧkopníky, hlavní postavy a také to, jak umělci prostřednictvím hudby (a 

samozřejmě další umělecké činnosti) oslovovali lidi a poskytovali jim únik ze svazujících 

stereotypŧ jejich ţivotŧ ve společnosti neprodyšného tlaku. Jiţ do této části práce pro pestrost 

a autentičnost postupně zařadím některé komentáře hlavních protagonistŧ a dojdu tak aţ 

k samotnému historickému mezníku, k roku 1989. A konečně v poslední části budu 

analyzovat kapelu Garáţ z historicko-sociologického pohledu, zmapuji její vznik, přiblíţím 

její příběh na hudební scéně a postupně ho zformuji do jiţ známého undergroundového 

kontextu. Nakonec se dotknu současného dění v Garáţi a jejích plánech do budoucna.  
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1  Metoda výzkumu, vymezení pojmu underground 

 

1.1 Metoda výzkumu 

1.1.1 Vymezení problému a hlavní cíle práce 

Hlavním cílem, jenţ si tato práce klade, je definovat zásadní změny, význam, vývoj      

a historickou kontinuitu hudební skupiny Garáţ. Hudba neexistuje sama pro sebe, nevznikla 

sama od sebe, vţdy je tvořena lidskými bytostmi. Zahrnuje chování jednotlivcŧ a skupin 

jednotlivcŧ a její konkrétní podoba vyţaduje součinnou společnost, jeţ rozhoduje o tom, co 

mŧţe a co nemŧţe být hudbou. [Merriam 1964: 30]. Garáţ vznikla v krušném období našich 

dějin, kdy byla umělecká tvorba diktována establishmentem. Chování jednotlivcŧ bylo 

omezováno. Svobodná tvorba byla potlačována komunistickým reţimem. Za výzkumné 

otázky povaţuji: 

  

 Provázely vznik kapely politické ambice?  

 Jak se činnost kapely proměnila po dŧleţitém politickém mezníku, který pro naše 

dějiny představuje Sametová revoluce v roce 1989?  

 Neslo pŧsobení kapely jeden z rozhodujících vlivŧ zničující komunismus v naší zemi?  

 Lze povaţovat kapelu Garáţ za undergroundovou kapelu? 

 

1.1.2 Struktura práce 

Práce obsahuje tři hlavní části, z nichţ první stručně seznamuje se základním 

vymezením problému a metodologií. Druhá se bude ještě před prezentací sebraných dat 

věnovat historickému kontextu undergroundu, undergroundu jako pojmu, vazbami mezi 

androši
1
 a nástupu proudu nové vlny na českou hudební scénu. A konečně část třetí zobrazí 

jádro práce, a to uchopení skupiny Garáţ v historicko-sociologické perspektivě. 

Prostřednictvím konkrétní kapely ukáţe, jakým zpŧsobem existoval underground 

v Československu před převratem a po převratu. 

 

                                                 

 

1
 Androš = příslušník undergroundové komunity či slangově underground samotný 
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1.1.3 Rozbor pramenů 

Jádrem práce je studie hudební skupiny Garáţ v historicko-sociologickém kontextu, 

k čemuţ jsem se jako stěţejní rozhodla pouţít údaje sebrané prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorŧ s hlavními aktéry skupiny. Od vlastních rozhovorŧ si slibuji 

získání obsáhlého mnoţství konkrétních informací. Jako respondenty jsem vybrala hlavní 

protagonisty skupiny: Tonyho Ducháčka, Jana Macháčka a Joe Karafiáta. Jako další prameny 

jsem vyuţila analýzu dokumentŧ, z nichţ mi cenným zdrojem byly eseje Martina Machovce, 

Ivana Jirouse, Milana Pilaře, Martina C Putny, Josefa Alana a Aleše Opekara. Analýze jsem 

podrobila také rozhovor s Tony Ducháčkem publikovaný v samizdatovém časopise Revolver 

Revue v čísle 8/1987. Jako další zdroje je třeba zmínit elektronické prameny, konkrétně pak 

kvalitní elektronický dokumentární cyklus Bigbít 1956-1989, jehoţ předlohou byla kniha 

Bigbít od Vojtěcha Lindaura, jenţ ke stejnojmennému pořadu v České televizi vytvořil 

scénář. Z elektronických pramenŧ bych ráda zmínila ještě oficiální stránky kapely Garáţ 

www.garageband.cz, ze kterých jsem rovněţ notně čerpala.  

 

1.1.4  Výzkumná strategie 

Pro výzkum jsem se rozhodla pouţít kvalitativní strategii. Výzkumný problém 

srovnávání ţivota kapely Garáţ před a po revoluci 1989 sleduje fenomény, které se vztahují 

ke konkrétním jedincŧm a uchopuje jejich individuální zkušenost a rovněţ sociální realitu, 

plán výzkumu se rozvíjí, mění a přizpŧsobuje dle okolností a doposud získaných výsledkŧ. 

[Hendl, 2005: 63] Jedná se o nenumerické šetření a interpretaci sociální reality. [Disman, 

2002: 285] Kvalitativní výzkum se snaţí pochopit instituce nebo chování podle toho, jak jsou 

vnímány a proţívány skupinami lidí v přirozeném prostředí v rozličných situacích. 

Soustředím se na výzkum, jenţ pracuje s velkým mnoţstvím dat získaným od relativně 

malého počtu respondentŧ. [Veselý, Nekola 2007: 150] 

Z přístupŧ k analýze sebraných dat jsem zvolila metodu zakotvené teorie, jejíţ cílem je 

vytváření nové teorie, jejíţ postup tedy nezačíná teorií, kterou bych následně ověřovala. 

„Spíše začínám zkoumanou oblastí a nechávám, ať se vynoří to, co je v této oblasti 

významné.“ [Strauss, Corbinová in Jandourek (1999) 2009: 215] Tato teorie je odvozována 

induktivně. Dle metody zakotvené teorie vycházím z výzkumného problému, který zuţuji 

prostřednictvím výzkumné otázky. Ta by měla být formulována tak, aby nechala dostatek 

volnosti k pečlivému prozkoumání jevu. Postupným sběrem a analyzováním dat pak tuto 

otázku přeformuluji tak, aby se její záběr zuţoval. Hledám pojmy, které se zkoumaným jevem 

http://www.garageband.cz/
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souvisejí a následně odhalují vztahy mezi nimi. Jako nástroj k analýze textu vyuţívám dvou 

typŧ kódování, a to otevřeného a axiálního. U otevřeného nalézám podstatné pojmy a výroky, 

které mají ke zkoumanému problému vztah a seskupuji je do kategorií. U axiálního odhaluji 

příčiny a následky jednotlivých jevŧ. Jedná se o proces, kdy vyhledávám vztahy mezi 

jednotlivými kategoriemi. Metoda zakotvené teorie by měla odhalit určitý proces 

konstruování reality. Celý proces by měl skončit okamţikem, kdy nenalézáme ţádné nové 

nebo významné údaje k jednotlivým kategoriím a všechny vztahy jsou tak ověřeny na datech. 

„Cílem je specifikace podmínek, za kterých se jev vyskytuje, popis interakcí, které se k němu 

váţou a popis výsledkŧ či následkŧ.“ [Jandourek 2009: 215 - 216] 

 

1.1.5  Navrhovaná technika sběru dat 

Pro účely mé bakalářské práce jsem se rozhodla zvolit metodu rozhovorŧ. Tato metoda 

je oblíbená a často pouţívaná z dŧvodu niţšího procenta odmítnutí ze strany dotazovaných.  

[Jandourek 2009: 211] Rozhovory jsem zvolila polostrukturované, se kterými jsem k re-

spondentŧm přistupovala s připravenou strukturou rozhovorŧ, jiţ jsem pozměňovala v 

závislosti na jejich odpovědích. Sestava otázek tak byla pouze přibliţná, mohla se během 

rozhovoru měnit. Jiţ před samotným uskutečněním rozhovoru je třeba domluvit místo a čas 

setkání tak, aby byl rozhovor zejména pro dotazovaného co nejpříjemnější. Výběr místa jsem 

tak ponechávala zcela na respondentech. Při kladení otázek jsem se snaţila stále drţet 

základního jádra mé práce. Podle Deacona je svou volností polostrukturovaný rozhovor pro 

tazatele náročnější, jelikoţ je zapotřebí daleko větší pozornosti, míry empatie a určité 

sebedŧvěry. Všechny respondenty jsem před zahájením rozhovorŧ obeznámila s tím, co je 

cílem mé práce a co přibliţně bude tématy našich rozhovorŧ. Ovšem základní jádro výzkumu 

jsem nezmiňovala a chtěla tak předejít ovlivnitelnosti odpovědí a také pro rozhovor typické 

interferenci, za coţ Disman pokládá „výběr role“, při čemţ dochází ke zkreslení vznikající 

přirozenou tendencí osoby ukázat se v co nejlepším světle. [Disman 2002: 132-133] Nutno 

uvést, ţe je dŧleţité před samotným začátkem rozhovoru získat respondentovu dŧvěru. 

[Deacon, 1999: 63] Před kaţdým nahráváním jsem poţádala o svolení k pouţití diktafonu. 

Rozhovory jsem nahrávala po celou dobu výzkumu. Přínos ve zmíněném nahrávání spatřuji 

nejen v nemoţnosti úniku jakékoliv informace, ale také v moţnosti udrţování 

nepřerušovaného očního kontaktu. Snaţila jsem se pokládat otázky krátké, jednoduché a 

srozumitelné a zároveň jsem se nebála pouţít takové, na které jsem předem znala odpověď. 

Jako přístupy k hodnocení kvality výzkumu se nabízely Lincolnovy a Gubyovy kritéria 

validity: dŧvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost. [Hendl, 2005: 338-
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340] Po nahrání rozhovoru na diktafon jsem vytvořila písemný záznam rozhovoru popisující 

subjektivní dojem z respondenta a jeho odpovědí. Zhodnotila jsem atmosféru rozhovoru a 

případné problémy, se kterými jsem se potýkala. Poté jsem přešla na doslovnou transkripci 

rozhovorŧ a posléze ji interpretovala dle tematického zaměření do výzkumného projektu. 

Největší přínos této metody tak spatřuji v analýze vztahu historických fenoménŧ s kaţdodenní 

individuální zkušeností aktérŧ té doby.  

V Příloze A nabízím doslovné částečné přepisy pořízených rozhovorŧ, které umoţňují další 

analýzu a studium. Celé přepisy rozhovorŧ a nahrávky rozhovorŧ jsem nezveřejnila, jelikoţ 

respondenti projevili značnou míru dŧvěry a v  některých případech mě dokonce poţádali, abych 

konkrétní informace nezveřejňovala.  

 

1.1.6 Etika výzkumu 

Při výzkumu bylo třeba drţet se určitých zásad, které jsem čerpala u Hendla. Při 

upravování přepisŧ a zasazování jejich úryvkŧ jsem se snaţila v nejvyšší moţné míře 

zachovat pŧvodní obsah sdělení. Všichni respondenti s poskytnutím rozhovoru souhlasili, byli 

obeznámeni s jeho prŧběhem a záměrem. Přislíbila jsem, ţe konečná verze práce bude všem 

dostupná. Drţela jsem se rovněţ zásad, které zmiňuje Jandourek: nepřekračování vlastních 

schopností a kompetencí, ochrana zkoumaných osob před poškozením, respektování práva 

osob na soukromí a dŧstojnost, zachování vědecké objektivity výzkumu, dŧvěryhodné 

zacházení s výzkumnými daty (včetně jejich prezentace), nezatajování moţných zkreslení. 

[Jandourek 2009: 217] 

 

1.2  Underground jako pojem, underground v českém prostředí 

1.2.1 Underground jako pojem 

 „Lidi říkají: Ty jsi bojoval za naši svobodu. Na to já ale říkám, ne, já bojoval za svoji 

svobodu. A kdyţ je chci někdy popíchnout, tak k tomu ještě říkám, na vás já bych se vysral.“ 

[Jirous In Rauvolf, 2009: 15] 

Na rozdíl od jiných typŧ okrajŧ společnosti, jako je např. vězení, blázinec, podsvětí 

nebo nemajetní dŧchodci či rodiny s dětmi, je underground typem podzemí, kam lidé vstupují 

dobrovolně, kde není primární být vyděděn z "normálního" světa a neumět se v něm uchytit a 

prosadit, ale jeho vědomé odmítnutí, kritika, zhnusení systémem jeho hodnot nebo lépe 

výkladem, jaký obecným hodnotám dává. [Putna 1993: 15] 
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Underground jako kulturně–sociologický pojem značí vzplanutí útoku proti oficiálnímu 

zřízení a snahu o destrukci establishmentu. Je to vyhlášení boje proti kultuře a tvoření kultury 

nové, alternativní
2
. „První kultura nás nechce a my nechceme mít nic společného s ní.“ [Jirous 

1999: 197] 

Jak říká Putna, potřebu mít svŧj underground najdeme v kaţdé době, v kaţdé kultuře – 

své vlastní společenství lidí, kteří ţijí, myslí a tvoří „jinak“ neţ majoritní společnost. Té se 

jeho konání jeví nepochopitelné, provokativní, rouhavé a tím pokládá otázky „samozřejmé“ 

hodnoty té určité doby a kultury. „Undergroundem své doby a svého prostředí byli první 

křesťané v římské říši, jurodiví v Byzanci, druhové svatého Františka v Umbrii, ţidovští 

chasidé, prokletí básníci v Paříţi, či beatnici v San Francisku. Underground je duchovní 

pojistka kaţdé doby, aby se nezalkla sádlem.“ [Putna 2009: předmluva] Označuje takové 

fenomény, které se nacházejí naprosto mimo přijímané normy a zvyky. Je moţné sem zařadit 

jak kriminální deviantní jevy, tak rŧzné subkultury
3
 vystupující z hlavního proudu 

mainstreamu. Alternativní undergroundová kultura je označení, které popisuje souhrnně rŧzné 

subkultury vyskytující se v druhé polovině 20. století. I přes to, ţe se v historii setkáváme 

s rŧznými podobami undergroundu, nacházíme napříč shodné rysy. Mezi ně řadíme výraznou 

orientaci na oblast umění potaţmo lpění na tvŧrčí nezávislosti, uzavřenost ve vlastním světě, 

odmítání primárně politického postoje, dále pak zakotvení v určité konkrétní duchovní 

morálce, kdy však dŧraz na tvŧrčí poctivost mŧţe vést k nezájmu o široké publikum a k po-

hrdání profesionalitou. [Alan 2001: 19] 

Do undergroundu se dostaneme čtyřmi kroky. Odpor ke světu a kultuře v oficialitě je 

krokem prvním, odchod z tohoto světa druhým, sdruţení s podobně uvaţujícími lidmi třetím a 

tvorba alternativního, paralelního světa s jinou kulturou a jinými hodnotami čtvrtým. V dě-

jinách bychom ho našli prakticky vţdy. Pohrdání běţnými normami, krouţky s jinak 

myslícími lidmi, ovšem uvnitř kterých byli stejně myslící a stejně se chovající, vytváření 

paralelního světa se svými zákony a hodnotami – to nalezneme v kaţdém společenském 

systému. A tohle podzemí existuje v rozmanitých podobách. „Vnější klíč odlišení a oddělení 

                                                 

 

2
 Alternativní kulturou míním vše, co nesouhlasně poukazuje na prvky kultury hlavního proudu, mainstreamu. 

Underground pak vnímám jako nejostřeji se projevující součást alternativní kultury a je jejím jakýmsi hraničním, 

nejprŧzračnějším příkladem. 

 
3
 Subkultura je pojem, který označuje kulturu dílčí skupiny, která se rŧznou mírou odlišuje od kultury většinové 

a „oficiální“. Příslušníci skupiny se od většiny odlišují např. věkem, sociálním postavením, povoláním či 

regionem. Projevŧ vyznačujících odlišnost je široká škála. Subkultura není od dominantní kultury nikdy 

izolována. [Jandourek, 2009: 180] 
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mŧţe být náboţenský, politický, esteticko-umělecký a ještě jiný, skupině oddělených se mŧţe 

říkat kynikové, epikurejci, esénští, staří gnostikové, valdenští, albigenští, kataři (nebo vŧbec 

kacíři – zájemci o kompletní výčet nechť si přečtou Váchalovo Církev a blouznivci), 

pravoslavní hesychasté, jurodiví, čeští bratři, puritáni, romantičtí rozervanci, prokletí básníci, 

dekadenti, futuristé, adventisté, svědkové Jehovovi, mormoni (nebo dnes vŧbec 

evangelikálové či svobodné církve), socialisté, anarchisté, trockisté, maoisté, beatnici, 

hippies, underground, punkeři, protikomunističtí disidenti, novognostičtí vědci z Princetownu, 

ekologové (plus všechny ostatní „návraty k přírodě“ zpátky do dějin), feministky...“ [Putna 

1993: 15-16] 

Nahlíţet na underground jako synonymum tehdejší alternativní kultury není správné. 

Spektrum alternativních činností bylo i přes komunistické utlačování širší a pestřejší a 

zapomněli bychom na určitosti, jimiţ se v tomto spektru undergroundová subkultura 

vyznačovala. Underground je jeden z krajních pólŧ a dalším pólem alternativního prostředí je 

disent. [Alan 2001: 19]  

Disent je opoziční politická a kulturní elita, jako např. vyhození komunisté, spisovatelé, 

křesťané, kdyţ k nim strana, oficiální literatura a církevní špičky klade odmítavé postoje. 

Najdeme zde ale i ty, především mladé lidi (např. z disidentských rodin), kteří vzpomínky na 

lepší časy nemají a nic jiného neţ stav podzemí neznají. Oni jsou tím pravým jádrem českého 

podzemí, k nim v disidentském prostoru lidé „s minulostí a s vazbami“ buď sestupují, 

přičemţ někteří mohou být vzdálenými pozorovateli (Jan Patočka), jiní věčnými příznivci, 

avšak vţdy ze svého břehu (Václav Havel) nebo vstupují přímo dovnitř na místo nejčestnější 

jako Ivan Martin Jirous – Magor a Jiří Němec... [Putna 1993: 12] 

Machovec spatřuje kulturní alternativu za vědomou opozici vŧči myšlenkovým 

proudŧm, uměleckým směrŧm nebo politickým tlakŧm v oblasti kultury (a ne pouhou 

jinakost, kterou nacházíme všude v lidských dějinách) aţ s nástupem rŧzných státně 

totalitních, autoritářských, dogmatických a jim podobných formací, čili v auro-americkém 

kulturním okruhu částečně po první, ale výrazněji po druhé světové válce. Na Východě i 

Západě se v té době vyskytovaly rŧzné podzemní aktivity, které nalezneme rovněţ v Če-

skoslovensku, a to mezi lety 1948 – 1989. Martin Machovec pojem underground zařazuje 

pouze k jedné konkrétní řadě těchto společenských činností, která pŧsobila po roce 1969 mezi 

vyznavači rockové hudby. Vyznačovala se nekomerčností, zákazem a pronásledováním a 
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symbolem byla kapela The Plastic People of the Universe
4
. V tomto období se jako podzemní 

mohou označit všechny aktivity neoficiální, nepovolené, tudíţ nelegální, diskutovatelné 

zejména v letech padesátých a sedmdesátých. [Machovec 2008: 99] 

Underground byl pojmem v hojně uţívaný šedesátých letech dvacátého století. 

Označoval estetickou a politickou opozici hippies vŧči maloměšťácké kultuře. [Vlček 1988: 

62] Ducháček: „Underground slouţí nejen pro lidi, kteří se nějakým zpŧsobem odlišují od  

majoritní společnosti, ale je zároveň nástrojem proti mocným.“  

[http://www.rock.cz/clanek/4819-tony-duchacek-kapely-maji-hrat-vlastni-veci, cit. 30. 3.  

2013] Lze ho vnímat jako duchovní pozici umělcŧ a intelektuálŧ, kteří vědomě kritizují svět, 

v němţ ţijí. Je to vyhlášení boje zavedenému zřízení, establishmentu. Je to hnutí pracující 

většinou s uměleckými prostředky, ale jehoţ představitelé vědí, ţe umění není a nemá být 

konečným cílem. Underground tvoří lidé, kteří chápou, ţe v legalitě nelze nic změnit, a kteří 

do legality ani nechtějí vstupovat. Potřebnými vlastnostmi těch, pro které je underground 

duchovním postojem, jsou zběsilost a pokora. [Jirous In Machovec 2008: 33] 

Martin Pilař pojmenovává dva portréty uměleckých osobností patřících do 

undergroundu: Typ poustevnický - zobrazován jako zralý, spíše starší muţ, který se unaven 

„labyrintem světa“ odebírá do samoty, aby v intimní komunikaci s Bohem a přírodou našel 

„ráj srdce“. Dokonce v novější české literatuře naráţíme na poustevníky, jako Jakub Deml. 

Typ bohémský – na první pohled se jeví jako člověk ve všem protikladný. Tápe, většinou 

mladý člověk, který se vŧči společnosti vymezuje převáţně emocionálně. Někdy ji odsuzuje, 

aniţ by okusil bolest z její omezenosti (odlišnost od „poustevníka“). Bohémství neustále 

neguje vše usedlé a střízlivé a nejvíce provokuje sklonem k tělesnému poţitkářství. Historky o 

pijáctví tvoří podstatnou část undergroundových memoárŧ i beletrie. Bohém se takto 

neprojevuje jen občas, ale vţdy. Nejde jen o pouhou negaci, ale o dŧsledný „sestup do 

podsvětí“ za pochopením skutečných hodnot. Jako bohémy mŧţeme označit Ladislava Klímu, 

Egona Bondyho, Ivana Jirouse, Jáchyma Topola aj. [Pilař 2002: 61] 

Zpráva o třetím českém hudebním obrození (Jirous, 1975) byla jak rekapitulací 

podzemního kulturního dění, tak jakýmsi undergroundovým manifestem. Základní myšlenky:  

1. Underground není vázán na ţádný specifický umělecký směr či styl. 

2. Underground je duchovní pozice intelektuálŧ a umělcŧ, kteří se vědomě kriticky 

vymezují vŧči světu, ve kterém ţijí. 

                                                 

 

4
 Pro větší přehlednost budu dále v textu pouţívat zkratku PPU.   

http://www.rock.cz/clanek/4819-tony-duchacek-kapely-maji-hrat-vlastni-veci
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3. Underground je vytvářen lidmi, kteří pochopili, ţe v legalitě se nedá nic změnit. 

4. Nutnými vlastnostmi těch, kteří si underground zvolili za svŧj duchovní postoj, jsou 

„zběsilost a pokora“. 

5. Cílem undergroundu v Československu je vytvořit „druhou kulturu“ naprosto 

nezávislou na oficiálních komunikačních kanálech, společenském ocenění a hierarchii 

hodnot, jak jimi vládne establishment. 

Machovec dodává, ţe se body vyjma posledního (nejvíce kritizovaného) týkají všech 

neoficiálních aktivit pŧsobících s aktivitami undergroundového společenství kolem Plastic 

People. V letech 1974-1975 dochází ke vzniku „jiţ dobrovolného a svým zpŧsobem 

optimálního kulturního ghetta.“ [Machovec 2008: 127 - 128] 

 

1.2.2 Underground v Českém prostředí 

Praha se po nástupu fašismu v Německu stala po Paříţi druhým hlavním městem 

světového moderního umění. To zapříčinilo i vznik undergroundu. [Machovec 2008: 61] 

„Lidé, se kterými jsem se stýkal, byla vlastně taková druhá rodina a kdo chtěl, nebylo 

těţký se v Praze s lidmi potkat, zas tak velká nebyla.“ [Macháček, přednáška: 2013] 

"Neexistuje v lidských dějinách období, které by bylo bezezbytku obdobím šťastným    

a skuteční umělci byli vţdycky ti, kteří upozorňovali na to, ţe věci v pořádku nejsou. Proto je 

jedním z výsostných znakŧ umění vytváření neklidu. Cílem undergroundu na Západě je přímo 

destrukce establishmentu. Cílem undergroundu u nás je vytvoření druhé kultury.“ [Jirous 

2008: 22-23]  

Neoficiálním aktivitám se v šedesátých a mŧţeme říci, ţe i v osmdesátých letech 

dostalo určité „polooficiality“, kdy reţim jejich tendence jaksi přetrpěl. V letech 1968-1969 

podzemí jako nelegálnost prakticky neexistovalo. Tehdy se mohly svobodně zrealizovat ty 

kultury, které se v následujících letech podzemím staly. [Machovec 2008: 100]  

Reţim byl ustrašeně a aţ směšně konzervativní. Všechno nové vypadalo podezřele a 

pŧsobilo ukrýváním neznámých, záludných, nepředvídatelných a v zásadě nepřátelských 

nebezpečí. Energie vynakládaná reţimem do udrţování linie a hlídání všelijakých odchylek 

podlamovala síly lidské aktivity a kreativity, jeţ patří k potřebným prvkŧm moderní kultury. 

