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Tato kniha je věnována 
průběžnému svědectví o vzniku, životě, snažení, 
hledání, zdarech i nezdarech pražské skupiny, 

jejímž průvodním znakem je, 
že pro potěchu vlastní i jiných 
se snaží hrát HEAVY METAL...

(původní motto z kroniky Jiřího Urbana)
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Autoři společně děkují: 
všem členům skupiny Arakain, 
všem bývalým členům kapely, 

firmě Popron, především Marcele Lindaurové
a Alanu Piskačovi, Lucii Bílé, Petru Jandovi,

Vlastovi Henychovi, Vlá8ovi Görgelovi,
Lá8ovi Čepelákovi, Petru Pernerovi, Evě Houškové, 
Katce Helmichové, Martinu 'Kočkovi' Železnému, 

Karlu 'Dědkovi' Němečkovi, Petru Doležalovi, 
Standovi Řehořovi a firmě Staropramen.

Robert Kania děkuje: 
Ivaně, rodičům, 

Martinu Kokešovi, Rudovi Marxovi, 
kolegům z Alfagrafu 

a své partě č. 5 z DP.

Bohouš Němec speciálně děkuje: 
Své rodině za trpělivost, 

Robertovi a Evě za pomoc 
a skupině Arakain nejen za hudbu. 



�



�


�
�

� Položme si základní otázku, co vlastně je Arakain. Co znamená pro
českou rockovou hudbu a scénu, jak ji ovlivnil a formoval a jestli
má ještě dnes, po dvaceti letech existence, co říci? Odpově8 může
být krátká a jednoduchá, ale také obšírná a složitá, možná 
i diskutabilní. Nakonec obrázek by si měl udělat každý čtenář sám
po přečtení této knihy, jejímž cílem rozhodně není vyjmenovat 
úspěchy a vyčíslit vydobyté pozice.

Nicméně musíme konstatovat, že Arakain byl jednou z prvních 
heavymetalových skupin u nás, která si získala velké množství 
příznivců v řadách posluchačů a ovlivnila nemálo kapel, které se
vydaly na podobně nelehkou cestu dlážděnou nejen těžkým kovem,
ale i těžkými problémy především s bývalým státním zřízením, jež
všeobecně rockové hudbě nepřálo. Rovněž pro některé z nás 
znamenala rozhodující okamžik, kdy doslova přinutila fanouška
vzít do ruky kytaru a do rozedření prstů dřít akordy a zkoušet zahrát
alespoň základní motiv, aH už klasických skladeb M jako metal 
nebo Metalománie, nebo novějších Princess či Dežo. Už jen kvůli
těmto skutečnostem patří do zlatého fondu tuzemského metalu. 
O tom není pochyb.

Určitě namítnete, že podobných skupin u nás byla spousta. Jistě,
ale spočítejte si, kolik z nich vydrželo do dnešních dnů, aniž by 
se rozpadly, nebo si daly přestávku na neurčito. Příklady si jistě 
dosadí každý sám. Ne všechny soubory měly na růžích ustláno,
Arakain nevyjímaje. Ovšem tahle pětice dokázala vydržet 
a překonat prvotní problémy v době rudé a dřevní, přežít s lidskou
důstojností období největší slávy, proplout hubenými polistopa-
dovými roky a udržet své přední postavení i v době tržní 
ekonomiky.

Možná je za tím nezlomná vytrvalost, snaha stát si za svým 
přesvědčením, nechuH pouštět se na tenký a vrtkavý led komerce 
a experimentů za každou cenu. Rockový fanoušek není hloupý 
a umí ocenit věrnost stylu a upřímnost. Pozná, kdy jde hudba od
srdce a zamete s každým, kdo změní svůj obraz kvůli pomíjivé 
úspěšnosti. A přesto se nedá říci, že by Arakain stál na místě a hrál
pořád stejnou písničku. Alba pravidelně vykazují posuny, byH 
samozřejmě v léty vybroušených kolejích, podobně jako se 
proměňují koncertní programy k nim. Tím, že v kapele skládají tři
autoři s odlišným hudebním cítěním, vzniká zvláštní chemie, která
je tak tvůrčí, až často vede i k hádkám. A právě to je ten motor, 
který žene Arakain vpřed.

Nejednou jsme byli v šatně svědky ostré výměny názorů po právě
skončeném vystoupení. Po dvou hodinách na pódiu se tihle 
zpocení kohouti dokázali kvůli nepatrné chybě pohádat jako malí
kluci o kuličku. I to je důkaz, že jim na vás záleží. Oni hrají pro vás. 
Pro nás všechny. 

Autoři
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Nápad dát vzniknout knize o skupině Arakain 
je poměrně starý. Již někdy kolem roku 1995 jsem
kytaristovi Jirkovi Urbanovi navrhl, že by bylo
vhodné připravit k nadcházejícím patnáctinám 
kapely nějakou publikaci. 

Urban souhlasil a domluvili jsme se na modelu, 
v němž by prim hrály fotografie, doplněné komen-
táři. Ovšem jeden míní a druhý odkládá. Jinými
slovy jsem vždy po nějakém čase na Jirku zaútočil,
kdy na ’to’ vlítneme. Avšak jednou do akce přišlo
studio, podruhé koncerty, pak skládání nových
skladeb a najednou nám bylo jasné, že už nic 
nestihneme. 

V roce 1997 Arakain úspěšně završil patnáct let 
existence retrospektivními alby 15 Vol. 1 a Vol. 2.
Oba díly se dobře prodávaly, především kvůli 
dvanácti nově natočeným starým skladbám.
Všechny písně v nových aranžích se současným
zvukem potvrdily, že i když jde o vykopávky, své
posluchače stále mají a zřejmě našly i nové.

Zakrátko jsem při skleničce na baru navrhl zpěvá-
kovi Alešovi Brichtovi, že by vůbec nebylo špatné,
kdyby něco podobného kapela nachystala i ke 
dvacátému výročí. Aleš se nejdřív netvářil nijak 
nadšeně. Nakonec ostatní v kapele také ne. Nabyli
dojmu, že na obě ’Patnáctky’ vybrali to nejlepší ze
svého archivu a dál nemá smysl lovit. Jenže já měl
jiný názor. Věděl jsem nejméně o dvaceti sklad-
bách, které ve své době sklízely úspěchy a mnozí
fanoušci po nich marně pátrali. Nepřestával jsem
naléhat. 

Jednou jsem se zase potkal s Alešem a on mi 
prozradil něco v tom smyslu, že o tom výletu do
minulosti přemýšlel a s Jirkou Urbanem se nakonec
shodli, že to vlastně není tak hloupý nápad. Deska
se bude jmenovat Arakain z ro(c)ku nula. Vše 
podtrhla i anketa mezi fanoušky kapely, která 
nakonec pomohla skupinu přesvědčit o nutnosti
natočit zmíněné album.

Te8 už bylo jasné, že k této příležitosti kniha vyjít
musí! A opět staré, známé místo. Bar, tentokrát 
v klubu Kain. Urban za, já před - a zase ta stará 
písnička: kdy se pustíme do práce? Po chvíli se ke
mně přitočil Robert Kania, dlouholetý fanoušek
rockové hudby a Arakainu obzvlášH. Nabídl se, 
že mi pomůže. Jeho spolupráce se skupinou je 
dokladem klasické cesty přerodu fandy v bedňáka,
posléze vedoucího fan klubu.

Nebylo co řešit. Robert poznal kluky ještě dřív než
já a několik let s nimi byl prakticky neustále.
Vlastně s Arakainem zestárnul, podobně jako autor
těchto řádků. A to myslím doslova, neboH bylo 
občas velmi obtížné všechny situace ustát a přežít
ve zdraví. Nicméně když jsem Robinovi, jak mu 
v kruhu nejbližších říkáme, vysvětlil, jakou máme 

s Urbanem ideu, řekl, že má lepší návrh. Ano, byl
to právě on, kdo přišel s nápadem udělat z dopro-
vodné, obrázkové brožurky velkou knihu s podrob-
nou historií. Pak už jsme jen vymýšleli, co vše 
ještě do knihy propašujeme a koho oslovíme z řad
nečlenů. Návrhy padaly různé, někdy i bizarní, ale
některé nešlo zrealizovat. 

Samotná práce na knize byla svým způsobem 
porod s mnoha komplikacemi. Ne vždy lehce se
nám podařilo chytit  bývalé členy, někdy dokonce
ani současné. Program většiny z oslovených je více
než nabitý, příkladem za všechny poslouží Lucie
Bílá, se kterou jsme se domlouvali přes půl roku 
a nakonec svou část stihla dodat doslova na 
poslední chvíli. O problémech s kleklými počítači
snad ani nemluvě, což je ponejvíce můj případ.
Mám-li být zcela upřímný, občas, po propitých 
večerech a nocích, jsem se bál nejhoršího… 
Další kapitolou byla skutečnost, že nejstarší historii
a zážitky si prakticky nikdo nedokázal úplně 
přesně vybavit. Stávalo se nám poměrně často, 
že zpovídaný mluvil o jiném vystoupení, letopočtu,
dokonce i o jiné skupině! Přece jen žádný z nás 
nemládne a kdo mohl tenkrát tušit, že to bude za
dvacet let důležité. Proto jsme si občas připadali 
jako detektiv Sherlock Holmes a doktor Watson, 
k oživení paměti posloužila i kronika skupiny 
psaná první tři roky činnosti Jiřím Urbanem.
Některé skutečnosti jsme dali dohromady tím 
způsobem, že jde vlastně o kompromis podobných
verzí. Právě proto najdete v následujícím čtení
hned několik pohledů na stejné téma, což byl 
prvořadý záměr. Chtěli jsme zachytit názor každého
ze členů souboru, aH současného nebo bývalého. 

A právě na tomto modelu je zajímavé, nakolik se
jednotliví hudebníci na různých věcech shodli a na
co mají zcela odlišné, někdy rozporuplné až 
kontroverzní názory.

Kompletní texty písniček skupiny jsme záměrně 
ponechali v původních tvarech, i když víme, že 
nejsou vždy pravopisně v pořádku. Nepřipadalo
nám ale vhodné některé z nich téměř po dvaceti 
letech upravovat.

Bohouš Němec, spoluautor
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Žízeň a hlad
ve dne žár v noci chlad
trojice poutníků v poušti

síly docházejí

První už pad
písek v ústech, dech mu zvad

jenom dva plazí se pouští
síly docházejí

Paprsek slunce
vykreslí nad obzor oázu

jeden ji spatřil
a výkřik radosti zní

To vzduch se zrcadlí
vytváří fatu morgánu
jak vpřed se derou

neví, že pro přelud zlý

Druhý už pad
neměl z čeho sílu brát
poslední plazí se pouští

te) už v beznaději

Čtyřicítka denně
jedu v miligramech
plíce v druhý směně
uhelnej maj nádech
Bez filtru i s filtrem

každá přece hoří
k tomu sklenkou cinknem

přitom se v nás tvoří

Návyk, který přechází pak
plynně v nemoc bez naděje

co má – jméno rakovina
co má – jméno rakovina

Dávka nikotinu
na kterou se sází
neodpáře vinu

jíž pak člověk schází
Pár šluků si dáme

tělo uklidníme
zatím nevnímáme
co až pozdě víme

že vytváří se návyk, který
vede v nemoc bez naděje
co má – jméno rakovina
co má – jméno rakovina

My jsme otroci nikotinu…

MUZIKA

A. Brichta
TEXT

A. Brichta
Prehistorie 
(1959 – 1981)

Aleš Brichta
Datum a místo narození: 9. 8. 1959 v Praze
Rodinný stav: ženatý, manželka Vladimíra
Děti: dvojčata, dcera Michaela a syn Aleš 19 let
Vzdělání: 2 roky Střední průmyslová škola elektrotechnická, Střední
hotelová škola, Vysoká škola ekonomická (obor zahraniční obchod)
Zaměstnání: muzikant, podnikatel
Kapely: školní kapely, Apad, Kentaur, Projektil, Arakain, projekty
Zemětřesení, Hattrick atd.

Brichta: Přestože jsem rodilý Žižkovák, můj první kontakt s hudbou
přišel ve třetí třídě základní školy v Újezdě nad Lesy (dneska už je
to Praha), kde jsem v té době bydlel u babičky (naši se rozvedli,
když mi byly asi dva roky). Byl jsem přihlášen na klavír. Paní
učitelka mi říkala, že mám hudební sluch, abych se toho držel. Ale
mě to moc nebavilo. Byl jsem líný cvičit etudy. Klavír jsem dělal
ještě rok v Praze. Pak jsem se vymluvil na kytaru, a tak jsem k ní
přešel. Vydržel jsem u toho taky dva roky. Na téhle lidušce jsem
skončil, protože jsem byl taky líný cvičit etudy a klasiku. Když jsem
si brnkal doma písničky, které mě bavily, bylo to o něčem jiném.
Vlastně jsem se na kytaru dodneška pořádně nenaučil. Ve čtvrté
třídě jsem se také přihlásil na zpěv do sboru. Zeptali se mě,
od čeho mají skladbu zahrát, něco navrhli a já souhlasil. Jenže to
bylo asi o tón výš, než jsem mohl vyzpívat. Sice mě nevzali,
ale uvědomil jsem si hudební teorii. Noty jsem už pochopitelně
z klavíru znal.

Aleš Brichta v roli miminka

MUZIKA

A. Brichta
TEXT

A. Brichta
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Zhruba v sedmé třídě začaly vznikat školní kapely.
V jedné z nich jsem málem hrál na bicí, pak přišly
posty kytar, baskytar i mandolína. Občas jsem
zpíval. Do deváté třídy jsem prošel několika country
i bigbítovými kapelami. Měl jsem docela kliku na
spolužáky. Někteří měli rodiče či příbuzné nějak
spjaté se zahraničním obchodem (proto taky své
děti dali do jazykové školy), takže jsem se velmi
záhy dostal k deskám, které venku právě vyšly. Můj
kamarád Pavel Košák, který dnes žije ve Státech,
měl tátu, jenž vozil spoustu bigbítových desek.
Spolu jsme potom chodili i na slaboproudou
průmyslovku do Ječné ulice a byl mi i za svědka na
svatbě. Přes něj jsem se dostal k Beatles, Ten Years
After, Chicago, Uriah Heep, Led Zeppelin, Deep
Purple, Black Sabbath, Cream a dalším. Začátkem
sedmdesátých let máma koupila kazetový magne-
tofon s rádiem a já jsem si nahrával z Radia
Luxembourg písničky. Šlo prostě o hity Slade,
Sweet, Rolling Stones, T-Rex a jiných. Pak jsem
dostal od spolužačky nahrávku Jesus Christ
Superstar, která mě dost dostala, a přibývaly
nahrávky stočené z elpíček. Pravidelně jsme
obcházeli prodejny maFarské, polské nebo východo-
německé kultury a šmejdili, co vyšlo (Omega, Illés,
Scorpio, Locomotiv GT, Bergendy, Hungaria, SBB,
Budka Suflera, Puhdys, Karat atd.). Vedle country
jsem prostě tíhl k bigbítu. Taky jsme některé sklad-
by začali hrát s kapelou, pamatuju namátkou
Jumping Jack Flash od Rolling Stones nebo Únos od
Olympiku. Měli jsme pár vystoupení na různých
besídkách a podobných záležitostech. Táta hrál na
klavír a máma ráda zpívala, i když falešně. Jinak
žádný velký muzikant v naší rodině nebyl. Vlastně
snad nějaký strýček šéfoval ve východních
Čechách dechovce nebo taneční kapele. A ještě
bratranec Jarda byl dobrý kytarista. Párkrát se rodina
sešla a různě se jamovalo (volná hra pohybující se
v určité tónině a tempu – pozn. aut.), ale to mi by-
lo tak patnáct let. Měli jsme doma klavír, ale byl  

půjčený. Jakmile jsem přestal hrát, byl vrácen. Mým
snem byla elektrická kytara. Ve třinácti letech jsem
šel na brigádu, přestože to bylo oficiálně v tomhle
věku ještě zakázané. Dělal jsem střechy
u Zemědělských staveb na statku v Klánovicích. Za
měsíc jsem si vydělal na kytaru Jolana Hurikán II za
dvanáct set padesát korun. Byl jsem na ni pyšný
a hrdý. Vykuchal jsem většinu reproduktorů
z prastaré skříně rádia s gramofonem, přes které
jsem nejdřív zkoušel hrát, a z toho si udělal repro-
bednu (taky se máma divila, proč to rádio najednou
hraje tak divně). K tomu jsem si půjčil zesilovač
asi dvakrát čtyři watty. Prostě klasika. Takhle tehdy
začínali asi všichni.

Na základce byli velmi slušní muzikanti. Třeba
kytarista Miloš Binka, bubeník Igor Korpaczewski,
který je dnes výtvarníkem, hodně jsem dělal
s Honzou Růžičkou, který chodil do vedlejší třídy.
Dost mě ovlivnil a později dotáhl do kapely Apad.
On hrál původně na kytaru, ale pak přešel na
baskytaru. Muzikantsky jsme se hodně sblížili.
Dostal mě k poslechu Black Sabbath a jejich
skvělé desky Sabbath Bloody Sabbath. Na prů-
myslovce jsem v hudbě pokračoval. Založili jsme
kapelu, kam jsem přetáhl Honzu Benáka z Radlic,
což byl také dobrý bubeník, basistu Milana
Machuldu, později hrál v Pertigu, Karla Tofoleta, 

Aleš Brichta v patnácti letech s kapelou Destrukce

Malý Aleš se španělkou, opatřenou snímačem



Hýčká tě a hýčká
rock košilí železnou

dávno si tě získal
ten proud, ve kterým chceš plout

Dávno už – a2 decibely duní
Dávno už – a2 duní dál

A zatím jinde

Disco je hit, začne o půl páté
blyštivej kýč zraky dojímá

špičatej svět, módu roku znáte
vejděte hned, koho to zajímá

Stává se to stává
tvá vlna se zas vrací

z toho, kdo nepřestával
rázem je motor hnací

A znova už – a2 decibely duní
A znova už – a2 duní dál

Co bylo jinde

Disco byl hit, skončil, vždy2 to znáte
zmizel, je pryč, koho to dojímá
co přijde te)?, že se vůbec ptáte

pochopte svět, rock ho zas zajímá

Namísto dobrejch skutků v pivu se utápí
třas v rukou místo smutku, že tělo utrápí

Ten démon alkohol!

Říkají, že prý nenajdu ven 
cestu z toho kruhu co se zavírá 
Zdravotní sestry, zas děravej sen 

je ráno, doktor dveře otvírá 
Není to pěkný, že musel jsem pít 

sám je veselá chasa, tak vinu uznám 
Nakonec řekne, že můžu už jít 

zda pít, či nepít to sám prý poznám 
Vyjdu, dám pivo, druhý, pak třetí 

a až jich bude deset, prckem je zazdim! 

Namísto dobrejch skutků… 

Jednou mám rande, tak kolem šestý
jenže jsem potkal pár správnejch brousků

Hned „Nazdar grande, no to je štěstí!“
tak jsem si musel dát pár svejch kousků
Povídám: „Čeká!“, smích, prej se dočká

za chvíli půjdu, te)ka mám co bych dopil
Minula šestá, těžko už počká

na noc na záchytku, to jsem se zlomil
Dal jsem jen pivo, druhý, pak třetí

a když jich bylo deset, sám jsem se zazdil!

�
�	��
muzika
A. Brichta
text
A. Brichta
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který vymýšlel první moogy, co měly místo klapek tlačítka
od zvonků. Tenkrát se tam také objevil kytarista, s nímž jsme asi
dvakrát vystoupili v Déčku, Karel Ešpandr, z něhož se stal hodně
známý jazzman a vydal něco i v Anglii. Jmenovali jsme se
Destrukce, tedy Destruction. Z té kapely pak vznikla jazzrocková
parta Segment, hrající na chmelech, ve které jsem už nebyl.
Potkával jsem se v té době s partou z Malé Strany, se kterou jsem
taky nějakou dobu zkoušel. Scházeli jsme se na Újezdě u bubeníka
Jirky Michálka a poslouchali vlastně úplně všechno od undergroundu
až po hardrock. Pak jsem nastoupil na hotelovou školu. Ve druhém
ročníku jsem se dal opět dohromady s Honzou Růžičkou.

V Peci pod Sněžkou jsem vychytal kytaristu Vencu Janečka, což byl
kluk od kolotočů a shodou okolností bratranec Ládi Štancla alias
Michala Davida. Vyznačoval se tím, že měl stejně dlouhý prostřed-
níček jako malíček, měl šílené hmaty, hrál na banjové struny
a tahal je hrozným způsobem, takže se mu pořád rozlaFovaly.
Tehdy s námi hrál ještě kluk na klávesy, ale ty jsme potom zrušili.
Hráli jsme s bubeníkem Gustou Houdkem, jehož táta byl zvukař
v Mozarteu, převzaté písničky, ale i původní podobu V uniformě
lokaje, 730 a podobné kousky. Už v té době jsem začal skládat
první vlastní skladby. Některé nápady jsem později uplatnil
i v Arakainu, třeba právě 730. Zkoušeli jsme ve vilce mé babičky,
říkali jsme si Laser, ale v devětasedmdesátém se barák prodal
a skončilo to, protože jsme se nikam nedostali. Z té doby znám
právě Michala Davida, který hrál ve skupině Stratos a zrovna dostal
lano od Janečka. Máma se dívala na televizi a křičela na mě: „Aleši,
Lá2a je v televizi, ale říkají mu jinak!“ Tak jsem přiběhnul a říkám,
to je divné, ale ten hlas je stejný. On byl vždycky vysazený na tu
italskou kantilénu. To jsem zíral. Pamatuju, že nám taky jednou přes
toho jeho bratrance Vencu Janečka nabízel na prodej baskytaru –
Framusku. Pak jsem nastoupil na vysokou školu a Honza Růžička
mi nabídl místo v Apadu.

Aleš se žení s Vladěnou, vedle nich Jirka Urban a sestra Vladěny Martina
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Jiří Urban
Datum a místo narození: 6. 7. 1959 v Praze
Rodinný stav: rozvedený
Děti: synové Jirka 20 let, Štěpán 18 let
Vzdělání: Střední průmyslová škola stavební
Zaměstnání: muzikant, spolumajitel rockového
klubu Kain
Kapely: Apad, Arakain

Urban: K muzicírování jsem se vlastně dostal
poměrně pozdě, když jsem se někdy v deváté třídě
začal učit na španělku. S kamarádem ze školy jsme
nejprve hráli jen doma, pro sebe, a později i na

školních akcích. Vzpomínám si, že jsme třeba měli
udělanou House Of The Rising Sun jako instru-
mentálku (skladba beze zpěvu – pozn. aut.), ale
spíš jsme poslouchali Johnny Cashe a podobné
záležitosti. Takže pokud bych měl shrnout ten
prazáklad, kytaru jsem vzal do ruky pod vlivem
americké country a bluegrassu. Tuhle hudbu doma
pouštěl můj táta, který byl také velkým fandou
tradičního jazzu a dixilandu. Poslouchali jsme
mezi jinými i Tradicional Jazz Studio Pavla
Smetáčka, což byl otec mého pozdějšího spoluhrá-
če, vynikajícího bubeníka Štěpána Smetáčka. Učil
jsem se spoustu písniček z české country –
Greenhorns-Zelenáče nebo Rangers-Plavce. Měli
jsme doma ale i anglickou kapelu Shadows
s Cliffem Richardem, sólovky jejich legendárního
kytaristy Hanka Marvina, na něhož se odvolávala
spousta kytaristů od nás i ze zahraničí, takže díky
nim jsem měl dobrý mustr a vzor. Dodnes mám ty
desky doma. To bylo mé první setkání s elektrickou
kytarou. Učil jsem se vybrnkávat melodie, vyhrávky
a tvorbu tónů. Ve škole jsem se učil anglicky, takže
jsem brnkal a zpíval i Simona & Garfunkela, Beatles
apod. Táta mi pak přidělal na španělku snímač
a vyrobil první zesilovač, bedýnku a začal jsem
hrát víc nahlas. 

Vyrůstal jsem v Karlíně, na sídlišti Invalidovna
(ve škole jsem se potkával s Davidem Kollerem,
jehož máma byla mou učitelkou), kde byl vedle
místní knihovny hudební klub Labyrint (tenkrát se
říkalo Osvětová beseda), kam jsme po večerech
chodili přes okna poslouchat tehdejší špičku
našeho rocku i jazzrocku. Tam jsem zase poprvé

Úplně malinký Jirka Urban

Jirkovy pokusy s nahrávací technikou



Zejtra to bude za 730
krejčovskejch metrů si pět můžeš brát

Někdo ti říká s výrazem vážným
že budeš chlap a co ti to dá

Kámoš se směje, prej „dva roky prázdnin“
jeho knížka, ta je modrá a tvá zelená

Zejtra to bude za 730
pár teplejch svetrů ti máma chce dát

To není hraní na vojáčky
tak se nediv, že starosti má

Seber teplý podvlíkačky
vždy2 i tobě se z toho klepou trochu kolena

Zejtra to bude za 730
mazáci budou se tvejm vlasům smát

Holka si popláče, ty taky možná
těžko věříš, že zůstane tvá

Jak tohle končí, jsi u jinejch poznal
věrnost na tuhle dobu málo znamená

Zejtra to bude za 730
známí ti budou novinky psát

Táta řekne „Tak ostudu žádnou!“
má lesklý oči, to chvíle je zlá

Do zad tě praští a ruku má pádnou
te) chápeš tu spoustu věcí, co to znamená

Že tě to baví pořád utíkat
jednou je to ženská

jindy ten, komu dlužíš
Jak dlouho chceš to takhle navlíkat

nepotkat lidi
na něž zapomněl jsi brzy

Tvůj svět je útěk
jen věčnej útěk

A čas ti mezi prsty ubíhá
nebude dlouho trvat

zůstaneš tu sám
Jen oči pro pláč, tak to probíhá

když život takhle bereš
jako jeden velkej flám

Tvůj svět je útěk…
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viděl svého dalšího pozdějšího spoluhráče, bubeníka Karla Jenčíka.
Po základní škole jsem šel na stavební průmyslovku, ale kytara
byla až na druhém místě, protože nejvíc jsem se věnoval vrcholo-
vému sportu (basketbal!). Na tréninky a zápasy jsem chodil
až pětkrát týdně, pak většinou hajdy za kumpány do hospůdky
i s taškou plnou zpocených hadrů. Tam se debatilo o bigbítu
a dohadovalo se, kam se pojede o víkendu na tancovačku, kam se
jde v neděli na burzu s deskama, protože policajti to neustále
rozháněli, a tak jsme se pořád někam přesouvali. Měnili jsme
desky, sháněli nové nahrávky a tak. Například poškrábané vinyly
jsme natřeli krémem na boty, vyleštili a poslali dál. Když se na to
přišlo, tak jsme tam třeba čtrnáct dnů nesměli. Byli jsme parta
nadšenců, složili jsme se na pár desek, ty jsme si během týdne
nahráli a v neděli zase prodali nebo měnili. To byl běžný postup.
Dnes jsou plné obchody všeho, včetně reedicí starých vykopávek,
ale tenkrát se to pašovalo z venku a dalo se to sehnat jen na černém
trhu!

V prváku jsem začal chodit na diskotéky Pepy Šrámka a Honzy
Počty na Terasách a do klubu Dvojka, kde jsem se potkal s rocko-
vými soubory Sweet, Slade, Nazareth, Black Sabbath, Jethro Tull,
Led Zeppelin a dalšími. V obchodech byli k dostání v rámci
socialistických zemí východoněmečtí Puhdys, polská a maFarská
scéna, například Omega, jejichž Dívka s perlami ve vlasech ještě po
dvaceti letech proslavila Aleše Brichtu! Páté LP skupiny Omega
bylo mou vůbec první bigbítovou deskou, kterou jsem vlastnil,
a ještě si vzpomínám na 'trojku' Olympiku, Jedeme jedeme.
Z českých kapel mě v té době asi nejvíc oslovovaly Blue Effect
s famózním Radimem Hladíkem, Olympic a Flamengo (Kuře
v hodinkách). Také bigbítové období Bacilů s Václavem Neckářem
a kytaristou Otou Petřinou. To všechno byla muzika, která se
většinou už na akustickou kytaru prakticky nedá hrát. Takže jsem
začal směřovat tímhle tvrdším směrem. Když na to teF vzpomínám,

Dlouhovlasý student Jirka Urban
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tak jsem si vlastně na akustiku brnkal to svoje,
na školních akcích jsme s kamarády dokázali hrát
celé hodiny od lidovek přes countryovky až po
Mišíka a Kryla, ale poslouchal jsem už něco jiného.
Po nocích jsem, samozřejmě, jako spousta mých
vrstevníků, chytal u nás zapovězené Radio
Luxembourg, které vysílalo bigbít. Když jsem pak
dostal první elektrickou kytaru Star V, ničil jsem

tátovi doma reprobedny a zesilovač. To bylo
lampové rádio s 'magickým' okem, které, když se
'vohulilo', normálně 'zkreslovalo'. Máma vystoupila
z tramvaje dva kilometry od baráku a už věděla,
že jsem doma a hraju. To byl strašný rachot!
Terorizoval jsem celé sídliště! Za čas přece jen
zvítězila hudba a já jsem se ve škole dal dohromady
s lidmi, kteří se pokoušeli na něco hrát. Založili
jsme skupinu Moby Dick, ale byla to spíš sranda,
nikde jsme nevystupovali. To už jsem měl na
tehdejší dobu 'bezvadnou profesionální' kytaru
(smích), žlutou Star X z Jolany Hořovice. Měla
zabudovaný booster (efekt způsobující zkreslený
zvuk kytary – pozn. aut.) s asi sedmdesáti rejstříky,
samý čudlík. Když si představím, že bych na to měl
dnes hrát, běhá mi mráz po zádech! Můj školní
zesilovač Tesla Mono 50 mohl po pár minutách
fungovat jako elektrický vařič. Nicméně už tehdy
jsme se pokoušeli o vlastní skladby a už tehdy to
vlastně byl bigbít. Zkoušeli jsme ale taky třeba
i Hair Of The Dog od Nazareth nebo Speed King od
Deep Purple (samozřejmě strašně!). Ale akustickou
kytaru jsem neopustil a chodil jsem poslouchat
Hutku, Třešňáka a jiné folkaře do klubu v Čáslavské.
Rovněž jsem navštěvoval poslechové diskotéky,
kde se takřka potají pouštěly bigbítové desky
a avantgardní filmy. Tam jsem poprvé viděl Perný
den s Beatles. Prostě jsem začal sjíždět skoro
všechno. Od folku přes avantgardu až po tvrdý
hard rock a jazzrock.

Na střední školu jsem jezdil do centra Prahy na
Smíchov, kde jsme taky začali chodit do hospod,
hlavně ke Flekům nebo do 'Smícháče'. Tam jsem se
dostal do takové pražské avantgardní party, v níž se
pohybovali lidi různého druhu – muzikanti, studenti
uměleckých škol, malíři, kumštýři, básníci, ale
i lidi nezaměstnaní a stíhaní zákonem. Už tehdy
jsem měl dlouhé vlasy a bojoval jsem jak s profe-
sory, tak s trenéry i rodiči. Chtěli jsme být jako
američtí hippies, podle toho jsme vypadali a podle
toho se i chovali! Tam jsem poznal třeba Dannyho
Horynu, který už zpíval s různými kapelami, a další
'hodně veselé figury', které byly více či méně
závislé na všem, co dokázalo oblbnout hlavu – a já
se seznámil s drogama různého druhu. Občas
nějaká algena nebo toluen. Trifenidyly, které se
drtily, rozpouštěly, cedily přes kapesník a píchaly
do žil a různé další kraviny. U Fleků stálo pivo
čtyři koruny deset, ale musel jsem dát búra,
protože bych další nedostal. Měl jsem třeba jen na
tři piva, což se ale dalo dohnat pár pilulkama algeny.
Ze Slovenska se vozila domácí marihuana. Naštěstí
jsem byl od začátku vedený tak, že jsem měl být
v jedenáct večer doma, což jsem sice postupně
protahoval, ale nespadl jsem do 'životní' filozofie
mých bohémských souputníků, kteří si nedělali
většinou starosti s ničím. Leckteří už později nedo-
kázali nic dotáhnout do konce. Spolužák ze třídy

mě zase seznámil s lidma okolo Plastiků, DG 307
a dalších zakázaných kapel. Potkal jsem se
s náročnější kulturou, s básníky jako Kainar nebo
Hrabě, samizdatovými vydáními zakázaných
knížek a publikací, a taky i s náročnější muzikou
jako například King Crimson, Pink Floyd, Genesis,

Jirka už dospělý, ale stále bez kníru

Usměvavý Jirka v zeleném



Večer nastává na Le Mans
vzrušení stoupá, za chvíli start

davy šílí na Le Mans
a není nikdo, kdo by to te) vzdal

Přilby závodních jezdců
v očích se trocha strachu odrazí

sláva i smrt rychlých jezdců
co na tra2 za okamžik vyrazí

Vytí motorů sílí
o noc a den se rozdělí
slyšíš, jak brzdy kvílí
v téhle hře dospělých

Soumrak padá na Le Mans
chvíle klidu a výměny jezdců

noc přichází na Le Mans
světla svítí, úží cestu

Desítky kol a pár prvních srážek
zatím jen samá lehčí zranění
desítky kol a odpadlých nářek
za chvíli noc se v den promění

Vytí motorů sílí…

Večer nastává na Le Mans
vzrušení stoupá, za chvíli cíl

davy šílí na Le Mans
kdo by se bál, tak plný plyn

Přilby závodních jezdců
v očích se trocha strachu odrazí

sláva i smrt rychlých jezdců
co k cíli za okamžik dorazí

Vytí motorů sílí…
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Mahavishnu Orchestra apod. Ale zároveň jsem taky hrál s kamará-
dem ve folkovém duu, protože k té akustice jsem měl pořád blízko.
Jedna šestka, jedna dvanáctka a oba jsme měli na krku foukací
harmoniky. Pamatuju se, že jsme hráli třeba i něco od Marsyas,
Mišíka, Beatles nebo Hutku s Krylem. Folk jsem hrál proto, že k němu
nebylo kromě kytary nic zapotřebí, a taky byla celkem možnost hrát
po hospodách (protože kluby nebyly) a na různých mejdanech
a akcích. V té partě byl i můj spolužák ze základky Jirka, kterému se
přezdívalo Arab. S ním jsme doma hráli na kytary a vyměňovali si
nahrávky. Byl to velký obdivovatel Hendrixe a seznámil mě se svým
kamarádem, který měl vážný zájem založit opravdovou kapelu. Snil
o tom, že bude hrát na bicí. Byl to Mirek Nedvěd. Prvotní plány
samozřejmě vznikaly po hospodách. Měli jsme to jasně vymyšlené
a už jsme vlastně byli slavná kapela (smích). Původně jsem chtěl jít
po škole na vysokou, ale najednou přišel povolávák na vojnu na dva
roky. Spolužák Jirka Arab s Mirkem na mě čekali. Vždycky, když
jsem přijel na opušXák, jsme probírali, jak to uděláme, až se vrátím
z vojny.

Moje vojenská specializace je asi kuriózní – byl jsem potápěč
u ženistů na Slovensku v Seredi. Po půlroce mě přestěhovali
do Plzně, pak do Stříbra. Socialistická armáda byla sdružení blbů
a zakomplexovaných omezenců. Dvouletá ztráta času v zastaralém
a nikam nevedoucím prostředí, které fungovalo jen díky tvrdé
mazácké vojně, kde víc než jinde platil zákon padajícího hovna.
Ale i tam jsem si směl přivézt kytaru a díky ní užít i nějakých těch
výhod. Hráli jsme takové věci jako Eagles – Hotel California nebo
Lady In Black (dneska Slečna Závist) od Uriah Heep, ale taky
Katapulty nebo Mišíka, kteří tenkrát zrovna letěli. Jelikož jsem byl
stavař, druhý rok vojančení jsem strávil jako mistr na vojenské stavbě.
To už bylo o něco lepší, i když hezké vzpomínky moc nemám.
Dokonce jsem se soudil s jedním ze svých velitelů. Byl to hajzl,
fyzicky napadl nejen mě, ale i další vojáky. Byl to komunistický
zmrd! Dělal si, co chtěl. Pravděpodobně to byl i buzerant, protože
se na něj provalilo i nějaké zneužívání vojáků apod. Podal jsem na
něj žalobu u ministerstva obrany, takže se ten případ vyšetřoval.
Sice nevím, jak to nakonec dopadlo, protože jsem šel do civilu, ale
vím, že měl alespoň zastavený služební postup. Jediné pozitivum
bylo, že jsme ve Stříbře u západních hranic chytali rockové vysílá-
ní Hlasu Ameriky, a tam jsem v roce 1980 slyšel kapelu Judas Priest
– skladbu Better By You, Better Than Me – a už tehdy jsem si před-
stavoval, jak ji mydlím s kapelou na jevišti (no a nakonec jsme ji
taky s Arakainem o pár let později hráli!). Tam jsem také poznal
AC/DC, Motörhead a podobné party, takže po návratu do civilu
hurá za Jirkou a Mirkem – a bylo jasno! Během vojny mi rodiče
našetřili nějaké peníze a já si mohl koupit novou kytaru Diamant,
což byla česká kopie Gibsona Les Paul. Vyšli první Iron Maiden,
Saxon, Judas natočili opus magnum British Steel a už jsem se vezl
na vlně Nové vlny britského heavy metalu!

Brichta: Já jsem dostal modrou knížku už na konci střední školy. Na
vojenské správě nás bylo u odvodu asi šedesát. Pak mi přišla před-
volánka, že se mám dostavit k převzetí modré knížky. Jásal jsem,
hned jsem se opil, ale pak jsem dorazil k jejímu převzetí a bylo nás
tam devětapadesát. Jednoho kluka, který měl přejetou nohu od
vlaku, odvedli. Pár let nato tam všechny sebrali, protože se zjistilo,
že tam měli jasně stanovené taxy – za modrou, za odklad atd.
Shodou okolností to vím, protože to vyšetřoval otec jednoho mého
spolužáka. Dál to nebudu komentovat.
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Apad 
(1979 – 1982)

Brichta: V Apadu se tehdy měnila sestava, mimo
jiné v něm hrál Dominik Jelínek, který potom
účinkoval ve spoustě skupin. S Jakubem Smolíkem
natočil několik desek. Bohužel před dvěma lety
tragicky zemřel. Také tam hrál na klávesy šikovný
skladatel LáFa Línek, který potom odešel, jelikož
nestíhal medicínu, a k baskytaře později přišel Pepa
Kutnohorský. Na bicí výborně hrál Marek Lauda.
Zkoušeli jsme v podstatě art rock, něco mezi Pink
Floyd, Yes a Jethro Tull. Petr Kořínek, který s námi
hrál na zobcovou flétnu, nám sehnal zkušebnu ve
Strašnicích u svého táty. Byly tam velké problémy
s odhlučněním ve sklepě. Přes doktora Hrdličku,
který měl na starosti kulturu na Praze 10, jsme
dvakrát nebo třikrát vystoupili v kulturním domě
Cíl. Tam nás někdo viděl a když se Apad poprvé
rozpadl – z Apadu později vznikla skupina
Nasycen se spoustou známých muzikantů – dostal
jsem nabídku do skupiny Kentaur. Petr Kolář tam
zrovna končil, takže jsem na tancovačkách zpíval
spolu s ním. Zkoušeli jsme v ČKD, kde jsem se
seznámil s Jirkou Valentou, Pavlem Sádlíkem,
Pavlem Klasem a podobnými lidmi. Když už to
vypadalo na regulérní členství, přišel Petr Čejka,
nabídl jim profesionální papíry a udělal z nich sku-
pinu Karamel, takže to padlo. Nicméně mě slyšel
Ivan Sekyra z Projektilu. Od nich odcházel Jirka
Hopp, který měl točit s lidma od Jirky Schelingera
desku Zemětřesení, tak jsem šel do Projektilu, kde

jsem se potkal s Karlem Jenčíkem, Zdeňkem Fákem
a LáFou Čepelákem, který je zvučil. Nebylo to tam
jisté, a pak tam nastoupil Pavel Roth z Markýze
Johna. V tom období se dal Apad znova dohromady.
Shodou okolností jsem v osmdesátém roce dělal
zkoušky na lidovou konzervatoř. Ani nechápu, jak
jsem se tam dostal. Třeba Mirek Imrich byl čekatel.
Seděl jsem tam s Pavlem Rothem, Honzou
Hromazem, Kaméliemi atd. Šel jsem tam proto, že
jsem chtěl dělat hudbu a všichni vyžadovali papír.
Pak to zrušili, a tak jsem odtamtud zdrhnul.
Tehdy už jsem se poznal s Jirkou Urbanem a mou
budoucí ženou, protože on chodil s její sestrou.
Jirka znal Mirka Nedvěda, a tak nám ho dohodil,
když jsme sháněli bubeníka, a společně jsme se
domluvili, že uděláme trošku větší bigbít. Na
podzim 1981 kytarista Milan Jurkech, který byl
hodný kluk a měl dobré nápady (dodneška
vzpomínám na jednu jeho písničku, kterou jsem
otextoval jako Hazardního hráče), přestal stíhat, tak
Mirek Nedvěd navrhl vzít Jirku Urbana. Takže jsme
hráli s Kutnohorským na basu a Línkem na klávesy
a já byl jako zpívající kytarista. V únoru 1982 přišel
Kutnohorský spolu s Línkem s tím, že tam cpu své
věci a je to moc tvrdé – a byl jsem vyhozen. Oni
chtěli dělat spíš plochy. K mému překvapení zarea-
goval Mirek Nedvěd, se kterým jsem měl stejné
názory na muziku, a řekl, že jde se mnou. Jirka
Urban na to koukal jako puk a i přesto, že byl ve
své první regulérní skupině, vypadlo z něj, že chce
vlastně dělat jinou hudbu. A tak šel taky.

Skupina Apad na koncertě v Cíli



Velkej vůz ti na cestu září
rozbitý lampy, směr Jižní kříž 

všichni se smáli když hledal jsi v snáři
říkali jen co nesmíš, co smíš

Bylo to málo
zmizel by sen co je vším

Bylo to málo
tak se rozhodni, co s tím?

Nemáš svůj den a nic ti nejde
s nějakou slečnou začal sis hrátky
vůbec jí neznáš co na tom sejde

než měsíc přejde, rázem jsi na ní krátký

Jestli za to to stálo
zmizí sen co byl vším

jestli za to to stálo
kdo te) rozhodne, co s tím?

Svatební šaty, prstýnky snubní
sám sis to ušil, tak te) to máš

a pro tvejch osmnáct zdá se to nudný
namísto snění svou ženu tu máš

Jestli za to to stálo
zmizel sen co byl vším

Jestli za to to stálo
otcem z komise rozhodnutím

Jestli za to to stálo…

��������
�#
,�-�.�
	
!�)�

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta

���

Urban: Moje tehdejší přítelkyně a budoucí manželka Martina
studovala hotelovou školu, kterou navštěvoval shodou okolností
i jakýsi Aleš Brichta. A protože svět je malý a všichni se nakonec
stejně sejdou v hospodě, tak jsem se s ním taky seznámil. To bylo
v roce 1981. Věděl jsem, že někde hraje a musím říct, že mi připa-
dal jako děsný frajer, asi hlavně kvůli těm brýlím. Říkal jsem si, proč
je pořád nosí? To chce jako být za rockera? Je fakt, že na něm všichni
jeho kamarádi viseli a on byl ten vůdce smečky. Byl mi vlastně ne-
sympatický. Ale díky této spojitosti se pak Aleš seznámil s mladší
sestrou mojí manželky (kterou si později i vzal, takže jsme se stali
švagry) a my jsme se tak nějak dali dohromady. Některé muzikanty
z jeho kapely Apad jsem znal a když jim někdy koncem roku ´81
odešel bubeník, ptal se mě Aleš, jestli o někom nevím. Dohodil
jsem mu Mirka Nedvěda. Po pár týdnech zase oslovili mě, protože
měli špatného beglajtového (doprovodného, tempového – pozn.
aut.) kytaristu. To bylo 11. února 1982. Ani nevím, proč si to tak
pamatuju. Tehdy jsem se sešel s jejich rytmikou a zkusili jsme pár
věcí, jestli mi to půjde líp. Bezvadně jsme si zajamovali, dokonce
jsme složili nějakou skladbu a já jsem vůbec nechápal, že to ten
jejich kytarista nemůže zahrát. Kluci mu pak zavolali, dostal
padáka a jelo se dál.

Jirka s manželkou Martinou a Mirkem Nedvědem u zdroje

Apad ještě bez Jirky Urbana a Mirka Nedvěda
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Ale pak jsme to začali s Mirkem a Alešem tlačit
tvrdším směrem. Muzika Apadu byla docela
promyšlená, ale přece jen tam byly klávesy
a nehrálo to tak, jak jsme si my představovali.
Nejvíc skládal Aleš a klávesista. Některé skladby
jsme pak převzali do Arakainu. Třeba Rocker,
Nikotin, 730, Bílá paní, Oáza, Le Mans a možná
některé další, to všechno vlastně byly Alešovy
písničky.
Pak došlo k tomu, že Aleš měl podle názoru
zbylých dvou členů dostat padáka, ale my
s Mirkem jsme s tím nesouhlasili. Byli jsme
s Alešem naladěni na stejný typ bigbítu a po jedné
rozhádané zkoušce jsme si řekli, že tohle nemá
cenu a oddělili jsme se všichni tři.

Miroslav Nedvěd 
Datum a místo narození: 15. 5. 1954 v Praze
Rodinný stav: rozvedený
Děti: dcera Jitka 18 let, syn Martin 16 let
Vzdělání: vyučen mechanikem měření a regulace
Zaměstnání: ve svém oboru u soukromé firmy
Kapely: Apad, Arakain, Orient, Morrior, Gaz 69A

Nedvěd: Začal jsem hrát v kavárenské kapele,
chodil jsem přitom s kamarády do restaurace
U zeleného stolu do Karlína, v níž jsem se seznámil
s nynější manželkou Aleše Brichty, Vladěnou.
A protože Aleš už s ní v té době chodil, slovo dalo
slovo a nabídl mi, jestli bych u nich v kapele

nechtěl bubnovat. Tak se stalo, že jsem se ocitl
v Apadu. Zkoušeli jsme v soukromém baráku
jednoho ze členů Apadu na sídlišti Zahradní Město,
a tam to všechno začalo. Muzika Apadu se mi ale
nikdy nelíbila, byly to zřejmě z větší části Alešovy
věci, ale ani ne bigbít. Těžko se to dá definovat,
Aleš nakonec z tehdejší tvorby použil i Bílou paní
na jednu svou sólovou desku. Jak dlouho tohle
hraní v Apadu trvalo, už si přesně nevzpomenu,
ale bylo to vlastně až do doby, než se Jirka Urban
vrátil domů z vojny.

Arakain
(1982)

Brichta: Domluvili jsme se s Petrem Kořínkem,
že v té zkušebně můžeme zůstat dál. Nedvěd
se znal z práce s Oldou Maršíkem, který k nám
nastoupil jako baskytarista. Ale pozor! On přitáhl
jakési prkno se třemi strunami, bez tlustého éčka.
Ale nevadilo to, vzali jsme ho. Byl tak rozhozený
z první zkoušky, že na příští přišel s novou
Galaxiskou asi za osmnáct set korun. Prostě vzal
doma všechny peníze, co měl, a koupil za ně
novou basu.
Začali jsme pořádně makat. Ještě jsme ale neměli
název. Jelikož jsme zkoušeli ve Strašnicích, chodili
jsme do hospod k Bukvajzovi a do Rezedy. Pořád
jsme přemýšleli nad názvem. Jirka Urban si názvy
zapisoval, ale stále se nám nic nelíbilo. Až jednou
Mirek Nedvěd, už lehce podroušený, prohodil:
„Budeme se jmenovat Arakain.“ Po další zkoušce
jsme šli do hospody a Jirka říká: „Ten název nezní
špatně.“ Já jsem se přidal a zeptal jsem se: „A co
vlastně znamená?“ Mirek na to: „Kluci, já se splet,
jak jsem byl nalitej. Doma jsem se na to díval, a to
slovo zní nerakain a navíc se to píše s 'c'. A je to
lék, taková vodička na filcky.“ Pořád jsme však
pátrali, co znamená Arakain. Název se nám líbil,
ale měli jsme strach, aby si někdo nemyslel, že to
jsou nějaké drogy. Ale jelikož jsme nepřišli na nic,
co by to mohlo znamenat, název jsme si nechali.
Alespoň nás nemohl nikdo z ničeho obvinit. Navíc
to nebylo ani anglicky, na což byli komunisti hák-
liví. Poslední do kapely přišel Ruda RožFalovský,
kterého přivedl Mirek Nedvěd, jelikož se znal se
skupinami Orient a Monzun, v nichž Ruda hrával.

Mirek Nedvěd

Aleš Brichta s třetí kytarou, v pozadí Ruda Rož2alovský



Mučena hladem
skalpel v cizích rukou

a potom bolest
tělo prožrané viry
Mučena hladem
mučena rukou

po níž mozek nežádá soucit
pro malou bílou myš

Malá kulatá očka
a v nich zoufalství

čerň strachu
i záblesk vědomí
Malá kulatá očka

a tedy malé zoufalství
jednotka smrti stejná pro nás

i malou bílou myš

Hebký kožíšek
růžová ouška

běloba zbarvená nachem
srst zalitá krví

Tak hebký kožíšek
tak hebká ouška

a smutek duše, protože tělo
nemá kde najít skrýš

Zpěv trávy
chu2 zralý pšenice
a východ slunce

co jinde znamená bezpečí
Zpěv trávy

zpěv klasů pšenice
světla zhasla, te) jenom

spalovací pec

Už navždy spíš…
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Urban: Mirek Nedvěd znal z Modřan zkušeného kytaristu Rudu
RožFalovského a v práci zase dělal s Oldou Maršíkem, který mohl
být novým baskytaristou. Ruda tehdy hrál s ostřílenou tancovačko-
vou kapelou Monzun a hostoval v dalších projektech, byl dost
vytížený, takže jsme měli trošku práci s jeho lanařením. Vlastně
jsme ho přemluvili k záskoku. Naučil se dvanáct věcí, ale po
dořešení svých závazků u nás později už zůstal.

O tom, jak vznikl název kapely, se už většinou ví. Před zkouškou
jsme se vždy scházeli v místní hospodě. Někdy jsme na zkoušku ani
nedošli, jak vehementně jsme skládali a diskutovali…(smích) Názvů
jsme vymysleli stovky, ale jednou přišel Mirek Nedvěd z práce
s tím, že kámoš někde chytil filcky a užívá lék Arakain. Přišlo nám
to hodně zvláštní, ale usoudili jsme, že takový název se nedá zaká-
zat. Mně se v té době líbily české názvy jako Jasná páka nebo
Pumpa. Nejsem příznivec složitých anglických názvů. Nehledě na
to, že i 'nevhodný' název kapely mohl být v tehdejší době důvodem
k popotahování nebo i k zákazu činnosti! Takže když padlo slovo
Arakain, bylo jasné, že tomu se nedá nic vyčíst. Název byl na světě
– a až později jsme zjistili, že lék se jmenuje Neracain.

