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1 Přílohy 

1.1 Rozhovor: Zdeněk Lichnovský 

 

Jak bys definoval fenomén indie?  

 

To záleží. Indie se teď už bere hodně obecně. Neberu indie jako DIY, indie už není 

jenom DIY. Indie může být „kytarovka“ jako žánr. Indie může bejt celkovej přístup 

k nahrávání a vydávání. Já třeba můžu říct, že když něco takovýho vidim třeba na 

soundcloudu, když stahuju nový alba a vidim tam u toho tag indie, tak mě to zajímá o 

trochu víc. První co se mi vybaví, když se řekne indie-rock je ale kytarovka. Když hledam 

novou hudbu a projíždim blogy jako existence.net nebo newalbumreleases.net, klikam už 

automaticky na položku indie. Vim, že ten výběr muziky má šanci mě zaujmout. Vim taky, 

že tam najdu klidně kapely jako např. Moderat, který vydávaj u major labelů a zároveň 

nejsou ani trochu kytarovka. Takže ve finále mi ten tag indie vlastně předurčuje, že by mě 

kapela mohla zajímat, vyděluje mi určitej přístup, kterej mi je blízkej. 

 

Jak vnímáš pojem indie v českém prostředí? Cítíš nějaké lokální rozdíly? 

 

Ten pojem indie v čechách nevnímam zkresleně. Jedině snad, že v Čechách je indie 

kapela primárně považovaná za kytarovku, když vidim tag indie automaticky  čekám 

kapelu, co chce po letech být jako Artic Monkeys. V tomhle jsme asi pozadu. Pořád jsou tu 

kapely, které primárně kopírují kapely, které hrály před 10 lety. 

 

Myslíš, že na současnou indie kulturu mají vliv specifika českého kulturního 

prostředí?  

 

Česká Republika postrádá tradici, určitě za to může době před rokem 89. Tu dobu 

jsem nezažil, takže to nedokážu posoudit, ale ta omezení bez debat vnímam. Předpokládam 

ale, že třeba nahrávky před rokem 89 byly v Čechách mnohem víc DIY, než třeba teď. 

Jenom protože to jinak nešlo, to už bylo ale technologický regionální omezení, nešlo o styl. 

V Český Republice pořád nemáš slavný studia s dlouholetou tradicí a když už nějakou 

tradici mají, tak pravděpodobně nahrávají ty žánry, s kterýma nechceš mít nic společnýho. 



 

Mění se situace? Cítíš změny uvnitř pole alternativní indie kultury? 

 

Určitě. Situace se mění a mění se hodně. Poměrně dobře začaly fungovat 

promotérský skupiny. Máš tady A.M 180, Landmine Alert,… Lidi si to dokážou už sami 

udělat, i po zvukový stránce není prolbém udělat dobrou desku, vem si třeba Ufajr, vždyť 

ty maj super zvuk. Myslím, že už se to tady chytá, respektive už je to chycený. Poslední 

dobou hodně lákaj různý pop-up místa, udělá se akce a zaštítí to společnost typu Rádia 1 

nebo Rádio Wave.  

 

V čem vidíš největší nedostatky českého indie pole? 

 

Mohlo by tady bejt víc míst pro hraní. Pilot a sedmička jsou super, ale není to dost.  

Je tu dost kluků co jsou pro věc nadšený, ale všem je jasný že peníze z toho mít nikdy 

nebudou. To je ten největší problém, peníze. Na rozdíl od západu se tady za hudbu neplatí. 

Neplatí se klubum, neplatí se kapelám. To je třeba jen v Německu na úplně jiný úrovni. I 

promotérský skupiny, který se sem snaží dostat indie kapely z celýho světa to dělaj spíš pro 

zábavu. Takový Landmine Alert nebo AM180 na tom prostě nevydělávaj.  Taky vnímam, 

že tahle kultura, teda spíš subkultura nepracuje jako celek. Lidi co poslouchaj tuhle muziku 

jsou sami o sobě poměrně hodně ohraničený, ale v rámci toho se ti ještě vydělujou další 

skupiny, který se točí okolo různejch promo skupin. Já vnímam jako smutný, že 

nespolupracujou. Rád bych, aby se to více semklo. Různý sekce český indie scény si 

navzájem nadávaj do hipsterů s tím, že oni to dělají líp. Že jsou to oni, kdo dělá tu 

správnou alternativu. A média, která informují o hudbě? Kvalitní u nás je snad jen indie-

music.cz, ale to projekt pro velmi malou skupinu lidí. Potom funguje třeba Fullmoon 

magazín. Jejich stage a promo kapel na Pohodě vypadala dost zajímavě.  

 

Ty teď pracuješ ve vedení Rádia 1. Jak vy se řadíte do tohoto pole? Jaké jsou 

vaše vize? 

 

Rádio 1 je alternativní rádio. Prakticky jediný alternativní rádio tady u nás. Vznikli 

jsme na začátku devadesátých let jako piráti, který se v prostorách pod Stalinem nabourali 

do radiového vysílání a začali vysílat alternativu. To je pro mě dobrej základ, abych se 

s tím konceptem dle svejch hodnot ztotožnil. Mám pocit, že Rádio 1 teď pár let trochu 



stagnovalo, a to se snažíme změnit. Dobrý ale je, že nikdy kontakt s kulturou, lidi co 

v rádiu pracujou, tak pořád komunikujou a spolupracujou s hudebnim světem. Já myslim, 

že rádio 1 má bejt otevřený světu, ale pořád si má hlídat ten alternativní výběr. Současnej 

konflikt okolo rádia je především okolo starší a mladší generace posluchačů. Starší 

generace chce, aby rádio hrálo stejnou muziku jako v devadesátejc letech. Mladší skupina 

posluchačů a i mladší část vedení by ráda, aby rádio neztratilo kontakt se současnou 

alternativní kulturou, což je dnes právě indie. Můj cíl a moje snaha v Rádiu 1 je taková, 

aby bez ohledu na žánry hrálo kvalitní hudbu a drželo si určitej vkus a určitou úroveň 

alternativy. Nemusí se za každou cenu odlišovat, nechtěl bych aby rádio skončilo na tom, 

že hraje až moc divný věci. Nadruhou stranu nám musí zůstat určitý kritéria dle kterých tu 

hudbu vybíráme. Takovej strop toho co už bychom nehráli a co je pro nás mainstream je 

například vysílací program Rádia Express, tam začíná naše hranice co už nejsme ochotný 

pustit. Tam pro nás začína mainstream a pop. 

 

Nacházíš v Radiu 1 takové vzorce, které by odpovídaly konceptu indie rádia, 

tak, jak to známe třeba z USA nebo Spojeného království? 

 

Rádio 1 je teď už vlastněný velkou skupinou, takže ne. Vysíláme reklamy, 

z kterých rádio žije. Na druhou stranu nám ale majitel do programu nemluví a my sami si 

vybíráme obchodní klienty, s kterýma chceme tu smlouvu podepsat. Když je něco 

v rozporu s našima zásadama, tak ten kontrakt neuzavřeme. Jsme součástí sítě Radio 

United, reklamy od nich hrát musíme, rádio tak funguje a fungovat má. Snažíme se udělat 

ty reklamy stravitelný, náš reklamní blok není tak dlouhej, každej posluchač ho snad 

přežije, bez toho by to rádio neexistovalo. Takže ne, nefungujeme jako typický indie rádio, 

na druhou stranu na našem trhu představujeme poměrně velkou alternativu a držíme si 

určitý etický a kvalitativní standardy, který odpovídaj pojetí indie kultury, tak jak jí chápu. 

 

Jsi muzikant. Proč děláš hudbu? Nacházíš ve svém přístupu prvky, které 

odpovídají indie přístupu? 