Výsledkem se stal ustavičný spor totalitní moci a kultury, jehoţ míra závisela na formách a 

síle represí a restrikcí, kterých se reţim dopouštěl. [Alan 2001: 17] 

"Cílem undergroundu u nás je vytvořeni druhé kultury. Kultury, která bude naprosto 

nezávislá na oficiálních komunikačních kanálech a společenském ocenění a hierarchii hodnot, 
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jak jimi vládne establishment. Kultury, která nemŧţe mít za cíl destrukci establishmentu, 

protoţe by se mu tím sama vehnala do náruče.“ [Jirous 1998: 420] 

Mezi nimi mŧţeme najít i aktivity podzemní, v Československu pŧsobící v letech 1948 a 

1989. [Machovec 2008: 99]  

Dle Putny bylo podzemí v 70. a 80. letech téměř naprosto odděleno – běţné byla 

nezaměstnanost či mezi mladšími „papíry na hlavu“, kdyţ existovala práce, tak v kotelnách či 

nočních vrátnicích, neudrţovaly se vztahy mezi sousedy. Z podzemí se stalo ghetto samo o 

sobě – opravdová „jiná zem“, „ale uvnitř ní (tentokrát bez přesného ohraničení) byla ještě 

jedna specifická pevnina. Celkem „podzemního společenství“ míníme teď DISENT, pevninou 

uvnitř ní UNDERGROUND ve vlastním slova smyslu.“ [Putna 1993: 14-32]  

Neoficiální uskupení, které se za „underground“ začalo po roce 1969 samo označovat, 

se jeví v sedmdesátých a osmdesátých letech jako nejosobitější a nejcharakterističtější 

z těchto dŧvodŧ: 1. u komunity kolem skupiny Plastic People šlo o umělce neznámé stejně 

jako kolem edice Pŧlnoc. Lidé, kteří tvořili základ budoucího undergroundu, nepatřili 

k duchovní sféře, nýbrţ k v Československu vzdělanými umělci a intelektuály přezírané 

pololegální scéně rockové hudby. Jednalo se především o mládeţ nestudovanou, veskrze 

dělnickou, intelektuály bagatelizovanou. Jejich nekomerční hudba však začala u „učencŧ“ 

nabírat na oblíbenosti jiţ kolem let 1966-1967, kdy se na rokové scéně začalo objevovat 

„Beatlesácké“ či „Rolling Stoneské“ experimentování či inovování amerických 

„undergroundovcŧ“, kteří se stavili proti komerci a konzumu (Hendrix, Doors, Janis Joplin, 

Frank Zappa, Velvet Underground… I český rock (Kníţákŧv Aktual, „český bigbít“) byl 

poměrně bohatý na to, ţe byl českou kulturní elitou ignorován. Začíná se tvořit soudruţnost 

vlasatcŧ. Vznikají menší divadla, rockové studentské kluby, boj studentŧ o slavení majálesu, 

kde událost vyhoštění zvoleného krále Allena Ginsberga
5
 dala vzniknout kultu amerických 

beatníkŧ (trvající dodnes), zemřel první český beatnický básník Václav Hrabě... Tato 

neobyčejná bohatost pololegálního aţ nelegálního hnutí české mládeţe byla podhoubím a 

zázemím českého undergroundu let sedmdesátých. Obrovskou zásluhu má Ivan Martin Jirous, 

který jako historik umění významně přispěl ke vzniku undergroundového společenství. Svým 

zájmem o tak „pochybný“ fenomén, jako byl rock, se zaslouţil o přitáhnutí pozornosti svých 

                                                 

 

5
 Allen Ginsberg byl americký básník, který byl roku 1965 součástí zrodu hnutí hippies, kdy doporučil 

studentŧm Berkeley University, aby při protiválečné demonstraci nazdobili první řady květinami. Při vedení 

kampaní proti zneuţívání státní moci byl v témţe roce v Československu zvolen králem Majálesu, za coţ došlo k 

jeho vyhoštění, v tisku ospravedlněné jako nutný počin za kaţení mládeţe. [http://www.spisovatele.cz/allen-

ginsberg#cv, cit. 30. 4. 2013] 

http://www.spisovatele.cz/allen-ginsberg#cv
http://www.spisovatele.cz/allen-ginsberg#cv
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kolegŧ a vytvořil tak základ pro zrod „lidské soudrţnosti a umělecké provázanosti naprosto 

nové kvality“ 2. Na rozdíl od ostatních podzemních aktivit si underground začal sám sebe 

uvědomovat, stal se podzemím „pro sebe“ a přestal společenskou situaci vnímat jako něco 

dočasného, naopak, chápal ji jako stav trvalý. Tak klesala sociální frustrace a stoupala 

soudrţnost („solidarita psancŧ“), která se neupínala na moţný zánik totality. Ovšem toto 

neupínání nemohlo být tak vysoké, kdyţ mnozí členové undergroundové komunity připojili 

svŧj podpis na podporu hnutí Charty 77. 3. Šlo o společenství lidí značně rozdílného 

zaměření, které vzniklo zřejmě spojením rockového publika v šedesátých letech, které 

intelektuálové nebyli schopni vytvořit. 4. Undergroundová komunita (vzniklá v souvislosti 

s Plastik People a v osmdesátých letech řada praţských i mimopraţských komunit), pŧsobila 

jako jakýsi strukturovaný a velice diferencovaný mikrosvět, který byl navenek velmi 

uzavřený. Jedná se tak o pozoruhodný sociologický fenomén, který byl místem svobody, byť 

uzavřeným do „ghetta“. [Machovec 2008: 116 - 122] 
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2 Vznik a vývoj undergroundu 

2.1 Kontext vzniku undergroundu 

"Z této doby vyjdou kuté charaktery, neboť je horší neţ okupace." Jan Zábrana - 

deníkový záznam z 9. května 1948. 

"Kaţdá země, která myslí víc na své pohodlí a klid neţ na svou svobodu, ztratí svou 

svobodu a ironie přitom je, ţe ztratí také své pohodlí a klid." Jan Zábrana - deníkový záznam 

z 27. srpna 1948. 

"Komunismus je jako sněť - ti rozčarovaní jej vidí v aureole jakéhosi odvěkého, 

šťastného, velkého zítřka, jejţ chtěli. I ty vraţdy jsou ochotni vidět ve vonném oparu 

švestkových květŧ." Jan Zábrana - deníkový záznam z dubna 1971. [www.moderni-

dejiny.cz/clanek/file/id/58/, cit. 7. 5. 2013] 

Určujícím ekonomickým subjektem české kultury v období komunistického reţimu 

nebylo samotné publikum (konzument), nýbrţ stát. Právě ten svým kulturním monopolem 

alokoval prostředky a tím na sebe existenčně vázal ty, kteří se uměním ţivili. Jejich 

prostřednictvím (či regulací cen vstupenek, nedostupností knih), ač nikoli existenčně, na sebe 

vázal i publikum. Poptávka však byla vyšší, neţ hodlal socialistický trh uspokojit a vznikla 

„nedostatková kultura“, která se projevovala např. frontami, podplácením. V alternativní 

kultuře existovala jiná pravidla a jiní aktéři. Odstranila se propast mezi scénou a hledištěm, 

tento prostor nebyl oddělen, vyskytovali se zde v podstatě stejní lidé. Odstranění propasti 

nebylo jen vizuálním reţisérským záměrem, ale mělo sociální povahu. Nešlo jen o kulturní 

záţitek, jednalo se o sociální obřad spojený se sdílením „ţivota ve společenství“. [Alan 2002: 

39-40] 

„Je zřejmé, ţe pro dobu, v níţ obrazy a další práce představené v této knize vznikaly, 

byl příznačný ţivot ve společenství, svého druhu „rodině“, přátel a známých, které spojovala 

chuť být spolu.“ Ta chuť vznikala tím, ţe lidé vyznávali podobné hodnoty a zpŧsob ţivota. 

Bylo třeba najít práci, která poskytla obţivu a razítko do občanky. Meta nejvyšší byla získání 

invalidního dŧchodu „na hlavu“, jak se říkávalo. V tomto směru se staly pro lidi Karlíkovy 

generace inspirací vzory starší (PPU, Vokno, DG 307, Egon Bondy, Jirous, Němcovi) a 

mladší, jako Psí Vojáci, Revolver Revue, později skupina Garáţ a Velvet Underground 

Revival. Klíčové byly samozřejmě mejdany a večírky. Společenství literátŧ, výtvarníkŧ, 

hudebníkŧ, fotografŧ, novinářŧ a překladatelŧ se nikdy nesjednotilo nějakou nálepkou, ovšem 

o to intenzivněji pracovalo na společných projektech (tak se jim v té době ještě ani neříkalo). 

[Karlík 2012: 4] 
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Hudební underground bychom neměli vytrhávat z kontextu nezávislé kultury, typická 

byla provázanost a vzájemná solidarita. Všichni lidé, kteří něco kreativního a 

svobodomyslného dělali, si pomáhali. V letech 70. – 80. pomáhali výtvarníci uspořádat 

koncerty, básníci a hudebníci pomáhali s instalací výstav. Je to propojené s nezávislou 

publicistikou, kde umělci a kreativní lidé nahrazovali ţurnalistiku a publicistiku. Třeba 

v Revolveru byli jen umělci.  [Macháček, přednáška: 2013] 

 

2.2 Průkopníci 

Martin Machovec ve své studii Šestnáct autorŧ českého literárního podzemí provedl 

členění undergroundu takto: 

1) Prŧkopníci (E. Bondy, I. Vodsed'álek, B. Hrabal) 

2) 60. a 70. léta - vlivy amerického undergroundu (M. Kníţák, M. Koch, I. M. Jirous, V. 

Brabenec, P. Zajíček, F. Pánek, J. Vondruška, Q. Machulka, M. Jiree) 

3) 80. léta - nejmladší generace podzemí (J. Topol, J. H. Krchovský, L. Marks, P. Placák aj.) 

[Machovec 1991: 41] 

Mezi kulturními aktivitami, které existovaly po roce 1948 a pŧvodně se hlásily 

k avantgardě, zaujímala přední místo Teigova a Effenbergerova surrealistická skupina, 

pokračující ve svých předúnorových aktivitách (Mikuláš Medek, Karel Hynek), Skupina 42 

(Jan Hanč, Jindřich Chalupecký, Jiří Kolář). Začali vydávat sovětští autoři (Bulgakov a 

Solţenicyn), američtí beatnici, francouzští surrealisté i Bohumil Hrabal, který se stal vmţiku 

úspěšným a oblíbeným autorem. Za kořen českého undergroundu povaţovaly pozdější 

generace skupinu literátŧ, jeţ svá díla realizovala v jedné z prvních českých samizdatových 

řad a v tzv. edici Pŧlnoc (Krejcarová, Boudník, Hrabal), vydávané v letech 1949-1953, 

zaloţené Egonem Bondym (vlastním jménem Zbyněk Fišer) a Ivem Vodseďálkem. Místem 

setkávání byla například kavárna Slavie či bar Barbara. Významná byla hudba, v této době 

jazz. Reakce veřejnosti na jejich se surrealismem se vyrovnávající činnost byla do konce 

šedesátých let nulová a mohli bychom říci, ţe kdyby ji na konci 60. let reţisér Vašinka a 

kritik Lopatka a v 70. letech historik umění Jirous neobjevili, zŧstala by do roku 1989 ne-li 

dodnes skryta. [Alan 2002: 156-165]  
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2.3 60. a 70. léta českého undergroundu 

Aktivity během „praţského jara“ zpŧsobily lidem zbavení moţnosti vykonávat své 

povolání prakticky všech myslitelných oborŧ. Rovněţ se omezil se prostor pro jakékoliv 

pŧsobení křesťanství a překlady jiné náboţenské literatury (hinduismu, buddhismu, taoismu, 

judaismu nebo islámu) se odkazovaly na samizdat. Údajná oficiální doktrína (marxismus) 

byla minimalizována, prakticky zrušena. [Machovec 2008: 114 - 115] 

S odstupem let mŧţeme dnes bez nadsázky říci, ţe fenomén undergroundu se v Praze 

sice ne vědomě, ale pocitově, objevuje se vznikem skupiny The Primitives Group (1965). Do 

duchovně chudého komerčního
6
 pole se nořila jedna oficiálně přijímaná kapela za druhou a 

The Primitives Group nebylo moţno přehlédnout. Skupina plná drsnosti a surovosti, bez 

známky jakékoliv uhlazenosti, jeţ spíše podvědomě usilovala o naprostý opak. Nehrála svŧj 

pŧvodní repertoár, ale ukazovala dokonalý cit pro hodnoty se skladbami od Erica Burdona, 

Jimiho Hendrixe, The Grateful Dead, The Doors, The Pretty Things, The Mothers of 

Invention, The Fugs. To, co udělalo z Primitives Group kapelu, díky které mŧţeme legitimně 

nahlíţet na underground jako na hnutí, které tvoří vedle zavedené společnosti vlastní 

svébytnou říši s odlišným vnitřním nábojem, jinou estetikou, coţ bylo příčinou i jiné etiky, 

bylo především zaměření na jeden směr aktuální hudby, tzv. psychedelic sound
7
. Zde se jiţ 

Primitivové projevili zcela tvořivě. O této hudbě v této době nevěděli o moc více, neţ co jim 

její název evokoval. Vyloţili si ho však zcela správně. Jejich úsilím je svojí hudbou vyloudit 

u posluchačŧ podivný stav mysli, který lidskou bytost alespoň na malou chvíli osvobodí od 

všeho a odhalí mu primární jádro člověka. Vyjma hudby k tomu mŧţe poslouţit řada dalších 

prostředkŧ jako pouţití bezprostředního pŧsobení ţivlŧ - vody (FISH FEAST), vzduchu 

(BIRD FEAST) a samozřejmě ohně, dále pak postupy převzaté z výtvarného umění nebo 

takové, které souvisejí s happeningovým hnutím. V květnu 1969 se Primitivové rozcházejí. 

Stalo se tak tedy v době, kdy jiţ pět měsícŧ účinkují PPU. [Machovec 2008: 12-13]  

Skupina PPU vznikla v září roku 1968 a jejich tvorba byla zpočátku ovlivněná 

především americkými Velvet Underground, Captainem Beefheartem nebo Frankem Zappou, 

navazují také na umělecké uskupení Aktual Milana Kníţáka a na aktivity tzv. Křiţovnické 

                                                 

 

6
 Komerční hudba byla určena k masovému prodeji, a postupem času slovo „komerční“ dostalo 

pejorativní povahu, kdy jde o podbízení se publiku. [Alan 2002: 202] 

7
 "Podstatou psychedelické hudby je vyvolávání mimořádných psychických stavŧ hudbou, světelnou 

hrou, podněcování agresivních stavŧ apod." [Jirous 2009: 558] 
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školy. Skupinu tvořili Milan Hlavsa (baskytara, zpěv), Michal Jernek (sólový zpěv, sopránový 

saxofon, klarinet), Jiří Števich (kytara, zpěv) a Josef Brabec (bicí). O několik měsícŧ se ke 

kapele přidal i Josef Janíček. Uţ od svých počátkŧ skládali své vlastní skladby (jedna 

z nejstarších Muţ bez uší). [Štefančíková 2013: 11] Po rozpadu The Primitives Group stanuli 

na výjimečném postavení jediné podzemní rockové kapely v Čechách. Celým svým 

pŧsobením dokazovali, ţe underground není jen efektní nálepkou pro označování nějakého 

nového hudebního směru, ale ţe se jednalo zejména o ţivotní a duchovní postoj. Machovec 

nepovaţuje za dobré, ţe ostatní poměrně slušné praţské rockové skupiny začaly na počátku 

sedmdesátých let vyklízet pozice, ustoupily establishmentu a za cenu moţnosti hraní veřejné 

hudby, jakékoli hudby, zatratily moţnost tvořit umění. Tvrdí, ţe je lepší nehrát nic neţ hrát na 

přání establishmentu. [Machovec 2008: 17] 

PPU zhudebňují básně Egona Bondyho, praţského básníka, který se zabývá těmi 

nejniternějšími záleţitostmi člověka, od lidského společenského rozměru aţ po zraňované a 

nedokonalé biologické bytí. Ve své poezii splňuje jeden z bodŧ programu, který představitelé 

undergroundu formulovali v roce 1964: ,,Vykořenit naprosto a navţdy svatopavelskou leţ, 

mlčky předpokládající v křesťanské konvenci, ţe lidé neserou, nechčijí a nešoustají.“ V Bon-

dyho poezii snad nenalezneme tabu, které by nebylo porušeno. Jeho záměrem je zobrazování 

pravdivého ţivota a pozice člověka ve světě. Tím, ţe PPU zhudebňovaly texty básníka, jemuţ 

establishment neumoţnil zveřejnění ani jedné básně, dali jasně najevo, ţe jim jde o vytváření 

kultury, jakou ţádají sami posluchači. Skupina je jiţ natolik silná, ţe si to mohou dovolit. 

Doplňují se v něm osobnost Milana Hlavsy, neklidného ducha, který ţene hudební vývoj 

ustavičně kupředu, Josefa Janíčka, mnohostranného hudebníka s úţasnou vnitřní kázní, který 

v kapele zaujímá místo jakéhosi protipólu klidu, Jiřího Kabeše, jenţ stál na počátku české 

rockové hudby a nehrál aţ do doby, kdy ho PPU vyzvali ke spolupráci a saxofonisty Vráti 

Brabence, přinášející spontánnost a především humor, který se právě při zhudebňování 

Bondyho textŧ toliko osvědčil. [Machovec 2008: 20-21] 

Pozdější koncerty se často nesly v duchu lesních environmentŧ - zřejmě ovlivnění jejich 

lesnickou brigádou v roce 1970 v Humpolci, dokonce se nazvali The Lumberjacks 

(Dřevorubci). [Jirous, 2008: 102] Nejucelenější scénický útvar PPU předvedli na koncertě ve 

Veleni u Prahy v roce 1973, kde v naprostém rozporu s běţnou atmosférou rockových 

hudebních událostí udali ráz ve stylu venkovských zábav s dechovkou: Do lesíčka na 

čekanou. Na scéně bylo obrovské mnoţství habrových větví, umělci svačili na pařezech, pili 

pivo a bavili se, jako kdyby nebyli před ţádným publikem. Rozpor mezi projevem a scénou je 

obdobou zpŧsobu, jaký pouţívají Plastici v zacházení se zhudebněnými texty. Nejlahodnější 
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melodie jsou vyhrazeny slovŧm jako ,,Včera v neděli hrozně mě svrbělo v prdeli.“ Kdyţ 

konečně začali PPU hrát, publikum neuslyšelo rockové skladby, na které čekalo, ale 

elektronické skladby s happeningovými prvky - například Kohoutkovu kometu, kdy se Ivo 

Pospíšil z kapely DG 307 procházel po jevišti v hvězdném hábitu s kometou vyrobenou 

dětmi, zatímco Hlavsa kokrhal. Podstatným znakem hudby Plastikŧ je, ţe nikdy nepřestali 

uţívat hlas jako nástroj k oslovování publika. Machovec podotýká, ţe zřejmě není náhoda, ţe 

v současných hudebních víceméně zajímavých českých či slovenských kapelách má v tvorbě 

převahu ryze instrumentální charakter. Hlas je nebezpečný tím, ţe oslovuje lidi a kapely, které 

neví, o čem by skutečně zpívaly či neseberou dávku odvahy, řeší tento problém absencí hlasu 

vŧbec. [Machovec 2008: 22-23]  

Na počátku sedmdesátých let se v „podzemí“ ocitaly jak někteří bývalí prominenti moci 

(bývalí liberální komunisté, které se také nazývají osmašedesátníci), tak velice rŧznorodá 

nekomunistická demokratická škála, do kterého se zařazoval i skauting, „amerikanofilní“ 

tramping, sběratelské či fanouškovské skupiny a zajisté stoupenci všech nedogmatických 

myšlenkových a uměleckých směrŧ, které kolem roku 1968 vyuţívaly moţnosti existence 

rock´n´rollové a elektronické hudby, pop-artu, surrealismu, existencialismu, strukturalismu, 

fenomenologie, moderní teologie a revolučního anarchismu ruku v ruce s liberalismem. 

[Machovec 2008: 114] 

„V letech 1970-1972 byla všeobecná deprese, lidi kapitulovali, odcházeli, nechtěli se do 

ničeho namočit a měli pocit, ţe odpor nemá cenu.“ [Dientsbier in Vaněk 2005: 497] V letech 

1972-1973 dochází k rozkvětu undergroundu zejména vlivem mládeţe, která se obracela 

k dílŧm napsaných dvacet let předtím, přepisovala je, zhudebňovala apod. Například díky 

PPU se veřejnost seznamuje s Bondyho básněmi. Tak sahají kořeny undergroundu do let 

1949-1953, i kdyţ v té době pojem underground ještě nebyl pouţíván. [Machovec 2008: 61] 

Lidé se setkávali v hospodách, ateliérech a soukromých bytech. Např. v bytě manţelŧ 

Němcových: „Propojily se kruhy vysoce intelektuální, jako byla parta kolem Jirky Němce, 

Zbyňka Hejdy, Honzy Sokola, Hejdánka... Naše společenství se scházelo hlavně v Ječné ulici. 

Od první poloviny let sedmdesátých do osmdesátých let zaţil tento byt neuvěřitelné mejdany, 

nejrŧznější oslavy narozenin a stal se sám o sobě trochu legendou. Jirka Němec byl tenkrát 

absolutně oslnivý duch a měl ohromný vliv na lidi z undergroundu, kteří tam docházeli. 

Pŧjčoval knihy, pořádali jsme přednášky o umění, zárodky seminářŧ; lidé, kteří neměli ţádné 

vzdělání, se tam přirozenou cestou dozvídali nové věci o kultuře a měli spontánní moţnost 

rozšířit si obzory. Bylo jedno, jestli jsi filosof, nedoučený řezník nebo číšnice. Zvlášť Jiří 
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Němec dokázal vyprávět velice poutavě a byl schopen a ochoten kdykoliv jakýkoliv problém 

vysvětlit.“ [Jirous 1999: 588] 

Podle Jirouse je rok 1975 rokem přelomovým, začíná třetí české hudební obrození. 

