
Karel Veselý (* 1976) patří mezi přední osobnosti do-
mácí hudební publicistiky. Spolupracuje s Radiem 
Wave, časopisem Full Moon nebo online deníkem
Aktuálně.cz. V roce 2010 vydal ceněné dějiny tzv.
černé muziky pod názvem Hudba ohně. Podílel se 
také na publikaci Kmeny, která mapuje české sub-
kultury. Fiktivní groteska Bomba★Funk je jeho
literární prvotinou.

Součástí návštěvy Karla Veselého v Bystřici pod
Hostýnem bude kromě autorského čtení také
poslechový pořad ke knize Hudba ohně (3. 3. 2018).

Ondřej Štindl (* 1966) je český publicista, spisovatel 
a filmový scenárista. Aktuálně působí jako komentá-
tor deníku Echo 24. V roce 1990 založil Rádio Stalin, 
později Rádio 1, ve kterém dodnes vysílá. Za scénář 
k filmu Pouta (2010) získal Českého lva a Cenu české 
filmové kritiky. Napsal také scénáře k filmu Místa 
nebo seriálu Svět pod hlavou. Autor románů Mond-
schein (2012) a K hranici (2016).

POŘÁDÁ OKRAŠLOVACÍ A ZÁBAVNÍ SPOLEK V RÁMCI INICIATIVY KULTURA ZA PADE



Nemusel jsem být v  sále, a  přesto 
jsem věděl, že Funky Leninz v  po-
slední písni tuhle metalovou kocáb-
ku prostě a jednoduše rozpůlí vedví. 
Odtrhnou se s dřevěným pódiem od 
země a vyletí kamsi do vesmíru. Že 
na žádném z posluchačů nezůstane 
suchá niť a že jim bude ještě den po 
koncertě pískat v  uších, ale že jim 
při tom bude blaho, protože v tom 
uslyší poslední takty naší poslední 
písně.
A taky jsem věděl, že Tango tu noc 
už nevystoupí. Pyšní rockoví hum-
poláci se při třetí písni přišli podí-
vat do sálu a  rozhodli se, že raději 
potichu zmizí. Nikoho by ten večer 
už nezajímali, protože Funky Le-
ninz sami připravili nevídané vyvr-
cholení, extázi, po níž už nemohlo 
přijít nic dalšího.
Závěrečná skladba trvala asi dvacet 
minut. Bylo to něco magického, čas 
jako by se zastavil, což mi v  tom 
kouzelném momentu, kdy se moje 
duše propojila s  tou Růženčinou, 
vůbec nevadilo. Slyšel jsem, jak se 
Panenka a  Dvořák ztratili v  bláz-
nivém psychedelickém jamu, mo-
hutně podporovaném Lájošovou 
pumelenicí zaklesnutých rytmů, 
a jednoduše nebyli schopní skončit.
Nakonec je ale dostihla únava. Prv-

ní odpadl překvapivě Lájoš, který 
začal ztrácet rytmus, vynechávat 
údery, až najednou přestal hrát úpl-
ně. Bez svého bubeníka se Funky 
Leninz dlouho nad vodou neudrželi. 
Chvíli na to zaškobrtl Panenka a už 
se nestihl vrátit do groovu a místo 
toho nechal kytaru vazbit o  repro-
duktor. Pak šel na kolena i  Geren-
dáš a prostorem už zněla z nástrojů 
pouze basa ztrácející pomalu dech.
Jen Štrougal to vzdát nechtěl a z po-
sledních sil opakoval svoje verše 
„Vezmu tě dom… vezmu tě dom“, ale 
hlas mu taky selhával, v posledních 
momentech už jen chrčel, až skončil 
i on. Běželi jsme hned s Růženkou – 
pořád ruku v ruce – na pódium. Mu-
zikanti se opírali o  reproduktory 
nebo se pomalu šourali k nám.
Potlesk? Žádný nepřišel, protože 
stejně jako odevzdali všechny své 
síly muzikanti, tak i  publikum ze 
sebe vyždímalo vše, a teď už mohlo 
jen nevěřícně koulet očima.
Když jsme se pak sešli v  zákulisí, 
bylo na nich vidět, jak jsou straš-
livě unavení, ale šťastní. Dvořák 
a  Panenka se vzájemně poplácáva-
li po ramenech, Lájoš mi děkoval 
a  objímal mě, jako kdybych to byl 
já, kdo to všechno dokázal. Geren-
dáš dokonce odkudsi vytáhl dout-