Nedvěd: Protože Jirka Urban chodil se sestrou Vladěny, Martinou,
která zase chodila s námi do stejné hospody, prakticky jsme na něj
čekali, až se vrátí z vojny. Bylo nám už předem jasné, že založíme
nějakou jinou kapelu. O názvu nebyla ještě ani řeč, ale chtěli jsme
každopádně založit metalovou skupinu, protože tady žádná nebyla.
Heavy metal se nám líbil, každému sice trochu něco jiného, ale
heavy metal jako takový všem. Jirka cvičil a začali jsme se společně
scházet ve stejné zkušebně na Zahradním Městě, kde jsme platili asi
500 korun měsíčně. Stěny jsme pobili platy od vajíček a plakáty.
Měli jsme tam dvě místnosti, v jedné se hrálo a ve druhé sedělo
a popíjelo pivo, nebo jsme tam slavili různé svátky a narozeniny,
takže se občas koupil i sud. Zkoušeli jsme vlastní i cizí věci, ty,
které se tehdy líbily lidem a které chtěli poslouchat. Jmenovitě
Motörhead, Iron Maiden, Accept, bylo toho hodně. V té době taky
vznikl název Arakain. Při jednom dohadování a vymýšlení názvů  

První stylizovalý nápis kapely s okřídleným Áčkem

První koncert Arakainu v Cíli
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u piva jsem v opilosti plácnul Arakain v domnění,
že jde o lék proti filckám, který se, jak jsme po
vystřízlivění zjistili, ve skutečnosti jmenuje
Neracain. Jenže se to všem líbilo, takže název pro
kapelu zůstal. Nazkoušeli jsme asi patnáct vlastních
i převzatých věcí a vyrazili na první samostatné
vystoupení do klubu Cíl, což zařídil Aleš, který už
měl nějaké známosti. Co se týče trémy, já ji mám
před každým koncertem a měl jsem ji vždycky,
takovou tu zdravou, aby to člověk nepohnojil.
Koncert dopadl dobře, lidi přišli na bigbít trochu
tvrdšího ražení, začalo se jim to líbit, a získávali
jsme tím první fanoušky Arakainu. Dobrý přístup
byl i k Barče, což byla tenkrát odrazová plocha
vlastně pro všechny bigbítové kapely. Bylo to za
komoušů jediné místo, kde bylo podobným kape-
lám přáno. Pak to šlo už poměrně rychle, Arakain
se zpopularizoval a byl tady zcela určitě první
metalovou kapelou. Už v té době jsme zazname-
návali takové první známky popularity, hrozně
dobře to hřálo na srdci, když chodili lidi a říkali,
že hrajeme to, co tady nikdo jiný nehraje, je to
tvrdé, je to dobré. 

Oldřich Maršík 
Datum a místo narození: 15. 2. 1956 v Praze
Rodinný stav: svobodný
Děti: bezdětný
Vzdělání: vyučen strojním zámečníkem, 
nedokončená Střední průmyslová škola strojní
Zaměstnání: samostatně výdělečně činný 
v oboru měření a regulace
Kapely: Arakain, Divá Bára

Maršík: První španělku jsem dostal v jedenácti
letech pod stromeček. Zakoupil jsem Školu hry pro
samouky na kytaru, začal doma trápit prsty na
hmatníku a prokousávat se notovými značkami.
V muzice jsem byl hodně ovlivněn starší sestrou,
která nosila domů od známých spousty desek,
takže jsem už na základní škole poslouchal Led
Zeppelin, Cream a jim podobné. To byla muzika,
která mě úplně nadchla, což se ale nedá říct
i o mém tátovi, před jehož fyzickou likvidací jsem
jednou jen tak tak ubránil gramofon. Samozřejmě
jsem se snažil něco odposlouchávat a přehrávat si
to pak na kytaře. To jsou asi první momenty, kdy se
člověk začne vidět s kytarou na pódiu. Na průmy-
slovce začaly první pokusy s hraním ve skupině.
Tehdy jsem si koupil i první baskytaru – šestistrun-
nou Jolanu. Už si ani nepamatuju, kolika seskupe-
ními jsem prošel, ale všechna měla společné pro-
blémy s technickým vybavením a hlavně s prostory
pro zkoušení.

K Arakainu jsem se dostal přes Míru Nedvěda,
s nímž jsem tenkrát dělal v holešovické elektrárně.
Prožili jsme toho dost i mimopracovně. On měl ten
dobrý nápad doporučit mě do rozpadajícího se teh-
dy ještě Apadu. Měl jsem možnost sledoval jeho vý-
voj, Míra nosil do práce nahrávky. Fandil jsem jim
a líbilo se mi to, byl to dobrý bigbít se slušnými
muzikanty. Trochu jsem se napřed bránil, protože
jsem měl v hraní pauzu, ale Mírovi se jaksi nedalo
odporovat (myslím, že tam tehdy z jeho strany
padlo něco jako „Hele, nekecej, sbal si fidlátka
a zítra je zkouška!“).

Olda Maršík
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Hřbitovní ze)
ve Starý Lhotě

místy je rozpadlá
sedí na ní starej černej kocour

Půlnoc se přehoupne
a kocour zaprská

z márnice mu odpoví
hryzání červotoče

Kamennej stůl
stará dřevěná rakev

víko se odklápí
něco se zabělá

Kostní pleš zasvítí
kostlivec se hrabe ven
chybí mu jedna ruka

vodnes jí řezníkův Azor
A ta druhá ruka

je rukou sebevraha
kosti klepou o kámen

jak hrabe se ke zvonici

Dneska je velkej sabat
tak musí plnit svůj úkol

zbylou rukou bere provaz
a rozhoupe zvonec

Hřbitovní ze)
ve Starý Lhotě

místy je rozpadlá
vylít na ní bezhlavej kohout

hlavu má pod křídlem
s úsvitem kokrhá

z márnice mu odpoví
hryzání červotoče

Kamennej stůl…
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Rudolf Rož5alovský 
Datum a místo narození: 28. 2. 1957 v Praze
Rodinný stav: ženatý, manželka Daniela
Děti: dcera Linda 18 let, syn Tomáš 17 let
Vzdělání: Střední průmyslová škola chemická
Zaměstnání: podnikání v oboru konstrukce a výroby zesilovačů
Kapely: Electric System, The Křemíls, PSP, 0,5 l., 0,3 l., Monzun,
Arakain, Orient, Abax, Pedopat, Pražský výtěr

Rož5alovský: Asi ve třinácti letech jsem jel na skautský tábor.
Kamarád Ivan Cifrinec hrál na kytaru a mně se to líbilo, tak mi
ukázal pár akordů. Za dva roky jsem uměl hrát natolik, že jsem dal
dohromady kapelu. Pořád mi ještě nešel rytmus, nebyl jsem scho-
pen udržet čtyři doby, ale na konci devítky už jsme měli docela
schopnou skupinu, kterou jsem sestavil ze spolužáků. Jelikož jsem
původem z Modřan, blbnul jsem i s Mirkem Nedvědem. Hráli jsme
písně od Black Sabbath, on na kytaru, ale vždycky chtěl bubnovat,
tak pak hrál na kufry. Učil jsem se vždycky sám, a taky je to na mém
stylu ruky slyšet, že jsem takový dřevorubec. Vždycky mi šlo spíš
o výraz než o nějaké technické zapaření. Chtěl jsem mít raději osobitý
zvuk, což se mi, myslím, podařilo. Vždycky se z nahrávky poznám. 

Ruda Rož2alovský
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Většinou si mě brali do kapely pro mé improvizační
schopnosti, to je má hlavní deviza. Díky muzice
jsem měl i poměrně dobrou vojnu, kde jsem se
k muzice hned zašil. Po vojně mi Mirek Nedvěd
volal, že má nějakou partu. To už jsem hrál
v Monzunu, v němž jsem se díky tancovačkám
dobře vyhrál, tam jsem dostal velkou školu. Naučil
jsem se pohybovat i v managementu, měl jsem už

nějakou praxi, a kluci vlastně teprve začínali. To už
byl Arakain. Mirek mě pozval, abych se přišel
podívat, jak hrají, a říkal, že by potřebovali nějak
dát dohromady. Hlavně aranže (rozklad hudby pro
jednotlivé nástroje – pozn. aut.), že jsem zkušeněj-
ší a mohl bych jim ukázat, jak se to dělá. To mě
hrozně potěšilo, že někdo potřebuje moje
zkušenosti. Když jsem tam přišel, ostatní kluci
nevěděli, co tam dělám a Mirek chtěl, abych si
s nima zahrál. Tak jsem se s nima samozřejmě
pozdravil, postavil je do latě a říkal Jirkovi: „Ty
budeš hrát tohle a já tohle.“ Oni na mě koukali jak
blázni a já si tam připadal tak nějak divně.
Nakonec mi Mirek vysvětlil, že mě vlastně přijal do
kapely, aniž by o tom kdokoliv jiný rozhodl. Tak
jsem je zapřáhl do práce, honil je od kouření
a chlastání a hned jsme to rozjeli. Bylo to hrozně
rychlé, všechno se to seběhlo během jedné zkoušky.
Když jsem se tam nacpal, už jsem zůstal. Výborný
byl Olda Maršík. Ten byl na basu schopen hrát
různé vyhrávky, ale jinak spíš tíhnul ke sportu,
takže toho po čase nechal.

Důvodů, proč se v knize o skupině Arakain
objevuje Vlasta Henych, je hned několik. Jednak
byl s kapelou od dřevních začátků, takže ji poznal
ještě v době, v níž se teprve vše rodilo. Druhak
s Arakainem jezdil jako bedňák, takže ji poznal
opravdu zblízka, ale i z jiné, řekněme vnitřní stránky.
Později, když zformoval blackmetalový soubor
Törr, prožíval s ním stejné radosti a strasti,
a bojoval se stejným bolševickým nepřítelem jako
služebně starší kolegové. Navíc Vlasta je člověk
velmi upřímný a co si myslí, to i říká bez jakýchkoliv
skrupulí .  Také byl jediným zpovídaným
muzikantem, který odmítl autorizaci. (Němec)

Henych: Znal jsem se s Jirkou Urbanem, protože to
je bratranec mého dlouholetého kamaráda
z Karlína. Jirka si koupil první Diamantku a učil se
'cikánské G'. Já jsem tenkrát jezdil s poměrně
slavnýma skupinama jako bedňák, především
s Pumpou. Její zpěvák Zdeněk Barták měl
ozvučovací aparát, takže fungoval i jako zvukař se
spoustou dalších kapel. Jeho technika jezdila
koncerty Abraxas, Projektil, Dr. Max a dalších. Pak
jsem byl na Apadu v Cíli a tam jsem se seznámil
i s Alešem Brichtou, začal jsem s klukama
kamarádit a chodit do hospod. Pak se začal
formovat Arakain, takže jsem u toho byl vlastně od
začátku jako další člen.

Ruda a jeho ekvilibristika

Vlasta Henych



Zas přišly zkoušky
pod očima kruhy z nevyspání

zas přišly zkoušky
pod očima kruhy z nevyspání

Do indexu jedno slovo
jen jedno slovo

jedno slovo
a podpis sháním

Ten pocit, když zkouší
jak před popravčí četou stát

ten pocit, když zkouší
jak před popravčí četou stát

A náhle to mám
pryč zmizel strach

rázem se všemu
musím smát

Mám novej bourák
hezkou ženu
velkou vilu

v ní drahou stěnu
koberce Tuzex

a zrovna tak křesla
aparát Hi-Fi

aby hudba se nesla
Pěkný místo

a nic moc práce
je mi to málo

prostě chtěl bych krátce
ještě navrch sedět

na střeše světa

Klidně se ptejte
kde na to beru

vždy2 je to snadný
v jednom směru

všude mít lidi
a dobrý známý
když je třeba

tak pustit fámy
Na správným postu

mít svýho tátu
a právě proto

jen těžko chápu
proč nemůžu sedět

na střeše světa
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První koncert
(1982)

Brichta: První koncert v kulturním domě Cíl na Zahradním Městě
byl domluvený ještě pro Apad. Ten však tenkrát nefungoval, takže
jsme ho mohli odehrát my. Po nějaké době přišly první ohlasy.

Ovšem takovým stylem, že třeba manželka Nedvěda jela někam
stopem a dva maníci mezi sebou vedli rozhovor: „Ty vole, byl jsem
v Cíli na nový skupině, nějakej Arakain. Byl to skvělej nášlap. Ještě
tvrdší než Pumpa a Pražský výběr.“ To víte, byli jsme na to hrdí,
protože ty kapely začínaly prakticky ve stejné době jako my.

Urban: V této sestavě jsme také odehráli v dubnu 1982 první kon-
cert v klubu Cíl na Zahradním Městě v Praze 10. Když se pokusím
na něj vzpomenout, musím říct, že jsem měl úplně vymazanou
hlavu. Měl jsem strašnou trému! Cíl byl tehdy normální malý
kulturní dům, v němž se pravidelně hrálo všechno bez rozdílu
žánrů. Ale byla tam i knihovna, kurzy šití atd. Vzpomínám, jak
tehdy přilítl knihovník s tím, že mu padají knihy z regálů. Normálně

Arakain v Cíli

První plakát kapely
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A. Brichta
TEXT

A. Brichta
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jsme ho vyfakovali, protože to byl regulérně povo-
lený koncert. Úroveň vystoupení nemohu samozřej-
mě posoudit, ale atmosféra byla dostatečně
bouřlivá! Kdo už někdy viděl fotografie, ví, jak jsme
byli šíleně ustrojení podle tehdejší punkové
a novovlnné módy! Tehdy jsem poprvé a naposledy
hrál na levé straně pódia. V sále bylo asi šedesát
lidí, většinou naši kamarádi a známí, kteří se tam
zlili a dělali hrozný bordel. Později jsme se dozvě-
děli, že mezi nimi byl Marek Podskalský, náš
budoucí kytarista, který v blízkosti klubu bydlel
a vzpomínal, jaké to tenkrát bylo děsné 'maso'!
Hráli jsme většinou Alešovy skladby jako Nikotin,
Le Mans, Bílá paní, 730, Oáza, Rocker a další.
Ruda byl sice zkušený hráč, jenže nabídku přijal
zhruba čtrnáct dní před koncertem, a Olda si zase
pořád nic nepamatoval, takže to pro oba byla
makačka naučit se rychle repertoár.

Maršík: Před koncertem jsme se občerstvili v tamní
restauraci, takže jsem pak vyrazil na sál trochu
odhodlanější, i když tréma byla obrovská. V té době
naši hudební scénu dost ovlivňovala tzv. nová vlna,
u nás zastoupená hlavně Pražským výběrem, což
muselo zákonitě ovlivnit i nás. Na prvním koncertu
se to projevilo tím, jak jsme se oblékli. Naše kostýmy
byly, myslím, k popukání (fotografie z prvního
vystoupení občas používám pro pobavení návštěv).
Rychle jsme ale přišli na to, že tyhle kostýmy
nejdou dohromady s muzikou, kterou jsme hráli.

Brichta: Tenkrát jsme předváděli pár věcí ještě
z Apadu (Kamikadze, Hazardní hráč, Papírový růže
atd.), moje skladby a převzaté písničky. Tehdy
vznikaly skladby jako Rocker, Oáza, Nikotin,
Le Mans a podobně. Když o tom tak přemýšlím, tak
v Apadu jsme hráli jen vlastní tvorbu. Já jsem
v té době hodně skládal. Jak texty, tak i hudbu. 

Mirek Nedvěd

Prvni koncert

Ukázka z kroniky Jirky Urbana
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Dívka bledá ze starého hradu
co vychází nocí na cimbuří

pokoj hledá a nenachází
její závoj zavlaje na věži

záhadnou svou mocí čelo chmuří
bílý závoj ji nezamrazí

Kdo chce znát bílou paní
přeruší noční spaní

kdo má rád bílou paní
ten vytuší

Smutek jejích nočních procházek
po rozpadlých zdích

smutek vynucených vycházek
po zaprášených síních

Měsíc bledý velikou má vadu
svitem nezahřeje, jenom chladí

smutně hledí bez úsměvu
ozvěna kroků utichne v protěži

a vítr nezavěje, nepohladí
drsnost roků bez prodlevy

Kdo chce znát bílou paní…

Smutek jejích nočních procházek…

Když pak stojíš v jejím zákoutí
s pohledem do kraje z gotického okna

tak málem tě to zarmoutí
že vítr vlasy rozevlaje u gotického okna

Tvůj smích ji probudí z denního spánku
neviditelná pro nás

Výdech nás zastudí zachvěním vánku
neviditelná pro nás

Vždy2 nechce být duchem
nechce být sama

nechce být smutná
tak moc jí toho schází

z krve a citů

Má lásko, nesmíš být bílou paní
lásko, nesmíš být bílou paní…
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A to dohromady. Vždycky jsem si něco brnkal a už jsem vymýšlel
slova. Třeba Bílou paní jsme hráli už na tom prvním koncertu. Jirka
začal skládat až o něco později. Jeho první skladbou byl Útěk.

První koncert vypadal následovně: Jirka Urban měl strašně dlouhé
trenýrky 'Majerovky' s pruhem, které měl ještě vypůjčené, černobíle
pruhované ponožky měl také půjčené, ale od někoho jiného, Mirek
Nedvěd měl na hlavě leteckou kuklu a brýle, já jsem si od tchána
půjčil kožené sako, na hlavě červenou rádiovku a aby mi stála
anténka, vyztužil jsem si ji špendlíkem. Bohužel tím ostrým jsem si
to propíchl obráceně, tedy dolů, a tak mě pořád píchal do hlavy. Byl
na nás skutečně hezký pohled! Dál jsme zkoušeli ve Strašínské 33
u Kořínka za pět set měsíčně. Jelikož jsem už v Apadu hrál na kytaru
(chvíli i na baskytaru), pokračoval jsem v tom i v Arakainu. Nebylo
to vždy. Jirka hrál beglajty, Ruda sóla a některé skladby jsme hráli
ve třech kytarách. To vlastně trvalo až do roku 1983.

Přehrávky
(1982)

Brichta: Ještě než jsme udělali přehrávky, vystupovali jsme jako
soubor zájmové umělecké činnosti pod Kulturním domem Praha
10, který se za nás zaručil, ale my jim zase museli předkládat texty
a repertoár ke schválení. Kapela, aby mohla hrát na svoje papíry
a sama si nějak domlouvat koncerty, musela mít zřizovatele. Jelikož
už v té době jsem hrál fotbal za TJ Máj Čestlice, podařilo se mi je
ukecat a na Praze-východ je sehnat jako zřizovatele, protože
v normální Praze tenkrát bez známostí nebyla šance dostat se
k přehrávkám. Musel jsem jim slíbit, že si všechno beru na své triko
a budu se o vše starat. S touto záštitou jsme šli v listopadu 1982
dělat přehrávky. Pro nás to znamenalo, že budeme mít statut lido-
vých hudebníků. Měli jsme své účtovací bloky, dostali takzvanou
druhou kvalifikační třídu a brali šestnáct až dvacet korun hrubého
za hodinu hraní. Během toho prvního půlroku jsme hráli jen
v Praze a jednou v Čestlicích v hospodě na nějaké akci. K přehrávkám
s námi šel Ivan Cifrinec, který snad hrál s Letadlem nebo Garáží.
Jirka Urban tenkrát nadával, proč dělám kapelnické zkoušky já a ne
Cifrinec, když on má hudební vzdělání. Jenže on byl u nás jen jako
záskok, protože RožFalovský se posléze vrátil. Hrál tehdy asi v pěti
skupinách, ale s náma ho to bavilo nejvíc, protože to byl větší bigbít
a hráli jsme klasiky od Black Sabbath, Deep Purple, Alice Coopera, 

Tři kytary v Arakainu
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Motörhead, Krokus, Judas Priest, T-Rex, Iron
Maiden, Gun, The Guess, Who, Venom, Saxon
a další předělávky společně s vlastníma písničkama.
Jen tak pro zajímavost, přehrávky jsme dělali
v klubu Na Chmelnici společně s Brutusem.

Urban: Každá amatérská kapela, která chtěla získat
'papíry', musela mít tzv. zřizovatele, což byl někdo,
kdo za ni zodpovídal a 'ideologicky ji vedl'.
Většinou to byly nějaké mládežnické organizace, aX
už sportovní, svazácké nebo podnikové. Aleš hrál
fotbal za TJ Máj Čestlice, v nichž jsme získali
potřebného zřizovatele a zástupce s razítkem. Tak
jsme se mohli přihlásit k přehrávkám, které se
vykonávaly před zkušební komisí, před níž kapela
měla prokázat, že její vystupování 'je na patřičné
ideologické i umělecké výši'. 
Na 2. listopad 1982 byl stanoven termín zkoušek
a kytarista Ruda nemohl, protože měl zrovna nějaké
závazky s dalšíma dvěma kapelama. Sehnali jsme
Ivana Cifrince, který tehdy hrál s pražskou kapelou

Garáž, a domluvili se s ním,
že by zaskakoval za Rudu,
když bude zaneprázdněný,
a zároveň s námi udělá
přehrávky. Pamatuju se, jak
vcházel do dveří kulturáku Na
Chmelnici, ještě měl walkmana
na uších a do poslední chvíle
poslouchal písničky, které
jsme měli na zkouškách
přehrát. Ovšem byl to v té
době už celkem zkušený hráč
a stačilo, aby si zapamatoval,
od čeho má hrát sóla a abych já
držel beglajty. Byli jsme z toho

značně vyklepaní! V komisi seděli nějací dechov-
káři a Lešek Semelka z Modrého efektu, který nás
tehdy také výrazně podržel. Měli jsme předvést asi
čtyři nebo pět písniček a jedna z nich byla Breaking
The Law od Judas Priest. To byl tehdy pro komisi
staříků docela šok! K tomu pak byla snad nějaká
zkouška z teorie a politické školení, ale to dělal
Aleš, který coby vysokoškolák a bývalý žák konzer-
vatoře měl pro to předpoklady. Tehdy jsme dostali
třídu II. a stali se 'lidovými hudebníky s možností
vystupovat veřejně za úplatu', což byl úspěch.
Za koncert to znamenalo asi sto korun!

Nedvěd: Každá kapela, i amatérská záležitost,
musela mít přehrávky, které byly jednou za dva
roky, a celá skupina musela jít před komisi. Skládali
jsme zkoušku rádoby z not, pak se hrálo a celé to
posuzovali dědkové, kteří byli šílení komunisti.
Arakainu se kupodivu vždycky podařilo tímhle
marasmem nějak proplout a přehrávky jsme
udělali. Vím, že už v té době chtěli ostatní kluci jít
na profesionální dráhu a muzikou se živit, což já
nechtěl. A kluci toho, co už tenkrát chtěli, potom
taky dosáhli.

Ukázka z kroniky Jirky Urbana

V první sestavě na dalším pódiu
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Velkýmu z velkejch šéfů
napíšu stručnej dopis

protože zřejmě špatně slyší
když ten křik miliónů

co volaj: „Ten kýč nebrat“
má jenom za pištění myší

Pan herec napsal scénář
v produkci monopolů

jenže nám připadá děj smutný
Nechceme premiéru
tohohle propadáku

za vlastní život jako vstupný

Když bude Eurošima
Bude taky Amerikošima

ale nám stačila ta jedna Hirošima

Když si tak herec hraje
na pána režiséra

a na studia už věk nemá
měl by zas začít slyšet
a uznat co svět píše

že v žánru musí nastat změna

Když bude Eurošima
bude taky Amerikošima

ale nám stačila ta jedna Hirošima

Dík, pane Amerika!
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Brichta: Pak byly veselé historky, když začalo Kulturní středočeské
středisko pořádat textařské kurzy v kulturáku na Smíchově. Dělaly
se talentové přijímačky, tak jsem tam poslal za sebe, za Rudu
RožFalovského a Jirku Urbana vždycky po třech svých různých
textech a oni nás přijali všechny tři. Jirka tam šel snad jednou, já tam
byl víckrát, ale nudil jsem se. Na jednu stranu bylo zajímavé ty
texty probírat s Žáčkem nebo Suchým, ale neměl jsem pocit, že mi
to něco dává. Snad jen Ruda tam vydržel docházet delší dobu.

Rož5alovský: Abychom mohli hrát, museli jsme se přihlásit na
lidovou konzervatoř na texty. Přihlásil se Jirka, Aleš a já. Kluci tam
pak přestali chodit, já pokračoval. Vyučoval tam Jirka Šlupka
Svěrák, s nímž jsem potom taky hrál, a LáFa Kantor. Tam nás učili
psát texty a bylo to velmi zajímavé, chodil tam i Jiří Suchý, se
kterým jsme zajímavě besedovali.

Maršík: Z přehrávek si pamatuju jen to, že se konaly na Chmelnici
a že je tam s námi dělala ještě kapela Brutus. 

Ivan Cifrinec
Datum a místo narození: 11. 8. 1956 v Praze
Rodinný stav: ženatý, manželka Eva
Děti: dcery Andrea 14 let, Silvie 11 let
Vzdělání: ČVUT, fakulta elektrotechniky
Zaměstnání: obchodní šéf jednoho velkoobchodního řetězce
Kapely: PSP, Garáž, Letadlo (j.h.), Arakain

Ivan Cifrinec
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Cifrinec: Celé moje epizodní účinkování v kapele
Arakain začalo tak, že mě starý kamarád, kytarista
Ruda RožFalovský, v roce 1982 požádal, zdali
bych ho nezastoupil na kvalifikačních zkouškách
Arakainu, jinak řečeno přehrávkách. Ty byly dlouho
předem naplánované a Ruda se jich nemohl
zúčastnit, protože měl jiné neodkladné povinnosti.
Protože mu čest velela nenechat kapelu na
holičkách, vzpomněl si, že kromě saxofonu hraju
i na kytaru a požádal mě o pomoc. Vzpomínám si,
že to bylo v období, kdy jsem právě odešel od před-
chozí kapely, celkově jsem byl opuštěný a nové
vztahy se teprve formovaly. Byl jsem tedy ve stavu
značné otevřenosti a hledání, měl jsem velkou chuX
i volný čas a rád jsem to vzal. Dlužno však podo-
tknout, že jsem se nikdy nestal kmenovým členem
Arakainu a že jsem veškeré úsilí věnoval jen
přípravě na překonání zkušební komise při
přehrávkách. Možná ke své smůle jsem totiž nikdy
nepodlehl tomu heavymetalovému kouzlu. Abych
byl totiž upřímný, moje předchozí angažmá byla
v kapelách bluesových, rockových, novovlnných
a jazzových, nikdy však metalových. Arakain tak
byl mým prvním a posledním vážným seznámením
s heavy metalem. Já, který jsem v mládí pomalou
rukou trénoval s Jimi Hendrixem a Alvinem Lee,
abych to pak v letech pozděj-
ších zkoušel s Johnem
McLaughlinem, jsem byl pro-
to velmi překvapen, jaká je
metal rytmická, rychlá a ob-
tížně zahratelná muzika. 
V této souvislosti bych si dnes
dokonce dovolil tvrdit, že
heavymetaloví struníci určitě
patří mezi nejrychlejší a nej-
lépe technicky vybavené
kytaristy vůbec.

Pokud mě moje slabá paměX
neklame, repertoár Arakainu
jsem se nikdy bezezbytku
nenaučil, ale na zmíněné kva-
lifikační zkoušky to nakonec
stačilo. Přehrávky – to byla
totiž za bolševiků magická
formulka, která oddělovala 
v jejich pojetí zrno od plev,
ale také amatéry hrající ve
sklepech zdarma od skupin,
které si veřejnou produkcí
mohly vydělat nějakou tu sto-
korunu. V každém případě
však byly přehrávky vždy hu-
debně politickým oříškem,
který všechny hudebníky ten-
krát velmi znervózňoval.
Mojí výhodou v tom příběhu
byla znalost hudební teorie,
neboX jsem měl jistou teoretic-
kou hudební průpravu, a také

jsem již několikrát takovou situací prošel. Nakonec
to však nebylo tak dramatické. Vzpomínám si, jak
jsme tam všichni byli, jako by to bylo včera. Stáli
jsme na mně z dřívějška důvěrně známých prknech
pódia Chmelnice a zcela neslyšně, nehlasně,
na povolené struny a blány a na podchlazené elek-
tronky v maršálech zahráli heavy metal. Na to asi
do nejdelší smrti nezapomenu. Silnější vzpomín-
kou jsou mi dnes snad už jenom tajná noční nahrá-
vání demáčů (amatérský studiový záznam, nebo 
domácí tvorba hudby jako polotovaru – pozn. aut.)
v armádním studiu AUS s Garáží a Mejlou Hlavsou
nebo policejní zátah při Open Air koncertu ve
Slivenci, kde Garáž rovněž vystoupila.

Filozofie a plány
(1982)

Brichta: My jsme si na začátku nedali žádný cíl, ani
nerazili žádnou filozofii. Chtěli jsme jenom hrát.
Každý měl jiné záliby. Mě prostě bavila hudba,
a tak jsem v každé volné chvíli chodil hrát. V těch
patnácti šestnácti letech jsem se motal okolo lidí
z okruhu DG 307 nebo Plastiků a jamoval

Arakain sleduje kandidáta Ivana Cifrince na koncertě Garáže
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Už je to hezkejch pár pátků
co se heavy metal narodil

a jak to přišlo
musel jsem změnit styl

Stop, žádnej pop nebo art-rock a reggae
na tyhle směry jenom škoda slov

pro mě má význam už jenom těžkej kov

Pohřběte disco, zrušte na hlavu fén
na bundu připněte si písmeno M

M jako metal!

Ráno si k snídani zpívám
s Iron Maiden jejich Running Free

ta věc mě do dne
správně naladí

Večer hned magne2ák spouštím
bezzubej Lemmy chroptí Overkill
kdo tohle slyšel, ten mě pochopil

Pohřběte disco…

Slanej pot pálí
světla krev ti uvaří

decibelů bouře
si tě vede k oltáři
Namísto ženský

jen pár kytar vyjících
a banda kluků

týhle hudbě věřící

Pro vás metalových fans
pro vás budem hrát

vás jen metalových fans
vás se budem ptát

Tak jak vám sedí
ta naše metalománie…

Transparenty v rukou
to je snad mámení
nevěříš svým očím

to už je k zbláznění
Bu)te vždycky s námi

a2 je nás cvoků víc
když vás bude slyšet

tak my vám vyjdem vstříc

Pro vás metalových fans…

Tak jak vám sedí…
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a zkoušel s lidmi z Malé Strany, kteří později dali dohromady
Něžný octopus. Hráli jsme věci od Scorpions, Nektar, Cactus, Jethro
Tull a tak. Takže jsem si prošel různými styly. Když jsme pak zalo-
žili Arakain, chtěli jsme být tvrdí. Prostě nás to bavilo a chtěli jsme
hrát hard rock, respektive heavy metal. Apad byl pro nás moc
měkký. Arakain byl taková revolta. Tehdy jsme začali poslouchat
Motörhead, Judas Priest, Saxon, Iron Maiden a byli jsme z těchhle
skupin úplně hotoví. To byl ten správný protipól k těm art a jazz-
rockovým kapelám, které mě nikdy tolik nebraly.

Urban: Zkoušeli jsme poctivě, zhruba čtyřikrát týdně. Hrozně nás
to bavilo a žili jsme jen muzikou! Jel jsem do práce s kytarou na
zádech, z práce na zkoušku, potom všechno probrat do hospody
a domů. Celkem náročný koníček na zdraví, ale i pro rodinný život.
Musím říct, že jsme s Alešem od první chvíle kapele stoprocentně
věřili a žili jsme jen pro ni. Já osobně jsem jí dával všechno a doufal,
že jednou prorazíme. Oba jsme si dali takové motto – že i když se
pravděpodobně nikdy nestaneme mediálními hvězdami (!) a zřejmě
ani nikdy nenatočíme žádnou desku (protože v té době to byla

naprostá utopie), uděláme alespoň všechno pro to, aby si na nás
lidi i za dvacet let vzpomněli. Na to, že tu byl nějaký Arakain,
který byl osobitý a dělal to dobře. Zkrátka, měli jsme ambice.
Zdravé ambice. Tomu se vše podřizovalo, a proto jsme ve zkušebně
trávili tolik času! Sháněli jsme nejnovější desky s NWOHM,
abychom reagovali na světový vývoj. Poslouchali jsme většinou
společné kapely. Byla doba, kdy se u nás dalo sehnat zahraniční
muziky málo, takže co se sem dostalo nového, jsme si obstarali. Kdo
něco takového sehnal, nahrál to ostatním.

Brichta: Tím, že jsme zpočátku koncertovali velmi sporadicky, se
dalo všechno zvládnout. Po práci zkouška, pak se šlo na pivo. Já jsem
měl k tomu ještě školu a měsíc po vzniku Arakainu jsem se oženil.
Jirka Urban byl už rok v manželském svazku a v tu dobu se mu
narodil první syn. Zvládali jsme to i přesto, že jsme zkoušeli každý
den. Večer u pivka jsme snili o tom, že jednou třeba budeme hrát
koncert v nějakém velkém sále pro pět set lidí. Pořád jsme diskuto-
vali o hudbě, jak budeme hrát, co hrát, co vyšlo nového, sháněli
jsme desky, půjčovali si je, vybírali písničky, které bychom mohli
hrát a tak dokola. Doma jsme se vybrané pecky učili a posléze
většinou zjistili, že na to nemáme. Byla to nádherná doba. Dělali
jsme prostě něco, co nás strašně bavilo.

Oba protagonisté netuší, že mají před sebou společných 20 let
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Naše ambice byly asi takové: hráli
jsme ve zkušebně a cílem byl
koncert. A to jen z toho důvodu,
že všichni kamarádi by se do
zkušebny nevešli. Měli jsme strach,
že se jim to nebude líbit a že nás
vypískají. Jenže jim se to líbilo,
i když jsme neuměli hrát. Trému
jsem neměl. Byl jsem zvyklý vystu-
povat před lidmi už od základní
školy, a navíc nejsem ten typ.
Pamatuju se, že před prvním
koncertem Arakainu měl největší
trému Olda Maršík. Mirek Nedvěd
byl v klidu a chtěl, aby to byl co
největší nářez, Jirka Urban byl leh-
ce vyplašený a Ruda RožFalovský
byl pohodář. Navíc tam byli převážně spolužáci
z vysoké školy a kamarádi. Z těch sto padesáti lidí
tam bylo jen pár nahodilých návštěvníků, kteří si
někde na plakátě přečetli Arakain – rock. Reakce

byly slušné. Tenkrát se ještě na koncertech sedělo,
stát se nemohlo, ale lidi dali své emoce dobře na-
jevo. Později, když už jsem dělal v Čechofrachtu,
mi spolupracovníci po koncertě říkali, že jsem
Jekyll a Hyde v jedné osobě. Na pódiu řvu jako
blázen a v práci chodím v obleku a kravatě.

Maršík: Za největšího tahouna kapely jsem pova-
žoval Aleše, ale jeho ctižádost, podle mě, občas
postrádala soudnost. Byl by už tenkrát ochoten hrát
třeba v Lucerně nebo kdekoliv, kde by mu to
nabídli, a asi by si moc nedělal hlavu s tím,

že všechno nešlape tak, jak by mělo. Přesto jeho
hlavní předností byla starost o chod kapely a jeho
největším přínosem pro kapelu byly, podle mě,
jeho texty.

Rož5alovský: Když jsem začal s Arakainem, Aleš se
snažil být kmenovým skladatelem. Všechno muselo
šlapat podle něj, jen Jirku občas nechal něco složit.
Rozhodoval o tom, co se bude hrát a co ne,
o převzatých skladbách a vůbec nebyla šance mu
do toho mluvit. Měl pro to ale cit a charisma; i když
se to dělalo amatérsky, bylo vidět, že je schopný
člověk. Já jsem ale měl spoustu svého materiálu,
takže jsem se tam cítil mírně dušen, a to pak taky
zčásti vedlo k mému odchodu. Repertoár jsem ale
prožíval, bylo to i moje přesvědčení – a nehrál jsem
jej jenom proto, že to hráli oni. Postavilo mě to na
určitou cestu, přitvrdil jsem a nastartovalo mě to
správným směrem.

Jirka Urban

Mirek Nedvěd, Aleš Brichta, Olda Maršík

Ruda Rož2alovský
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Zdá se mi všechno jen jako
jako když padá dům

jako když den už končí
jako zvuk prázdnejch strun

Snídaně taky jen jako
a jako když jdu spát

některý dny jako roky
jsem jako když se mi to zdá

Dva lístky do šantánu
jen jako, že jdu s někým
k ránu se vracím z flámu
ze schodů v metru sletím

Asi to bude tím, že jsem trochu 
jako když mám nohy z hlíny

anebo kámen v botě
trochu moc těsný džíny

věčně sám, jak kůl v plotě
Asi to bude tím, že jsem trochu jako

jsem jako když se mi to zdá

Boudu bych měnil s Fíkem
jsem v cimře dvakrát čtyři

a dalším nocležníkem
se mnou dva netopýři

tak proč to divení, že jsem trochu 
jako když je všechno jen jako

jako když padá dům
život mi běží jen jako

jako zvuk prázdnejch strun
Asi to bude tím, že jsem trochu jako

jsem jako když se mi to zdá

Jsem trochu jako
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Cifrinec: Už tenkrát bylo cítit, že Jirka Urban i Aleš Brichta mají
s kapelou velké plány a že jí věnují celé své já včetně soukromí.
Dnes mám ve vzpomínkách pocit, že Jirka Urban tomu zcela
propadl a byl kapelou, jí ku prospěchu, naprosto posedlý. Prostě
takový heavymetalový pracant. Po delším čase, co jsem se rozloučil,
jsem v Paláci kultury zašel na vystoupení Arakainu. Skupina už byla
velmi konsolidovaná a vyhraná. Moc se mi líbil Jirka Urban, bylo
vidět, že se celou dobu kytaře hodně věnoval. Pokud to mohu
vůbec posoudit, byl už opravdovým zralým heavymetalovým
zjevem. Přestože se moje hudební orientace od té doby k heavy
metalu nijak nepřiblížila, rád na tuto svoji hudební epizodu, a to
zejména po lidské stránce, vzpomínám.

Henych: Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o tom, jak to všechno
dopadne a kam to vlastně bude směřovat. Žádná kapela takhle
neuvažovala. Každá chtěla jenom hrát pro lidi to, co je baví – big-
bít. To bylo maximum, kam mohl rockový muzikant v myšlenkách
zajít. Tady byl komunismus, takže natočit desku byl jen sen a sci-fi.
To bylo s bigbítem nemožné, pokud jsi ho chtěl dělat od podlahy
a trošku jinak, než se smělo. Arakain byl sice vždycky 'hodnou'
kapelou, nebyl politický a necpal se do situací, které tady byly, ale
hrál pro mladé lidi a trefil se jim do vkusu. A i to se komoušům
nelíbilo, protože těm se nelíbilo nic. Byla to skupina, která nemohla
nikomu uškodit, ale to komouš nemohl vědět. Dělal problémy
každému, kdo se jenom trochu vymykal. Tenkrát se nedalo nic
plánovat, všechno se dělalo ze dne na den. Byli jsme tady všichni
zavření.

První rok života
(1982 – 1983)

Brichta: Co se týče nástrojového vybavení, princip byl velice jedno-
duchý. Používali jsme desetiwattové reproduktory ARO 835.
RožFalovský přišel s tím, že když se bedny utlumí, aby nekmitaly,
jelikož to byly středobasy, snesou padesát wattů. Navíc stály asi
čtyři stovky a protože ten záhul občas nevydržely, posílali jsme je
do opravy na přemotání do Valašského Meziříčí. Ruda byl šikovný
typ, takže vlastně všechny ostatní věci sám vyráběl a stavěl.

Zatím bez světelného parku, pouze se zářivkami na stropě
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Kopíroval Marshally, sháněl lampy všude možně,
používal místo strun, které se těžko sháněly, dráty
z Mikrotechny. Tenkrát byl vůbec problém něco
sehnat. Když jsme si později já nebo Jirka pořídili
Diamantku, byl to svátek!

Rož5alovský: Jeden známý, jmenoval se Libor
Kačer, chtěl být naším zvukařem. Znal jsem ho
z vojny, ale nevěděl jsem, že je homosexuál. Chtěl
s námi pořád být a investovat do nás. Tenkrát to
nebylo s aparaturou tak jednoduché a on byl
elektrotechnik. Řekl, že udělá mixpult (mixážní pult
– pozn. aut.), ale pak zjistil, že to nedokáže. Já
mezitím trochu pokročil v elektronice a protože
jsem dobře znal Kopálka, tehdejšího věhlasného
výrobce, vyrobil jsem podle něj kvadrofonní pult.
Libor říkal, že to bude financovat, že jej ode mne
pak koupí. Mezitím se dostal do nějaké party
homosexuálů, kteří ho úplně zničili, takže jednoho
dne utekl, už se nikdy nevrátil a pult tam zůstal
nedodělaný.

Urban: S technickým vybavením to tehdy fakt
nebyla žádná legrace. Míra Nedvěd si vyrobil obří
dvoukopákovou sadu z leštěného hliníkového
plechu, která šla jen velmi obtížně nazvučit, ale
vypadala monstrózně! Nás ostatní vybavil Ruda

RožFalovský kopiemi Marshallů, které stavěl a byl
tím hodně známý. Mirek, který ovládal práce všeho
druhu, vyrobil reprobedny, osazené českými repro-
duktory ARO 835. Ve spodní, basové, byl použit
tzv. Čubíkův tlakový systém – reproduktory osaze-
né směrem dolů a zvuk se z nich odrážel od šikmé
stěny směrem ven. Všichni jsme měli české

Diamantky, které moc neladily a jejichž snímače
nevyhovovaly. Později jsem si koupil amatérsky
vyrobený booster, žlutočerně pruhovaný, vypadal
jako sršeň. Když jsem ho poprvé zapnul, šíleně
pískal. Břinknul jsem, sice bylo těžko rozpoznat,
co je to za zvuk, ale hrálo to a dlouho to drželo tón!
Dá se však říct, že na tu dobu jsme byli coby
začínající kapela slušně vybaveni, jelikož Ruda těm
zesilovačům fakt rozuměl. Na jeho výrobky hrála
tehdy spousta muzikantů.

Nedvěd: Moje první bicí byly Amati, pak jsem si
další stavěl z plechu, dvoukopákové, a pak ještě
jedny z duralového plechu. Nebyl to můj nápad
stavět si bicí, i jiní bubeníci to dělali, bylo to už od-
zkoušené. Dal jsem na ně dobré blány, jinak byly
stavěné amatérsky, v podstatě na koleně. Až po
Arakainu jsem měl pak i jiné bubny.

Rož5alovský: Tenkrát jsme hráli na
Diamantky a stavěli si i aparát. Mirek
Nedvěd mi dělal šasi v elektrárně, dokon-
ce stavěl bedýnky. Já pak k tomu dělal pro
všechny zesilovače a různé pokusy
s elektronkama. Mirek taky vymyslel
konstrukci bedny, z níž dodneška žiju.
Jednou mu nějak nevyšlo dřevo, tak udělal
bedýnku zkosenou, takže nebyla velká ani
malá. Já ji pak po letech opravoval a zjistil
jsem, že přesně takovou potřebuju, takže
jsem je začal opět stavět. Naučil jsem se to
u Monzunu, tam byla parta napojená na
Vojtu Kopálka, montovali pro něj díly
a sami i vyráběli. Moc mě to bavilo. Když
jsem přišel ke klukům do Arakainu, 

Rudova kopie Marshalla, později i s vlastní značkou Rozdall

Na Novodvorské v Praze, první dav fanoušků

Stavěné bicí Mirka Nedvěda z nerezového plechu



Takovej muzikant, jó ten si žije
jenom se předvádí a fláká se celej den

chvíli si zabrnká, pak o přestávkách pije
má vlastní kamion, vozí se au2ákem

Dny, který dospáváš a dny s bolením hlavy
hodiny na cestách a noci probděný

stojí nám vůbec za to trocha směšný slávy
a věčnejch potíží, co jsou s ní spojený

Každej tvrdí, že máme hroznej balík
a všude ženskou, jen tak z davu vybranou

v myšlení vzniknul lidem tenhle hloupej návyk
že růžový je všechno to, co je za scénou

Za každej melouch měl bys stokrát větší prachy
těch hodin na zkouškách, co nikdo neplatí
ránem se vracíš domů a chvěješ se strachy

co žena a co děti, kdy tě zatratí

Dny který dospáváš…

Obyčejná třída
z obyčejnejch lidí
mezi nima jeden
za sebe se stydí

Smějí se jeho tváři filmovýho herce
no přece víte, jak se jmenoval ten zvoník
a každej hlupák může ponížit ho lehce

stačí mu říct jen "Nazdar Quasi!"
Quasi, Quasi jako Quasimodo!

Jednou takhle v neděli
byli s partou v lomu

říkal: "Nechte už mě kluci"
zasmáli se tomu

Vylezl na vrchol tý nejvyšší skály
byla to vejška skoro jako Notre Dame

ostatní koukali a jenom dole stáli
pak jeden zařval: "Hele Quasi!

Quasimodo skoč!"

Obyčejná třída…

Vylezl na vrchol…
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už jsem dávno načerno podnikal. Takže jsem to všem stavěl, Jirkovi
Urbanovi jsem snad dělal i nějaká komba (zesilovač s rebrobednou
v jedné skříni – pozn. aut.), ten toho měl ode mě hodně. V Arakainu
jsem si zkoušel i různé typy zesilovačů, nakonec i na koncertě
v Lucerně k pěti letům jsem zkoušel jeden svůj prototyp zesilovače
už s vestavěným zkreslením zvuku.

Maršík: Za mé éry se v Arakainu používal hlavně aparát pořízený
vlastními silami. Díky našemu zaměstnání v elektrárně jsme s Mírou
vyrobili slušnou sestavu, s níž nám hodně pomohl Ruda
RožFalovský, na jehož zesilovače hrála celá kapela. Měli jsme
takovou dohodu, že my s Mirkem Nedvědem dodáme šasi
s bedýnkou a on do toho dodá ty svoje zesilovače.

Brichta: Pak jsme jeli na první velký výjezd do Sedlčan a Peček,
a to už jsme stáli tisíc korun. Ovšem první mimopražský koncert se
uskutečnil v Neprakta klubu v Mostě ještě v roce 1982. Na plaká-
tech jsme byli napsáni jako Arokain a hned na nás vlítla kontrola
kvůli hluku a stopla to. Nějak jsme to dohráli, ale bylo to pozdvižení.
Tam jsme zažili strašně hezký pocit, protože za námi přijela parta
asi deseti fanoušků z Prahy, kteří nás viděli v Cíli.

Jirka s Oldou, Aleš v pohybu uprostřed

Kotel na Novodvorské
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Rož5alovský: Hráli jsme taky v klubu v Mostě, to
bylo výborné vystoupení. Tam byla taková parta, dá
se říct, protistátních živlů – a přišla kontrola
a zastavila vystoupení. Přišel zlý major StB a Aleš
musel předložit všechny texty, potvrzení s razítky,
všechno muselo být schválené. To bylo v pořádku.
Jenže on začal nadávat, jak si to Aleš představuje
zpívat anglicky, takže proběhla nějaká výměna
názorů. Mě poslali raději pryč, protože jsem
v těchhle případech, když se cítím nespravedlivě
osočen, konfliktní. Nakonec to dopadlo dobře,
povolil to a pokračovalo se dál. Koncert skončil,
lidé odešli. Zůstala tam podivná parta asi dvaceti
třiceti lidí. Zamkli, my jsme začali hrát, oni do toho
spustili nacvičené sestavy, pochodovali se smetáky,
vypadalo to jako Hitlerjugend. Ale bylo to všechno
z legrace, přestože by nás za to určitě zavřeli. Ale
byla to sranda, nic se nestalo a my měli docela
hezký zážitek.

Najednou byla opět možnost hrát   v Cíli, což byla
taková klasická záležitost. Tam hrál Apad, pak tam
vystoupil Jarda Kozel, písničkář s kytarou, a protože
se tam dostal poprvé v životě před lidi, pořád hrál
a hrál a nikdo ho nemohl dostal z pódia. Byl tam
omezený čas, takže hrozilo, že si už Arakain ani
nestihne zahrát. Proto byly v zákulisí nervy. 

Brichta: Stalo se, že jsem se opil po zábavě v Čest-
licích, vylezl jsem někam ven, usnul u rybníka
a kluci mě nemohli najít. Tak odjeli a já pak klusal
ve tři ráno k dálnici a chytal stopa.

Rož5alovský: Po Cíli následovala asi dvě nebo tři
vystoupení v Čestlicích, kde Aleš hrál fotbal, takže
to tam dohodl. Ale tam přišla vlastně jenom ta
parta, co se motala kolem kapely. Potom dvě hraní
v kulturáku na Novodvorské. Jedno proběhlo dobře,
a na to druhé nám nepřijel zvukař Čepelák. V sále

bylo úplně nabito, což jsem tam
do té doby ani nikdy potom
neviděl. Nevěděli jsme, co s tím
máme dělat. Aparáty na kytary
jsme tam měli, ale nebylo přes co
zpívat. Jelikož už jsem se v tom
trochu vyznal, dovolil jsem se
a napojil Aleše na ty dva sloupečky,
které tam měli nastálo zabudované.
A byl to nejkrásnější koncert
Arakainu, jaký jsem kdy zažil.
Fanoušci byli s námi, věděli, o co
jde, dostali se do nálady – a bylo to
perfektní! Ještě dneska, když se
potkám s lidmi, co tam byli,
říkají, že tenkrát na Novodvorské
byla taková nálada, že na to
dodneška vzpomínají. Bylo to také
tím, že kolem vlastně nic nebylo.

Brichta: Vylezl jsem na pódium v Novodvorské
v punčocháčích a vzápětí mě odtáhli policajti za
nějakou paní Křížovou, což byla vedoucí odboru
kultury Prahy 4, že vypadám jako buzerant.
A Rudovi RožFalovskému okamžitě řekli, že má
sundat to pouzdro na nůž, co má u pasu, neboX
působí příliš militantně.

Urban: To bylo období, kdy jsme hráli ještě se
třemi kytarami, Aleš při zpěvu na kytaru vypomáhal.
Výhoda tohoto hraní byla v tom, že jsme si mohli
u převzatých věcí dovolit zahrát i složitější aranže.
Třeba ve skladbách Iron Maiden, v nichž byla sóla
ve dvojhlasech, držel Aleš spodek s třetí kytarou.
Hráli jsme například Hellowed Be Thy Name. 