Vznikají kapely DG 307 (jako výsledek přátelství mezi Hlavsou a Zajíčkem [Machovec 2008: 

27]) a Sen noci svatojánské band a umělci nesmějí vystupovat, situace začíná být váţná. DG 

307 oceňoval Jirous: "Zdá se mi významné, ţe se Zajíčkovi, Hlavsovi a všem ostatním 

podařilo sloučit v sobě dravost a mladost rockové kultury, o které jsem stále přesvědčen, ţe 

vychází zezdola s těmi formami a postupy moderního umění, které, kdyţ jsou odloučeny od 

širokých vrstev publika, umírají na skrčeninu v krásných, zahraničních revuích. [Pelc 1992: 

168] 

Před lety 1974-1975 umělci prohlašovali, ţe nechtějí dělat nic jiného, neţ to, co začali, 

čili hrát hudbu, kterou chtějí hrát. Dávali tím najevo jasnou absenci politických aspirací. Do 

„budějovického masakru“ (1974) šlo tedy o jakousi hru, od roku 1975 mŧţeme mluvit o 

sebeuvědomění undergroundu, kdy se z něj stává „veselé ghetto“, které se distancuje od 

oficialit. K sebeuvědomění undergroundu kromě masakru přispěly: Bondyho utopický román 

„Invalidní sourozenci“ (1974), který nabádá k úplnému zpřetrhání vazeb s oficiální kulturou 

či dokonce s celkovou majoritní společností, Sborník Egonu Bondymu k 45. narozeninám 

(1974), který byl vnímán jako první manifestace undergroundové literatury a Jirousŧv text 

Zpráva o třetím českém hudebním obrození (únor 1975), rekapitulace podzemního kulturního 

dění v minulosti a zároveň undergroundový manifest. [Alan 2001: 178-180] 

Budějovický masakr byl událostí, kdy se tisíce lidí v době zakázaných rockových 

koncertŧ sjely do Českých Budějovic na pořádnou zábavu. Neţ vŧbec PPU začali 

koncertovat, přijely autobusy policajtŧ, zrušily koncert a lidi vyhnaly. O zlomeniny a prolití 

krve se postarali najatí rváči s obušky. Nacistickým stylem nahnali lidi do vagonu a při 

odvozu prováděli výslechy, fotografie. Šest lidí bylo zavřeno a tucty vyházeny ze škol. Od té 

doby byla policie přítomna na kaţdém koncertu. [Machovec 2008: 50-51] 

Perzekuce undergroundového společenství vyústila ke vzniku Charty 77. "Musíš chápat, 

ţe Charta vznikla kvŧli undergroundu. Kdyţ my jsme seděli v roce 76, tak se za nás tyhle lidi 

vzali. Ti nám pomohli. Jinak by nás bolševici spláchli jako záchod... Magor měl připraveno 

sedm let, my bychom dostali tak po búru a hotovo. Nikdo by ani neštěk. Ale tahle skupina 

lidí, ti nás z toho dostali. To jsme dobře chápali. Takţe bylo pochopitelný, ţe s nima 

potáhnem. Ale byla to koalice.", říká František Stárek „Čuňas“, který v roce 1979 zaloţil 

jednu z venkovských komunit, které v té době existovaly. Byla to nejznámější komunita 

v Nové Vísce u Chomutova. „Myslím, ţe to bylo lepší, neţ kdyţ dva lidi ţijou spolu, protoţe 
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tam, kdyţ na někoho nemáš náladu, tak si vţdycky najdeš někoho, kdo se s tebou chce bavit a 

kdo má tu náladu, kterou ty potřebuješ. S kym je moţný si oddychnout. Hlavně i holky se 

hodně sţily. To bylo podstatný. Většinou tyhle komuny maj ten problém, ţe se ty ţenský 

pohádaj v kuchyni. Alespoň co já znám ty komuny a znám jich řadu..." V témţe roce začal 

František Stárek vydávat nejvýznamnější samizdatové periodikum Vokno. "Underground 

trošku vypadal jinak, neţ to disidenstký prostředí. My jsme neměli chuť komunikovat  tím 

establishmentem. My jsme si chtěli dělat jenom svoje. Ty komunikační kanály, ten časopis, o 

kterym mluvím, ten neměl bejt opozičním časopisem. To měl bejt náš časopis. Aby si nás 

nevšímali, to jsme chtěli. Ta Charta, to disidentský prostředí Charty, mělo pořád ten kontakt s 

tou mocí. Kdy jí ţádalo, aby plnila svoje zákony a tak. Ale to jsem chápal spíš jako svojí 

společenskou angaţovanost. Ale ten underground byl pořád naším meritem." 

[http://www.pametnaroda.cz/story/starek-frantisek-1952-810, cit. 5.5.2013] 

Za práci pro časopis Vokno byl dvakrát odsouzen na dva a pŧl roku vězení (podruhé 

v roce 1989, kdy byl propuštěn na amnestii). Za pŧsobení ve Voknu byl do Valdic odsouzen 

rovněţ Jirous na 3,5 roku vězení s přísnou ostrahou. [Alan 2001: 186] 

Na tato léta nostalgicky vzpomíná Tony Ducháček v rozhovoru z roku 1987: „(…) Pepa 

Janíček mě učil sedět v automobilu. Zkušební jízdu jsme spolu projeli a nějak jsme zabředli 

do rozhovoru, ptal se mě, co poslouchám, já jsem říkal Velvety a Lou Reeda, a von byl 

hrozně překvapenej, myslel si, ţe jsou to jenom voni, který maj tohleto zmáknutý, ţe jenom ta 

jeji parta vo tomhletom ví. Jenţe tady byla jiná parta, která běhala po ulici a tyhlety věci 

dobře znala, a kdyţ vyšlo elpíčko jednadvacátýho, tak voni ho třeba sedmadvacátýho měli. 

(…) Došlo k takovýmu lehčímu vzájemnýmu porozumění. (…) k lehčímu, protoţe já na to 

neměl čas. Já jsem měl svoji partu, to nebylo jako je teď – „všichni spolu“, kdyţ jsem to měl 

vodjeto ten den, tak jsem šel do prdele. Palestiny se tady vobjevily aţ za několik let, to uţ my 

jsme tady běhali s palestinou a to jsme si eště vybírali, jaký střapečky a který jsou dobrý 

barvy. (…) S těma šátkama to byl docela slušnej kšeft. Šel po ulici nějakou Němčour, měl 

šátek a hned šel bez šátku. Slušný slov se proneslo. Za tři sta se prodal. No holky byly pěkný. 

Hubený Němky, teď tady jezděj samý starý báby. Vŧbec ten ţivot víc fungoval. Do Prahy 

jezdilo víc lidí.“ [Ducháček (1987) 2004: 18 – 19] 

 

 

http://www.pametnaroda.cz/story/starek-frantisek-1952-810
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2.4 Nástup nové vlny 

Na českém území začal šířit nový hudební proud populární hudby, jenţ se inspiroval 

novou generací posluchačŧ a umělcŧ na angloamerické scéně po roce 1976. [Opekar 1989: 4] 

Termín „nová vlna“ se začal uţívat s nástupem punku v letech 1976-77. Byl označením 

pro celou novou generaci muzikantŧ od komerčních souborŧ, hrajících na tancovačkách po 

hospodách a klubech, přes punk aţ ke všem experimentálním skupinám, jeţ vycházely 

především z teorií soudobého výtvarného umění. Bylo by chybou říkat, ţe nová vlna přišla 

někdy po punku, naopak punk byl od počátku její součástí. [Vlček 1983: 8] 

Proč k tomuto nástupu došlo? U mladé generace jiţ došlo k přesycení supertechnickou, 

stárnoucí hudbou, která vycházela z toho, co přinesla generace hippies. Chtěli nový hudební 

projev, protoţe od dob zrodu hippies docházelo místo květinové lásky a míru k násilí, 

teroristickým útokŧm a pasivitě občanŧ. [Opekar 1989: 4 - 5] 

Nová vlna představovala souhrnný název pro související rŧzné rockové styly z let 1976 

– 1985 a mŧţeme ji rozdělit na tyto fáze: 1) pub rock 2) punk a na něj bezprostředně 

navazující antiteze v podobě stylu new romance 3) fúze punku s dalšími styly a ţánry (reggae, 

ska, jazz, artificiální hudba apod.) 4) komercionalizace nové vlny v podobě videopopu 5) 

proti ní vystoupivší radikální proudy (avantgarda, punkový revival, hardcore, psychedelický 

revival). [Vlček 1983: 40] 

Přibliţně dva roky po prŧlomu ve Velké Británii, čili v roce 1978, se punk začal 

dostávat do naší země. Dělo se tak prostřednictvím rŧzných kanálŧ: zahraniční hudební 

magazíny (Melody Maker, New Musical Express), německý plátek pro mládeţ Bravo, kde se 

postupně objevovaly fotografie pankáčŧ. [http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-

leta/punk-hardcore/clanky/157-prvni-punkove-v-ceskoslovensku-prvni-polovina-80-let/, cit.  

30. 3. 2013] 

Punk byl jednoduchý, o kaţdodenním ţivotě, o práci (pokud byla). Hráli ho většinou 

ambiciózní výtvarníci, kteří se sami pro sebe stávali uměleckými díly. Punk se začal 

proměňovat dál, v čisté fázi vydrţel sotva rok. [Opekar 1989: 6] 

Za první punk v Československu Tony Ducháček pokládá kapelu Amalgam.  

„(…) To byl první punk v Československu. Nevím, proč tady rŧzný lidi řikaj, nějakej Vlček, 

co tady bylo, nějaká Energie G, pro mě to byl Amalgam, kdyţ tam vylezl Bred a pódium 

v koţený bundě a v černejch brejlích, pět let dopředu náskok a uměl se rozvlnit, zavlnit tělem, 

vţdycky málem upad. To byo nějak 77, 76 nebo 77.“ [Ducháček (1987) 2004: 20]  

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/punk-hardcore/clanky/157-prvni-punkove-v-ceskoslovensku-prvni-polovina-80-let/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/punk-hardcore/clanky/157-prvni-punkove-v-ceskoslovensku-prvni-polovina-80-let/
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Prvními skutečnými fanoušky punku nebyla ani tak mladá generace (pro nemoţnost 

dostání nahrávek hudbu vŧbec neznala) - ale stará generace našeho undergroundu a 

alternativy, tzn. Karel Habal, Pepa Vondruška, Mejla Hlavsa či Mikoláš Chadima. Ti si mohli 

nahrávky obstarat a rovněţ je cokoliv, co se distancovalo od tehdejších zakonzervovaných 

hudebních modelŧ (hard rock, jazz rock), přirozeně zajímalo. Karel Habal (v té době manaţér 

Classic Rock´n´roll Bandu, ve kterém pŧsobil i Chadima) distribuoval cenné punkové desky 

z Anglie a stanul na místě největšího propagátora punku u nás. Josef "Zub" Vlček jiţ v květnu 

1978 v rámci VI. Praţských jazzových dní přednášel v Divadle hudby o punk rocku. Bývalý 

člen undergroundové Umělé Hmoty Pepa Vondruška přezdívaný "Vaťák" shodil houni a v ro-

ce 1978 zaloţil skupinu Dom, jeţ bychom mohli pokládat za jakési neumělé spojení mezi 

tvorbou Velvet Underground a punkem. Syrovost a neučesanost punkových kapel v sobě  

měla něco ze starých Velvetŧ.  

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/punk-hardcore/clanky/157-prvni-

punkove-v-ceskoslovensku-prvni-polovina-80-let/, cit. 30. 3. 2013] 

Reţimu samozřejmě trvalo dlouho, neţ začal punkery pokládat za větší nebezpečí. Na 

přelomu 70. a 80. let se jich u nás vyskytovalo jen pár desítek a reţim se navíc soustředil na 

zamezování undergroundových aktivit spojených s Plastiky, DG 307 a s nimi sympatizujícími 

folkovými písničkáři. Kdyţ underground zcela rozprášil, zaměřil se na tzv. praţskou 

alternativní scénu a soubory typu Extempore, Švehlík apod., mezi nimiţ byli umělci 

s dlouhými vlasy se značně nekonvenčním chováním, coţ pro moc znamenalo jisté ohroţení. 

Punkové pro ni byli se svými krátkými sestřihy nezajímaví, navíc v úplných začátcích jejich 

vizáţ nevynikala přehnanou extravagancí. Petr Rŧţička (manaţer teplických punkových 

kapel) se dokonce v seriálu Bigbít nechal slyšet, ţe jeho F.P.B. byli nejdříve chváleni za to, ţe 

nejsou máničky a vypadají jako "slušní hoši".  

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-leta/clanky/156-vztah-

rezimu-k-punku-na-prelomu-70-a-80-let-prvni-polovina-80-let/, cit. 3. 5. 2013] 

„Začalo to Dřevákama, ale tam vŧbec nešlo vo Dřeváky. (…) Kdyţ mi bylo asi patnáct 

let, tak jsem viděl takový kluky, který se mi líbili. To jsem chodil tehdy přes Staromák, tam se 

slejzala taková partička rŧzných individuí a tam jsem viděl takový kluky, vopáskovaný, 

patrontašky na sobě, to se mi líbilo. Ty kluci jsou uţ teď všichni venku. Ty jsou v Kolíně, 

v Berlíně jsou taky, to nebyli jenom kluci, to byly i holky.“ [Ducháček (1987) 2004: 11] 

 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/2449-velvet-underground-the/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/punk-hardcore/clanky/157-prvni-punkove-v-ceskoslovensku-prvni-polovina-80-let/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/punk-hardcore/clanky/157-prvni-punkove-v-ceskoslovensku-prvni-polovina-80-let/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/1791-plastic-people-of-the-universe-the/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/2686-dg-307/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/14-extempore/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/13-svehlik/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/118-f-p-b/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-leta/clanky/156-vztah-rezimu-k-punku-na-prelomu-70-a-80-let-prvni-polovina-80-let/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-leta/clanky/156-vztah-rezimu-k-punku-na-prelomu-70-a-80-let-prvni-polovina-80-let/
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2.5 80. léta českého undergroundu a nové vlny 

Na začátku osmdesátých let se v mladé studentské společnosti jiţ rodil osmdesátý 

devátý rok. Existovala taková vrstva studentské společnosti určující její trendy, která si začala 

brzy uvědomovat, ţe nepovede-li se boj či odpor, mŧţe to vést k destrukci společnosti. 

[Vaněk 2002: 711] Ţivot s neustálými obavami z toho, ţe hrozí vyhození ze školy, z práce, 

nebo ţe se eventuálně dostanete do kriminálu, není zrovna dvakrát povznášející. Na druhé 

straně však octnout se v undergroundu bylo tehdy vesměs jednoduché – buď jste z těchto sfér 

mohli mít pár dobrých starších kamarádŧ, kteří vám imponovali svojí svobodomyslností, 

anebo stačilo jen viditelně ţít a konat dle svého, bez „kulturně-ideologického dohledu“, na 

hlavě nosit mařenu a uţ jste se nacházeli pod nálepkou „závadové mládeţe“ či 

„protisocialistického ţivlu“. [http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-

leta/clanky/228-cs-underground-80-let-prima-navaznost-na-hippies-a-tuzemske-plastikove-

spolecenstvi, cit. 30. 3. 2013] 

„Rodiče mě poslali na gymnázium do Radotína, coţ bylo na konci Prahy 5. V době 

normalizace zde byli tolerováni profesoři vyhození z gymnázií z centra Prahy. Na tehdejší 

dobu bylo tedy toto gymnázium liberálnější. Například se zde tolerovaly dlouhé vlasy. 

Jáchym Topol byl zvolen králem gymnázia kvŧli tomu, ţe měl nejdelší vlasy. Profesoři zde 

byli celkově otevřenější. A navíc tam byla koncentrace dětí, které by se nedostaly do centra 

Prahy. Je zvláštní, jak zde byl dŧleţitý fenomén kouření. Vše dŧleţité totiţ umoţňovalo 

kouření u hřbitova, kde se vyměňovaly kníţky nebo se povídalo o tom, co si kdo přečet. Já 

jsem se vţdycky zajímal o hudbu a starší sestra přivezla na chatu Bowieho, Reeda, Velvety, 

Sex pistols… A na gymplu jsem tedy byl někdo, protoţe jsem vše od 14 let znal. Nejvíce 

bych ocenil, ţe například Jáchym Topol podporoval mladší ročníky, coţ já třeba neumím. 

Podporovali nás v tom, ţe máme kapely, ţe píšeme básničky. Není časté, aby si starší všímali 

mladších.“ [Macháček, přednáška: 2013] 

Neměli bychom ale androše vnímat jen jako nějaké morální akvizice a intelektuální 

tichošlápky. Místo v undergroundu nezaujímali jen samí „kladní hrdinové“, ale jako v kaţdé 

subkultuře i v něm pŧsobilo spoustu pozérŧ, takzvaných „legend“, „přihřívačŧ polívčičky“, 

opilcŧ a rváčŧ a jak jinak neţ práskačŧ.  

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-leta/clanky/228-cs-

underground-80-let-prima-navaznost-na-hippies-a-tuzemske-plastikove-spolecenstvi, cit. 30. 

3. 2013] V undergroundovém společenství existovala i určitá hierarchie, například kdo byl 

blíţ k Jirousovi, byl „výš“. [Topol, přednáška: 2011] 
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Undergroundové máničky 80. let se daly vcelku snadno rozpoznat díky své vizáţi. 

Vycházely samozřejmě z tradic hippies. Nosily se dlouhé vlasy, kdo mohl, měl i dlouhé 

vousy. Takové vlasy byly tím nejviditelnějším vizuálním znakem, jednoduše vyjadřujícím 

protest proti konzumní a nesvobodné společnosti. Oblečení mělo veskrze pŧsobit co 

nejobyčejnějším, nejskromnějším, nejrozevlátějším dojmem. Oblíbenými se staly: „rŧzné 

zelené a hnědé kabáty (s kapucí a vyndavací podšívkou), levná saka, dţínové bundy, vytahané 

svetry, barevné košile, rŧzně upravená (batikovaná) trička, na nohách levné plátěné kalhoty, 

dţíny či manšestráky (dívky se často oblékaly do dlouhých hadrových sukní), v létě dţínové 

kraťasy, k obutí slouţily tenisky, řemínkové sandále (tzv. „kristusky“) nebo celkem oblíbené 

semišky“ A pokud někdo musel nosit brýle, volil kulaté „lennonky“. Ve druhé polovině 

osmdesátých let zapŧsobil vliv punku a androši začali oblékat koţené bundy. K módním 

doplňkŧm patřily rŧzné korále, cingrlátka, řetízky s kříţem nebo „proti-atomákem“, koţené 

řemínky okolo krku i rukou, doma vyráběné placky (většinou s názvy alternativních kapel, 

např. z R.I.O.). Dŧleţitý módní ale i praktický doplňkem zaujímala taška přes rameno, často 

podomácku vyrobená (hadrová), nebo oblíbené „somradlo“ (pevná taška pŧvodně určená na 

plynovou masku).  

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/ceskoslovensko/80-leta/clanky/228-cs-

underground-80-let-prima-navaznost-na-hippies-a-tuzemske-plastikove-spolecenstvi, cit. 30. 

3. 2013] 

V tomto období underground utrpěl rány a vypadalo, ţe se z nich nevzpamatuje. Odjely 

významné osobnosti jako Svatopluk Karásek, Vratislav Brabenec, Josef Vondruška, Pavel 

Zajíček, Jiří Němec a řada dalších. Jirous byl vězněn, Egon Bondy se stáhl do soukromí, 

"veselé ghetto" se rozpadá. V roce 1981 establishment znovu posílá do vězení Jirouse, ve 

vězení uţ je Milan Hýbek i nakladatel Jiří Gruntorád. A přece vznikají nové undergroundové 

hudební kapely - Garáţ, Psí Vojáci, Národní Třída. [Machovec 2008: 134] a v roce 1985 

vychází první vydání samizdatu Revolver Revue. Začíná se tak projevovat druhá generace 

undergroundu (Ivan Lamper, Jáchym a Filip Topolové, Vít Kremlička, Viktor Karlík, J.H. 

Krchovský aj.). Došlo k významnému sociologickému posunu, kdy jiţ nejde o bezprizorné 

rockery a dělníky, ale o ostře orientované mladé intelektuály, zanechávajíc po sobě 

nezastupitelné místo v kultuře nejen Čech, ale celé Evropy. [Machovec 2008: 79]  

„Na uvolněné posty dočasně paralyzovaných kapel okamţitě nastupují kapely nové. 

Precedens, Garáţ, Kečup, Letadlo, Jasná Páka, Dvouletá fáma, F. P. B. Tyto kapely jsou 

podle mě zároveň prvními, o kterých se dá mluvit jako o nové vlně. Myslel jsem, ţe jejich 

texty, které se mi líbily většinou daleko víc neţ muzika, by neměly našim ideologŧm vadit. 
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Jenomţe jsem myslel blbě. Texty samozřejmě vadily. Byly totiţ o ţivotě, psány jazykem 

lidským, a ne televizní, krasodušsky uměleckou všerozmazávající New Speak.“ [Chadima 

1993: 353] 

 „V Praze je sto kapel ve kterejch hraje sto muzikantŧ,“ (lidový bonmot, který koloval 

mezi praţskými hudebníky ve druhé pol. 80. let). Tento trend se mezi hudebníky v Praze 

začal objevovat okolo roku 1983 a masovosti nabyl ve druhé polovině osmdesátých let. I jeho 

počátek má svŧj dŧvod - v té době bolševická mašinérie pořádně zahýbala rockovou scénou 

v plátku Tribuna článkem „Nová vlna se starým obsahem“(viz. Příloha B), jehoţ dŧsledkem 

byly zákazy (Praţského výběru, Mišíka) změny názvŧ či rozpady kapel. Vznikl tak odpor a 

stovky kapel nových. Hra na „škatulata, hejbejte se“ mohla začít.  

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/new-wave/clanky/160-ceska-nova-vlna-

zacatku-80-let/, cit. 30. 3. 2013] 

„V článku Nová vlna se starým obsahem a podobném článku v Rudém právu byly 

vyjmenovány nemravné kapely a reagovaly tak, ţe si změnily název, Psí vojáci na PVO, 

Praţský výběr na Výběr, Jasná páka na Hudba Praha, aby mohly vystupovat. [Macháček, 

přednáška: 2013] 

Novou vlnu tak mŧţeme rozdělit do dvou etap, kdy první začíná v roce 1979, a to 

konkrétně 23. 2., kdy Extempore v pořadu „Zabíjačka“ poprvé zahráli punkové a novovlnné 

skladby (dnes jiţ víme, ţe se občas konaly punkové koncerty před tímto datem – např. 

Silvestr underground v roce 1978 v Nové Vísce) a končí datem 23. 3. 1983, tedy v den vydání 

článku „Nová vlna se starým obsahem“. 

Ve druhé polovině let osmdesátých převzala pozici androšských mániček jako reţimem 

pronásledované subkultury mládeţ punková. Vztahy mezi punkery a máničkami byly nejprve 

přezíravé a někde i napjaté – uţ proto, ţe britská agresivní punková vlna byla reakcí na 

vykouřenou a naivní filozofii hippies. V našem prostředí si však docela časně obě subkultury 

uvědomily vzájemné spojení společným pocitem ohroţení a tak přirozeně došlo k názoro-

vému sblíţení. To je dŧvod, proč podzemní punkové kapely koncertovaly (kromě občasných 

klubových koncertŧ na Chmelnici) z velké většiny na androšských máničkovských akcích. 

Obě protestní hnutí nonkonformní mládeţe se tak postupně propojila. 

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/vyhledavani/p%C5%99ez%C3%ADrav%C3%A

9/clanky/228-cs-underground-80-let-prima-navaznost-na-hippies-a-tuzemske-plastikove-

spolecenstvi/, cit. 30. 3. 2013] 

Totalitní reţim podporoval bezdějové, nicotné, šedé stereotypy. Jestliţe mladý člověk 

dorazil na koncert skupiny hrající punk nebo novou vlnu, pak nejspíš proto, ţe z této 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/1176-prazsky-vyber/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/743-etc/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/new-wave/clanky/160-ceska-nova-vlna-zacatku-80-let/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/80-leta/new-wave/clanky/160-ceska-nova-vlna-zacatku-80-let/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/vyhledavani/p%C5%99ez%C3%ADrav%C3%A9/clanky/228-cs-underground-80-let-prima-navaznost-na-hippies-a-tuzemske-plastikove-spolecenstvi/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/vyhledavani/p%C5%99ez%C3%ADrav%C3%A9/clanky/228-cs-underground-80-let-prima-navaznost-na-hippies-a-tuzemske-plastikove-spolecenstvi/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/vyhledavani/p%C5%99ez%C3%ADrav%C3%A9/clanky/228-cs-underground-80-let-prima-navaznost-na-hippies-a-tuzemske-plastikove-spolecenstvi/
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kaţdodenní šedi touţil vybočit a uţít si, vykřičet a uvolnit se z vědomě nebo podvědomě 

pŧsobícího napětí. Tato hudba sama o sobě politická nebyla, ale komunistická moc z ní 

politikum učinila. [Vaněk 2002: 186-187] 

Za konec nové vlny bývá povaţován koncert Live Aid pořádaný 13. 7. 1985. Kapely 

účinkující na tomto festivalu programově splynuly se starší generací. [Vlček 1988: 40] 

 

2.6 Srovnání alternativní kultury před rokem 1989                         

a v současnosti  

Pro alternativní kulturu je charakteristický hlavně zřetelný odklon od vládnoucího nebo 

převládajícího kulturního proudu (mainstreamu), coţ platí i dnes. Stejně tak jako dříve i dnes 

patří mezi hlavní znaky tzv. „druhé kultury“ její lokalizování na okraj společnosti (nejen 

kulturní, ale také sociální, ekonomické i prostorové) a stejné je také to, ţe mechanismus 

exkluze je obousměrný, přijetí nových členŧ do alternativní komunity bývá provázeno 

rŧznými kritérii. Dŧleţité je také alternativní publikum. Dále je typická neobvyklost, naprostá 

spontaneita, svéráznost, subjektivita, improvizace, nespoutanost projevu, kreativita. Oproti 

masové kultuře, alternativní kultura výrazně narušuje a překračuje normy. Tvoří díla, která 

netouţí oslovovat co nejširší publikum. I tyto rysy jsou shodné s moderním či postmoderním 

uměním. V současnosti alternativní kultura ani underground nejsou tak minoritní, jako tomu 

bylo před rokem 1989. Podle Alana se alternativní kultura vţdy nakonec stává hlavním 

proudem. [Alan 2001: 20-21] „To, co bylo v minulosti rockem, je dnes popem.“ [Vlček 1988: 

45] 

Je vŧbec třeba ve světě, kde je vše svobodně dovoleno, vytvářet nějaké podzemí?  