 

Muziku dělam a má to naprosto primitivní základ, chci dělat dobrý písničky. To je 

hlavní věc. Když dělam svoje songy, je mi jedno jak je vydam, hlavně že se to stane. Třeba 

Mazda Audio, na kterym teď děláme s Martinem je čistě indie. Martin to chce co nejvíc 

špinavý, primárně nám jde o to, aby se to líbilo nám. Asi bychom nebyli rádi, kdyby se to 



nikomu nelíbilo, ale zároveň to necílíme tak, aby se někomu líbilo.  Hudba je pro mě o 

estetice a o možnosti poslat ven svuj názor, chci se hudbou reprezentovat, chci aby ta 

hudba byla moje. Poselství v mé hudbě jsou čistě osobního charakteru, na větší témata si 

netroufám. Myslim, že v současný indie scéně to není moc běžný. Zmínil bych snad jenom 

projekty jako Bonus nebo Houpací koně, který se snaží mluvit i o větších tématech. 

Nemyslim, že by dnes moc kapela nahrávalo vyloženě DIY, tohle chápání indie už je asi za 

náma. I nahrávky, který se dělaj v zásadě na koleni, se dnes již dají udělat velice kvalitně. 

Například s Martinem nahráváme jen my dva, ale na celkem profi úrovni. Stejně ale pořád 

cejtim tu esenci indie a DIY. Děláme to tak, jak chceme. Nad finální podobou nahrávky 

máme plnou kontrolu, jenom už to prostě nešumí.  

 

Co distribuce hudby? 

 

Propagace kapely je pořád důležitá a těžká. Co internet? Dnes už je to čistě o 

sociálních sítích. Na bandzone.cz už dnes nikdo nechodí. Bandcamp.com je fajn, ale stejně 

si lidi o tý kapele musí říct. Takže sociální sítě. Chce to kapely, který umí psát. Umí psát o 

sobě, umí vymyslet nějakou akci jak oslovit lidi. Primárně je to ale pořád o kvalitě hudby. 

Něco tak efektivního jako býval třeba myspace.com, už tady ale není. 

 

1.2 Rozhovor: Jakub Hošek 

 

Jak bys definoval fenomén indie? 

 

Indie beru jako alternativní. Když se dostaneš k podstatě, vždycky tu byl 

mainstream, jako oficiální většinová kultura a k tomu vždycky byla alternativa, která 

fungovala jako protiklad. Jenomže s nástupem internetu a snazšímu přístupu 

k technologiím se začaly tyhle ty hranice jakoby bourat. Mainstream zůstal, ale lidi 

z mainsteramu se snažej nasytit trh alternativy tím, že vytvářej tzv. oficiální alternativu. 

Tím pádem se opravdová alternativa, opravdovej underground, můžeme tomu říkat i indie, 

tak se přesunul na síť, víc se to ponořilo do undergroundu. Žije si to svým životem, ale je i 

evidentní, že jak se bouraj hranice, tak se to více prolíná. Velký gramofonový firmy už 

nemaj takovej vliv, kapely přestaly vydávat fyzický nosiče, nebo je nevydávaj v takovym 

množství. Kapely začaly vydávat třeba ve stovkách, v limitovaných edicích, díky tomu se 



třeba zase začaly prodávat vinyly. Některý kapely to už ani nevydávaj a rovnou to dávaj na 

bandcamp ke sdílení, což je nutí víc koncertovat, protože to je pro ně potom jedinej zdroj 

příjmů. Musí tam být potom z jejich strany větší kontakt s fanouškama, který si to LP 

koupí třeba na koncertě na základě intenzivního zážitku. Dřív kapela vydala desku jednou 

za dva roky a vyjela na turné americký a evropský jednou za dva roky. Dnes kapely jezděj 

čtyři turné ročně.  

 

Jak vnímáš pojem indie v českém prostředí? Cítíš nějaké lokální rozdíly? 

 

V Čechách je to trochu jinak než ve světě. V Čechách neexistuje kulturní trh. 

Umění před rokem 89 bylo uzavřený a vznikalo bez uvědomování si nějaký okolní scény. 

Arcade Fire prodali svýho debutu několik milionu kopií, dostali Grammy, spousta kritiků 

jim předurčuje, že budou nový U2, venku je to absolutní mainstream. V Čechách je to ale 

velká alternativa, jenom proto, že tady není podpora médií. Je to chyba lidí, kteří pracují 

v rádiích a lidí, kteří o tom píšou. Je to začarovanej kruh, spousta lidí tady prezentuje 

světový zavedený kapely, který na západě skutečně znamenají mainstream, nebo 

minimálně tu oficiální alternativu. A to tady prezentujou jako indie věc. Řeknou ti, 

v Akráči na tom bylo 500 lidí, ale v USA na ně ve skutečnosti choděj tisíce. Ale je to jen 

tim, že lidi to tu neznaj a nedostane se to k nim. To neznamená, že je to underground. 

Mladý lidi, který tady dělaj muziku jsou dle mě málo informovaný o tom, co se ve světě 

děje. Média neinformujou, časopisů je málo, rádia jsou tady dvě vlastně, obchody 

z deskami jsou tady taky dva. Ale zase tady máš internet, kterej to poměrně přemostil, ale 

musíš chtít hledat a to každej nedělá. Já jsem z generace, pro kterou to ještě bylo strašně 

těžký, dostat se k muzice. Intenet ještě nefungoval, tak jako dneska. Museli sme 

objednávat katalogy a desky z Ameriky, jezdit na koncerty do Německa. Bylo to pracný. 

Díky tomu, že sme věděli, že to tady není a že je málo kapel českejch, který dělaj něco 

zajímavýho, něco, co by mohlo konkurovat mezinárodní scéně, tak jsme si uvědomili, že to 

chceme trochu změnit a tak jsme sem ty kapely ze západu začali vozit my. Připadalo nám i 

škoda, že ty mladý kapely se nemaj s čím konfrontovat.  

Problém je i ten, že jak začal bejt major label v úzkých tak začal českému 

posluchači nabízet jakousi alternativu. Vyberou s pár interpretů, na který tlačej, aby byli 

v uvozovkách alternativní, protože cítí ten trend a tuší, že tahle střední cesta by se mohla 

prodávat. Pro běžnýho českýho posluchače potom třeba Charlie Straight nebo Kryštof 

znamenají alternativu. Pro nás je to čirej pop. 



Potom tu jsou kapely, který vlastně nejsou špatný, prezentujou se tu jako indie, ale 

z hlediska světovýho trhu to není nic výjimečnýho. Třeba Khoiba nebo Ecstasy of Saint 

Theresa. Hodně českejch kapel se ohání tou scénou z ostrovů, jenže britská hudba je teď 

podle mě celkem mrtvá. Zajímavý je, že britský kapely jsou teď zase zblázněný z americký 

scény. Sen je pro ně vydat desku v Americe, uspět tam. Jakmile Pitchfork začně 

propagovat britskou kapelu, tak najednou dosáhli svého cíle. Takže my koukáme do Anglie 

a Anglie kouká do USA.  

 

Myslíš, že na současnou indie kulturu mají vliv specifika českého kulturního 

prostředí? 

 

Co se týče kytarovek, tak mam nejradši americkou hudbu. Tam se střetává hodně 

kultur a je tam ta atmosféra a energie. To je něco co my v Čechách nemáme. Češi takovou 

hudbu dělat neuměj. Jsme prostě bílí Středoevropani. Britové maj zase takový hodný 

písničky, většinou čerpají z těch 60. let, to jim šlo. Je třeba možný, že Čechům je 

pohodlnější  právě ta Anglie, než ta Amerika. Když dělám muziku, je potřeba v tom žít, má 

to růst s tebou. Někdo má talent, ale to není všechno, musíš tím žít, musí to bejt součástí 

tebe, jinak to není opravdový a to je poznat. V hudbě v Čechách jsou strašný klišé a velký 

škatulky. Model český kapely: tři kluci, nic moc neznaj, oblíknou se dle šablony, nejsou 

informovaný, ale vědí jedno, chtěj bejt úspěšný. Tak se inspirujou kapelama, který vypadaj 

úspěšně, tak jak to naše média přežvejkaj. To je špatně. Pak jsou český kapely, co tim 

žijou. Jsou dobrý, mají přehled, ale jsou smířený s tím, že se tu s hudbou neuživěj, tak to 

dělaj vedle práce, ve volnym čase, s kámošema. Občas se sejdou, občas něco vydaj a tak to 

plyne. A já pozoruju, že právě tyhle český kapely jsou často nejzajímavější. Vydaj jednu 

nahrávku za tři roky, nemaj na to čas. Ale v Americe, tři desky ročně. Chtěj se tim živit. 