Aleš musel třetí kytaru dobrovolně odložit

Mirek Nedvěd s Oldou Maršíkem



Máš divný dny, kdy něco ti schází
v noci špatně spíš, ráno je to znát

svět ze čtyř stěn plnej prázdnejch frází
vyber si sám, co ti může dát

Tak vem si džíny, kecky a svetr
o pár ulic dál te) začali hrát

jen na ně neber moc přísnej metr
uslyšíš, co měl jsi dávno znát

Pročisti si hlavu
no tak pročisti si hlavu

Pročisti si hlavu
hlavu ti pročistí
jen heavy metal

Tak vem si džíny, kecky a svetr…

Pročisti si hlavu…

Fabrika plná strojů
magický sumy 666

a stejnej počet kluků
za svůj cech sevřou všichni pěst

Na ruce řemen s ostny
z mašiny špičku vyždímaj
večer řvou metal do tmy
a daj pár piv, než usínaj

Plán na sto dvacet procent
nejlepší soustružníci

Samej chlap, žádnej docent
)áblovi soustružníci

Jedině tahle práce
pro ně to správný kouzlo má

ví, jak se leskne ocel
to v sobě každej zachová
Dostanou, co jde z formy
a rázem soustruh vyzvání

žádnej strach z pevný normy
kov to je jejich vyznání

Plán na sto dvacet procent…
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Rož5alovský: Aleš hrál na kytaru jen doprovodné beglajty a my ho
postupem času nutili k tomu, aby ji odložil, protože tři kytary už
byly zbytečně moc. Většinou dvě hrály to samé, a navíc ho to
zbytečně rozptylovalo při zpěvu. On se nechtěl vzdát, ale nakonec
to snad pochopil a už jenom zpíval, takže se mohl věnovat té své
show. S Alešem jsme pak nacvičili fórek. Bylo to v jedné písničce
od Judas Priest. Já jsem hrál sólo a on mě objal zezadu. Já hrál na tři
tenké struny a Aleš na tři silné, takže jsme hráli čtyřma rukama, a to
se lidem líbilo.

V baráku, kde byla zkušebna, bydlel i náš bedňák Jarda Kozel,
takže nám to tam mohl hlídat. Hodně si tam ale na nás stěžovali.
Jednou přišel na zkoušku nějaký člověk z výboru a ti naši ožralí
v čele s Mirkem Nedvědem na něho začali hulákat, takže se raději
sebral a utekl. A když se pak Mirek Nedvěd ženil, všichni jsme
přišli na radnici, novomanželé předstoupili před oddávajícího – a to
byl ten člověk, ve skutečnosti poslanec nebo snad starosta.
Nevěděl, co má dělat, rychle je oddal, aby to už bylo pryč, ale my
ho samozřejmě poznali.

Maršík: V hospodě jsme vybírali věci, které se budou hrát. Každý měl
své tipy a ty chtěl prosadit. Po výběru jich zbylo jen velice malé
procento, které se uskutečnilo. Většina věcí neprošla kvůli zpěvu,
i když si nechci fandit, že by – co se týče nástrojů – bylo všechno
v pořádku. A taky jsme prokecali problémy, které se týkaly kapely,
i ty ostatní.

Jirka to už drtí
MUZIKA

J. Urban 
TEXT

A. Brichta
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Rož5alovský: Hodně se v kapele a mimo ni, v tom
stálém okruhu lidí, pilo. Pořád se vše točilo kolem
chlastu, všechno to byli kluci, kteří se znali
z hospod, a to mi vadilo. Já chtěl hrát ve zkušebně,
víc cvičit, ale ostatní se viděli už zase v hospodě.
Mirek třeba řekl: „Já mám dneska žízeň!“, tak to
zase zapíchli.

Urban: Když jsme jako parta soutěžili někde
v hospodě v pití piva, byl Mirek Nedvěd hlavním
tahounem. Normálně si nechal postavit řadu piv
vedle sebe a v pohodě je tam za sebou poslal.
Jelikož vydělával nejvíc peněz, často za nás i platil.
Tehdy ještě Aleš smrděl korunou, vydělával si po
hospodách mariášem a půjčoval si od nás, protože
my jsme chodili do práce, kdežto on studoval
vysokou školu. Když už jsme nakousli Mirka
Nedvěda, musím prozradit, že byl rváč. A rád. Těch
incidentů s ním bylo nespočet. Stačilo, když se na
něj někdo blbě podíval – a už byl malér na světě!
Anebo měl v sobě čtrnácté pivo a vybral si někoho
sám. On se nebál a byl schopný vymlátit celou
hospodu. Kolikrát se zvednul a začaly lítat židle. 

Maníka od vedlejšího stolu vyvlekl ven a za chvíli
se vrátil a pil dál. Já jsem se s ním měl hodně rád,
protože jsme se znali dlouho, ještě dřív, než vznikl
Arakain, a jelikož jsem měl v té době sto deset kilo,
byl jsem jediný, kdo ho dokázal zastavit. Pověsil
jsem se mu na záda a řval, aX toho nechá. Taky si
pamatuju, jak jednou přišli na zkoušku Olda Maršík

s Mírou a oba byli hrozně
potlučení. Na otázku, co se
jim stalo, Nedvěd odpověděl,
že si dali na dílně do držky!
Ostatní prý seděli okolo a dá-
vali sázky. Olda dodal: „S tou
židlí jsi mě už pak ale na-
sral!“ Magoři! A přitom Olda
byl poměrně mírný a klidný
typ. Míra byl u piva pravý
opak. Kolikrát si ani nepama-
toval, že se večer popral.
Někdy vystartoval i na nás
ostatní, když ztratil povědomí
o tom, kde je a s kým je. Pak
se nám druhý den omlouval.
Ale v normálním životě zase
uměl pomoct se vším, byl
hodně zručný, vyráběl a spra-
voval věci pro kapelu atd.

Cifrinec: Co se týče mojí
účasti na vnitřním životě ka-
pely, vzpomínám na zkoušky
s jejich pracovní atmosférou
a na následné schůze v hos-
podě. Ve vzpomínkách mám
zkušebnu, lépe řečeno sklep
kdesi ve Strašnicích, kde se to
všechno dělo. Z vlastních
zkoušek si i dnes vybavuju
vyspělou technickou hru
baskytaristy Oldy Maršíka
a hudební cit Jirky Urbana.
Rytmická sevřenost metalové
muziky, jak ji už tenkrát
kluci  provozoval i ,  měProjednání přestupku s kapelou kvůli rušení klidu v domě a okolí na ONV Prahy 10

Malá scéna v Praze na Výstavišti



Pot v očích
černý tváře
uhelný skály

Zdroj síly
z jejich rukou
k lidem se valí

Zas pod zem
jdou pod zem

blíž dveřím pekelný jeskyně
Zas pod zem
jdou pod zem

blíž dveřím )áblovy svatyně
Na pozdrav Satana
odpoví mu klidně

Zdař bůh!

Ten pocit
když srdce tepe

sbíječka pálí
Jsou partou

tvrdejch chlapů
proč by se báli

Zas pod zem…

Ze správnejch ženskejch je nejlepší Wendy
ta jak se postaví, tak rázem je to z toho znát

Ze všech ženskejch miluju jen Wendy
vlezla mi do hlavy a nemůžu te) v noci spát

Ó Wendy, božská Wendy
chtěl bych tě zase vidět hrát

pouští mi žilou to tvoje nadšení
asi ti budu dopis psát

Ó Wendy, božská Wendy
mít ten rozbitej mercedes

anebo Fender, co si ho pilou
s takovou chutí řezala dnes

Je málo ženskejch co jsou jako Wendy
něco ti dávaj a nechtěj pořád jenom brát

Tak hledám ženskou, aby byla jako Wendy
a až jí najdu, tak se budu o ní klidně rvát

Ó Wendy, božská Wendy…
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opravdu překvapila. Co jsem vnímal velmi pozitivně, byla zvláštní
cílevědomá a až umíněná pracovitost, s níž kluci zkoušeli
a pilovali jednotlivé obtížné pasáže, a pak postupně celé skladby.
Přestože jsem do té doby prošel spoustu kapel různého typu, tahle

zatvrzelost byla opravdu jedinečná a překvapující. Snad i proto
jsem bral zkoušení dost vážně, chodil pravidelně a pokoušel se
v tom alespoň trochu vyznat, což nebylo vždycky jen tak. Po
zkouškách se chodilo řádně do hospody, aby se teoreticky
projednaly chyby ve hře nebo v rytmice a aby se probraly ostatní
pracovní záležitosti kapely.

Rož5alovský: Kolem kapely se motala vždycky spousta lidí, různých
bedňáků, a Vlasta Henych se z nich rekrutoval jako jejich šéf. Pak
už to dopadlo tak, že ani bedny netahal a jenom ukazoval, kde co
má být. My jsme ho nechávali zahrát na baskytaru Paranoid od
Black Sabbath, to bylo jeho.

Další povedená z Novodvorské

Olda Maršík a Mirek Nedvěd
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Maršík: Zábavy byly dobrou příležitostí k sehrávání
kapely, a navíc to byly akce, kde jsme si hodně
užívali. Bylo pravidlem, že se mnou se v jedné
sérii střídal Vlasta Henych.

Henych: Já měl doma baskytaru a jednou
v hospodě jsme vymysleli takovou legraci. Na
některých zábavách jsem se přidal na tři skladby
jako zpestření programu. Pamatuju se na Paranoid
od Black Sabbath, nějaké Motörhead a ještě snad
něco, už přesně nevím. Dělali jsme to na
koncertech a zábavách, když o nic nešlo. My se
chtěli jen pobavit. Byla legrace.

Nedvěd: Ale jinak byly na kapelu velké tlaky.
Vzpomínám si na jednu zábavu v Kutné Hoře, kde
byl s námi jako zvukař LáFa Čepelák a jeden
bedňák, jemuž jsme říkali Žbirka, protože mu byl
strašně moc podobný. Když jsme tam přijeli,
oznámili nám, že nebudou nosit pivo, ale rovnou
nám dali dozadu sud a sami jsme si čepovali. Pak
přišla komise, která měřila hlučnost v decibelech.
Naměřili tam nějakou podivnou hodnotu a říkali
zvukaři, jestli by to nemohl ztlumit. A tehdy tenhle
bedňák, který samozřejmě taky mohutně popíjel,
poslal všechny z komise do prdele, takže jsme pak
měli zákaz až do doby, než se Alešovi za pomoci
jeho rodiny nějakou intervencí ten zákaz podařilo
zase zrušit. Kontroly chodily běžně, někdy to
prošlo, někdy ne. Tady právě ne, protože tihle byli
zrovna aktivní. Hrálo se pak poměrně hodně, na
jednu stranu nám přála Barča, o víkendech byly
zábavy, takže se to takhle prokládalo. Bylo to
dobré a vždycky jsme se taky pořádně 'zmazali'.
Byla tam, jako asi v každé kapele, pořádná sranda
a patřilo k tomu i pivo a nějaký ten panák. Dělali
jsme to v pohodě, s láskou a učili se hrát a dělat
bigbít. Dobré na kapele bylo i to, že jsme hodně
pracovali kolektivně, že všichni mohli do muziky
mluvit. Aleš psal od začátku velmi dobré texty,
protože je to inteligentní člověk, takže k němu jsme
po téhle stránce neměli výhrady vůbec žádné.

Jenom jsme mu třeba naznačovali, o čem by tahle
věc mohla být – třeba Ďáblovi soustružníci vypadli
z našich makovic u piva. A Aleš to zvládnul vždycky
dobře. Protože se všechny texty dávaly ke schvalo-
vání, tak to zaobalil tak, aby prošly – a přesto byly
dobré.

Brichta: V té době jsme spíš hráli zadarmo, protože
dopravci chtěli vždycky nejvíc peněz. Proto jsme si
tahali všechno vlastní, abychom měli alespoň nějaké
drobné za amortizaci aparatury. Samozřejmě že na
první koncerty jsme si všechno půjčovali, včetně
auta. Potom jsme dostali padesát šedesát korun,
párek, a tím to haslo. Tehdy jsme stáli jako kapela
třeba čtyři sta až šest set korun i s aparátem
a dopravou. Tomu dnes snad nikdo neuvěří!

Ukázka z kroniky Jirky Urbana

Na pódiu to začíná vřít



MUZIKA
M. Šterner 
TEXT
A. Brichta

Bloumal jsem spoustu dní
a hledal tu, co jsem si vysnil sám

názory lidí kolem
mysleli ti blázni, že na ně dám

Holku jenom pannu
dlouhý vlasy blon)atý
útlej pas a oblý boky

měkkej klín

A tak šel čas
až přišlo dnešní ráno

poznal jsem hned
to je ten správnej den

Tričko nachový
na zádech Venom psáno

působí na mě
jak na Golema šém

V prsou metr dvacet
ple2 jak nápoj z révy

a tak jí říkám
slečno jste heavy!

Jen pár dní spolu
a vyrostl z ní )ábel

po první noci
mě nenechala spát

Že bude věrná
to klidně bych se sázel

jenže moc heavy
abych moh jí prsten dát

V prsou metr dvacet…
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Když na to teF vzpomínám, tak jsme se vlastně stále snažili
přitvrzovat. Tedy já s Mirkem Nedvědem. Jirka Urban vyrůstal na
Beatles a hrál jen doprovodnou kytaru. Když odcházel RožFalovský,
Mirek tvrdil, že Urban nikdy nebude umět hrát sóla. A podívejte
dnes. Chce stále tvrdší hudbu a sóluje. Jirka na sobě hrozně dřel. Já
jsem mu vždycky věřil, že svou pílí toho hodně zvládne. On měl
svou první elektrickou kytaru ve dvaadvaceti letech, a dnes zahraje
všechno.

Urban: V té době jsem už složil první vlastní skladby, byly to Útěk
a Otec z rozhodnutí komise. Možná naše novější skladby mohly
někomu připomínat Saxon nebo Judas Priest. Ti nás ovlivnili asi
nejvíc, dále jednoznačně Iron Maiden, Motörhead, Venom, od
kterých jsme později hráli Countess Bathory. Prostě jsme dávali
přednost kytarové muzice s řádnými riffy (sestava kytarové hry
v taktu, jakýsi kytarový verš – pozn. aut.). V repertoáru jsme měli
např. od Saxon 747 (Strangers In The Night), od Alice Coopera
It´s Hot Tonight, od Judas Priest Breaking The Law, Rapid Fire,
The Rage, Steeler, Better By You Better Than Me, od Accept
Breaker, Princess Of The Dawn a další.

První osvětlovač kapely Honza Vondrášek
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První Barča
(1983)

Urban: Pak už přišla naše první Barča. Bylo to
7. dubna 1983. Ten plakát mám dodneška
schovaný: Arakain – heavy metal! Tehdy nás vůbec
nenapadlo, že se Barča pro nás stane na dlouho
domovem a zároveň pražskou metalovou baštou!
Předtím jsem tam viděl, myslím, Pumpu a Vitacit.

My jsme jinak nikam na bigbít moc nechodili,
protože jsme pořád zkoušeli ve zkušebně nebo
v hospodě (smích). Ještě před tím jsem tam kdysi
natrefil na nějakou diskotéku, na níž jsem se
strašně zřídil, ale jinak jsem o Barče do té doby
neměl tušení. Koncert jsme tenkrát dělili na dvě
části – první s vlastním repertoárem a druhou
s převzatými věcmi. Na první
Barču přišlo přes čtyři sta lidí!
Začali jsme si tvořit jméno. Jenže
tehdy tady bylo kapel jako šafránu
a o každé nové výraznější se hned
mluvilo. Na začátku osmdesátých
let v Praze v hard'n'heavy muzice
fungovaly s větším úspěchem
kapely TAM, Vitacit s Dannym
Horynou a Karlem Adamem (dnes
Krucipüsk), později Orient, Kroket
se zpěvákem Jakubem Smolíkem,
snad i jižanská Pumpa se sem dá
zařadit. 

Rož5alovský: Byli jsme jediná metalová kapela,
když nepočítám hardrockové Orient a Železnou
neděli, takže jsme dali těm klukům to, co nikdo
jiný, co těžko lovili odněkud ze Západu
a z MaFarska. My jsme vlastně neměli konkurenci,
až později se roztrhl pytel s nejrůznějšíma
kapelama.

Urban: V roce 1983 jsme taky začali hrát
tancovačky. Poprvé to bylo 9. 7. ve Valech
u Přelouče. Přijeli jsme tam o den dřív, protože
jsme v pátek měli hrát někde u Pardubic místo
skupiny Labyrint, která nám to nabídla, ale nakonec
ta akce byla stejně zrušená. Takže jsme se ještě ten
večer přesunuli do místa konání naší sobotní
tancovačky. Ubytovali jsme se v šatně na jevišti
letního areálu na fotbalovém hřišti a šli do místního
pohostinství. Kluci pak hráli karty až do rána

a strašně se u toho zdělali. Oldu
Maršíka jsme našli druhý den
úplně 'naplech' ve spacáku na
zemi. Odnesli jsme ho na jeviš-
tě, kam strašně pařilo sluníčko.
Když se probudil, vůbec nevě-
děl, kde je, jak se tam dostal 
a nepamatoval si, že hrál karty
o prachy, které navíc ještě dlu-
ží! Ale večerní produkce do-
padla úspěšně a zajímavostí 
bude asi to, že se na nás přijel
podívat Zdeněk Kub z pražské
Železné neděle.

Rož5alovský: Jednou přišel Aleš
na zkoušku s novým nápadem
a chtěl nám jej předvést. To už
bylo v době, kdy na kytaru
nehrál, tak si zapnul aparát Jirky

Urbana, který ještě na zkoušku nedorazil. Začal
potichu ladit a při tom tichém ladění odešel
reproduktor v bedně. Jirka pak přišel a strašně se
pohádali, kdo to bude platit.

Šli jsme společně jako kapela na brigádu stavět
konírnu do Chuchle. Jediný, kdo byl chytrý a nešel,
byl Aleš. Tam to vedl nějaký esesemáček. Makalo

se, dělaly se podlahy, zdilo se, a pak ten člověk
řekl, že nám nic nedá. My jsme mysleli, že si
koupíme aparáty, a to se tedy nepovedlo. Nejlépe
na tom byl nakonec Aleš, ten to asi tušil už
dopředu.

Tříkytarové obsazení naposledy

První propagační kartička kapely



Kolikrát potkáš
svý starý nápady
sny, co jsi ztratil

a lidi cos znal
Proč se ohlížíš

nedbáš svý zásady:
Co bylo, bylo

vždy2 život je dál

Stále si hýčkáš
svý ztráty a nálezy

sám občas nevíš
kdo zaplní sál

Co stojí potlesk
zda na něm záleží
co z něho zbyde

a přetrvá dál

To co bylo
nechává stopy nečekaný

to co bylo
nedá spát, chtěný i nevítaný

to co bylo
odchází, vrací se znenadání

to co bylo
nezmizí, máš to spočítaný

Pro trochu peněz
slávy a úsměvů
jednou se ohneš
už nenarovnáš

Nejsi sám sebou
při vstupu na scénu

jak tohle smazat
se zbytečně ptáš

To co bylo…
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Maršík: Na brigádu v Chuchli si vzpomínám. Hlavně na to, jak jsme
chtěli naběhnout na svazáckého pracovníka, který nás měl vyplatit
a nebyl k sehnání. Nakonec nedošlo ani na peníze, ani ke
zboulování svazáka.

Henych: Jezdili jsme v malém autíčku, celá kapela, světla, mixpult
a nástrojovka (nástroje a aparatura na jevišti pro hráče – pozn. aut.).
Taky já a občas i nějaká stopařka. Byla to taková malá dodávka
a muselo se tam vejít všechno. Řídil ji baskytarista Olda Maršík.

Urban: Přál bych to vidět dnešním kapelám! Tehdy jsme se museli
vejít do jedné dodávky zn. Nisa, s nástrojovkou, aparaturou
a mixpultem! Později Ruda pořídil škodovku a mohl jezdit i Vlasta
Henych (později Törr), který vypomáhal s bednami a byl
pravidelným účastníkem našich zkoušek a koncertů. Pak se k nám
přidal můj dlouholetý kamarád Honza Vondrášek, který si vzal na

Aleš na nějaký čas zkrátil účes
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starost jevištní osvětlení, přičemž začínal se čtyřmi
výbojkami s různobarevnými skleněnými clonami,
které vlivem velkého tepla praskaly, a během
koncertu je průběžně vyměňoval! Zkrátka jsme
byli opravdovou samostatnou regulérní skupinou!
(smích)

Rož5alovský: Když jsem se stěhoval z Vraného nad
Vltavou do Modřan, kapela mi pomohla. Čekala ve
Vraném, až přijede auto, které mě mělo stěhovat,
jenže to se někde zaseklo. Moje bývalá žena to

organizovala. Nakoupila pár basiček piv,
a jak kluci čekali na to auto, ožrali se
i přesto, že zbytek piv před nimi ještě
manželka stačila schovat do koupelny,
když viděla, jak se to vyvíjí. Takže to
všechno stěhovali opilí. Pak všichni usnuli
a ráno, když jsem se probudil, tam byla
hromada lidí, kteří ještě spali.

Brichta: Kdybych měl shrnout první období
Arakainu, musím říct, že nás to strašně
bavilo. Všichni okolo nám tvrdili, že heavy
metal nemá šanci se dlouho udržet. Vlastně
se nám vysmívali. Nejvíc jsem to pociXoval
na srazech kapelníků. Měli jsme na
plakátech okřídlené Áčko a dole napsáno
heavy metal. Tenkrát to bylo pro lidi něco
nového. To původní logo vymyslel Jirka
s Mirkem, to druhé, které vycházelo ze
Slayer, Vlasta Henych, a pak ho upravoval
s Urbanem. Jenže kolegové z kapel záhy
zjistili, že na nás chodí mnohem víc lidí.
A bylo po kecech. A najednou měla
kdejaká kapela na plakátech napsáno heavy
metal, aX už hrála cokoliv.

Politická píseň 
(1983 – 1984)

Brichta: Ve čtyřiaosmdesátém roce jsme se zúčast-
nili Sokolova neboli Festivalu politické písně.
Vzpomínám si, že Vlasta Henych, který nám
pomáhal s bednami, chtěl jet s námi. Normálně by
to nešlo, takže jsme ho napsali jako hráče na
tamburínu, přestože se na pódiu vůbec neobjevil.

Tehdy jsme vyváděli
samé podobné sran-
dičky.
Samozřejmě se nabízí
logická otázka, proč
jsme se hlásili na po-
dobné nesmysly jako
Festival politické pís-
ně. To je velice jedno-
duché. Kdybychom
odmítli, tak se za nás
žádná organizace ne-
mohla zaručit při něja-
ké stížnosti na národ-
ním výboru. A my jsme
byli typem problémo-
vé kapely. Takže když
nastal nějaký průser,
mohl se náš zřizovatel
ohánět snahou o účast
v Sokolově.

Jeden z prvních playlistů (seznam skladeb na koncert – pozn. aut.)

Vedle bicích plakát Karel, později zakázáno jeho věšení na koncertech



Už zase hrůza jímá
středisko letový

Vykvet nám na radaru
signál nouzový

Únos sotva po měsíci
Boeing plný cestujících

Další dvojka ostrejch hochů
co si budou přát

Příliš dobře vyzbrojených
je třeba pozor dát

Odkud se vzali odkud asi
kdo nejvíc křičí, ten se o ně hlásí

May Day
vás tak dobře někde vycvičili

May Day
za to dobře někdo platí

May Day
signál aby lidé pochopili

May Day, May Day
May Day

V rukou zbraně, na rtech cigarety
May Day

když jde o krk klidně střílí
May Day

kdo vám bude nosit na hrob květy
May Day, May Day

Loutkový režimy a vládci
kdo věřil hloupý byl

pohřby, vraždy a únosy
hlavně když splní cíl

To není případ jenom v tomhle letu
je proto třeba o tom říci světu

May Day…
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Urban: Ve třiaosmdesátém roce jsme ještě odehráli asi šest
koncertů a tancovaček a mj. se také zúčastnili soutěžních kol
tzv. Festivalu politické písně. V jednom předkole zaskakoval za
Mirka Nedvěda, který se ten den zrovna ženil, můj spolužák
z průmyslovky Tomáš Zoubek (později Pumpa). Spolu s dalšími
třemi kapelami jsme byli vybráni a někdy v únoru dalšího roku jsme
jeli do Sokolova na FPP ´84, což už byla mezinárodní soutěž.
Samozřejmě komunistická soutěž, takže k vidění byly pouze
soubory ze spřátelených socialistických zemí nebo zemí
utlačovaných. Na tuhle soutěž musela být připravená vždy alespoň
jedna 'angažovaná' píseň. My jsme nachystali Alešův Propadák,
který ale stejně zněl jako Motörhead. Byla to dobrá pecka s textem
o mezinárodním terorismu. Samozřejmě jsme se tam nesetkali
s úspěchem, protože už jsme zněli moc heavy! Byli jsme tam pět
dnů, všechno bylo placené, takže jsme si to řádně užívali. Jeden den
se zkoušelo, druhý hrálo, třetí byl vyhrazen zahraničním hostům,
čtvrtý probíhal galavečer, na němž se mávalo společně s 'utlačova-
nými bratry' z Nigérie, všude ta tehdejší výzdoba, srpy a kladiva,
zaXaté pěsti… Hotelový pokoj jsme měli vedle budoucí dětské
hvězdy Pavla Horňáka (kterého si už tam vyhlédl jeden z mafiánů
českého šoubyznysu František Janeček). Večer jsme ho
zkontrolovali, jestli má umyté nohy, a šli pařit. Když jsme se v noci
za mohutného rámusu vraceli, zkontrolovali jsme ho znova,
odebrali kazeXák a pustili v pokoji hudbu na plné koule.

Ukázka z kroniky Jirky Urbana

Ještě o pár měsíců zpět




�
'�
��
9/

=
�

8�
�K

��
�
�
�
�
��

��
�
�
L
�

Maršík: Vzpomínám si, že když s myšlenkou naší
účasti na politickém festivalu Aleš přišel, já a Mirek
Nedvěd jsme to rezolutně odmítli, že tuhle akci
prostě ne! Aleš nás nakonec takticky přesvědčil,
že buF hrát chceme, nebo ne, tak jsme si dali říct.
Bylo to pojaté celkem s nadhledem, dneska na to
vzpomínám jako na dobrou srandu. Prošli jsme
dvěma předkoly, v nichž jsme uspěli především díky
Alešovým textům. Myslím, že po jejich přečtení se
komise rozhodla o postupu kapely až do finále.

Rož5alovský: Na politické písni jsme bydleli
v hotelu a vedle nás byla ubytovaná kapela asi pat-
náctiletých kluků. Jedním z nich byl Pavel Horňák.
Oblíbili si nás, byli jsme pro ně asi vzorem. Já jsem
za nimi chodil a kontroloval jsem, jestli mají
umyté nohy. Dělal jsem jim jako mazáckou vojnu,
ale samozřejmě ze srandy. „Tak kluci, ukažte nohy,
jestli je máte umytý!“ A oni ty nohy ukazovali,
hráli s námi tu hru a bylo to všechno kamarádské.
Na tomhle festivalu jsme chodili všude okovaní,
komunisti z nás byli úplně nešXastní, ale měli jsme
obrovský úspěch u lidí i u ostatních kapel. Vím,

že jsem tam měl nějaké průpovídky,
dělal jsem si srandu, což bylo
tenkrát na hranici zavření, protože
stačilo opravdu málo – a tam to
bylo prošpikované estébáky jako
ementál dírami! Při vyhlašování
vítězů si Aleš myslel, že vyhrajeme.
Vyhlašovali postupně třetí místo,
druhé – a s každým dalším byl pře-
svědčený, že budeme první.
Nakonec to vyhrál někdo jiný. Aleš
už byl připravený, že vyběhne pro
cenu, ale mně bylo samozřejmě
jasné, že komunisti nemůžou

takovou soutěž nechat vyhrát nás. Aleš byl hrozně
zklamaný, těžce to nesl, ale nás přece nemohli
nechat jako vzor mládeži, to prostě nešlo.

Pěkně vlasatá svatba Mirka Nedvěda

Jedna z mála fotek Oldy Maršíka

Ukázka z kroniky Jirky Urbana



Do očí bílý světlo
polstrovaný stěny

špehýrkou ve dveřích
tě doktor obhlíží
Svěrací kazajka

ta člověka moc změní
jenže jak odhalit má
zdroj tvejch potíží

Tohle těsný kvádro
sis těžko ušil sám

Tohle těsný kvádro
pomůže vzpomínkám

Vždy2 to není tak dávno
co všechno bylo fajn

Takhle to dopadá,
tvůj svět te) bílou barvu má

Všechno je změkčený
a žádný ostrý hrany
jen cela bez oken
a tím i bez mříží
A2 tohle přebereš

si z každý možný strany
fešáckej kriminál

a2 jak chce vyhlíží

Tohle těsný kvádro…

Vždy2 to není tak dávno…

Tak vidíš a máš to!
až sem tě jedna dostala

Tak vidíš a máš to!
udělala z tebe cvoka
Tak vidíš a máš to!

nevěř jejich bezmocnosti
Tak vidíš a máš to!

za vším hledej ženskou
Cherchez La Femme…

Vždy2 to není tak dávno…
Cherchez La Femme…
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Brichta: Texty samozřejmě musely být angažované. Když nám
zakázali skladbu Ďáblovi soustružníci, tak jsem na okresním kole
toho přiblblého politického festivalu pouze upravil slovo 'Fáblovi'
na 'nejlepší' - a najednou se z toho mohli zbláznit. Pavel Vrba mi
tehdy říkal, že to je jeden z nejlepších textů. Vždy tři skupiny
postoupily do krajského kola a my byli mezi nimi společně se
skupinami Akcent a Faktor s Pavlem Horňákem. Druhou skladbou
byl Propadák, což bylo o Americe, ale posluchač to mohl vzít
i úplně obráceně.

Urban: Jako host na festivalu vystupoval mj. ostravský Citron, který
v té době neměl na metalovém poli konkurenci a snad v těch letech
bodoval i ve Zlatém slavíkovi. Požádali jsme je o zapůjčení
aparátu, protože na nic jiného tam kapela našeho typu hrát
nemohla. A tak jsme se i seznámili. O rok později jsme se stejného
podniku zúčastnili znovu, ale do Sokolova jsme se už nedostali,
jelikož jsme byli moc tvrdí a brutální. Hráli jsme May Day, Ďáblo-
vy soustružníky a ještě něco, ale to už bylo na tu dobu moc! Tenkrát
právě nastoupil Marek Podskalský.

Brichta: Další rok jsme hráli May Day. Řekl jsem si, že když mohl
mít Olympic Únos, tak my uděláme May Day. Podskalský přinesl
hudbu a já napsal ten angažovaný text. Připravili jsme si ji schválně
dopředu, ale naštěstí jsme nepostoupili. Druhá skladba byla vždy
volná a nemusela být jasně namířená proti imperialismu. To bylo
naposledy, co jsme se do podobné akce pustili. 

Ruda se svým zesilovačem
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Zákaz a rozpad kapely
(1984)

Brichta: První sestava se rozklížila ve čtyřiaosmde-
sátém roce. Po koncertě ve Starkoči u Chrudimi
přišlo udání, že nás vynášejí na pódium v rakvích,
bubeník hraje kostmi, máme prý vyholené lebky
a obarvené vlasy – ano, tenhle blábol skutečně
někdo napsal – prý nutíme lidi skandovat sieg heil,
Amerika a tak dále. Napsal ho na nás jeden takový
člověk na Havlíčkobrodsku, myslím, že nějaký
Moravec. Ten měl na triku pár stížností a jednou
málem dostal přes hubu na koncertě. Chtěl, aby se
to ztlumilo a technik od Čepeláka, který se opil, na
něj vyrukoval a chtěl ho zmlátit. Vysvětlovali jsme
na národním výboru i kulturnímu středisku, že je to
všechno nesmysl, ale marně. Máma se v tom
tenkrát angažovala, a nakonec jsme dostali po
skoro půlročním zákazu činnosti nějakou podmínku
a jezdil s námi kontrolor. Jenže ten půlrok to
nevydržel Ruda, šel k Orientu, a Olda se na to
vykašlal. Urban dostal od Orientu taky lano a řekl,
že jde. Nechtěli mít žádné průšvihy. Nedvědova
manželka mi volala, abych se na to nevykašlal,
sehnal lidi a jel dál. Mirka to totiž strašně sebralo
a ona měla o něj strach, protože na kapele visel
a vypadalo to, že Arakain se rozpadne. Tenkrát
jsme k tomu neměli daleko. S Mirkem jsme si řekli,
že budeme pokračovat a začali jsme shánět nové
hráče. Po týdnu si to Jirka Urban rozmyslel a vrátil
se.

Urban: Tady je nutné zmínit naše první nepříjemné
setkání s tehdejším režimem a jeho represemi vůči
typu kultury, který jsme představovali. Tehdy se to
označovalo za propagaci západní kultury a veškeré
takové projevy byly potírány a striktně řešeny
zákazem činnosti. To se mohlo týkat jak hudebních
souborů, zpěváků a herců, tak i spisovatelů,
filmařů atd. Tak například o Arakainu jakýsi pisálek
napsal do nějakých bezvýznamných kutnohor-
ských novin, že bubeník hraje lidskými kostmi,
hudebníky přinášejí na pódium v rakvích, všude
hořící kříže, satanistické projevy atd. atd. A bylo
vymalováno! To se doneslo soudruhům do Prahy
a Arakain byl postižen dočasným zákazem činnosti.
Aleš dal dohromady všechny možné konexe a dalo
to tenkrát hodně práce, běhání a přesvědčování,
abychom mohli za pár měsíců zase vystupovat.

Brichta: Dalším specialistou, který psal na výbory
komunistické strany, na zřizovatele apod., byl
známý Plzeňák Jan Kvídera alias Johny Q. Dělal na
plzeňském Okresním kulturním středisku. Chodil
na kontroly pravidelně, protože dělal kapelníka
v místní skupině Sejf a těm několikrát zrušili kšeft,
když hrál vedle Arakain nebo Vitacit. Předsevzal si,
že kapelám, které nejsou z jejich okresu, znemožní
u nich vystupovat. Neustále psal stížnosti, přitom se
v ničem nevyznal. Řešilo se tam amortizování
světel, kdy on všem zakázal jejich účtování, protože
oni snad žádná světla neměli. Já jsem s ním měl
hádky, protože se to proplácelo na základě
věstníku, který vydalo ministerstvo financí. Sehnal
jsem si všechny potřebné věci a všem kapelám,
včetně plzeňských, jsem radil, jak tyhle věci
účtovat, podle čeho, a vysvětlil všem, aX se s ním
vůbec nebaví. Pak se mi to vrátilo v té podobě,
že mi sami volali, že má někdo známou na kultur-
ním středisku, že na nás má přijít Kvídera
a že se bude ptát na tohle a na tohle. Tak jsem mu
odpovídal jenom čísly vyhlášek a on nevěděl,
o co jde. To byl opravdu parchant. Od něj také
vzešla dnes už památná historka. Jednou rozebíral
skupině Vitacit reprobedny, aby se podíval,
co v nich mají a mohl na ně ušít nějakou stížnost.
Přitom aparát nebyl Vitacitu, ale Rudy RožFalo-
vského, který tam byl s nimi jako zvukař. Ten se 
s Kvíderou shodou okolností znal, tak se ho ptal, co
blbne. A on mu odpověděl: „Já jsem soudruh a já to
můžu kontrolovat!“ Když Ruda zašrouboval druhou
bednu a on chtěl rozšroubovat další, málem ho 
inzultoval, protože už se naštval. Na našem kon-
certu v Kaznějově u Plzně zase došlo k tomu, 
že Lucka Bílá řekla, jestli se mu nelíbí amortizace,
že by si mohl zamortizovat i její kozy. To byla nej-
slavnější stížnost, která přišla na naše Okresní kul-
turní středisko, kde se všichni váleli smíchy, co to
psalo za kreténa. U nás na OKS Praha-východ nám
v těchto případech hodně pomohli, když se nás 
zastali při podobných nesmyslných udáních.
Pamatuju se na časy, kdy se doba trošku zlomila 
a najednou se mohla muzika dělat. Chtěl bych jimOkovaný Aleš
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Sudlice, cepy a štíty
nad hlavami kalich vlá

křížů les na koních a v brnění
proti nim se vydat máš

Hnán myšlenkou
potlačíš te) chvění

Myšlenka
poměr sil te) změní

Jeden hlas, druhý, třetí
tisíc hrdel – boží chorál zní

Křižáků zmocní se neklid
všichni koně obrací

kardinál svůj klobouk už potratil
v děsu pryč se potácí

Hnán myšlenkou…

Chorál
ten chorál

jedněm sílu dal
druhé zpátky hnal

Pravda žoldácké lůzy
loupeživých rytířů

proti pravdě, co vyrostla tu z pokory
sedláků a pastýřů

Pro přání
nectít cizí pány

Pro přání
co musíš stále bránit

Jeden hlas, druhý, třetí
tisíc hrdel – boží chorál zní

Chorál…
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ještě jednou za všechno poděkovat, zvlášX Oldovi Bubrlemu, což je
člověk a muzikant, který nám obrovsky pomohl – a pro nás to bylo
hodně důležité. Lidi jako on a třeba Karel Čech na Barče pro nás
udělali hodně. I ti před ním se k nám chovali hodně férově.

Rož5alovský: Problémy vznikly po nějakém vymyšleném článku,
asi po zábavě ve Zbraslavicích. Najednou přišel Aleš Brichta s tím,
že máme snad dokonce na rok zakázáno hrát. Nic jsme ale
neprovedli, byli jsme kluci zapálení pro muziku. Nikdo nedělal
žádnou protistátní činnost. Do toho oznámil Olda Maršík,
že odchází a já řekl, že půjdu taky. Už tenkrát jsem cítil, že bych si
do toho chtěl taky nějakou svou písničku vložit. Měl jsem v sobě
přetlak a neměl ho kde realizovat. Aleš to ale nepřipustil. Jirka měl
také dobré nápady – a ty samé problémy. S Alešem se pořád
hádali, ale jemu, jako svému příbuznému, ty skladby nechal. Takže
se to takhle semlelo a v té době se mi ozval Jindra Pavlišta a nabídl
mi hraní, když má Arakain zákaz. Já byl nažhavený hrát, na to mě
dostal, a tak jsem odešel k Orientu. Tam jsem dostal od Pavlišty
volnou ruku, mohl se realizovat a uplatnit zkušenosti z Arakainu.
Později jsem k Orientu přetáhl i Mirka Nedvěda.

Maršík: Hlavní důvod mého odchodu byl ten, že jsem se nikdy
necítil jako muzikant. Když se navíc vývoj muziky v kapele ubíral
směrem, který mi neseděl, zabalil jsem to.

Urban: Někdy ve čtyřiaosmdesátém jsme se byli podívat
v Modřanech na hřišti, kde zkoušel Orient. Jejich bubeník měl
nohu v sádře, ale stejně hrál lépe než Mirek, z čehož jsem byl
úplně u vytržení. Basák zase disponoval pouze českou D-bass
a nezřízeně ji drhnul, ale na druhé straně měl dvěstěwattovou
bednu s obrovským reprákem, takže ten spodek skutečně duněl.

Původní sestava při posledním vystoupení

Ukázka z kroniky Jirky Urbana
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Hrálo to čistě a silně. Já jsem věděl, že krátce před
tím doprovázeli Janu Robovou, která byla považo-
vaná za českou Suzi Quatro a rovněž nazpívala
duet s Gottem. Ruda od nich dostal lano a mě
ukecával, abych šel s ním, protože se mu se mnou
hrálo dobře. Jednou jsem k nim byl pozvaný na
zkoušku. Vzal jsem kytaru a vyrazil. Bylo mi divně.
Přece jen Orient v té době hrál už víc než deset let,
byl populární a měl kus práce za sebou. Střihli jsme
si Breaking The Law a klukům se moje hra líbila.
Měl jsem strašné trauma. Zavolal jsem Alešovi,
abychom se sešli a probrali to. Kde jinde než
v hospodě. Odpoledne přišli kluci, kteří s námi
chodili na zkoušky a na pivo, kupříkladu Marcel
'Pípa' Novotný (později zpěvák Kryptoru), který nás
zásoboval nahrávkami z venku, Vlasta Henych
a další. Prostě mě přemluvili, abych k Orientu
nešel. S Rudou nakonec z kapely odešel i Olda
Maršík, který zanechal hraní. Svou roli v tom taky
sehrála Nedvědova man-
želka, která věděla, že
kdybych odešel ,  tak 
v Arakainu zůstane jen
Mirek s Alešem, což by
mohlo vést k rozpadu.
Bála se, že by Míra ještě
víc chlastal. Což byla oba-
va oprávněná, neboX on
dokázal vypít pivo za čtyři
a půl vteřiny!

Henych: Konkurence mezi
kapelami neexistovala.
Ten termín nikdo neznal,
byl jiný systém. Konku-
rence je až teF, v tržním
kapitalismu, tenkrát si sku-
piny ani nemohly konku-
rovat, protože nikomu
nešlo o peníze. Vyrojilo se
pár partiček, někdo to

dělal hůř a někdo lépe, ale jedna
o druhé nesmýšlela ve smyslu
konkurování. Všichni muzikanti byli
v jednom srabu, tak se spíš snažili
jeden druhému pomoct, dohazovaly
se navzájem kšefty, jezdily se spo-
lečné šňůry. Každý se snažil hrát,
jak nejlíp to šlo, a hlavně ochcat
komouše. Konkurencí byl komunis-
mus. Určité kapely hrály stejný žánr
a vyměňovaly si mezi sebou kontak-
ty na  pořadatele, kteří měli odvahu
ten žánr udělat a zprostředkovat jej
lidem. Když jedna skupina měla
šňůru, vzala druhou s sebou jako
předkapelu. Nešlo o peníze, takže
se lidé k sobě chovali jinak.

Znovuzrození kapely
(1984)

Urban: Další kapitola nastala s hledáním nových
členů. Kytaristu Miloně Šternera jsme našli na
inzerát. On byl odněkud z Hrádku u Rokycan, kde
patrně bydlí dodnes. My jsme na něj dostali
reference, že snad hrál nebo zkoušel s plzeňskou
Odysseou, což byla ve své době modla. Přijel do
Prahy na Hlavní nádraží, já s Alešem a Mírou jsme
mu šli naproti, táhli jsme se s jeho hrozně těžkým
kombem a pedálovým efektem. Miloň měl poměrně
dobrou, i když amatérsky stavěnou kytaru. Jeli jsme
do zkušebny, zahráli si spolu a zjistili, že je slušný
hráč. Uměl hammering, trioly a tak. Když jsme
postupem času zjistili, že vlastně neumí nic jiného,
začalo se mu říkat 'pan Triolka'. Ale tehdejší

Rozloučení s Oldou a Rudou na Malé scéně

Zdvižené ruce ženou kapelu dál



V pohádkách najdeš
moudrou pravdu spousty příběhů

stejně i svůj v nich můžeš číst
Okouzlí cizí žena lásku tvou

toho s kým jste si souzeni
tak jak to nést kde návod vzít

Jenom si vzpomeň
jednou přijela tak Zimní královna
malýho kluka odvezla na saních

Gerda pláče
volá Káji, Káj má srdce studený
malá Gerda musí ho zachránit

Otři si slzy
dobře víš, že pláč ten nic už nespraví

musíš te) jít, ne takhle stát
Nezoufej

dej si radit pohádkou
tu už víc nikdo nezmění
osud ti dá co musí dát

Jenom si vzpomeň…

Bude to boj
srdce z ledu, její cit

dobře víš kdo v něm zvítězí
vzpomene Káj a jeho srdce roztaje

a stejně ty, jdi te) za ní
je v tvých silách tu druhou porazit
tak jako Gerda, když šla za Kájem
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potřeby splňoval. Celkově nám to hrálo lépe, protože jsme se
všichni zlepšovali instrumentálně i skladatelsky. Když srovnám
naše první skladby s tímto obdobím, je to velký rozdíl. Okolo toho
čtyřiaosmdesátého roku už měly písničky mnohem propracovanější
strukturu. Jeho autorský vklad byl jediný, a to Slečna Heavy, kterou
jsme hráli jako dvojskladbu s písní Ďáblovi soustružníci. Ta byla
později zakázána. Podobným způsobem jsme sehnali i baskytaristu
Vencu Ježka, který byl zase zkušenější než Maršík. Měl průpravu
z lidové školy, studoval kontrabas, a jakmile si něco poslechnul,
ihned to byl schopný zahrát. A navíc neměl problém s jakoukoli
improvizací. Když hrál úvod skladby Jsem trochu jako, jak tam
pochoduje basa do kytarových rozkladů, byla to bomba. To už po
něm nikdo takhle nezahrál. S touto sestavou také Aleš skončil jako
třetí, doprovodný a příležitostný kytarista. My jsme ho k tomu
postupně nutili, protože do toho stejně třískal jako do španělky.
I když si vzpomínám, že hrál dokonce jedno sólo, a to v Saxon –
747 (Strangers In The Night), které jsme my byli líní odposlouchat
a naučit se.

Brichta: V Lucerně ve vývěskové službě se objevil inzerát,
že baskytarista z Tachova, nyní žijící v Praze, shání kapelu. Byl to
Venca Ježek, takový trochu vyplašený typ z barové kapely. Byla to
pro něj jiná hudba, ale hrál dobře. Kytaristu Miloně Šternera jsme
také sehnali přes inzerát. První koncert byl na Barče. Miloňovi stále
blbla kytara a Ježek odehrál půl koncertu za závěsem, protože měl
z těch čtyř stovek lidí strašnou trému a pořád se k nim otáčel zády.
Na druhé straně mu ten počet dělal strašně dobře, jelikož to
nikdy předtím nezažil. Po koncertě v šatně zářil blahem a říkal,
že to bylo bombastické.

Václav Ježek 
Datum a místo narození: 18. 2. 1961 v Plzni
Rodinný stav: ženatý, manželka Šárka
Děti: tři dcery, Tereza 16 let, Alžběta 12 let, Viktorie 2 roky
Vzdělání: Střední ekonomická škola, tři roky Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy
Zaměstnání: spolumajitel středně velké softwarové firmy
Kapely: Alfa, Arakain, Rock automat, Cesta zpátky, Kentaur

Ježek: V době, kdy jsem chodil do prvního ročníku střední školy,
jsem měl v Tachově několik kamarádů. Jeden z nich chodil do
hudební školy, v níž se učil na španělku. Chtěli založit kapelu
a sháněli někoho, kdo by s nimi hrál. Přestože jsem na nic neuměl,
obrátili se na mě, protože jsem se tenkrát o muziku hodně zajímal.
Znal jsem různé kapely a věděl, kdo v nich hraje, muziku jsem
hodně poslouchal a rozuměl jsem jí. Jako samouk jsem si doma na
kytaru přehrával písničky Katapultu, měl jsem základy hudebního
vzdělání, protože na základní škole v první a druhé třídě jsem
chodil na housle. Celou dobu ve škole jsem snil o tom, že budu
bubeníkem a když mi ti kluci řekli, že potřebují baskytaristu, řekl
jsem, že to beru, protože basa má k bicím blízko. Nenechal jsem
nic náhodě a pustil se do toho se vší vervou. Přihlásil jsem se do
Lidové školy umění, ve které byl bezvadný učitel pan Sahánek –
hrál v Západočeském symfonickém orchestru na hoboj a učil i toho
mého kamaráda na kytaru. Ten učitel vyučoval všechny možné
nástroje, a tak se rozhodl, že mě naučí basovat. Sehnal bůhvíkde
noty, kousky partů, a asi po dvou měsících cvičení na španělku jsme
se pustili do té baskytary. Dva roky jsem se tomu velmi intenzivně
věnoval, mezitím ale plány na kapelu dávno skončily. Já jsem se
toho ale opravdu chytil, bavilo mě to a cvičil jsem každý den asi



3�
�
7
M
3�

�
3�

�
8�
/*


�'
>�
��

�
�
L
�

čtyři až pět hodin. Ve zmíněné hudební škole byl
i jiný učitel, který do své vlastní kapely, která v té
době hrávala po okolních vesnicích v pohraničí na
plesech, hasičských bálech a svatbách, hledal
nějakého basistu. Tachov je malé město a baskyta-
ristů je tam ještě míň, tak jsem dostal šanci. Takže
si mě zkusil, zjistil, že jsem docela dobrý a asi po
měsíci nebo po dvou, kdy jsem u nich začal hrát,
sehnal angažmá v baru Fajn, což byla nejlepší
vinárna v Tachově. Hrálo se tam každý pátek
a sobotu od osmi večer do dvou do rána, a tak jsem
vpadnul do hudby plnou parou. To byla moje
největší škola muziky, ve které jsem hrál dva a půl
roku, což představuje asi dvě stě padesát vystoupení.
Tehdy jsme hráli všechno od dechovky až po ten
nejnovější bigboš, který jsme poslouchali na rádiu
Bayern 2. To jsme chytali přes západoněmecké
hranice. Muziky jsem v té době měl opravdu
hodně. V úterý byly hodiny baskytary v hudebce,
ve středu zkouška ve školním orchestru (s tím jsme
objížděli různé soutěže), ve čtvrtek zkouška v baru,
takže jsem opravdu pětkrát týdně hrál. Po těch
dvou a půl letech jsem byl schopen zahrát
v podstatě cokoliv a kdykoliv, byl jsem opravdu
dobře rozehraný. Pak jsem samozřejmě odmaturo-
val a musel na vojnu. Dva roky jsem byl na vojně
v Michalovcích, kde jsem se moc k muzice nedostal.
Sice tam byla nějaká oficiální vojenská kapela, ale
ty příšernosti, co tam hráli, ten politický repertoár,
to jsem raději ani neříkal, že na něco hraju, abych
tam nemusel jít. Přesto jsem se postupem času
seznámil s lidmi, co v orchestru hráli, a společně
jsme se potom o sobotách a nedělích místo uklízení
na buzerplacu pokoutně scházeli a dělali jsme taky

muziku. Takže jsem z toho úplně nevypadl, na basu
jsem nezapomněl, ale jinak to bylo celkem mrtvé
období. Po vojně jsem si našel práci v Praze,
protože jsem se chtěl hudbě opravdu věnovat.
Přestěhoval jsem se a hned, jak jsem se v Praze
trochu zorientoval, jsem začal shánět kapelu, se
kterou budu hrát. Měl jsem představu něčeho buF
ve stylu art rocku, protože jsem vždycky tíhnul
k Pink Floyd, nebo na druhé straně pořádného
bigbítu, nic mezi tím mě nezajímalo. Nejdřív jsem
se dal do party s kytaristou Jirkou Křivkou
a bubeníkem Pavlem Skalou po odchodu Vildy
Čoka, což byli lidé ze Zikkuratu. Společně jsme
zkoušeli dva nebo tři měsíce a vypadalo to docela
dobře. Spíš to tíhlo k tomu art rocku, ale postupně
se ukazovalo, že s tímhle nejde prorazit a pravidelně
si vydělávat na chleba, takže to po odchodu
jednoho ze členů skončilo.
V době, kdy jsem byl bezprizorní, jsem se chodil
dívat do průchodu Lucerny na inzeráty a zapisoval
jsem si je. Narazil jsem tam i na inzerát Arakainu.
Mluvil jsem tehdy s Alešem Brichtou, ale bylo to
v době, kdy Olda Maršík váhal, jestli odejde nebo
ne. Nakonec si to rozmyslel a v kapele zůstal,
takže tehdy před Vánoci z toho ještě sešlo. Přitom
jsem poprvé zaregistroval, že existuje nějaká
skupina Arakain a trošku jsem se informoval, co je
to zač.