ník a  společně s  Panenkou se do 
něj hned pustili a naplnili místnost 
dráždivým dýmem.
Jen Štrougal zůstal absolutně klid-
ný. Přišel do šatny jako poslední. 
Všichni zmlkli jako na povel, proto-
že věděli, že chce něco říct.
„Děkuji všem. Bylo to vynikají-
cí,“ prohlásil jen a potom si sundal 
svrchní část uniformy. Měl pod ní 
košili, z  jejíž kapsy vytáhl zrcátko 
a hřebínek a začal si upravovat účes.
Už to nebyla šelma z pódia, kvůli níž 
diváci křičeli jako šílení. Před námi 
seděl klidný a vyrovnaný muž, který 
jako by k nám ani nepatřil. Nepřidal 
se k všeobecnému veselí, jen se mě 
zeptal, kdy bude další zkouška, po-
tom si vzal sako, rozloučil se a ode-
šel. Musím dodat, že zbytek skupi-
ny  – kromě Slováčka, který odešel 
těsně po Štrougalovi  – slavil až do 
rána v jedné hospůdce.
---
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Jednoho podvečera se odhodlala 
říct mu i  o  desátém červenci 1973. 
Matka se toho dne rozhodla, že jí 
koupí boty. Slyšela, že v jednom ob-
chodě na třídě Obránců míru mají 
pěkné kozačky, teď je ta správná 
doba zařídit se na zimu a udělat si 
trochu radost. Byl to hořkosladký 
den, alespoň ze začátku. Elišce byla 
v  očích vidět nostalgie po časech, 
kdy dcera byla mnohem mladší, hol-
čička, která mamince ve všem věřila 
a  bylo daleko snadnější ji potěšit. 
Eliška se těšila, že si tu situaci bude 
moci prožít znova, jako ozvěnu. 
A  zároveň byla smutná z  pohledu 
na mladou ženu, která nemá, s kým 
by si vyrazila, jen mámu. Helena už 
měla za sebou to rozpačité období, 
kdy na ni kolegové a  známí dorá-
želi otázkou, kdy se bude vdávat. 
Nebude, shodli se všichni bez řečí. 
Dojely tramvají na Strossmayero-
vo náměstí a  vydaly se do kopce 
směrem k Letné. U výlohy obchodu 
s dětským oblečením se Helena za-
stavila, jako kdyby chtěla uspoko-
jit potřebu drásat se pohledem na 
všechny ty dupačky a  šatičky, jež 
nebude mít důvod si pořizovat. Teh-
dy mě to bolívalo hodně, ale časem 
to přešlo. Ne teda úplně, ale člověk 
si zvykne. Eliška tam chvilku po-