„Ještě nikdy nebyly síly, které nás odvracejí od společného světa, tak mocné. Ţijeme ve věku 

akční nabídky vlastních vědomí a světŧ. Mnoho převozníkŧ nás dnes umí rychle a snadno 

přepravit ze špinavého a neposlušného světa společného do čistého a poslušného světa 

vlastního,“ říká Bělohradský a dodává: „Moderní svoboda má ale v sobě červa: příliš 

ponořeni do uţívání svobod soukromých, vzdáváme se snadno podílu na utváření našeho 

společného světa. Je fundamentalismus celku – totalitarismus, je ale i fundamentalismus částí 

– konzumismus.“ [http://ff.osu.cz/listy/2012/09_2012.pdf, cit. 16. 4. 2013] 

„Je jistě rozdíl, ţe nemám furt v zádech pocit, kdy přijdou, zaklepou a řeknou: „Pane 

Jirous, tak jdeme,“ to jsme nevěděli ani dne ani hodiny, v tomhle ta svoboda je. Mně ale nejde 

ani tolik o mě, protoţe já vţdycky do značný míry sral na vnější okolnosti, protoţe svou 

vnitřní svobodu jsem si, doufám, zachovával vţdycky. Mně je spíš líto mladých lidí, který 

http://ff.osu.cz/listy/2012/09_2012.pdf
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musej vyrŧstat v tomhle světě, naprosto amorálním. tenkrát byla amorální dejme tomu ta 

vládnoucí třída, byl amorální ten systém, ale proti tomu byly skupiny a je jedno, jakkoli 

početné, lidí, kteří s tím byli ve sporu nebo v duchovním boji – kdeţto dneska je to 

zaplevelený nebo zalitý takovou amorfní vrstvou, tys řekl cynismu, ten tam je taky. Je to 

nechutný a jsem přesvědčenej, ţe mladý lidi to dneska mají daleko horší, neţ jsme to měli 

my.“ [Jirous In Rauvolf 2009: 11] 

Na otázku, jestli je i dnes underground ţivý a má co říci, odpověděl jeden z návštěvníkŧ 

výstavy Underground je stále ţivý: "Patti Smith říká, ţe underground je práce. Dodejme 

autentická práce. V momentě, kdy tato práce začne nést i jiné ovoce neţ vlastní produkci - 

tedy peníze a slávu - underground opouštíme. Plynule, svévolně. A underground jde dál, 

někde vedle." 

[http://kultura.idnes.cz/underground-je-stale-zivy-098-

/show_aktual.aspx?c=A011119_095759_brno_kultura_dmk, cit. 4. 5. 2013] 

http://kultura.idnes.cz/underground-je-stale-zivy-098-/show_aktual.aspx?c=A011119_095759_brno_kultura_dmk
http://kultura.idnes.cz/underground-je-stale-zivy-098-/show_aktual.aspx?c=A011119_095759_brno_kultura_dmk
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3 Hudební skupina Garáž 

3.1 Skupina Garáž v socio-historické perspektivě 

3.1.1 Garáž před 1989 

Kapela byla zaloţena v roce 1979 baskytaristou Ivo Pospíšilem
8
 v jedné garáţi 

praţského předměstí v Klukovicích. V 80. letech pŧsobila pod názvem Garáţ a patřila do 

nové generace mladých nezávislých kapel inspirovaných novou vlnou, punkem, postpunkem 

a pub rockem. Zkoušela v garáţi v Nebušicích, odkud pochází její název. Pospíšil říká: „Hrál 

jsem v Classic Rock´n´roll Bandu, a po těch letech hraní r´n´r jsem chtěl zkusit taky něco 

jiného. A protoţe jsme byli tak trošku rebelové, tak jsme se rozhodli, ţe se postavíme za ty 

chudáky pankáče, co trpěj v Anglii, a začali hrát punk s českými texty. I kdyţ moţná… 

z dnešního pohledu šlo asi spíš o takovou punkovou novou vlnu.“  

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/, cit. 8. 5. 2013] 

Historii kapely lze rozdělit do dvou fází. Během té první vystupovali převáţně v Praze a 

jejím okolí a v roce 1981 natočili v Klukovicích u Robina Hájka své první demo. Tehdejší 

sestava skupiny vypadala takto: Ivo Pospíšil (baskytara), Karel Habal (zpěv), Tomáš Volák 

(zpěv), Ivan Cifrinec (kytara, saxofon), Zdeněk Smetana (bicí), Josef Vondrášek (kytara, 

zpěv). Avšak ihned po natočení dema Karel Habal odešel. Z obvyklých dŧvodu došlo 

k prvnímu rozpadu kapely. Někteří odešli na vojnu, jiní měli pramálo času. Garáţ v té době 

jen zkoušela a hledala lidi. [Opekar 1989: 99] 

Začíná tak druhá fáze skupiny, kterou mŧţeme zakotvit do roku 1982. V té době tedy 

chybí zakladatel Karel Habal a probouzí se spolupráce se skladatelem Mejlou Hlavsou, ale 

především do kapely přichází zpěvák a textař Tony Ducháček. Ten byl Ivovi Pospíšilovi 

doporučen Pepou Janíčkem z PPU s tím, ţe Tony pŧsobí jako mimořádně vhodný typ na 

frontmana. [http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/, cit. 8. 5. 2013] 

„Pracoval jsem s Ivo Pospíšilem, který uţ ňákou dobu Garáţ měl. Pospíšil byl u mě na 

kafi a poslouchal, jak si pobrukuju a zeptal se mě, jestli bych nechtěl zpívat něco s nima. 

Začali jsme Lou Reedama. Pak jsem šel na vojnu. O ty Lou Reedy ani nešlo, byl to spíš 

extremismus, byli tu ti pankáči a do toho socialismus tady, člověk byl stejně odjakţiva jinej… 

moc jsem toho na sobě neměnil, jen jsem začal zpívat. Nejsem typ, který by se převlíkal… 

                                                 

 

8
 Ivo Pospíšil – muţ undergroundu, člen kapel DG307 a The Old Teenagers 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/3001-classic-rock-n-roll-band/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/
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Naušnice jsem měl uţ dávno, vlasy vobarvený taky. I kdyţ na tu image jsem tak ňák moc 

nehleděl. Bylo to přirozený.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

Jan Macháček se s kapelou Garáţ poprvé setkal, kdyţ mu bylo 15 let a zaţil tak první sestavu 

Garáţe. 

„S garáţí jsem se poprvý setkal asi v 15 letech, v roce 80 a byl to koncert, který byl 

v hale ČKD v Karlíně, bylo to ve vstupní hale do továrny a hrálo tam víc kapel, to tam byl 

ještě Pospíšil i Habal, ono se to obsazení hodně střídalo. Poté se uţ objevil Tony jako 

občasnej zpěvák. Párkrát jsem pak byl na Chmelnici.“ [Macháček, rozhovor: 2013]  

S Ducháčekem coby velice netradičním zpěvákem přišla do kapely nezaměnitelná 

osobnost. Jirousova charakteristika Tonyho Ducháčka s názvem Světluška podzemní garáţe 

je dle mého nepřekonatelná: "Androgynní, asexuální a animální Tony Ducháček s gestuálními 

reminiscencemi na zaniklé archaické kultury transponuje své texty do jiné dimenze, neţ ve 

které kaţdodenně ţijeme. Texty jsou neodlučitelné od Tonyho gest, neoddělitelné od jemně 

neřestného výrazu Tonyho tváře. Temná poezie básníka Tonyho Ducháčka. Podivně temná 

postava Tonyho Ducháčka. Ale někde pod tím je něco nesmírně pozitivního: manýrismus 

jako výraz ušlechtilé kultury, jejíţ kořeny rostou snad z české gotiky, snad z rudolfínského 

období, snad z marasmu komunistických časŧ, které jsme spolu s Tonym přeţili, snad z ma-

rasmu časŧ, které proţíváme. Naštěstí s Tonym - neboť on je jednou ze světlušek, které nám 

svítí na cestu jako perverzní Karafiátovi broučci." [Ducháček 2005: předmluva]  

Aniţ by skupina uţívala nějaké záměrné stylizace, její skladby postupem času získaly 

na dotaţenosti a celistvosti. Dýchal z nich odraz skutečně dnešního ţivota, bez zbytečného 

vysvětlování a hlavně bez jakýchkoliv iluzí. Texty dosahovaly přesahu zdánlivě za úzce 

osobní témata. Nic nepředstíraly, a proto se jim dařívalo vystihnout podstatu problému, 

„jehoţ existence se často obcházela mlčením (Táta to chtěl zakázat, Uţ toho mám všeho 

dost), jinde s lehkostí načrtly přesný obraz velkoměsta a jeho obyvatel (Neonové slunce, 

Zrcadla, Princezny).“ Mimořádně ne-poetickým zpŧsobem a zároveň s citem pro uţití čistě 

dnešního slangu zde byly vykreslovány příběhy a situace, ze kterých mrazilo, pokud si 

posluchač uvědomil jejich pravý význam. K tomu Tony získával ve zpívání mnohem větší 

jistotu a kapela se za jeho zády stávala sehranou a sebevědomou partou, která dokáţe odehrát 

koncerty naplno a dává najevo, ţe ví, co chce. [Šeblová in Ducháček (1989) 2004: 183] 
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Obdobnou dŧleţitost, jakou měly Ducháčkova „podivná“ témata, jazyk, mísící argot, 

anglismy, poezie a popartová klišé, měly i Hlavsovy skladby. Jejich vznik se odehrával v do-

bě, kdy PPU zkoušeli hudebně komplikované, rozsáhlé plochy. Zrodily se z obrovského 

přetlaku a potřeby rock’n’rollu, kterou Hlavsa v mateřské kapele potlačoval. Jednoduché, 

razantní a chytlavé riffy sloţené z pár akordŧ, avšak nikdy ne primitivní melodie, konečně 

našly své magií opředené slogany a interpreta úţasného výrazu. Právě tehdy došlo ke vzniku 

„zlatého fondu“ repertoáru Garáţe (Měsíc ocelový fauny, Princezny, Táta to chtěl zakázat). 

[Lindaur in Ducháček (2001) 2004: 183 - 184] 

V r. 1982 do kapely přichází bubeník Tonda Pěnička, který je dnes spolu s kytaristou 

Honzou Macháčkem nejdéle hrajícím členem kapely. Druhou sestavu společně s Tony 

Ducháčkem a Tondou Pěničkou tedy tvořil Ivo Pospíšil (baskytara), Jindřich Biskup 

(saxofon), Petr Hlinomaz (kytara), Radek Pospíšil (zpěv) + Mejla Hlavsa (kytara, zpěv), Pepa 

Janíček (klávesy). [http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/, cit. 8. 5. 

2013] V té době byla skupina po hudební stránce nejblíţe pub-rocku
9
. Ostře a ukázněně 

znějící bicí, tvrdě a úsporně hrající basa, rozlítaná sólová kytara, malující saxofon a jistý, 

trochu odtaţitě pŧsobící zpěv. Celkový zvuk zněl naléhavě, dotaţeně, dravě. Texty se často 

týkaly prošvihnutých vztahŧ či doposud ne plně přijatých problémŧ. [Opekar 1989: 99] 

Poté nastalo druhé rozpadnutí a došlo tak k další proměně kapely, kdy bylo třeba 

zkoušet nový repertoár a tím se paradoxně vyhnuli nepříjemnostem spojeným s obdobím po 

vydaném článku Nová vlna se starým obsahem. (viz. Příloha B) „Nebyli jsme moc činný, 

takţe jsme na sebe moc neupozorňovali,“ dodává Pospíšil v seriálu Bigbít.  

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/, cit. 8. 5. 2013] 

Nová sestava začala vystupovat v prosinci 1984: Pospíšil, Ducháček a Antonín Pěnička 

s Radkem Šimŧnkem (kytara), Tomášem Svobodou (trubka), Tondou Hlávkou (perkuse), 

Jiřím Jelínkem (saxofon), Martinem Kvasničkou (perkuse) a vyjma koncertŧ i s Mejlou 

Hlavsou (kytara, zpěv). Dle nástrojŧ je patrná změna stylu, kdy se zvuk stal mnohem 

rŧznorodějším. [Opekar 1989: 100] S tímto latinsko-americkým zvukem příliš 

nesympatizoval Mejla, který prohlásil známou větu, ţe s Garáţí vystoupí, aţ hudebníci ta 

„sobréra“ z hlav sundají.  

V roce 1985 do kapely přichází kytarista Jan Macháček a trumpetista Tomáš Kurfürst, 

na čas také bubeník Ivan Pavlŧ a opět saxofonista J. Biskup a styl se dle Pospíšila vrátil „zpět 

                                                 

 

9
 pub rock – protipól progresivního rocku. Klubová a hospodská hudba na anglické scéně (1972 – 1978). Hudba 

vycházela z hlasitého rhythm-and-blues, rock´n´rollu a někdy i z moderní country. [Vlček 1988: 48]  

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/
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k rock´n´rollu“. Písničky psal aţ na výjimky Mejla Hlavsa (s kapelou začal veřejně 

vystupovat v roce 1988), takţe hudbou Garáţe proplouval jeho temný a výrazný basový 

sound doplněný jednoduchou hrou dechových nástrojŧ, přičemţ kytary bylo uţíváno pouze 

jako rytmického nástroje. A do toho všeho zněl Ducháček hlubokým hlasem v ledabylé póze 

znuděné sexy hvězdy. [http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/, cit. 8. 5. 

2013] 

„Na Balkáně se ve dvanáctsettrojkách rozváţely obědy do jídelen, coţ dělali Ducháček i 

Pospíšil. Garáţ zkoušela v dílně na opravu dvanáctsettrojek a já jsem v tý době hrál 

s Plastikama. Od nich odcházel kytarista Radek Šimŧnek nebo nějak tak se jmenoval. Chtěl 

jsem s Garáţí hrát, protoţe mohla vystupovat, Plastici v tý době uţ nevystupovali. Měl jsem 

tou dobou experimentálnější ambice, takţe jsem byl rád, ţe jsem s nima mohl začít hrát.“ 

[Macháček, rozhovor: 2013]  

„V chalupě Martina Janíčka se tenkrát odehrával nějaký jam a byl tam Honza Brabec 

z Plastikŧ, který mě oslovil, zda bych s nimi nechtěl hrát. Já jsem je poslouchal, skoro jsem 

tomu nevěřil, bylo mi teprve 18 let. Plastici v té době uţ nevystupovali (od roku 1981, pozn. 

aut.). Kapela se rozhodla nahrávat a nevystupovat, protoţe to by bylo uţ nebezpečný. Nahrál 

jsem Pŧlnoční myš a Pokoušení. 1985 jsem začal hrát se skupinou.“ [Macháček, přednáška: 

2013] 

To, jak se kapele neustále měnilo obsazení, bylo pro kapelu charakteristické stejně jako 

nekonvenční vystupování Tonyho Ducháčka, neobvykle osobní texty, pocit, jak kdyţ vše 

pochází z jiného světa. Dŧleţitý byl především přístup, který se neměl jevit jako běh za 

přílišným uměním ba naopak, koncerty se linul zvuk nenáročné hudby s co největším pocitem 

leţérnosti, coţ v naší zemi v té době nebylo moţno jinde spatřit. 

„Garáţ byla takovej prŧchoďák, spoustu lidí tam hrálo třeba na odpadkový koš hrála 

jednoduchou hudbu, u který se lidi pobavili. Zábava nebyla primární, nebylo to o tom, ţe 

jsme dělali nějaký velký umění. Dŧleţitý byl Tonyho nový přístup v projevu, měl zkratkovitej 

jazyk, městské slangové texty, mnoho lidí takhle nemluvilo, teď takhle mluví kaţdý. Zaujal 

mě tedy tenhle leader, který měl jako první v týhle zemi leţérní projev, coţ nebylo vŧbec 

běţný. V rockových kapelách zpívali, to se mi nelíbilo. Tony byl dokonale cool i barvou 

hlasu. Dneska je to poměrně normální, brzy to začala kopírovat třeba Lucie, takovej Koller se 

často objevoval na koncertech Garáţe. Takţe první leţérní a ne úplně punkový, i kdyţ punk u 

nás hrál taky velkou roli. Šlo o nenáročnou hudbu, takovej Ducháček třeba nemá ţádný 

hudební sluch, nebo Ivo je prkno, Ivo se to všechno jen našprtal. Lidem přišlo legrační nebo 

zajímavý, ţe oproti jinejm kapelám, který byly z moc váţnýho undergroundu, hrála Garáţ 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/


3 Hudební skupina Garáž  36 

v normalizačním prostředí a chovala se, jak kdyby byla z New Yorku, byla cool. Jak kdyby 

vŧbec nebyla odsud, bylo v ní něco, co lidi v tomhle směru zaujalo, šlo o jednoduchost a ne-

snaţení se o nic, nikdy jsme se nikam  nehrnuli. Jinde se všichni třikrát rozpadli, pak se dali 

dohromady, to se nám nestává. Nevypadáme prostě jak ňáký snaţivky.“ [Macháček, 

rozhovor: 2013] 

V červnu 1988 začíná vystupovat skupina Pŧlnoc (vedená Hlavsou), coţ byl dŧvod, 

proč Mejla z kapely Garáţ odešel v roce 1989. Poslední sestava před převratem byla takováto: 

Ivo Pospíšil (baskytara), Tony Ducháček (zpěv), Tonda Pěnička (bicí), Jan Macháček 

(kytara), Tadeáš Věrčák (kytara), Tomáš Belko (saxofon), Martin Pošta (trombon). 

[http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/, cit. 8. 5. 2013] 

Tadeáš Věrčák posílil skladatelský rezervoár skupiny, v té době vytvářený Hlavsou a 

Macháčkem. Dle následných reflexí (Rock & Pop 10/1992) se v té době Garáţ nacházela před 

samým rozpadem, ovšem Věrčákovo angaţmá se ukázalo být velice konstruktivním. „Zaprvé: 

Garáţ se díky němu nezastavila. Zadruhé: Byl technicky hodně dobrej. Zatřetí: Jen on byl 

tehdy schopnej udělat nový písničky a za čtvrté: Nikdo ho neznal,“ okomentoval jeho přínos 

s tříletým odstupem Ivo Pospíšil. Nastaly ještě další změny: Jiří Jelínek odchází (stává se 

členem Psích vojákŧ) a definitivně jej nahradí Tomáš Belko. [Diestler in Ducháček (1999) 

2004: 185] 

 

3.1.2 Garáž jako undergroundová kapela 

Na skupinu Garáţ se nahlíţí ze dvou rovin. Někdo ji vnímá jako underground, jiný ji do 

undergroundu nezařazuje. Od undergroundu se lišila především stylem hudby a jejím 

prezentováním, poněvadţ starší generace českého hudebního undergroundu (PPU, DG 307) 

tvořila ponuřejší skladby. Inspirovala se Frankem Zappou, The Fugs, Captainem 

Beefheartem, minimalistickou a experimentální klasickou hudbou. Garáţ se vydala na cestu 

přímého rock´n´rollu
10

. Lidé zakládající Garáţ zboţňovali Iggyho Popa, Davida Bowieho i 

New York Dolls, Johnyho Mopeda, Ramones, Clash nebo Stranglers. Zatímco PPU nalézali 

inspiraci u Velvet Undergroundu, Garáţ vţdy zboţňovala Lou Reeda sólového. Karel Habal 

podotkl, ţe hráli punk a byli první kapelou, která od začátku prosazovala, aby na 

vystoupeních lidi nemuseli sedět na ţidlích, nýbrţ mohli stát a zatancovat si. To v té době 

                                                 

 

10
 Rock´n´roll – 1. V americké hudební terminologii termín značí celou rockovou scénu od padesátých let 

dodnes, synonymum označení rock. 2. První období rocku s typickými rychlými skladbami, které vycházejí 

z country a výrazně z černošského rhythm-and-blues. [Vlček 1988: 56] 
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nebylo na jiných koncertech moţné. [http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-

garaz/, cit. 8. 5. 2013]  

Mezi hudbou garáţe a hudbou undergroundu byly patrné zásadní rozdíly, kdy v undergroundu 

panuje ponurost oproti veselé hudbě Garáţe slouţící k tanci. 

„Garáţ, která byla mírně provázaná s Plastikama, ale zároveň byla o dost jiná, protoţe 

se v té době Plastici inspirovali avantgardní váţnou hudbou, která byla velice temná, Garáţ 

hrála lehký rock´n´roll, Plastici se inspirovali Velvety, Zappou, my Reedama, zkrátka lehčíma 

kapelama, jednalo se o svobodomyslný rock´n´roll, byli jsme rádi, kdyţ na to lidé i tancovali. 

PPU nehráli hudbu, která by mohla slouţit k tanci.“ [Macháček, přednáška: 2013] 

Písničky a hudba Garáţ byly vţdy zaloţeny především na osobnosti charismatického 

zpěváka Tonyho Ducháčka, jenţ je autorem většiny textŧ s unikátním periferním slangem,  

v nichţ najdeme velké zastoupení poetické imaginace. Barva Ducháčkova líného hlasu 

znějícího jako baryton se podobá hlasu Lou Reeda. Obdobně jako on Ducháček nevykřikuje a 

neřve. [http://www.garageband.cz/cs/historie, cit. 3. 3. 2013] 

„Nikdy jsme nevyřvávali ňáký hesla, na to jsme nebyli. Ani na vulgarismy.“ [Ducháček, 

rozhovor: 2013] 

Avšak já si i přes tyto rozdíly dovolím kapelu do undergroundu zařadit z několika 

dŧvodŧ: S undergroundem byla velmi silně spojena. Existovala vţdy specifická vazba 

na PPU: Jan Macháček hrál s PPU (1983-1985) a druhý kytarista Garáţe Joe Karafiát hraje  

s PPU v současné době. Sám Tony vzpomíná, ţe se povaţovali za hospodský androš. 

„My jsme si mysleli, ţe jsme androš – takovej hospodskej androš… Hlavně nám šlo o 

to, hned sehnat všechno, co v tý době vycházelo. To znamená tehdy nový desky Davida 

Bowieho, Lou Reeda, Patti Smith a Iggyho Popa. Heroes, Transformer, Horses a Idiot – mám 

pocit, ţe tohle všechno vyšlo během jednoho roku.“ [Ducháček (2000) 2004: 67] 

O Garáţi jako undergroundové kapele mŧţe být uvaţováno také v kontextu spolupráce 

Mejly Hlavsy jako jejich skladatele. Při pozdějším koncertování naţivo nesměl být spatřen, a 

proto se musel schovávat za plentou. Období, kdy Mejla pro Garáţ skládal, se zdá být 

nejpřínosnější. 

„Mejla byl geniální, ţe dokázal vidět hudbu v textu, kde pro normálního člověka není 

vidět. Mně samotnýmu nešlo moc frázování, dělal jsem motivy, Tony na to zkoušel něco 

zpívat a vţdycky se to povedlo. Jsem hroznej lempl, nejsem ţádnej významnej skladatel, 

neděláme ţádný umění.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

 Dalším významným dŧvodem, proč je z mého pohledu kapela Garáţ undergroundová, 

je její publikum, které většinou pocházelo z undergroundových vrstev. Zároveň koncerty, 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/
http://www.garageband.cz/cs/historie
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kterých se Garáţ zúčastňovala, byly typicky androšské. Opekar si obtíţné zařaditelnosti všiml 

a napsal, ţe hudba Garáţe se s potíţemi zkategorizuje ze dvou příčin: Jednak je skutečně 

současná, současná svým obsahem, doposavad nepopsanými problémy a pocity. A jednak 

hudební forma vychází právě z obsahu, čili posluchač jen tak nerozpozná vnější inspiraci 

módních vlivŧ. Garáţ nehraje podle někoho, je svá a tím se dokáţe vymykat zařaditelnosti. 

[Opekar 1989: 97] 

Je potřeba si uvědomit i kolísání mezi povoleností a nepovoleností kapely. Z dnešního 

pohledu její povolenost nebyla zvláště závratná. V komunistické době 80. let bylo kapele 

málokdy dovoleno oficiální hraní a i přes velkou popularitu ji nebylo umoţněno hrát za 

peníze. Směli koncertovat jen v praţském klubu Na Chmelnici a v brněnském klubu 

Musilka. V těchto dvou klubech mohli hrát jednou měsíčně, jinak se zaměřili na nepravidelné 

koncerty na předměstích, hospodách na vesnicích a na svatbách.  