Chtějí, aby je to uživilo. Chtěj, aby mohli dělat to, co je baví.  

 

Jsi kurátorem mnoha hudebních akcí, mohl bys mi povědět víc o principech na 

kterých fungují A.M.180?  

 

AM180 se nezaměřuje vyloženě na indie primárně, to je pro nás moc velká 

škatulka, kterou lidi používaj, aby si věci zjednodušili. My se snažíme prezentovat aktuální 

tendence na současný mezinárodní alternativní scéně. Vznikající čerstvý záležitosti, kapely 

pod zajímavým vydavatelstvím, kapely, který mají nějakej vliv. Je jasný, že ty některý 



kapely se potom dostanou na vyšší level a stane se z nich většinová věc. To už my ale 

neuhlídáme. Nás nejvíc baví ty věci objevovat, nebo prezentujeme ty věci, který nám 

v nějakej čas připadaj objevný, poctivý, opravdový. 

  

Píšete o sobě že jste inspirovaní DIY přístupem.. 

 

A.M.180 se vlastně inspirovali přístupem Kill Rock Stars a K records. Ten přístup, 

komunitní přístup, nás vyhecoval k tomu udělat něco podobnýho v Praze. Vzniklo to okolo 

roku 2003. Ještě předtím fungovala v Praze taková scéna, která dělala koncerty, Bylo to 

spojený s klubem 007, klubem Újezd a squatem Ladronka.  Já začal chodit na koncerty, 

když sem byl hodně malej. Primárně to byla post-hardcore scéna, neměl sem na střední 

moc kámoše, tak sem chodil na koncerty sám. Začal sem si zjišťovat věci okolo hudby, co 

všechno to obnáší dělat promotéra, dělat turné. Měl sem zmáklý, jak fungujou ty malý 

vydavatelství. Když sem byl pak na akademii, kluci co dělali ty koncerty s tím pomalu 

přestávali a já sem byl na tom závislej. Říkal sem si, to není možný. Současně mi nestačilo 

to, co sem vozili. Tak sem se rozhodl, že to začnu dělat sám. První koncert byl v roce 2003 

v naší galerii. Zjistili sme, že to funguje. Z naší galerie jsme se přesunuli do dalších klubů, 

primárně na sedmičku, připadalo nám, že se toho děje málo, hlavně v kytarový hudbě. 

Tenkrát tady byla doba techna, taková ta party vlna. Kromě nás nic moc nebylo a to nás 

hecovalo. Mezi lety 2005 až 2008 to docela jelo. Navíc po tý hudbě byl i hlad, lidi celkem 

chodili, nebylo nic moc jinýho na výběr. Potom s novejma generacema přišli nový 

promotéři a začalo toho bejt víc. Od roku 2010 už je toho tady poměrně hodně. Zklamání 

pro mě bylo, jako promotéra, že na nás chodilo poměrně hodně lidí, třeba i z naší výtvarný 

scény ale prakticky nikdo z hudební scény. Nikdy jsem neviděl třeba Muchowa na našem 

koncertě.  

 

A jak funguje taková organizace koncertu? 

 

Na koncerty nemáme žádnej grant, všechno financujeme z vlastní kapsy, kapele 

slíbíme honorář, cíl je jim to zaplatit z prodaných lístků. Když nepřijdou lidi, tak to 

zacáluješ ty. Když jich přijde hodně, tak vyděláš a zacáluješ tím zase něco jinýho. Dřív se 

dělaly koncerty na hlavně na sedmičce, kde byly a jsou vstřícný podmínky. Dnes jsme 

nucený to přesouvat i do menších klubů, kde jsou ty podmínky ještě vstřícnější. Sedmička 

je pro mě kult, mají fakt vstřícnej přístup a tím i pomáhaj scéně. Takovej palác Akropolis 



nebo LMB chtěj úplně nesmyslný částky za pronájem, přitom to jsou podniky, který 

dostávaj poměrně velký granty. Stejně tak Rock Café nebo Cross čerpají poměrně velký 

granty, který by dle plánu měli učinit hudbu dostupnější pro mladý lidi. Teď jsme dlouho 

dělali akce v Pilotu. Ten začal provozovat nás kámoš a pozval nás, dal nám dobrý 

podmínky, abychom tam začali dělat akce. Záleželo mu, aby v jeho podniku byla dobrá 

selekce kapel, má dobrej vkus.  

 

Děláte koncerty i českým kapelám? 

 

Česká scéna mě zajímá, není mi lhostejná, ale primárně se teda považujeme spíš za 

Evropany. V rámci českejch kapel se snažíme bejt přísný. Kdo chce hrát před dobrou 

kapelou, si to musí zasloužit. To si né každej uvědomuje, už se nám i stalo, že si kapela, 

která měla dělat support, řekla větší honorář než ta americká kapela, před kterou měli hrát. 

V Americe je poměrně běžný, že před kapelou hrajou třeba čtyři předkapely. Malý kapely 

ve státech hrajou většinou za cesťák, dá se říct, že dřou bídu, ale je pro ně pořád hrozně 

lákavý hrát, protože když hrajou před velkou kapelou, tak je možný, že si jich tam všimne 

nějakej talent scout, v rámci nějakýho většího města. To se v Čechách neděje. Evropa je 

pro americký kapely zlatej důl, vydělávaj tady v eurech, merch taky prodávaj za eura.  

Příjde mi, že spousta českejch kapel se chce zavděčit všem. Často slyšíš větu: My 

to chceme dostat mezi lidi. Když děláš menšinovou specialitu, jak to chceš dostat mezi 

lidi? Taková věc se líbí jen někomu a takový lidi ty musíš hledat 

 

V čem vidíš největší nedostatky českého indie pole? 

 

Největší zlo je OSA. Média, která by měla o téhle výseči kultury informovat, to 

nedělaj. Tak to prostě je. Nám už to ani nevadí. To je společenská záležitost. Je to otázka 

společnost versus kultura. Spousta lidí nemá peníze, ty potom kulturu ani řešit nemůžou. 

To, že nejsou v ČR média, která by se o indie a alternativní hudbu zajímala, to je zase daný 

společností, kterou tahle kultura nezajímá. Máš tady Rádio 1, Rádio Wave. Rádio 1 se teď 

dost zlepšilo poslední dobou, s příchodem novýho vedení. Zrovna u tohohle rádia je fajn, 

že zůstal ten koncept alternativního indie rádia, majitel jim evidentně dává svobodu, aby si 

zachovali status vyprofilovanýho rádia, to musim ocenit. Rádio Wawe už je teď čistě na 

internetu a poslouchá ho hrozně málo lidí. Z médií dále mám rád Indie-music.cz. Ty mají 

dobrej vkus, zajímá je to. Když to srovnáš s jinýma médiama, třeba musicserver.cz, ten je 



úplně mimo. Ty jedou to, co jim kdo zaplatí. Vnímám tady i určitej tlak lidí, jako je třeba 

Pavel Kučera. To už vnímám vyloženě jako snahu dát prostor tzv. oficiální alternativě, 

něcemu na klíč, co má potenciál vydělávat. Teď se tady hodně zmiňuje ten termín hipster. 

Často slyšíme, že jsme hipsteři.  

 

A co ty indie instituce v ČR. Vnímáš nějaký? 