Kub: Také jsem tenkrát volal na inzerát Arakainu.
Zvedla to Vladěna Brichtová a řekla mi, že se starý
basista vrátil, takže už nabídka neplatí.

Ježek: Když jsem inzerát viděl podruhé, zkusil jsem
to znovu. Vlastně ten kontakt byl oboustranný,
shodou okolností jsem našel lísteček, že Arakain
hledá baskytaristu a zároveň mi Jirka Urban
zavolal, že našel inzerát můj, kde jsem hledal
kapelu, takže podruhé mě vlastně kontaktoval
během března 1984 Arakain. Pozvali mě do
zkušebny na takové malé hraní, na jehož základě
mě pak vybrali. Od dubna jsme zkoušeli a v květnu
už jsme hráli na Barče, takže to šlo hodně rychle.

Venca Ježek

Aleš s Vencou Ježkem
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Okouzlená
že jí do oken neón svítí

Městem poblázněná
chce v noci bavit se, pít a smát

Všechno je nový
šaty z kovovejch pásků

Chlapi jí berou
ženský nechtěj jí znát

Překvapená
že se někomu tohle příčí

Ránem unavená
jen hlavu sklopit si níž a spát

Jeden jí soudí
další vyznává lásku

potom se zlobí
dárky nechtěla brát

Málo ctěná a přece chtěná
taková je Satanica

Milovaná, proklínaná
dali jí jméno Satanica

Neústupná, nikdy smutná
taková je Satanica

Stále stejná, sobě věrná
zůstává dál Satanica

Nezkušená
říká do očí to co cítí

Ještě nezkažená
teprv ti kolem jí naučí lhát

Zářící, š.astná
andílek na obrázku
říká všem, že chce
prostě žít co to dá

Málo ctěná…

Okouzlená…

Málo ctěná…

MUZIKA
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A. Brichta

��	

Miloň Šterner 
Datum a místo narození: 13. 7. 1963 v Rokycanech
Rodinný stav: ženatý, manželka Alena
Děti: synové Miloň 11 let, Adam 6 let
Vzdělání: gymnázium, dva roky Vysoká škola elektrotechnická
Zaměstnání: podnikatel v oblasti restaurování a výroby 
replik starožitného nábytku
Kapely: HS band, Arakain, Atomic, Hubertus, Morrior, Paradox

Šterner: K muzice mě to táhlo jako asi každého kluka. Můj táta hrál
na kytaru, takže ji měl doma. Já chtěl vždycky kytaru elektrickou
a táta mi říkal, až se na ni naučím hrát lépe než on, koupí mi
snímač na tu jeho, nebo mi elektrickou koupí. Tak jsem se snažil.
Nakonec jsem si za první brigádu v patnácti letech koupil Irisku
a začal jsem pořádně cvičit. V podstatě z toho, co jsem se naučil
v sedmnácti nebo osmnácti o prázdninách, žiju dodneška, protože
na kytaru jinak necvičím vůbec. Já měl vzdělání klasické, hrál jsem
od třetí třídy na housle a na gymplu už jsem byl ve druhém cyklu.
Kytara mi šla taky poměrně rychle. Nebylo třeba učit se od základů,
jenom jsem se cvičil jinak skládat prsty. Měl jsem i základy hudební
nauky, takže kvartakordy, kvintakordy, sextakordy, tercakordy – to 

Miloň Šterner
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jsem znal. První kapela vznikla na gymplu s lidmi,
kteří chodili do Lidové školy umění. S nimi jsem
hrál první bigbítky. HS band byla první kapela,
s níž jsem začal jezdit. Poslouchal jsem nejvíc
Deep Purple, to byl prototyp tvrdosti, pak klasiky

Led Zeppelin, Black Sabbath a pronikat k nám
začínali AC/DC. V Plzni jsem pak nastoupil na
vysokou školu, která mě absolutně nebavila, nic mi
nedávala. Po dvou letech jsem studia zanechal,
protože jsem se chtěl věnovat jiným věcem. Jezdil
jsem často na hory a věčně jsem byl na pódiu.
Chtěl jsem se spíš věnovat muzice. Vždycky jsem
chtěl hrát tvrdou muziku, ale metal se mi moc
tvrdý nezdál. Když jsem si pouštěl Iron Maiden,
byly to pro mě spíš písničky. Tvrdost byla někde
jinde, třeba u Black Sabbath. Zaujal mě až zřejmě
asi první metalový festival z roku 1984 v Rock
Pallastu, který jsem viděl teprve později na videu
u osvětlovače Arakainu, Honzy Vondráška. Tehdy
se tam sešli Iron Maiden, Ozzy Osbourne,
Scorpions, Def Leppard, Quiet Riot a Michael
Schenker. To mě chytlo. V Hrádku u Rokycan,
kde jsem bydlel, žádné uplatnění nebylo, kromě
nějakých železáren, kam se mi nechtělo. Protože
jsem měl holku z Prahy a nějaké známé taky, šel
jsem za nimi.
V pasáži Lucerna jsem našel ve vývěskové službě
inzerát, v němž skupina TAM hledala kytaristu.
Domluvili jsme se, ale ten původní se rozváděl
a vrátil se k nim zpátky. Mezitím za mnou přišel
kamarád, jehož manželka byla spolužačka Aleše
Brichty. Ta říkala, že jim odešel kytarista a že
někoho shánějí. Domluvili jsme se, že se sejdeme
v hospodě. Ptali se mě, co mám za kytaru, já měl
Gibsona Les Paula, což byl relativně dobrý nástroj,
a šli jsme si zahrát. Arakainům se asi hlavně zalíbi-
lo, že jsem hrál v sólech hammeringem, což tady
nikdo jiný asi neuměl. Znamenalo to, že se

vyhrávky triol nevybrnkávají trsátkem, ale
vyFukávají se prsty, a díky tomu je pak sólo dvakrát
tak rychlé. To byla věc na tehdejší dobu takřka
převratná. Já to odkoukal od Van Halen z německé
televize. Jim se to líbilo, takže slovo dalo slovo, hrá-

li jsme spolu a začí-
nali vlastně s Vencou
Ježkem zároveň. Ode-
hrál jsem s nima asi
tři vystoupení a Ara-
kain měl hrát na
Výstavišti v Praze.
Kluci říkali, že udělají
s Rudou RožGalov-
ským rozlučkový kon-
cert. Ten jsem sledo-
val společně s Vlas-
tou Henychem už ja-
ko regulérní člen
Arakainu, ale tehdy to
celé ještě odehrál
Ruda s nějakým svým
novým kombíčkem,
které mu hrozně
řvalo, takže to ani ne-
dopadlo moc dobře.

Jedeme dál
(1984 – 1985)

Ježek: Z muziky, která se tehdy hrála, jsem měl
rozporuplné pocity. Některé věci se mi velmi líbily,
některé hrubě nelíbily a v podstatě celé moje
účinkování v Arakainu bylo ovlivněné odlišnými
hudebními názory. Líbily se mi skladby Jsem trochu
jako, M jako metal – a nelíbily ty, které pak určova-
ly další vývoj, ke kterému tehdy kapela směřovala.
To znamená ty, v nichž šlo o to, jak rychle a hlasi-
tě se zahrají. A tam už pro basu nezbývalo místo,
nenacházel jsem v tom správné naplnění svého
hudebního údělu. Celkově se mi ale písničky líbily,
jen jsem je nebral nekriticky a hledal jsem mezi
nimi ty, které mě bavilo hrát a které méně.

Brichta: Jelikož jsme nechtěli mít podobné
problémy, jako když jsem na konci roku zuřivě
sháněl peníze na zaplacení daní z vystoupení
(prostě se nějak rozutekly), udělali jsme z Vency
Ježka pokladníka. To tenkrát muselo být. Jednou,
když jel s vybranými penězi ze spořitelny rozdělo-
vat honoráře, dal si je do pouzdra od houslí. Byly
to drobné, ale v kupě to vypadalo jako balík. Mívali
jsme srazy v hospodě Na Samotě. Jednou takhle
odpoledne přijel a svítil jako sluníčko. V tramvaji
ho chytil revizor a on s klidem otevřel pouzdro
a vyndal z té hromady padesátikorunu a s úsměvem
ji dal revizorovi. A přidal, že tyhle drobné vozí jen
kvůli nim. Pan kontrolor byl úplně v šoku, protože

Miloň už v plné jízdě s Arakainem
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Z jedný strany propast
z druhý monstrum s břitem

krysy tě obíhají
a stěny začínají žhnout

Vidíš, jak jsi dopad
máš to i s koloritem
provazy omotaný

ležíš a nemůžeš se hnout

Pocit měl asi zvláštní
když psal to Edgar Allan Poe

ale te3 zuby zatni
ten příběh přišel za tebou

Vydrž, vždy. co ti zbývá
bij se pro dobro věci

čekej, i když se stmívá
a. pravda může vydechnout

Stále blíž a blíž
ostří se jen kývá
stále níž a níž
hrůze tě jímá

Všechno bez problémů
pak zásah přímo v letu

zlá slina na tvůj štít
snad něčí závist nebo záš.

Na čistý svědomí
nezralý pro odvetu
ve chvíli nečekaný

je lehký hodit ze tmy pláš.

Sotva se začneš bránit
tvý argumenty strhne proud

ani tón nesmí zaznít
zrovna, když chtěl bys vykřiknout

Vydrž, vždy. co ti zbývá…

Stále blíž a blíž…

���

nechápal, kde mánička v džísce vzala takový ranec. Samozřejmě
netušil, že z těch peněz musí vyplatit nejen nás, kteří jsme z toho
měli nejméně, ale i zvukaře, osvětlovače, bedňáky a dopravce. Ten
chudák si skutečně myslel, že to má na pokuty.

Šterner: Když jsem přišel na první zkoušku Arakainu, první, co jsme
začali zkoušet, bylo M jako metal, což mi přišlo ostřejší než Iron
Maiden. I když měli skladby, které zněly rockověji, třeba Rocker ne-
bo Kostlivec. Byly to vlastně normální písničky, které byly
'nátěrem' díky tomu, jak se při tom muzikanti na pódiu chovali a jak
byli oblečení. Ale naproti tomu jiné skladby, jako právě M jako
metal, byly samy o sobě nářezem, i kdyby se hrály v šortkách. Nám
se v té době z převzatých skladeb hodně vyvedla Countess Bathory
od Venom. Ta nám možná na koncertě zněla lépe než originál
z desky. I když je to vlastně úplně triviální věc s pár akordy, je tak
skvěle postavená, že když se dobře zahrála, měla sílu, která z jeviš-
tě šla do lidí daleko víc než ze studia. Myslím si, že jsme ji hráli
výborně, ale jinak raději hraju vlastní věci. 

Zjistil jsem, že moje kytara Gibson Les Paul byla kopie, ale dobrá
kopie k nerozeznání. Měla slabší signál, takže jsem potřeboval

Ukázka z kroniky Jirky Urbana

Aleš si hledá svůj styl – viz noha na odposlechu
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jinou. Udělali jsme kytaru s Mirkem Nedvědem,
Gibsona SG s dobrými snímači, která hrála už
celkem slušně. Měl jsem dělaný lampový zesilovač
s dobrými korekcemi, reproduktory Celestion
a kvákadlo, s nímž jsem hrál Kostlivce a další
skladby, které potřebovaly
zkreslený zvuk. Dneska mám
stowattového Marshalla a bo-
hatě to stačí, protože je to
dobrý zesilovač. Tehdy nebyla
možnost sehnat originál
Marshalla. Vybavení bylo
takové, jaké šlo poshánět.
Prachy na dovezení z venku
nikdo neměl a známého také
ne. Přivézt sem kytaru bylo
nadlidské úsilí.

Slečnu Heavy jsem vymyslel
až v Arakainu. Předtím jsem
skládal písničky postavené na
jiném základě, protože jsem
poslouchal jinou muziku.
Nepovažuju to za žádnou
světobornou věc, ale je to
písnička, která pár lidí 
chytla. Propojení s Ďáblovými

soustružníky do dvojskladby vyplynulo z toho, že
Slečna Heavy začíná i končí pomalu a nám se
nezdál ten její konec, kdy to šlo doztracena. Bylo to
takové uspávací, takže se nám zdál dobrý nápad
spojit ji s nějakým 'náklepem'. Jirka tehdy napsal
Soustružníky, což byla písnička ve stejné tónině
a s podobným motivem, jen v rychlejším tempu.

Vztyčený prst: to je Miloň

S Arakainem to začínalo být maso

Venca stával vždy trochu v pozadí
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A. padá tma nebo svítá
věčně bys chtěla jen spát a spát

neslyšíš co ti říkám
co bych rád, co bych rád

Vždy. tohle není normál
dej se prohlídnout

vážně si nevím rady
jak mám s tebou hnout

s tebou hnout, s tebou hnout

Vracím se z koncertu zpátky
te3 zase já bych chtěl spát, jen spát

hlavně klid, žádný hrátky
to bych rád, to bych rád

Ty hned to není normál…

Holka ty jsi jak vlkodlak
kterej zuby cení…

Berem hlasy hladový
berem les zdviženejch rukou

to berem už jste takový
tak jedem, ale myslete i hlavou

Nepřežeňte nadšení
dobrý, ale všeho s mírou

přišlo něco nový
to se vždycky někdo vzteká

Jak bude moc bláznění
je konec všech co tohle hrajou

vyberte si sami
bu3 my anebo nic

Žádnej metal

Nechcem typy jalový
nechcem tady fe.áky a blázny

to nechcem, vždy. jsme jako vy
tak jedem, ale s nima konec rázný

Nepřežeňte nadšení…

��#

Měl jsem z toho i strach, protože Ruda RožGalovský byl pro určité
lidi fenomén. Z toho prvního vystoupení jsem měl trochu obavy.
Bylo na Barče, kam přišlo osm set lidí. Kluci mě předem upozorňo-
vali, že bude plno, a já z toho neměl příjemný pocit, protože bylo
jasné, že ta kapela už je zajetá. Lidé byli zvyklí na někoho jiného.
A taky jo. Odehráli jsme první písničku a někdo v sále zařval: „Kde
máte Rudolfa?“ To nebylo nic příjemného. Nicméně jsme dohráli
v pohodě a druhý koncert už byl úplně normální. Máničky si
zvykly, že tam je někdo jiný, a myslím, že jsem tenkrát měl celkem
úspěch.

Ježek: Vybavení odpovídalo době. Měl jsem Jolanu D-bass, ještě ji
mám doma pod postelí a občas ji vytáhnu, ale už se na ni nedá moc
hrát, protože zrezly struny. Dál kopii dvěstěwattového Marshalla.
Byla to taková příšerná, ohromná a těžká bedna a zesilovač. Tenkrát
byly dva takové základní typy: Povolný a Kopálek a já jsem měl,
myslím, toho Kopálka. Ale byl to nějaký krám, protože když to
bylo potřeba pustit trochu víc nahlas, tak ty čtyři lampy, co tam by-
ly, se tak rozžhavily, že to svítilo jako žárovka, chrčelo a nehrálo.
To mě pronásledovalo celou dobu, ale kde člověk mohl sehnat
něco jiného? Tenkrát to nešlo, to až teG si na tu dobu vzpomínám
vždycky, když jdu kolem nějakých hudebních nástrojů a je tam
krám plný krásných věcí. Vlastně jsem si to vynahradil až teG, když
jsem si koupil dvěstěpadesátiwattového Warwicka, sice tranzistoro-
vého, ale když ho zapnu, tak hraje. Pokud ho pustím nahlas,
normálně mi to serve nohavice. To vybavení bylo blbé, ale nešlo
s tím nic dělat.

Čepelák: Dělal jsem zvukaře kapelám Žentour a Visací zámek.
Zároveň jsem hrál i s Genem a Arakaini se mi ozvali, že potřebují
ozvučit koncert. To bylo v roce 1984, v sestavě s Miloňem
Šternerem. Když jsem je zvučil poprvé, vyhrnula se na mě smršF
z beden, bylo to příšerné. Přišli mi hodně tvrdí, byl to fofr. Jezdil
jsem pak s nimi pravidelně. Zkoušeli ve Strašnicích a vždycky, když
jsem k nim zajížděl, urazil jsem si komínek od naftových kamen
v autobusu.

Ježek: O perspektivě se tehdy dalo mluvit jenom těžko. Nikdo z nás
nemohl říct: „Budeme to dělat dobře a když to budeme dělat dob-
ře, tak máme perspektivu.“ Tahle muzika žádnou perspektivu tehdy
neměla. Bylo nemyslitelné, aby se vůbec dostala někam do médií.

Miloň v extázi
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Nedovedu si třeba představit, že by nás ukazovali
v té době v televizi. Z toho hlediska nikdo z nás na
perspektivu nemyslel. Jen jsme doufali, že když se
nám bude dobře dařit, že nám třeba někdy někdo
vydá malou desku. Ale mám pocit, že si ostatní
hodně věřili a myslím, že v tom jsme se hodně
střetávali. Já jim tvrdil, že na to, aby si mohli věřit,
musejí hlavně umět na svůj nástroj, technicky ho
zvládnout, zvládnout své řemeslo a měl jsem tehdy
pocit, že někteří to řemeslo ještě neuměli. Ambice
určitě byly, ale ne v tom smyslu, že budeme slavní
a populární, a pak si nás lidi budou kupovat. To
nepřicházelo v úvahu. Šlo spíš o to, že dokážeme
udělat a budeme dělat muziku stejně dobře, jako ji
dělají za hranicemi, a budeme to dělat jako oni.
Tyhle ambice tam byly určitě vždycky.

Šterner: Hráli jsme v Ratajích, přijeli tam asi ve
čtyři odpoledne a koncert začínal od osmi. My
jsme si brzy a zodpovědně nazvučili aparáty, což
bylo tak kolem půl páté, a šli jsme do hospody.
Když jsme se vraceli k sálu, bylo tam plno lidí,
protože ještě nepouštěli dovnitř, a zpívali si písnič-
ky Arakainu. Konkrétně M jako metal zpívalo asi
sto lidí, a to bylo husté, až zamrazilo. Člověk věděl,
že opravdu přišli na Arakain. Skvělé! Dobrý koncert
byl také v Beštíně. Tam bylo taky napráskáno, pivo
zadarmo – a jen lidi, co přijeli s Arakainem, vypili
půldruhého sudu. Sál byl totálně narvaný a tehdy to
nedělal pořadatel jako dnes, ale třeba fotbalisti,
svaz žen nebo jiná podobná instituce. U vchodu se
dávalo za vstupenku sto padesát korun, což byly
tenkrát velké peníze, protože lístky v té době stály
normálně tak dvacet až třicet korun. Lidi přepláceli
u vstupu, aby se tam vůbec dostali!

Ježek: Když s námi hrál Miloň Šterner, vzal nás na
výlet k sobě do Hrádku u Rokycan, kde jsme se
zúčastnili nějaké zábavy. Na ní jsme se poměrně
slušně upravili. Spali jsme na spojených křeslech,
takže to nebylo moc příjemné. Ale ráno nám paní
Šternerová uvařila tak skvělou česnečku, že to byl
velký zážitek, protože nás zase postavila na nohy
a my mohli jet vesele zpátky do Prahy, to byla
nádhera. Z dnešního pohledu to bylo velmi náročné,
protože po práci jsme šli do hospody, potom na
zkoušku, trénovali jsme tak dvě a půl nebo tři
hodiny, a potom jsme to dojeli zase v té hospodě.
Já to měl ještě hodinu tramvají zpátky, takže to
bylo opravdu náročné.

Šterner: Na Festivalu politické písně ve Staré
Boleslavi byl taky Vitacit. Danny Horyna říkal, že
budou hrát trochu jinak, a odehráli nějakou písnič-
ku. Ovšem Aleš uvedl Arakain tím, že řekl: „Všichni
hrajou měkčeji, protože jsou na festivalu politický
písně, ale my jinak než metal hrát neumíme!“
A spustili jsme Ďáblovy soustružníky, což byl nářez
a psalo se o tom. Vzápětí jsme hráli v Kutné Hoře,
kde mimochodem mě a Jirku Urbana okradli. Vzali
mu tašku s oblečením a ladičkou, měl tam zrovna
i celou výplatu. Paradoxně nás tam pak zakázali,
protože někdo napsal, že jsme tam vyváděli hrozné
věci. Měli jsme prý rakve a kříže, což byl nesmysl,
protože jsme nikdy tyhle opičárny nedělali,
největší show byl plakát s Karlem kostlivcem. Asi
hledali nějaké záminky, těžko říct, zakázali nás
kvůli průseru, o němž nikdo z nás nic nevěděl.
Možná se báli toho množství lidí, které na nás
chodilo.

Ježek: Už si nevzpomenu, jak často se hrálo, ale
nebylo to nijak moc, asi jednou za tři týdny nebo za
měsíc. Aleš vždycky přišel se svým notýskem
a rozepsal, kde se všude bude hrát, měli jsme toho
plný kalendář a jak čas plynul, tak se postupně
vyškrtávalo a vyškrtávalo, až zůstal jenom sem tam
nějaký koncert. Nehráli jsme tak často, ale měli
jsme pocit, že hrajeme, hodně jsme zkoušeli.

Šterner: Abych nešel na vojnu, a taky kvůli kapele,
přihlásil jsem se na vysokou do Liberce, což bylo

Diplom pro skupinu z Festivalu politické písně

Miloň před davem na kolenou
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Te3 začne boj už vchází do arény
zbraň pevně v rukou a tělo samej sval

Nero si cvičí pohyb palcem k zemi
znamení prohry to gesto který znaj

Gladiátoři te3 jdou se na smrt bít
ví jeden každý že vítěz právo žít má

Poslední dva už zůstali tu sami
Spartakus drží svůj krátkej meč a štít

Tohle je souboj o vstup do vítězný brány
ten proti němu má trojzubec a sí.

Gladiátoři te3 jdou se na smrt bít…

Gladiátor

Neví nikdo v lóži senátorů
že už se blíží vzpoura otroků
Zatím se baví hledí na ně dolů

kdo koho zbaví na život nároku

Gladiátoři te3 jdou se na smrt bít…

Gladiátor

Za Bílou labutí
má stánek prodavač barev

na dvě tři mávnutí
přetře svět černobíle

Váží a do pytlíku balí
deka modrý za šest šedesát
ceny tu nestoupaj jsou stálý

Tak podle užití
z nich nejdražší je rudá

barva krve

V pět hodin zavírá
svůj stánek prodavač barev

ráno zas začíná
svůj obchod pošetilej

Váží a do pytlíku balí…
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šílené. Flákal jsem přednášky, protože důležitější pro mě byl
Arakain. Hrálo se poměrně hodně a nešlo to zvládnout. Úterky
a čtvrtky byly zkoušky, ve středu se většinou hrálo na Barče nebo
v Gongu ve Vysočanech a podobně, pátky a soboty byly zábavy,
neděle někdy taky koncert. Nestíhal jsem cvičit na kytaru, nestíhal
jsem pomalu ani koncerty. Jednou jsem měl zkraje školy povinnou
chmelovou brigádu a na koncert jsem se dostával tak šíleným
způsobem, až jsem myslel, že se neuskuteční. Z budky jsem volal
Alešovi, že mi ujel autobus, protože nás přivezli pozdě z pole,
a nevím, co budu dělat. Aleš z toho úplně šílel, protože to byla
zrovna Barča, kam se chystala spousta lidí a lístky už byly vyprodané.
Nakonec jsem se tam dostal včas, ale jenom díky stopu, na který
jsem měl štěstí. Kluci pak chtěli hrát další převzaté věci, které jsem
se prostě nestíhal naučit. Od Prahy jsem byl sto kilometrů a tahat
kytaru s sebou prostě nešlo, jelikož se hrálo hodně a já pořád
cestoval vlakem mezi Prahou a Libercem. Ze zkoušek a koncertů
jsem jezdil vlakem skoro o půlnoci, v Turnově byl ve dvě v noci
a další spoj jel až v půl čtvrté ráno. V půl osmé jsem přijel do
Liberce. Ta hodina a půl v zimě na nádraží nebyla nic příjemného.
Navíc strach, jestli vlak opravdu pojede. Ale tahat s sebou kytaru
a spát ve vlaku, aby mi ji někdo ukradl, to nešlo. V Liberci jsem šel
na přednášky a odpoledne jel zase do Prahy na koncert nebo na
zkoušku. Do toho všeho jsem nezvládal učit se ještě písničky a na
škole jsem se kvůli vojně udržet potřeboval. Ztrácel jsem dech,
bylo toho na mě moc a už to nešlo dál.

Brichta: Zakrátko jsme řešili další problém. Miloň nastoupil na
vysokou školu do Liberce a přestával stíhat. Ze školy ho nakonec
vyhodili, protože na to dlabal, a pak musel na vojnu. Vlastně u nás
zůstal necelý rok. S Jirkou a Mirkem jsme se onehdy jeli podívat do
Letňan na koncert nějakých skupin. A tak jsme slyšeli Železnou
neděli, v níž hrál Zdeněk Kub a Marek Podskalský. Předkapelou
byla jakási punková parta s bubeníkem Pavlem Podzimkem, který
nám později dělal osvětlovače s Honzou Vondráškem, jenž mi
v začátcích půjčoval kytaru Star 10, která byla oproti Jolaně zlatá.
Oslovili jsme Marka Podskalského, jestli nechce k nám, a on 

Aleš s Miloněm paří
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souhlasil. Někteří lidé to nesli zvlášF nelibě. Třeba
Zdeněk Kub, který měl Markovi za zlé, že dokázal
kapelu opustit. Kub předtím hrál ve skupině

Madona, mimo jiné i s Luborem Huňatou (později
pod pseudonymem Jan César 'zpíval' u Janečka).
My jsme se s nimi znali, protože chodili k nám do
zkušebny okukovat co a jak. Jednoho dne se tam
objevil i Pípa čili Marcel Novotný, který stále bás-
nil o tom, jak si jednou založí svoji metalovou
smečku (pamatuju se, jak tvrdil, že se budou
jmenovat Sacrificed Hell).

Urban: Miloň u nás vydržel necelý rok. Jak nás
nadchl a uspokojil na začátku, tak jsme postupně
zjišFovali, že se přestal vyvíjet a stačit našim poža-
davkům i častému zkoušení. To už k nám chodil do
zkušebny Marek Podskalský, který tehdy hrál se
Železnou nedělí. Občas si s námi něco zahrál a my
zjistili, že hraje lépe. Pak jsme se na něj jeli
podívat na koncert do Letňan a hodili jsme mu
lano, jak se říká. Do zkušebny k nám začal chodit
i Zdeněk Kub, jeho tehdejší spoluhráč ze Železné
neděle. Markův přestup proběhl u piva v hospodě.
Kde taky jinde.

Čepelák: Když Miloň odešel, trošku jsem koketoval
s tím, že bych u nich hrál, kluci mi to i navrhovali.
Ale já jsem bluesový kytarista a nemám tak rychlé
zápěstí. Zkoušel jsem si to doma, ale nešlo mi to.
Jedině kdyby hráli o polovinu pomaleji.

Šterner: Mně šlo především o lidské vztahy. Pokud
si s lidmi rozumím jako s kamarády, tak vždycky
společnou věc považuju zároveň za svou. Neumím
to dělat jakoby napůl, nechci mít třeba blbý zvuk
kytary, což jsem zrovna u Arakainu tehdy měl.
Možná na tehdejší dobu ne, ale když si to pustím
dneska, tak je slyšet, jak byl ten zvuk hrozný.
U Arakainu jsem to bral za své a hodně mě mrzelo,
když jsem musel odejít. V kapele byla jasná vazba
Jirky s Alešem, aF se hádali, nebo ne. Prostě oni dva

jsou Arakain – a už tehdy byli. Nikdo není schopný
napsat text tak jako Aleš. Brichta dělá dobré texty
a Urban dobrou muziku. A když udělá muziku

někdo jiný, stejně se
ty Jirkovy věci pozna-
jí. Muzika Jirky nebo
Aleše je Arakain.
Aleš dělal jiné věci,
už tenkrát tíhl ke
komerčnější muzice
než Jirka. Byla stravi-
telnější pro širší okruh
lidí. Přesto jsou feno-
ménem Jirkovy plou-
žáky, ty jsou nenapo-
dobitelné. Když jsem
poprvé slyšel Zimní
královnu, připadala
mi jak vánoční pís-
nička pod stromeček.
Byla sice krásná, ale
já se jí nejdřív smál
a nedovedl jsem si

představit, o čem bude. A Brichta k ní napsal text,
který k Arakainu sednul. V tom je genialita Jirky
i Aleše. Nakonec ta písnička vyšla tak bombasticky,
že by mě to předtím prostě nenapadlo. Jirku a Aleše
zřejmě jo. Třeba jsou v tom jako muzikanti dál.

Plakát kapely s aktuální sestavou

Miloň Šterner
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Nechám si zahrát
poslední valčík

už mě to tady vážně nebaví
Vedle nás juchá

plesovej proutník
při tancích, který cpeš mi do hlavy

Tak už dost!

Motýl mě dusí
a boty tlačí

ani pár deci to hned nespraví
Orchestr zahrál

prej pro ty mladší
jenže mám z toho uši děravý

Chvíle, kdy tě mám rád
jsou pořád kratší a kratší

pro tenhle životní styl
asi nemám dost sil
A tak ti povídám

tohle je poslední valčík
poslední, co ti dám

poslední, kterej ti zbyl

Nechám si zahrát…

Chvíle kdy tě mám rád…

Ve dveřích se zapříčí tvý mocný paroží
uvítá tě smích celý hospody

Jako pozdrav zvyk sis na dva prsty vztyčený
namlouváš si že jsou to jen náhody

Cornouto…

Mocterák se z tebe stává
tohle jen těžko uhlídáš
S kým zas je tvá drahá

nechce dát si říct
Tak a. jde k čertu !

Chtěl bys vědět co jí vlastně zajímá
balík prachů špíny někde vod lopaty

Zatváří se že jí hrozně dojímáš
a jak zmizíš zas si domů tahá chlapy

Cornouto…

Mocterák se z tebe stává…

���

Marek Podskalský 
Datum a místo narození: 5. 5. 1965 v Kutné Hoře
Rodinný stav: rozvedený
Děti: syn Daniel 14 let
Vzdělání: vyučen leteckým mechanikem
Zaměstnání: samostatně výdělečně činný
Kapely: Železná neděle, Arakain, Projektil, Merlin, 
Sing Sing, GAZ 69A

Podskalský: Zhruba ve druhé třídě jsem začal s hraním na klavír,
protože můj táta byl operní zpěvák, takže jsem byl k muzice veden.
Hrál jsem na něj asi osm let, ale moc mě to nebavilo. Pak jsem si
udělal přestávku, věnoval se sportu, ale nakonec zvítězila kytara.
Na koncertě Katapultu jsem totiž zjistil, jak dobře zní správně tvrdý
bigbít. Dva roky jsem si brnkal sám, a pak jsem šel na lidovou
konzervatoř. To už jsem si bokem zakládal kapely, třeba Železnou
neděli, z níž mě pak vyhmátnul Aleš Brichta. Později jsem se
ocitnul – vlastně omylem – na konkurzu do Arakainu, kam jsem
přišel podepsat smlouvu za Železnou neděli. Měli jsme hrát jako

Marek Podskalský se Zdeňkem Kubem ještě u Železné neděle

Na pódiu začíná být husto

MUZIKA

M. Podskalský
TEXT

A. Brichta
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jejich předkapela. Čekal jsem asi hodinu, mezitím
se střídali a předváděli kytaristi. Když jsem vytáhl tu
smlouvu, tak někoho napadlo, abych si s nimi taky
zahrál. 

Pamatuju si pak na zvláštní moment, který jsem
měl, když jsme byli v hospodě spolu s Nedělí, v níž
jsem ještě hrál. Vedle seděli kluci z Arakainu
a bylo domluveno, že si s nimi půjdu na zkoušku
zahrát. V Železné neděli tehdy hrál Zdeněk Kub.
Náhle se zvedli od stolu, že tedy jdeme hrát, tak
jsem šel s nimi. Vzal jsem do ruky kytaru a řekl
jsem, že musím jít, že si jdeme zahrát a měl jsem
z toho hrozně špatný pocit. Kluci tam stáli vedle
zkušebny a Aleš jim povídá: „Co jste smutný?“
A oni odpověděli: „Aby ne, když nám kradete kyta-
ristu!“ A bylo to jasné. Nastoupil jsem do Arakainu.
Zdeněk vlastně za chvilku také, takže jsme byli
opět spolu. Od devatenácti let tak hraju zábavy
a koncerty.

Vstupoval jsem do Arakainu s vědomím, že tahle
kapela půjde nahoru – a bylo to nejlepší období
mého života. Najednou jsem mohl hrát to, co mě
bavilo a k čemu jsem byl vyvolen. A mohl jsem to
dělat dobře, protože jsem uskutečnil to, co jsem
vždycky chtěl, a to je i velká duševní úleva.
Neohlížet se na peníze, ale vědět, že dělám něco,
co mě baví a má nějaký cíl. A s touhle partou to cíl
mělo.

Arakain jsem prvně viděl na Barče na jaře roku

1984, kdy po asi čtyřměsíčním zákazu vystoupil
poprvé v sestavě s Miloněm Šternerem a Vencou
Ježkem. Do té doby jsem chodil hlavně na Abraxas
a ke koncertu Arakainu mě dotáhl až můj kamarád
Martin Kokeš. Parta muzikantů zahrála skladby
M jako metal, Jsem trochu jako, Nikotin, Útěk,
Démon alkohol, Rocker, Le Mans. K tomu přidali
blok zahraničních předělávek od Motörhead, Judas
Priest, Iron Maiden, Venom a dalších – a rázem
změnili můj život. Dostali mě zejména svým podá-
ním Countess Bathory od Venom a stal se ze mě
v té době ortodoxní metalista a Arakainista. Muzika
jako taková mě však vzala asi jen z poloviny.
Podstatný pro mě byl i názor, tlak a projev, kterým
se Arakain prezentoval z pódia. Dobré texty (i když
tehdy ještě hodně tematicky spojené s metalem),
preference muziky před nějakým laciným
divadlem. Dnes si samozřejmě vzpomenu na
neurovnanost v pohybu na pódiu, kdy improvizace
a pocit z muziky převládly nad tím, jak by měla
kapela vypadat jako celek. Nástroje, které si
vyžadovaly pravidelné přestávky na doladění mezi
skladbami. Špatný zvuk, občasný pískot a vazby
lezoucí z reproduktorů. Ale nikdo to v té chvíli
nevnímal, protože hrál Arakain – a hrál zatraceně
dobře. Byla to kapela úplně jiná, než všechny
ostatní do té doby. Nenasadila do českých zemí jen
heavy metal, ale zároveň svůj vlastní styl, díky
kterému se tak rychle dostala do popředí zájmu
posluchačů. Už tehdy bylo poznat, že z Arakainu
může být jednou úspěšná a dobrá skupina, pokud
udrží tempo a směr, kterým se vydala. Každého půl
roku pět nových, původních písniček, zlepšování

Nádherná fotka nové sestavy s Markem Podskalským 
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Vždycky byl mimo
zkoušel plivat proti větru

myslel, že celej svět
se jenom kvůli němu pokloní

Dělat ho nebavilo
tak s tím prostě seknul

sehnal si starej kvér
hned rostlo jeho sebevědomí

Přišel s tím nápadem
prostě tak rázem
že udělá banku

a tenhle jeho kvér
mu bude sloužit jako heslo

Všichni se zasmáli
je prostě blázen

to by musel jet v tanku
Libovej frajer

a jestli vážně šílí
napíše si symfonii

pro elektrický křeslo

Řek, že si klidně zkusí
chu. pár tisíc voltů

jde na to třeba hned
a strach to zmáčknout na něj neplatí

Chce jezdit v cadillacu
kouřit lepší sortu

budem z těch našich sfér
jen zírat, jak ty prachy utratí

Když nastal druhej den
že byl jeden z nás

tak žádný „staň se co staň“
šli jsme radši hlídat

jenže bankou už se jeho „Ke zdi!“ neslo
Ticho tě ohluší

pak slyšíš svůj hlas
„Blázne zaho3 tu zbraň!“

jak zazní výstřel
víš, že začal psát v tu chvíli

svou šílenou symfonii
pro elektrický křeslo

Přišel s tím nápadem…

Když nastal druhej den…

��	

instrumentality, přesnosti a zvuku, vzrůstající důraz na vlastní
tvorbu. Vnímal to každý, kdo na Arakain chodil, a kromě toho se
mohl každý skvěle vyřádit v kotli, kde jsme společně s dalšími
rozdírali rukou džíny v oblasti stehen. Nevynechal jsem jediný
koncert Arakainu v Praze a časem jsem se začal vypravovat i na
zábavy v okolí. Postupně jsem se vetřel i do kontaktu s muzikanty
z kapely a tento vztah se vyvíjel, ale to až o něco později. (Kania)

Už si přesně nepamatuju, kterého dne to bylo. Ale prvnímu setkání
s Arakainem předcházela jedna zkušenost. V pražské Barče jsem byl
poprvé na skupině Turbo. Bylo mi čtrnáct let a nešlo o můj první
rockový koncert. Nicméně se nestalo nic výjimečného. Několik
desítek posluchačů, pár pěkných holčiček, vcelku standardní
záležitost, byM to byl pro mě, vzhledem k tehdejšímu věku, svátek. 

Po čtrnácti dnech jsem jel na Barču jiným směrem, od stanice
metra Želivského. Již tam mě zarazila nebývalá koncentrace
'mániček'. K jednomu týpkovi jsem se vydal pro radu, kterak do
jámy lvové. „PojeO se mnou!“ zahřměl. Shodou okolností jsem se
v sále posadil vedle něj (tehdy se samozřejmě v sále ještě sedělo).
Určitě jsme zezadu vypadali jako otec a syn. On dva metry, já
dítě v prvním ročníku. Nastoupila kapela a já se chtěl vytáhnout.
Zakřičel jsem z plných plic: „Arakáááin!“ Čahoun ležérně otočil
hlavou o devadesát stupňů doleva a pronesl: „To není Arakain, ale
předkapela.“ 

Aleš v rytmu zábavy, v pozadí Venca Ježek
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V průběhu přestávky jsem šel na chodbičku zakou-
řit si a odskočit na záchod. Jenže když jsem se
okolo sebe rozhlédl, viděl jsem samé starší vlasatce
nejméně o hlavu vyšší. Na mysli mi vytanuly
řeči o drogách a špatné společnosti, které se tehdy

mezi rodiči šířily v důsledku rockové hudby.
Zkrátka a dobře, na ten záchod jsem raději nešel.
Stejně jsem vypadal jako dítě a cigaretu jsem spíš
schovával, než abych se chlubil a upozorňoval na
sebe. Tuším, že se tehdy na podobné akce pouštělo
až od patnácti.
Ovšem co se dělo potom, na to jsem rozhodně při-
praven nebyl. Rychlý, ostrý heavy metal, spousta
železa, řetězů, pyramid, kouře a texty, které mi
u jiných skupin chyběly. Byly přesně o nás,
o učních a fanoušcích, kteří mají dost těch zajetých
pořádků, co, kdo a jak má vypadat. 
Bylo rozhodnuto! Přišel čas změny. Arakain byl
první vlaštovkou u nás. Později jej následovalo
mnoho mladých i starších partiček, protože spojení
heavy metal působilo doslova magicky. Psal
se podzim 1984 a Barča se stala mým druhým
domovem a centrem metalové hudby. (Němec)

Brichta: Koncert se židlemi si už dnes málokdo
vybaví, ovšem tehdy byla doba zcela jiná. Ba přímo
zvrácená. Takové bylo prostě nařízení. Fanoušci
stáli na židlích a pořadatelé chodili a tahali je za
rukávy, aby slezli. Staří dědkové se hádali
s mládím. Trvalo pár let, než někoho napadlo
prvních pár řad vyklidit. Pak je třeba na Barče
úplně schovali do postranních prostor. Ale ta
přiblblá vyhláška prostě existovala. Když koncert,

tak židle – a divák mohl jedině tak tleskat a chrastit
řetízkem na ruce. Bez židlí pouze taneční zábavy,
na nichž lidé krouží. Později jsme si už dávali do
smlouvy, že koncert bude bez židlí. Bez pardonu!
Bolševici brali každý koncert jako výchovný.

Les vztyčených rukou

Marek Podskalský
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Začalo to v pátek
jako správnej fór

kluci hudbou zblázněný
všichni měli svůj vzor
Připadlo nám krásný

svojí muziku hrát
odhodlaný, zmámený
všechen čas tomu dát

Cesta, kterou to táhnem
je dost dlouhá

když se upíšeš, zbývá
za svým stát

Nečekat, že nám svět hned
padne k nohám

až ti postaví hráz
trablů sto padesát
nesmíš to vzdát

Jeden lidovku z houslí
začal na bicí hrát

druhej s kytarou trápení
prožil na každej pád

Šli jsme strachem bledý
zahrát písniček pár
vyděšený, zpocený

z toho, jak bouřil sál

Cesta, kterou to táhnem…

Nikdo nejsme profík
hrajem tak, jak se dá
žádný oči sklopený
rovně tak, jak se má
Měli jsme svý plány

každej svůj ideál
zůstalo nám souzený
bít se za svůj styl dál

Cesta, kterou to táhnem…

���

Když jsem – coby věrný fanoušek – chtěl mít všechno, co se týkalo
Arakainu, opisoval jsem si i texty. Měl je můj kamarád, který mě
vlastně k Arakainu přitáhl a jehož máma se znala z práce s Mirkem
Nedvědem, od něhož získávala všechny protekční materiály
o kapele. Mirek měl u textů i své ručně psané poznámky, z nichž si
dodneška pamatuju naprosto dokonalý záznam k začátku
Metalománie: 1) bordel, 2) 4krát činel a dál už začínal text: Slanej
pot pálí, světla krev ti uvaří… Když si pustíte Metalománii, zjistíte,
že lépe to asi popsat nešlo, a navíc to vypadalo hodně metalově.
K téhle písni se váže ještě jedna moje zvláštní a důležitá vzpomínka.
Zhruba v té době jsem potkal nedaleko svého bydliště Miloně
Šternera. Dal jsem se s ním do řeči, i když v tom čase jsem ještě
osobně nikoho z Arakainu neznal. Měl chvilku čas, tak jsem ho
pozval k sobě domů a pustil jsem mu tehdy novou desku Accept –
Metal Heart, kterou ještě neslyšel. Nechal jsem si od něj podepsat
plakát Arakainu, který jsem měl na stěně, a on si samozřejmě všiml
i vlajky; ta visela přes záclony. Byla to oranžová látka, na níž jsem
si podle šablony nastříkal sprejem nápis Arakain, heavy metal
a čtyři blesky v rozích. S ní jsem chodil pařit do kotle. A tak mi
prozradil, že tahle vlajka inspirovala Aleše při psaní textu právě
k Metalománii (Transparenty v rukou, to je snad mámení…). Byl
jsem z toho úplně u vytržení a za nějaký čas jsem si to osobně
u Aleše ověřil. Vlajku mi za dva roky ukradli v Lukách nad Jihlavou,
to už jsem jezdil s Arakainem jako bedňák a má 'slavná' vlajka se
věšela nad pódium. (Kania)

Aleš Brichta – modla všech mániček
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Arakain stoupá vzhůru
(1985 – 1986)

Ježek: Velký úspěch jsem měl na jednom koncertě
se speciálním kostýmem, který sehnal Mirek
Nedvěd. Polovinu jsem odehrál oblečený jen
v hrubé poustevnické kutně s velkým křížem na
prsou. Lidem se to děsně líbilo. Já to vydržel jen půl
koncertu. Bylo to příšerně nepohodlné. Píchalo to,
bylo mi horko a do bosých nohou se mi zadíraly
třísky z pódia.

Brichta: Pominu-li několik prvních koncertů, tak
jsme nikomu nedělali předkapelu. Vytvořili jsme si
okruh věrných fanoušků a ti na nás, hlavně později,
chodili na Barču. Snažili jsme se pomoct kapelám
z venkova a často jsme je brali před sebe do Prahy.
Vzpomínám kupříkladu na Ampér, Hever,
Gencianu, Fata Morganu a další. My jsme třeba ně-
kam vyjeli a kluk přinesl nahrávku. Jelikož tady ne-
bylo mnoho skupin, které by se k nám hodily, nebo
s námi chtěly hrát, tak jsme sem tahali přespolní
party. Ovšem nebylo to jako dnes, kdy fungují
výměnné kšefty, že my vás vezmeme sem a vy
zase nás k vám. I když se samozřejmě někdy stalo,
že nás pozvali k nim, ale nebylo to tak míněno.

Podskalský: S Arakainem bylo hraní už opravdové.
Předtím jsem hrát skladby od Judas Priest a Iron
Maiden, prostě své vzory, ale v Arakainu to bylo
o něčem jiném, skutečném. Hráli jsme dobře, měli
zkreslené kytary – když jsme třeba hráli Motörhead,
byl ten zvuk skoro stejný, jako měli oni. Já jsem pak
musel vystřídat spoustu efektů, kytar, snímačů
a strun, než jsem se dopídil k tomu zvuku, jaký má
být. I Slávek Janda říkal, že Arakain byl vždycky
nejtvrdší, protože zněl jako západní soubor. Začalo
to být náročné, protože jsme potřebovali nové
kytary, zesilovače, učili se hrát a u videa jsme
odkoukávali, jak se to má dělat.

K May Day udělal Aleš text, který
nikomu nevadil, tak jsme s ní absol-
vovali Festival politické písně a pro-
šli jsme. Nastoupili jsme v kvádrech.
Bylo to dost směšné, protože jsme
vypadali jako kvintet manekýnů,
a přitom spustili takový nářez.
Dostali jsme nějakou vysokou
sklenici jako pohár. Oblékli jsme se
takhle schválně, abychom jim
ukázali, že v oblečení to není.
A nechtěli jsme zahrát ani nic
měkčího, ani pomalejšího, a tak
jsme do nich nasypali May Day.

Ježek: Nejvíc koncertů bylo po
Praze, samozřejmě na Barče, Smí-
chově, Novodvorské, zážitek byl 

i hrát poprvé v Lucerně – tenkrát to bylo s Pumpou
a Dr. Max. Myslím, že jsme se tam neztratili, lidi na
nás reagovali stejně bouřlivě jako na Pumpu, která
v té době byla hodně populární. Venku pak byly
tancovačky, které mě hodně bavily, ale nedokázal
bych ta místa rozlišit, už se mi ty vzpomínky
prolínají do jednoho proudu. Ale vždycky to bylo
příjemné. Tam se z nějakého našeho zaváhání
nestřílelo, my jsme se vždycky dobře pobavili
a lidi taky. Největší zážitky pak asi přinášel zvukař
LáGa Čepelák, u kterého člověk nevěděl, jestli se
ožere hodně nebo málo, a podle toho nám se
zvukem prováděl různé podivnosti.

K metalu neodmyslitelně patřily pruhované kalhoty

Plakát aktuální sestavy s podpisy sestavy následující, levý z nich patří Lucii Bílé
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Svoje malý já
skrytý za velkej strach
zavíráš ho do čtyř stěn

Řeči ublížený
potom u piva král

jak chceš z toho vyjít ven
Když bys měl se snažit
jenom výmluvy znáš

přesně tohle je tvůj styl
Svou věc nedotáhneš
v čem to vězí to víš
málo vůle, málo sil

Vstávej
nejsou zdarma výhry

už máš svůj čas
Vstávej

kolečko jsi v hodinách
Vstávej

nezkoušej se tvářit
že jsi ztratil hlas

Vstávej
je to daný, je to v nás
za svou věc se brát

Svoje malý já…

Vstávej…

Řídíš svý rychlý auto
čerstvej dar, co dostal vzornej syn

Blázen dost velkej na to
aby hnal ho na plnej plyn

Nocí se jen tak projet
jenom sám, to vždycky byl tvůj sen

Svítí světla dvoje
vyjíždíš už z města ven

Snaž se
tak snaž se

snaž se dojet
Snaž se

tak snaž se
snaž se dojet

celej zpátky domů

Řídíš svý rychlý auto…

Snaž se…

��#

Fotbalový mač v Praze-Modřanech byl velký zážitek. Nejdřív se nic
moc nedělo, i když fanoušků přijelo poměrně dost. Tuším, že byly
nějaké organizační problémy. Nakonec se přece jen začalo hrát.
Arakain proti Orientu. Byla to skvělá zábava. Každou chvilku se
nějaký muzikant svalil na trávník a u čáry připravená zdravotnická
jednotka rychle vystartovala k 'pacientovi'. Fór spočíval v tom, že
údajný doktor před sebou tlačil kolečko a na něm basu lahváčů.
Jakmile to zpozorovali ostatní, ihned sebou práskli o zem a naříkali,
jak potřebují pivní pomoc.
Po několika prvních minutách s dechem nevydržel kapelník
Orientu, Jindra Pavlišta, a chopil se mikrofonu. To byla snad ještě
větší sranda. Jeho vtipný moderátorský projev díky jadrnému 'r'
získal na metalovém přízvuku a komentoval výkony spoluhráčů
i protihráčů přímo fantasticky! Soutěž o prasklé bránice však neměla
mít dlouhého trvání. Po fotbálku nejdřív nastoupil Orient s tehdejší
hitovkou Lojzo vstávej, což byla předělaná skladba Burning od
Accept, kteří byli tehdy u nás jako jedna z mála německých kapel
hodně populární. Bylo to v době, kdy thrashmetalovou trojku 
Destruction, Kreator, Sodom v tuzemsku znali jen zarytí fanoušci
a sběratelé.

