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Tak to se nedá nic dělat 

 

1. 

 

Už nějaký čas se zanáším myšlenkou, co sdělit těm, kdo se mnou budou 

chtít sdílet jubileum, které by se vlastně ani nemělo připomínat. Totiž 

šedesátiny. 

A protože nic jiného neumím, než psát (pokud vůbec aspoň to), zkusím to 

tedy složit z písmenek. Jen tak, ledabyle nahozených na papír, bez 

jakéhokoli plánu. Jako kdybych vyprávěl něco u táboráku pod strakatým 

nebem plným hvězd. Nebo v zaprášené secesní vinárně u láhve dobrého 

Merlotu. 

60. Toto číslo může mít dva významy. Optimista si při něm gratuluje, že 

se ho vůbec dožil a dokonce možná i stihl za ten čas vykonat aspoň 

kousek toho, co si kdysi předsevzal. Pesimista si po pravdě uvědomí, že 

čas, který by potřeboval na vykonání předsevzatého, se krátí a jen nebesa 

vědí, zda nakonec bude stačit. 

Pravda bývá uprostřed. 

Když mi bylo nějakých třináct, narodil jsem se roku 1962, vzhlížel jsem 

k letopočtu 2000 jako ke sci-fi. Bože můj, bude mi osmatřicet, to je děsný 

věk, dokonalá staroba, co si počnu? Od toho symbolu staroby uplynulo 

dalších dvaadvacet let. Asi nejplnějších z těch všech, která mi byla dána 

k užití. Inu, čas je veličina relativní, pravil klasik. 

Když mi bylo nějakých třináct, svět kolem nás byl zaplněn televizními 

estrádami, rozhlasovými odrhovačkami, všudypřítomnými připomínkami, 

že žijeme v nejlepším možném světě, jen kdyby nebyl v soustavném 
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ohrožení ze strany světa za železnou oponou. Světa bídy, chudoby, 

nesvobody. 

Ve třinácti mívá člověk sklon vidět věci černobíle. Estrádám a agitátorům 

z oficiálních obrazovek není co věřit. Najdeme si víru jinou, byť ne tak 

uhlířskou, ale zato skálopevnou. Neboť máloco k životu člověk potřebuje 

tolik, jako víru. 

V naší době tou první ikonou, na kterou se dalo přísahat, byla muzika, a 

později kultura v širším smyslu – filmy, knížky, obrazy. To byl vnitřní exil, 

který dával jednomu sílu, aby v duševním zdraví přežil ty estrády a 

agitace. Taky proto, že tyhle ikonické prožitky se daly sdílet a namnoze 

také byly sdíleny s jinými podobně postiženými. Ten pocit sounáležitosti, 

bytí součástí kasty ctící dobrovolné, nikoli povinné hodnoty, byl velmi 

posilující. Najednou na to všechno nejste sami.  

Asi nemá smysl tu vypisovat jména všech těch režisérů, malířů, 

hudebníků, jejichž z nebe spadlé zázraky budovaly cihlu po cihle zdi našich 

nářků i rozkoší. Na mnohých bychom se asi shodli, o tom svědčí i to, že 

jsme se tu takhle sešli. U jiných by se promítl nějaký osobnější vkus či 

pohled, zkušenost. Nicméně nepochybuji o tom, že by to v každém 

případě byla ta zbývající část množiny po odkrojení již řečených estrád a 

agitací, 

Jeden z mých nejmilejších filmů se jmenuje M.A.S.H. a natočil ho Robert 

Altman roku 1970.  Tehdy mi bylo osm a nemohl jsem ten film znát. 

Nicméně vyskytuje se v něm věta, které pasuje nad jiné na mnoho věcí 

v mém životě: „Tak to se nedá nic dělat“. V tom filmu ji vysloví plukovník 

Henry Blake, když se mu desátník zvaný Radar pokouší vysvětlit, že 

v době plukovníkovy nepřítomnosti osádka vojenské nemocnice 

uspořádala bohapustý mejdan, čímž nepochybně ohrozila bojeschopnost 

čacké americké armády v severní Koreji roku třiapadesátého. Radar říká: 

„Nedalo se tomu zabránit“. A plukovník Blake odtuší: „Ne? Tak to se nedá 

nic dělat“. V časech antických by byl plukovník Blake považován za stoika. 
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Možná by i v sudu bydlel, ale jen kdyby byl dobře zásoben šampaňským a 

sdílela by jej s ním lepá děva. 