 

Vychází Fullmoon, ale nikam to nespěje, tištěný média jsou prakticky mrtvý. 

V tomhle ale určitě hraje i roli globalizace, mladý lidi mají net a uměj anglicky, tak si to 

radši přečtou na originálních světových serverech půl roku dopředu, než čekat než se tady 

toho někdo zhostí. Obchody v ČR zaměřený na tohle taky moc nejsou, to si radši všechno 

objednáš z Anglie, než čekat. Jedinej slušnej obchod je Musictown, ten má ty novinky 

poměrně rychle a i to pojetí je sympatický. To je dobrý podporovat. Potom jsme ještě 

kupoval vinyly v Maximum Underground, to už ani nevím, jestli funguje. 

 

Kam se tahle scéna bude vyvíjet? 

 

Tohle konkrétní pole je teď, myslím na vrcholu. Znám i lidi, který říkaj, že už je 

toho moc. Nemaj tolik peněz a času, aby na všechny koncerty mohli chodit. Dokonce mam 

pocit, že ta mladá generace s masivním nástupem alternativní kultury, už upřednostňuje 

jiný formy kultury než zrovna hudbu. Koncerty se staly běžnou věcí, už se vytrácí ta 

neopakovatelnost a výjimečnost. Už to pro lidi není tak důležitý. Naše promotérská 

skupina už je unavená. Pořád čekáš, že příjde ta mladá generace a převezme to, ale to se 

neděje. Pro nás je to životní styl.  

1.3 Rozhovor: Jiří Trantina 

 

Jak bys definoval fenomén indie? 

 

Pro mě je indie snaha odlišit se od hlavního proudu tím stylem, kdy chci dělat 

hudbu jinak, chci ji dělat líp, než je to běžný. Indie je pro mě pohled a vnímání hudby, je to 

snaha vymezit se a být kulturně něco více nad ostatníma lidma, možná trochu v negativnim 

smyslu, cítit se být něco víc. Nemam to spojený s žánrem, je to spíš životní styl, jsou to 

hodnoty sdílené určitou skupinou lidí. Je to snaha dělat věci jinak, dělat je líp. 



Jak vnímáš pojem indie v českém prostředí? Cítíš nějaké lokální rozdíly? 

 

Aplikace určitýho trendu se v určitý kultuře  vždy namíchá. Sedne si to tak, aby to 

zapadlo do regionálních zvyků. Přesně to se stalo v České republice, je tu jiné mentální 

podhoubí. Indie u nás vnímám od roku 2004. Tahle kultura, v který se pohybuju, primárně 

kopíruje vlivy ze zemí, kde indie vzniklo. Přejímáme ikonický kapely, přejímáme styl 

života.  Vlastně mě teď nenapadá žádnej konkrétní případ, kdy by se místní kultura smísila.  

 

Myslíš, že na současnou indie kulturu mají vliv specifika českého kulturního 

prostředí? 

 

Na indie je hezký, že dokáže kličkovat a nenechá se ničím omezovat. Necítím 

v český indie kultuře nějaký masivní omezení oproti světu. To se ale určitě dá spojit 

s nástupem internetu jako takovýho, člověk má možnost veškerej art vidět kdekoliv, 

kdykoliv, stačí  chvilku hledat a máš možnost vidět a porovnávat. Člověk ty instituce 

vlastně ani moc nepotřebuje. Cítim tady ale určitej posun, časovej posun, kdy česká 

subkultura je možná jsou pár let pozadu. Muzikanti ty trendy, který k nám přicházej, 

přejímaj dva až tři roky se zpožděnim.  I na českym internetu se ty jména skloňujou až se 

zpožděnim. Taky vnímam, že určitý kapely, který ve světě nikoho nepřekvapí, jsou 

považovaný za mainstream, tak u nás jsou ještě stále čirá alternativa. Je tu i zajímavej 

pohled na nás. Lidi v Čechách často nahlížejí všechny, kdo se točí okolo nezávislé muziky 

jako hipstery. Pokud je ti mezi dvaceti a třiceti, nemáš na sobě sportovní soupravu, 

neposloucháš metal a máš alespoň nějakej zájem o hudbu, pro veřejnost jsi automaticky 

hipster. Lidi potřebujou škatulky. Pro společnost, ve který se já pohybuju, to znamená 

indie muzikanti, má ale termín hipster negativní význam. Pro nás je hipster někdo, kdo 

nemá hudební vkus, povrchní pozér, kterej předstírá zájem o nezávislou muziku, protože 

indie je dneska cool. Ve skutečnosti ale hledá konzumní mainstream. 

 

Mění se situace? Cítíš změny uvnitř pole alternativní indie kultury? 

 

Posun tady je velkej. Vyrojilo se spousta klubů ale i například kaváren, kde se tyhle 

lidi mají možnost scházet. Dobrý akce se dějou v Roxy, kde je teda dramaturgie namíchaná 

i s mainstreamem. Třeba Bajkazyl má celkem tvrdý síto a nemůže tam hrát každej. Potom 

bych jmenoval například Café v lese, Pilot nebo Kokpit. Tyhle kluby spojuje hlavně 



dramaturgie, která odpovídá tomuhle přístupu. Aby si tam člověk mohl zahrát, musí 

splňovat nějaký kvalitativní a stylový pravidla. Zní to možná tvrdě, ale já si myslim, že by 

to takhle mělo bejt.  

Produkční společnosti jako A.M. 180 nebo Landmine Alert odváděj skvělou práci. 

V jejich přístupu je vidět to nadšení. I D Smack U production vlastně dělaj dobrou práci. 

Vozej do ČR zajímavý věci, za který jsme všichni rádi. Nabídka akcí už odpovídá 

poptávce tak, aby tahle scéna mohla žít. Možná časem bude větší poptávka a potom se 

možná z promotérů, který já vnímam jako malý, stanou regulérní, možná až 

mainstreamový společnosti. Bude zajímavý sledovat ty lidi okolo, zda-li se toho vzdaji a 

najdou si jinou alternativu, nebo tomu zůstanou věrný.  

 

Jsi muzikant. Proč děláš hudbu? 

 

Proč dělám hudbu?  Když vynechám to, že mě tahle hudba baví a naplňuje, zásadní 

je odpověď, že se snažím přispět svou troškou do mlýna, aby se tahle kultura trochu 

rozšířila, čím sem teoreticky sám proti sobě, protože na druhou stranu nechci, aby se indie 

jako takový dostávalo do mainstreamu. V kvalitě český indie hudby ale stále vidim velký 

rezervy, ale i potenciál.  

 

Nacházíš ve svém přístupu prvky, které odpovídají indie přístupu? Jak se 

třeba stavíš k nahrávacím metodám? 

 

Co se týče nahrávání, z hlediska finančního jsme s kapelou vlastně vždycky 

nahrávali DIY. Jen jednou jsme se dostali do dobře vybavenýho studia. My sami jsme 

příznivci toho, že si nahrávku nahrajeme sami. To nás naplňuje, to je ta největší zábava. A 

i tak vznikají zajímavý věci. A moje osobní tvorba je určitě DIY. Vlastní hudbu dělam sám 

doma a ten proces sem se musel naučit sám. To je pro mě DIY, to je pro mě největší 

koníček, zlepšovat se v technice toho nahrávání. Zároveň ale je muj cíl, aby to znělo dobře, 

profesionálně. Tím se odlišuju od DIY kapel, který zároveň chtěj, aby to znělo špinavě. 

 

Co distribuce hudby? Kam s hudbou dál? 

 

Když je nahrávka hotová, pokud pracujeme kolektivně jako kapela, náš zájem je, 

aby nás lidi viděli a věděli, jakou děláme hudbu. V našem zájmu potom je, dostat to klidně 



i k větším labelum. Máš ambice, chceš to realizovat ve větším. Na druhou stranu, nikdo 

nehceme bejt mainstream, nechceme rotovat na Evropě 2. To už není indie. Label by indie 

muzikanta neměl omezovat a nemel by mu říkat co má dělat. Co se týče mé vlastní hudby, 

kterou dělám doma na koleni, největší ambice je pro mě ukázat výsledek kamarádům a 

dostat od nich třeba jen malou zpětnou vazbu. Ale od lidí, který tomu rozuměj. A tak by to 

asi mělo správně v rámci indie bejt. V tuhle chvíli je ale jediný měřítko čistá radost 

z muziky jako takový. 