Pak nastoupil Arakain (to bylo v čase, kdy Brichta hrál na baskytaru,
ale o tom až později), ale po několika skladbách (vzpomínám, že
tamější zvuk nebyl nic moc a vystoupení Orientu mi připadalo
kvalitnější) vtrhlo na hřiště velké množství tehdejších esenbáků

Podepisování na ňadra, tentokrát přes tričko
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a začali nás odzbrojovat od pyramidových pásků
a postupně nás odvážet pryč. Ještě štěstí, že už jsem
měl občanský průkaz. Asi čtrnáct dní. (Němec)

Rož4alovský: To už jsem kopal za barvy Orientu,
měl jsem horečku osmatřicet a půl, takže jsem
fotbal ani nehrál, snad jenom chvilku. Bylo to
strašně dlouhé, lidé se nudili a policajti už to
pomalu obšancovávali. Pak jsme chvilku hráli
v takové boudě hned u hřiště. Arakain ani nedohrál,
protože tam najednou vtrhli policajti, začali lidi
stavět ke zdi, strhávali jim náramky, házeli to na
hromadu, nakládali lidi do antonů a odváželi je do
Braníka jak kyvadlovou dopravou. Ani nevím,
jestli hrála Kozlovka.

Podskalský: Všichni jsme používali zesilovače od
Rudy RožGalovského, protože Marshally tady
nebyly. Já jsem měl od táty, který jezdil do
Německa, dva reproduktory Celestion, což byla
velmi dobrá značka. Ale ještě jsem potřeboval
nástroj, takže jsem opět přes tátu sehnal z USA
kytaru Krammer. Byla na zakázku, jenomže se to na
celnici zastavilo. Pomohl mi Aleš Brichta, protože
byl inženýr přes export-import, sehnal mi nějakého
odhadce, ten ji ocenil na dvanáct a půl tisíce,
i když skutečná hodnota byla dva tisíce osm set
marek, čímž mě clo stálo jenom tři tisíce. V roce
1985 to byla jedna z nejlepších kytar v republice.
Tenkrát se na ni ptal i Michal Pavlíček a Richard
Kybic. Byla hodně známá, muzikanti se na ni
chodili na koncerty dívat, jak vlastně vypadá. Pak
mi ji někdo ve dvaadevadesátém odcizil, když nám
vykradli zkušebnu, a od té doby se nikde neobjevila.

Ježek: Na jedné zábavě se mi líbilo, jak tam za
námi přišla nějaká děvčata, vyhrnula si trička, a my
jsme se museli podepisovat na jejich ňadra. Když
jsem to pak vyprávěl své manželce, tak to
nekvitovala moc s povděkem. Nejlepší bylo, že
jsme se podepisovali normální propiskou, takže to
pro ty holky nebylo asi moc příjemné, ale držely
statečně.

Podskalský: Mám pocit, že to byly Tři Dvory
u Kolína (Byly to Votice – pozn. Aleše Brichty).
Po desáté hodině už byl každý unavený, žádné
pořádné šatny tam nebyly, tak jsem šel na záchod,

Marek Podskalský s ’PinOou’ Vilasem

LáOa Čepelák za volantem (určitě jede do Kerska)

Kde že to ten pražec je?
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Vždycky měl jsi svou hlavu
neskákal na povel

necouvnul, když's byl v právu
tím získal dost nepřátel

Svýho slova sis hleděl
za svou pravdou jsi stál

říkali, že jsi rebel
proti zdi čelem zkoušel jsi projít dál

Te3 už máš svoje cíle
který splnit bys chtěl

pochop, nastala chvíle
abys ze3 obešel

Pravda není vždy čistá
měl bys nechat jí čas
místo toho se chystáš

jít do zdi čelem a nos si rozbít zas

Zůstal jsi rebel
a prohry tě nezlomí

Zůstal jsi rebel
to nespálí mráz
Zůstal jsi rebel

chceš mít čistý svědomí
Zůstal jsi rebel

jde jiným to snáz

Máš věčně děravý kapsy
nechceš znát to, co sám necítíš

Víš kdo jsi a kam patříš
co máš rád a co mít nemusíš

Znáš spoustu šedivejch lidí
který chtěj vypadat nejlepší

mít to, co hned se vidí
všechno nej, jsou jiný než jseš ty

Nechceš si hrát
na to, jakej jsi zázrak
každej a. myslí si svý

Nechceš si hrát
na to, jakej jsi zázrak
to co jde z tebe je tvý

Máš věčně děravý kapsy…

Nechceš si hrát…
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že se trochu opláchnu. A jak jsem se oplachoval, sundal jsem si
lennonky, které měly pérka za uši, aby nepadaly, a pověsil jsem je
na takovou římsu. Chci si je pak vzít – a ono nic. Tak říkám
osvětlovači Honzovi Vondráškovi: „Hele, Honzo, dej mi ty brejle,“

a on: „Já je nemám.“ Tak jdu do šatny a Aleš s becherovkou v ruce
povídá: „Za pět minut jdem na to.“ Já říkám: „No tak to nevím, já
nemám brejle.“ Obrovský smích, padali ze židlí a já jim vysvětlo-
val, že fakt nemám brýle a bez nich na to nevidím. „Tak si dej vejš
popruh!“ Já tvrdil, že stejně nic neuvidím. Byl tam bedňák Vítek
Kopecký, toho jsem pak poprosil, aby mi půjčil svoje, sice jinak
dioptrické, ale aspoň jsem viděl na struny.

Ježek: Příjemné byly ranní zastávky v motorestu v Kersku, když jsme
se vraceli z hraní. Tam se všichni bigbíFáci k ránu stahovali a vždycky
jsme se tam tak potkali alespoň s jednou další kapelou, která se
taky vracela z kšeftu zpátky do Prahy.

Čepelák: Do Kerska jsem jezdil s tou podmínkou, že je ráno nebudu
muset rozvážet po Praze. Kersku se říkalo Rockersko, protože se
tam k ránu sjížděly z tancovaček kapely. Já pil kafíčko, ostatní lili
kořalku a demolovalo se. A v sedm ráno jsem se je snažil úplně
namol vyhodit v Praze na Černém mostě z autobusu. Všichni mrtví,
patnáct ožralých ksichtů. A když jsem je vyhazoval, tak jsem byl
samozřejmě největší čůrák.

Görgel: Pamatuju si na skandování: „LáOa jede do Kerska!“ Vzniklo
už za doby, kdy přede mnou řídil LáGa Čepelák, a přešlo to i na mě.
Vraceli jsme se třeba z Domažlic a museli jsme jet přes Poděbrady,
abychom jeli přes Kersko. Nebo jsme projeli celou Prahu, kde nikdo
nevystoupil, dorazili jsme do Kerska, tam jsme si dali do palice
a pak teprve se jelo domů. Musel jsem do Kerska, aF jsme jeli
z kteréhokoliv směru republiky, protože jsme měli žízeň. Jednou
jsme se potkaly asi čtyři kapely najednou. Pamatuju se na Orient,
TAM a Lucku Bílou s námi. Zvukař Ivan Číla jezdil s jukeboxem
vytaženým ze zásuvky po restauraci a na něm měl dvě svíčky.
A když mu někdo vrazil do pusy korunu, začal zpívat. Distingovaný
číšník dal Pavlištovi z Orientu lístek, ten si vybíral, co všechno
by mohlo být dobroučké. Načež číšníkovi zavřel lístek před obličejem   

Jirka s Honzou Vondráškem, osvětlovačem kapely
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a řekl: „Dám si vodku, to říkám já, K. H. Frank!“
A praštil do stolu, až všechny sklenice popadaly.
Vrchní nemrkl brvou a vodku přinesl.

Urban: Nechali jsme tam vždycky tolik peněz, co
tam nevydělali za celý týden! Měli z nás tržbu a my
mohli dělat to, co nikde jinde. Například mezi
Orientem a Arakainem byly války v hranolkách,
létaly vidličky apod. Dnes vede kolem oblasti

Kerska dálnice, takže tento legendární muzikantský
motorest zašel na úbytě. Kdykoliv jedeme okolo,
tak si na ty noci vzpomenu, kdy jsme se po ranním
návratu do Prahy potáceli do svých domovů nebo
rovnou do svých zaměstnání.

Podskalský: Bylo to hrozně úmorné, dělal jsem
v Avii Letňany leteckého mechanika, takže se třeba
stalo, že jsme přijeli v šest ráno z kšeftu, vystoupili
s Alešem na náměstí I. P. Pavlova, já vzal kytaru
a jel do Letňan rovnou do práce; Aleš taky. V práci
jsme měli houby výsledky, bylo to hodně náročné.

Ježek: Pracoval jsem jako programátor v důchoGá-
ku – Úřadu důchodového zabezpečení. Dělal jsem
u sálového počítače, který je už dávno ve šrotu.
Mělo to výhodu, že do práce jsem chodil normálně
s baskytarou. Byla tam taková ohromná tiskárna, za
ní jsem měl židli. Tam jsem se zašil a mohl si cvičit
a hrát. To byla obrovská výhoda toho povolání.
A když jsme někde hráli a já šel pak rovnou do
práce, mohl jsem tam tu noc dospat.

Politický tlak, který na nás působil, byl příšerný.
Vzpomínám si, že jsme byli předvoláni na Obvodní
národní výbor Prahy 10, kde jsme se museli zod-
povídat z toho, že hrajeme ve zkušebně příliš hluč-
ně. Někdo nás udal a dokonce jsme snad dostali
nějakou pokutu. Každou chvíli se ve zkušebně obje-
vil nějaký záhadný člověk v civilu, měl na řetízku
odznak a kontroloval, co tam děláme, pořád se tam 

Svatba Vency Ježka, Jirka Urban coby svědek

Alešův klasický postoj se zalomeným stojanem

První důležitý článek o kapele na celou stranu v Melodii
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Proniká na dno tvých snů
hledá svá tajná přání

Pokušení ve všech formách
proti tomu se těžko bráníš

Korupce, služby, protislužby
zaběhlý obálek systém
Podívej jak se to dělá

když chceš, tak je to prosté

Dobře ví, co na koho platí
mistr léček a různých kliček
Argument – prý proč nebrat
budou z toho od auta klíče

Vidíš ho, jak se snaží
dohnat tě k svému cíli
Svědomí nesmíš ztratit
unikáš v poslední chvíli

Chce tě lapit a nepustit víc
Když se to zdaří tak nemůžeš nic

Už se sápou ven ze tmy
ruce zla nedočkavý

Už se sápou ven ze tmy
uhni včas, nenech se chytit

Napřahá k tobě z temnot
svoje chtivý ruce

Zlo – chce tě stáhnout dolů
Zasekne první drápek
jemně, ne moc prudce

Zlo – chce tě stáhnout dolů
Úplatkem páteř křiví
už leze ze svý sloje

Zlo – chce tě stáhnout dolů
Ukrytý třeba v ženě

šeptá: „Chtěj a jsem tvoje“
Zlo – chce tě stáhnou dolů

Chce tě lapit a nepustit víc…

Už se sápou ven ze tmy…
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kolem rojily podivné existence. Některé věci jsou s časovým
odstupem k smíchu. Alešovi se například na nové plakáty nepoda-
řilo protlačit výraz heavy metal – to bylo moc kapitalistické. Slovo
metal ale prošlo – při schvalování se mu podařilo úředníka
přesvědčit, že je to ruský výraz! A vzpomínám si i na přímý zákaz,
kdy Marek Podskalský přinesl výstřižek z nějakých okresních novin,
v němž stálo, že hudba Arakainu připomíná zvuk startujícího
tryskového letadla, že nosíme černé hadry a hákové kříže, že jsme

vyhodili proud ve vesnici a ohrozili tím hospodaření Jednotného
zemědělského družstva a že mršíme socialistickou kulturu. Když
jsme to četli, náramně dobře jsme se bavili a měli jsme z toho
strašnou psinu. Bohužel se během několika dnů dostavila oficiální
reakce režimu. Najednou Aleš přišel se svým zápisníčkem
a proškrtali jsme všechny termíny koncertů na následující čtyři
měsíce. Prostě jsme nehráli. To byla samozřejmě otrava, protože
tahle muzika se musí dělat pro lidi a hraní ve sklepě nikoho dlouho
nebaví. Navíc jsem v té době nic moc nevydělával, a tak i nedostatek
financí byl nepříjemný. Všechny ty věčné opravy basového aparátu,
struny, trsátka, občerstvení před zkouškou, občerstvení po zkoušce
– to všechno něco stálo.

Podskalský: Tím, že nás později zakázali, jsme získali obrovskou
popularitu. Dali jsme si pauzu, zkoušeli nové věci a čekali, až
budeme moct zase hrát. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že bychom
měli skončit, že by nás zatrhli úplně. My jsme se o politiku nezají-
mali. To se ale muselo pracně vysvětlovat na Národním výboru,
že chceme hrát muziku, že chceme hrát pro lidi a proti politice nic
neděláme. Pořád se ale musely dělat přehrávky, schvalovat texty,
zkoušky – kolik křížků je v E-dur, kolik v D-dur, a taky zkoušky
z politické situace a co si o ní myslíme. Měli jsme štěstí, že v komi-
si seděl Radim Hladík, a ten nám poradil, abychom těm třem ženám
koupili balantinku, že nás nechají. Kvůli tomu, že nevíš, jaká je
politická situace v Afghánistánu, přece do smrti nezůstaneš viset bez
hraní.

Ježek: Dobře si pamatuju na jeden koncert v Ládví. Byl to perný
den. Přípravy na vystoupení začaly už brzy odpoledne. Stavěli jsme
aparát, pak byla zvuková zkouška a hromada dalších věcí. Koncert
se docela vydařil, a tak jsme se po něm zašli občerstvit do tamější
restaurace. Dal jsem si asi dvě nebo tři piva a následovala společná
cesta domů noční tramvají. Představoval jsem si, jak dojedu na
ubytovnu na Smíchov, kde jsem tehdy bydlel, jak nemám žádné

Na jedné z tancovaček



56
57

58
2
��
9:

;
(
��
<=

 >
6
;
��
��

��
��
��
��

?�zásoby jídla a jak budu mít příšerný hlad až do
rána. Proto jsem se rozhodl, že vystoupím na
Václavském náměstí a dám si ve stánku buřta. Na
zastávce ve Vodičkově ulici jsem se s kluky rozlou-
čil. Vystoupil jsem z posledního vozu tramvaje
a začal přebíhat ulici. Najednou proti sobě vidím
ohromnou záři a došlo mi, že je to nějaký průšvih.
Pak jsem se lehce probral, až když jsem seděl
u sloupu naproti v průchodu, kde byla Polská
kultura, a viděl, jak se ke mně sklání policajtská
čepice. Tak jsem si říkal, že to bude asi nějaký
průser. Špatně jsem mu rozuměl a rozmazaně ho
i viděl, tak jsem si protřel oči a najednou jsem
s hrůzou zjistil, že mám obě ruce od krve. V první
chvíli jsem si myslel, že jsem dostal někde přes
hubu, pak jsem zase upadl do bezvědomí a probral
se až Na Františku v nemocnici. Ale celkem
vzato – na to, že jsem se srazil s tramvají, jsem
dopadl celkem dobře. Měl jsem rozbitou hlavu, asi
čtyři stehy a zlomenou klíční kost. Ruku mi dali do
sádry, ležel jsem týden v nemocnici, hrát jsem
samozřejmě nemohl, takže Aleš narychlo nazkou-
šel basu a museli to celé dva měsíce zvládnout
beze mě.

Dobře si na ten čas vzpomínám. Přišel jsem na
koncert, Venca nikde, Aleš na pravé ruce černý
šátek a drhnul baskytaru. Po koncertě jsem zašel za
Urbanem a optal se, co se přesně Ježkovi stalo.
Jirka s klidem odvětil: „Přejela ho tramvaj!“
(Němec)

Görgel: Dělal jsem se zvukařem Petrem
Neplechem. Jezdili jsme třeba s kapelami Dux
nebo Rock automat s Luckou Bílou. Poprvé jsem
byl s Arakainem na Barče někdy v roce 1985.
Zrovna v té době hrál baskytaru Aleš Brichta,
protože Venca Ježek byl po nehodě, jelikož

přehlédl tramvaj. To jsem viděl kapelu poprvé
a vůbec se mi nelíbila. Brichta jenom řval; mně se
Arakain začal líbit až od Salta Mortale. Nikdy jsem
moc tvrdou muziku neposlouchal, ale tahle deska
byla zlomová, jelikož Aleš začal zpívat.

VláOa Görgel měl věčně špinavé ruce od oprav autobusu

Marek dělal ksichtíky i při hře

Mirek Nedvěd odchází z kapely
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Je spousta věcí
které nám nedají spát

z vyhaslejch očí
píšou se kroniky ztrát
Někdo si plní kapsy

jinej čeká na válečnej řád

Nemůžem nechat
šerify dějiny psát

ještě by chtěli
se zbraní ruletu hrát

To, co se v hlavách honí
nesmí přinést někomu hlad

Myšlenky jsou černý a bílý
musíš je přebrat jak hrách
myšlenky jsou černý a bílý
zlý nepus. přes vlastní práh

Je spousta věcí
které nám nedají spát

z vyhaslejch očí
píšou se kroniky ztrát
Neztra. úsměv dětí

které neví, co je to strach

Myšlenky jsou černý a bílý…

Zvláštní noc někdy v půlce léta
chvíle, v který s ničím nepočítáš
Na tramvaj chtělas čekání zkrátit
jak to bejvá příští večer byl náš

Společný tahy pro zbytek prázdnin
úlety, co nikdo nevyčítá

Pak přišel čas první hádky
tvoje slova, svět, že nejsem jen já

Přiznání, který těžko se snáší
stále dál po svém, že bys chtěla si žít

znát noční taneční sály
Tak jsem řek, že už tě nemusím mít

Dny te3 jdou a v nich večery prázdný
před sebou stůl, přístroj telefonní

Přemýšlím, co bych ti vlastně měl říct
přitom vím, že už nezazvoní

Jsi motýl noci
chci tě, přitom tě proklínám

Jsi motýl noci
smrtihlav, co chce zůstat sám (sebou)

Zvláštní noc někdy v půlce léta…

Jsi motýl noci…

�?	

Podskalský: U Zdeňka bývaly velké mejdany. Jeho rodiče měli byt
asi 5+1 a když byly nějaké velké přejezdy a měli jsme mezi nimi
v Praze pauzu, častokrát se spalo u Zdendy. Stalo se, že zaklepali
rodiče, někdo otevřel a běžel pro Zdeňka: „Hele, nějaká paní tě
chce!“ A on jen zahulákal: „Neblbni, to jsou moji rodiče!“

Byt rodičů Zdeňka Kuba byl famózní! Já byl celý život zvyklý na
'králíkárny', takže jsem byl z toho bludiště zcela unesen. Dalo se
chlastat nejen ve dvou koupelnách, třech nebo čtyřech pokojích,
ale i v mandlovně, pracovně i na terase. Zkrátka každý den někde
jinde. (Němec)

Ježek: S klukama jsem se nerozešel. Rozešel jsem se s tou muzikou.
Směřování k rychlejšímu metalu začalo nabírat stále větší obrátky
a já jsem tam pro sebe neviděl prostor. Prostě mě to přestalo bavit.
Na druhé straně jsem si taky nenašel nikdy vztah k našemu publiku,
protože na můj vkus tam chodilo málo holek a ti kluci mi připadali
moc prostí, jako na fotbale, takový ten hučící tupý dav. Asi to ve
mně postupně narůstalo a najednou jsem neměl chuF v tom dál
pokračovat. V kapele byly taky drobné hádky, občas vypukla dusná
atmosféra a bylo jasné, že se s ní musí něco udělat. Nakonec to
vyvrcholilo tím, že Mirek Nedvěd řekl, že ho to už nebaví a chce
skončit. Aleš Brichta a Jirka Urban se snažili novou situaci nějak
vyřešit. O tom, kdo s kým mluvil, co říkal, co chtěl a proč, toho moc
nevím. Výsledkem bylo, že Mirek skutečně odešel a součástí všech
změn v kapele bylo rozhodnutí, že já odejdu také. Časem se uká-

Tak jak vám sedí ta naše metalománie?

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta
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zalo, že změny skupině určitě prospěly. Výměna
bubeníka, a nakonec i baskytaristy, muzice pomo-
hla. S novými spodky to šlapalo mnohem lépe.

Nedvěd: Na začátku se v Arakainu střídalo hodně
lidí, hlavně kytaristé. Za
mojí éry tam byl nejdřív
kromě Jirky Urbana Ruda
RožGalovský, pak Miloň
Šterner a Marek Pod-
skalský. Všichni kluci
hráli dobře, byli to muzi-
kanti, kteří na to měli.
Vyvíjelo se to vždycky
dobře, hlavně když tam
přišel Marek Podskalský.
V té době jsem končil.
Baskytarista Venca Ježek
byl jako muzikant v po-
hodě, ale jeho image by-
la trošku jinde, a proto si
myslím, že on do skupi-
ny nezapadal. My jsme
byli takoví magoři, že
jsme na sebe věšeli pyra-
midy a lebky. Tehdy byl

hodně důležitý i fakt, jak kapela vypadala na pódiu,
tak půl na půl s kvalitou muziky. Samozřejmě mu-
sela zahrát něco na úrovni, co lidi vzalo, což se
Arakainu určitě dařilo. Kapela šla správným smě-
rem. Dneska už samozřejmě mají kluci vytříbený
vkus a nějakou image, svoji vlastní muziku, kterou
hrají i poslouchají a které se zřejmě ta jejich hudba
podobá. Tehdy se ale dalo říct, že to byl takový 
heavymetalový mišmaš. Jirkovi Urbanovi se třeba
líbili Iron Maiden, já miloval Venom. Mně se líbila
muzika tvrdší, jiná než ostatním, čímž bylo dané to,
proč jsem odešel.

Urban: Měl bych se dotknout problému odchodu
bubeníka Mirka Nedvěda z kapely. Mezi Mirkem
a Alešem se začaly projevovat názorové rozdíly –
jak lidské, tak i hudební. Docházelo k hádkám.
Aleš začal tvrdit, že potřebujeme lepšího bubeníka,
ale jelikož Mirek byl zakládajícím členem, dlouho
jsme s tím otáleli. Byli tady i lepší bubeníci, vyzrá-
lejší a vyhranější, ale my jsme nepřemýšleli, že
bychom měli něco měnit. Neměli jsme ještě nějaké
vysoké nároky, protože my sami jsme nebyli vyzrálí
hráči a kapelu jsme stavěli hlavně na dobré partě.
Mirek s námi Arakain vytvořil, stavěl aparaturu,
pomáhal se vším, dělal se mnou ve zkušebně různé
práce včetně zednických. Scházeli jsme se
i soukromě, protože jsme bydleli kousek od sebe,
a chodili spolu na pivo. Já byl s Mirkem dost velký
kamarád a vždycky jsem s ním dokázal vyjít. Lidsky
i funkčně jsme si v kapele rozuměli, ale bohužel
jsme časem přišli na to, že jeho herní stránka
opravdu není taková, aby za ním stála absolutně
celá kapela. Míra byl největší Alešův kritik, takže si
vadili navzájem. Jejich vztah se vyhrocoval a když
se Aleš začal shánět po novém bubeníkovi, vyústilo
to v Nedvědův odchod. Poté co jsme se rozloučili
s Mirkem, rozhodl se Venca Ježek, že odejde také,

Jirka přemýšlel o budoucnosti kapely

Bude nám to takhle šlapat?
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Hlavu skrytou v černé kápi
nezapře svůj stav

vybraný a vycvičený
pro stínání hlav

Bez bohatství, beze slávy
tasí jen svůj meč

přitom zažil velké pány
kleknout před špalek

Nezkoušej ho blíž znát
dobře víš jaký má

řemeslo hrozný kat

Z města chodí zadní branou
zbaven mnohých práv

Z měš.anů mu neodpoví
žádný na pozdrav

S rodinou jak vyhoštěný
žije celý věk

Za svou práci nemá nárok
na nějaký vděk

Nezkoušej ho blíž znát…

Nevymyslel si tuhle práci
zvrhle bavit dav

Nemusel bejt špatnej ten kdo
jeho rukou pad

Když si druhej v rukavičkách
chodil jako páv

Prokázat mu, že ten první
Jednou z hladu krad

Pro ten hlad

Hlavu skrytou v černé kápi…

Nezkoušej ho blíž znát…

�?�

aby se mohl věnovat studiu. Řekl, že když se dělají v kapele
změny, tak aF se udělají zgruntu, protože by neměl na studium čas
a odešel by zřejmě za pár měsíců taky.

Ježek: Když něco skončí, tak to beru jako uzavřenou kapitolu,
kterou si sám nějak vyhodnotím, a rozhodně se v tom dál nepitvám.
Netrpím sebelítostí, ani nadšením nebo přehnanou sebechválou.
Jedna etapa skončí, začne druhá a je potřeba dívat se dopředu. Já
etapu v Arakainu beru jako dobrou zkušenost, ale ukázalo se, že
muzika není to, co mě uživí, a dokonce jsem rád, že mě neživí,
protože objektivně jsem asi úspěšnější programátor. Ale na muziku
jsem se nevykašlal, nezahořkl jsem a věnuju se jí vlastně dodnes. 

Nová rytmika 
(1986 – 1988)

Brichta: Když odcházel Mirek Nedvěd, bylo to dost složité. Přece
jen to byl zakládající člen. Mám dojem, že Jirka Urban tehdy měl
jisté tlaky na bubny. Možná že právě ony urychlily Mirkův odchod,
ale bylo to i v tom, že jsme najednou byli víc v hospodě než ve zku-
šebně. Zároveň jsme tehdy řešili i baskytaristu Vencu Ježka.
Dokonce jsem si koupil basu a zesilovač a chtěl překlenout období,
než si najdeme kvalitního hráče. Takhle jsme odehráli několik
koncertů. Pak jsme udělali konkurz v původní zkušebně Törru
u Filipa Moldana. Objevil se tam mladý Tomáš Čech, syn Franty
Ringo Čecha, a Karel Jenčík. Vzpomínám si, jak na konkurz přišel
táta Urbana a jako velký fanda jazz rocku zíral na profíka Karla
Jenčíka, který už měl za sebou účinkování v několika slavných
skupinách jako Energit a dalších. Pořád nechápal, že Karel hraje
s jeho synem v kapele. 

Urban: Vytipovali jsme si dva bubeníky. Jedním z nich byl syn
Franty Ringo Čecha, který se někde na bicí učil, ale zatím hrál pro
kapelu nepoužitelně. Druhým byl Karel Jenčík, letitý profesionál
s obrovskou praxí z různých žánrů. Poslechli jsme si ho (ve zku-
šebně prvního Törru, kde tehdy hrál nějaký Mirek Mach a nikdo
ještě netušil události příští) a Karel nás přesvědčil úplně vším. Nemá
cenu jmenovat jeho práci s hajtkou, rovnoměrný úder na virbl
a hlavně přesnost hry. Mezi amatéry to byla na tu dobu nevídaná
hráčská technika a vyrovnanost úderů. Karlovi se líbila naše energie
a nadšení. Pro něj jsme byli nová krev, kterou on dokázal se svými
zkušenostmi rytmicky usadit. Po první zkoušce nás v hospodě
varoval památnou větou: „Kluci, já jsem rád, že jste mě vybrali a že
vám to vyhovuje, mně se to taky líbí, ale neočekávejte, že s vámi
budu po zkouškách chodit na pivo, protože tohle já už mám ve
svých čtyřiatřiceti letech všechno dávno za sebou.“ Dlužno dodat,
že Karel je vystudovaný žurnalista, tedy kultivovaný člověk, který
i sprosFárnu vyjádřil vybroušenou češtinou. I přes jeho prvotní
odhodlání jsme si s ním užili srandy dost!

Zároveň s hledáním bubeníka jsme řešili i uvolněné místo baskyta-
risty po Vencovi Ježkovi. Marek Podskalský k nám na zkoušky vodil
bývalého spoluhráče ze Železné neděle, Zdeňka Kuba. A když
Venca ohlásil odchod, ani jsme nikoho nehledali, protože Zdeněk
byl první po ruce. Měl svůj herní styl už u Železné neděle, také
díky tomu, že hráli převzaté věci od Iron Maiden – on hrál takovým
Harrisovským způsobem. Basovou linku si u Arakainu přetvářel
k obrazu svému a za pochodu. Studoval na vysoké škole, kterou
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v 'nuláku' absolvoval ponejprv ve studentské menze.
Myl talíře, dojídal, co zbylo v pekáčích a chlastal
erární rum. Na zkoušky přicházel ve čtyři odpoledne
rozespalý a omlouval se, že přišel pozdě, protože
právě vstal. My přišli akorát z práce a za sebou už
měli osmihodinovou šichtu. Zdeněk byl veselý pa-
tron, noci 'prepil a prejásal', přes den spal
a občas přišel do školy pro nějaký zápočet. Do
party okamžitě zapadl.

Zdeněk Kub 
Datum a místo narození: 10. 1. 1964 v Praze
Rodinný stav: ženatý, manželka Věra
Děti: synové Tomáš 14 let, Ondřej 8 let
Vzdělání: Střední průmyslová škola stavební, tři
roky ČVUT – fakulta stavební
Zaměstnání: muzikant
Kapely: Železná neděle, Arakain

Kub: K rockové hudbě jsem se dostal přes svého
staršího bratrance Jirku Mužíka, který mi pouštěl
Slade a podobné starší party. Líbilo se mi to a hned
jsem to chtěl nahrát. Bratranec mi dal ten první
impulz. Na základní škole jsem začal chytat
a poslouchat Radio Luxembourg a pořad Větrník,
na nichž jsem poprvé slyšel Iron Maiden. Z nich
jsem byl samozřejmě hned úplně vyřízený! To
bylo v době, kdy jsme začali zakládat na škole
první kapelu. Byli tam dva kytaristé, takže na mě
zbyla baskytara. Zkoušeli jsme u mého kamaráda
ve sklepě. Do té doby jsem hrál spíš na španělku,
na školních mejdanech a na brigádách jsem jel ty

Kryly a podobné věci, takže na kytaru jsem relativně
uměl. Ale zbyla na mě basa, tak jsem se jí začal víc
věnovat.
Ve skupině, která se ani nijak nejmenovala, jsme
hráli různé předělávky a snažili se zkoušet i vlastní
písně, ale bylo to samozřejmě hrozné. Potom se
náš soubor nějak rozpadl a já se seznámil se Želez-
nou nedělí. Ta už fungovala a já tam střídal Standu
Vrtišku, který pak hrál v Brianu. Matně si vzpomí-

Zdeněk ladí

Zdeněk Kub

Malý Zdenda Kub na kolobrndě
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Nasycený je ještě obzor
prachem z vyhrané

rozhodné bitvy
Zaklíná vítěz svůj meč

vodám jezerním
aby spal v jejich přítmí

Čaroděj Merlin zná jeho osud
ví dobře co bude dál

zatím ho kouzlem vyloví z vody
v balvanu uvěznit dá

Excalibur…

Vyčkává zná svůj čas
nevnímá tváře těch kteří přešli

přehlíží okolní svět
stále čeká dál

na ruce vítězů příštích
Legenda praví „může ho tasit

jen další Anglie král“
každý to zkouší, Merlin se baví

nechá je trápit se dál

Excalibur…

Pak se setkávají
Artuš a Lancelot

všichni ti, kteří se vydali
hledat lidské štěstí

najít bájný grál
a tak vzniká legenda

o Rytířích kulatého stolu
které sjednotil meč

s tím zvláštním
a zvonivým jménem

Excalibur

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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nám, že jsem se k nim dostal přes Jirku Rogla a Marka
Podskalského, které jsem potkal na nějaké svatbě a oni mi
ukazovali fotky, jak hrají. Měli už za sebou pár vystoupení, tak jsem
jim říkal, že by se mi to líbilo, takhle hrát. Pak, když se nějak
nepohodli se Standou, mi dali vědět a já naskočil. Fungoval jsem
tam pár let a už jsem pro kapelu skládal své věci. Zkoušeli jsme
v Letňanech, protože v Avii Podskalský pracoval a oni nám dělali
takzvaného zřizovatele. V době hraní u Železné neděle jsem měl
i epizodu, kdy jsem hrál na kytaru ve skupině Madona. Mimo jiné
tam hrál na baskytaru můj kamarád Slávek Brada. S Madonou jsme
měli jeden koncert na Novodvorské a možná ještě jeden někde
jinde. V Letňanech jsme měli i první velký koncert Železné neděle,
kam se přišli podívat i Arakaini. Líbili jsme se jim, hlavně Marek
Podskalský. Záhy Marka stáhli. Byli jsme samozřejmě naštvaní,
protože Marek byl v podstatě stěžejní, skládal a sóloval. Je to asi
normální, každá parta by byla naštvaná, kdyby o takového kytaristu
přišla. Potom jsme měli ještě pár vystoupení a střídali kytaristy.

Nepamatuju se na to zcela přesně, ale skupinu Madona jsem viděl
poprvé a naposledy na Barče. Přišlo tam jen pár lidí a hudba mě
příliš neoslovila. Bylo znát, že se kluci teprve hledali. (Němec)

Do Arakainu mě vlastně dostal až Marek Podskalský, když nás
s kluky i s tou partou kolem, s Vlastou Henychem a Pípou,
seznámil. Všichni chodili do hospody U Bukvajze, kousek
odtamtud zkoušeli a do téhle putyky pak chodili kalit. Tam jsem
s nimi začal chodit chlastat, takže když to v kapele kolem Mirka
Nedvěda a Vency Ježka začalo haprovat, na doporučení Marka
jsem vlastně bez konkurzu nastoupil, protože mě už znali a věděli,
jak hraju.

Zdeněk s Věrou, svou budoucí ženou
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Karel Jenčík 
Datum a místo narození: 7. 4. 1952 v Olomouci
Rodinný stav: ženatý, manželka Jana
Děti: syn Lukáš 24 let
Vzdělání: Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy
Zaměstnání: redaktor v tiskové agentuře ČTK
Kapely: Benefit, Energit, skupina Karla Černocha,
Orient, Projektil, Karamel, Arakain, Assesor, Rotor,
Bluesteam

Jenčík: I když jsem se narodil v Olomouci, za
Moraváka se nepovažuju. Od čtyř let až do maturity
v osmnácti letech jsem prožil svůj život v Plzni.
Muzika pro mě asi do páté třídy základní školy
neznamenala nic víc než ostatní věci, až najednou,
v tomhle období, jsem začal hrát na foukací
harmoniku, na okarínu. Když jsem se dostal ke
klavíru, začal jsem chodit do dětského pěveckého
souboru Československého rozhlasu v Plzni
a najednou mě muzika začala hrozně moc brát
a nemohl jsem bez ní být. Jak jsem začal hrát na
klavír, nějak jsem dohnal i tu ztrátu, kterou jsem
tím, že jsem začal hrát později, měl vůči ostatním.
Ve škole jsme měli soubor, který se jmenoval

KoFata. Byl to vlastně dětský muzikálový soubor
s vlastní kapelou a hrál v něm na bubny bratr mého
nejlepšího kamaráda. Pak jim odešel klavírista, tak
místo bubnů začal hrát na piano, a protože já se
neprozřetelně zmínil, že když jsem byl malé dítě,
mojí nejoblíbenější hračkou byl plechový bubínek,
který jsem úplně promlátil, mysleli si, že jsem
bubeník a vzali mě tam. To bylo v osmé třídě, bylo
mi třináct a půl. Naučil jsem se během několika

týdnů hrát na bubny, šíleně se mi to
líbilo, takže jsem začal dřít. Koupil
jsem si notovou školu na bicí, vyrobil
si cvičítko, učil se jako samouk a hrál
jsem. Tehdy jsem poslouchal kromě
Blue Effect a Matadors hlavně cizí
kapely, jako Cream, Rolling Stones,
Beatles, Spencer Davis Group a blue-
sové muzikanty. Když jsem ale chtěl
s někým tehdy v Plzni hrát, říkali:
„Jenčík hraje divně,“ protože jsem
prostě nehrál podle toho vzoru, který
se hrál v Plzni. Navíc jsem pořád
neměl svoje vlastní bubny. V roce
1970 jsem udělal přijímačky na fakultu
žurnalistiky, odjel do Prahy a během
roku už jsem hrál s Benefitem. S ním
jsem přijel do Plzně a najednou ti samí
muzikanti, kteří to o mě říkali, tvrdili,
jak je to bezvadné. Pak už to šlo
v Praze jedno za druhým.
V roce 1985, kdy jsem měl výpadek
a nikde v té době nehrál, jsem se
rozhodl zavolat několika kapelníkům,
bylo jich asi pět až sedm, a řekl jsem si,
kdo se ozve první, tam půjdu. Ozval se
Aleš Brichta. V té době jsem o Arakai-
nu věděl pouze to, že s nimi jako host
zpívá Lucie Bílá. Ta se mi jako zpěvačka
líbila, i když v té době natočila pouze 

Karel Jenčík

Karel Jenčík sečtělý a moudrý
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Hoří trosky města
zapomnění prostírá černý šál

není kdo by vrátil
svět zas zpátky

člověk šanci si vzal

U plných stolů
te3 tančí jen prach

a zbytky myrty
si nechají zdát

hostinu svatební

Den potom
vládne radiace

den potom
Pamatuj, že k téhle vizi

nesmíš nechat dojít

Bolí zvuky prázdna
vítr dohrál poslední rekviem

není vítěz žádný
téhle války

je jen spálená zem

U plných stolů…

Den potom…

Jde ve tvých stopách
tvůj pach čenichá
hladová smečka
svou kořist cítí

Dál se v tvých stopách
slinami zalyká
a kryta nocí

v patách ti řítí

Je blíž a blíž
mrazí tě její vytí

Hon na člověka
nadarmo unikáš
tváře té smečky
jsou tvářemi lidí

Jdou blíž a blíž
závist jim z očí svítí

Štvanice - hon na člověka…

�?�

Neposlušné tenisky a možná pár podobných věcí. Ale řekl jsem si,
že když s někým dělá tahle holka, tak to bude asi dobrá kapela.
Jenže o Arakainu jsem nevěděl ani ň. Tak jsem přišel na zkoušku.
Byl to docela nářez. Přestože si myslím, že jsem byl docela dobře
technicky vybavený, když jsem potom přijel domů, bolela mě zá-
pěstí. Ale řekl jsem si, že muzika je to dobrá. V rádiu se mnou taky
v té době dělal jistý Petr Machálek. Když jsem mu řekl, že jdu do
'nějakého' Arakainu, měl úplně husí kůži a řekl: „Ty jdeš do
Arakainu?“ On to bral jako něco velkolepého a já jsem to v tu chví-
li nechápal. Zajímavé ještě bylo, že jsme se Zdeňkem Kubem bydleli
naproti sobě v Podolí. Potkávali jsme se, já ho vídal s kytarou, on
o mně věděl, že jsem muzikant, ale neznali jsme se. Tak ani
nevěděl, jestli mi má vykat nebo tykat – a najednou jsme se potkali
v jedné kapele.

Kub: Koukali jsme si s Karlem v podstatě do oken, potkávali se,
a protože jsem věděl, že už je to protřelý muzikant, který hrál
všude možně, říkal jsem si, že by bylo dobré, kdybych si s ním
někdy zahrál. A najednou bum, nastupovali jsme k Arakainu
společně! To byl jeden sen, který se mi vyplnil, a je fakt, že nás
Karel naučil úžasné věci – řád, rytmiku, ctít dobu. Předtím v kapele
vládla v podstatě anarchie a živel. Přinesl jsem i svoje věci, Nesmíš
to vzdát byla asi první, pak přišel Rebel, Vstávej, Myšlenky a tak dál.
Už jsem to měl připravené a většinou vymyšlená i aranžmá, jenom
se třeba pilovaly linky zpěvu. Byl jsem docela překvapený, že kluci
sami po mně moje skladby chtěli a že byly přijímané celkem
vstřícně. Byl jsem samozřejmě rád. Když přijde člověk s jiným
myšlením, je to vždy oživení.

Karel byl za bicími plný dobré nálady

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Urban: Noví spoluhráči neměli na rozkoukávání
moc času, protože první vystoupení s nimi měl být
dvojkoncert v klubu Futurum v Praze už v únoru
1986 (společně se starou podobou Törru ještě
s Mírou Machem). A tak jsme s novou rytmikou
makali, aby se zvládli všechno naučit a sehrát
s ostatními.

Jenčík: Do té doby jsem samozřejmě věděl, co
znamená hraní a popularita, ale nijak jsem to
neprožíval. My jsme spolu namakali repertoár
a měli po Futuru koncert v Praze v Ládví. Tam se
postavil aparát, myslím, že byla před začátkem
dokonce zatažená opona, načež se roztáhla a v ten
moment jsem na vlastní kůži a tělo poznal metalové
publikum – a to byl pro mě největší šok, co jsem
kdy zažil! A to jsem hrál v Praze od roku 1970. Po
patnácti letech hraní jsem poznal metalové hroziče.
Bylo to nádherné a naprosto skvělé! Úplně mě to
hraní díky tomu pohltilo. Padli jsme si s klukama
docela do noty. Vím, že s předchozím bubeníkem
měli určité technické problémy, hádali se, která
doba bude první a o další základní věci. V té době
Jirka Urban i Aleš Brichta říkali: „Konečně máme
v kapele profesionála, a ten nás naučí hrát.“ O tom
se zmiňuju proto, že po letech oba dva někde zase
svorně tvrdili, že jediný muzikant, kterého v kapele
z bubeníků měli, byl Štěpán Smetáček, což se mě
docela dotklo. Vím, že kluci se dneska dostali na
určitou úroveň, na dobrou úroveň, ale asi trošku
zapomněli na ty roky, kdy šli nahoru. Myslím, že
tohle období bylo pro kapelu hodně důležité,
i když uznávám, že se pak do kapely dostali další
dobří bubeníci. Marek Žežulka je pro Arakain
úplně špičkový. Musím uznat, že hraje tak, že bych
to já dneska nezahrál.

Kub: Při prvním koncertě ve Futuru jsem měl
pruhované kalhoty a tričko Iron Maiden nebo
Accept, které jsem měl z MaGarska, odkud se to
tehdy jedině vozilo. Musím říct, že jsem měl ruku
rozervanou do krve, jak jsem nebyl zvyklý hrát
před tolika lidma. Od krve byla i kytara.

Asi takový měl Karel pohled na metalové publikum

Tancovačka v nové sestavě
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Vždy. nejsem první kdo nemá zájem
pořád jen vnímat únavný klišé

To je dost nudná představa ráje
tak žít bych nechtěl tak proč musím slyšet

Víš vůbec, co na tebe čeká
jenom si zakládáš na malér
ta tvoje hudba bude veta

tak nech ji být

Někoho baví sbírat si známky
někdo moc pije a někdo píše

Má svoje chyby svý slabý stránky
a přitom vůbec nemusí slyšet

Víš vůbec co na tebe čeká…

Nechte mi právo mých vlastních omylů
a možnost zvolit co mám rád

Mít vlastní cestu, ne tu vámi vyšlapanou
na který bych ztratil vlastní tvář

Nechte mi mý mládí, vždy. mi není šedesát
proč jste si tak jistý, že musíte vědět
vždycky líp než já, co vlastně hledám

Ožilo zátiší zjizvených křídel
noc hladí obrysy palubních děl

zas do tmy odlétáš pro další příděl
květů zla z pavučin svítících střel

Na startu jsou letecký esa
další boj, víš, co to znamená
cizí stroj v plamenech klesá

svět už zná Peru. 311

Mihnou se oblohou hákový kříže
tak výšku nabíráš, a. to má styl

knipl sklopíš a zbavíš se tíže
do nitek mířidel hledáš si cíl

Na startu jsou letecký esa…

Stále krouží…

V cizích službách, RAF na bocích
nikdo nemusel si na nic hrát

Kolik bylo vás pilotů
co jste dali život na oltář

za svůj i cizí stát

Ožilo zátiší zjizvených křídel…

Na startu jsou letecký esa…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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V době nástupu Zdeňka Kuba a Karla Jenčíka už jsem se trochu
s kapelou znal. Právě po koncertě v Ládví jsem v zákulisí viděl Karla
a prohodil jsem, že jako metalista zrovna nevypadá. Karel mi na to
hned odpověděl, že není důležité jako metalista vypadat, ale jako
metalista se cítit. Měl pravdu a čím víc času uplynulo od této
události, tím větší mají jeho slova pro mne váhu. Vždy, když se při
nějaké příležitosti potkáme, nezapomeneme si tuto příhodu
a myšlenku s ní spojenou připomenout. (Kania)

Je nutné přiznat, že nové posily kapele velmi prospěly. Hudba se
stala mnohem přesnější a víc držela pohromadě. V této souvislosti
musím zmínit jednu historku. Na vedlejším sídlišti Prosek jsem
bydlel prvních třináct let svého života. Jelikož jsem po třech letech
jel okolo svého dětského působiště, dal jsem si na zastávce sraz
s několika bývalými spolužáky. Byl leden, zima jako v ruském
filmu, ale policie se u kamen neschovávala. Ba naopak. Tak nějak
jsem na stanici autobusu mrznul, čekal na kamarády a náhle mě
jeden břichatec v uniformě vyzval k předložení nezbytného
červeného průkazu. Pro nepamětníky dodávám, že nemít tehdy
občanský průkaz, měla by cesta na vytoužený koncert poněkud
jiný cíl. Esenbáček viděl, že jsem zmrzlý na kost. Přece jen frajeřina
nezebe a tak jsem měl na dlouhém a mockrát natahovaném svetru
(to byla tehdy móda somráků) jen džísku. Když mi orgán navrhl, že
u nich na služebně je teplo, rychle jsem zmobilizoval namrzlý
mozek a zbytky sil, svetr rychle vykasal do prapůvodní podoby a se
světáckým gestem, byM trochu omrzlými rty vykoktal, že mi je fajn
a o zimě ani netuším. Možná si v duchu říkal, že jsem úplný debil,
ale odkvačil a já do Ládví nakonec dojel. (Němec)

Brichta: Jenčík si chrochtal blahem, že hraje takový nášup, i když si
občas postěžoval, že je to dost velká honička. Karlův hlavní přínos
byl v tom, že naučil kluky přesnosti. Najednou to hraní neplavalo,
protože měl v hlavě metronom. A když to plavat začalo, srovnal je.

Urban: S Karlem se zpřesnila rytmika, vypilovaly aranže a od
počátku roku 1986 se začaly dělat také Zdeňkovy věci. Aleš skládat
přestával, my jsme chtěli hrát progresivnější a náročnější skladby

Tolik lidí si u Železné neděle spolu neužili

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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a opouštěli systém hraní převzatých věcí.
Poslouchali jsme tenkrát kromě tradičních Iron
Maiden a Judas Priest už i ortodoxní Metalliku,
Slayer, Anthrax, Sepulturu nebo Kreator atd. a chtěli
jít jejich směrem. Miloň Šterner udělal za svou
kariéru jen Slečnu Heavy, Marek Podskalský
skládal taky málo, já jsem něco sice dělal, ale
nemohl jsem skládat sám. A Zdeněk se svým
osobitým skladatelským pohledem byl najednou
přínosem. Bylo to zpestření, a to já vítám vždycky.

Jeho písničky byly výborné, jinak kytarově dělané
a zajímavé. Přemýšlím nad písničkou, jestli na
koncertě bude fungovat, nebo jestli na desce jako
celku bude dobrá, ale jestli tam někdo má dvě
skladby nebo pět je mi děsně jedno. Stejně tak když
později přišel Mirek, absolutně jsem to vítal
a jeho věci byly zase jiné a repertoár Arakainu opět
pestřejší. Míra byl vždycky komerčnější autor, jeho
skladby působily jednodušeji a přímočařeji,
s různými kytarovými perličkami. Zdeňkovy jsou
plné někdy dost těžkých vyhrávek (jako baskytarista,
řekl bych, pracuje spíš s tóny než s akordy), jsou
prokomponované, leckdy i složité, a moje zase
hutnější, postavené spíše na riffu a mám většinou
už jasnou představu o zpěvové lince. A asi proto,
že mám průpravu z akustické kytary, mám blíž
k různým romantickým vybrnkávačkám. Kdybych
to spočítal, nejspíš jsem v kapele udělal nejvíc
ploužáků. Vytvářely se mezi námi různé skladatel-
ské polohy, což je dobře a platí to dodneška.

Podskalský: Byl jsem velmi rád, že se kapela
rozhodla hrát čím dál víc vlastních skladeb, protože
já rád tvořím nové věci. Hraju si to, co chci já
a nemusím nikoho kopírovat, sóla si můžu hrát po
svém a žádný kritik mi pak nemůže říct, že to
nehraju tak, jak to má být. Není to ono, hrát stále
převzatiny od Judas Priest, Saxon, Iron Maiden,
Grave Digger a dalších, když mám na to, složit si
něco svého. Přechod k vlastním písním jsem jen
uvítal.

Blbinky, na to je užije

Tělo na tělo

Zdeněk Kub znovu s Markem Podskalským, tentokrát už
u Arakainu
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Ptáš se vážně siločar osudu
kde sebral Mozart tu kapku génia

Jak Diogenes zalézáš do sudu
s něčím novým nemáš chu. začínat
Když staré nápady nesou jen ostudu

je chyba v lidech a tvá je nevina

Blázne snad nemyslíš
že někdo z nás bude novej Amadeus

Blázne snad nemyslíš
že někdo z nás je další Amadeus

Přijdou chvíle první závisti
někdo prej umí a tebe si nevšímaj
Zlá krev pění – semknutý čelisti
namísto chvály k čertu tě posílaj
Možná děláš v kulturní komisi

takovej formát to už je silná zbraň
Právo napsat hanlivý dopisy

a něčí snahu poslat tím do hajan

Hrůza jak se těšíš
když jsi takhle podved svoji práci

na ten krásnej pocit
na opasek připnout něčí skalp

Musíš asi věřit
že měl Jidáš smysl pro legraci

tak se ukaž! – kdo jsi?
na tvou počest vystřelí pár salv

Kdo z vás je další Salieri

Pochybná sláva bejt králem zákazů
je to cítit, že trochu zahnívá

Přibývá pochyb přibývá dotazů
tím co jsi přehnal moci ti ubývá

Pouštíš světem ze vzteku tisíc fám
je nám jasný že jim sám nevěříš

Každej úspěch si člověk dělá sám
ten ani Mozart nedostal k večeři

Blázne snad nemyslíš…

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Jenčík: V době, kdy jsem nastoupil do Arakainu, se hrály ještě
původní staré věci, které mi připadaly trochu těžkopádné, až po
tehdejší novinku Hallowed Be Thy Name převzatou od Iron
Maiden, velmi komplikovanou, což prosazoval Zdeněk, který k nim
měl hodně blízko. O thrash metalu se tenkrát ještě vůbec nedalo
mluvit, i když už tehdy byla většina věcí hodně technicky náročná,
což se mi líbilo, ale někdy zbytečně překomplikovaná. Jirka Urban
jednou do zkušebny pozval svého tátu, který si mě údajně
pamatoval z jazzrockových dnů z dob Energitu. To bylo pro Jirku
možná takové povzbuzení a pochlubení se, že s ním v kapele
hraje takový muzikant, jako jsem já, i když tyhle věci beru jenom
okrajově. Pamatuju si, že se na mě obracel Aleš Brichta vždycky,
když měl nový text a předkládal mi jej zřejmě pod vlivem toho,
že jsem měl žurnalistickou fakultu. Dělal jsem nejdřív v rádiu, pak
v novinách a mohl jsem je tedy nějak posoudit, ale já jsem k nim
nikdy neměl co dodávat, protože on měl texty dobré vždy.
K nějakým formálním věcem nemělo cenu se vyjadřovat, jinak je to
na papíře a jinak pochopitelně ve zpívaném textu. Obraceli se na
mě i s novým repertoárem, byla to příjemná spolupráce a hezká
doba.