Když mi bylo šest, odporoučel se ten, jenž mi byl nedlouho předtím 

představen co biologický otec, kamsi v jiné ložumenty. Kdybych znal ten 

film, asi bych podotkl: „Nedalo se tomu zabránit? Tak to se nedá nic 

dělat“. 

Tahle věta, ačkoli jsem ji ještě neznal, mi dalších pár desítek let pomáhala 

přežít věci nehezké až šeredné, odchody nejbližších, ale i příchody 

nezvaných, Nu, znáte to každý. V té větě „Tak to se nedá nic dělat“ je 

totiž uloženo krásné poselství, které jsem si později zformuloval takhle: 

„Ono to nějak dopadne. Ještě nikdy nebylo nic, co by nějak nedopadlo.“ 

S takovými dvěma větami se dá přežít. Zejména když se nedá nic jiného 

dělat. 

 

2. 

 

Vlastně jsem chtěl tohle krátké povídání věnovat díkům. Poděkováním 

těm, bez nichž by celý ten čas významně prázdnějším, nebo přinejmenším 

jiným. Ale není to snadné. Díkybohu většina z takových sdílí ten 

podivuhodný svět dosud spolu se mnou či v paralelních přímkách, mnozí 

jsou dnes tady a doufají, že ten Merlot bude opravdu dobrý a večer tudíž 

nebude zbytečný.  

Tak mi nezbude, než připomenout ty, kdo s námi ten večer nesdílejí, 

protože nemohou, i kdyby hodně chtěli. 

Obloukem se, aspoň zčásti, vyhnu rodině, protože nemá ráda, když se o ní 

veřejně vyjadřuji, což chápu. Co je komu do toho, že. Ale pár výjimek 

udělat musím, a to napříč časem.  
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Moje babička mi kdysi tvrdila, a já nemám, jak to ověřit, takže tomu skoro 

chci věřit, že jakýmsi jejím vzdáleným prapředkem byl Karel Kovařovic. 

Ano, ten konzervativní pedant, o němž se traduje, že z moci ředitele 

Národního divadla kdysi z tohoto svatostánku uměn vyhnal Leoše Janáčka 

i s jeho Pastorkyní řka, že se to nedá poslouchat. Možná měl zrovna uši 

šejdrem nebo zánět pohrudnice, či prostě blbou náladu. Možná je to to 

jediné, čím ten pán vstoupil do dějin, ale zato nezapomenutelně. Jenůfu 

sice později uvedl, ale vykonal v ní úpravy mající vyhovět dobovému 

vkusu publika, a to aniž by se obtěžoval informovat autora. Takže bychom 

ho snad dnes mohli nazvat postmoderním, kdyby to nebylo prosté 

barbarství. Jinak byl autorem mnoha vlastních děl, ani jediné jsem 

neslyšel, snad ze sympatií k Janáčkovi. Ale už jejich tématické rozpětí je 

opulentní: na jednom konci opera podle Němcové Babičky, na druhém 

balet s názvem Hašiš. Musel to věru být rozervanec. Nicméně jednu 

vlastnost mu určitě upřít nešlo. Byl to výsostný muzikant. 

Proč o něm vlastně píšu? V naší rodině do všech pamatovatelných kolen 

nevyskytl se žádný jedinec obdařený hudebním sluchem. V tom smyslu 

jsem byl první. Poznala to zřejmě má babička (že by přece jen Kovařovic 

zpoza modrého obzoru skrze ni zaúřadoval?), když mi bylo pět. Ještě jsem 

neuměl psát, a dokonce jsem jevil značný odpor ke zpěvu, měl-li jsem jej 

vyluzovat já osobně. Nicméně jednoho krásného dne na jaře před první 

třídou základní školy mne milá předkyně zavedla do tamní (bydleli jsme 

v krásném historickém městě Chrudimi) Lidové školy umění.  