 

1.4 Rozhovor: Jakub Sedláček 

 

Jak bys definoval fenomén indie?  

 

Independence jako nezávislost je nezávislost na velkém řetězci, labelu. Ale to je 

v dnešní době těžký, máš tu indie kapely, který prodaj statisíce desek a pořád jsou indie. Já 

mam indie kapely spojený především s kytarovkama, s žánrem jako takovym. Nevidím to 

jako přístup k nahrávání.  Když se řekne indie, představim si zvuk. Je ale jasný, že spousta 

lidí má tohle vnímání nastavený jinak. Já bych sebe neoznačil za posluchače indie, mám 

radši elektroniku. Ani můj obchod bych neoznačil za indie místo, ale spousta lidí to tak asi 

nazývá.  

 

Jak vnímáš pojem indie v českém prostředí? Cítíš nějaké lokální rozdíly? 

 

Nevím jestli společnost nazývá kapely, který se teď poslouchaj, jako indie. Já ze 

svýho pohledu indie kapely v čechách skoro nevidím. Například Bratři Orffové, ta nálepka 

indie tam je, ale pro mě je to spíš folk. I alternativní kapely jsou pro mě úplně něco jinýho, 

třeba Subject Lost. Bratři Orffové pro mě alternativní nejsou. Vnímam, že indie kytarová je 

v Čechách velmi potlačená, něco jako třeba Vampire Weekend tady prostě nenajdeš. 

Nevylučuju, že takový kapely v Čechách můžou bejt, ale působí třeba lokálně, vydávaj si 

nahrávkyna bandcampu, ale já o nich prostě nevím a nevím ani, jak se k nim dopátrat.  

 

Myslíš, že na současnou indie kulturu mají vliv specifika českého kulturního 

prostředí?  



Situace v Čechách je velmi odlišná, komunista to zabil, to vidí snad každej, chybí 

tady ta tradice a historie. Máte tady rádio Wave, Radio 1, portály jako Fullmoon nebo 

Indie-music. Já pracuju v hudební branži a mám především své vlastní svoje zdroje a 

kanály. Různé zahraniční servery a hlavně spousty známejch, mezi kterýma se hodně 

inspirujeme. Takže fungujeme jako komunita a ty zdejší instituce vlastně moc k životu 

nepotřebujeme. 

 

Mění se situace? Cítíš změny uvnitř pole alternativní indie kultury? 

 

Činnost promotérských skupin vidím pozitivně. Je tu už nějaká konkurence a ty 

skupiny se opravdu snaží. Zabředává se už i do menších jmen, lidi jsou rozmlsaný a můžou 

si dovolit chtít vidět jiný, náročnější věci. Promotéři by ale spolu mohli více komunikovat. 

Ty skupiny jsou hodně rozdělený a místo toho, aby spolupracovali, tak je vidět, že se 

předhánějí o to, kdo přiveze větší jméno. Potom se stane, že v Praze máš v týdnu hned 

několik koncertů a ti fanoušci, kteří by mohli mít zájem o všechno, si musí vybírat a jdou 

ve výsledku jenom třeba na jeden koncert. Všichni se ale určitě snaží. Stačí se podívat jen 

krátce do historie. Já to třeba vnímám tak, že ještě před třemi lety bylo takových akcí- 

koncertů v Praze, opravdu málo a dnes už si můžeme vybírat. Je vidět, že to tady ožilo, 

jsou tady nový kluby, nový prostory. Člověka už ani nic nenutí jezdit za muzikou do 

zahraničí, protože akcí jenom v Praze už je opravdu hodně. V posledním roce jsem 

několikrát málem jen na koncert do Německa a zjistil jsem, že ta kapela nakonec hraje i 

tady. 

Vznikají nový kluby, třeba teď Terminál. Promotéři jsou vnímavý a nápaditý a 

pořád se objevují nový prostory. Mám nejradši Meetfactory. Teď čerstvě je fajn Neone, to 

je výjimečnej prostor pro indie-electro akce, díky kterýmu teď poměrně ožívá noční život 

v Praze pro tuhle kulturu. I po stránce klubů to vnímám tak, že ještě nedávno nebylo moc 

kam jít a teď si můžeš vybírat. To je hodně pozitivní pokrok. Mam hodně rád klub 

Basement, klub Pilot je takovej hodně underground ale nějaký věci taky super. Novej klub 

Podnik moc rád nemám.  

 

V čem vidíš největší nedostatky českého indie pole? 

 

Příjde mi, že v Praze chybí festival velkýho formátu. Obecně je to, co se týče 

festivalů v Čechách špatný. Vem si, že většina lidí z týhle komunity jezdí na festivaly 



mimo ČR, minimálně na Slovensko na Pohodu. United Islands se mi nelíbí, jak jsou 

dělaný, nevidíš tam moc zajímavý interprety. Rock for People je zaměřenej vyloženě 

komerčně a mainstreamově. Jedinej zajímavej počin je Creepy Teepee, to je hodně 

alternativní festival, kterej hodně ho uznávám. Creepy Teepee nemá úplně obdoby, 

vystupují tam indie kapely všech žánrů. Nevím o žádném festivalu, kterej by měl takhle 

pestrou a  čerstvou přehlídku indie kapel. Za to A.M. 180 tleskám. Česká Republika je 

ideálně posazená ve středu Evropy a festival klidně pro 50 000 lidí by tady byl poměrně 

logickej. Jenže není, to je asi daný tou naší zabitou kulturou. 

 

Vlastníš poměrně unikátní obchod s hudbou. Mohl bys mi o něm povědět víc? 

Nacházíš například v jeho provozu vzorce, které se dají chápat jako indie přístup? 

 

Vedu obchod s muzikou, vymyslel sem si sám koncept a vidím, že to má úspěch. 

Vedle prodeje muziky tu pořádám i různé akce, především různé live sessions dle vzoru 

zahraničních obchodů s muziku. Většinou tady vystupují indie, alternativní nebo 

elektronické kapely. Úspěch těch akcí je velkej. Co se týče prodeje hudby, vedle kapel co 

vydávají u velkých labelů a který prodávam klasickým způsobem, mám v nabídce i 

nahrávky českejch kapel. Jsou to většinou kapely, co si vydávají své nahrávky sami a 

nemají peníze nebo možnosti jak pustit nahrávku ven. Tak přijdou za mnou a poprosí mě, 

zda bych jim tu jejich muziku v obchodě nevystavil a neprodával. Takhle funguje 

distribuce malejch kapel v Čechách. Nikdo tady nemá zájem tuhle muziku vydat. Kapely 

pak mají možnost prodávat své nahrávky na vlastních koncertech, nebo přes svoje 

internetový stránky, pokud nějaké mají. A třetí možnost je, že tu desku přinesou ke mně a 

já to pro ně zařídím. Tím se můj obchod odlišuje od běžných hudebních obchodů 

v Čechách. Distribuuju i hudbu, která nikdy oficiálně nevyšla, hodně se mi tímhle 

způsobem prodává třeba kapela Palermo, takže je vidět že tenhle kanál funguje. 

 

1.5 Rozhovor: Jan Fryč 

 

Jak bys definoval fenomén indie?  