[http://www.garageband.cz/cs/historie, cit. 3. 3. 2013] Dokonce docházelo k takovým 

situacím, ţe se někteří lidé vzali jen proto, aby se mohl zorganizovat koncert. V osmdesátých 

letech musely ZUČ
11

 sehnat razítko, aby směly vystupovat. Jednou za rok tak musela Garáţ 

předloţit texty, které zpívala. Ţe by to někdo ale moc kontroloval, si Macháček nevzpomíná. 

Podotkl, ţe to nedá se to srovnávat s tím, co se dělo Plastikŧm. [Macháček, přednáška: 2013] 

„Třeba přišel někdo z Národního výboru, ţe je to zakázaný. My jsme šli zahrát třeba na 

narozeniny nebo na svatbu, hráli jsme, ale ţe bychom přímo věděli, ţe to je zakázaný, to ne, 

tak jsme to nebrali. Spíš aţ kdyţ přijeli policajti, tak jsme pochopili, ţe to není aţ tak 

povolený, jak jsme si mysleli. Na koncerty, který nejsou dopředu povolený, jsme nechodili, to 

vlastně ani nešlo. Stalo se, ţe nám třeba najednou vypnuli proud, nanosili jsme to auta, a kdyţ 

jsme to odnosili, tak se proud zase zapnul. Jsme to pak zpátky uţ nenosili.“ [Macháček, 

rozhovor: 2013] 

„Naše koncerty byly většinou všechny povolený, ani na těch svatbách jsme moc nehráli, 

spíš v klubech, pak po vesnicích, to eště šlo jakţtakţ. Stbáci tam někdy přišli, nebo tam spíš 

byli, o tom nikdo nevěděl. Kdyţ přišla vopravdová policie, nastaly kontroly občanek 

v šatně… Asi jsme nebyli tak zajímavý jako chartisti. Ale věděli moc dobře, ţe se lidé stýkají 

na takových akcích, takţe jich tam bylo plno.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

 

                                                 

 

11
 ZUČ = zájmová umělecká činnost fungovala v komunismu tak, ţe se amatérští hudebníci mohli jednoduše 

schovat za nálepku amatérismu 

http://www.garageband.cz/cs/historie
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Kapela měla za komunistického reţimu zakázáno vydávat oficiální alba, tudíţ jejich 

nahrávky, často pořízené ve skutečných garáţích, samizdatově cestovaly na páscích a na 

kazetách. [http://www.garageband.cz/cs/historie, cit. 3. 3. 2013] 

 „Byla to hrozná doba, ale člověk se cejtil jako hrdina.“  [Ducháček, rozhovor: 2013] 

V tom, zda byla Garáţ undergroundem se názorově liší i samotní aktéři. K přispění 

tomu, aby Garáţ byla povaţována za undergroundovou rozhodně se velkou mírou zaslouţil 

příchod Jana Macháčka, který byl spojen s rŧznými disidenty a publikum Garáţe se naplnilo 

androši. Jako jediný z kapely se angaţoval politicky. 

„Garáţ sestává z lidí, kde to má kaţdý jinak, já jsem třeba podepsal chartu, nikdo jiný 

tam ne, ani jsem to tam nešířil. Kamarádil jsem se s rŧznými disidenty, takţe jsem byl blíţ 

k undergroundu. Kdyţ jsem já přišel do garáţe, tak spousta lidí z undergroundu začala chodit 

na garáţ. Nás všichni řadí do undergroundu, nám je to jedno. U nás vţdycky byla trocha toho 

punku. Máničky měly dlouhý vlasy a dţísky, my měli koţený a černý bundy.. Nám se to 

tenkrát zdálo jako dŧleţitej rozdíl, ţe underground nejsme, ale dneska nám uţ to nevadí. My 

se o tom takhle nebavíme. My se bavíme o kravinách.“  [Macháček, rozhovor: 2013] 

Tony cítí, ţe Garáţ vznikla především za účelem hudby a ne z politického tlaku, 

přičemţ se tímto tlakem nenechala měnit. 

„Kdyby nebyli komunisti, tak by garáţ stejně byla, to byl nástup toho punku.“ 

[Ducháček, rozhovor: 2013] 

Joe Karafiát, který má moţnost srovnání pohledŧ z pozice rŧzných kapel, Garáţ povaţuje za 

naprostý underground. 

„Garáţ měla svoje publikum, to byl ten underground. Garáţ za underground povaţuju.“ 

[Karafiát, rozhovor: 2013] 

Mohli bychom se domnívat, ţe undergroundovému světu mohlo oficiální povolení 

kapely vadit. Na základě rozhovorŧ však vyplynulo, ţe se tím lidé zvláště nezabývali 

popřípadě to nijak neventilovali. Samotná kapela to tak také nevnímala, byli rádi, ţe směli 

vŧbec hrát.  

„To, ţe jsme byli povolený, nikomu nevadilo. Mejla si chtěl zahrát a měl tu moţnost u 

nás. Nejdřív jsme toho Mejlu zkoušeli na Chmelnici, nic se nedělo, tak jsme hráli dál. Poprvý 

jsme tam měli dva kytaristy a on byl schovanej za plentou, takţe byla odněkud slyšet ňáká 

kytara. Reţim se v tý době začal zaobírat trošku něčim jinym, neţ ňákym Mejlou, my jsme 

pro ně nebyli nějak moc zlobivý. Mohli si nás občas někam pozvat. Mě si ale nikdo nikam 

nepozval. To bylo horší na vojně. Tam mi nevyšlo hrát blázna, asi proto, ţe jsem s tím začal 

pozdě. Takţe jsem tam byl na dva roky.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

http://www.garageband.cz/cs/historie


3 Hudební skupina Garáž  40 

(Na vojnu Tony s notným pobouřením: „(…) furt se nechat komandovat, vod nějakýho 

člověka, na kterym vidíš, ţe jeho inteligence je třeba niţší neţ tvoje, ale má tu moţnost 

s lidma tak zacházet. (…) Prostě tam maj milion lidí, tak ať mě nechaj bejt. Svojí práci si 

udělám a svŧj volnej čas si dokáţu taky vyřešit sám, na to nepotřebuju mít nějaký poučky a 

nějaký rozhovory s nějakejma dementama přiblblejma, který vo ţivotě vědí hovno. Vŧbec vo 

ţivotě a vo bídě. Já jsem vyrost z malejch poměrŧ. Vţdycky jsem měl hovno.“ [Ducháček 

(1987) 2004: 15]) 

„Naše povolenost vyloţeně nikomu nevadila, spíš někteří lidé měli nějaké řeči, ale za 

pár měsícŧ jim došlo, ţe to jinak nejde. Moţná to někdy někdo takhle cítil, ale vyloţeně do 

toho, jak mŧţem mít to razítko, nešťourali. Pamatuju si, ţe to já jsem opovrhoval 

vysokoškolákama, povaţoval jsem je za svazácký kolaboranty, ale ţe by nám někdo vyčítal, 

ţe jsme povolený, to si nevzpomínám.“ [Macháček, rozhovor: 2013] 

 

3.1.3 Transformace Garáže po roce 1989 

Po revoluci 1989 nastal pro Garáţ překvapivý kariéry. Kapela nepřetrţitě vystupovala a 

jezdila po Čechách a západní Evropě. Koncertovala na hlavních festivalech ve Francii, 

Švýcarsku, Rakousku a v Belgii. V červnu 1991 Garáţ vystoupila v newyorském Central 

Parku na probíhajícím festivalu Summer stage. Vyhrála v hitparádě Radia France 

International cenu za nejlepší zahraniční píseň (1993), a to s písní Berlin. Posléze byla 

pozvána na festival do Cannes a byla prezentována MTV Europe. V témţe roce 

předskakovala v Praze na koncertě Iggyho Popa. Garáţ po převratu vydala také řadu alb: 

Garáţ + Pŧlnoc (1990, EP), The Best of Garáţ (LP), Garáţ byla a je (CD), To byla Garáţ 

(CD), Demo (CD), Vykopávky (LP), Praha (CD), No parking! (CD), Apogeum (CD), 

Nepohádka (CD), Milan Hlavsa – Poslední dekáda (CD), 10 let Globusu aneb underground v 

kostce (CD), Black! (CD). [http://www.garageband.cz/cs/diskografie, cit. 7. 5. 2013] 

Málokterým kapelám vyjde jako jeden z prvních titulŧ The Best of. A Garáţ je výjimkou. Na 

zvuku nahrávek z let 1984 - 1988 jsou sice znát tehdejší omezení, ale celkově není špatný a 

dýchá z něj energie. („Z něčeho mám dobrej pocit a z něčeho blbej – hlavně z těch starejch 

demáčŧ. Ale to je daný technikou, kterou jsme tenkrát měli k dispozici.“ [Ducháček (2000) 

2004: 63]) Toto LP vyšlo v mimořádné podobě: linority Michala Cihláře si vyţádaly větší 

podlouhlý obal, jaký zřejmě ţádná deska nikdy neměla. Uvnitř je vloţen dlouhý rozhovor 

z časopisu Revolver Revue (8/1987), kde tazatelkami byly dívky (externí pracovnice 

Revolveru) pod jmény Lota Waldstein a Ďábelská čupřina. Text začíná legendární výměnou 

replik: "Tony, jsi nejlepší." "Já vím." [http://ihned.cz/c4-10104250-23139910-000000_d-

http://www.garageband.cz/cs/diskografie
http://ihned.cz/c4-10104250-23139910-000000_d-10104250-23139910-000000_d
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10104250-23139910-000000_d, cit. 3. 5. 2013] Rozhovor byl později publikován rovněţ 

v knize Garáţ/Garage (2004). Sama kapela takový boom nečekala a vyrovnávala se s ním po 

svém. 

„Po revoluci jsme byli rádi za jiný věci, to bylo jídlo, svoboda, cestování... Nečekali 

jsme boom a člověk si pak uţ připadal jak cvičená vopice. Na západě chtěli vidět kapelu 

z východu. Jezdili jsme po Francii, Švýcarsku, Belgii, Polsku, Dublinu... Cirkus pak ale 

přestane a kaţdej si pak hledá, co ho zajímá. A pak se začaly otvírat kluby. Na nás chodili ti 

samí lidé, ale i ti, co se dříve třeba báli.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

V té době se ke Garáţi připojili protagonisté Joe Karafiát (kytara), Jarda Jeřábek 

(saxofon) a David Fikrle (basa). Jan Macháček a Joe Karafiát jsou autory většiny skladeb.  

Joe Karafiát se do kapely dostal přes Ivo Pospíšila. Měl vlastní band (Joe Carnation Band) 

zaloţený krátce po příletu z Kanady. „Hráli jsme v Rock Café a pak jsem se srazil s Ivem na 

nějaký party, pokecali jsme. On se pak asi po pŧl roce objevil na mým koncertě, a jestli bych 

nechtěl hrát s Garáţí. Coţ jsem odmítl, protoţe jsem měl svou kapelu a neměl čas na další. 

Načeţ on do mě hučel, jak on to umí, aţ mě nakonec zlomil. Garáţ jsem poprvé slyšel v 

Torontu, kdyţ mi Vráťa dal nějakou nahrávku s Plastic People a na druhý straně byla Garáţ. 

To se mi ale nelíbilo vŧbec – hrozně nahraný, hrozně zahraný. A nakonec s nima hraju.“ 

[Karafiát citován in Ducháček (1998) 2004: 188] 

Po převratu se zároveň odehrál další zajímavý fenomén, kdy Garáţi a rovněţ Psím 

vojákŧm začal věk publika prudce klesat. Na Chmelnici dříve sice chodili i mladí lidé cca od 

18 let. Do toho ale i ti starší lidé přes třicet let, coţ byli především máničky, vousáči. 

Publikum odpovídalo zmíněnému sloţení v poměru 50:50. Po revoluci se však generační 

rozdíly rozplynuly a najednou pod nimi stanula patnáctiletá děvčata, která slzela. Hudebníci si 

z toho dělali trochu legraci a přemýšleli, čím to je. Došlo jim, ţe to tak má ve svobodné zemi 

normálně být, ţe na kapely chodí mladí lidé a ţe ten mix, který chodil dříve, normální nebyl. 

Normální bylo to, co jim po revoluci připadalo podivné. V současnosti se sloţení publika 

proměnilo tak, ţe chodí převáţně dŧchodci. [Macháček, přednáška: 2013] 

„Na záčátku 90 let začaly chodit mladý holky a já z toho měl špatnej pocit, ţe to braly 

váţněji neţ my, koukaly na nás jako na bohy. Dnes jsme rádi, kdyţ na nás vŧbec někdo jde. 

To trošku přeháním.“ [Macháček, rozhovor: 2013]  

V tomto období došlo k dŧleţitému zvratu, a to k vyhození manaţera a zakladatele 

kapely Iva Pospíšila. 
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„V té době jsme vyhodili Iva, on sice byl manaţer, uměl dávat lidi dohromady, ale nikdy 

nesloţil ani notu nebo text. S ním to bylo tak, ţe kdyţ je někdo na peníze, tak je na peníze a 

kdyţ vokrade kapelu, tak ji vokrade.“ [Macháček, rozhovor: 2013] 

Poté, co Ivo Pospíšil musel opustit kapelu (1993), se skupina přejmenovala na Garage a 

Tony Ducháček, aby nedocházelo k záměně, jelikoţ Ivo Pospíšil ještě nějakou dobu 

koncertoval s novou kapelou pod pŧvodním názvem. Tony odpovídá, zda mu vadilo, ţe si 

ponechal jejich název: „Říkal jsem si: proč ne? Právo na to udělat tu kapelu měl. Ale uţ se mu 

do toho asi aţ tak nechtělo. Navíc se mu asi stávalo, ţe někam přijel a lidi si mysleli, ţe si 

pozvali úplně jinou Garáţ.“ [Ducháček (2000) 2004: 63] Zajímavé je zpětné nahlédnutí na 

rozhovor s Ivo Pospíšilem z roku 1992: „Kapela je vnitřně absolutně v pohodě. Teď si 

obehráváme nový věci na desku. Mám dojem, ţe tohle období mŧţe být poslední. Někdy se 

těším na poslední koncert Garáţe: „Pánové – konečná! Vystupovat!“ Zatím je to slušně 

rozjetý a hochŧm se bude třeba špatně brzdit. Je dŧleţité skončit včas. Doufám, ţe mám v so-

bě dobrej radar, kterej mi řekne stop. Vím, ţe uţ mě nečeká ţádnej personální problém. 

Potřebujeme dodělat ještě tak šest dobrejch novejch věcí, který by měly mít drive. A pak budu 

mít pocit, ţe je splněno, ţe se osud naplňuje. Dostali jsme se tam, kde jsme ani netušili, ţe 

někdy budeme. Jen to umět zapíchnout ve správným okamţiku s tím, ţe po nás zŧstanou 

nějaký desky a generace, která si bude říkat: „Jo, Garáţ! Na tu jsem chodil.“ Osud svedl mě a 

Tonyho dohromady. Já uţ nebudu nikdy stavět kapelu s jiným zpěvákem.“ [Pospíšil in 

Ducháček (1992) 2004: 188] 

 

3.2  Vztahy kapely Garage  

3.2.1 S publikem 

Garage nadále koncertuje často. Mŧţeme navštívit její pravidelné koncerty v Praze a 

dalších větších městech. Účinkuje i na většině hlavních festivalŧ v Čechách. Ovšem na 

festivalech se koncertování zdá být náročnější, protoţe není dostatek času.  

„…vţdycky tak nejpozději po třetí skladbě podle jeho reakce poznám, jestli ho „máme“. 

Ale někdy ho celej koncert nedostaneš, coţ se občas stane na festivalech. Ve chvíli, kdy se to 

začne rozjíţdět, za námi přijde pořadatel a řekne, ţe musíme končit.“ [Ducháček (2000) 2004: 

65] 

Na koncerty zavítají především pravidelní fanoušci, mezi nimiţ najdeme posluchače 

všech generací. 

„Syn mi zve kamarády na garáţ.“(smích) [Macháček, rozhovor: 2013] 
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 Pro starší posluchače je často náročné si pro koncerty Garáţe vyhranit čas. 

„Staří posluchači mají práci, diví se, ţe ještě hrajeme, slíbí, ţe na nás přijdou, pak jim 

do toho třeba něco vleze… pak mě viděj a řeknou: jé, já jsem na to vlastně zapomněl.“ 

[Macháček, rozhovor: 2013] 

Zajímavé je zjištění pocitŧ při samotných koncertech. Macháček s Garáţí trému nemívá 

(mívá pouze u koncertování s druhou kapelou, kdy musí do hraní i zpívat) a je 

nejspokojenější, kdyţ s mŧţe s publikem udrţovat oční kontakt. Rád pozoruje lidi při tanci a 

líbí se mu, kdyţ to někdo umí. „Hraje se mi dobře, kdyţ lidi dobře tancujou. Mám tanec rád, 

kdyţ objevim někoho, kdo tancuje zajímavě, tak se musím dívat. Jednou tancovala taková 

holka. Ta se úplně jako vznášela. Musel jsem koukat pořád na ní. A mám rád oční kontakt. 

Trému nemívám, mám trému, kdyţ musím zpívat s druhou kapelou, my vlastně vŧbec 

nezkoušíme. Mám strašnou trému, kdyţ musím hrát a zpívat dohromady. S garáţí trému 

nemám, bohuţel. Mít trému je správný, je to příjemný.“ [Macháček, rozhovor: 2013] 

Tony je naopak zcela odtrţen od publika, nevnímá ho a je zaměřen pouze na kapelu, 

přičemţ pravidelně mívá trému, ovšem ani ne tak z vystupování, jako spíše z organizačního 

hlediska. Jeho pověstné dvacetiminutovky jsou stále typické jako uvolnění po jejich koncertě.    

„Stále jsem trémista, moţná ještě horší. Ne, ţe by se zhoršovalo věkem, ale spíš je to 

tím místem. Někdy někam člověk přijede a není to takový, jak by si člověk představoval. 

Někdo ho pořád otravuje, ţe tam není šatna. To si člověk trému udělá, i kdyţ to zezačátku 

vypadalo v pohodě. Dvacetiminutovky si dávám pořád, dostávám se při nich do normálu. 

Člověk se dostane do pohody. A dávám si trávu. Kdyţ se do toho člověk chce ponořit, tak je 

to trochu náročnější a o lidech v publiku ani moc nevím, mám spíš kontakt s kapelou a člověk 

se pak potřebuje dostat zpátky. Během toho koncertu se toho zas tak moc neděje, plyne to 

jako řeka, jestli něco, tak si člověk vybaví, kdyţ se stane něco, co tam nepatří, jako třeba ňáká 

chyba, nebo tam někdo vleze.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

Tony si dříve uţíval koncerty více také z dŧvodu alkoholového opojení, od čehoţ 

v současné době kvŧli zdravotnímu stavu zcela upustil.  

„Z publika nějaké kamarády máme, holky… ale kdyţ se na mě po koncertě někdo věší a 

já jsem střízlivej, takový to nadšení tam uţ není. Nepiju uţ 5 let. Tohle nezachrání ani to 

hulení, to jsou úplně rozdílný věci. Ale nevadí mi to, já si to uţ uţívat nemusim, kdyţ vidim, 

jak ostatní po tý padesátce blbnou uţ.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 
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3.2.2 Uvnitř kapely 

Z rozhovorŧ vyplynulo, ţe je Garáţ kapelou, která uvnitř neudrţuje přátelské vztahy. 

Členové se víceméně vŧbec nescházejí a vidí se pouze při koncertech. Zkoušky dělají jedině 

v případě nových skladeb.  

„S kapelou máme vztahy pracovní. Nejsme tam kamarádi. Já se kamarádim akorát 

s Tondou. Po těch letech mi to uţ ani nevadí“. [Karafiát, rozhovor: 2013] 

Kapela zkouší jedině v případě, kdyţ mají nové skladby.  

„Vztahy v kapele jsou dobrý, vobčas někdo někoho naštve, pak to vyprchá, pak se zase 

na sebe těšíme. My jsme taková kapela, co se spolu moc nestýká, vŧbec nezkoušíme. Jsme 

programová kapela, máme program, takţe zahrajeme, co umíme. Aţ kdyţ děláme nový věci, 

tak je postupně zařadíme. Hrajeme to všechno stejně za sebou, ale písnička se nikdy nezahraje 

stejně. Natoţ, kdyţ se nám tam střídaj kytaristi. A s Pospíšilem se nevídáme.“ [Ducháček, 

rozhovor: 2013] 

 

3.3 Význam kapely v očích protagonistů 

Zda protagonisté kapely sami sebe vnímali jako určující společenský atribut, který se 

zaslouţil o zničení kulturního monopolu v naší zemi, je subjektivní. Kaţdý vnímal své 

pŧsobení v kapele jinak a je patrné, ţe Macháčkovi, který se politicky angaţoval i jinak neţ 

prostřednictvím hudby, šlo převáţně o svobodnou tvorbu, kdeţto Ducháček přímo popisuje 

zásluhu kapel.  

„S Gorbačovem se to všechno lámalo, systém se hroutil sám o sobě, kultura tomu ale 

určitě napomohla, kapely, nejenom naše, ale tyhlety zakázaný kapely. Kultura těhle kapel 

byla zásadnější neţ intelektuální buňky o pěti lidech, o kterejch se nikdy nikdo nedozvěděl. 

Na ty koncerty chodilo 300 lidí. Kdyţ jsem stál na podiu, tak jsem to vnímal tak, ţe děláme 

dobrou věc, ţe je to boj proti těmhletěm komoušum.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

„Nechápali jsme to jako boj proti komunismu, nemysleli jsme si totiţ, ţe by to mohlo 

někdy skončit, chtěli jsme jen svobodně tvořit. Pokud to dneska někdo tvrdí, tak kecá. Třeba 

takový kapely jako Olympic neříkaj pravdu. Po revoluci jsem tohle snášel špatně, neměl jsem 

ţaludek na to, jak lidé převlíkali kabáty bylo mi z toho fyzicky zle. Takovejch lidí bylo docela 

dost. Já jsem byl v obtíţný situaci, ţe se mi narodily dvojčata, neměli jsme dost velký byt, 

přišel za mnou bejvalej svazák, ať nesedim v kotelně a jdu s nima zaloţit občanský forum.“ 

[Macháček, rozhovor: 2013]  

 



3 Hudební skupina Garáž  45 

3.4 Současnost 

Garáţ  se skládá ze sedmi členŧ (Tony Ducháček, Joe Karafiát, Jan Macháček, David 

Fikrle, Jarda Jeřábek, Tonda Pěnička a Robert Jína - občasně), pořádá ročně řadu koncertŧ 

(často vystupuje v praţském klubu Vagon), zúčastňuje se i festivalŧ. Např. ve dnech 23.3. a 

24.3.2013 probíhal hudební festival 30 let Nové vlny se starým obsahem (viz. Příloha C) a 

Garáţ byla jeho součástí. Mimo jiné vystoupily také skupiny: Uţ jsme doma, Máma Bubo, 

Krásné nové stroje, Jaroslav Jeroným Neduha a Extempore, Mikoláš Chadima Band a Hudba 

Praha. [http://www.spronk.cz/30-let-nove-vlny-se-starym-obsahem, cit. 20.4.2013] 

Skupina Garáţ stále tvoří nové písně a plánuje vydávat nová alba. Texty tradičně píše 

Tony a k psaní textŧ přistupuje stále stejně. Vţdy se zaměřuje primárně na aktuálnost. 

„Potřebuju k tomu klid, někdy si udělám ňákou poznámku, třeba jen jedno slovo. Text udělám 

hned, jenţe jsem hrozně línej. Ve zkušebně se to pak musí připravit. Někdo řekne, ţe chce o 

sloku víc. V té zkušebně to zní trochu jinak, slova se tam třeba nevejdou, takţe se to musí 

upravit, něco přidat, něco vyhodit. Nechci psát nic dopředu, není to pak aktuální, ten problém. 

Aby se člověku písnička líbila, tak to musí udělat rovnou.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

Všichni členové kapely mají v současné době svá zaměstnání kromě kytaristy Joe 

Karafiáta, jenţ se hudbou ţiví profesionálně. Jan Macháček je novinářem (dříve Hospodářské 

noviny, nyní Respekt), další tři členové kapely pracují v Národním divadle. 

Protagonisté se v rozhovorech zmínili, ţe poslouchají mnohé ze současné hudby, nemají 

vyhraněné styly oblíbeného poslechu, zajímají se o současnou hudbu a rovněţ se přátelí 

s rŧznými kapelami, se kterými se při koncertech potkávají.  