Mně se ten název líbil a dosud líbí víc než dnešní Základní umělecká škola. 

Byl takový osobnější. Do té školy nechodili jen nějací indiferentní žáci, 

nýbrž lidi snažící se přibarvit svůj život novou konturou. A i když se jim to 

většinou nějak zásadně nepodařilo, ten dráp v nich zpravidla zůstal. To 

poznání, že mnohé lze sdělit líp a poctivěji beze slov. Své o tom věděla 

liška v Malém princi, když pravila: „Řeč je pramenem nedorozumění“. 

Něco o tom víme v této divné době i my všichni. Bohužel. 
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3. 

 

Pan ředitel té školy pro lidi znalecky posoudil mé prsty jako tlusté pro hru 

na housle a krátké pro hru na klavír, avšak mou schránu tělesnou jakožto 

celek coby vhodnou ku zvládnutí nástroje dechového. Oficiálně žestě, 

česky plechu. I vybrán mi byl plech úměrný již tehdy postavě nikoli zcela 

konfekční. Žádná koketní barokní klarina, jazzový chraploun kornet či 

osudová křídlovka jak z Hrubínovy Romance. Jako by pan ředitel chtěl 

něco naznačit, ale přišlo mu žinantní to říct natvrdo, vrazil mi do ruky věc 

zvanou trombón. Dlouhá kovová blýskavá věc se třemi klapkami 

umožňující správně zvolit výšku tónu.  

Když se do toho fouklo, a to nejen na poprvé, ale i na potisící, jsouť žestě 

nástroji docela náročnými na zvládnutí tak, aby se to dalo poslouchat a 

nepřipomnělo to klakson Tatry vezoucí z lomu kámen, každého, i 

nedomykavějšího hodnotitele napadlo nazvat trombón bombardónem. 

Přitom je to pro trombón smrtedlná urážka. Bombardón je sice taky 

plechová zakroucenina, ale podstatně hlubších tónových poloh, příbuzná 

tubě či heligonu. Kdežto trombón, řečený též někdy pozoun (u toho mého 

je třeba dodat „pístový“, alébrž existuje též, a mnohem častěji, pozoun 

„snižcový“ neboli tahací, kde výšku tónu vyluzujete taháním za snižec, 

nikoli mačkáním klapek), je obecně nástrojem, který umí být nejen divoký 

jak Siciliánka, ale i hladivý a něžný, o čemž se lze přesvědčit poslechem 

mistrů tohoto nástroje, třeba Boba Brookmeyera, Carla Fontany, 

J.J.Johnsona, Kai Windinga nebo Svatopluka Košvance a tak dále ad 

libitum. 

Leč dosti pouček. Ani sebekrásnější nástroj by neožil bez člověka. Tím 

mým se tehdy stal pan učitel Oldřich Vávra. Napadal na jednu nohu, snad 

po nějakém zranění, jezdil invalidním vozítkem zvaným hadrák (vulgo 

Velorex), který tehdy s nějakou slevou fasovali invalidní občané. V Lidové 

škole umění měl na starosti oddělení žesťů čili plechů. Od trubek po tuby. 
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Tedy i trombón. Sám hrál na trumpetu a nutno říct, že obstojně. Ale 

trombón měl patrně v oblibě, aspoň mi to přišlo podle péče, kterou mi, 

jako jedinému žáku na tento nástroj v daném ročníku, věnoval.  

Abyste tomu rozuměli správně, tou péčí byl docela makarenkovský dril. 