 

Indie jako takový vzniklo snad v 80. letech. Průkopníkama byli v Británii The 

Smiths. V Americe pravděpodobně R.E.M. Tyhle dvě kapely bych nazval jako vlajkový 



lodě indie. Dnes si myslim, že je indie je úplně někde jinde. Indie jako takový popřelo sebe 

samo, z toho názvu se stala v zásadě komerční záležitost. Když se podíváš na libovolnej 

indie label a zapátráš po jeho vlastnický struktuře, tak zjistíš, že ho pravděpodobně vlastní 

nějaký velký vydavatelství. Skoro vždycky. Tvářej se jako malý, teoreticky i malý jsou, ale 

pořád mají za sebou tu velkou matku. Indie jako takový, pokud zajdu do jádra slova, se 

scvrkává. A ten pojem ho přerostl, je už něco jako třeba Coca-Cola, prostě to kupuješ. 

Když pojedeš do Británie, co není indie, není vlastně cool. Indie už dávno neznamená ani 

DIY přístup, ani konkrétní zvuk nebo žánr. Dalo by se to brát trochu jako životní styl ale 

taky ne úplně. Když si vezmeš třeba módu, indie lidi ti nijak netrčí, i když teď tady máme 

něco, čemu se říká hipsteři, to je taky složitej termín. Co si myslim, že u indie zůstává 

platný už od prvopočátku je, že s sebou přináší trend ženskejch kapel, případně ženskejch 

interpretek. Jasně že tu byla Janis Joplin, ale teď přichází novej trend mít v kapele holku. 

Vznikají garage-indie-rockový kapely plný ženskejch a ty holky ani nemusej bejt pěkný a 

stejně můžou vyprodávávat sály. Už to není o hezký interpretce, která zpívá a za ní sedí 

doprovodná kapela. Takovej ten popovej ideál. Indie jako takový otevřelo holkám dveře do 

světa hudby.  

 

Jak vnímáš pojem indie v českém prostředí? Cítíš nějaké lokální rozdíly? 

 

V Čechách si většina lidí pod nálepkou indie představí to, čemu já říkám indie rock, 

totiž charakteristickej britskej kytarovej zvuk. Kapely jako Placebo, Artic Monkeys nebo 

The Hives. To je docela chyba. To už ve světě vůbec neplatí. Světový trhy jsou dnes 

strašně rozdílný. Každej region je něčím specifickej. Anglie je jinde, Francie je zase někde 

jinde. Mně se začíná líbit na Praze, což vnímám třeba za poslední tři roky, že si zdejší 

scéna začíná hledat a nachází svojí cestu, svůj přístup k indie. Jasně že je tu většina kapel, 

který se snaží primárně kopírovat zvuk britských kapel. Podle toho je tady ten pojem taky 

vnímanej. Pak je tady ale už asi velkej indie underground, kde vidíš nějakou českou cestu, 

což nemyslím pejorativně, ale v dobrym slova smyslu. Nemyslím si, že česká hudební 

scéna dá o sobě ve světě vědět tím, že bude kopírovat Artic Monkeys. Přitom je vidět že ta 

cesta funguje. Daří se to například kapelám ze severu, dělají indie po svém a vedle New 

Yorku patří ke špičce. Z českejch kapel za zmínku stojí např. Rouilleux, to by mělo 

v hudebních čítankách, 99.5% lidí se to nikdy líbit nebude, je to depresivní, jako když na 

tebe spadne šutr, ale pro mě je to ta cesta. No Pavaroti, At Bona Fide, Wild Tides. 

Zajímavý je taky všechno co vychází pod labelem KLaNGundKRaCH, ale to už jsou lidi, 



kteří vůbec nechtějí aby se o nich psalo. Nepočítam s tím, že příjde kapela s něčím, co tady 

nikdy nebylo. To už se asi nestane, ale každej by si tam měl dát něco svého. Myslím, že 

problém většiny českejch kapel je to, že „to“ něco svého nemají. Když mi kapela řekne, že 

chtěj být český Artic Monkeys,pak nemám jedinej důvod je poslouchat. V Čechách ale 

pořád neplatí to, co v Británii. Indie není trademark, není to Coca-Cola. Nestane se, že by 

lidi kapelu naznali, ale řekli si, je to indie, na to jdu.  

 

Myslíš, že na současnou indie kulturu mají vliv specifika českého kulturního 

prostředí? 

 

Je tu patrná určitá subkultura lidí, který vidíš na všech koncertech. I když je akcí 

čím dál tím víc, tak potkáváš pořád ty stejný lidi. Ta subkultura tady je víc ohraničená a 

více semknutá. Povědomí o tomhle stylu tady není velký a méně zasahuje do mainstreamu, 

než třeba v Anglii. A není to jenom odlišnym českym vkusem, ale i určitou českou leností 

a pohodlností. V Praze se tohle pomalu mění, ale jinde v ČR to bude trvat ještě dlouho. 

V Čechách není to správný podhoubí pro tyhle kapely. Mediálně jsou mrtvý, protože 

média tohle ještě nezačala reflektovat a lidi tady nejsou v hudbě vychovaný. Lidi co 

vyrůstali v 90. Letech se zasekli na Nirváně a Pearl Jam. Potom přišla elektronika, která je 

nebavila a pak už nešli dál, žijou v tom, co tu bylo před 20 lety. Vůbec nezaregistrovali, že 

alternativa šla dál. Byl sem tuhle na koncertě Primal Scream, kde stáli ti 35-letý lidi a 

sborově to zpívali. To si zase nedovedu představit naši generaci, jak za 15 let stojí na 

koncertě The National, Bon Iver nebo Arcade Fire a sborově to zpívá.  

 

Mění se situace? Cítíš změny uvnitř pole alternativní indie kultury? 

 

Činnost promotérských skupin, konkrétně v Praze, jde neskutečně nahoru. Když 

jsem začínal na webu, 80% kapel, o kterých jsem psal, sem si říkal, že je v Čechách nikdy 

neuvidím. Po roce to ale začalo a teď to jede dál, pořád se to rozrůstá. Kapely, o kterých se 

mi jenom snilo, aby tady hrály, tu teď jsou. A to se nebavíme jenom o nějakých menších 

jménech ale i o těch velkejch. Je to strašně dobře. Velká část promotérskejch skupin, který 

mají smysl a dělají ty věci dobře, tak ty se od sebe hrozně odlišují. Třeba A.M.180 si jedou 

underground plus festival Creepy Teepee, za kterej sem strašně rád. Těch promotérských 

skupin je teď víc, možná až moc. Myslím, že příjde nějaká přirozená selekce, kdy ty slabší 

budou odpadávat, což je možná i škoda, protože vydrží spíše ty silnější hráči, který ale 



často žijou z toho, že přivážej pořád ty stejný skupiny, který se dobře prodávaj. Chápu 

jejich argumentaci, udělaj třeba koncert, kterej prodělá a tak se chtěj zahojit na něčem, o 

čem ví, že to funguje. Ale z pohledu posluchače je zbytečný aby tu nějaký jméno hrálo 

dvakrát nebo i třikrát do roka. Jen u některých kapel to nevadí, pokud pokaždé přijedou 

s jinou deskou, pokud víš, že to pokaždé bude něco jiného, narážim třeba na Xiu Xiu, který 

tu jsou relativně často, ale ty víš, že to bude pokaždé jiný. Zajímavý je, že první kdo 

s indie-music spolupracoval, za což jsem vděčnej, jsou D Smack U Production. To by řekl 

málokdo, že nás jako první osloví takováhle velká promotérská skupina a spojí se 

s portálem, kterej vypadá jako blog. S menšíma skupinama trvalo delší dobu navázat 

spolupráci, což je logický, když často bojujou o každou korunu na vstupu, aby v ČR 

neprodělali.  