Brichta: Protože tady skoro nic v tomhle stylu kromě nás nebylo,
mohli jsme si dovolit hrát v Praze každých čtrnáct dní. Dá se říct,
že jsme v té době dělali nejtvrdší hudbu.

Zdeněk řádí
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Podskalský: Zábavy pro mě byly velkou školou.
Čtyři hodiny hraní, někdy únavného, ale nikdy se
mi nechtělo skončit. Jak se ohlásila poslední
písnička, tak jsem si v duchu říkal, že bych hrál
třeba do rána. Já to bral i tak, že věci, které jsme
hráli třeba dvakrát, jsem se snažil zahrát lépe
a lépe, takže jsem zároveň cvičil. Kluci už hráli
zábavy o rok nebo o dva déle, tak už k nim měli
jiný přístup, ale já bych hrál pořád a přineslo mi to
ve všech směrech obrovskou praxi.

Čepelák: Dával jsem přednost hraní, protože jsem
muzikant. Arakain šel postupem času do laufu
a s Genem a pak i Pumpou jsme měli dva nebo tři
kšefty za měsíc. Arakain jich měl třeba dvacet
a v tu chvíli mi logicky nic jiného nezbývalo, než
dát přednost zvukařině. Stali se mojí nosnou kapelou,
všichni jsme se skamarádili a zároveň to byl i můj
byznys.

S kapelou jsem se pomalu sžíval. Brávali mě
z tancovaček autobusem zpátky do Prahy,
postupem času jsem s nimi už z Prahy i vyjížděl.
Pomáhal jsem jim stěhovat aparát, nosil pivo
a vyptával se na všechno možné. V květnu 1986
jeden z bedňáků oznámil, že musí skončit. Zdeněk
úplně přirozeně navrhl, že s nimi stejně jezdím, tak
aM nastoupím já. Nabídka přišla v pravý čas, neboM
jsem akorát udělal maturitu a nastoupil do
zaměstnání, kde mi vyšli vstříc. Sice za cenu
vybírání dovolené, neplaceného volna a totálního
spánkového deficitu, ale mohl jsem nastoupit do
Arakainu! Stal jsem se bedňákem, bral jsem stovku
za koncert, ale tu jsem zprvu ani nechtěl, protože
jsem mohl trávit čas se svými idoly, a navíc pro ně
i pracovat. Spousta srandy, skvělá parta, škola
života a výborná muzika, tak lze shrnout mé
dojmy. Jezdil jsem s kapelou půl roku, než jsem
musel nastoupit na vojnu. Kluci mi přijeli na přísa-
hu do Bratislavy s celým autobusem. K večerní
pijatice U Mamuta se dostavila
i Tublatanka. Pouze Mirek tenkrát
nemohl, stejně jako Lucka Bílá.
Měla vystoupení ve Sjezdovém
paláci, a tak alespoň napsala
hezký dopis, který mám dodnes
schovaný. (Kania)

Kub: Arakain byl pro mě vrchol,
v té tvrdší odnoži už tehdy
znamenal špičku, takže jsem
nepřemýšlel o něčem dalším,
protože všechno fungovalo. Byl to
pro mě velký zlom, jezdila se
spousta tancovaček, byly za ně
i peníze, strašně mě to tehdy
bavilo. Učil jsem se poměrně
dobře, průmyslovku jsem udělal
celkem bez problémů a na
vysokou jsem se dostal vlastním
přičiněním. Tam už ale začaly

problémy, protože to s hraním nešlo vůbec
dohromady. První rok jsem zvládnul, to ještě šlo,
ale ve druhém se to tak rozjelo, že už to nešlo dál.
Ne že bych nestíhal, ale chyběla mi motivace ke
studiu. Peníze byly, říkal jsem si, proč bych se učil,
když tohle mě uživí lépe a stejně to chci dělat.
Mluvili jsme a přemýšleli o tom, že půjdeme
později na profi dráhu, protože se zdálo, že je to
reálné. Proto mi motivace ke studiu chyběla.
Nakonec jsem druhák dělal třikrát, až jsem se
nechal dobrovolně vyrazit. Rodiče samozřejmě
nadšení nebyli, ale co mohli dělat. Asi je to
dodneška mrzí, ale zase vidí, že se muzikou živím,
takže nic nenamítají. Táta ze mě chtěl mít stavitele,
ale to se prostě nepodařilo.

Görgel: V Plzni jsme sedávali v hospodě s partou
ze Saponu. Karel Jenčík už tloukl hlavou o stůl
a vyháněl nás, abychom už jeli domů. Tak jsme
tvrdili, že jsme si teprve sedli a začali pít, ale bylo
už asi osm ráno. Aleš se tam tehdy urazil a vzal si
domů taxíka asi za dva tisíce.

Tehdy jsem chodil do učiliště a vzpomínám si, že
jsme se, kluci, zbláznění do metalu, o velké
přestávce domluvili na Barču, třeba i z více tříd
a táhli jsme jako fotbaloví fandové. Tenkrát
fungovala taková soudržnost a rebelie vůči všemu
a všem. (Němec)

Brichta: Když se hrál fotbal, nikdo by nepřišel, a tak
se posouval začátek vystoupení, protože se
z fotbalového 'kotle' šlo rovnou na Arakain.
Pamatuju, jak jsme jednou na Novodvorské
posouvali začátek koncertu do doby, než skončí
pohárový domácí zápas Sparty s Hajdukem Split.
Na metal i fotbal chodili lidi se stejným názorem.
Věděli, že se zaručeně potkají jak na fotbale, tak na
koncertě. A pak se šlo do hospody. Tenkrát ta
komunita lidí skutečně fungovala.

Na pódiu začínal Arakain dostávat ksicht
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Z probdělých nocí jen
přibývaj vrásky

k ránu se ztrácí vůně
večerní lásky

Svět jako defilé
náhodných známých

každý tvůj příchod jen
vyvolá fámy

Život jsou zrychlený
obrázky z kina

proč stále odcházíš
čí je to vina

Jak s páskou na očích
vnímáš jen sebe

a vůbec necítíš mě
vedle tebe

chceš si jen hrát

Mít tak moc s čarovným proutkem
vrátit ti reálný svět

jak se zdá tak čekat mi zbývá
ještě dlouhých pár let

Dráždí tě mý ptaní
to co se rozumný zdá

máš svý ideály
zbytek tě nezajímá

Ale lepší je vždycky vědět
než nemít zdání

tak poslouchej už něco řekni
i když to raní

Pálí mě stopy tvých dotyků
dech horkých dlaní,

které chci,
přitom se bráním

Pálí mě stopy tvých dotyků
budí mě ze sna

čekají na přiznání
na můj pád

Říkám ne a znovu se bráním
nad ránem pročítám snář

přemítám kdy se zas vrátíš
nadávám na kalendář

Dráždí tě mý ptaní…

Pálí mě stopy tvých dotyků…

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Arakain a Lucie Bílá
(1985 – 1987)

Bílá: Neznám nikoho, kdo by na své začátky nevzpomínal rád. Ještě
te� mám v paměti na šicím stroji nůžkami vyryté to krásné
a působivé slovo ARAKAIN se srdíčky kolem. Bylo mi osmnáct
a jediné, čím jsem žila, byly tancovačky se skupinou Rock automat.
Jsem odkojená bigbítem a křičela jsem ostošest písničky od Judas
Priest, Deep Purple, Kissáků a podobných úžasných partiček. V té
době jsem se náhodou ocitla na Barče, kde měl Arakain koncert,
a já byla v sedmém nebi.

Urban: Lucka Bílá bydlela v podnájmu u mého kamaráda v Karlíně.
Byli jsme u něj jednou s Vlastou Henychem, který v té době
s Arakainem jezdil a patřil taky k naší staré karlínské partě. Lucka
vylezla z koupelny v županu, představila se nám a mezi řečí z ní
vypadlo, že zpívá se skupinou Rock automat. Já na to zase, že
hraju v Arakainu a z legrace jsem jí navrhl, jestli by si s náma někdy
nezkusila něco zazpívat. Po jednom našem koncertu jsme se
opravdu jeli s kapelou podívat na Rock automat, který hrál někde
poblíž. Vzpomínám si, že už nás dost lidí poznávalo a sálem
šumělo, že Arakain je tady. Lucka z toho byla nervózní, ale zpívala
dobře, a tak jsme se dohodli, že se přijde podívat. Začala k nám
chodit na zkoušky, nahrávali jsme jí novou muziku, po zkouškách
s námi chodila na pivo, zkrátka stala se jednou z nás.

Lucie Bílá
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Bílá: Náhodou jsme se obě kapely potkaly na
Konopišti, kde Arakain hrál na festivalu a my s Rock
automatem večer k tanci. Aleš na mě úžasně
pokřikoval: „Běloba, poj" nám zazpívat kecky!“
a můj sen o přátelství či vzájemné sympatii se
vzápětí rozplynul. Až časem jsem pochopila,
že Aleš je fajn človíček, kterého je třeba brát
takového, jaký je. Večer se kluci na tancovačku
přišli podívat. Já jim na pódium nosila pivíčka
a těšila se, až přijde doba na to, abych si taky
zakřičela. Bylo to skvělé období, kdykoliv mě
někdo pustil k mikrofonu, byla jsem jako utržená ze

řetězu. Po dvou písničkách ke mně přišel Aleš
a řekl (citace je možná v mé hlavě už časem
zkreslená): „Ty vole, nechceš mě naučit zpívat?“
Byla jsem š8astná jako blázen, navíc mě kluci
pozvali na onu pověstnou Barču, a8 si s nimi
zařádím, a já měla pocit, že se mi to zdá. Pak
přišly nervy. Přece jen jsem proti těm tvrdým
chlapíkům byla 'sladký máslo', a navíc začínající
popová omáčka pro vojáky. Co s tím? Ujal se
mě – pro mě 'táta Arakainu' – Jiříček Urban

a nakoupil mi v Ma�arsku pruhované gatě a tričko
s čímsi a k tomu ostatní dodali ostny na krk, ruce
a do pasu, až to vypadalo, že šiju 'U Rotta'. Měla
jsem zpívat Zimní královnu, Sataniku a Cornouto
a já měla nervy jako nikdy. Ještě te� si pamatuju
chu8 toho myslivce, co jsem do sebe vpravila těsně
před Alešovými slovy: „A te" přichází kozatá "ábli-
ce Lucie Bílá!“ Všechny ruce šly v tu chvíli dolů.
„Cože? Ta neposlušná teniska si dovolí přijít sem?
No to jsme zvědaví…“ Jenže já byla jak rozjetá
lokomotiva. Vydávala jsem ze sebe takový jekot
a nedefinovatelné zvuky a tvářila se tak hrozivě
a 'metalomansky', že ty ruce letěly nahoru a od té
doby to byl ten nej… pohled do sálu.

Čepelák: Lucku Bílou znám od jejích šestnácti let,
zvučil jsem ji už s Rock automatem, když na ně při-
šlo pět lidí. Vždycky mě hrozně brala, protože ona

je skvělá, muzikant pozná hned, když
někdo něco umí. Když s Alešem zpívali
Zimní královnu, vždycky mi úplně
naskákala husí kůže. Je skvělá jako
zpěvačka i povahově.

Urban: Pomalu se pro ni začaly dělat
písničky a některé další zpívala na
koncertech 'po Alešovi'. V Ma�arsku
jsme pro ni nakoupili různé kovové
opasky, pyramidy, pruhované kalhoty
a jiné věci, které k bigbítu patřily, aby
nezpívala v černých silonkách a kozač-
kách po mámě. Ženská v bigbítu nám
připadala atraktivní, taková třešnička na
dortu, zvláš8 s jejím výjimečným
hlasovým fondem a démonickým
zjevem.

Jeden z prvních koncertů s Luckou

Lidí na koncertech stále přibývalo, možná i kvůli Lucii

Lucka se snažila napodobit i metalové pózy muzikantů
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Já jsem já
jeden z davu, jeden z mnoha

poslouchat
nějakej brak už mi nestačí

My jsme my
generace metalová

nesmysly a fráze nějak nudí nás

Já jsem já
pohodlí a teplý místo

jako smysl života mi nestačí
My jsme my

jednu věc už máme jistou
příští svět se zákonitě zrodí z nás

Mladá krev z horkých cév
vaším proč se bude ptát

Má být svět jen pro vás med
a kde jsme my, kde je náš hlad

Jako vy jste chtěli svý
váš dixieland a rock'n'roll

i náš cíl je vlastní styl
chcem za ním stát a necouvnout

Thrash The Trash…

Přichází večer a barometr klesá
raděj se připrav na krušnou noc

Návštěvu chystá na dnes pán bouře
za chvíli poznáš jakou má moc

Všechno živé bičuje deštěm
poručil mrakům a3 pohltí den

Namísto zdravic zní dunění hromu
namísto fanfár jen větru sten

Je to on – pán bouře
prostírá svůj černý pláš3

Je to on – pán bouře
zakrývá mraky svou tvář

Blíží se z hor čtyřspřeží blesků
opratě má sám velký hromvládce

Blíží se z hor vůz pána bouře
vichr mu dál pod koly zametá

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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Podskalský: Na Lucku Bílou vzpomínám velmi rád. Viděl jsem ji po-
prvé jedno pondělí v Hitparádě Uhlíře a Šípa, objevila se tam
taková baculatá holka a zpívala Neposlušné tenisky. Ve čtvrtek
přišel Aleš Brichta a povídá: „Budeme mít zpěvačku, to něco
uvidíš!“ Za hodinku přišla a já povídám: „Aleši, to snad není
možný, to je ta holka, co zpívá ty Neposlušný tenisky,“ což
potvrdil. Kapela na ni samozřejmě koukala trošku divně, ona říkala,
že je švadlena, tak jsme s ní zkusili něco od Judas Priest – a ona to
zvládla naprosto geniálně. Na pódiu pak ječela, jako když hraje
kytara na dvacátém druhém pražci, lidem, co na ni koukali, padaly
kelímky piva z ruky, prostě byla výborná. Bavilo ji to děsně moc,
mám na ni velmi hezké vzpomínky. Navíc je obrovský talent, přímo
od boha. Takových talentů je v tomhle státě třeba patnáct nebo
dvacet a ona je jeden z nich.

Lucie Bílá byla zjevení. Když začínala zpívat s Arakainem, tak v té
době se poprvé objevila v televizi s poměrně odlišným repertoá-
rem… Je pravda, že většina metalistů k její osobě přistupovala
s lehkým despektem, ale jakmile spustila 'sirénu', byly máničky
definitivně na lopatě. Dodnes vidím její trému při prvním koncertě
na Barče. Několik panáků v šatně bylo znát na mírně nejistém

Lucka má na klopě okřídlené Áčko, znak Arakainu

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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projevu Lucie. Ale jinak to
byla bezvadná holka. Jen
jednou jsem byl na ni
trošku naštvaný, když
jsme stěhovali basové
bedny do Lucerny. Byly
ohromné a do výtahu se
nevešly, takže jsme je
museli tahat po schodech
a ona se nám chechtala
a popichovala nás. Večer
situaci napravilo pár
panáků… (Němec)

Bílá: Bylo to moje nejmi-
lejší období. Sice trochu 
schizofrenické, ale něčím
opravdové a hlavně spon-
tánní a živé. Nosila jsem
džísku bez rukávů s nápi-
sem Venom na zádech
(dote� jsem tu kapelu neslyšela), kouřili jsme 
v metru a říkala jsem, i když potichoučku, „vole“.
Všichni metalisti v Praze mě zdravili a já se cítila
poprvé a naposledy krásně slavná. Milovala jsem
kluky z kapely naprosto oddaně. Oni si mě pro
změnu hýčkali, hlídali a já se mezi těmi vlasatými
miláčky, co  křičeli, a přitom by motýlovi křídlo 
neutrhli, cítila bezpečně. Nemohla jsem se dočkat
jakékoli zábavy či koncertu. Tahala jsem bedny,
znovu nosila svačiny a pivo pro celou kapelu 
a pomalu jsem jim pletla šály. Vůbec mě nenapadlo,
že prvních pět zmačkaných dvacetikorun jsem 
dostala až po roce. Ty nejkrásnější věci v životě 
opravdu nejsou o penězích.

Podskalský: Pamatuju si, že jsme byli v šatně, měli
jsme nějakou vážnou debatu, najednou se rozevřely
dveře, stála tam Lucka s nějakou doktorskou
brašnou a s velmi vážným úsměvem řekla: „Jdu
správně k tomu porodu?“ Takové věcičky prováděla
běžně, vždycky s ní byla legrace.

Čepelák: Byli jsme ve vinárně ve Strakonicích
s Jardou Fialou, vraceli jsme se potmě na ubytovnu,
jelikož jsme nevěděli, kde je na chodbě vypínač,
a slyšíme, jak kluci hrají v jednom pokoji na
španělky. Najednou se otevřely dveře a vyšla
Lucka. Tak já na ni: „Uááááá,“ Lucka mazala přes
chodbu, já za ní. Otevřela dveře od pokoje na
chodbu a já si na ně naběhl. Dostal jsem ji přesně
mezi oči a vyrazil si zub. Aleš zub sebral a schoval

si ho. Sešli jsme
se ráno v restau-
raci na snídani,
všichni se mi
smáli, že jsem
bez zubu. Tak
jsem Urbanovi
podtrhl židli ,
když si sedal.
Zřítil se a řekl,
že někoho zabi-
je. Dělali jsme,
že nikdo nic
neví. Finále ale
bylo, když jsem
se v neděli ob-
jednal ke známé
zubařce Sašence
na pondělí. Ta
mi řekla, abych
si zub vzal s se-
bou. Aleš mi
v pondělí ráno

Lucka s řetězy vypadala metalově

Podle obou zřejmě právě jede Zimní královna
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Říkal jsi jednou
jak ve Státech blednou
když ozve se sekta tří K
Pro tvou ple3 temnou
zbraně svý zvednou

v zádech ti sedí strach

Soudce Lynch ožívá
vlády se ujme Ku-Klux-Klan

Komu se zpovídá
spolek bláznů jménem Ku-Klux-Klan

Přichází noc bílých kápí
přichází noc hořících křížů

přichází noc…

Senát se směje
a žít bez naděje

je horší než ztratit svou tvář
Pozná, že zle je

ten klan a3 se chvěje
před sílou co vyrůstá z nás

Soudce Lynch dožívá
vládu už skončil Ku-Klux-Klan

Nám a3 se zpovídá
spolek bláznů jménem Ku-Klux-Klan

Už žádnou noc bílých kápí
už žádnou noc hořících křížů

už žádnou noc…

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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ve vrátnici Čechofrachtu dal můj zub a já jel k doktorce, která mi ho
vrátila zpátky. Večer jsem hrál s Pumpou s opíchanou hubou, dal
jsem si k práškům čtyři vodky a hrál jsem úplně z cesty. Až po pěti
letech se mi ten samý zub zlomil.

Bílá: Bez ohledu na to jsem si ale musela připustit, že nejsem
žádná metalová zpěvačka a že tohle je vlastně jen můj vlastní
protest proti té viditelnější cestě, po které jsem šla. A to byla ta
televizní, narůžovělá a kýčovitá cesta. Nechce se mi ji ani te� hanit,
ale ta legrace, když jsem s odporem shazovala puntíkované šaty
a zabalila se do kovových pásků! Ta mi v hlavě zůstala.

Jenčík: Lucku Bílou jsem vnímal špičkově. Byla už tehdy bezvadná,
lidi na ni čekali a vím, že určitá část publika chodila hlavně na ni,
až zazpívá. Je pravda, že ona k té muzice měla vztah a byla
naprosto perfektní metalová zpěvačka. Pamatuju si, že v Českých
Budějovicích byla Lucie napsaná pořadateli na plakátech, ale pak
s námi nemohla přijet. Lidi na nás ječeli, že jsme podvodníci, kteří
uvádějí Lucii Bílou a nemají ji. Tehdy se v kapele rozhodlo, že už
to takhle dál není možné. V té době jsme nevěděli, kdy s námi
pojede a kdy ne. Ale lidi tohle nechápali, chtěli ji vždycky a cítili se
podvedení, když přijet nemohla. Kdykoliv dneska Lucku Bílou
vidím v nějakém pořadu, vzpomenu si, jak jednou v šatně říkala:
„Já vím, že zpívám slušně, ale nikdy nebudu tak populární jako
Iveta Bartošová, protože mně se nezabil kluk. Nejsem křehká
blondýna a nikdy v životě nedosáhnu toho, co ta Iveta.“ Mockrát
jsem si na to vzpomněl a přeju jí to, čeho dosáhla.

Na Lucku reagovali lidi hodně pozitivně
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Bílá: Byla jsem vždycky palice dubová, a tak jsem
věděla, že jsou věci, které mě nebaví, ale že můj
svět bigbít či metal opravdu není, že mám dote�
pocit, že pro mě Arakain byl moje tajná a krásná
láska, takový úžasný a nezapomenutelný milenec,
který mi pomohl přežít ty prapodivné začátky
mého manželství s komerčním a popovým světem.

Kub: Lucka s námi normálně jezdila, pokud neměla
něco jiného. Ze začátku toho moc nebylo, jezdila
poměrně pravidelně. Bylo fajn, že se Arakain dostal
do povědomí lidí, kteří skupinu neznali a dodnes si
pamatují, že Lucka s Arakainem zpívala. Myslím,
že se pár lidí přišlo podívat i na ni. Byla vlastně
taky lídr, kapela ji tam dotlačila a bylo to super.
Potom se dostávala trochu do laufu a do médií
a pořadatelé začali cpát na plakáty nejdřív ji,
a teprve pak Arakain. To nás jako ješitné chlapy
samozřejmě sralo. Nakonec jsme se dohodli, že by
měla odejít a Aleš jí to oznámil při koncertě
v brněnském Rondu. Uvažovali jsme pak i o jiné
zpěvačce, měli jsme asi dvě zkoušky s Helenou
Kubelkovou, ale dohodli jsme se, že to nemáme
zapotřebí. Helena sice zpívá dobře, ale za prvé
neměla charisma jako Lucka a za druhé není chlap.
Ženské v kapele jsou vždycky problém, ale je fakt,
že Bílá byla normální, lidová a muzikant. Byla s ní
sranda a v tomhle ohledu problém nikdy nenastal.
Možná je lepší, že to takhle skončilo, protože jsme
třeba postupně mohli Lucku i brzdit – a mít
s Alešem najednou dva lídry by asi taky dál nešlo.
Navíc jsme chtěli hrát ještě tvrdší muziku a na ni už
by to asi bylo moc.

Bílá: O to víc mě bolelo, když mi můj milenec
oznámil, že už toho má dost a že si mám vybrat.
Tak se mi nechtělo, Ježíšku, já bulela, jako když se
rozcházím s mužským, se kterým mám deset dětí.
Bulela jsem velmi nemetalově, ale i to mám v srdci
jako něco hrozně pěkného. Jsem požitkář i ve

věcech, které bolí. Vůbec se klukům nedivím, že
jim začalo lézt na nervy, že jim jméno nějaké Bílé
přerůstá přes hlavu, když pořadatelé jejich plakáty
přetiskovali nápisem Lucie Bílá. A tak jsem šla, ale
miluju je dote�.

Urban: Nikdy to ale nebylo tak, že by se měla stát
hlavní zpěvačkou, jak se později někdy
uvádělo, když už Lucka byla stále populár-
nější díky svým 'hitům' Neposlušné tenisky
apod., což byl poměrně plytký diskoodvar
z dílny Petra Hanniga. Lucka byla
v Arakainu uváděna coby stálý host.
S postupem doby ale měla méně a méně
času, protože vystupovala souběžně
i s Hannigovou kapelou a s náma už
nejezdila pravidelně. Docházelo k situa-
cím, že na plakátech bylo napsáno Lucie
Bílá a Arakain, a přitom Lucka třeba
nemohla přijet. To nás stavělo do špatného
světla. Doprovázeli a podporovali jsme ji
v tom, co dělala s Arakainem, a ne v tom,
co dělala jinde. Proto jsme se v červnu ro-
ku 1987 rozhodli spolupráci ukončit a při
koncertu v brněnské hale Rondo se oficiálně
rozloučili. Lucce to bylo líto, ale naše
důvody chápala, rozešli jsme se v dobrém
a zůstali jsme dál v kontaktu. Lidi se pak na
Lucku ještě dlouho ptali, ale nakonec sami

v rádiu a televizi viděli, proč k tomu došlo. I když
jí samotné trvalo ještě hezkých pár let, než se sama
našla a než se dostala k vlastní autorské dílně
a prvnímu velkému hitu.

S Jirkou Urbanem, jak říká Lucka – 'tátou' Arakainu

Chvíle radosti se střídají s prvky beznaděje
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Vydal se koráb na dlouhou cestu
dálka se měří počtem světelných let

Ze všech lidí co posádku tvoří
možná se nikdo nevrátí zpět

Velká hra prázdna kde náš svět je ničím
a stovky nástrah tajemství černých děr
Stojí to za to? Tvůj strach náhle křičí

když každá z vteřin může být poslední

Drží tě víra že spatříš zas zemi
za čas to bude tvůj jediný cíl

Mít trochu štěstí a štěstí je s těmi
kdo v krizi mají nejvíce sil

Velká hra prázdna kde náš svět je ničím…

Jaký je důvod našeho bytí
najdeš snad někde života kód

Odpově= na to ve hvězdách svítí
to proto člověk postavil vesmírnou lo=

Orion

Do děrných štítků dáš svý trápení
počítač ti ho spočítá

asi to takhle skončí zdá se mi
tak proč mi to hned vyčítáš

Na vlastní smích můžeš mít povolení
stačí zvládnout dvojkovej kód
Že ho neznáš no to je nadělení

v krámě ti prodaj housle namísto bot

Proč hnedka říkáš: "To je k zbláznění"
chceš utéct na severní pól

je to jen vize zůstaň na zemi
když vyjde to by zas byl gól

Automat svět
svý kola otáčí
Automat svět

ze zad mu trčí klíč
Automat svět
svý kola otáčí
Automat svět

stále ještě běží dál
běží dál

Do děrných štítků dáš svý trápení…

Automat svět…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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Bílá: Samozřejmě že moje tehdejší rozhodnutí bylo správné. Dávno
se mi nechce jen křičet a dávno jsem odložila kovové pásky, ale
mám je všechny doma schované včetně kožené bundy a snad i těch
pruhovaných kalhot z první Barči. Kluci jsou skvělí a kdykoliv je
vidím, mám pocit, že jsem potkala někoho, s kým jsem chodila do
školky. Mám je ráda. Pod jejich tvrdou metalovou maskou jsou
prima kluci a mí kamarádi.

Lucie Bílá byla v zákulisí neskutečně veselá holka, uměla štěkat
jako pes a dělala zábavu pro všechny. S partou táhla za jeden
provaz, jednou jsme přijeli pozdě před zábavou a Lucka místo
toho, aby šla na panáka, nosila s námi těžké basové bedny.
Nezapomenu ale na dva momenty, které musím uvést. Byl jsem
svědkem, že probrečela dvě vystoupení. První z nich byla zábava,
myslím, že v Nepomuku, a pak koncert v brněnském Rondu.
O důvodu jejího prvního smutného dne jsem věděl. Ten den se
dozvěděla, že vyjde bez jejího vědomí její první LP deska s posklá-
danými rozhlasovými nahrávkami. Bylo to v době, kdy už tuhle
muziku typu Neposlušných tenisek dělat nechtěla a asi se za ni
i styděla. Věděla, že proti hudebnímu obchodníkovi Petru
Hannigovi nic nezmůže a deska i tak vyjde, takže probrečela celou
zábavu v našem autobusu. Při zpívání tří písniček, se kterými
vystupovala, se jí třásl hlas tak, že jí Aleš musel pomáhat zpěvem
zakrýt její indispozici. Při druhé její slabosti v brněnském Rondu
jsem ale vůbec nevěděl, o co jde. Byl jsem tehdy na vojně
a s Arakainem jsem si udělal jen výlet, když jsem měl dovolenou,
takže jsem neměl moc přehled o dění v kapele. Až když jsem se
z vojny vrátil, dal jsem si do souvislosti, že to byl právě ten koncert,
kdy se kapela rozhodla se s Luckou Bílou a jejím účinkováním
v kapele rozloučit. (Kania)

Zlaté tancovačky 
(1985 – 1986)

Podskalský: Byla to pro mě 8afka, obrovský zážitek. Nasednul jsem
do rozjetého vlaku, do party, která jela – a najednou jsem byl jeden
z těch, co jsou na jevišti, a v sále nabito. To napětí před začátkem,
hrozící ruce, to bylo tak opojné, že už jsem s tím vždycky počítal.
Takže když se mi pak v pozdějších dobách stalo, že nabito nebylo,

Dřevěné pódium na tribuně v Lukách nad Jihlavou a vlajka kapely

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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dostal jsem z toho úplnou
skepsi. To se stalo hned po
Arakainu v Projektilu. Do
kulturáku se vešlo třeba šest
set lidí a najednou jich
přišly jenom tři stovky. V té
chvíli jsem si říkal, že
Arakaini v sobě asi měli
nějakou sílu.

Na zábavě v Lukách nad
Jihlavou, kde jsme měli pár
kamarádů a pozděj i
i pobočku fan klubu, se
vystupovalo na zvláštním
dřevěném pódiu postave-
ném na schodech tribuny
fotbalového hřiště. Hrávalo
se tam pravidelně a při
jedné sérii se strhla průtrž
mračen. Lidé se schovali
vedle pódia na tribunu, ale
pokračovat v hraní nemělo
smysl. Po dohodě s pořa-
dateli se celá aparatura
přestěhovala do vedlejšího
krytého sálu, takže se
vlastně složila a postavila
úplně znova, přestože by se
asi každý jiný sbalil a odjel.
Ale lidi tam byli fajn,
Arakaini chtěli hrát dál, a tak
koncert pokračoval v sále
pro asi tři sta lidí, i když
jich bylo uvnitř přes tisíc.
V životě jsem neviděl tak
nacpaný sál, nebylo možné
se dostat dovnitř ani ven
a po skončení, při balení
aparatury, jsme našli pod
stolem s reprobednou hnědé exkrementy. Holt
někdo předem vzdal cestu na záchod. (Kania) Jenčík: Sólo na lopatky vzniklo v roce 1977

ve vesničce, která se jmenuje, tuším, Krásná
Hora. Tam jsme jednou přijeli s Orientem,
u nichž jsem měl sólo na bicí. Jak jsem tak
hrál, uviděl jsem v rohu u kamen lopatku.
Tak jsem se jí zmocnil a přišlo mi, že je to
vtipné. Byla to tancovačka, takže jsem měl
nějaké to pivo a přiznávám se, že jsem jim
tu lopatku ukradl. Druhý den jsem přišel na
to, že ji mám v kufru, a tak jsem ji začal
používat. Lidem se to líbilo a chtěli lopatku.
Tehdy jsem přišel i na to, že hráče, který
něco umí a tváří se démonicky, lidi berou,
ale když zahraje třeba něco těžkého a ještě
se tomu dokáže zasmát, berou to lidi ještě
víc. A tenhle přístup jsem začal preferovat
– proto ta lopatka. Časem k ní přibyla další,
takže jsem hrál už na dvě. Bylo to zavedené
i v tom bigbítu, který se tvářil vždycky
drsně. A8 to je hard rock nebo heavy metal

Druhý velký článek v Melodii

Zábava v Lukách nad Jihlavou



"6)$�7$8
9�))�:��;

Půlnoční Hollywood
světla hladí tvář

Půlnoční Hollywood
svět co nedá spát

Půlnoční Hollywood
dýchat začíná

Půlnoční Hollywood
kolik tváří má

Andrew Lloyd Weber
zas píše muzikál

v kině další ze superpremiér
Na ulici stín

dívka prodává svůj šarm
stále věří, že někdo posbírá

střípky jejích snů

Někdo tak končí
a někdo začíná
hledači štěstí

co nechali si zdát
o dotyku slávy

o tom jak je bude hřát
stále věří, že někdo posbírá

střípky jejich snů

Půlnoční Hollywood
hvězda se zlatem blýská

Rolls k šatům vybírá
Půlnoční Hollywood
jinej si smutně stýská

že prostě nevyhrál
Jeden má slávu

sotva začíná
je zvláštní svět ten Hollywood

Jinému štěstí
se zas vyhýbá

a přesto nechce vzdát se snů
dál věří

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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či total brutal, odlehčení v tom musí být jako v jakékoliv jiné show.
Proto jsem lopatky přinesl i do Arakainu, i když tam to byla jen
jakási výplň, protože lidi asi víc poslouchali kytaristy. Sólo na bicí
prostě proběhlo jako součást koncertu a všichni se už těšili, jak
přijdou další nacvičené figury v perfektní souhře.

Kub: Byl to jeden velký mejdan a pohoda. Jezdili jsme tancovačky,
pátek, sobota a neděle v kuse, ale nebylo to tak, že bychom spali na
hotelech. Zkrátka jsme dostali ve tři hodiny v noci zaplaceno
– a tradá domů. Někdy jsme se v noci u někoho ubytovali, většinou
u Honzy Vondráška, tehdejšího osvětlovače. Přespali jsme a ráno
už čekali před Zdarem (bývalá restaurace U zdaru naproti
Olšanským hřbitovům), protože odpoledne už jsme zase měli někde
hrát. Jednou, když s námi ještě zpívala Lucka Bílá, jsme přijeli
k nám do Podolí, kde byly policajtské terasové baráky, zaparkovali
dole autobus a vyskákalo hejno mániček, což ovšem v noci nikdo
neviděl. Když ale ráno chodila Lucka nahoře bez po terase, tak to ti
policajti z těch teras padali, to byla sranda. Bavila mě ta nevázanost,
člověk neměl vlastně žádné starosti. Byl jsem svobodný, peníze
byly, dal jsem se na školu, spal třeba do dvanácti, pak už jsem se

A divočina pokračuje
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těšil zase na další koncert. Jezdili jsme spolu všichni
jedním autobusem, v té partě byla spousta srandy
– dneska už to takové není. Samozřejmě si pořád
užíváme srandu, ale tenkrát to bylo lepší. Už je to
jiné, když jsou lidi spolu dvacet let, než když
spolu začínali.

Görgel: Od nástupu Zdeňka Kuba a Karla Jenčíka
jsme s kapelou jezdili velmi často, nevím, jestli
všechny koncerty, ale většinu určitě. S Neplechem
jsem zanedlouho skončil, poněvadž jsem mu rozbil
hubu. Měl totiž ohromné bedny, ale uvnitř jen

jeden středový reproduktor, jinak nic.
V plechových krabicích s vypínači
a světýlky, aby vypadaly jako zesilovače,
měl cihly. Naoko je propojoval kabely,
ale hrály jen dva repráky z celé apara-
tury. Na Slovensku v Lysé pod Makytou
už mi došla trpělivost, a tak jsem mu za
celou spolupráci dal pěstí. Vím, že pak
balil aparát s pusou celou od krve. Kluci
chtěli, abych u nich zůstal, ale abych
změnil zvukaře, tak jsem začal jezdit
s Petrem Pilařem, který hrál na baskytaru
u Víti Vávry. Nakonec vzali jako
zvukaře Lá�u Čepeláka a já jsem zůstal
jezdit i s ním.

Zrychlování a zpomalování temp
v písničkách bylo oblíbené téma po
koncertech, hned v šatně se rozebíraly
a kritizovaly jednotlivé výkony každého

člena. Vzpomínám si na jeden případ s Karlem
Jenčíkem, kdy mu Aleš na jedné zábavě v pauze
mezi bloky vyčetl, že hraje něco pomalu. Proběhla
mezi nimi běžná diskuse, kterou už si nevybavuju.
Důležitější bylo, co se dělo pak. V sérii, v níž se
hrály pouze převzaté pecky, byla také I Wanna Be
Somebody od kapely W.A.S.P., kterou Karel začal
ve svém obvyklém tempu. Asi ve třetině písničky
však pomalu a plynule přidával tempo, takže ke
konci už byla skladba snad v jednou tak rychlém
tempu, než začala. Působilo to samozřejmě dost
divně, pro mě však značně komicky, protože jsem

A další tancovačka v Radimi

Na plný kule
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Kdyby chtěl, tak rozbíjí skály
má dost sil, až moc na svůj věk
dělá box, je král střední váhy
nezná strach a chu3 porážek
Ring je svět, ve kterým válčí
každej boj zatím vyhrál K.O.

nakonec dali mu jméno
který snad nejde zapomenout – Krakatit

Přišel čas, za malou chvíli
začne jeho zápas finálový

zazněl gong, diváci šílí
první kolo, soupeř neví co dřív

Říkám, ještě kolo a jde do kolen
znám ho, a3 se se mnou někdo vsadí

Dívej, jak ho drtí každým úderem
vážně, to ho zatím jenom hladí

Krakatit, je to Krakatit
Krakatit, on je Krakatit

Plyne čas, v téhleté chvíli
běží jeho zápas finálový
zazněl gong, diváci šílí

druhý kolo, soupeř neví co dřív

Říkám, v tomhle kole půjde do kolen…

Krakatit…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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věděl, o co jde, že je to Karlova pomsta. Že si tím ale v další
diskusi moc nepomohl, je nasnadě, ale mně se to líbilo moc. (Kania)

Jenčík: Arakain byl kapela, v níž se nejvíc chlastalo. To jsem nikdy
předtím, ani nikdy potom nezažil. Mě to deptalo, i když jsem se
toho účastnil, a to nepopírám. Třeba si pamatuju, že se mi jednou
během koncertu na Moravě povedlo vypít dvě půllitrové flašky
bylinné hořké. Nicméně když jsem si druhý den po kšeftu šel
prohlédnout město a asi hodinu po poledni šel vzbudit kapelu,
abychom stihli další kšeft, tak mi nikdo neodpověděl. Všichni byli
mrtví, takže jestli bude kdokoliv tvrdit cokoliv, já vím své. To byl
takový sled zážitků, jeden za druhým, vždycky bylo něco nového
a mně se to slilo v takový jeden hudební a životní mejdan. Tvrdá
práce, poctivá muzika, spousta srandy, litry a hektolitry alkoholu,
ale jak je vidět, tak jsme to všichni přežili a vypichovat jakoukoliv
historku z mého pohledu nelze.

Brichta: Po koncertě se toho moc dělat nedá. Bu� si budeme hrát na
'intouše' a rozebírat Freuda, nebo chlastat v hospodě. A my jsme
nebyli nikdy z těch, které by zajímalo, co dělá Gándhí, raději jsme
šli do hospody a vylili si tam makovice. O tom to je. To je život, kde
člověk nemůže nic brát smrtelně vážně a v křeči.

Kub: Tonda Šonka, náš osvětlovač, sundal z konzole tu tyč a s ní
vrtal díru do druhého pokoje, přičemž ji úplně zauzloval. Pak
v recepci tvrdil, že se o ni jen trochu opřel.

Urban: Dalo by se vzpomínat na stovky drobných i větších příhod
z ubytoven a později i špičkových hotelů, kde jsme pak už třeba
nesměli být ubytováváni! S oblibou jsme vytrhávali pokojový
rozhlas po drátě, protože se nedal poslouchat. Tak ty lítaly z oken
hotelů i s kusem zdi a zástrčkou, pak došlo i na televizi, ze skříně
v pokoji se dokázal udělat bazén plný vody! Prokopané hotelové
dveře, stížnosti na hluk včetně inzultovaných recepčních třeba
zátkou od šampusu, nefunkční telefonní přístroje taky dlouho
nevydržely. Nebo se mi taky jednou povedlo v ranních hodinách si
splést dveře a usnout na pokoji u italského turisty! Ten nechápal
a já pak ráno taky ne, když pro mě manažer na základě stížnosti
přišel. Za ním stál Zdenda Kub s ručníkem kolem krku a já logicky

Karel Jenčík a zvukař Ivan Číla při odpočinku cestou na kšeft
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myslel, že jsem na svém pokoji. Ital strávil zbytek
noci v křesle na recepci. To byla jedna z velmi
kuriózních příhod, i když se vlastně nic nerozbilo,
kromě česko-italských mezinárodních vztahů! 

Görgel: Vraceli jsme se ze Slovenska a z okna
autobusu nám vypadl popelník. Přeskočil škodovku,
která jela za námi, řidič nás předjel a hrozil na nás.
Po pár kilometrech nás zastavila hlídka policie,
protože je na nás řidič škodovky upozornil. Jelikož

nám ale nemohli nic dokázat, alespoň vykázali
polovinu lidí z autobusu. Měl jsem papíry jen na
nákla�ák a ne na autobus, což znamenalo nanejvýš
osm lidí. Nás jezdilo běžně dvacet, takže uvnitř
jsem musel zůstat jenom já a osm lidí, zbytek si
vystoupil a šel pěšky. Počkal jsem s autobusem na
statku v další vesnici, kam pak ta část lidí dorazila
po svých, nastoupila a jelo se dál.

Zatímco Marek Podskalský je k neutahání 

Lucka s Arakainem zapomněla na tenisky a ječela do
davu z plných plic

Hrálo se tam, kde bývalo prostoru hodně málo Ale občas se blýskalo na lepší časy
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Už jsme si zvykli
na krev z pláten kin

už jsme si zvykli
se smrtí ruletu hrát
Za vraždu prachy

zdá se nám normální
všechno, co můžem si přát

Možná, že v někom z nás
číhá další Šakal

To už je život
někdo se znelíbí
tak už jde život

někomu nedá to spát
A tak si najme
ruce, co zabíjí
klidně je najme

ptá se, co bude to stát

Kdo z vás ví, kam te= věk kráčí
torza cti a náhražky práv
Co se smí, je to až k pláči

ráno číst z posledních zpráv

To už je život
někdo se znelíbí
tak už jde život

někomu nedá to spát
Moc jsme si zvykli

na krev z pláten kin
už jsme si zvykli

se smrtí ruletu hrát

Možná, že v někom z vás
číhá další Šakal

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

���

Někdy v polovině roku 1986 vystupoval Arakain u Kolína, přesné
místo si už nepamatuju, ale hrálo se venku, blízko hlavní trati na
Poděbrady. Po skončení koncertu se stalo, že fanoušci posedávali
na kolejích a dokonce donutili vlak zastavit. Dnes to působí
úsměvně, ale vybavuju si obavy Aleše Brichty, aby to nemělo vliv
na činnost Arakainu, protože jakákoliv záminka mohla posloužit
k případnému zákazu kapely. (Kania)

Podskalský: Věděl jsem, že půjdu na vojnu a v té době jsme se
rozdělili i v názoru na muziku. Já jsem chtěl hrát spíš ve stylu Led
Zeppelin, Van Halen a podobných záležitostí, kluci preferovali
rychlost, tvrdost, tenkrát začínal thrash a black metal, takže chtěli jít
jinam než já. Každý jsme měli svou cestu, názor, ale vyšli jsme si
vstříc a já jsem v klidu odešel. Ivan Sekyra mi nabídl svobodné
povolání a hraní v Projektilu, tak jsem skončil s prací a šel tam. Už
jsem měl ale taky ambice a nápady pro vlastní kapelu, v níž bych
nejen hrál, ale trochu i vévodil, a to se mi pak podařilo v roce 1988
v Merlinu s Dannym Horynou. Tam byly všechny moje písničky,
potkal jsem lidi, se kterými jsem si rozuměl a chtěli dělat naprosto
stejnou věc. Aleš Brichta, když Merlin slyšel, mi hrozně pomohl,
jeli jsme šňůru jako předkapela Arakainu.

Míra na scéně 
(1986 – 1987)

Urban: V průběhu roku 1986 se projevilo, že Marek Podskalský by
raději zůstal na hranici komerčního hardrocku s bluesovými kořeny
a naše neustálé zrychlování tempa skladeb ho už přestávalo
oslovovat. A tak poté, co dostal nabídku do komerční profi kapely,
nadešel znovu čas hledání vhodného kytaristy, který by stačil
technicky a který by ctil směr, kterým jsme vykročili. A protože jsme
se už párkrát potkali s Mirkem Machem, kytaristou prvního, ještě
neblackmetalového Törru, měli jsme prvního adepta. Už ani nevím,
kolik nám dalo práce ho přesvědčit, ale asi vzhledem k tomu,
že tehdejší Törr byl víceméně sklepní kapelou, dohodli jsme se brzy.

Miroslav Mach 
Datum a místo narození: 22. 7. 1964 v Ústí nad Labem
Rodinný stav: ženatý, manželka Hana
Děti: dcera Lucie 21 let, syn Jan 10 let
Vzdělání: Střední průmyslová škola elektrotechnická (obor měřicí
a automatizační technika), 4 roky ČVUT, obor telekomunikační
technika
Zaměstnání: muzikant
Kapely: Törr, Alarm, Arakain

Mach: Ke hraní jsem se dostal docela normálním způsobem. Můj
táta byl (a pořád je) velkým milovníkem country. Pocházím z Ústí
nad Labem – 'města revolučních tradic', jak tvrdil bolševik – a ku-
podivu to bylo místo silného podhoubí téhle muziky. Také asi
proto se v něm uskutečnil první ročník Porty (v roce 1967) a ještě
asi dva následující, než se to komunistům přestalo líbit. Takže od
útlého dětství jsem poslouchal country, ale také vážnou hudbu, přes
kterou zase byla maminka. Ovšem Západ vedl; maminka jako žena,
která se musela mimo jiné také starat o domácnost, na to neměla
tolik času. Poslech desky byl u nás rituálem. Ne jako to bývá dneska,
že se přijde domů a něco se pustí. Táta zapnul gramofon, položil
desku, pečlivě ji otřel a sednout a ticho – te� posloucháme. Touhle
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výchovou jsem si začal uvědomovat, že muzika je
něco jakoby posvátného, že hudba dokáže navodit
příjemné pocity atd. A tak jsem poslouchal country
a výjimečně vážnou hudbu do doby, kdy někdo
přinesl do školy nášivku Kiss. Začala 'Kissmánie'
a já vůbec nevěděl, co je to za kapelu. Pak jsem od
někoho sehnal jejich album Alive! a byl jsem
zděšen. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Byl jsem
zvyklý na Johnyho Cashe, Glena Cambpella,
Kennyho Rogerse a jim podobné veličiny, a te�
tohle. Postupně se mi dostávaly do rukou další
skupiny jako Sweet, Slade, Uriah Heep, až jsem
najednou uslyšel AC/DC. To tenkrát bylo něco, ale
ještě pořád to nebyl ten správný impulz. Až Judas
Priest. Strašně mě ohromil zvuk kytar, to jsem
v country nikdy neslyšel! Začal jsem shánět všechny
jejich desky, říkal jsem si, tohle musím mít doma.
Pár měsíců jsem se nechal unášet jejich alby, až
jsem znal skoro všechny skladby zpaměti a najed-
nou prásk! – byli tu Iron Maiden se svou první
deskou. Doma jsem sundal reprobedny ze zdi a dal
si je na psací stůl. Hlavu položenou přesně mezi
ně, takže to vypadalo, jako bych měl obrovská
sluchátka. Ten zvuk mě tak fascinoval, že už jsem
to déle nemohl vydržet a řekl jsem si: „Musíš si
koupit kytaru a naučit se na to.“ To bylo ve čtvrtém
ročníku průmyslovky. Naštěstí jsem seděl v lavici se

stejně 'postiženým' spolužákem, a tak jsme hned
založili dvoučlennou kapelu. Podařilo se nám
přemluvit rodiče, aby nám k Vánocům nic nekupo-
vali a dali nám raději peníze na kytary. Po svátcích
(bylo to 28. 12. 1982 – pamatuju si to jako dneska)
jsme vyrazili do Prahy na nákupy. On pro basu,
já kytaru, obě značky Jolana Galaxis. Už cestou
zpátky ve vlaku jsme je vyndali a začali do nich
třískat. Bohužel však ani jeden z nás na to neuměl.
Já sice znal pár akordů jako každý správný kluk, ale
to bylo všechno. Do Iron Maiden to mělo daleko.
Několik týdnů jsme se scházeli bu� u něj nebo
u nás doma, ale k ničemu to nevedlo. Naštěstí mi
tenkrát hodně pomohl další spolužák, který měl
Diamantku (a to tenkrát byla nějaká kytara!) a znal
takové fígle jako třeba tlumení strun pravou rukou,
'napískávání' tónů trsátkem a podobně. To bylo
přesně ono! Ještě jsem nic neuměl a už mi to
'znělo' jako Judas Priest! Hrál jsem na přebuzený
magnetofon Tesla B3, bylo to hrozné, ale já byl
š8astný.

Cvičil jsem pořád. Pro dokreslení tehdejšího obdo-
bí musím vysvětlit, jak jsem vlastně žil. Jezdil jsem
závodně na kole. Ráno jsem vstával v půl šesté
a šup na trénink. Po hodině jsem se vrátil a mohl
zhruba další hodinu cvičit na kytaru. Škola byla od
půl deváté a stíhal jsem to jen tak tak. Po příchodu
domů zase kytara, pak přišel táta z práce, to zna-
menalo trénink na kole a po tréninku opět kytara.
Odložil jsem ji jen u večeře. Rodiče šli spát a já
pořád hrál. Musel jsem používat rukavice, takové,

Mirek Mach coby školák

Mirek nadějným cyklistou
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Původní chlad
prohrává souboj s vědomím

cítím teplo, jak do žil proniká
Světlo a cit

neznámý hlasy medový
cizí ruka te= se mě dotýká

Tak budu žít
už je to hotový

první pohled, dojmy se zalykám
Čí je to svět

kdo na otázky odpoví
po sto letech se těžko přivyká

Dál smysl mi uniká
spousty věcí, které chápat nedovedu

Dál mi jejich smysl uniká
dlouhej čas jsem strávil v kusu ledu

To století
má na svědomí spoustu změn

vždycky nový něco zas objevím
V lidech je klid

všichni září jak diadém
marně čekám na strachu projevy

Jsem primitiv
a tenhle svět snad sen

zvíře ve mně pak náhle poleví
Dali mi mat

to dobré uvnitř musí ven
lepší stránka se vždycky projeví

Dál smysl mi uniká…
…spoustu let jsem strávil v kusu ledu

Co je dobrý a špatný
co se v penězích počítá

co se smí a co nesmí
tady nikdo mi neříká

po sto letech v ledu…

Co je barva tvý kůže
co se na papír povolí

co se nahlas říct může
tady nikoho nebolí

po sto letech v ledu…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

���

co se nosily do tanečních, protože jsem měl prsty samý puchýř.
V sobotu – když nebyly závody – jsem se ráno probudil a hrál
prakticky až do nedělního večera. Takhle jsem to dělal do října,
tedy zhruba devět měsíců. Nikam jsem nechodil. Ani do hospody,
ani za holkama. Byl jsem hraním úplně posedlý a nic jiného mě
nezajímalo.