Žádná procházka růžovou zahradou. Učit se u Vávry znamenalo dát 

nástroji denně pět, šest hodin, odhodit víceméně všechny ostatní 

kratochvíle, vydržet veškeré lání z řad rodiny i sousedů, jež moje vytí 

zejména první dva roky učby přivádělo k šílenství. Jednou mi dokonce 

dítko odvedle chtělo vnutit přes plot zahrady korunu, když přestanu, ale já 

jsem se nedal a položil tak, obrazně řečeno, na oltář uměny první oběť, 

neboť považte, za tu korunu byly tehdy čtyři limonády v sáčku s brčkem 

nebo jedna žvýkačka zn. Pedro případně dvě eskyma v kině na dalším 

příběhu statečného Vinnetoua. Však byl taky pan učitel Vávra terčem 

kolektivní nenávisti žactva, jak už to bývá, když z vás někdo chce 

vymáčknout to dobré, co ve vás našel, třeba talent. Jenomže ten je nutno 

podložit pílí, a ta bolí.  

Nehraju si na Pavlíka Morozova, taky mi to lezlo krkem, furt dout do toho 

plechu, ale byl jsem tvrdohlavý a měl jsem cíl. Usmyslel jsem si, že budu 

trombonistou v cirkuse. Líbila se mi ta půvabná kýčovitá paráda, dnes tak 

nenáviděná všemi na hlavu padlými neziskovkáři, kteří nás chtějí chránit 

před vším, co máme rádi, prý pro naše dobro. Tehdy žádní takoví 

neziskovkáři nebyli, a i kdyby, na mou cirkusáckou ambici by nedosáhli. 

Coby dítko pěti- šestileté jsem od prvního okamžiku, kdy se rozevřela 

opona a nad ní zadula kapela nějaké to Castaldo, téměř nespustil zraky z 

visutého orchestřiště. Chlápkové v livrejích, blejskavé instrumenty, 

kanonády bicích, dirigent zběsile mávající rukama (co na tom, že občas 

mimo rytmus, muzikanti to zpravidla dovedli ignorovat), prostě zážitek 

ničím podobným nenahraditelný. Opakuji, bylo mi pět či šest, čili můj 

zájem se ještě neobracel k útlým lýtkům vzduchem plachtících akrobatek, 

od pohledu na kapelu mě dokázali na chvíli urvat jen sloni nebo medvědi 

dusající pilinami v manéži. Ale rozhodně nejmíň ze všeho klauni, šašci. Ty 
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jsem vždycky z duše nesnášel, a to mi jaksi zůstalo do času dnešních. A 

nedostatek respektu vůči šaškům mi mnohdy řádně a zhluboka kazil 

rozmanité kariérní příležitosti, ale to se holt nedá nic dělat. Jak to měli 

V&W ve filmu Pudr a benzin: Bez napnelismu není cukatúry. Taky hezká 

parola. 

Pan učitel Vávra byl ztělesněný dechovkář, který si ještě tykal s mistry 

toho žánru, Vackem či Vejvodou. Dokonce náš školní orchestr dotlačil na 

nějaké festivaly, kde nás tito klasikové dirigovali, což nám bylo vcelku fuk, 

protože jsme mysleli spíš na ten párek s hořčicí, co měl přijít po akci 

samé. Teprve po letech jsem ve vzpomínce ocenil to úžasné charisma, 

které z nich teklo proudem. Ta láska k muzice, byť mé generaci už hodně 

cizí. Jenže láska je láska, na žánru, na rozdíl od pohlaví, v ní nesejde. 

Nu, ale pan učitel mi utkvěl ještě z několika dalších důvodů. Vedle těch 

decháren měl taky rád komorní muziku, zejména z časů italského baroka. 

Vybral pár drobných skladbiček Pergolesiho a Scarlattiho a postavil 

dechové kvarteto, které po odpolednách učil chápat i tuhle hodně 

vzdálenou muziku. To jsem si poprvé sáhl na starou hudbu. O to jsem pak 

měl snadnější drtit si do teenagerských uší kromě Jethro Tull či Pink Floyd 

taky Telemanna, Händela či Jana Dismase Zelenku. To bylo asi to hlavní 

na mém učiteli: nekastoval hudbu, bral ji jako celek, v němž si každý 

může vybrat. Odvrácenou stranou té jeho učební mučírny byla tato krásně 

rozprostřená svoboda volby. 