Kluby se taky začnou redukovat. Za loňskej rok a letošek vzniklo hrozně moc 

novejch klubů a myslim si, že dlouho to Praha neutáhne. Zatím se to ale drží. Co se týče 

hudby, Praha jde za poslední dobu strašně moc nahoru. Já si myslim, že teď už je 

srovnatelná s Berlínem. Dle toho, co tady je a co se děje za akce, tak si můžeme podávat 

ruce. Jediná škoda, co se tohohle prostředí týče, je, že ty kapely sem nejezděj. Nechtěj tady 

žít a nechtěj tady dělat muziku. Důvod je, že to tu je drahý. Bydlet v Praze je dnes dražší, 

než bydlet v Berlíně, kterej je víc levicovej a v tomhle pro lidi pohodlnější. Kdyby se tohle 

změnilo, tak může Praha být skoro Evropská hudební velmoc, dle toho co se tady děje, ne 

dle toho co se tady tvoří. Když se tady objevily ty první koncerty, o kterých sem si jen 

nechával zdát, tak sem si říkal, že tohle je ta cesta. Když lidi budou na tyhle akce chodit, 

budou víc poznávat a budou více otevřený. Když web začínal, nikdo se o něj nezajímal. 

Nebylo myslitelný, aby časopis jako Fullmoon vzniknul.  

 

Jak myslíš že to půjde dál? 

 

Doufám, že ta hranice lidí, kteří vnímají indie scénu se bude stále zvětšovat, ve 

světě je vidět, že to jde. Co se týče Čech, mám ale pocit, že se asi pomalu blíží tý pevný 

linii, kdy už to dál nepůjde.  

 

Jsi šéfredaktor serveru Indie-music. Můžeš mi k tomu projektu říct víc? Vidíš 

třeba v konceptu projektu vzorce, v kterých je cítit ten indie přístup? 

 



Indie-music web byl založen v roce 2009. Založil ho Dušan Krejdl a tenkrát to byl 

spíš blog. Ten web byl tenkrát myšlenej spíš jako menší projekt, byla to trochu jiná doba 

s internetem. Seznámil nás společnej kamarád, začali jsme na tom dělat, do půl roku jsem 

byl šéfredaktorem a spolumajitelem webu. Ten web se z blogu pomalu měnil v hudební 

magazín. Nabíralo se víc lidí. Pravda je, že ten web pořád stojí hlavně na mě. Jsou tam teď 

lidi, kteřý přispívají pravidelně, Eduard Serba dělá singly týdne, Ondřej Hlaváč dělá 

jednou za dva týdny freakshow, Mirek Hlaváč dělá flashback. Zbytek obsahu je nějak tak 

na mě. Web je celou dobu financovanej jen z našich kapes. Když jsme byli na původním 

serveru, měli jsme tam jedno políčko na inzerci, ta inzerce měla svoje limity, kdyby tam 

chtěl Ford anoncovat svoje auta, což by nechtěl, protože tam není ta cílovka. Ale kdyby 

chtěl, tak bychom na to nepřistoupili, pokud by teda nenabídli nějakou vyloženě obří 

částku o který bychom věděli, že jí můžeme investovat do nějaký akce, třeba koncertu, 

kterej bychom produkovali. Jediný inzerce, který proběhly, to byla reklama na cca 6 

koncertů. Byl to pro nás benefit ze strany pořadatelů, který nám chtěli vypomoci. Řekli: 

„dejte tam banner na náš koncert“, kterej spadal do našeho žánru, a dali nám nějaký peníze 

za tu reklamu. Co se týče obsahu, jediný slovo není přejatý, veškerej obsah je autorskej. 

Když by nám nabízeli peníze, ať vložíme na web tiskovou zprávu, tak to odmítneme s tim, 

že si radši sami napíšeme autorskej článek. Tiskový zprávy nemáme. Dlouho to trvalo, než 

si na to organizátoři zvykli. Volali nám, vy nás máte jako partnery a nemáte na webu naši 

tiskovou právu? Ohledně obsahu projektu a jeho konceptu máme poměrně silný etický 

zásady. S tím jsem do toho projektu šel a nadále na tom stojím. Odmítám například za 

peníze nabízet promo kapelám. Ty kapely co nás zajímají, stejně ty peníze nemají. Ty co 

by peníze na promo měly, ty jsou mimo obor našeho zájmu. Tenhle web má bejt o výběru 

kvalitní hudby a ne o penězích. 

 

1.6 Rozhovor: Paul Cardona 

 

The most important question is: What is indie? 

 

To me the way I think is usually define is just the way a song sounds, the way the 

band sounds and so somebody would say like Modest Mouse is an indie band and I would 

never like correct somebody and tell tham They are wrong but I wouldnt agree with that. 

Usually I thing of indie music as a… like indie music and punk rock almost are similar, 



like with punkrock you are doing everything for yourself and thats part o fit and thats the 

thing indie rock and punkrock share is doing everything or as much as possible like by 

yourself and maybe like small record label can help you, the studio things. And I dont 

think it´s negative but once you sign to like a majot record label, I wouldnt call it like an 

indie band. So for me indie music is about DIY culture. 

 

Is the understanding of indie different in Czech Republic and US? 

 

The problem is, for me, why I think it´s so different… I grep up in a small town in 

the US and there were a lot of bands playing just in peoples basements, well, always in 

basements, we do like basement shows, so everyone would come to a persons house and . I 

grep up on music like that and I diet have so much explosure like digger vanues. I went to 

like two or free digger venues and one open air when I was 14. But once I turn 15 I sort of 

found these basement shows and I just found really strong connection that way and thats 

where my definitiv of indie comes from and coming here and talking to different people 

and bands . Difference is just the way the houses and living spaces are used. In Prague 

when you go to the party, you always go to the club, in the US, most people do houseparty 

in somebodys house.  

 

What do you think about local field of indie? About clubs, labels, studios, 

media, bands and stuff? 

 

I dond have any experiences with labels here becouse we are doing everything by 

ourselves. But as far as venues go, as I sais I was used to smaller non-venue concerts when 

I arrived, lot of the places I went to vere quite nice, like 007, for me, some places in the US 

dont have venue like that, so come to the city like Prague and still feel like, there is venue 

in Chicago called Empty Bottle and 007 just remind me of the empty bottle.  

 

Is this field changing? 

 

When I first arrived, I went on facebook and i triend to find any band from here. I 

didn´t see much indie music here, It was hard to find for me, indie band that I like, but I 

think this field is changing a lot recently. People are starting, becoming more like a 

community. Best part about indie culture is whena  band becomes very succesfull, I 



wouldnt call them indie band anymore, but its not bad, you know, They have more 

exposure and thex can influence more people. For me indie culture cant never go away as 

long as people are participating. 

 

You are musician. What about your attitude to music, recording and stuff? 

 

I didnt know a lot people about recording, it would be just problem. For a kind of 

band thah we are is easy enougt, my friend loan me a condesator microphone and ai bought 

like a couple of pieces of equipment to make it sound as good as possible for me and for 

non having a lot of money. I never felt bad about that, thats the best way to record for me.  

 

What about distribution of records? 

 

I never wanted to do this as career, I never wanted music to be my job, becouse you 

know, job suck. Physical copy of our EP cost 100 CZK, and I dont thing that digital music 

should really cost money, at least for indie band.  

 

1.7 Rozhovor: Martin Přikryl 

 

Jak bys definoval fenomén indie? 

 

Podle mě to je hudba, která je nezávislá na velkejch vydavatelích, produkcích a tak 

dále. A která nutně není alternativní ve smyslu obsahu. Spousta indie muzikantů jsou 

mainstream tím, co dělaj. Není to žádnej underground, ale je to někdo, kdo se rozhodl dělat 

i klidně popovou věc po svém, bez diktátu velký společnosti. Ani by mě nenapadlo, že 

indie kultura nemůže bejt vysoký umění. To je otázka o který se dost často hádám, jestli 

vysoký umění může bejt Andy Warhol, kterej je čistej pop, tak proč indie kapely, který 

dělaj čistej pop, ale esteticky, eticky, morálně a zkušeností přinášej stejnej vjem jako ti 

udělá třeba obraz v galerii, nemůžou bejt taky vysoký umění. 

 

Jak vnímáš pojem indie v českém prostředí? Cítíš nějaké lokální rozdíly? 