„Dneska existují sound systémy, ale ty nemaj politický ambice. Před 12 lety jsem se 

zajímal o tu elektronickou scénu, kdy si lidé pronajmou zrušenou školku v malém městě a tam 

pěstují trávu a pak jí prodávaj…“  [Macháček, rozhovor: 2013] 

Jako zajímavé shledávám zjištění, ţe se dotazovaným nijak nepříčí hlavní proud hudby 

a ani se od něj nedistancují. 

„Současnou hudbu nehodnotím, líbí se mi kdeco, třeba to, co se hraje v rádiu. 

Mainstream mi nevadí, vadí mi spíš ty věci kolem toho, to povídání jako blesky a tydlety 

voloviny.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 

Honza Macháček je nespokojen především se stylem současného prezentování hudby, 

které jiţ několik desetiletí vypadá stále stejně - dodává do popředí hlavního zpěváka. 

„Vadí mi koncept toho jednoho zpěváka, holky na něj koukaj, za nim hraje kapela, to 

mi přijde trapný, myslel jsem, ţe by to mohlo skončit, líbila se mi anonymita DJ, kdy lidi ani 

http://www.spronk.cz/30-let-nove-vlny-se-starym-obsahem
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nevěděli, jak vypadá, to se mi líbilo třeba na elektronický scéně. Je to trapný v tom, ţe uţ to 

funguje 40 let a evidentně to bude fungovat dalších 50 let, protoţe to lidem vyhovuje.“ 

[Macháček, rozhovor: 2013] 

Na budoucí tvorbu je zaměřen spíše Tony, jenţ si nejvíce cení spolupráce s Mejlou 

Hlavsou.  

„Vţdycky se mi dobře dělalo s Mejlou Hlavsou, kterej chtěl text předem. A dneska? 

S Karafiátem je to jednodušší neţ s Macháčkem, protoţe Joe má svoje písničky takový pro 

mě pochopitelnější – co se týče rŧznejch změn apod. Honza skládá daleko sloţitějc.“ 

[Ducháček (2000) 2004: 67] 

Jan Macháček je pracovně vytíţen a hudbu uţívá spíše k uvolnění. Skládá spíše Joe.  

„Teď uţ moc neskládám, píšu články, pracuju, hudbu mám jen pro radost“. [Macháček, 

rozhovor: 2013] 

Ducháček plánuje v blízké době vydání nového alba a rozmýšlí se nad tím, ţe by bylo 

vhodné celkové potemnění hudby. Vnímá i to, ţe vzhledem k jeho věku není na místě tvořit 

příliš náročné písně. 

„Trošku bych chtěl změnit zvuk. Potemnit to. Temnou hudbu s veselejma textama a 

veselou hudbu s temnejma textama. No, radši jenom tu temnou hudbou. Myslim, ţe bych měl 

pomalu přecházet k těm niţším polohám. Nehnat se do vejšek… abych to vyzpíval. Chtěl 

bych něco hezčího, písničky. Já chci hrát písničky, rock´n´roll.“ [Ducháček, rozhovor: 2013] 
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Závěr 

V této práci jsem se rozhodla autentickým zpŧsobem ilustrovat ţivot hudební kapely 

Garáţ. V první části jsem nastínila metodologii práce a objasnila dŧleţité pojmy, kteréţto 

měly poskytnout porozumění oblasti československého undergroundu, tedy subkultuře, která 

se výrazně zaslouţila o boj za svobodnou kulturu v naší zemi. Zmínila jsem, ţe stěţejním 

bodem v práci jsou provedené rozhovory, ke kterým jsem po zváţení vybrala nejpodstatnější 

osobnosti kapely a na jejichţ základě vyplynuly zajímavé jevy. V práci jsem zároveň 

neopomněla zmínit ostatní osobnosti, jeţ se na činnosti kapely podílely a výrazně ji ovlivnily. 

V druhé části jsem postoupila k periodizaci československého undergroundu a snaţila se, aby 

bylo ve třetí části práce moţné kapelu Garáţ uchopit v historicko-sociologickém kontextu, 

načrtnout její kontinuální činnost, zmínit proměnu činnosti po převratu a uchopit ji jako 

underground. 

Při zaměření na kapelu Garáţ jsem pokládala za nutné představit ji poměrně podrobně, 

neboť se mi to zdálo nezbytné pro pochopení veškerých souvislostí. Při pátrání po tom, co 

pŧsobilo na formování kapely, hrála roli řada faktorŧ. Jednalo se zejména o kontext 

společenský, kulturní a politický. Kapelu Garáţ zasáhlo během jejího dlouhého pŧsobení 

několik personálních zvratŧ, přičemţ nejpodstatnější se odehrál jiţ v počátcích. Jednalo se o 

příchod extravagantního zpěváka Tonyho Ducháčka, s nímţ přišlo do Prahy zcela něco 

nového. Dalším dŧleţitým momentem byla spolupráce s Mejlou Hlavsou, která se zdá být 

umělecky nejpřínosnější. Kapela Garáţ bývá posuzována ze dvou pohledŧ. Někteří ji jako 

underground vnímají, jiní nikoliv. Nikoliv proto, ţe neobsahuje dŧleţitý prvek 

undergroundové hudby, jímţ je především ponurost, dále se nevyznačuje tím, ţe by byla 

přímo vyloučena ze společnosti, naopak jí bylo koncertování oficiálně povoleno s tím, ţe 

aktéři sami sebe povaţovali za amatérskou skupinu. S odstupem času bývá za underground 

povaţována zcela, ačkoliv v době totality samotným protagonistŧm jako dŧleţitý rozdíl 

připadalo, ţe undergroundem nejsou, jejich pŧsobnost zakládali především na hraní 

rock´n´rollu. Překvapivé je, ţe dochází k situacím, kdy se i samotní aktéři v názorech na toto 

zařazení liší. Např. Tony Ducháček, který byl a je protagonistou jedné jediné kapely, kapelu 

Garáţ povaţuje za uţitečnou při konání uměleckých bojŧ proti reţimnímu tlaku, kdeţto Jan 

Macháček, který se politicky angaţoval i jinými směry, hodnotí kapelu Garáţ spíše jako 

uvolňující hudební stránku svého ţivota. Naproti tomu Joe Karafiát, který je členem dalších 4 

hudebních skupin, vidí Garáţ jako naprostý underground. Z mého výzkumu kapela vyplynula 

jako netypicky underground, přičemţ v tomto pohledu hraje největší roli především to, jací 
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aktéři v kapele pŧsobili a dodnes pŧsobí – jedná se o osobnosti plně spojené s podzemím a 

také jací lidé na Garáţ chodili a chodí. Vţdy to byli především androši. Kupříkladu příchod 

Jana Macháčka do skupiny zpŧsobil, ţe se do publika Garáţe zařadilo mnoho lidí patřící k 

subkultuře undergroundu, coţ poukazuje na zmíněnou propojenost celého undergroundového 

společenství. Při srovnání pravidla, kdy se v zásadě z propustné alternativní kultury po čase 

stává mainstream, je tento zpětný undergroundový pohled na Garáţ zjevně takovým jevem, 

který musel nastat. Podstatné je, ţe kapele Garáţ na zařazení v podstatě nezáleţí a to je moţná 

i hlavním dŧvodem, proč je objektivní posouzení tak obtíţné. Členové se mezi sebou 

nepřátelí, coţ v zásadě nechává kaţdého z nich ve své vlastní osobnosti i se svým názorem na 

celou kapelu. Zajímavé je zjištění, ţe i čistě hudební ambice se v diktovaném kulturním 

prostředí stanou ambicemi politickými, aniţ by to všichni protagonisté vnímali a plánovali. 

Dŧleţitý při společenství, které se kolem kapely tvoří, není tedy ani tak styl hudby, jaký hraje 

a s jakými ambicemi se o to pokouší, ale to, jací lidé se okolo schází a jaké nové vazby se 

tvoří. Garáţ vznikla v období, kdy její hudba byla mimo hlavní a reţimem přijímaný proud, a 

jiné neţ oficiální hraní v té době nebylo moţné. Jak jiţ bylo řečeno, k moţnosti vyjádření 

svého svobodného projevu pak uţívali označení amatérské kapely, na něţ se represe 

oficiálních úřadŧ toliko nevztahovaly. Na kapele je dŧkladně patrný přechod undergroundu do 

nové vlny, který byl konkrétně v naší zemi objeven a rovněţ produkován právě bývalou 

undergroundovou subkulturou. Docházelo tak k postupnému smiřování mániček a punkerŧ. 

Zásadní je pak fenomén nadčasovosti, který spatřuji v transcendenci kapely po převratu, kdy 

nejenţe došlo k obrovskému neplánovanému boomu, který zapříčinila tehdejší politická 

situace a touha západního světa spatřit doposud „zavřené“ kapely, ale také v oţivení kapely i 

přes pŧvodní představu úplného ukončení pŧsobení po zmíněném přehnaném boomu. 

Nadčasovost je hlavním znakem Garáţe, je tím, co ji drţí při ţivotě a také tím, co ji činí tak 

obtíţně definovat. 

Ve své práci jsem nalezla moţnosti, jak uchopit širší téma českých dějin a jak uvaţovat 

nad autonomií českého státu prostřednictvím jedné kapely a věřím, ţe by mohlo být přínosné 

pokračovat v analýze či hlouběji propracovat kaţdou z částí. Vhodné by bylo se zabývat 

analýzou publika či ostatních umělcŧ, kteří se s Garáţí stýkali a stýkají. Předmětem dalšího 

výzkumu by mohly být rovněţ skupiny, pro něţ se Garáţ stala vzorem. I přes to, ţe jsem 

neprovedla rozhovory se všemi členy kapely, se domnívám, ţe mé cíle byly naplněny a ráda 

bych tento výzkumný projekt ocenila i jako mŧj osobní přínos, díky němuţ jsem se 

prostřednictvím osobních výpovědí dostala do zcela jiné perspektivy, pochopila historický 

kontext a zaznamenala jeho dopady na aktuální realitu osob. 
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Příloha A: Citáty a úryvky z rozhovorů 

Macháček, rozhovor: 2013 

Tazatelka: Kdy ses s Garáţí setkal poprvé? 

Macháček: S garáţí jsem se poprvý setkal asi v 15 letech, v roce 80 a byl to koncert, který byl 

v hale ČKD v Karlíně, bylo to ve vstupní hale do továrny a hrálo tam víc kapel, to tam byl 

ještě Pospíšil i Habal, ono se to obsazení hodně střídalo. Poté se uţ objevil Tony jako 

občasnej zpěvák. Párkrát jsem pak byl na Chmelnici 

 

Tazatelka: A ke hraní ses dostal jak? 

Macháček: Na Balkáně, víš, kde je Balkán? No tak tam se ve dvanáctsettrojkách rozváţely 

obědy do jídelen, coţ dělali Ducháček i Pospíšil. Garáţ zkoušela v dílně na opravu 

dvanáctsettrojek a já jsem v tý době hrál s Plastikama. Od nich odcházel kytarista Radek 

Šimŧnek nebo nějak tak se jmenoval. Chtěl jsem s Garáţí hrát, protoţe mohla vystupovat, 

Plastici v tý době uţ nevystupovali. Měl jsem tou dobou experimentálnější ambice, takţe jsem 

byl rád, ţe jsem s nima mohl začít hrát. 

 

Tazatelka: Jak bys popsal Garáţ? 

Jan Macháček: Garáţ byla takovej prŧchoďák, spoustu lidí tam hrálo třeba na odpadkový 

koše… hrála jednoduchou hudbu, u který se lidi pobavili. Zábava nebyla primární, nebylo to 

o tom, ţe jsme dělali nějaký velký umění. Dŧleţitý byl Tonyho nový přístup v projevu, měl 

zkratkovitej jazyk, městské slangové texty, mnoho lidí takhle nemluvilo, teď takhle mluví 

kaţdý. Zaujal mě tedy tenhle leader, který měl jako první v týhle zemi leţérní projev, coţ 

nebylo vŧbec běţný. V rockových kapelách zpívali, to se mi nelíbilo. Tony byl dokonale cool 

i barvou hlasu. Dneska je to poměrně normální, brzy to začala kopírovat třeba Lucie, takovej 

Koller se často objevoval na koncertech Garáţe. Takţe první leţérní a ne úplně punkový, i 
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kdyţ punk u nás hrál taky velkou roli. Šlo o nenáročnou hudbu, takovej Ducháček třeba nemá 

ţádný hudební sluch, nebo Ivo je prkno, Ivo se to všechno jen našprtal. 

 

Tazatelka: A ty ale jsi nadaný, ne? 

Macháček: Já nadaný moţná jsem, ale ţe by to bylo něco velkýho. Teď uţ moc netvořím, píšu 

články, pracuju, hudbu mám jen pro radost. 

 

Tazatelka: A baví tě tvoření? 

Macháček: Tvoření… Já tomu tvoření ani neřikám. Třeba Mejla byl geniální, ţe dokázal vidět 

hudbu v textu, kde pro normálního člověka není vidět. Mně samotnýmu nešlo moc frázování, 

dělal jsem motivy, Tony na to zkoušel něco zpívat a vţdycky se to povedlo. Jsem hroznej 

lempl, nejsem ţádnej významnej skladatel, neděláme ţádný umění. 

 

Tazatelka: A co povaţuješ za umění?  

Macháček: (odmlka) Kdybych měl mluvit o výtvarnu, divadlu… tak se umění mění s dobou a 

dneska jde do značný míry o to, aby vedlo k zamyšlení nad určitými věcmi. Výtvarný umění 

by mělo znepokojovat, vylučovat lidi ze stereotypních pohledŧ na svět. Dneska, co se za 

umění povaţuje, je třeba kvalitní reportáţ, kdyţ se podíváme na ţurnalistiku. Novináři by 

měli dělat to, co dnes dělají umělci. Třeba kdyţ jde týpek támhle v Ústí vleze do obchoďáku 

s kamerou. Vidělas to? I intelektuálové maj znepokojovat a klást otázky, popichovat 

společnost, plavat proti proudu. Kdyţ má někdo talent a nedokáţe společnost nějak 

zneklidnit, tak to umění není. Na druhou stranu kaţdý umění nějak specifický. Hudba je i o 

smyslech, mŧţeme na ni tančit, tam je to zas o tom, aby to bylo příjemný.  

 

Tazatelka: A vaše hudba nabízí co? 

Macháček: Lidem přišlo legrační nebo zajímavý, ţe oproti jinejm kapelám, který byly z moc 

váţnýho undergroundu, hrála Garáţ v normalizačním prostředí a chovala se, jak kdyby byla 

z New Yorku, byla cool. Jak kdyby vŧbec nebyla odsud, bylo v ní něco, co lidi v tomhle 

směru zaujalo, šlo o jednoduchost a nesnaţení se o nic, nikdy jsme se nikam  nehrnuli. Jinde 

se všichni třikrát rozpadli, pak se dali dohromady, to se nám nestává. Nevypadáme prostě jak 

ňáké snaţivky. 

 

 

 



Seznam příloh  

 

Tazatelka: Povaţuješ Garáţ za underground? 

Macháček: U nás vţdycky byla trocha toho punku. Máničky měly dlouhý vlasy a dţísky, my 

měli koţený a černý bundy. Nás všichni řadí do undergroundu, nám je to jedno. Nám se to 

tenkrát zdálo jako dŧleţitej rozdíl, ţe underground nejsme, ale dneska nám uţ to nevadí. My 

se o tom takhle nebavíme. My se bavíme o kravinách. 

Tazatelka: Co se dělo, kdyţ jste hráli na zakázaných koncertech? 

Macháček: Třeba přišel někdo z Národního výboru, ţe je to zakázaný. My jsme šli zahrát 

třeba na narozeniny nebo na svatbu, hráli jsme, ale ţe bychom přímo věděli, ţe to je 

zakázaný, to ne, tak jsme to nebrali. Spíš aţ kdyţ přijeli policajti, tak jsme pochopili, ţe to 

není aţ tak povolený, jak jsme si mysleli. Na koncerty, který nejsou dopředu povolený, jsme 

nechodili, to vlastně ani nešlo. Stalo se, ţe nám třeba najednou vypnuli proud, nanosili jsme 

to auta, a kdyţ jsme to odnosili, tak se proud zase zapnul. Jsme to pak zpátky uţ nenosili.“ 

 

Tazatelka: Existuje underground dnes? 

Macháček: Dneska existují sound systémy, ale ty nemaj politický ambice. Před 12 lety jsem 

se zajímal o tu elektronickou scénu, kdy si lidé pronajmou zrušenou školku v malém městě a 

tam pěstují trávu a pak jí prodávaj. 

 

Tazatelka: Překvapuje tě, ţe na vás dnes chodí mladí lidé? 

Macháček: Úplně mě to nepřekvapuje. Ale zajímavý je, ţe syn mi zve kamarády na garáţ. 

(smích) 

 

Tazatelka: Jak komentuješ současnou scénu? 

Macháček: Vadí mi koncept toho jednoho zpěváka, holky na něj koukaj, za nim hraje kapela, 

to mi přijde trapný, myslel jsem, ţe by to mohlo skončit, líbila se mi anonymita DJ, kdy lidi 

ani nevěděli, jak vypadá, to se mi líbilo třeba na elektronický scéně. Je to trapný v tom, ţe uţ 

to funguje 40 let a evidentně to bude fungovat dalších 50 let, protoţe to lidem vyhovuje.  

 

Tazatelka: A jak to při hraní vyhovuje tobě? 

Macháček: Hraje se mi dobře, kdyţ lidi dobře tancujou. Mám tanec rád, kdyţ objevim 

někoho, kdo tancuje zajímavě, tak se musím dívat. Jednou tancovala taková holka. Ta se 

úplně jako vznášela. Musel jsem koukat pořád na ní. A mám rád oční kontakt. 

 

 



Seznam příloh  

 

Tazatelka: Chodí na vás ještě pŧvodní posluchači? 

Macháček: Staří posluchači mají práci, diví se, ţe ještě hrajeme, slíbí, ţe na nás přijdou, pak 

jim do toho třeba něco vleze… pak mě viděj a řeknou: jé, já jsem na to vlastně zapomněl. 

 

Tazatelka: A co posluchači z okruhu undergroundu? 

Macháček: Garáţ sestává z lidí, kde to má kaţdej jinak, já jsem třeba podepsal chartu, nikdo 

jiný tam ne, ani jsem to tam nešířil. Kamarádil jsem se s rŧznýma disidentama, takţe jsem byl 

blíţ k undergroundu. Kdyţ jsem já přišel do garáţe, tak spousta lidí z undergroundu začala 

chodit na garáţ.  

 

Tazatelka: Stalo se, ţe někomu vadila vaše povolenost? 

Macháček: Pamatuju si, ţe jsem opovrhoval vysokoškolákama, povaţoval jsem je za 

svazácký kolaboranty, ale ţe by nám někdo vyčítal, ţe jsme povolený, to si nevzpomínám.  

 

Tazatelka: Jsi trémista? 

Macháček: Trému nemívám, mám trému, kdyţ musim zpívat s druhou kapelou, my vlastně 

vŧbec nezkoušíme. Mam strašnou trému, kdyţ musim hrát a zpívat dohromady.  S garáţí 

bohuţel trému nemám. 

 

Tazatelka: Bohuţel? 

Macháček: Mít trému je správný, je to příjemný. Míváš někdy trému? 

 

Tazatelka: Jo. Třeba dnes. 

Macháček: To je hezký, ţe má dneska ještě někdo trému. 

 

Tazatelka: Brali jste vaše pŧsobení jako boj proti reţimu? 

Macháček: Nechápali jsme to jako boj proti komunismu, nemysleli jsme si, ţe by to mohlo 

někdy skončit, chtěli jsme jenom svobodně tvořit. Pokud to dneska někdo tvrdí, tak kecá. 

Třeba takový kapely jako Olympic neříkaj pravdu. Po revoluci jsem to snášel špatně, neměl 

jsem na to ţaludek. 
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Tazatelka: Vadilo ti převlíkání kabátŧ? 

Macháček: Jo, bylo mi z toho fyzicky zle. Takovejch lidí bylo docela dost. Já jsem byl 

v obtíţný situaci, ţe se mi narodily dvojčata, neměli jsme dost velký byt, přišel za mnou 

bejvalej svazák, ať nesedim v kotelně a jdu s nima zaloţit občanský forum. 

 

Ducháček, rozhovor: 2013 

Tazatelka: Jak ses dostal do Garáţe? 

Ducháček: Pracoval jsem s Ivo Pospíšilem, který uţ ňákou dobu Garáţ měl. Pospíšil byl u mě 

na kafi a poslouchal, jak si pobrukuju a zeptal se mě, jestli bych nechtěl zpívat něco s nima. 

Začali jsme Lou Reedama. Pak jsem šel na vojnu. O ty Lou Reedy ani nešlo, byl to spíš 

extremismus, byli tu ti pankáči a do toho socialismus tady, člověk byl stejně odjakţiva jinej… 

moc jsem toho na sobě neměnil, jen jsem začal zpívat. Nejsem typ, který by se převlíkal… 

Naušnice jsem měl uţ dávno, vlasy vobarvený taky. I kdyţ na tu image jsem tak ňák moc 

nehleděl. Bylo to přirozený.  

 

Tazatelka: Míváš trému? 

Ducháček: Mám pořád, moţná ještě blbější.  

 

Tazatelka: Se to zhoršuje věkem? 

Ducháček: Ne, ţe by se zhoršovalo věkem, ale spíš je to tím místem. Někdy někam člověk 

přijede a není to takový, jak by si člověk představoval. Někdo ho pořád otravuje, ţe tam není 

šatna. To si člověk trému udělá, i kdyţ to zezačátku vypadalo v pohodě.  

 

Tazatelka: Dáváš si ještě dvacetiminutovky? 

Ducháček: Dvacetiminutovky si dávám pořád, dostávám se při nich do normálu. Člověk se 

dostane do pohody. A dávám si trávu. Kdyţ se do toho člověk chce ponořit, tak je to trochu 

náročnější a o lidech v publiku ani moc nevím, mám spíš kontakt s kapelou a člověk se pak 

potřebuje dostat zpátky. Během toho koncertu se toho zas tak moc neděje, plyne to jako řeka. 

 

Tazatelka: Vybavíš si pak něco z koncertu?  

Ducháček: Jestli něco, tak si člověk vybaví, kdyţ se stane něco, co tam nepatří, jako třeba 

ňáká chyba, nebo tam někdo vleze, něco přiletí. 
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Tazatelka: Jak píšeš texty? 

Ducháček: Nechci psát nic dopředu, není to pak aktuální, ten problém. Aby se člověku 

písnička líbila, tak to musí udělat rovnou.  

 

Tazatelka: Jak dlouho to mŧţe trvat? 

Ducháček: Potřebuju k tomu klid, někdy si udělám ňákou poznámku, třeba jen jedno slovo. 

Text udělám hned, jenţe jsem hrozně línej. Ve zkušebně se to pak musí připravit. Někdo 

řekne, ţe chce o sloku víc. V té zkušebně to zní trochu jinak, slova se tam třeba nevejdou, 

takţe se to musí upravit, něco přidat, něco vyhodit.  

 

Tazatelka: A co budeš dělat dneska večer, budeš psát? 

Ducháček: Dneska večer budu koukat na hokej, mám doma miminko, to mám pořád co dělat. 

 

Tazatelka: Jaké máte v kapele vztahy? 

Ducháček: Vztahy v kapele jsou dobrý, vobčas někdo někoho naštve, pak to vyprchá, pak se 

zase na sebe těšíme. My jsme taková kapela, co se spolu moc nestýká, vŧbec nezkoušíme.  

 

Tazatleka: Hrajete písničky pořád stejně za sebou? 

Ducháček: Jo. Jsme programová kapela, máme program, takţe zahrajeme, co umíme. Aţ kdyţ 

děláme nový věci, tak je postupně zařadíme. Ale písnička se nikdy nezahraje stejně. Natoţ, 

kdyţ se nám tam střídaj kytaristi. 

 

Tazatelka: S Pospíšilem se teď vídáte? 

Ducháček: S Pospíšilem se nevidíme. S ním to bylo tak, ţe kdyţ je někdo na peníze, tak je na 

peníze a kdyţ vokrade kapelu, tak ji vokrade.  

 

Tazatelka: Napomohli jste tomu, aby se reţim zhroutil? 