Jediné, v čem byl neoblomný, bylo naprosto radikální a diskusi 

nepřipouštějící (jeho) rozhodnutí, že prvních deset let strávených 

s trombónem musí pokračovat na konzervatoři.  O mé cirkusácké ambici 

neměl zdání, ale myslím, že by mi ji schválil. Jen by trval na tom, aby to 

byla opravdu dobrá kapela. Ale protože cirkus bylo asi jediné pracoviště, 

s nímž bylo možné v té době služebně a bez rizika cestovat do různých 

zemí (včetně těch, kde si zlí imperialisté zapalovali cigáro bankovkou 

vysoké hodnoty), bývaly cirkusové kapely plné velmi slušných muzikantů. 
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To všechno vzalo zasvé v den, kdy mě prvně tahali zubaté z lopaty. Důvod 

– náhlé, ale hodně agilní astma. Důsledek? Doživotní zákaz hraní na cokoli 

dechového. Pro někoho konec, pro jiného začátek. 

Pravda bývá uprostřed. 

A konec konců: Tak to se holt nedá nic dělat. 

 

4) 

 

I tuhle pasáž musím započít vzpomínkou na Oldřicha Vávru. To on 

vymyslel, že bych neměl házet flintu do žita. Když už jsem tolik let strávil 

pod knutou basového klíče (to je takové to obrácené céčko, v němž jsou 

psány noty pro trombón), měl bych zůstat věrný hlubším polohám. 

Nemyslel tím nic z toho, co by vás teď mohlo při četbě napadnout. Šlo o 

polohy ryze hudební. Ve strunném provedení zastoupené kontrabasem. 

To je taky krásný nástroj. Velké dřevěné tělo, tvarované jako podle hezky 

vyvinuté dámy, s mými tehdy již bezmála dvěma metry na výšku to byla 

partnerka tak akorát. To už mi bylo patnáct a už jsem znal básničku Stop-

time od Václava Hraběte, v níž „v rádiu za tvými zády se miluje divoce a 

smutně muž jménem Hulan s macatou basou.“ A protože věci se nedějí 

samy o sobě, o nějakých dalších skoro třicet let jsem měl tu čest vydat 

úplně první cédéčko téhož Luďka Hulana, legendy českého jazzu, dávno po 

jeho odchodu za modrý obzor. Nějak se to stát muselo. To se holt nedalo 

nic dělat. 

Jenomže už mi bylo těch zpropadených patnáct, do cirkusu už jsem 

nechodil, a kdyby, patrně by mě víc zajímal pohled na ty akrobatky než na 

šelmy v manéži a vrzálisty v nadpatří. Chci tím říct, že kontrabasu čili 

base už jsem nedokázal věnovat to, co by zasloužil(a), a tudíž se ze mě 

nestal basista, k mé dnešní lítosti a věčné škodě. Když poslouchám 



9 
 

Charlese Minguse, Aládára Pégé nebo Frantu Uhlíře, jak jim závidím to 

ubíhání not od prstů, to divoké a smutné milování s macatým 

instrumentem za zády namyšlených sólistů, kteří by se ale namnoze ani 

neumňoukli, kdyby jim basista s bubeníkem nedláždili správnou cestu za 

obzor, snad ještě nikoli ten modrý a konečný. 

Pan učitel Vávra to ještě nějaký čas zkoušel. Dokonce mi (v příkrém 

rozporu se svou dechovkářskou pravověrou) vytvořil post basisty, který 

udává rytmus a tvrdí muziku spolu s baskřídlovkáři a heligonisty. Bylť to 

od pana učitele akt ryzího milosrdenství, protože musel dobře vědět, že 

moje basování stojí za bačkoru, ale naštěstí není, za hlukovou bariérou 

trumpet, klarinetů a trombónů, ano, i těch (fňuk!), ani dost málo slyšet. 