Po maturitě jsem šel do Prahy na vysokou (to víte, na vojnu se mi
nechtělo), a to už byl krůček k Törru, který byl mou první skupinou.
Teda moje skupina to nebyla, ale vy mi rozumíte. Ale hezky
popořadě. Přišel za mnou Mirek Lébl (také spolužák) a povídá:
„Hele, ty prej hraješ na kytaru, vím o jedný kapele, která shání ky-
taristu a bubeníka, tak bychom to mohli jít zkusit.“ A tak jsme šli.
Hned po příchodu na první zkoušku mě upoutaly dveře od zkušebny,
na kterých byla napsaná spousta jmen a před každým křížek. Tak se
ptám: „Co to je, ta jména, to vám tu tolik lidí umřelo?“ „Ne, ty jsme
vyhodili, protože neuměli hrát,“ povídá Ota Hereš, kytarista
a zakládající člen v jedné osobě. „No nazdar,“ řekl jsem si v duchu,
„to nám to pěkně začíná.“ Ale vzali mě a zůstal jsem tam vlastně až
do rozpadu (pak se Törr dal sice znovu dohromady, už s Vlastou
Henychem, ale to je jiná kapitola). On to teda vlastně ani rozpad
nebyl, jenom jsme hráli čím dál tím míň, až to vlastně samo
vyšumělo do ztracena.

Nevím, jakým stylem se kde muzikantům házejí lana, ale můj vstup
do Arakainu byl pro mě malinko zvláštní. Zrovna jsem byl na praxi
v Aritmě Vokovice, když za mnou přišel šéf a povídá: „Asi vám
někdo umřel, na telefonu máte pohřební službu.“ Letím tedy ke
sluchátku a na druhé straně Aleš Brichta. Říkám mu, co je to za
blbé fóry, a on na to, že by ho jinak se mnou nespojili a hned

Našel jsem kytaru a už ji nepustím
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pokračuje: „Prej sháníš nějakou disko kapelu, něco
bych pro tebe měl.“ Musím upřesnit, že jsem začal
inklinovat k jinému druhu muziky, jakou hráli Rush
nebo Genesis či v té době zrovna vyšlé album
Yes, 90125, a to bylo přesně ono. Takže mu

odpovídám: „Aleši, disko zrovna hrát nechci, ale
jestli je to dobrý, tak proč ne.“ Takhle mě ještě
chvíli tahal za fusekli a najednou: „Máš něco
pořádnýho na sebe – jako třeba řetězy, kůži,
cvočky a tak?“ „Cože, co je to za partu, disko
v řetězech, jak se jmenujou?“ ptám se. „Arakain!“
slyším ze sluchátka. Hmm, začalo to pohřební
službou, pak disko a te� Arakain, to jsem zvědav,
co se ještě dozvím. Ale u tohohle už Aleš zůstal.
Řekl jsem mu, že si to musím rozmyslet, a8 mi
zavolá zítra, ale ne jako pohřební služba, ještě by si
šéf mohl myslet, že celá rodina trpíme nějakou
smrtelnou chorobou.
To bylo poprvé v životě, kdy jsem se musel
doopravdy rozhodnout. Jít tam či nejít, to8 otázka.
Škola asi vezme zasvé, ale na druhou stranu si
zřejmě dobře a často zahraju.
Takže jsem to vzal. Kluky z Arakainu jsem zběžně
znal, párkrát brali Törr jako předkapelu a občas se
i zastavili u nás ve zkušebně pro nějakou aparatu-
ru. S Otou jsme si totiž vyráběli všelijaká kytarová
udělátka a nejspíš kvůli tomu se o nás v Praze
tvrdilo, že jsme skupina s nejlepším zvukem kytar.
Doufám, že jsem se tehdy nedostal do Arakainu
jenom proto, že jsem uměl postavit 'overdrive'?!

První setkání s celou skupinou jsem měl
v dnes už neexistující restauraci Zdar
v Praze na Vinohradech a tam mi kluci
pustili tři skladby: Ztráty a nálezy,
Nesmíš to vzdát a Gladiátor. První ze
jmenovaných mě nijak zvláš8 neuchváti-
la, z Gladiátora jsem málem omdlel,
zato Nesmíš to vzdát mě dostala
okamžitě, a tak klukům povídám: „To je
skvělá věc, to Nesmíš to vzdát, to je fakt
dobrý.“ Ostatní ale byli jiného názoru:
„Jenže my chceme hrát právě takovej
fofr, jako je Gladiátor.“ To bylo sice
něco jiného, než jak jsem si to předsta-
voval, ale je fakt, že v takovémhle
závodním tempu se kytarista opravdu
vyblbne.

Kub: Zažil jsem kšefty, při nichž se
střídali kytaristi, každý hrál půlku
koncertu. Byl to Marek Podskalský
s Mirkem Machem. Míru Macha jsem
vždy hrozně chtěl mít v kapele, protože
se mi hodně líbil v Törru. Dovolím si
přisoudit velkou roli v tom, že Mirek
nakonec přestoupil k nám. Možná že
jsem vlastně kluky na Mirka upozornil,
že vůbec existuje. Každý příchod
nového člena byl vždycky posun. Třeba
co se týče myšlenkové inovace. I kdyby
hrál hůř, tak je to pokaždé nový impulz,
který kapelu oživí. Mirek hrál ale úplně
samozřejmě a přinesl i svoje písničky.
Míra je zvláštní člověk, hraje na kytaru
stále a dělá to pořádně. Nikdo z nás ne-

Mirek Mach v době studií

Mirek u původního Törru
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Holka s tebou chtěl bych prožít
aspoň tisíc a jednu noc

Něco uvnitř ve mně hoří
brzy začnu volat o pomoc

Cítím vůni tvojí kůže
dej mi úsměv a3 mi napoví

Zraň mě jako trny růže
dám ti sousto do úst hladových

Proč se se mnou všechno točí
já se ptám – kdo mi odpoví

Pálí mě lasery tvých očí
tvá přítomnost jsou mý okovy

Šeherezád máš chladný city
k tomu zvyky šelmy dravý

Šeherezád jen si pohrát
to je to co tě tak baví

Už tě znám – Šeherezád

V duchu trhám z tebe šaty
moje rty tvoje hledají
Dej mi svojí rosy napít

už jsem z tebe až moc na kraji
Ďábel v tvém i v mojem těle
do nás obou zvolna proniká

Čas nám kapky noci bere
přestaň váhat! – křičím do ticha

Proč se se mnou všechno točí…

Šeherezád…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

���

ní schopen se tomu takovým stylem věnovat. Navíc má specifický
druh humoru. Je to takový suchý, v podstatě britský humor.
O něčem mluvíš a on najednou řekne hlášku, aniž by hnul brvou,
všichni ostatní chvíli přemýšlejí, a když jim to dojde, řvou smíchy.
Je to dané tím, že je hodně inteligentní. Má takový ten svěrákovský
humor, který není založený na opičkách, a my jsme se v podstatě
naučili s tím žít. Já jeho humor mám rád, a to je v kapele hodně
důležité. Mirek má jedinou slabinu: neposlouchá novou muziku.
Kdyby ji poslouchal, byl by schopen ji absorbovat a dokázal by hrát
i jinak a moderněji.

Mach: Do Arakainu jsem oficiálně nastoupil v září 1986, ale už
v létě jsem s nimi jezdil, abych okoukal, jak to vlastně celé vypadá.
Tenkrát tam ještě na kytaru hrával Marek Podskalský a jak jsem se
učil jednotlivé skladby, postupně jsem od něj přebíral jednotlivé
série. Vzpomínám si, že první sérií, kterou jsem se naučil, byly
převzaté věci od Venom, Slayer, Metalliky, W.A.S.P. a možná ještě
nějaké. Myslel jsem, že naučit se pár takovýchto písniček nebude
problém, zvláš8 když byly docela jednoduché, ale když jsem pak po
letech slyšel záznam z tancovačky, nevěřil jsem vlastním uším, jak
jsme tehdy hráli špatně. Vy, kdo jste nás znali, si řeknete, že to
mělo správný náboj a máte pravdu, ale umět to k tomu ještě
správně zahrát by také nebylo k zahození.

Na každou změnu v kapele si musel fanoušek nejdříve zvyknout.
Marek Podskalský byl miláček. Na jevišti doslova tancoval, díky
lennonkám byl sympaPáček a holky ho milovaly. Kluci byli zase
celí pryč, když měl kytarové sólo a vylezl na 'péáčko' a v kleku
a záklonu hrál. Když nastoupil Mirek Mach, působil trošku zakřik-
nutě. Navíc byl ostříhaný na vojáka, a tak do vlasaté kapely moc
nezapadal. Že hrál lépe, bylo evidentní, ale stejně většina
návštěvníků koncertů vnímala spíš tu celkovou energii. (Němec)

Marek Podskalský opouští pódium
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Mach: Na koncertech se fanoušci samozřejmě
divili, co to mám na hlavě. To jsem nějaký rocker,
když mám ježka? A Aleš jim z pódia sděloval, že to
mám kvůli vojně. Tak jsem se tedy v očích publika
nechtěně stal vojákem z povolání. Tehdy ještě byly

na všech civilních vysokých školách vojenské
katedry, což byla taková vojna při škole. Jeden den
v týdnu jsme povinně chodili na vojnu a podle
toho musel vypadat náš zevnějšek. Postupem času
se to uvedlo na pravou míru, ale vzpomínám si, že
jsem to nenesl zrovna s radostí. Dnes není situace
o mnoho jiná, ale tehdy mezi lidmi panoval obecný
odpor k jakýmkoliv státním institucím a o ozbroje-
ných složkách to platilo dvojnásob. No co, dnes už
to mám dávno za sebou, vlasy už mi narostly a než
mi vypadají, snad to ještě chvilku potrvá. A vlastně
mi to je jedno. Nikdy jsem se o ně nestaral a te�
s tím rozhodně začínat nebudu.

V Törru jsem začal skládat. Tenkrát jsme to ale ještě
dělali jinak než dnes. Autor měl jasno většinou
pouze v partu svého nástroje a ostatní hráči si
k tomu sami vymýšleli svoje, stejně tak zpěvák.
Tenhle styl práce měl samozřejmě svoje výhody
i nevýhody. Kapela víc zkoušela a jednotliví hráči
mohli větší měrou přispět svojí osobností, na
druhou stranu hrozilo, že se z původního nápadu
vyklube něco úplně jiného, než autor zamýšlel.
Tímto stylem jsem složil asi deset písniček, ale
původní názvy si pamatuju jen mlhavě, protože po
příchodu do Arakainu je Aleš Brichta všechny
přetextoval, a tudíž i přejmenoval.

Kub: Původní text pro Myšlenky, který jsem měl od
Dušana Hejbala, textaře skupiny Dr. Max, se
jmenoval Válka věcí. Aleš ho ale nepoužil. Zkrátka
co nenapíše sám, je špatně, i když ten text byl
docela dobrý.

Mirek Mach se představuje s krátkým sestřihem

Cože? U Arakainu se pije?

Kolikrát jsme je takhle viděli?
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Oceán ukrývá legendy věků
z dávných vyznání

zbyl jenom prázdný rám
Sirény dozpívaj

svou píseň Řekům
chystá pozvání
Poseidon sám

Z hlubin se ozývá
Chór bájných reků

Obětí poslání
co stráží jeho chrám

Poseidon…

Rádio vysílá
signály lodím

jen pryč bez váhání
chystá se velký bál
Moře daň vybírá

tajfun se rodí
blíží se pokání

aniž bys o něj stál
V hlavě si omíláš

zda se to hodí
odmítnout pozvání
co dal ti hlubin král

Poseidon…

Jak pohled do muzea voskových tváří
jen plavčík pověsil se na lodní zvon
to co tě čeká asi nenajdeš v snáři
blíží se tajfun jménem Poseidon

Chtěl bys na pevnou zemi rychle se vrátit
za chvíli uslyšíš ten děsivý tón

málo jde získat přitom i spousta ztratit
ten hukot z dálky to je Poseidon

Poseidon…

Rádio vysílá…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

��<

Henych: Stejně tak, jako jsem s nimi v začátcích hrál pár písniček,
aby byla sranda, vzniklo to, že když jsem ze srandy založil Törr,
kluci řekli: „Poj" před nás hrát, bude sranda.“ Tím kapele pomohli,
protože nikdo, ani já, netušil, že se to trefí do vkusu publika a že se
to začne líbit a bude to mít tak masový ohlas. Vzniklo to z fóru, ten
fór vyšel a Arakain tomu pomohl, protože jsme před ním prvních asi
deset koncertů jezdili a jezdíme spolu dodneška. A jezdíme spolu
proto, že hrajeme tvrdou rockovou hudbu, máme i stejnou
agenturu, takže se dá říct, že jsme kolegové z práce. Jsem rád, že
jsme spolu v pohodě a přátelé, navštěvujeme se, pořádáme spolu
různé akce a je dobře, že to tak je.

Jenčík: V době působení u Arakainu jsem už vnímal politický vliv
na kapelu jako minimální v porovnání s tím, co se dělo třeba dříve
u Projektilu. Tam stačilo, aby zpěvák Pavel Roth na lidi zavolal:
„Hej!“, oni mu odpověděli: „Hej!“ a místní člověk udal, že Pavel
tam říkal: „Sieg!“ a oni odpovídali: „Heil!“, což samozřejmě nikdy
nebylo náplní kapely, a dokonce mě to uráží, protože jsem striktní
antifašista a nesnáším to. U Arakainu si Aleš v té době dovolil
hodně, ale tlaky už tam takové nebyly. Troufám si říct, že oproti
sedmdesátým letům, která jsem zažil už jako aktivní muzikant,
v letech s Arakainem už prakticky nešlo do tuhého.

Karel se dokázal náležitě rozparádit
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První nahrávky
(1987)

Brichta: Nabídka na nahrávku pro sampler
Posloucháte Větrník 3 byla důsledkem toho, že
jsem napsal pro Petra Hanniga, který produkoval
Lucii Bílou, nějaké texty, které byly určené pro
Jakuba Smolíka i Lucku. Samozřejmě že to pak
vyšlo pod jménem Václava Honse. Urban mi tehdy
volal, že některé obraty v textech na první desce
Bílé tutově nejsou Honse, ale moje, což byla pravda.
Ovšem peníze za to bral Hons. On v té době dělal
předsedu textové komise v Supraphonu a spolupra-
coval s Hannigem. Začuchal nějaké peníze, a tak se
jednalo o vydání singlu pro Supraphon s podmín-
kou, že on provede lektorské úpravy textů, takže
bude uveden jako jejich spoluautor. Vzpomínám
na veselou historku, kdy změnil několik slov v textu
Gladiátora, takže namísto 'zbraň pevně v rukou',
navrhoval 'kyj pevně v rukou'. Nepomáhal ani můj
argument, že gladiátoři kyje neměli a když budu
zpívat kyj, každý bude rozumět pyj.
Vydání písničky Nesmíš to vzdát byl takový nepo-
vedený experiment, kdy Hons změnil asi čtyři
slova v textu a skladbu pojmenoval Cesta. O tomto
zásahu jsem věděl dopředu. Byla to podmínka. Ale
naprosto jsem netušil, že jako autor textu bude
uveden Petr Mareček, což byl jeden z několika
pseudonymů Honse, a o mně jako o autorovi textu
tam nebude ani zmínka. Navíc byla písnička bez
našeho vědomí sestříhána takovým způsobem, že
nás z toho málem ranila mrtvice. Soudní žalobu mi
rozmluvil až Petr Janda, když jsme točili singl pro
Rockmapu. Věděl jsem, že bych spor nevyhrál
a bylo mi jasné, že si tak uzavřeme další cestu
k vydávání desek, ale šlo o to, aby s námi ani
s jinými interprety nezametali.

Kub: Nesmíš to vzdát pro sampler Posloucháte
Větrník 3 jsme točili v Mozarteu. Natočili jsme ji
celou tak, jak jsme hráli, najednou, a pak dělali jen
nějaké opravy. Samozřejmě jsme potom byli hodně
nasraní, když nám ji prostříhali. Dost jsme cvičili
i hráli, takže jsme byli nadření a nebyl problém to
nahrát najednou. Neměli jsme ale žádné
zkušenosti s aranžemi a se zvuky. Byla to dobrá
zkušenost, už jsme dlouho čekali na první
nahrávku, a tímhle se začínalo blýskat na časy,
že si nás konečně někdo všiml. Věřili jsme si, že
na to máme a byli jsme rádi za jakýkoliv podobný
počin. Nakonec tahle nahrávka vznikla s tím,
že tam Aleš není napsaný jako autor textu. Hons to
prosadil, ale za cenu toho, že bude jako autor
uveden on pod pseudonymem Petr Mareček. Byl to
takový první kompromis, abychom se vůbec na
desku protlačili. Soudit se v komunistickém státě
nemělo cenu, a tak jsme od toho nakonec upustili.

Jenčík: Nahrával jsem Ztráty a nálezy v Karlíně, ve
studiu A, ale to byla nahrávka, kterou jsme dělali
načerno v době, kdy se dalo technikům tisíc nebo
dva tisíce korun a chodilo se točit na noční frek-
vence. V tom byl, myslím, můj další přínos kapele,
protože ona takové kontakty tehdy neměla.
Speciálně v období Projektilu jsme takhle v noci
zadarmo natočili Zahradu ticha, které se pak pro-
dalo sedmdesát tisíc kusů a nikdo z nás z toho
neměl nikdy ani korunu. Existuje ještě nahrávka

Nesmíš to vzdát, v níž hraju – vyšla
později jako Cesta – ze studia
Mozarteum, ale to je hrozný průser,
daný technickými podmínkami
v tom studiu. Tam jim do mikrofonu
pořád šla hi-hatka a byla silnější než
bubínek, takže mi mezi hi-hatku
a bubínek dali notový pult
z překližky. Při hraní jsem rukama
ten pult přeskakoval, což bylo
šílené. Ta nahrávka je taky hrozná,
stydím se za ni a je asi nejhorší,
kterou jsem v životě nahrál.

Mach: Měli jsme (a máme dosud)
štěstí na bubeníky a Karel Jenčík
nám opravdu hodně pomohl. Když
si vzpomenu, jak nás pořád pesko-
val, že zrychlujeme (případně
zpomalujeme, ale to se stávalo
velmi zřídka), díky za něj. To byl
jediný bubeník, který plnil dokonale

Arakain v roce 1987

První zápis na desce, škoda že takovým způsobem
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Pot, plameny pálí
intim spray čpí sírou – válka

Poj=, ty zlý svědomí
seznam se s mou vírou přežít

Máš v uších slova zloby
to dnešní rozkaz zněl -
Není čas kopat hroby

tak jdi a zabíjej

Dech Satana žhnoucí
peklo v sobě skrývá – válka

Nech hádat si z dlaní
kolik času zbývá přežít

Diktátor pro svou slávu
pálí svět na popel

Jsi silný, tak jsi v právu
jsi slabý – umírej

Stále ta slova zloby
to dnešní rozkaz zněl -
Není čas kopat hroby

tak jdi a zabíjej

Planá řeč slibů
poslední hrana ti zvoní

osud co hrozí
je horší než stohlavá saň

Z atomových hřibů
v slzách smrt oblaka roní

spad radiační
vybírá svou krutou daň

Ne! Generalissimo!
Ne! Vykřičím ze rtů
Ne! Generalissimo!

Ne! Jděte s tím k čertu!
Ne!

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

���

svou funkci. Sice to nebyl takový blázen jako třeba Bob Vondrovic,
ale přesně věděl, kvůli čemu v kapele je. Když jsme se od sebe
rytmicky rozlezli, hned přidal na důrazu, aby nám ukázal, že je tu
od toho, abychom my hráli podle něj a ne on podle nás. Prostě nás
naučil hrát rytmicky, za což mu ještě jednou děkuju. Jednou, když
jsem ještě s Törrem předskakoval Arakainu, jsem ho slyšel zvučit
bicí až do šatny. Říkám Otovi Herešovi: „Ten Jenčík je normální
šílenec, to se přece nedá zahrát,“ a šel jsem se na něj podívat.
Nebudete mi to věřit, ale Karel ukusoval jednou rukou sekanou
a druhou hrál ty neskutečné breaky. Holt kdo umí, umí.

Brichta: Na druhé straně byl trošku zvláštní. My jsme třeba šli
chlastat do hospody a on raději navštívil místní konzum či samo-
obsluhu a koupil si výčepní lihovinu. Jakmile začal zpomalovat,
věděli jsme, že ji už vypil. Občas se prázdná láhev vykutálela
z praktikáblu. Karel totiž trošku šetřil. Než by si dal pět panáků
v hospodě, koupil si raději celou flašku výčepní lihoviny v krámu za
pár drobných. Jenčík se vždycky ptal, za kolik hrajeme. Když jsem
mu řekl, že za sto šedesát, tempo skladeb bylo sto šedesát (vláčně).
Když jsme hráli za dvě kila, bylo to (Aleš zrychluje) dvě stě, dvě stě

Lídrem kapely byl pro fanoušky vždy Aleš
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a když za čtyři stovky, to pak vypadalo asi takhle:
čtyři kila, čtyři kila, čtyři kila, čtyři kila – prostě
jsme ten koncert odehráli strašně rychle. Čím víc
jsme brali, tím rychleji to Karel odehrál, protože byl
nadšený z těch prachů. Když jsme hráli za šest set,
tak to byl skutečný thrash! A my byli nejrychlejší
kapelou na světě. To je samozřejmě trochu ve
srandě, ale je fakt, že byl prostě rozumnější než my.

Když někdo z nás dostal nějaké peníze, tak platil za
všechny a druhý den neměl nic, včetně Lucky.
Když k nám nastoupil, byl hrozně hrdý na svoje
bubny, nemýlím-li se, značky Maxwin. Nechal si je
přivézt ze Západu jako svatební dar na kamaráda,
aby nemusel platit šílené clo. Když odcházel
z Orientu, údajně ho Jindra Pavlišta ze vzteku udal
a Karel pak z toho měl průser. Taky od té doby
nemohl Pavlištu vystát. Když jsme přecházeli na
dva šlapáky, smutně je prodal (měly jen jeden
kopák) a koupil si nepoměrně horší naše Amati se
dvěma velkými bubny.

Mach: Náš skvělý Karel hrál výborně rukama, ale
my jsme začínali zjiš8ovat, že nám schází druhý
kopák. Karel sice hrál na oba, ale jak se říká,
starého psa novým kouskům nenaučíš, a tak,
bohužel, musel uvolnit místo někomu 'dvoukopá-
kovatějšímu'.

Jenčík: Přechod na dva kopáky, který tehdy kluci
vyžadovali, nebyl nic jednoduchého. Po dvaceti
letech hraní na jeden kopák to pro mě znamenalo
to samé, jako kdyby se z praváka dělal levák. Při
normálním hraní pravá noha dává první dobu,
kdežto v případě tehdejšího metalového hraní, aby
mohla být souhra rukou a nohou, se začínalo
levou. Zpočátku jsem to pytlíkoval všelijak. Pak
jsem si udělal doma cvičítko, asi dva týdny dřel oba
kopáky a Zdeněk Kub, který chodil kolem našeho
okna, mi pak říkal, že si myslel, že mlátím do
matrací. Já ale opravdu několik hodin denně makal,
i když vím, že ze mě nikdy nebude typický
dvoukopákový bubeník. Jenom jsem se prostě
naučil to, co po mně kapela tehdy chtěla a jsem
rád, že to umím, protože každá zkušenost je dobrá.

Karel stíhal při hře i zahnat žízeň

Skupinová fotka, odkud jinud než z Barči
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Táhněte už vodsud pryč – go!
špatný stačí vždycky jednou
Brzy na vás vemem bič – go!

nestačíte ani zblednout

Strážci času
jsme strážci času – honorace

Strážci času
žádný trosky rezignace

Strážci času
nejsme trapný dekorace

Strážci času – my a naše generace

Z kola dějin máte jít – fuck!
boží mlejny už vás melou

Každýmu to, co chtěl mít – fuck
vyšší karty vždycky berou

Strážci času…

Co všechno uteklo nám z minulejch let
už dneska těžko někdo změní

jen z vaší viny se nám uzavřel svět
koukejte zmizet z týhle scény

Ty řeči vo vobrodě, nápravě chyb
všechny ty nesmyslný kecy

když si vás pohlídáme, tak bude klid
jste vrazi každý dobrý věci

Táhněte už vodsud pryč…

Strážci času…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

���

Když se to třeba někde při jamu použije, obohatí to rytmus. V té
době jsem měl soupravu Maxwin s jedním kopákem, ale se sedmi
přechody, gongy a zvony, což pro mě byla nejlepší souprava
života. Protože jsem v podstatě melodický hráč, jakékoliv hraní
beru harmonicky, poslouchám spoluhráče, snažím se je vést
a zároveň i doprovázet, hodně jsem využíval tzv. melodické tomy.
Soupravu Maxwin jsem dával dohromady postupně a přesně jsem
věděl, co chci. V metalu se ale muzikanti zase tolik neposlouchají,
tam je to založené na figurách, které jsou dané, a z nich se nevy-
bočuje. To mi nikdy nebylo moc blízké, protože mám rád, když si
muzikanti 'povídají'. Když se udělá nějaký fórek, koukneš se na
spoluhráče, jestli to zaregistroval, on třeba nějak odpoví, rozvine
ho, a je tam nějaká radost ze hry. Proto jsem se dneska vrátil
k blues, protože tam to je. Občas mi hraní s Arakainem připadalo,
jako když jde člověk do fitcentra a ne že produkuje nějakou
muziku. Hudba podle mých představ je o komunikaci a ne o tom,
že se nadřou nějaké šílené, by8 kvalitní a náročné figury. Tím metal
nekritizuju, ale dneska už to není moje srdeční záležitost. Písničky
Arakainu jsou dodneška silné, líbí se, čas ukázal, že jsou dobré,
ale mně tam chyběla ta komunikace. A kvůli Arakainu jsem vlastně
ty svoje Maxwiny prodal a koupil Amati, ke kterým jsem dokoupil
ještě jeden kopák. Na tu dobu a na to hraní mi to stačilo, nemělo
cenu dávat padesát tisíc za Pearly, protože, upřímně řečeno, na
zábavách to zvukově bylo jedno. Kdybych dnes ty Maxwiny znova
měl, měl bych je zase rád. S těmi dvoukopákovými Amátkami jsem
pak točil i první singl Gladiátor/Excalibur ve studiu Smetanova
divadla. 

Zdeněk a Věra jsou svoji
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Kub: Natáčení prvního singlu probíhalo ve
Smetanově divadle, což je hrozná ratejna.
Ohromné studio, v němž natáčejí symfonické
orchestry. Nám se točilo docela dobře, protože
jsme ty písničky měli ohrané z koncertů. Problémy
ale byly se zvukem, protože zvukaři to tlačili do
frekvencí obvyklých pro rozhlasové vysílání, takže
ořezávali basy a výšky. V té době ani nebyly
magnetofony, které by to uhrály. Dřív se prostě
míchalo tak, aby to devětadevadesát procent
přístrojů zahrálo. Taky když si dneska Excalibur
nebo Gladiátora poslechnete, je to hodně do
středů. My jsme doma ani neměli gramofon, takže
jsme si to stejně nemohli pustit.

Brichta: Veselá historka z natáčení se stala ve stu-
diu A karlínského rozhlasu, kdy přišel dotaz: „Pane
Jenčík, proč tam stěhujete ten druhý kopák?“ Karel
odpověděl: „My hrajeme na dva!“ Dostalo se mu
příkazu: „Tak ho zase ukli"te, minule tu byl Karel
Gott a stačil mu jeden!“

Janda: Arakain jsem viděl poprvé zřejmě v Kongre-
sovém sále Paláce kultury, kde byly Rockfesty,
v roce 1987. Tam jsme také hráli s Olympikem,
a protože už jsem začínal dělat Rockmapu, říkal
jsem si, že se půjdu podívat, jak je to s těmi
novými kapelami. Musím ale říct, že první kontakt
byl takový nijaký. Byl tam mizerný zvuk. Kapela
měla hrozně moc not a občas jsem měl pocit, že se
nemůžou chytit na čtyři doby. Byl to mazec a do
toho ječela Lucka Bílá. Zdržel jsem se s nějakým
soudem a odcházel spíš s pocitem, že za to může

akustika a že to asi bude dobré, když se o nich tak
mluví. Věděl jsem o nich, cítil, že heavy metal
nastupuje, a to mi dělalo samozřejmě radost,
protože po té vlně diska a prázdnotě přišli kytaristi
– a to já mám vždycky rád. Posléze jsem kapelu
oslovil a setkal se s Alešem Brichtou. To byl hrozně
rozzuřený mladý muž. Musím říct, že jsem se ho
trošku bál. Byl tak nekompromisní, že jsem měl
pocit, že mi jednu majzne, když řeknu něco oškli-
vého. Rovněž mi prozradil, že dá Supraphon kvůli
písni Cesta k soudu. Já mu tenkrát říkal, že mu do
toho nechci kecat, ale že bych se na to vykašlal.
Soud by ho stál akorát zákaz vydávat desky, protože
tady byla v podstatě jenom jedna firma. Ta písnička

vyšla jen na sampleru a myslím, že se to ani moc
neprodávalo a nemělo to velký význam. On to bral
jako umělec, kterému pokazili dílo. Tenkrát byl
hodně rozzlobený a chtěl do toho jít, ale nakonec
jsem ho přesvědčil, že to nemá význam. Nabídl
jsem mu, aby u mě natočili dvě skladby do
Rockmapy a přísahal mu, že tam nikdo neustřihne
ani notičku. Jak bude chtít, tak to bude.

Brichta: Obrátili se na nás, jestli bychom my nebo
Vitacit neudělali muziku do filmu Horká kaše.
Nejdřív oslovili nás kvůli Lucii Bílé, ale pak se jim
zdálo, že Arakain je moc tvrdá muzika a Vitacit bu-
de snesitelnější. Ti jim kývli i na to, že zahrají i pís-
ničky, které napíše Milan Svoboda a upraví je pro
kytary. Koncert pro film se točil na Barče, kde jsem
ještě pracoval. A přímo během natáčení nějaký
mladý frajer napíchl druhého na kudlu. Měl ruce

Aleš už nemůže
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Stíny se válí přes kamenný val
velký mág navštívil půlnoční labyrint

Zve síly noci sem do nitra skal
a holí kreslí do prachu pentagram

Tady se zjeví kořeny zla
mocnosti temna jsou zvány na sabat
v měsíčním světle jak cejch se ti zdá

do prachu holí vyrytý pentagram

Poj= ke mně, krví tě zaučím
znát světlo a stín

Poj= ke mně, tvý šrámy na duši
plameny promění v dým

Další ráno nevíš, co den ti dá
tvá hlava vypitej sud

Další ráno, s osudem v kostky hrát
výhry jsou život a smrt

Dám ti dar, poznáš te= bolest
Dám ti dar, to cos chtěl znát

Skinheads berou si do rukou
s kým že tu máme te= žít

Skinheads chtějí být zárukou
aby byl konečně klid

Dech noci, teror te= vyprýští
pro tvojí nečistou ple3

Dech noci, tvá barva znečistí
někdy jsi horší než sně3

Dám ti dar…

Rasu chceš kazit
tak to se ti zdá

mít břicho na zip
je budoucnost tvá

Táhni už domů
a nejpozdějc hned

nevěříš tomu
tak to si se splet

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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i obličej od krve, seděl v kanceláři, jeho kudla byla na stole. Ostatní
šli volat policii a já jsem s ním zůstal sám, abych ho hlídal. Kluk byl
udělaný, docela hrana. Přemýšlel jsem, jestli mu dojde, že bude mít
na krku pokus o zabití, nebude chtít vzít roha a kudlu nepíchne do
mě. Měl jsem divný pocit, ale on měl veškerou hrdost pryč a celou
dobu akorát brečel. Na jednu stranu mi ho bylo líto. Ptal jsem se ho,
proč tak blbnul a on mi na to řekl, že ten druhý si dělal srandu
z jeho holky.
Na Barče byl společný koncert s Kryptorem, na němž jsme nakonec
nehráli. Barča byla natřískaná až po strop, Kryptor už hrál, ale
venku byli ještě pořád lidi a snažili se dostat do sálu. Lezli tam
nějak přes půdu, kde jsou trámy a překlady, které jsou ale
z tenkého materiálu. A najednou ze stropu trčely nohy. Nedošlo
jim, že strop není pevný. Přijela policie, všechno rozehnala, koncert
skočil a my si nezahráli.

Kub: Aleš byl hlavně administrativní kapelník, protože tehdy
musely být doklady a bloky na každý koncert. Všechno se muselo
napsat třikrát: jaká byla doprava, jak se hrálo dlouho atd. A Aleš to
dokázal namastit tak, že i když jsme měli nárok asi na sto dvacet
korun, jezdili jsme domů se čtyřmi stovkami za kšeft. Dostávali jsme
to v deseti a dvacetikorunách, když se to doma vysypalo na stůl,
vypadalo to jako balík (smích).

Na tomto koncertě zazněly poprvé Proč a Den potom

Srandičky v podobě úpravy nějaké pasáže textu sloužily k pobavení
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Brichta: V roce 1987 jsem odešel z podniku zahra-
ničního obchodu, kde to pro mě vypadalo pracovně
i finančně už hodně zajímavě. Ale chtěli, abych jim
podepsal vstup do KSČ a tohle chtít po člověku,
který měl dědečka devět let v Gulagu? Tak jsem se
na to vykašlal. Šel jsem pracovat na Obvodní
kulturní dům v Praze 10, kde hrálo obrovskou roli
i to, že tam patřila Barča, kde jsme hodně hrávali.
Ředitel byl muzikant, náměstek muzikant, Karel
Čech coby vedoucí Barči tomu fandil. Ten nám
s Jirkou Urbanem vlastně dohodil u OKD místa,
která odpovídala našemu vzdělání a myslím, že
jsme nepracovali vůbec špatně. Navíc byla výhoda,
že tam měli v podstatě klouzavou pracovní dobu.
Dostal jsem třeba úkol, který jsem měl vyřešit za
dva měsíce a mně se to podařilo za tři dny. V tu
ránu jsem mohl přijít do práce třeba v deset a nic se
nestalo. A když jsme měli koncert, mohli jsme
v jedenáct vypadnout a nemuseli jsme tam být do
páté odpolední.

Mach: Muzikantský život má prostě něco do sebe
a a8 si kdo chce co chce říká, s chozením do školy
se to dá srovnat velice těžko, na to už musíte mít
sakra bujnou fantazii. Co jsme se v té době
natropili hovadin, to se ani nedá zapamatovat.
Alkohol tekl proudem, pilo se většinou až do rána,
spousta holek, zdemolované hotelové pokoje a já
nevím co ještě.
V roce 1987 jsem přestal zvládat školu. Hráli jsme
tolik koncertů, že jsem vůbec neměl čas chodit na
zkoušky, natož se na ně připravovat. Samozřejmě
jsem nadnesl, že mám zkouškové období a že bych
se měl učit, ale nějak to nepadlo na úrodnou půdu.
Chápal jsem to, Arakain byl v 'laufu' a nebylo by
dobré se zastavit. Musel jsem se tedy (te� už
dokonce podruhé) rozhodnout. Ani to nebylo tak
těžké. Prostě jsem dál jezdil na koncerty a na
konci semestru jsem zjistil, že mi v indexu nějak
chybí podpisy profesorů téměř u všech předmětů –
a bylo rozhodnuto. Zatím jsem toho nelitoval
a doufám, že ta doba nikdy nenastane. Dokonce
i táta to vzal s pochopením, pouze matka mi to

vyčítá (i když už jenom ojediněle)
dodnes. Ačkoliv jsem školu nedokon-
čil, vojenskou katedru jsem měl
uzavřenou, ale bohužel mi to stejně
nebylo nic platné. Každou chvíli mi
hrozily dva roky vojny a protože jsem
neměl žádné známé doktory, nějak
jsem to nedokázal vyřešit. Viselo to
nade mnou jako Damoklův meč a já
nevěděl, kdy se utrhne.

Jenčík: Hraní v Arakainu jsem bral
jako všechny bigbíty, ve kterých jsem
předtím hrál. To znamená, že člověk
si dělá svoje zaměstnání a s kapelou
dosáhne nějaké úrovně. Najednou se
plány skupiny začaly rozcházet
s mými a řekl bych, že náš rozchod

byl daný nejen hráčsky, ale určitě i tím, že jsem
nevěřil tomu, že by bylo možné jít na volnou nohu
a živit se muzikou. Přece jen, když jsem do kapely
přišel, bylo mi třiatřicet a pro ty kluky jsem byl starej
fotr. Měl jsem tehdy prostě jiný pohled a názor, že
s bigbítem je to tady špatné, a proto je lepší mít
jistotu. Jenže kluci chtěli jít na volnou nohu a bylo
jasné, že jednoho dne k tomu dojde. Třeba se stalo,
že kapela namísto ohlášeného návratu zůstala
někde přes noc a já šel tři kilometry někam lesem
a odtamtud jel vlakem domů. Ale to jsou věci, na
které už dneska vzpomínám spíš s úsměvem. Horší
bylo, když se to opravdu rozjelo. Koncertovalo se
skutečně hodně, ovšem já chodil do práce. Po
vystoupení šli ostatní spát někam na hotel a já šel
na vlak, vracel se v noci do Prahy, ráno do zaměst-
nání, kde jsem čtyři hodiny fungoval. Pak jsem
letěl na nádraží, abych jel na další kšeft. Když jsem
tam přijel, Brichta s hodinkami ukazoval, kde jsem,
že nikdo neví, jestli dorazím nebo ne a jestli se
nebude muset koncert rušit. To bylo poslední
období rozhodování o budoucnosti mé i kapely.

Lucka při jednom z posledních vystoupení s Arakainem

Karel v brněnském Rondu už se dvěma kopáky
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Některý ženský mě berou
zvláš3 ten typ na noční rejdy

co maj rády lásku celou
ty, co zdravěj: "Helou baby!"

Věčný téma našich debat
vždycky ženský nebo prachy
proč se bát a proč jim nedat

co mám rád a ony taky

Dnešní noc bude ta pravá
vždy3 to víš už dávno sama
no já vím, jsi holka vdaná

zůstane to mezi náma
Poj=, tak jdem už na tu práci
přestaň si hrát na drahou lady

vlítnem na to jako draci
usměj se a řekni: "Vejdi!"

Hele, jen řekni a máš mě
jsem to, co dlouho hledáš

jen řekni a máš mě
jdem na to

Uvidíš, že se to vyvine
budeš křičet: "Nechci dítě!"
to bu= klidná, to já taky ne

ale chci už rychle mít tě
Od vlasů po prsty u nohou
mezitím se dlouze zastavím
potom zas a zase nanovo

stokrát, až do smrti z únavy

Hele, jen řekni a máš mě…

Toho, co cítíš jinak se nezbavíš
takže ti zbejvá dát si krásnej dárek

Oči ti svítí krev stoupá do hlavy
tak proč se tejráš místo radovánek
Rychle se stárne a každou vteřinou

ztrácíš svou krásu chceš, tak co ti brání
Nedělej blázne ze sebe nevinnou

proč hledáš spásu v hloupým odmítání

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta
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Výroční koncert
(1988)

Pětiletá Lucerna měla ze všech výročních, podle mého názoru,
nejlepší dramaturgii. Na pódiu se vystřídali všichni dosavadní
muzikanti a zahráli pár písniček přesně z té doby, kdy u kapely
hráli. Z tohoto pojetí dýchala neuvěřitelná atmosféra, drobné
nedostatky ve hře jednotlivých bývalých členů spíše dokreslily
autenticitu. Zajímavý byl i blok, v němž s kapelou místo Aleše
vybrané skladby zpívali hosté, kamarádi Arakainu. Lucka Bílá
zazpívala Dotyky, Vilém Čok Motýla noci, Lá"a Čepelák Nechceš,
Lá"a Vápeník Kata a Danny Horyna Nesmíš to vzdát. (Kania)

Brichta: Myšlenka pětiletého výročního koncertu v Lucerně byla
vlastně výsledkem debaty celé kapely. Já s Jirkou jsme v té době
dělali v kulturním středisku na Praze 10 a dotáhli jsme ten nápad do
konce. Je fakt, že Arakain už v Lucerně hrál předtím, ale tohle byla
naše první samostatná Lucerna, což byla samozřejmě prestižní udá-
lost. O tomto svatostánku se tvrdilo, že kdo vyprodá Lucernu,
zapisuje se do dějin české hudby.

Šterner: Mně se hrálo, jako bychom spolu hráli pořád. Kluci byli na
zkoušce nadšení, protože jsem měl hrát Slečnu Heavy a Ďáblovy
soustružníky, a ty písničky jsem si uchovával v paměti. Pamatuju si
relativně dobře a možná ani dnes by pro mě nebyl problém ty

Plakát na pětiletou Lucernu
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stěžejní písničky z fleku odehrát. Byli překvapení,
že si je vybavuju, ale mně se hrálo úplně normálně.
Akorát jsem neměl kytaru, protože to bylo půl roku
po vojně. Měl jsem ji objednanou z Německa,
a právě v té době se pohybovala někde mezi
celníky, takže jsem si ji na ten koncert musel půjčit.

Rož9alovský: Z výročního koncertu mám také
dobrou vzpomínku. Bylo mi třicet let, předtím jsem
se nějak psychicky sesypal a přestal úplně hrát.
Jezdil jsem s Vitacitem jako zvukař, všechno jsem
prodal a už jsem hrát nechtěl. Do toho mi volali
kluci z Arakainu, že by výroční koncert chtěli
udělat tímhle způsobem – pozvat bývalé členy. Tak
jsem se donutil opět si koupit kytaru. Z deprese
jsem šel rovnou do Lucerny, a to mě znova tak
nakoplo, že jsem dostal zase chu8 hrát. Te� si
uvědomuju, že mě to vlastně znovu nastartovalo,
že chci dál hrát a zase to všem ukázat. Ten koncert
mi tím dost pomohl.

Nedvěd: Před výročním koncertem k pěti letům
Arakainu mi kluci zavolali, tehdy jsem hrál
s Orientem, takže jsme společně šli na pár zkoušek
– a pak přišla Lucerna. Bylo to sice připravené
narychlo, ale vyšlo to, a to je důležité.

Maršík: Před výročním koncertem jsem byl na
jedné zkoušce, abych si to trochu oživil. Zahráli
jsme z těch prvních věcí Nikotin a Le Mans a bylo
jasné, že v porovnání s tím, co už Arakain tehdy
hrál, to bylo přežité. Ale fanoušci to snad od té
první sestavy brali. Pro mě to zase byla příležitost
zahrát si v Lucerně.

Podskalský: Z výročí pěti let mám krásný zážitek,
jak jsem procházel tím davem lidí v Lucerně, hrály

se právě Ztráty a nálezy a v každém druhém oku
jsem viděl, že ví, že ta skladba je moje. Tam jsem
přišel na to, že já a Mozart jsme vymysleli písničky,
které jsou nesmazatelné. Bylo to výborné.

Ježek: Výroční koncert v Lucerně byl pro mě
zajímavý. Těšil jsem se na něj, dokonce jsem

i cvičil, protože to bylo
takové milé vytržení
a zpestření. V té době
jsem studoval matfyz
a ležel v matematice.
Zase jsem se dostal mezi
lidi a potkal jsem se tam
se známými, které jsem
dva nebo tři roky nevi-
děl, takže až se zase
bude takhle hrát příště,
určitě se zúčastním.

Brichta: Oslovili jsme
pár spřízněných skupin
(Sapon, Vilda Čok atd.),
Vlasta Henych měl zpívat
Zdař bůh, ale nakonec
mu to nějak nešlo, takže
se na to vykašlal. Je prav-
da, že vlastní výročí jsme
prošvihli o tři čtvrtě roku, 

Skoro jako Lemmy

Lucka v Lucerně zazpívala Dotyky
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Často tudy bloudíš v řadách
ztichlých pomníků

v místech, který vážnost žádaj
posledního klidu a snů

Hrůza těch vizí
stále dál se navrací

procházíš krizí
v hlavě všechno převracíš

Ten hrob, co je čtvrtej zleva
jako bys odněkud znal

na něm anděl, ruce sepnutý
s tak známou tváří

Pochyby mizí
realita neváhá
živě to vidíš

utkvělá je představa

Ten hrob, co je čtvrtej zleva…

Tušení, že budeš tu spát
svůj věčnej spánek

proměnil už v jistotu snad
ten kamennej anděl

Dobře víš, že budeš tu spát
svůj věčnej spánek

nad tebou drží svou stráž
ten kamennej anděl

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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nebo8 pět let vycházelo na jaro 1987 a koncert se uskutečnil v lednu
roku následujícího, ale Lucerna prostě neměla termíny. O přesné
datum ale šlo až v poslední řadě. Pro nás byla rána, když nám
přišel účet na šestatřicet tisíc za zničené židle, by8 jsme pořadatele
upozorňovali, že by první řady měli nechat volné. Pak nám chtěli
naúčtovat sedmdesát tisíc za zničení pódiového koberce
v důsledku použití pyroefektů.

Na první výroční koncert v Lucerně jsem se dostal zajímavým
způsobem, jelikož jsem myslel, že se jej nezúčastním. Trávil jsem
dva roky na vojně a asi dva měsíce před koncertem mi napsali
dopis ze Sboru národní bezpečnosti, tedy tehdejší policie. Chtěli mi
navrhnout projednání nabídky zaměstnání v rámci náboru do
sboru. Dodnes nechápu, jak na mě přišli, vůbec jsem zájem neměl
a tehdejší zdravotní důvody by mi to stejně ani nedovolily.
Nicméně jsem vytušil možnost, jak využít pražské schůzky
k uskutečnění mého snu – jít na výroční koncert. Proto jsem napsal
dopis zpět, že bych se na jednání dostavil, ale že nejvíc by mi
vyhovoval termín schůzky na 31. 1. 1988. A skutečně jsem zajásal,
když došla na můj útvar v Bratislavě oficiální žádanka o mé
uvolnění, takže jsem se do Prahy dostal na dvoudenní zvláštní
dovolenou. Přes den jsem absolvoval desetiminutovou schůzku na
Obvodním oddělení SNB, na níž bylo od začátku jasné, že
k dohodě dojít nemůže, ale co bylo nejdůležitější, večer jsem šel na
vysněný výroční koncert Arakainu. (Kania)

Na výroční koncert vzpomínám velmi rád. Jednak jsem si ověřil, že
tahle kapela má smysl, druhak jsem poznal bývalé členy a staré
skladby, které jsem vzhledem ke svému věku nemohl zažít. Bylo to
velmi poučné a na tomto příkladu si pozorný fanoušek mohl všim-
nout, kterak se soubor vyprofiloval a vyvinul v rámci stylu i vlastní
vyhranosti a nastoupené cestě. 
Skupina tehdy muzikou doslova žila. Mach na jevišti oproti dnešku
doslova běsnil (vůbec se tenkrát Arakain tak nějak víc hýbal a radost
z koncertů byla mnohem průkaznější než v posledních několika
letech), Brichta byl skutečně ten ortodoxní, rozzuřený mladý muž,
'táta' Urban by za okřídlené Áčko přinejmenším položil na pódiu 
život, Kub se pomalu připravoval na novou životní roli (v zákulisí se
manželka Věra pyšnila pětiměsíčním bříškem) a Jenčík netušil, že
jeho dny jsou pomalu sečteny. Pokud bych měl srovnat dosavadní
tři výroční Lucerny, tahle ve mně zanechala zřejmě největší zážitek.
(Němec)

Arakain s Robertem Kaniou
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Thrash
(1988)

Jenčík: K rozchodu došlo paradoxně po výročním
koncertu v Lucerně v lednu 1988. Za pódiem za
mnou byl Bob Vondrovic – a o pár dní později mi
pak bratři Machálkové sdělili, že ve zkušebně už
Bob s Arakainem cvičí. Poslední kšeft byla Barča, to
už jsem byl se situací smířený. Dojetí z odchodu
jsem si odbyl, když jsem se vracel domů a kluci mi
řekli, že v Arakainu bude jiný bubeník. Pro mě to
nebylo nijak milé, protože člověk si uvědomí, že
do něčeho přispěl a rázem je z kola venku, ale vše
jsem si pak vynahradil v Assesoru. Pochopil jsem
i Mirka Macha, který mi už asi půl roku před tím,
než jsem z kapely odcházel řekl, že moje místo by
viděl v nějaké bluesové kapele. Že proti mně jako
hráči nemá nic, ale pro metal se nehodím. Už před
časem jsem mu dal zapravdu. Tak to je. Jinak ale
roky strávené v Arakainu byly velmi příjemné. Řekl
bych, že nadmíru příjemné. Pro kapelu to dopadlo
dobře, pro mě taky, akorát bych někdy vzal zavděk
tím, kdyby pánové občas uznali, že ty roky, které
jsme spolu strávili, byly pro jejich další budoucnost
jedny z nejdůležitějších. Podle mě se tehdy Arakain
z úrovně průměru ostatních kapel dostal na úroveň,
na níž je až dodneška.

Brichta: Škoda že Karel nebyl dvoukopákový hráč,
ovšem léta s ním byla skvělá. Byl to první profík
v kapele, Arakainu strašně pomohl. Bohužel v tom
thrashmetalovém období už nestíhal, i když byl
výtečný technik. Thrash metal klade na bubeníky
mnohem větší nároky. Hraje se jinak a strašně
rychle. Karel je hrozně hodný kluk. Byla radost
pozorovat, jak staví bubny, gongy, zvonky – a pak
to sólo na lopatku. Mám ho dodnes rád. Za to, co
pro nás udělal, mu strašně děkujeme.