Ducháček: S Gorbačovem se to všechno lámalo, systém se hroutil sám o sobě, kultura tomu 

ale určitě napomohla, kapely, nejenom naše, ale tyhlety zakázaný kapely. Kultura těhle kapel 

byla zásadnější neţ intelektuální buňky o pěti lidech, o kterejch se nikdy nikdo nedozvěděl. 

Na ty koncerty chodilo 300 lidí. Kdyţ jsem stál na podiu, tak jsem to vnímal tak, ţe děláme 

dobrou věc, ţe je to boj proti těmhletěm komoušum.  
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Tazatelka: Vaše povolení někomu třeba vadilo? 

Ducháček: To, ţe jsme byli povolený, nikomu nevadilo. Mejla si chtěl zahrát a měl tu 

moţnost u nás. Nejdřív jsme toho Mejlu zkoušeli na Chmelnici, nic se nedělo, tak jsme hráli 

dál. Poprvý jsme tam měli dva kytaristy a on byl schovanej za plentou, takţe byla odněkud 

slyšet ňáká kytara. Reţim se v tý době začal zaobírat trošku něčim jinym, neţ ňákym Mejlou, 

my jsme pro ně nebyli nějak moc zlobivý. Mohli si nás občas někam pozvat. Mě si ale nikdo 

nikam nepozval. To bylo horší na vojně. Tam mi nevyšlo hrát blázna, asi proto, ţe jsem s tím 

začal pozdě. Takţe jsem tam byl na dva roky. 

 

Tazatelka: Zaţívali jste při koncertech nějaké nepříjemnosti? 

Ducháček: Naše koncerty byly většinou všechny povolený, ani na těch svatbách jsme moc 

nehráli, spíš v klubech, pak po vesnicích, to eště šlo jakţtakţ. Stbáci tam někdy přišli, nebo 

tam spíš byli, o tom nikdo nevěděl. Kdyţ přišla vopravdová policie, nastaly kontroly občanek 

v šatně… Asi jsme nebyli tak zajímavý jako chartisti. Ale věděli moc dobře, ţe se lidé stýkají 

na takových akcích, takţe jich tam bylo plno. 

 

Tazatelka: Jaký byl pocit stát tenkrát na podiu? 

Ducháček: Byla to hrozná doba, ale člověk se cejtil jako hrdina.  

 

Tazatelka: Překvapila vás popularita po revoluci? 

Ducháček: Po revoluci jsme byli rádi za jiný věci, to bylo jídlo, svoboda, cestování... Nečekali 

jsme boom a člověk si pak uţ připadal jak cvičená vopice. Na západě chtěli vidět kapelu 

z východu. Jezdili jsme po Francii, Švýcarsku, Belgii, Polsku, Dublinu... Cirkus pak ale 

přestane a kaţdej si pak hledá, co ho zajímá. 

 

Tazatelka: Proběhly nějaké další změny? 

Pak se začaly otvírat kluby. Na nás chodili ti samí lidé, ale i ti, co se dřív třeba báli.  

 

Tazatelka: Vděčíte té době za to, ţe vznikla Garáţ? 

Ducháček: Kdyby nebyli komunisti, tak by garáţ stejně byla, to byl nástup toho punku.  

 

Tazatelka: Objevují se v publiku tvoji přátelé? 

Ducháček: Z publika nějaké kamarády máme, holky… ale kdyţ se na mě po koncertě někdo 

věší a já jsem střízlivej, takový to nadšení tam uţ není. Nepiju uţ 5 let. Tohle nezachrání ani 
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to hulení, to jsou úplně rozdílný věci. Ale nevadí mi to, já si to uţ uţívat nemusim, kdyţ 

vidim, jak ostatní po tý padesátce blbnou uţ.  

 

Tazatelka: Jak hodnotíš současnou hudbu? 

Ducháček: Současnou hudbu nehodnotim, líbí se mi kdeco. Ze současný hudby poslouchám 

to, co hrají v rádiu a Ninja tune, který mi doporučil kamarád, jako třeba Bonobo. Je to 

moderní a všechno moţný. 

 

Tazatelka: A jak vnímáš mainstream? 

Ducháček: Mainstream mi nevadí, vadí mi spíš ty věci kolem toho, to povídání jako blesky a 

tydlety voloviny.  

 

Tazatelka: Existují kapely, který zpětně říkají, jak to měly tenkrát těţký a třeba to není 

pravda? 

Ducháček: Kdyţ byl koncert pro Karla, řekl jsem, ţe s Olympicem na jednom podiu 

vystupovat nebudu.  

 

Tazatelka: Co písničky do budoucna? 

Ducháček: Trošku bych chtěl změnit zvuk. Potemnit to. Temnou hudbu s veselejma textama a 

veselou hudbu s temnejma textama. No, radši jenom tu temnou hudbou. Myslim, ţe bych měl 

pomalu přecházet k těm niţším polohám. Nehnat se do vejšek… abych to vyzpíval. Chtěl 

bych něco hezčího, písničky. Já chci hrát písničky, rock´n´roll. 
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Karafiát, rozhovor: 2013 

Tazatelka: Jaký z tvých projektŧ tě baví nejvíc? 

Karafiát: To ostatní sou moje projekty, který dělám, Garáţ je Ducháček. Nemohu říct, co mě 

baví nejvíc.  

 

Tazatelka: Nemyslíš na to, ţe by bylo lepší přestat? 

Karafiát: O tom, ţe se všim přestanu, přemýšlím pořád. Nemám rád cestování, tady bydlím za 

rohem. Garáţ měla svoje publikum, to byl ten underground.  

 

Tazatelka: Povaţuješ tedy Garáţ za underground? 

Karafiát: Garáţ za underground povaţuju.  

 

Tazatelka: Jak bys popsal vztahy v kapele? 

Karafiát: S kapelou máme vztahy pracovní. Nejsme tam kamarádi.  

 

Příloha B: Článek Nová vlna se starým obsahem (1983, Tribuna) 

Text je zachován v původním znění. 

 

„V posledních týdnech jsme od našich čtenářŧ dostali řadu dopisŧ, v nichţ se kriticky vyjadřovali k 

vystoupení některých profesionálních i amatérských hudebních skupin, které se hlásí k tzv. nové vlně 

rocku. Jejich společným jmenovatelem byl - mírně řečeno - podiv nad tím, jak je moţné, ţe v naší 

společnosti je mladým lidem předkládán takovýto kulturní brak. Slova na adresu pořadatelŧ a 

povolovacích orgánŧ podobných vystoupení i zřizovatelŧ těchto "uměleckých" skupin, nebyla právě 

lichotivá. 

Protoţe nešlo o ojedinělé hlasy, snaţili jsme se na tento problém podívat trochu hlouběji. 

Rocková hudba není ve sféře zábavné, nebo jak se také říká pop-music, nic nového. Pamětníci vědí, ţe 

v poválečném období její vlna prošla světem několikrát. Méně jiţ je známo, zejména mezi těmi, kteří 

tomuto hudebnímu ţánru fandí, ţe to, co se u nás za rockovou muziku často vydává, má někdy s jejím 

pŧvodním obsahem společný jen název. Rocková hudba měla v procesu svého formování i značný 

sociální náboj, zejména proti masovému útlaku a proti válce ve Vietnamu. O tom, kam její obsah 

mířil, nejlépe svědčí skutečnost, ţe jiţ v roce 1961 Výbor pro neamerickou činnost v USA zakázal 

vystupování zpěváku Pete Seegerovi, protoţe jeho písně měly ostrý sociální náboj. Jeho nástupce Bob 

Dylan jiţ za rok ovládl "rockové pole" písněmi typu Oxford town o černošském studentu Meredithovi, 

jenţ se mohl zapsat na universitu jen za asistence federální policie. V téţe době černošský zpěvák 

James Brown v Madison Square Garden v New Yorku při koncertu své skupiny vmetl 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/samolepky-na-tvar-pro-vsechny-fanousky-4/11009256?rtype=V&rmain=7858886&ritem=11009256&rclanek=76096&rslovo=489720&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/poznejte-nejvetsi-americke-mesto-za-nejvyhodnejsi-ceny/11008815?rtype=V&rmain=7866035&ritem=11008815&rclanek=76096&rslovo=430749&showdirect=1
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do tváře obhájcŧm rasismu v USA: "Jsem černoch a jsem pyšný nabarvu své kŧţe, jsem pyšný, ţe 

jsem se narodil jako černoch." 

V polovině 60. let svět tleskal skupinám Beatles a Rolling Stones a jejich písním, které odsuzovaly 

válku ve Vietnamu a barbarství, které v ní Spojené státy s takovou bezostyšností prokázaly; písním, 

které podporovaly boj černých Američanŧ v ghettech a slums v New Yorku, Miami a v jiných městech 

USA... Také velký říjnový pochod v roce 1967 proti špinavé vietnamské válce k Bílému domu začal 

rockovým koncertem. V té době vznikala jedna bojová píseň za druhou... 

Takovýto bojový rock, hudba a texty, které strhávaly tisíce chlapcŧ a děvčat do boje - i kdyţ jen 

ţivelného - proti politice kapitalistických státŧ, nebyl po chuti její vládnoucí třídě. 

Burţoasní manipulátoři s myšlením, ideologové a diverzní centrály si rychle uvědomili, ţe rocková 

hudba - dostane-li "správný" obsah (tzn. takový, který mládeţ odvádí od politiky, od třídního boje, od 

kaţdodenních ţivotních problémŧ) - se mŧţe stát drogou, která má koneckoncŧ stejný účinek jako 

drogy skutečné. Vede mládeţ k pasivitě, k útěku od reality do říše snových představ, vytváří 

bezvýchodné postoje. A obchodníci, manaţeři i podnikatelé poznali, ţe na této hudbě jde také snadno, 

rychle a hlavně dobře vydělat. 

Z rockové hudby se stal velký byznys a také prostředek ideové a kulturní diverze nejen vŧči mládeţi 

vlastních zemí, ale i vŧči mladým lidem v socialistických státech. Ti, kteří tento proces řídili a 

organizovali, velmi dobře věděli, ţe hospodářská krize v sedmdesátých letech a rostoucí 

nespokojenost mladé generace s prohlubujícím se sociálním útlakem kapitalismu by nezbytně 

vyvolaly v ţivot staré či nové bojové písně. 

A právě v této době se objevila "nová" vlna rockové hudby, která svým hudebním i slovním obsahem 

měla dát této "ztracené" generaci kapitalistického světa ţivotní filosofii vyjádřenou heslem No Future 

- ţádná budoucnost. Mládeţ se měla ztotoţnit s ţivotem, který jí připravil kapitalismus. Buďte 

lhostejní k ţivotu kolem sebe, nejděte s nikým proti ničemu! Nic nemá smysl! To se mělo stát krédem 

mladé generace. K jeho prosazení měl a má slouţit tzv punk rock, šílený rock anebo také prevít rock. 

Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, oplzlá gesta, odmítání 

všeho normálního, barvení vlasŧ na zeleno, na modro, na rŧţovo, tetování hákových kříţŧ, malování 

barevných pásŧ na obličej apod. to byl výsledek, který tato vlna přinesla. Nepříliš estetický a velmi 

často šokující i občany kapitalistických zemí, ale stále lepší, neţ aby mládeţ bojovala proti 

společnosti, která ji do bídy a beznaděje uvrhla. Protoţe "punkové" a jejich hudba v mnohém 

překročili "meze" únosnosti i pro kapitalistickou společnost a vymkli se svým podněcovatelŧm z 

kontroly, bylo třeba uvést vše na "pravou" míru. Místo tzv. punk roku je šířena a propagována tzv. 

nová vlna, která se pokouší vrátit rock k pŧvodní hudební dokonalosti. Vyuţívá se k tomu moderní 

techniky a klasických hudebních projevŧ a nástrojŧ. Hudba se mění, ale ţivotní filosofie, kterou 

"nová" vlna rocku propaguje, zŧstává stejná. V novém hávu je mládeţi předkládán starý obsah. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zlaty-poklad-v-kelimku/17669693?rtype=V&rmain=7873864&ritem=17669693&rclanek=76096&rslovo=426171&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dejte-svemu-interieru-novy-nater/10835526?rtype=V&rmain=7871863&ritem=10835526&rclanek=76096&rslovo=420391&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhlidkove-lety-balonem-po-cele-cr-a-sr/4389758?rtype=V&rmain=7879549&ritem=4389758&rclanek=76096&rslovo=424698&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/brozura-od-dtestu-zdarma/10950142?rtype=V&rmain=7870538&ritem=10950142&rclanek=76096&rslovo=488299&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/asfaltove-pasy-proti-zemni-vlhkosti-i-tlakove-vode/1562212?rtype=V&rmain=7856628&ritem=1562212&rclanek=76096&rslovo=419544&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/hyckejte-svou-plet-pomoci-morskych-perel/11095670?rtype=V&rmain=7850204&ritem=11095670&rclanek=76096&rslovo=440255&showdirect=1
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Není náhodou, ţe tzv. punk rock i "nová" vlna rocku byly a jsou prostřednictvím západních 

rozhlasových stanic i jinými cestami (např. pašováním gramofonových desek či magnetofonových 

kazet) šířeny i do naší republiky. 

Záměr, který diverzní centrály sledují, je dvojí: jednak pŧsobit prostřednictvím tohoto hudebního 

braku přímo na naši mládeţ, a za druhé pod hesly o "nové" světové hudební vlně vyprovokovat i u nás 

vznik skupin, které by produkovaly tuto, všem estetickým a morálním normám odporující hudbu. Cíl, 

který je sledován, je více neţ zřejmý - prostřednictvím ohlušujícího rámusu, jednotvárných melodií a 

primitivních, často vulgárních textŧ dávat i naší mládeţi onu osvědčenou a vyzkoušenou hudební 

drogu, která by i u nás mladým lidem vštěpovala ţivotní filosofii "No Future" a takové postoje, 

jednání a názory, které jsou socialismu cizí. Prostřednictvím této hudby má být i naše mládeţ vedena k 

lhostejnosti, pasivitě, k odporu proti společnosti. 

I kdyţ tomuto "lákání sirén" a nabádání ke "světovosti" podlehlo jen pár desítek většinou mladých a 

nezkušených amatérských "umělcŧ" a skupin, nemŧţeme zŧstat lhostejní k tomu, ţe některé hudební 

skupiny tzv. punk rock, či "novou" vlnu rocku šíří. O jakou "kulturu" a "umění" jde, říkají jiţ jejich 

názvy (např. Parchanti, Zkárovaný přebal, Ţabí hlen, Ţlutý pes, Devizový příslib apod.). Je 

podivuhodné, ţe jiţ při jejich vzniku tyto "genialitou" přímo sršící názvy nevadily zřizovatelŧm těchto 

skupin (organizacím a kulturním zařízením NV, ROH a SSM), ţe nevadily těm, kteří je zvou k 

veřejným vystoupením a umoţňují jim, aby své stupidní a hrubé (jiný termín lze těţko pouţít), lidské 

city uráţející hudební a textové výtvory předváděly před tisíci mladých lidí. 

Coţpak je moţné, aby pod hlavičkou kulturních pořadŧ, či dokonce koncertŧ, byl šířen nevkus, 

propagován alkoholismus a drogy, vulgarizovány vztahy mezi chlapci a děvčaty, a také názory zcela 

cizí socialistické společnosti? Je snad normální, aby hudebníci a zpěváci vystupovali na jevišti v 

dámských punčocháčích (které byly jejich hlavním oděvem), aby se svlékali do pŧl těla, měli 

pomalované tváře rŧznými barevnými pruhy, ovazovali se řetězy se zámky apod. 

S oblečením si v ničem nezadává úroveň hudby a textŧ. Jednotvárné, opakující se melodie (pokud se 

tak dá mnohadecibelový zvuk vŧbec nazvat) doprovázející texty, za jejichţ autory by bylo moţné 

povaţovat spíše chovance psychiatrických léčeben, neţ lidi, kteří se vydávají za "umělce". Bohuţel, 

věc je sloţitější a váţnější. Texty, v nichţ se např. opakují "dŧmyslná" slova "kaťa, paťa, haťa" 

(Praţský výběr), nebo se pět minut vyřvává "Bejby, bejby, dej mi kadilak", či "hipi, hipi, šejk" 

(Letadlo), nebo vulgární text "má špinavá záda, nepije, nesolí, nekouří, ale má to ráda", či píseň s 

názvem Pal vodsuď, hajzle (Jasná Páka), nebo "náš pán je král, má jméno heroin" (Bronz), vypadající 

jako výplod chorého mozku, jsou ve skutečnosti výrazem nihilismu a cynismu, hluboké nekulturnosti 

a ideologických přístupŧ, které jsou socialistické společnosti zcela cizí. 

Bohuţel pracovníci některých kulturních zařízení či agentur i další zřizovatelé těchto hudebních 

skupin si tyto skutečnosti neuvědomují nebo nechtějí uvědomovat. Jinak by nebylo moţné, aby 

Praţské kulturní středisko bylo zřizovatelem profesionální skupiny Praţský výběr (i jiných 

podobných), jejíţ vystoupení (např. v Hradci Králové, o němţ jsme jiţ psali) bylo stejně pochybné 

úrovně jako jiţ jmenovaných amatérských skupin. Také Sdruţený závodní klub ROH výstavby hl.m. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/relaxujte-ve-vane/17669692?rtype=V&rmain=7873862&ritem=17669692&rclanek=76096&rslovo=420767&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/romantika-a-luxus-pro-dva-se-snidani-v%C2%A0hotelu-relax-inn-v%C2%A0praze/20537129?rtype=V&rmain=7879644&ritem=20537129&rclanek=76096&rslovo=432868&showdirect=1
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Prahy by jinak asi těţko mohl o skupině Letadlo napsat: "…Všichni členové skupiny, zejména vedoucí 

a jeho zástupce, velice svědomitě plní všechny podmínky, ke kterým je zavazuje organizační řád 

našeho zařízení…" Vţdyť to byla právě tato skupina, která v hořickém kulturním domě vedle jiných 

"lahŧdek" v prŧběhu vystoupení vykřikovala: "Du bist Schwein", a kdyţ její členy pořadatelé volali k 

pořádku a odpovědnosti, obořili se na ně slovy: "Nyní jsme na sále pány situace my a vy běţte do…" 

Otázku, jak je moţné, ţe se podobná "kultura" produkuje pod jejich hlavičkou, je moţno poloţit i 

dalším. Např. Obvodnímu domu kultury v Praze 8, Okresnímu kulturnímu středisku Praha-východ, 

některým klubŧm SSM apod. 

Otázek je samozřejmě více. Jak zřizovatelé pracují se svými hudebními skupinami, jak je vedou, 

vychovávají, jak ovlivňují jejich repertoár a jak kontrolují jejich činnost? Stejně tak je moţno poloţit 

otázku pořadatelŧm - vědí, koho si na vystoupení zvou? A kdyţ vystoupení neodpovídá zásadám naší 

kulturní politiky, vyvozují okamţitě příslušné sankce? (Např. odmítnout proplatit honorář, oznámit 

"kvalitu" skupiny zřizovateli apod.). Také odbory kultury národních výborŧ přistupují k povolování 

těchto "kulturních" vystoupení značně benevolentně - spokojují se s neúplným vyplněním ţádosti, 

nekontrolují, zda se dodrţuje to, co bylo povoleno atd. A pořadatelé často ještě to, co povoleno je, 

obcházejí (např. při koncertu skupiny Praţský výběr v Hradci Králové - pořadatel PKO tamtéţ - do 

ţádosti vŧbec neuvedl skupinu Trifidi, která rovněţ vystupovala; měl povoleny tři koncerty, ale 

uskutečnil čtyři). Výsledkem tohoto neodpovědného počínání řady "odpovědných" činitelŧ je kaţení 

vkusu mladých lidí a šíření nejen ideově, ale i morálně velmi pochybných názorŧ. 

Ti, kteří chtějí veřejně vystupovat, i ti, kteří jim to umoţňují (pořadatelé a zřizovatelé), si musejí 

uvědomit, ţe kaţdému, kdo mŧţe promlouvat ke stovkám a tisícŧm (byť jen hudbou a texty) mladých 

lidí, se dostává velké dŧvěry, a kaţdý, kdo vystupuje, musí být po všech stránkách - politicky, mravně, 

eticky, svou inteligencí i chováním - této dŧvěry také hoden. A komu mnohé, všechno z toho, aby této 

dŧvěry hoden byl, chybí, nemá na pódiu co pohledávat. A ti, kteří ať z pohodlnosti, lhostejnosti, či z 

dŧvodŧ, ţe při podobných "koncertech" je moţno snadno naplnit pokladnu, těmto "takéumělcŧm" 

vystupování umoţňují, si musejí uvědomit, ţe svou činností hrubě narušují zásady socialistické 

kulturní politiky a vědomě či nevědomě slouţí cílŧm, které sleduje náš třídní nepřítel. 

Aby nám bylo dobře rozumněno. Vŧbec nejsme proti zábavě, ani proti pop-music či proti rocku. 

Hudba a zpěv, i hudba zábavná, je nedílnou součástí ţivota mladé generace i nedílnou součástí naší 

kultury. I zábavná hudba a její texty však musejí být především dobré. Měla by se vyznačovat 

zpěvností, přitaţlivými hudebními nápady, textově by měla vycházet z melodie řeči českého a 

slovenského jazyka. A její obsah nesmí být vulgární, odpuzující, nesmí propagovat to, co je naší 

společnosti a ţivotu převáţné většiny naší mladé generace cizí. 

"Hudba", jiţ jsme věnovali pozornost, není v široké škále naší zábavné hudby ani převaţující, ani 

určující. Je okrajovým jevem, ale přesto jevem, který nelze přehlíţet a mlčet k němu. Naše mladá 

generace ţije v podmínkách ţivotních a sociálních jistot a ve své většině se také na vytváření těchto 

podmínek, na výstavbě naší společnosti, aktivně podílí. Proto má také právo, aby její vědomí nebylo 

otravováno tím, co se za kulturu či umění pouze vydává, ale skutečným kulturním hodnotám je na 
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hony vzdálené.“ [Dostupné z: http://www.lidovky.cz/nova-vlna-se-starym-obsahem-dfo-

/ln_redakce.asp?c=A080327_172401_ln_redakce_fho, cit. 1. 4. 2013] 

  

http://www.lidovky.cz/nova-vlna-se-starym-obsahem-dfo-/ln_redakce.asp?c=A080327_172401_ln_redakce_fho
http://www.lidovky.cz/nova-vlna-se-starym-obsahem-dfo-/ln_redakce.asp?c=A080327_172401_ln_redakce_fho
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Příloha C: Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Obal Revolver Revue 8/1987. FOTO: autorka 

 Obrázek 2: Rozhovor s Tony Ducháčkem. FOTO: autorka 
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Obrázek 3: Ukázka rozhovoru. FOTO: autorka 

Obrázek 4: Plakát koncertu 30 nová vlny se starým obsahem 
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Obrázek 5: Foto z koncertu 30 let Nové vlny se starým obsahem 

Obrázek 6: Publikum 
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Obrázek 7 Tony Ducháček 

 Obrázek 8: Jarda Jeřábek 
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Obrázek 10: Tonda Pěnička 

Obrázek 9: Robert Jína 
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Obrázek 12: Jan Macháček 

Obrázek 11: David Fikrle 
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Obrázek 13: Joe Karafiát 
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Příloha D: Seznam koncertů z období 2010 – 2013 

2013 

2/2013 

PÁ 1.2. Podivín u Břeclavi - Sokolovna, Bigbítový festiválek 

SO 9.2. Olomouc-Hejčín, 25.Ples KPP, Hostinec U Kapličky 

14.2. klub Vagon, Praha 1, www.vagon.cz 

 

3/2013 

SO 2.3. Ples Divadla Na zábradlí (soukromá akce) 

SO 9.3. Fléda Brno, Vzpomínka na Mejlu, www.fleda.cz 

SO 16.3. Zahořany u Mníšku p/Brdy, hostinec U Pepíčka, http://hostinecupepicka.ic.cz/ 

PÁ 22.3. Plzeň Šeříkovka (s Hudbou Praha) , www.serikovka.cz  

SO 23.3. KD Stráţničan, Stráţnice, vzpomínková akce Nová vlna se starým 

obsahem www.30letnovevlny.cz  

SO 30.3. Volyně, hotel Na Nové, Nádraţní 254, od 19:30 GARAGE + KRAUSBERRY 

 

4/2013 

ČT 18.4. klub Vagon, Praha, předkapela Fousy Mojo, www.vagon.cz  

SO 20.4. Teplice, Teplické beatování, www.facebook.com/teplickebeatovani 

SO 27.4. soukromá akce  

 

5/2013 

PÁ 10.5. soukromá akce 

PÁ 17.5. soukromá akce 

SO 18.5. Trutnov, klub Pod hradem, www.podhradem.eu 

 

6/2013 

ČT 6.6. soukromá akce 

PÁ 7.6. Festival Zámostí Třebíč, www.facebook.com/zamosti, www.zamosti.cz  

ČT 13.6. Ultraparník Praha - POZOR, PARNÍK KVŦLI VYSOKÉ VODĚ NEVYPLUJE, 

PLAVBA PŘESUNUTA  

ST 26.6. Vagon, Praha www.vagon.cz 

 

7/2013 (plánované koncerty) 

PÁ 12.7. Davle 

SO 13.7. Festiválek U Palce Tišnov, http://www.mersey.cz/Festivalek-U-Palce-Tisnov,234 

20.7. Barvy léta, Poděbrady, www.barvyleta.cz, pozor Garage uţ v 16:20! 

PÁ 26.7. Statek Vaška Koubka, Chotěmice 

SO 27.7. Travná (Javorník) 13.ročník festivalu CZ-PL pojiwo 

 

8/2013 (plánované koncerty) 

PÁ 2.8. Festival Povaleč, Valeč u KV, www.povalec.cz 

SO 3.8. Šonov 

PÁ 16.8. OA Festival Trutnov - bude upřesněno 

SO 17.8. Festival Velké Opatovice (okres Blansko) 

SO 31.8. Festival Bohdaneč 

 

 

http://www.vagon.cz/
http://www.vzpominkanamejlu.cz/
http://hostinecupepicka.ic.cz/
http://www.serikovka.cz/
http://www.30letnovevlny.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.facebook.com/teplickebeatovani
http://www.podhradem.eu/
http://www.facebook.com/zamosti
http://www.zamosti.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.mersey.cz/Festivalek-U-Palce-Tisnov,234
http://www.barvyleta.cz/
http://www.povalec.cz/
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9/2013 (plánované koncerty) 

SO 7.9. Letní parket Výrava 

ST 11.9. Ultraparník Praha - náhradní termín za červen, vstupenky v platnosti! 