Co jsem to prve psal o sdílení? Aha, ano. I na muzice, kterou vytváříte, 

nejen kterou posloucháte, je podstatné dělat to se šílenci sobě 

podobnými. Protože to činí ten zážitek opravdovými a pronikajícím 

každým pórem. Nepamatuju si, že by pan učitel Vávra někoho někdy 

z kapely vyrazil, a že by důvody měl. Ani ne kázeňské, ale s prominutím 

umělecké. Prostě hráče třetí ligy posadil někam dozadu, odkud mohl 

nejmíň škodit kapele a posluchačům, ale sám si to užíval jako z první 

řady. Je-li nějaké nebe pro učitele hudby a je-li aspoň trochu spravedlivé, 

tak tam tenhle pán má svůj štamtyš a s Vejvodou či Vackem si tam 

vykládají historky z natáčení. 

 

5) 

 

S basou jsem ale prožil ještě dvě stěží zapomenutelné historie. Ta první 

přišla ještě na té škole pro lidi. Kdosi si tam usmyslel založit kapelu 

složenou ze samých akordeonů. Nezapomeňte, byla první půlka 70. let  a 

z rádia se linulo ráno co ráno „na garmošku zahráli, všichni jsme se 

sbíhali, tancovali, tancovali, zpívali..“ Mimochodem, víte, že autorem textu 
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téhle nezapomenutelniny byl vynikající básník, rovesník Halasův, Vilém 

Závada? Inu, svět je malý, s tím se holt nedá nic dělat. 

Ta kapela ze samých tahacích harmonik skutečně vznikla. Záhy však 

kohosi napadlo, že sice poskytuje bohaté melodické i harmonické vyžití, 

ale trochu tomu chybí basy. Tož jsem ze skladu LŠU vylovil značně 

zaprášenou a léta nepoužívanou basovou kytaru Jolana Basso IV z roku 

tuším 1961, stylové červené barvy (chyběla jen hvězda a srp s kladivem), 

ale hrála moc fajnově. Po mnoha letech, před listopadem 1989, na ni 

hobloval třeba Ivo Pospíšil z kapely Garáž, a to byla už chudinka basička 

hodně dávno plnoletá. 

Zkuste si představit ten bizár: dvanáct či kolik akordeonistů ze svých 

měchů vydouvá Ach synku synku, Ta naše písnička česká, Dobrý den 

majore Gagarine a Pusť vsegda budět solnce. A za tím lapidáriem sedících 

harmonikářů stojí přerostlý puberťák s archivní basovkou, co se na ni 

nenaučil pomalu ani triviální linku v beatlesovském popěvku Honey Pie 

(skoro samá „kila“ na první a třetí dobu, jak v dechovce). Škoda, že to 

tehdy někdo nenatočil. Dnes by se to dalo prodat na snobské burze 

největších uměleckých nesmyslů, já bych byl bohat a nemusel bych teď 

psát tohle, protože by to za mě napsal nějaký skvělý český novinář, a že 

jich tu přece máme  

A poslední setkání s opravdovým kontrabasem byla zase brána otevřená 

do Jinam. Na gymnáziu jsme v prvním ročníku vyfasovali učitele hudební 

výchovy Václava Žemlu. Tehdy jsme o něm nevěděli vlastně nic. Že byl 

synem křesťanského politika a průkopníka sportovní organizace Orel. Že 

byl jako podezřelý jedinec chvíli vězněn a poté vyučován v lásce 

k marxismu-leninismu v řadách PTP. Že teprve před čtyřicítkou, na konci 

„sweet sixties“ mohl vystudovat na kantora a tím pak nenápadně, 

v nenápadném, tehdy už zdaleka nikoli královském a důležitém městě 

Chrudimi, až do penze být.  
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Zachytil jsem pana učitele, profesora, říkalo se tehdy i na komunistických 

středních školách, a byl to hezký zvyk, někdy na sklonku jeho působení. 

Už zkraje podzimu přišel s tím, že založí dixieland. Netušil jsem, co to je, 

hlavně, že to je něco od muziky. Tak jsem se drze přihlásil na kontrabas. 

A zajisté: mnoho slávy s tím nebylo, ale o to taky vůbec nešlo. Pět či šest 

uch s ještě holou bradou se scházelo v učebně po úprku studentstva do 

hospod či k piškvorkům nad singlíky (rozuměj: malými vinylovými 

deskami s rychlostí 45 otáček za minutu) a sáli do sebe docela nový a 

neznámý, ale velice lákavý, svůdný, doslova voňavý svět synkop.  