stála s ní, najednou ale začala dce-
ru táhnout pryč s nepochopitelnou 
rozhodností. Holka si chtěla trochu 
zastýskat. No a co. Eliška v tu chvíli 
ale měla v očích výraz ženy, která ví, 
že jde o všechno. Vůbec s ní nebyla 
řeč, sevřela jí ruku, až to bolelo, šlo 
se. A rychle. Urazily pár desítek me-
trů, když uslyšely ten zvuk. Motor 
nákladního auta. Patřil do té ulice, 
ale ne takhle rozeřvaný. Vůz se blí-
žil nepřiměřeně rychle. Helena se 
zastavila, za volantem uviděla ženu. 
Byla mladší než ona, docela pohled-
ná černovláska.
Upřeně se dívala před sebe, pak se 
ale na okamžik ohlédla a  jejich po-
hledy se střetly. Helenu zmrazil ten 
záblesk vražedné nenávisti a  zkla-
mání z toho, že uniká možná kořist, 
že přes všechno odhodlání řidička 
toho omláceného stroje nedoká-
že zabít úplně každého. I kdyby se 
přetrhla, bude jich zítra v  ulicích 
zase plno a obchody budou otevře-
né. Tváří v  tvář světu zmůže tak 
málo, její dědictví nebude vlna, jež 
spláchne všechno, ale jen jedna kap-
ka v neutuchajícím dešti. To uvědo-
mění řidičku nabilo chladným vzte-
kem. Během toho zlomku vteřiny 
ale Helena v  jejích očích zahlédla 
ještě něco jiného, paniku bytosti 

bezmocné vůči tomu, že se stala 
loutkou v moci čehosi zlého, že ji to 
zalehává a dusí. Byl to ale jen kra-
tičký okamžik a ty oči zase ztvrdly, 
rozhodnost se vrátila. Svůj životní 
manévr zvládla ta žena dokonale. 
Strhla vůz mezi lidi na tramvajové 
zastávce. Křičeli tak, že to přehluši-
lo zvuk motoru, do vzduchu vyléta-
la těla, údy, boty, stroj je odhazoval 
z  cesty do ulice a  před výlohu ob-
chodu s dětskými oděvy, kde Hele-
na stála ani ne před minutou. Ulice 
tu krvavou spoušť přijala. Dovolila jí 
splynout s její všední tváří, špinavý-
mi výkladními skříněmi, nedopalky 
v tramvajových kolejích, ošlapanou 
dlažbou, ve spárách mezi ní ztráce-
la jasně rudá krev barvu a sytila se 
prachem. Zabedněná okna ve vě-
žích kostela za křižovatkou netečně 
shlížela na tu scénu, mátožný chod 
města v ní na chvíli našel absurdní 
pointu, místo určení. Přijedou poli-
cajti, sanitky a  pohřebáci, všechno 
to vyfotí, zapíšou, změří a  uklidí, 
zbytek spláchne déšť. Ve zdech to 
ale zůstane zapsáno, když je osví-
tíš tím správným světlem pod tím 
správným úhlem, uvidíš krvavé 
skvrny a úlomky kostí a další stopy 

neštěstí velkých i titěrných i dekád 
všednosti, v  obavách přikrčeného 
vzhlížení k  přicházejícímu konci. 
Helena váhavě vykročila k  místu 
jatek, k tomu autu, jehož dveře zů-
stávaly zavřené, zatímco v  lidech 
kolem se vzmáhal otupělý chaos. 
Matku neopustila její schopnost 
činu ve chvíli katastrofy, celoživot-
ní trénink asi přece jen k  něčemu 
byl. Zatáhla Helenu za nejbližší roh, 
protože když se někdo rozhodne 
ztrestat svět, je nejlepší se pros-
tě sebrat a  zmizet ze scény. Nikdy 
nevíš, kdy někoho napadne tě od-
soudit. Krví posedlí muži v černých 
uniformách tě ženou před tankem 
na porážku v  zuřivém vzdoru pro-
ti osudu, který si dovolil nechat je 
prohrát válku. Paranoidní řezníci 
by tě v noci klidně odvezli do mu-
čírny, aby z tebe vytloukli přiznání 
ke zločinu, který se nikdy nestal, 
a oni si mohli odškrtnout další spl-
něný závazek jejich tajné pětilet-
ky týrání a  zabíjení. Nějaká kráva, 
kterou jsi v životě nepotkala, to do 
tebe napálí náklaďákem, protože jsi 
v  jejích očích spoluzodpovědná za 
její nešťastný život. Michal zavrtěl 
hlavou.
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