SO 14.9. soukromá akce 

 

10/2013 (plánované koncerty) 

PÁ 18.10. Brno, klub Mersey  

SO 19.10. SK - Bojnice, Kazačok 

 

2012 
1/2012 

SO 21.1. KD Kacanovy 51 u Turnova, 20:00, posléze zahrají Dědkové, více na KD Kacanovy 

ČT 26.1. Klub Mersey, Brno, www.mersey.cz 

 

2/2012 

PO 20.2. klub Vagon, Praha 1, v rámci festivalu Mene Tekel na podporu čínských 

disidentŧ), www.vagon.cz 

PÁ 24.2. Šeříkovka (s Krausberry), Plzeň, www.serikovka.cz 

 

3/2012 

SO 3.3. 11. Vzpomínka na Mejlu, klub Fléda, Brno , www.vzpominkanamejlu.cz 

SO 10.3. Soukromá akce v Brně 

ČT 15.3. Klamovka, www.zahradnirestaurace.cz 

PÁ 23.3. KD Jirkov (o. Chomutov), 19 hod., http://www.jirkov.cz/kultura/kulturni-dum-

jirkov/ 

SO 24.3. Kampa střed světa, www.kampastredsveta.cz  

ST 28.3. Moskva, klub China Town Café 

 

4/2012 

ST 11.4. Vagon, www.vagon.cz  

SO 21.4. KD Ţihle (okres Plzeň-Sever), 22 hod. 

 

5/2012 

SO 12.5. Zahradní restaurace Riegrovy sady, Praha, www.jitamanarozky.cz 

SO 26.5. Kunfest 2012, Kunice u Prahy, hospoda Na staré faře, 21 hod. 

NE 27.5. Mezi Ploty Bohnice, 13 hod., Hudební scéna III. , www.meziploty.cz  

 

6/2012 

ČT 7.6. UltraParník, Praha 

SO 9.6. Jihlava, Koncert bez hranic, www.alternativapro.cz 

ČT 14.6. Zach´s Pub Plzeň, www.zachspub.cz  

PÁ 22.6. Benátky n/Jizerou, Loděnice 21 hod., www.klublodenice.cz  

SO 23.6. Valašský Špalíček Valmez, www.kzvalmez.cz 

 

7/2012 

SO 28.7. Davle hřiště, www.obecdavle.cz 

 

 

 

http://www.kacanovy.cz/kalendar-akci/
http://www.mersey.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.serikovka.cz/
http://www.vzpominkanamejlu.cz/
http://www.zahradnirestaurace.cz/
http://www.jirkov.cz/kultura/kulturni-dum-jirkov/
http://www.jirkov.cz/kultura/kulturni-dum-jirkov/
http://www.kampastredsveta.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.jitamanarozky.cz/
http://www.meziploty.cz/
http://www.alternativapro.cz/
http://www.zachspub.cz/
http://www.klublodenice.cz/
http://www.kzvalmez.cz/
http://www.obecdavle.cz/
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8/2012 

ČT 2.8. Vagon, www.vagon.cz   

SO 4.8. Hanácké Woodstock, Velká Bystřice, www.mikroregionbystricka.cz/pozvanka-na-

hanacky-woodstock-4-8-2012-ve-velke-bystrici/ 

ČT 9.8. Open Air Festival Panenský Týnec, www.openairfestival.cz  

PÁ 10. 8. Chotěmice, Statek Vaška Koubka 

SO 25.8. Letní alternativa Bystřice pod Hostýnem, 21:30, www.bystriceph.cz  

PÁ 31.8. Libochovice open, městský park, 18:00, www.libochoviceopen.blog.cz  

9/2012 

SO 1.9. Rumburk, Tour de Zeleňák - koncert pro Ivana Koţíška http://www.ustrcr.cz/cs/ivan-

kozisek-1948, Restaurace Zelený strom 20:00 

SO 22.9.  Vzpomínka na Magora, HooDoo Music Club, Korunní 

106, Praha, www.hoodooclub.cz  

SO 29.9. Litoměřice, Hospoda U letního kina - UVNITŘ 

 

10/2012 

PÁ 5.10. Brandýs n/L., Saloon music club, Na kopečku 200, 20 hod. 

ČT 11.10. Vagon, www.vagon.cz  

ČT 25.10. Brno, klub Mersey, www.mersey.cz 

SO 27.10. Jestřebí bouda (Radvanice u Trutnova), festival Last 

Summer, www.lastsummer.cz, www.jestrebibouda.cz 

 

11/2012 

ČT 15.11. Zvolen, Víkend atraktívného divadla, www.vikendatraktivnehodivadla.sk 

SO 24.11. Benefice Plavecká akademie bez bariér, Strahov, www.kontaktbb.cz   

PO 26.11. Večírek Nadace VIA, Lucerna Music Bar Praha - přístupné veřejnosti, lístky v 

předprodeji Ticketstream 

PÁ 30.11. Trhové Sviny, Městské kulturní středisko, www.facebook.com/mksts  

 

12/2012 

SO 1.12. Mělník, Stará Mydlárna - Memoriál Marka Vojtíška, www.poob.cz/marek.html 

PÁ 14.12. Hodonín, klub Nautilus www.clubnautilus.cz, www.hokus.cz   

SO 15.12. Prostějov, klub Apollo 13 www.apollo13pv.cz 

NE 30.12. Vagon - tradičně s Echtem, www.vagon.cz 

  

2011 

1/2011 

PÁ 14.1. Děčín, Music Club Garage, www.kinosneznik.cz, 20:00  

PÁ 28.1. Litoměřice, Hospoda U letního kina, www.modryznebe.cz, 20:00  

 

2/2011 

ST  2.2.   Vagon (předkapela Pohlavní nádraţí), www.vagon.cz 

 

3/2011 

Vzpomínkové turné s Plastic People - Mejlovy "60" 

ČT  3.3.  Olomouc, U-klub: PPU + Garage, www.u-klub.cz 

PÁ  4.3.  Uherské Hradiště, kino Mír: Garage + PPU + 

Pŧlnoc, www.mir.uh.cz, www.mkuh.cz 

SO  5.3.  10. Vzpomínka na Mejlu, Brno, klub Fléda: Garage + PPU + Pŧlnoc + DG 

307, www.fleda.cz,  www.vzpominkanamejlu.cz 

http://www.vagon.cz/
http://www.mikroregionbystricka.cz/pozvanka-na-hanacky-woodstock-4-8-2012-ve-velke-bystrici/
http://www.mikroregionbystricka.cz/pozvanka-na-hanacky-woodstock-4-8-2012-ve-velke-bystrici/
http://www.openairfestival.cz/
http://www.vaclavkoubek.cz/vesnicky-hudebni-klub-chotemice
http://www.bystriceph.cz/
http://www.libochoviceopen.blog.cz/
http://www.ustrcr.cz/cs/ivan-kozisek-1948
http://www.ustrcr.cz/cs/ivan-kozisek-1948
http://www.hoodooclub.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.mersey.cz/
http://www.lastsummer.cz/
http://www.jestrebibouda.cz/
http://www.vikendatraktivnehodivadla.sk/
http://www.kontaktbb.cz/
http://www.ticketstream.cz/czts/site.frame.jsp?thread=
http://www.facebook.com/mksts
http://www.poob.cz/marek.html
http://www.clubnautilus.cz/
http://www.hokus.cz/
http://www.apollo13pv.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.kinosneznik.cz/
http://www.modryznebe.cz/
http://www.vagon.cz/
http://www.u-klub.cz/
http://www.mir.uh.cz/
http://www.mkuh.cz/
http://www.fleda.cz/
http://www.vzpominkanamejlu.cz/
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NE  6.3.  Palác Akropolis, Kubelíkova, Praha 3: Garage + PPU, www.palacakropolis.cz 

PÁ  11.3.  Jablonec nad Nisou, klub Rampa: Garage + PPU, www.rampaklub.cz 

SO  12.3.  České Budějovice, KD Vltava: Garage + PPU, www.kdvltava.cz 

NE  20.3.  Plzeň, Beseda: Garage + PPU, www.mestanska-beseda.cz  

 

4/2011 

ST 6.4. Vagon (+ Pŧlnoční Marie-křest CD), www.vagon.cz 

SO 16.4. Kladno - soukromá akce 

SO 23.4. Štětí, Kulturní středisko, Mírové nám. 67 

SO 30.4. Garage + Ty Syčáci: Rumburk - 20 let Kola Brabec, www.kolabrabec.cz  

 

5/2011 

SO 7.5. Mělník, Kovárna Fest 2011, Restaurace Na Staré Kovárně, www.nastarekovarne.cz  

SO 21.5. BUM Festival, Bratislava, www.bum.alternative.sk 

PÁ 27.5. Poličské Rockoupání, www.rockoupani.cz  

SO 28.5. Mezi Ploty, Bohnický areál, Praha www.meziploty.cz 19:45 

 

6/2011  

PÁ 3.6. Smolotely u Příbrami - soukromá akce 

ČT 9.6. PARNÍK TYRŠ, Praha, odplouváme ve 

20:00!  www.cabbage.cz/ultrapunk/index.html 

PÁ 10.6. Husovka, Karlovy Vary, www.husovka.info, 19:30 

ST 15.6. klub Vagon, Garage + Echt!  www.vagon.cz 21:00 

ČT 16.6. Ostrava, Radniční restaurace, Prokešovo nám. 8, Garage + Prouza, 20:00 

PÁ 17.6. Opava, Klub ART, www.klubart.cz , cca 21:30 

SO 18.6. Raškovice, Hotel Ondráš, 20:00 

SO 25.6. VELKÝ OSEK u KOLÍNA, Motel U Jezera 767, 20:00 

 

7/2011 

PÁ 8.7. Chotěmický statek Vaška Koubka, www.vaclavkoubek.cz  

SO 9.7. Boskovice - letní kino (s PPU), www.boskovice-festival.cz   

PÁ 8.7. Chotěmický statek Vaška Koubka, www.vaclavkoubek.cz  

SO 9.7. Boskovice - letní kino (s PPU), www.boskovice-festival.cz  

SO 16.7.  Festival Colours of Ostrava, www.colours.cz  

 

8/2011 

SO 6.8. Davle u Prahy, hřiště, 20:00, www.obecdavle.cz  

ČT 18. 8. od 19. hod hlavní stage a SO 20. 8. od 22:30 Pub stage, Trutnov Open 

Air, www.festivaltrutnov.cz  

SO 27.8. Festival Vysoká Lípa, České Švýcarsko, www.cestazmesta.org 

NE 28.8. Benefice pro o.s. Krásná ţába, U  Vystřelenýho Voka, Praha - 

Ţiţkov, www.krasnazaba.org, zahrádka hospody U Vystřelenýho Oka, Praha - Ţiţkov.  

Zahrají: Michaels Uncle, Ţáby a Garage. Začátek uţ v 16 hodin! www.uvoka.cz 

 

9/2011  

SO 3.9. Náchod Fest 2011, Náchod - náměstí, hrajem od 17:00 www.festak.wz.cz 

PO 12.9. Vagon (s Pohlavním nádraţím), Praha 1, www.vagon.cz 

ČT 15.9. Varnsdorf - 15. výročí biskupského gymnázia 

PÁ 23.9.  Hrad Loket - restaurace na nádvoří, http://www.facebook.com/pages/hrad-

Loket/235878558249?v=wall 
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http://www.kdvltava.cz/
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http://www.kolabrabec.cz/
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http://www.meziploty.cz/
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http://www.vagon.cz/
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SO 24.9. Festival Křídla (u Nového Města na Moravě), www.festivalkridla.cz  

 

10/2011   

SO 1.10. soukromá akce  

SO 15.10. Klub Ponorka- Litvínov, Pokrušnohorská 1720, Litvínov, www.ponorka-

litvinov.cz  

 

11/2011 

ČT 3.11. Festival politické písně, klub Vagon, Praha, www.vagon.cz  

ČT 17.11. České centrum New York, USA,  www.czechcenter.com 

PÁ 25.11. Branná (o. Šumperk), Restaurace Na Cigánce, 21 hod. 

SO 26.11. Benefice Plavecká akademie bez bariér, Menza SÚZ ČVUT 

Strahov, www.kontaktbb.cz 

 

12/2011 

ČT 8.12. soukromá akce 

PÁ 16.12. Klub Starý Pivovar Kroměříţ, www.dk-kromeriz.cz  

NE 18.12. soukromá akce (Vánoční večírek U Vystřelenýho Oka) 

PÁ 23.12. Pocta Václavu Havlovi, Praha , Lucerna,www.poctavh.cz, od 17:30  

PÁ 30.12. SILVESTROVSKÁ PŘÍPRAVKA - Vagon, Praha, (tradičně s 

Echtem), www.vagon.cz 

 

2010 

1/2010 

ST 20.1. Vagon, Praha, Národní třída, www.vagon.cz  + Moody Daddy 

SO 23.1. KD Písek, Nábř. 1.Máje 1605, www.ckpisek.cz, od 21:15 

ČT 28.1. Stolárna - Havířov,  ,www.stolarnaclub.cz, od 20:00 

PÁ 29.1. Raškovice u Frýdku Místku, hotel Ondráš, od 20:00 

 

2/2010 

ČT 18.2. Vagon, Praha, Národní třída, www.vagon.cz 

 

3/2010  

PÁ 5.3. Koncert s Karlem - pro fanoušky Karla Schwarzenberga,  www.meetfactory.cz, Praha 

5, vstup zdarma + Terne Chave, DJ Liquid A ,www.skarlem.cz 

PÁ 12.3. Music club&bar 3 opice, Mostecká 326, Vsetín, www.cultburger.cz 21:00 

SO 13.3. Vzpomínka na Mejlu, Brno - Fléda,  www.fleda.cz, www.vzpominkanamejlu.cz, 

hraní od 20:00 

PO 15.3. Vagon, Praha, Národní třída, www.vagon.cz 

SO 27.3. KD Horní Slavkov, Dlouhá 717, Horní Slavkov, www.muhslavkov.cz/mks/ 21:00 

 

4/2010   

ČT 8.4. Kuře v hodinkách, Praha-Ţiţkov, Seifertova 26, www.kurevhodinkach.cz 21:00 

PÁ 9.4. Vídeň, Nachtasyl, Stumpergasse 53-55, 1060 

Wien, http://www.czechcentres.cz/vienna/program.podrobnosti.asp?ID=36576 

ST 14.4. Ples SUPŠ Brno, klub Fléda, www.fleda.cz 

SO 17.4. Horní Maršov, Vinotéka Nade dnem, tř. Josefa II. 83, 20:00 

ČT 22.4. Vagon, Praha, Národní třída, www.vagon.cz 

PÁ 23.4. Nová Paka, www.penzion-novopackesklepy.cz, 20:00 

SO 24.4. Kadaň, Orfeum, www.kultura-kadan.cz/orfeum/, 20:30 
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ÚT 27.4. Svitavy, Fabrika, www.fabrikasvitavy.eu, 19:00 

 

5/2011  

PÁ 14.5. Sedlo u Ústí n/L. - soukromá akce 

SO 15.5. M klub, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto 21:00, www.mklub.cz 

ČT 20.5. benefice park Vyšehrad 20:45, www.asistence.org 

SO 22.5. Osecká pohoda, festiválek Osek u Hořovic 22:00, www.oseckapohoda.cz 

ST 26.5. Vagon, Praha, Národní třída, www.vagon.cz 

PÁ 28.5. Český Krumlov, sraz motorkářŧ Night Wolf 20:30, www.night-wolf.cz 

 

6/2010 

5.6. festival Mezi Ploty,  Hudební scéna III,  www.meziploty.cz 16:00 hod. 

SO 5.6. Zahradní slavnost Hořice v Podkrkonoší, Lom u sv. Josefa, 21 hod. (celá akce začíná 

v 17:45) http://prove.wz.cz/  

PÁ 11.6. Turnov, KC Střelnice 20:00, www.kcturnov.cz  

SO 12.6. Mariánské lázně, Starostafest, parkoviště Kollárova ul, www.narampe.cz, 19:30 hod. 

ÚT 15.6. Vagon, předkapela Hubert Macháně, www.vagon.cz 

ČT 17.6. UltraParník - Tyrš, odjezd ve 20:00 z náplavky na Palackého nám. 

PÁ 25.6. Teplice, Jazz Club, koncert pro o.s. Ulpan, 19:00, www.jazzteplice.cz  

SO 26.6. festival PODBLANÍK, Louňovice p/Blaníkem, 21:00, www.podblanik.cz 

 

7/2010 

PÁ 16.7. Bratislava, Muzeum obchodu, Linzbothova 16, www.rockvmuzeu.sk, 20:00 

SO 17.7. Vrbovské vetry (Vrbové u Piešťan), www.vrbovskevetry.sk, 20:15 

ST 21.7. Vagon, www.vagon.cz 

PÁ 23.7. Minifestival Vidovské léto (Jiţní Čechy), www.vidovskeleto.webnode.cz, 21:30 

SO 24.7. Chotěmice, statek Vaška Koubka www.vaclavkoubek.cz/vesnicky-hudebni-klub-

chotemice, 20:00 

ÚT 27.7. Zach´s Pub, Plzeň, www.zachspub.cz, 21:00  

SO 31.7. Davle, u fotbalového hřiště, www.obecdavle.cz, 20:00 

 

8/2010 

ČT 5.8. Prešov, Zahradní kino, Masarykova 7 v 19 hod, www.pkopresov.sk  

PÁ 6.8. Košice, Tabačka/Kulturfabrik, Gorkého 2 - Afterparty po vernisáţi A. Warhola ve 

Východoslovenské galerii Košice, ve 21 hod,www.czechcentres.cz/kosice, www.tabacka.sk  

ČT 12.8. Open Air Festival Panenský Týnec, Garage cca 23:00, www.openairfestival.cz 

SO 21.8. OA Trutnov , Na Bojišti, Druhá scéna v 19:25, www.festivaltrutnov.cz 

PÁ 27.8. MHFF 2010, Teplice n/Metují fotbalové hřiště, www.horolezeckyfestival.cz, 22:00 

SO 28.8. Festival Antidostavník, hospoda Na Pešti u 

Loštic, www.letnifestivaly.info/antidostavnik-2010, 21:30  

 

9/2010 

SO 4.9. Úštěk u Litoměřic - NA SCHODECH na Kalvárii na Ostré, 19:00 

ST 8.9.  Vagon, www.vagon.cz, 21:30 

SO 11.9. Broumov, festival Rockstock, www.broumovsko.cz, 19:00 

ČT 16.9. U Vystřelenýho voka, Praha 3 - Ţiţkov - benefice pro o.s. Surya, 19:30 

PO 20.9. KC Kaštan - křest knihy Byl to jen 

rock´nroll, www.popmuzeum.cz, www.kastan.cz - VSTUP ZDARMA! 20:00 

PÁ 24.9. Dobříš - podle počasí letní scéna za sportovní halou nebo 

KD Dobříš, www.kddobris.cz, 21:00 
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10/2010 

SO 2.10. Kolín, Městský společenský dŧm, www.msd-kolin.cz, 20:00 

PÁ 8.10. Most, KD Medúza, www.promomediamost.cz a www.gamaradio.cz, 20:00  

ST 13.10. Vagon (předkapela Pohlavní nádraţí), www.vagon.cz 

PÁ 29.10. Rokycany, klub Kasino, http://fitbar.cz/kasino/index.php , 22:15 

 

11/2010 

PÁ 5.11. Polná u Jihlavy, Sametový festival. www.parolaart.cz, 20:00 

ST 17.11. Brusel, Praţský dŧm, www.prazsky-dum.eu 

ČT 25.11. Vagon (předkapela Chór váţských muzikantov), Praha 1, Národní 

třída, www.vagon.cz, 21:00 

SO 27.11. Benefice Plavecká akademie bez bariér, Menza SÚZ ČVUT 

Strahov, www.kontaktbb.cz,19:45  

 

12/2010 

PÁ 3.12. Brno, Vánoční trhy na náměstí Svobody - 16:00  

SO 4.12. Mikulov (soukromá akce) 

PÁ 17.12. Pardubice, Ponorka, www.ponorka-rc.cz, 21:00 

NE 19.12. Vánoční večírek na Ţiţkově - soukromá akce 

ČT 30.12. Vagon, Národní třída - Praha 1 (předsilvestrovský koncert s 

Echtem) www.vagon.cz 

 

(Zdroj: http://www.garageband.cz/cs/koncerty) 

 

 

Příloha E: Co se zachovalo z 1. období Garáže  

 

Zvukový 8mm film z jejich spol. vystoupení s Energií G v Karlíně (1981) 

Krátký 8mm šot z koncertu (asi tak z r. 1982-3) 

Video z Valné Hromady 1983 (písně „Sám“, „Voči“) 

Film „Hudba 85“ (Garáţ písně: „Medow“, Truman Capote“, „Sedni mi na klín“) 

Klipy „S tebou“ (1987), „Má jí, má“ (1988), „Berlin“ (1989) 

3 písně z koncertu „Konfrontace“ (1989, písně „Vo co de“, „Muchomŧrky bílé“, „B. Ferry“) 

Live 89 (Garáţ - 4 písně) 

 

 Audio: 

Garáţ - „Studio 81“ (nahrávka z garáţe v Klukovicích), 1981 

Garáţ - „Studio 82“ (nahrávka z AUS a z ČST), 1982 

Pozn.: obě tyto nahrávky se objevily na 4-CD Garáţ: „To byla Garáţ…“ (1999) 

Garáţ: „Best Of“ (1984 nahrávka z Klukovic) (STCV, 1986) 

Garáţ: Studio 1985 (nahrávka z Prahy-Nuslí) 
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http://www.promomediamost.cz/
http://www.gamaradio.cz/
http://www.vagon.cz/
http://fitbar.cz/kasino/index.php
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Pozn: písničky z obou těchto nahrávek se objevily na 4-CD „To byla Garáţ…“ (1999) 

Garáţ: „Byla a je“ (Garáţ rec. 1986) 

Four Tops (1987) 

Garáţ: „Na tu nemáš“ (Garáţ rec., 1988) 

Czechoslovak Alternative Disco Music vol 1 (STCV 1988, tři skladby „U nás ve sklepě“, 

„Špatná věc“, „Dá na tvou radu“) 

 

V seriálu BIGBÍT písně: 

„Bít“ (1981) 

„Řiď svý auto“ (1981) 

„Voči“ (1983) 

„Medow“ (1985) 

„Truman Capote“ (1985) 

„Sedni mi na klín“ (1985) 

„Muchomŧrky bílé“ (1989) 

„Berlín“ (1989) 

 

(Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/) 

 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/82-garaz/