Pan profesor měl nejraději Cizince na pobřeží (Stranger on the Shore) 

v podání klarinetisty Ackera Bilka, toho jsme slyšeli snad stokrát, než jsme 

se pokusili ho napodobit a aspoň trochu nepokazit. Hrály se i jiné pecky – 

Alexander´s Ragtime Band, Svatí pochodují, dokonce i pokus o 

Summertime, ale to myslím panu profesorovi muselo ničit uši i duši, a tak 

to raději brzy zatrhl. 

Pana učitele jsem od té doby už nikdy neviděl. Z gymnázia se vytratil, 

nám zrušili hudební výchovu a kapela přirozeně vysublimovala.  Ale lásku 

k jazzu ve mně zanechal navždy. Moje paní (zmiňuji ji zde prvně, nemá to 

ráda, jak jsem již řekl), často po pravdě konstatuje, že „jazz je mrtvý 

žánr“. „Nojo,“ dodávám já. „Tak to se nedá nic dělat.“ A pustím si Raye 

Charlese.  

 

6) 

 

Ale ještě jedno poděkování tu vyslovit chci. Patří člověku, který mi před 

skoro čtyřmi dekádami nahradil toho pána, jenž mi byl kdysi dávno 

představen jako otec biologický. Tento muž mi byl po celá ta léta otcem 

skutečným. V lednu 2020 zmizel za modrým obzorem, tím definitivním. 
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Byl to otec mé dívky, partnerky, poté a naštěstí dosud mé paní Ireny. 

Jmenoval se Karel Janotka. Jako jediný z těch všech, o nichž jsem zatím 

psal, neměl opravdu ani trošku hudebního talentu, ale hudbu měl upřímně 

rád. Zejména italskou operu. Taky dechovku a jiné kratochvilné poklesky. 

Ale asi nejvíc toho Verdiho Nabucca. 

Pocházel z venkova, jako třináctiletý kluk (v tom věku jsem se vyhýbal 

Prvomájovým pochodům a pořadu Zpívá celá rodina v ČST) běhal po 

severočeském pohraničí s kravami na pastvu a v kapse měl kvér, neboť 

v lese dleli werwolfové. Tahle zkušenost ho, myslím, v poměrně brzkém 

věku přivedla ke komunistům, kde viděl záruku toho, že se nebude 

opakovat to, co znal z dětství: válka, násilí, strach. Protože věřil pořád 

tomu stejnému, tak ho z oné strany po roce 1968 zase vykopli. Neškrtl 

celý svůj život a neodpřísáhl před ubožáky v nějakých komisích, že 

„souhlasí s bratrskou pomocí vojsk Varšavské smlouvy“. 

Vyrazili ho ze střední školy, kde učil, nenechali mu obhájit dizertaci, 

kterou už měl napsanou, obvyklý příběh. Dělal pak kdeco. Nejdéle v JZD, 

kam ho vlastně skoro statečně přijal jeho bývalý student, t.č. soudruh, 

jenž, když nic jiného, věděl, že pan inženýr mu to družstvo ekonomicky 

nerozkulačí, nýbrž pohlídá. Ne proto, že by chtěl budovat socialismus, ale 

proto, že byl podstatou sedlák, a jako takový věděl, že je třeba sít, sklízet, 

orat, krávy krmit a dojit, protože příroda nepočká. To se nedá nic dělat. 

Po převratu 1989 dala nová vrchnost panu inženýrovi z milosti ten 

doktorát, dokonce i nakrátko řídil regionální sekci ministerstva 

zemědělství, ale i tam se dočkal oné známé mefistofelské otázky: buď 

vstoupíš do té a té (tehdy panující) strany, nebo se pakuj. Tak se pakoval. 

Být členem strany z jiných důvodů než z přesvědčení, nepatřilo k jeho 

obyčejům. Je to sice možná jen šidítko, ale uchoval si tím větší kus své 

svobody. 