 



Myslím, že na začátku 90. let tu byly kapely jako Priessnitz, Ecstasy of Saint 

Theresa, Prouza..  Hned na začátku tu byla velká scéna, velká alternativní scéna, která 

fungovala a vlastně to byla jediná naše scéna, která kdy zajímala svět. Ten zvuk, kterej 

tenkrát dokázali nahrát, zněl dobře. Nebyl problém, že by nebylo kde nahrávat. Myslím si, 

že v Čechách je posunutý chápání toho, co je mainstream a co alternativa. I když je fakt, že 

sem byl sám překvapenej, že ani v těch anglicky mluvících zemích, není to povědomí o 

indie kapelách velký. Většina zemí má ale institucionalizovanou indie scénu, která má 

vlastní žebříčky, vlastní stanice a vlastní instituce. Ta scéna existuje a lidem, který nehledaj 

mainstream, to usnadňuje tu cestu k tomuhle poznání. Dělá to i tu cestu atraktivnější.  

 

Myslíš, že na současnou indie kulturu mají vliv specifika českého kulturního 

prostředí? 

 

V Čechách tohle vůbec neexistuje. Čechy jsou Kabáti, Vysací zámek, metal a pivo. 

Pamatuju si, když mi novinář z musicserveru tvrdil, že by pro indie klidně umřel a potom 

dodal, že jeho nejoblíbenější alternativní kapela jsou Kryštof. V Čechách tohle není 

zavedený. Když lidem, s kterýma přicházím pracovně v kontakt, říkám, že hraju 

v alternativní kapele, tak mě mají automaticky za blázna. Pro lidi v Čechách je alternativa 

Aneta Langerová. Je to vidět i na těch festivalech. Výběr kapel, který do Čech jezdí, je 

úplně někde jinde, než to, co vidíš ve světě.  

 

A pokud by ses měl zaměřit na instituce, které se tomuhle v Čechách věnují? 

Labely? 

 

Když se vyhnu zbytečnýmu stěžování si, evidentní je, že rozpočet major labelu 

v Český Republice je desetinovej oproti rozpočtu indie labelu v UK. Tak to je. Jestliže 

existuje nějaká indie scéna v US nebo v UK a ta scéna čerpá nějaký omezenejší prostředky, 

než čerpá jejich hlavní proud, tak v Čechách to znamená, že indie scéna nemá žádný 

prostředky a je vlastně nechtěně na úrovni DIY scény, protože nic jinýho jí ani nezbyde. 

My jsme nikdy žádný peníze od labelu neviděli, naopak po nás label peníze chtěl. Chápeš 

to? Label po nás chtěl peníze za to, že nás bude propagovat! To nám přišlo postavený na 

hlavu, chvilku to tak bylo, pak sme se na to vykašlali. Shrnul bych to tim, z mnoha důvodů 

tady indie scéna jako taková neexistuje, protože neobsahuje všechny prvky, který by 

obsahovat měla. Chybí kluby, chybí labely (to co je scénu nepodporuje, protože nejsou 



prostředky). Možná X Production, možná Indie Scope, možná Silver Rocket. Jenže tyhle 

labely nejsou stylově vyhraněný. To co dělali Ractory Records v Manchesteru, to tady 

nedělal nikdy nikdo.  

Druhá věc je, že zdejší indie scéna není původní. Není to náš výmysl. Je to 

v dobrym i ve zlym hra na scénu, která není zdější. To znamená, že to tady zajímá jen 

velmi omezenou skupinu lidí, který jsou tak nadšený do tý originální scény, která pro nás 

je spíš ta britská, že navštěvujou koncerty těch kapel, který vycházej z těch briskejch scén, 

což se odráží na velikosti tý subkultury a ty potkáváš pořád ty stejný lidi. Já tu scénu viděl 

definovanou před cca osmi lety. My s The Prostitutes jsme i tenkrát trochu trčeli, nebyli 

jsme jako Roe-Deer. Nás britská scéna, Placebo atd., nezajímala. Náš přistup byl možná o 

něco autentičtější, protože jsme se odkazovali spíš na kapely jako jsou Interpol, Joy 

Division a post-punk 80. Let obecně. My tedy odkazovali na 80.léta, zbytek scény tady 

tenkrát sahal ke svejm generačním souputníkům. Tahle scéna už zanikla. Já dnes sleduju 

nějakou novou indie scénu kluků kolem 25 let, ale nezaregistroval sem, že by to fungovalo 

jako scéna.  

Další zajímavej jev český scény je, že kapely označovaný jako indie, často nechtěj 

mít s indie scénou nic společnýho, což je možná daný tou mírou plagiátorství, kdy indie 

kapely v čechách jsou často vnímaný, jako kapely který kopírujou britský a americký 

vzory a ty nechceš být a priori spojovenej s partou vykradačů. Jestli indie bylo v roce 2005 

cool, tak o tři roky později to už byla sprostá nálepka. To je zdejší specifikum, nikdo to 

nemá rád, ani ty lidi, co to dělaj. 

 

Mění se situace? Cítíš změny uvnitř pole alternativní indie kultury? 

 

Vnímám pozitivně změny, jen co se týče Prahy. Začínaj sem jezdit zajímavý jména, 

ale je to pořád pro omezenou skupinu lidí. Kluby v Český republice jsou na strašný úrovni. 

Klub, tak jak ho berou ve světě, má bejt jedno z těch navoněnejch míst, kam rád jdeš. 

V Praze mam rád Akropoli, ale ta musí kvůli poloze končit v 10 hodin večer. Roxy má 

strašněj zvuk a Meetfactory je zase daleko. Klub, kde by kapely indie scény měly hrát, 

v Praze postrádám.  Navíc nemáme klub střední velikosti. Existujou cool místa, jako třeba 

Café v lese, kde si zahraješ, ale je to spíš mejdan, než koncert. Kluby jako v Británii tady 

nejsou. To je na žalobu.  

Nikdo se tady tomu vlastně moc nevěnuje. Pro indie kapelu tady není žádná 

budoucnost, kapela se nemá o co snažit. Kdyby kapela věděla, že dnes v noci je tady bitva 



kapel mezi nima, The Smiths a New Order a kdo to vyhraje, tak to podepíše s Factory. 

Jedna kapela sežere kytaru, druhá rozdá extázi publiku a zpěvák třetí kapely něco nechá 

explodovat na pódiu, protože o něco jde. Vidím to i na sobě, v roce 2009 sem si uvědomil, 

že už to nezlomíme a už mi šlo spíš o to zahrát si pěkný koncerty a nahrát si pěknou desku. 

Chybí tu ta motivace. Dáš to na 100% ale ne na 130%, protože víš že těch 30% navíc je na 

nic. Abys potom seděl v kavárně se šéfem labelu, kterej ti říká, že ti nemůže dát padesát 

tisíc. 

 

Jsi muzikant. Jak se díváš na distribuci hudby? Sdílíš názory DIY etiky? 

 

Hudba nemá bejt zadarmo. Hudba je autorský vlastnictví. Za umění se vždy platilo, 

nevidím důvod, aby se na tom něco měnilo. Jsou lidi, co se tím živěj. Jsou tu ale dvě věci, 

který tenhle model mění. První je, že hudba se dá velmi snadno krást. Druhá věc je, že 

kapely, ve strachu aby o nich bylo vůbec slyšet, zvolili tak agresivní styl promotion, že 

samy pomohly zlikvidovat tenhle systém. Díky tomu si lidi hudby méně váží. Většina lidí 

teď má pocit, že za umění se naplatí. Já za hudbu platim, ale mam pocit, že jsem sám. Rád 

svojí hudbu dám jako dárek, rád dám vzorek někam zadarmo na internet. Vlastně mě i těší, 

že lidi kradou mojí hudbu, protože jsem rád, že je to alespoň zajímá. Společnost si ale 

neuvědomuje, jakou překážku to pro kulturu znamená. Nesouhlasím s tím, že by si kapely 

na koncertech vydělaly.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