Ale ovšem, mnohokrát jsme se chytli, většinou o politiku, kterou on viděl 

zřejmě celoživotně dost naivně. Ale to nebylo důležité. Už proto, že 
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pravda i v podobných okamžicích bývá uprostřed. To jsme ovšem ani 

jeden nemohli přiznat. Věděli jsme však, myslím oba, že to vůbec nic 

neznamená. 

Kdysi, zkraje šedesátek, psával verše. Ruralistické, přírodní, odkud vzešel, 

to jej prostupovalo. Byly upřímné. To není málo. Pak psát přestal, skoro 

na půl století. Vrátil se k tomu na takříkajíc nejstarší kolena. A jako by 

tušil, že čas není přítelem otálení, snažil se toho napsat opravdu hodně. 

Pomohl jsem mu vydat dva výbory toho nejlepšího, něco si vydal sám. I 

když bychom si mohli hrát na kritické posudkáře a intelektuální kádrováky 

(asi tušíte, jak tyhle profese zbožňuju), platí, co řečeno: ty verše byly 

upřímné. Proto nikoli zbytečné. 

Obdivoval jsem, jak ten starý pán se belhá z chalupy k lesu, usedne na 

šutrák a cosi smolí na papírky, sám ve svém světě, kam zval své blízké, 

aby nahlédli a snad i trochu záviděli. Kdo najde tolik sil, s čímkoli začít po 

půlstoletí? Kdo najde sílu vůbec s něčím začít? 

Vlastně jsem mu nikdy nepoděkoval za to, že mi byl otcem. Je to asi můj 

největší dluh toho druhu. Tak teď. Protože už se stejně nedá nic jiného 

dělat. 

  

7) 

 

Je dost dobře možné, že si někdo z vás teď klade otázku: proč nám tu ten 

člověk něco povídá o muzice, muzikantech, starých pánech, ať už byli 

jacíkoli. Odpověď je prostá. Jedinec bývá určen, někdy dokonce 

předurčen, odkudsi, kam nedohlédne. Je jeho povinností si toho všimnout 

a pěstovat to, pokud může a dokud může. Pro mě tímhle spouštěcím 

impulsem byla a zůstala muzika; ačkoli ji už léta aktivně neprovozuju, 

stála u počátku všeho podstatného v mém dosavadním chození po světě. 
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Začal jsem o ní psát, tím jsem se dostal k novinařině. Měl jsem několik let 

rádio, ale nejen pro peníze, to bych si mohl otevřít trafiku, ale kvůli 

muzice. Ty stovky, možná tisíce hodin nad playlisty byly rituály, mlčenlivé 

slavnosti. Proto jsem nemohl být dobrým broadcasterem: měl jsem to 

příliš rád. 

Nestihl jsem, a poctivě jsem to avízoval předem, poděkovat každému, kdo 

kdy pro mě někdy něco nenahraditelného znamenal. Měl jsem a snad i 

nadále budu mít štěstí potkávat zajímavé, poctivé lidi s otevřenou duší. A 

je jedno, zda to je spisovatel, zahradník nebo paní odnaproti. Mám kolem 

sebe pár nejbližších, bez nichž by život nedával smysl. Děkuju i jim. 

Především jim. 

Míval jsem před lety přítele, už také dlí za modrým obzorem. Byl to dělník, 

kdesi ve fabrice. Miloval muziku – fotil Bernsteina ve Smetanově síni i 

amatérské dixíky v „Juldě-Fuldě“. Tak jsme se taky poznali. Po létech 

jsem řešil cosi blbého ve svém soukromí. Ze všech přátel a známých on 

jediný mi řekl tu větu, kterou jsem nejvíc potřeboval slyšet: „Nebuď vůl!“ 

Měl pravdu. A to se pak nedalo nic jiného dělat. Nebýt vůl, toť vše, oč 

běží, milý básníku s rukama od kolomazi. 

Rád bych si tu větu ještě nějaký čas pamatoval. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Petr Žantovský – Tak to se nedá nic dělat 

Soukromý tisk pro přátele, vychází k 15. květnu 2022 

Foto Jiří Skupien 

Tisk Gemmapress Nučice 