Kub: Na začátku toho thrashového období jsme
zjistili, že Karel na tenhle styl nestačí. Když jsme na
jednom festivalu viděli hrát Autogen a Boba
Vondrovice násadami od koš>at místo paličkami
a mydlit to neskutečným způsobem, řekli jsme si,
že tenhle člověk v Arakainu zkrátka musí hrát, že
tam patří. Takže nás čekala nepříjemná věc, sdělit
to Karlovi. On to nechápal a našim argumentům
vůbec nerozuměl. Je fakt, že jednoho dne si na
koncert přinesl druhý kopák, a aniž by na dva

šlapáky někdy hrál,
zahrál na ně, i když
jen takové průšla-
py. Měl snahu.
Karel měl výborné
ruce co se týče
feelingu a dyna-
miky,  v tomto
ohledu byl lepší
než třeba Štěpán
Smetáček nebo
Marek Žežulka. Byl
to ale jazzman a ne
ranař jako Bob
nebo Marek. Pro
metal jsou specific-
ké dva kopáky, ty
jsme tam chtěli, aby
hrnuly spodek, a na
to Karel zkrátka
neměl.Arakain na záchodě Barči

Zdeněk měří Jirkovi vibrace v rozkroku
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Zas s partou ulicí táhnem
dědci hrozej nám holí

před hospodou do kapsy šáhnem
kde těch pár drobnejch zvoní
Le�s go – hospodo ho! sebou

cpi to sem, piš nám to hráběma
Le�s go – co čumíš nádhero
popojedem, pěna nám padá

Thrash, black, punk nebo hardcore
vlajka klubu a žízeň

džíny, kůže, kov jako zákon
holky maj naší přízeň

Le�s go – hospodo ho! sebou…

Flákač a antikrist
říkaj, že jsem

flákač a antikrist
to jsem já…

Když se prej nedám na modlení
nikdy nepřijdu do nebe

kdo na to věří, ten a� se změní
a každej stará sám o sebe

Vždycky, když přijde nějakej
starej zasloužilej páprda

a začne vykládat co můžu a co nemůžu
tak udělám přesně pravej opak

a von se potom ptá proč?
Proč – no prostě proto

že tyhle vševědy vůbec nemám rád!

Flákač a antikrist

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

���

Urban: Na nějaké společné akci v Lucerně, kde hrál taky Autogen,
jsme se šli na Boba Vondrovice podívat. Dostali jsme na něj od
někoho z okolí hlášku, že hraje dobře na dva kopáky. Vlezli jsme si
za oponu a koukali. Nohy používal způsobem, který byl naprosto
zdrcující a nás zcela nadchnul. Technicky sice nebyl tak zdatný
jako Karel Jenčík, ale energii a agresi, která z něj šla, měl daleko
větší. Boba jsme zkontaktovali a pak jsme Karlovi oznámili, že u nás
skončí, protože přijde Vondrovic. Karel nesl zprávu těžce, asi to
cítil jako křivdu, určitě to nečekal, později ale nastoupil do metalo-
vého Assesoru a jal se dokazovat, že nepatří do starého železa.
Jejich deska pak dokonce vyšla ještě před naší prvotinou Thrash
The Trash.

Mach: Na konkurz se pár bubeníků přihlásilo, ale na celé čáře
vyhrál již zmiňovaný Bob Vondrovic. Vidím to jako dneska:
testovací skladbou byl tuším Gladiátor (nebo Amadeus) a když Bob
rozehrál svoje nohy, museli jsme se s Jirkou Urbanem k němu
otočit zády, jak jsme se smáli, až nám tryskaly slzy. Vůbec jsme
netušili, že se na bicí dá hrát s tak obrovskou energií, do té doby
jsem nic podobného nejen neslyšel, ale ani neviděl!

Hned ten první den dostal Bob přes hubu. To bylo tak: z konkurzu
jsme šli my dva na pivo a bohužel jsme si jako útočiště zvolili
Vinohradskou vinárnu (ani nevím, jestli ještě existuje). Popíjíme
jednu vodku s džusem za druhou, když tu přijde číšník se slovy:
„Pánové, je třičtvrtě na dvanáct, tak pomalu dopíjejte, budeme

Mirek měl zpočátku poněkud svérázné pohyby
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končit.“ A protože nikdy nikde nebyl problém
přetáhnout zavírací hodinu, tak jsme prostě pomalu
dopíjeli a jeho slovům nevěnovali moc pozornosti.
Za chvíli však přišel znova a ptá se: „Kolik je
hodin?“ Byla přesně půlnoc, tak odpovídám podle
digitálek: „Nula-nula, nula-nula.“ A to byla chyba.
Číšník na nic nečekal a už jsem měl jeho pěst
v obličeji. Koutkem oka jsem si všiml Boba, jak
s nevěřícným pohledem vstává ze židle a v této
nestabilní poloze mu číšník věnoval také jednu
ránu, až se z toho svalil na zem. Takhle se s námi
chvilku 'poš>uchoval' a když si šel za bar pro láhev,
aby nám ji rozbil o hlavu, přiběhla za námi číšnice
se slovy: „Rychle utečte, já vám bundy přinesu
ven.“ Ne že bych alkohol neměl rád, ale raději jej
vstřebávám ústy než temenem hlavy, a tak jsme
poslechli. Za chvíli skutečně vyběhla ona slečna za
námi a jak jsme se od ní dozvěděli, onen 'Young
Shatterhand' byl její bratr. Takhle se prý chová
normálně, tak radši dál od něj. Vzali jsme si od ní
naše věci a šli domů.

Robert Vondrovic 
Datum a místo narození: 18. 5. 1964 v Praze
Rodinný stav: rozvedený
Děti: synové Robert 15 let, David 6 let 
Vzdělání: gymnázium
Zaměstnání: v hotelovém sektoru
Kapely: Atomové dudy, Autogen, Arakain,
Kreyson, Hattrick

Vondrovic: Vůbec poprvé jsem mlátil do bubnů,
když mi byly asi tři roky. Táta v té době jezdil po
světě s cirkusem. Časem jsem s ním chodil po
různých nahrávacích studiích a divadlech, v nichž
jsem pomalu očuchával tu atmosféru. Až na
gymnáziu mi profesorka hudební výchovy navrhla,
abych založil kapelu. Tak mě napadlo, když je otec

Robert 'Bob' Vondrovic

Nová sestava s Bobem
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Jdeš ke dnu
už flan!ák zve tě ke zpovědi
z cely smrti se těžko utíká

Jdeš ke dnu
ptáš se, proč noc je tak krátká

strach ze tmy a nicoty tě proniká

Trest smrti
exekuce za svítání

svatební obřad, co nejde odmítnout
Trest smrti

ptáš se, proč noc je tak krátká
na tohle datum ti schůzku určil soud

Máš rande na dnešní ráno
čeká ta kráska – gilotina

Máš rande na dnešní ráno
už holka čeká

Dáma s kosou
v elegantním černým plášti

asi těžko si s tebou zamrouská
Dámy s kosou

ptáš se, proč noc je tak krátká
tahle láska je taky francouzská

Máš rande na dnešní ráno…

Prosím tě, pomoz mi Bože
poznat, kdo z těch dvou jsem já

vládnou te! uvnitř mý hlavy
proto se na radu ptám:

Komu mám popsat, co cítím
když všechno dvě barvy má
dvě chuti, dva pachy nevím

co je a co se jen zdá

Jsem obě� schizofrenie

Jak vlastně dál žít mám
být otrok dvou

Cožpak se dá říct já
a já dva jsou najednou

Zas měním z lovce se v kořist
obojí pocity znám

v hrnci se ve vodě vařím
k obědu svůj mozek mám

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

���

bubeník, že budu hrát na bicí taky. Mimochodem, táta má teN
dokonce i úspěšnou bubenickou školu a orchestr. Ještě na gymplu
jsem zkoušel s kapelou Atomové dudy (Asanace) a dotáhli jsme to
až ke koncertu, který se konal na Barče. Škoda na majetku kulturáku
tam tenkrát činila asi třicet tisíc. Vzpomínám si, že si lidi odnesli
i záchodové mísy! Já byl čistý samouk, nechtěl jsem, aby mi do
toho někdo kecal. Nemám rád ani hraní z not, mám pak pocit, že
to člověka jenom omezuje. Po 737 dnech strávených na vojně jsem
nastoupil k Autogenu. U nich jsem poprvé zkoušel hrát na dva
kopáky.

Všechno bylo celkem fajn, ale pro svou náturu jsem potřeboval
něco jiného a to byl tenkrát právě Arakain. Mé přání bylo vyslyšeno
a po koncertě na Barče, kam se tehdy přišel podívat i Aleš, jsem
přestěhoval bicí do zkušebny Arakainu. Konečně! Na vůbec první
zkoušce jsme začali skladbou Ruce zla. Hned jsem tam vsunul ty
dvě 'kovadliny' a Jirka se na mě tak slastně podíval, což znamenalo
jen jediné: „Vítej v Arakainu, Bobe!“ Byl jsem tenkrát na hraní tak
natěšený a natlakovaný, nemohl jsem se dočkat prvního koncertu,
který však pro mě byl velkým zklamáním. Pořadatelé totiž nevyle-
pili plakáty a skoro nikdo nepřišel. Další šňůry koncertů, které
následovaly, to ovšem plně vynahradily.

Jirka s novou kytarou Washburn

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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Brichta: Když jsme vzali Boba Vondrovice, bylo
nám jasné, že je to rozený dvoukopáko-
vý bubeník. Sice nebyl tak přesný jako
Jenčík, ale nadělal rámusu za dva.
V podstatě jsme vyměnili dvě šlapky za
přesnost. Bob tehdy hrál s Autogenem,
Zdeněk s Jirkou se na něj šli podívat
a Bobajs se jim líbil, takže ho prosadili.
Karel z toho asi nebyl nadšený, ale
pochopil to. Velká výhoda byla, že Bob
neuznával takové ty placaté plechové
virbly. Opravdu do toho řezal, takže to
mělo výborný zvuk. Je to slyšet i na na-
hrávkách ze singlu Amadeus a Proč.
Navíc byl hrozný maniak na nohy. Je
fakt, že nebyl úplně přesný, taky nebyl
žádný konzervatorista, žádné školy na
bubny neměl, ale dal tomu obrovský
drive. Křenil se u toho a blbnul, takže
jeho pódiová prezentace byla zajímavá.
Navíc to bylo v době, kdy jsme hráli
thrashové věci a do toho to vysloveně
sedělo. Snažili jsme se s Bobem, aby to
bylo co největší maso, kdežto kluci

tvrdili, že tam musí být slyšet každý tón a každá
nota. S Bobem jsme byli největší par>áci, chodili
jsme spolu posedět po kšeftech, bydleli jsme
společně na pokoji.

Urban: Nastala pro nás doba metallikovských
a slayerovských inspirací, tam se Bobova hra hodila
výborně, a to se potvrdilo a projevilo i v dalším
programu. Bob poslouchal i obdivoval stejnou
muziku jako my a věděl přesně, co se od něj
v aranžích očekává. Například byl poznatelný
rozdíl třeba ve skladbě Gladiátor, když ji hrál ještě
Karel nebo už Bob. On tam ty nohy dokázal
výborně zapojit a hned to získalo thrashovější
ksicht, i když za tu cenu, že někdy neudržel tempo,
čemuž už jsme byli docela od Karla Jenčíka
naučeni. Jako člověk k nám zapadl okamžitě, byl
naprosto bezprostřední, nedělal si s ničím
problémy a leckdy byl i strůjcem divokých legrácek
a průserů.

Když jsem navštívil první koncert s Bobem, bylo to
na Barče. Jelikož jsem přišel z práce pozdě, zůstal
jsem stát v zádní části sálu, hned za vchodovými
dveřmi. Poslouchal jsem skladby, které ještě před
nějakým měsícem hrál Karel Jenčík a byl jsem
doslova vyděšen, co tam Bob dokázal narvat za
kule. Najednou ty písničky působily daleko plněji
a agresivněji. Byl to rozdíl! (Němec)

Kub: Bob byl živel. Byla s ním neskutečná sranda,
to se nedá popsat. Když se do něčeho dal, stálo to
za to. A bylo jedno, jestli šlo o hraní, chlastání
nebo o něco jiného. Byl svým způsobem magor.
Jemu ruplo v bedně, najednou se rozhodl, že bude
hrát strašně rychle a normálně to napálil. Nám se
kouřilo z rukou a on na nás přitom řval: „Uááá, já
z vás ten chlast vymlátím!“

Zdeněk míří k nebesům

S Bobem za zády a vlajkou s novým logem kapely
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Zlá křídla osamění
jak pěna padá

tvůj pot se v rosu džbánku mění
Zlá křídla osamění
kouř trávy polykáš

na cestě k zapomnění
Čas ti prsty protéká

Tak mě tu máš
to jsem já

to velký prázdno v tobě
Tak mě tu máš

svý horší já
stáhnu tě na dno k sobě

Zlá křídla osamění
a duše mladá

ve trosku vyčpělou se změní
Zlá křídla osamění
cenu te! platit máš

za pár chvil v omámení
Čas ti prsty protéká

Tak mě tu máš…
…jsem velký prázdno v tobě

stáhnu tě na dno k sobě
jsem velký prázdno v tobě

stáhnu tě na dno
až na dno k sobě

Z holých zdí
rostou choboty růžovejch slonů

zrcadla vrací
obrazy pekla a nebe

Beznaděj stéká
po stěnách okolních domů

zrcadla vrací
to jak te! vidíš sám sebe

Peklo a nebe, je obraz tebe…

Zlá křídla osamění
jsou ceny veliká

za tyhle chvilky snění
Čas ti prsty protéká

MUZIKA
Š. Smetáček
TEXT
A. Brichta
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Mach: S Bobem byla legrace. Na koncertech hrál strašně rychle
a když jsme se mu snažili vysvětlit, že skladby mají tempo, které je
dobré dodržet, jenom se nám vysmál a se slovy: „Já z vás ten chlast
vymlátím!" začal zase do bicích řezat hlava nehlava. Dokonce to
došlo tak daleko, že nám někteří fanouškové začali říkat, že už to
není hudba, ale spíš sport, a že bychom tedy měli hrát v dresech.

Dost se diskutovalo o tempu Gladiátora. Je to skladba, v níž se
hodně složitě určuje, protože když se hraje pomaleji, nemá tu
správnou dravost, a když rychleji, tak se zase obtížně hraje a zpívá,
takže pak vyznívá trochu chaoticky. Největší problémy s touto
skladbou byly, když bubnoval Bob Vondrovic. Ten se totiž neroz-
pakoval a většinou ji napálil tak, že chudák Jirka drtil struny, ale
jeho riff byl bu@ na hraně, nebo až v závěsu za tempem. Bylo to
určitě lepší než pomalejší verze, ale Jirku to strašně rozčilovalo
a měl dojem, že se tím celá písnička znehodnocuje. Aleš s Bobem
se tomu jen smáli a neodpustili si poznámky typu: „Když nestíháš,
tak to nehraj,“ i když tím spíš mysleli, že takhle má ten Gladiátor
vypadat. (Kania)

Mach: Mělo to však i stinné stránky. Bob hrál tak rychle, že i sám
měl potíže se v tom vyznat. A tak mu občas nějaký break nevyšel na
doby – a to byla voda na Alešův mlýn. Ne že bychom my ostatní

Bob relaxuje po koncertě
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byli na Boba v tomhle směru hodní, to ne, ale Aleš
je cholerik, a tím pádem používal ostřejší slova, než
bylo nutné. Těch hádek, co jsme si po koncertech
protrpěli, to se ani nedá spočítat. S tím vlastně
souvisí i můj tehdejší odchod z Arakainu, ale o tom
až později.

Brichta: Ačkoliv Bob hrál všechno strašně rychle,
mně se to zpívalo dobře. Alespoň jsem nemusel
tahat dlouhé tóny. Že mi občas nebylo rozumět,
v té době nehrálo roli. Stejně jsme tenkrát neměli
moc kvalitní aparát. Horší to měli kytaristé, kteří
tam ty noty a vyhrávky dostat museli. A Bob si
z nich dělal srandu a fastoval, co to šlo. Možná
proto jsem si s Bobem tak rozuměl. Když nás někdo
z ostatních nasral, Vondrovic se škodolibým
ksichtem řekl: „Dneska dám Urbanovi za uši! Proč
dám dvakrát rychleji.“ A dal! Prostě nedal klukům
šanci stihnout vůbec nic a já do toho stačil jen
nějak drmolit slova. Bob byl Nábel i v osobním
životě. Jenže když jednou přišel domů zase až
ráno, manželka ho zmlátila televizní anténou tak,
že měl na těle šlice a jelita jako po lynčování.

Čepelák: V Trutnově se stala nebezpečná příhoda.
Arakain hrál a najednou koukám, Vondrovic nikde.
Kapela jela dál a Bob zmizel. Spadl ze tři metry
vysokého praktikáblu na hlavu! Naštěstí se mu nic
nestalo, ale byla to hrůza. Padl přímo na beton!

Brichta: Bob nakopnul kapelu minimálně v tom, že
se do našeho projevu dostaly agresivní prvky, které
se vyvinuly dál v techničtější věci, ale agresivita už
zůstala. My jsme chtěli hrát thrash za každou cenu
a Bob na tu rychlost měl. Slayer byli pro nás
modlou.

Kub: Slayer byli naší modlou, všem se moc líbili,
i Mirkovi. Když jsme slyšeli Reign In Blood, byli
jsme všichni absolutně hotoví. Zvláštní na tomhle
thrashovém období bylo i to, že jsme se všichni
vzácně shodli. Strašně se nám to líbilo a bylo to
znát i na koncertech, kdy z nás šlo asi nejvíc
energie.

Vondrovic: Bicí jsem měl potažené černou kožen-
kou s logy Arakainu na kopácích, které jsem si
kupoval zvláš> po jednotlivých kusech. Kromě dvou
základních činelů vypůjčených od táty jsem další
nakupoval po bazarech, a když jsem je rozbil, tak
jsem je házel do lidí. Jednou za mnou přišel nějaký
tatínek s klukem, že jsem mu málem uřízl hlavu.
Jenže v té extázi se to prostě nedalo zadržet. Měl
jsem taky soukromého dodavatele paliček Bořivoje

Sóla jsou Mirkovou specialitou

Bob ve varu s náhradními paličkami za pasem
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Kolik bylo králů
a věčnejch následníků

to co sis neurval
vždycky schramstnul cizí chřtán

Ten kdo chtěl přežít
kdo měl nějakej cíl

po žádný ráně
nesměl zůstat na kolenou

Časy prej se mění
jsou stejný šance protivníků

jen paní závist
má pořád v sobě každej z nás

I když tě srazí
a nemáš dost sil
po žádný ráně

nesmíš zůstat na kolenou
nesmíš zůstat na kolenou

Svět je dravec
už's to poznal
svoje prohry

platíš vždycky sám
Svět je dravec
už's to poznal

ze tmy v zádech
čekáš další z ran

Potkáváš střípky snů opuštěných
tvý vzdušný zámky jsou rozbořený

chvíle, kdy známí se odvracejí
čas vrátit zpět facku svý beznaději

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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Rektoříka. Nechal jsem si od něj poslat asi deset druhů paliček,
každý pár z jiného dřeva. Nejlepší byl habr. Udělal mi dobrou
cenu, jenže já jsem toho taky hodně zlámal. Dodneška mám od něj
jednu netknutou paličku schovanou doma.

Mach: Vybavení jsme měli všelijaké. Jedinou slušnou kytaru jsem
měl tehdy já, a ještě to byla japonská kopie Les Paul Custom od
tehdy málo známé firmy Ibanez, takže hrát tahle zběsilá tempa
byla docela makačka. I když pořád to bylo lepší, než se snažit
vyloudit kloudný táhlý tón. Teprve během let jsme si dokázali
opatřit slušné vybavení. Kdo pamatuje tehdejší režim, ví, jaká to
byla 'zábava' něco sehnat. A tak jsem nakupoval bony a v Tuzexu
je utrácel za reproduktory a krabičky. U těch krabiček se na chvíli
zastavím. Vlastnil jsem tehdy Chorus CE-3 a Digital Delay DD-2 od
firmy Boss a protože byla móda mít co nejvíc takových krabiček,
chtěl jsem si svou malou sbírku rozšířit. To znamenalo sehnat někde
bony a šup do Tuzexu. Koupil jsem si ekvalizér GE-7 a už jsem se
těšil na večerní koncert. Bylo to prima, před sebou na zemi dvě
krabičky plus nová 'gé-é-sedmička'. Ale jaké bylo moje překvapení
druhý den, když jsem zjistil, že mám pouze tuhle jedinou! Prostě
a jednoduše mi ty ostatní dva efekty někdo ukradl při nakládání
aparatury do autobusu. Ještě že měl onen zloděj tolik slušnosti, že
mi nechal alespoň onen ekvalizér, na který jsem odehrál akorát
jedno vystoupení. Nejspíš se mu už nevešel do kapsy.

Mirek už zarůstá
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Dále jsem měl zesilovač od
firmy HH a tenhle 'ejčejč'
hrál opravdu dobře. Lampy
jsou však lampy, a tak jsem
začal  pokukovat  po
nějakém elektronkovém
zesilovači. Mezitím jsem
ještě vyzkoušel třísetwatto-
vý Carvin s overdrivem
Digitech, až mi konečně
udělala radost f i rma
Marshall svým nádherným
rackovým koncovým
zesilovačem 90200. To byl
opravdu skvělý kousek, byl
celý zlatý a přední panel
byl skleněný, takže bylo
vidět dovnitř. Ale co je
nejdůležitější, skvěle hrál. K tomu jsem používal
elektronkový nožní pedál Mesa Boogie V-Twin
a s touhle sestavou jsem chvíli vydržel. Ale znáte
to. Kdysi mi učarovaly výrobky firmy Mesa Boogie,
a tak i onen Marshall musel pryč. Nahradil jsem jej

zesilovačem Fifty-Fifty, který je oprav-
du nezničitelný (honem to musím
zaklepat) a hraju na něj dodnes.
Posléze jsem i pedál V-Twin vyměnil
za rackovou verzi, k tomu jsem
dokoupil několik dalších šuplíků,
jako třeba UltraVerb od firmy Peavey,
kompresor Alesis a pár dalších
zbytečností. S kytarami jsem tolik
starostí neměl. Kdysi se mi naskytla
příležitost koupit Ibanez Roadstar II
Series, už ji mám čtrnáct let a pochy-
buju, že ji někdy vyměním za
nějakou jinou. Za tu dobu se prostě
stala členem rodiny a ani jsem jí
nepořídil sestřičku, aby náhodou
nežárlila – v tomhle smyslu se ze mě
stal absolutní monogamista.

Urban: Točili jsme ve studiu Propast u Petra Jandy,
kde jsme už před rokem udělali singl
Amadeus/Proč. Deska se točila dost dlouho.
Pamatuju si, že jsme nejprve udělali základy a po-
stupně, během dalších měsíců, se teprve všechno

dodělávalo. Tedy ne jako dnes, kdy se
nastěhujeme do studia, intenzivně se
věnujeme pouze přípravě a natáčení,
strávíme tam měsíc nebo i šest týdnů
a deska je hotová včetně mixování. Když
si to dneska poslechnu, tak cítím tu
určitou nedokonalost provedení, jak
instrumentální, tak zvukovou, ale byla to
v podstatě pionýrská doba metalových
nahrávek, nikdo nebyl dokonalý a učili
jsme se za pochodu. Je asi také zajíma-
vostí, že desku už s námi připravoval
domácí zvukař studia Propast Petr
Ackermann, který s námi spolupracuje
doteN. Kdo zná naši diskografii, může si
úroveň desek poměřit a pochopit, co se
v českém bigbítu změnilo k lepšímu.

Je to fajn hrát pro nadšené lidi

Studiový rozpis pro skladbu Amadeus

Arakain v Plzni-Lochotíně
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Křiš�ál, mramor, zlato
róby honosný

zelený plátno hracích stolů
dusí sál

Samet, dekolty dam
páni v oblecích

Casino Royal do hry tě
láká dál

Za poslední prachy
svejch pár žetonů

zlákal tě ten
proklatej poker
Vsadils všechno

te! tři karty dobíráš
pod rukou eso
k němu Joker

Svírá tě strach co jsi dobral

Black Jack, první eso
Black Jack, druhý eso
Black Jack, třetí eso
z těch zbylejch es

Champagne v číších zašumí
úsměvy žen tě oslní
Křehká úcta livrejí

spoutaný sny se naplní

Tvá vášeň je Black Jack

Svírá tě strach co jsi dobral

Black Jack…

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Každý opušEák jsem využil k výletu na koncert Arakainu nebo
k návštěvě někoho z kapely. Přišel jsem domů k Alešovi a pátral
jsem, co má za nové nahrávky. Vždy jsme si své nové objevy
z metalové scény vyměňovali, proto jsem byl zvědavý, jakou
novinkou mě překvapí v době mého nechtěného odtržení z reality.
Pustil magneEák a z přístroje se začala linout agresivní předehra
rychlého tempa, plná změn. Ještě než začal zpěv, zeptal jsem se, co
to je za kapelu, že ji okamžitě chci. Aleš mě zadržel, abych ještě
počkal, že to snad poznám. Samozřejmě, když začal zpěv, bylo mi
vše jasné. Otevřel jsem ústa dokořán a zřejmě už jsem je do konce
písničky nezavřel. Slyšel jsem právě natočenou skladbu Amadeus.
Musel mi ji pustit ještě několikrát i s druhou Proč, kterou už jsem
předtím znal. Amadeus pro mě ale v ten den znamenala absolutní
zlom ve tvorbě kapely. Měl jsem pocit, jako bych se v té chvíli
stával svědkem něčeho zásadního. Arakain se pro mě stal naprosto
srovnatelný se špičkovými západními kapelami a uvědomil jsem si,
že může mít před sebou velkou budoucnost. (Kania)

Urban: Singl Amadeus/Proč (1988) i naše výsledky v rozhlasových
soutěžích měly tak velkou odezvu, že se nakonec Supraphon
rozhodl vydat nám dlouhohrající desku! Splnění dlouholetého snu
a završení všech snah a úsilí!

Hurá za hranice
(1988)

Kub: Tehdy jsme jezdili i na takové akce jako byl Jaroczin v Polsku,
a to podle mě byl vrchol Arakainu. Byli jsme vykulení z toho, jak
všechny kapely hrály dobře a od nás jako české skupiny asi nikdo
nečekal, že zahrajeme tak, jak jsme tam zahráli. Tam do té doby
znali akorát Citron. I když si jich docela vážím, my jsme hráli už
něco jiného. Dostali jsme hromadu těch jejich zlotých chechtáků,
jenže všechno tam bylo tak strašně levné, že jsme přivezli spoustu
dárků. Měli jsme s sebou becherovku, a tu chtěli všichni Poláci
ochutnat. Tak jsme zkoušeli jejich vodku, ale ta se prostě pít nedala.
Dělali jsme si z ní různé drinky, třeba s limonádou citrinkou, a byli
jsme hned kamarádi se všemi, protože jsme měli hodně peněz
a mohli jsme jim kupovat kořalky. Byla tam spousta srandy.

Brichta: Když jsme hráli v Jaroczině, byla tam všude prohibice. Bylo
zajímavé pozorovat, jak bandy mániček obléhaly obchody a cucaly
mlíčko z flašek. Totální prohibice v okruhu asi dvaceti kilometrů.
Díky tomu, že nám dali docela dost zlotých a my měli ještě s sebou
nějaké dolary, odjeli jsme do Poznaně a tam jsme vykoupili Pevex,
což bylo něco jako náš Tuzex. Nakoupili jsme vodku wyborovu
a abychom moc neprovokovali, míchali jsme ji s džusem. Poměr
byl asi dvě jednotky vodky a jedna džusu. Všichni si s námi pak
hodně rádi připíjeli 'džusem'.
Říkali nám, že máme odehrát tři, maximálně čtyři písničky, víc že
nemůžeme. Klika byla, že dva dny před tím dávali v polské televizi
premiéru českého filmu Proč?. Navíc jsme odjeli v Čechách šňůru
s polskými Hammer, kteří nás dobře uvedli. Že jsme jejich kamarádi
a jestli znají film Proč?. Začali jsme skandovat polsky „Co jesE, co
jesE, co jesE“ a bylo vidět, jak se lidi začínají chytat. Skladbou Proč
jsme totiž náš blok začínali. Odehráli jsme v laufu své věci, odchá-
zeli z pódia a lidi řvali. My jsme z toho měli nebetyčnou hrůzu,
protože asi dvě party před námi hrála nějaká ruská kapela, na
kterou létala rajčata a prezervativy naplněné vodou. Obávali jsme
se, co provedou Poláci s námi – a najednou byly odezvy takové, že
musíme přidat. Zahráli jsme Metalliku – For Whom The Bell Tolls,
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kterou těch asi třicet tisíc lidí zpívalo téměř sborem.
Dohráli jsme, slezli z pódia a lidi skandovali pořád
Arakain, Arakain. Pořadatel nás vracel znovu zpát-
ky, že nesmíme odejít, protože po nás měla být ně-
jaká alternativní kapela, kterou by vyhnali. A že
musí sehnat polský Dragon, který měl hrát až po
nich, teN ale musí jít po nás, protože to je podobná
thrashová parta, jako jsme my. Takže zatím musíme
ještě hrát. Tak jsme zarazili hřebíček – Reign In
Blood od Slayer. Tím jsme skončili a pak na nás na-
běhli nějací dva čeští skini. Už jsme se připravovali
na nějaký průser, ale oni nás začali objímat a my
nevěděli, o co jde. Jirka mi pak říkal, že mu ten je-
den skin povídal: „Konečně jsem byl hrdej na to, že
jsem Čech. Když jsem viděl ty sračky, co tady hra-
jou a vás, jak vám to jede, ten váš nátěr a to, jak se
z toho ti Poláci posrali!“

Vondrovic: V Jaroczině jsem hrál na vypůjčené
bicí, což mi nikdy moc nesedělo, a místo židle jsem
měl pod prdelí dvě basy od piva. Ovšem když
vidíte kotel dvaceti tisíc lidí, tak na všechno rázem
zapomenete. Polsko bylo nasrané na bolševika
a jejich metalová scéna toho byla přímým
odrazem.

Brichta: Urban byl vždycky hodně opatrný
na svoji kytaru. Na tom festivalu nás ubytovali
na pokojích, kde byly v postelích klasické drátěnky.
Člověk si lehnul a v podstatě se prověsil až na zem.
Jirka si pečlivě uložil kytaru pod postel, ale protože
chtěl cvičit, nedal ji do futrálu, ale na něj. A díky
tomu, že dorazil v dobrém rozmaru, udělal hop
– a dole pod ním se ozvalo cvak. Načež během vte-
řiny vystřízlivěl a došlo mu, že má pod  postelí ky-

taru. Vytáhl ji, kytara byla naštěstí v pořád-
ku, pouze drátěnka fungovala jako seká-
ček – přesekla všechny struny a druhý den
jsme jeli znovu do Poznaně kupovat nové.

Mirek se jako velký jazykovědec ujal ně-
jaké Němky, která za námi přišla. Něco jí
překládal, aby pochopila alespoň pár
slov česky, protože chtěla pozdravit naši
kapelu. Ptala se ho, jak by přeložil do
češtiny: „Dobrý den, jsem ráda, že vás
poznávám.“ Mirek jí to přeložil, ona šla
za námi a podávala nám každému
s úsměvem ruku se slovy: „Ja bych
chtela vykořit tvyho čuraka.“ Zírali jsme
na ni jako blázni a Míra se zatím válel
smíchy.Taková nálada byla na každém koncertu

Jirka se vypracoval svojí pílí v kvalitního 'beglajEáka'
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Tvář jako křída je bledá
co za duši skrývá

Kostým z kára, píš�alku svou
barvy – jen černá a bílá

Kolombína tančí dál
už zase ji svádí

Stokrát ten příběh musel hrát
se stejným koncem

stále stejný pár

Ví Harlekýn, co te! hledá
bílý líčidlo smývá

Kostým skládá, pak najednou
z barev jen černá v něm zbývá

Noční můra, noční král
tak koho te! svádí

Sto krásnejch slov a slibů zná
ze kterejch nad ránem je jenom cár

Na prsa hlavu skloní
jako by skrýval splín

Pozná, jak srdce zlomí
krutej Harlekýn

Zas jen tu hlavu skloní
má v očích chladnej stín
Říká, že žít chce pro ní

krutej Harlekýn

Víc než stokrát už tuhle hru hrál
Víc než stokrát a pak se jen smál

Tvář jako křída je bledá
co za duši skrývá

Kostým z kára, píš�alku svou
barvy – jen černá a bílá

Která z vás te! tančit má
tak kdo koho svádí

Stokrát ten příběh tady hrál
se stejným koncem

vždycky jiný pár

Na prsa hlavu skloní…

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Byl s námi i zvukař LáNa Čepelák a osvětlovač PinNa, znali jsme se
i s osvětlovačem Němcem Gerdem Helinskim, který pak v Praze
svítil i Running Wild na koncertě Rock a sport ekologii. PinNa se
nevyznal v programovaném pultu, ale i přesto jsme měli výborná
světla, protože jsme byli dobře předzásobení plzeňským pivem. On
za tím Gerdem dvakrát přišel s plzeňským a Němec svítil jako
sluníčko, takže nás odsvítili spolu. Zvukař z Holandska dostal také,
s ním se opil zase LáNa Čepelák, takže si to mohl zvučit sám.
Vypnul pak všechny limitéry a prý to bylo maso.

Kub: Myslím, že v MaNarsku byl kšeft, kde jsme hráli pro prázdný
sál. Zkrátka byla smlouva, tak jsme si dali zkoušku a taky jsme to
přežili.

Čepelák: Aleš Brichta je profesionální kuřák. Na to, jak kouří,
chlastá jako prvňáček. Proti těm osmdesáti cigaretám, co vyhulí, je
těch pár becherovek, i kdyby jich bylo deset, sranda. Všichni kalili,
myslím, rozumně, nepamatuju se, že by se v Arakainu chlastalo
nějak extrémně. Ale jakmile byli spolu Aleš s Vlastou Henychem,
mohly se do vzduchu udělat tři kříže a ty tam už zůstaly. Když jsme
jeli v téhle sestavě ještě s Bobem Vondrovicem do polských Katovic
mým miláčkem chryslerem, pucoval jsem ho ještě další tři dny.
Každý pálil jednu cigaretu od druhé, já nekuřák, auto načančané,
no hrůza. Při cestě zpátky nás z Katovic museli odtáhnout na hranice,
protože nám kleklo auto. V Českém Těšíně celníci udělali osobní
prohlídku, protože jsme byli podezřelí. Pěkné auto, které nejelo,
a my ho tlačili přes hranici. Zaplatil jsem hotel a ráno jsme obvolali
pár servisů, ale chryslera nikde neuměli opravit. S Bobem jsme se
vrhli do spravování a přitom vznikla moje hláška: „Podej mi ten
klikyhák.“ My amatéři, kteří jsme to v životě nedělali, jsme rozebrali
do šroubku karburátor Weber a vyndali jsme z něj dvě lžíce bláta.
Chodili jsme si do přilehlé mototechny půjčovat nářadí, protože my
žádné neměli. Jediné, co jsme měli, byl nožík rybička. Pak jsme ale
karburátor museli dát zase dohromady! Nakonec jsme auto
opravili a dojeli do Prahy.

Metalománie v Katovicích
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V Katovicích jsme byli akreditovaní a přijel tam hrát
Citron s Křížkem.Večer jsem šel spát a ráno slyším
vedle ucha: „Chrrrrrr, chrrrrrrr…“ Nemohl jsem se
ani hýbat a koukám, Aleš na mě připlácnutý v mojí
posteli. Tak mu říkám: „Co tady děláš, úchyle?“
A on mi odpověděl, že nechal Křížkovi svoji postel,
aby se nemusel táhnout v noci na jejich hotel,
a někam si lehnout musel.

Kub: Ve Slavičíně, kde jsme spali po nějakém
koncertě na Moravě, se stalo, že jsme šli do
vinárny, kde byl maturitní ples nebo něco
podobného. Tam nás obsypali a: „Jé Arakaini,
poj@te, zahrajem si.“ My už byli samozřejmě
našrot. Mně dali basu, která měla pomocné
body u pražce, kdežto normálně jsou upro-
střed. Takže jsem nevěděl, kam ten bod patří
a hrál celou dobu o půl tónu jinde, což ale
nikomu nevadilo. Bob totiž nasadil tak pekelné
tempo, že to stejně nemohl nikdo z nás zahrát.
Já se na něj otočil a on při tom normálně brečel
smíchy. Tak to bylo naše vystoupení. Na to
vzpomínám rád, byla sranda.

Demolice a síla režimu
(1988)

Brichta: Jednou nás ubytovali v chatičkách
u brněnské přehrady. Všude bylo plno bláta
a zrovna vyjel burčák. Odjeli jsme druhý den
pryč a pak mi volal pořadatel, že dokud
neuhradíme fakturu, nemůže uhradit naši.
Nevěděl jsem, o co jde, tak mi to vysvětlil.
Že byl propálený nábytek, že se utrhl kohout od
topení, že bylo propálené povlečení, že je
všude bláto, že jsou stopy na stěnách – to by

byl prý schopen tolerovat. Ale že jsou šlápoty od
bláta i na stropě, to už ne. Aby nám nakonec 
zaplatili asi šest tisíc tři sta, kolik tenkrát stálo naše
vystoupení, museli jsme zaplatit dva tisíce dvě stě
za úklid, opravy a vymalování chatiček.

Vondrovic: Na některých hotelech nás nechtěli
vůbec ubytovávat, poněvadž jsme se nechovali
podle hotelového řádu. A taky proč, že? Těch
různých akcí bylo mnoho, ráno potom ani člověk
skoro nevěděl, co se vůbec dělo. Například stopy na
stropě, zásah ředitele hotelu špuntem od šampaň-
ského, sprcha na záchodě, výuka karate na rádiu
po drátě a spousta alkoholu, který jsem ovšem při
hraní nepožíval, kvůli absolutní koncentraci.

Brichta: S Hammerem jsme jeli do Hradce Králové.
Urban seděl v hotelovém pokoji, totálně zlitý
a kuchal rozhlas po drátě: „Ty svině, jak to, že
ještě hraješ?“ Dál ho rozkuchával a drá>ák stále
hrál. Jirka byl úplně hysterický, nakonec ho vzal
a vyhodil z okna. Bob se také opil a usoudil, že by
mohl zavolat někam do bordelu. Zjistil ale, že když
zvedne sluchátko, ozve se mu pouze recepce, a>
vytáčí, co chce. Vzteky telefon rozdupal tak, že
největší kousek z něj měřil asi jeden a půl
centimetru. Ráno přišel do recepce, v ruce nesl hrst
trosek z plastu a omlouval se: „Nezlobte se, on mi
upadl.“

Kub: Nikdy jsme nebyli kapelou, které by před
šatnou stály davy holek a rvaly se dovnitř. My jsme

Zdeňkův názor na boha

Thrash The Trash
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Horoskopy, testy
věštby z karet, články v novinách

přesvědčit tě maj
o tom, že jsou naše osudy daný

Výchova i tresty
přitom šílej v lepších rodinách

po kom že ty děti jsou
no po kom tohle mají

Hádej
co máš v duši ukrytý

Hádej
Řekni, proč se usmíváš

a proč tě něco baví
proč se dožíráš

proč míváš vzteklý stavy

Hádej
co máš v duši ukrytý

Hádej
proč tak málo sám sebe znáš

Hádej
co ti útočí na city

Hádej

Každej z nás
má v sobě labyrint

cestu ven z něho hledá
Každej z nás

má v sobě labyrint
každej z nás svý já hledá

Horoskopy, testy
věštby z karet, články v novinách

přesvědčit tě maj
o tom, že jsou naše osudy daný

Oranžový vesty
písek ve slunečních hodinách

Docentury, drahý kvádra
kandidátky strany

Hádej…

Každej z nás…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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byli vždy spíš odpudivé typy, takže jsme doma neměli moc velké
problémy. Určitá žárlivost je vždycky, ale u nás nebyly takové
důvody, jaké měl třeba Bob Vondrovic u Křížka, kam se holky
tlačily. Bylo to asi tím, že jsme hráli příliš tvrdou muziku a v každé
kapele je i určitá hierarchie. Nejdřív je zpěvák, pak bubeník,
kytarista a basista je naposled. Pokud ovšem není zpěvák zároveň
baskytaristou nebo bubeníkem. (smích)

Vondrovic: To jsme byli někde na východním Slovensku, spali
v nějaké chatě a byla tam hrozná kosa. Měl jsem rezervovanou
postel a když jsem pak dorazil, spal v ní Čepelák. Vtom se ve mně
všechno vzedmulo, vzpomněl jsem si přitom i na jeho odposlechy,
které věčně nehrály, a vzal jsem na něj nejdřív pohrabáč. To, že pak
měl zlomený prst, už ani nevím. Ale nakonec jsem se do své
postele dostal, takže jsem slavil vítězství.

Kub: Bylo i období, kdy jsme chtěli kostýmy a měli svého dvorního
krejčího. Vymýšlel a navrhoval nám obleky, ale nakonec to nějak
nedopadlo. Aleš měl od něj žluté sako s třásněmi, Jirka lyžařské
kalhoty s červenými vycpávkami, já černé kalhoty se žlutými
lampasy, ale to byl kompromis, protože původně jsem měl na ně
nakoupenou koženku. Nevím, proč jsme se zhlédli v těch pop
metalech, když jsme hráli něco úplně jiného. Nakonec jsme sklouzli
k těm roztrhaným džínům, ve kterých jsme vydrželi dost dlouho.
Tahle image asi fungovala nejlépe, a taky jsme se k ní v omezené
míře nakonec i vrátili. Dobré bylo, když si Aleš s Jirkou udělali
trvalou. Urban vypadal jak pudl, Aleš jako Kubánec a my jsme se
mohli samozřejmě posrat smíchy.

Bob má kytarový záchvat
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Brichta: U výslechu na StB jsem byl několikrát.
Poprvé mě pozvali do ´kachlíkárny´, ale po
zákazech, které nám napařili v roce 1984, jsem už
byl trošku obrněný. Měl jsem už vysokoškolský titul
a dělal jsem v Čechofrachtu, tak jsem se jich zeptal,
o co jim jde. Byli tam celkem tři, jeden v pozadí
a pak dva – hodný a zlý, prostě klasická záležitost.
Jeden se mi představil jako nějaký major Liška,
což bylo asi krycí jméno, a nejdřív nastoupili s tím,
že všechno vědí. Například že s Urbanem jsme
švagři, co má dneska Jirka za ponožky a slipy, aby
mi dali najevo, jak jsou informovaní. Začali tam
něco rozebírat a já přemýšlel, co teN. Pak se mě
zeptali, co dělám, že mám v občance razítko
Čechofrachtu. Vysvětlil jsem jim, že tam opravdu
dělám, a to samostatného obchodního referenta.
Tak se ptali, jak to, když mám v občance napsané
jen základní vzdělání. V tu chvíli mi spadl balvan
ze srdce, když jsem zjistil, jací to jsou idioti. Sdělil
jsem jim, že jsem inženýr ekonomie. Všichni tři se

na sebe podívali, asi třicet vteřin bylo ticho a pak
ten zlý říkal „No víte, soudruhu inženýre…“, přešel
na vykání a už jsem věděl, že je to v klidu. Začali
povídat něco o stížnostech, že jich chodí spousta,
a k tomu plno řečí. Odkud že pašujeme nástroje?
Odvětil jsem, že máme Jolany, zesilovače dělané
a nejnedostatkovější struny Delicia za čtyřicet
korun pašujeme z Hudebních nástrojů na
Jungmannově náměstí pod kabátem, aby nikdo
neviděl, že přišly. Pak se chtěli podívat na texty.
Tak jsem je tam přinesl, za nějaký čas mi zase
zavolali, že si to projel jejich politruk a že mu tam
nic nepřekáží. Jediný text mu vadil, a to Symfonie
pro elektrický křeslo. Ale když mu řekli, že je to
heavy metal, říkal, že je to v pohodě, protože v tom
kraválu stejně není rozumět ani slovo. Zřejmě
tenkrát můj titul zachránil mě i Arakain, protože mě
nenutili nic podepisovat, ani mi nerozbili hubu.
Někteří na tom byli zřejmě podstatně hůř. Pak mě
zavolali ještě jednou, vytáhli na mě asi půlmetrový
stoh a říkali: „Tak vás vítáme, soudruhu inženýre,
tohle jsou udání a stížnosti za posledního půl roku,
co s tím budeme dělat?“ Odpověděl jsem, že to
tedy nevím. Pak mi sdělili něco v tom smyslu, že si
nás samozřejmě prověřují, protože podobné typy
musejí nepochybně hlídat. Ale že se na tyhle
stížnosti můžou vykašlat, protože jestli někomu
vadí, že lidi chodí na nás a ne na jiné, tak to je
jeho problém. Jestli to vadí někomu na kulturním
středisku, a> si to vyřídí se zřizovatelem mezi sebou,
to že také není jejich problém. Pro ně je podstatné,
že když potřebují ohlídat podobné týpky s dlouhými
mastnými vlasy, koženými hadry a džínovými
bundami, tak se podívají, kde hraje Arakain, a tam
je mají všechny pohromadě. Tak jsem to nekomen-

Čekání na snídani (pivo)…

Článek z Rudého práva
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To věčný bloudění
smetištěm lásek bloudění

z cigaret kouřem promodrává
Zas další loučení

krásný i smutný loučení
a v srdci nic už nezůstává

nic už nezůstává

Nic na tom nezměníš
říkám ti, že mě nezměníš

víc, než pár dní, to neuznávám
To že jsi poslední

v týhletý chvíli poslední
ti žádný práva nepřiznává

Zapomeň
mohlas žít celou noc

z mýho já brát si i dávat
Zapomeň

mělas nádhernou moc
probudit v těle i !ábla

Zapomeň…

Znám tohle bloudění
smetištěm lásek bloudění

zas lásek pár, no žádná sláva
Nemám rád loučení

krásný i smutný loučení
když v srdci nic mi nezůstává

Mý slzy
snad zlatý či olověný

klidně ti předám
Sníš tady

svoje sny navoněný
na který nemám, prostě nemám

Po stěnách
vzlíná te! prázdnota

valí se na nás
Prohlížím svou čáru života

co je mi daná, osudem daná

Nechte mě, vás se to netýká
sem nejste zvaní

Sladce spi, vždy� se tě dotýkám
hladím tě dlaní

Co na tom, že miluju kapesník
nalezený, krajkový

vyžehlený, smutný a opuštěný
ztracený…

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta

��	

toval, ale automaticky jsme počítali s tím, že na koncertech tutově
vždycky někdo z nich bude. A tím skončil můj poslední hovor
s nimi. Pak jsem je ještě jednou sháněl já. To bylo po článku Kult
násilí a smrti. Proč? Dorazil jsem tam a chtěl majora Lišku. Koukali
na mě, co je to za blbost. Říkal jsem, že je tam někdo, kdo se stará
o kulturu, a> tam nechají vzkaz, že se mají ozvat Brichtovi. Ozval se
mi asi za dva dny tenhle chlap a dal si se mnou sraz na Václaváku
u ČKD. Vysvětlil jsem mu, že když se do nás celou dobu naváží,
měl by se starat i o to, když je něco naprostá blbost. Řekl jsem mu,
že tohle je vyložená lež, podraz a svinstvo a jestliže po nás
požaduje, abychom neprovokovali, a> s tím něco udělají, nebo pro-
vokovat začneme. Dal jsem mu ten článek, sebral jsem se a odešel.
Musím říct, že už se mi nikdy neozval.

Henych: To byla aféra hlavně kolem Törru. Ten estébák tam
zamíchal kraviny a Arakain se s tím svezl. Aleš se tehdy zachoval
jako kamarád. Kamarád se totiž pozná ve chvíli, kdy jde do tuhého.
Poznáš, jestli se ve vypjaté chvíli lidi od tebe odvrátí, nebo ti
pomůžou. Aleš mi několikrát v životě dokázal, že aniž z toho
cokoliv měl, nebo tím něco sledoval, nějaký prospěch, že je kámoš
a rovný chlap.

Brichta: Na jaře roku 1989 jsme přijeli z koncertu v Brně
a manželka byla pryč. Přišel jsem domů a když jsem strčil klíč do
zámku, vypadla na mě celá vložka. Vlezl jsem celý vyplašený
dovnitř a z bytu, kde nebylo skoro nic, zmizel ovladač od české
televize Orava, kaze>ák, kožená bunda a všechny kazety. Na nich
jsem měl celý archiv Arakainu, nahrávky ze zkušeben, nahrávky
ještě s Apadem plus samozřejmě spoustu nahraných elpíček. Co ale
bylo zajímavé, že mi probrali všechny papíry, smlouvy, písemnosti
a korespondenci a něco zmizelo. V tu chvíli jsem pochopil, že to asi
nebyl normální zloděj, ale spíš StB. Postupem času jsem nabyl
přesvědčení, že to StB byla stoprocentně.

Náš názor si nenecháme vzít

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta
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Problémy 
příčinou změny 

(1988 – 1989)

Kub: Míra měl s Alešem nějaké tahanice, ale že to
je tak vážné, mě nenapadlo. S Brichtou jsou takové

spory pořád, Mirek se s tím dneska už naučil žít,
kdežto v té době to neuměl. S Alešem se musí umět
a chtít vycházet, jinak se s ním v podstatě nedá
existovat. Mirek zkrátka už asi nechtěl, tak odešel,
což byl pro nás šok.

Mach: Koncertů bývávalo hodně a když byla
pauza, pilně jsme se scházeli ve zkušebně. Nikdo
z nás neměl žádné domácí studio nebo něco, co by

Další špína, tentokrát z Jihočeské pravdy
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Den za dnem na nitku života
navléká korálky půlnocí

Ber, poznej a všeho po hrstích
sto tváří má pokušení
Nejsem králem slibů

co tě zradí za třicet stříbrnejch
Poj! se bavit, poj! se milovat
poj!, nestůj, zrovna to začíná

Sám sebe žít a prožívat
dáme joint, co smutek odvrací

Te! cejtíš, jak tě to hodí
už pluješ, hlavu máš v oblacích

Právě prošel kolem
náznak štěstí v sí�ovejch punčochách

Úsměv, kterým lákal
měl jen pro tebe

Dívej se jak nás to zvedá
High High Attack

Jdem lítat, spát se dnes nedá
High High Attack

Stoupám, kroužím
ztrácím zem pod nohama

Bloumám, toužím
ráno se nekonečnem stát

Rouhám se, loučím
píšu si leteckej řád

Ber, poznej a všeho po hrstích
sto tváří má pokušení…

Dívej se jak nás to zvedá…

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta

�D�

jej alespoň vzdáleně připomínalo, vlastně nám ani nic jiného než
zkoušet nezbývalo. Někde jsme se nový repertoár naučit museli. Ne
že by to bylo špatné. Byli jsme dobrá parta, a i když jsme spolu
trávili hodně času, na pivo jsme stejně chodili zase spolu. Dnes to
sice vypadá trochu jinak, dokonce se nás muzikanti z jiných skupin
ptají: „Nechcete nám prozradit, jak to děláte? Jste spolu tak dlouho,
a přitom se nenávidíte?!“ To dělají právě ty hádky. Přeli jsme se
odjakživa a vydrželo nám to dodnes. Někdy je to o blbostech,
většinou však o neshodách technického rázu. Vlastně jako lidi se
nehádáme vůbec, vždy to má souvislost s chodem Arakainu.
Bohužel já jako Homo KliNas se těchto slovních šarvátek účastním
zřídka – což je mi zbytkem kapely po právu vytýkáno – ale jako
třeba Aleš má potřebu pořád něco řešit, u mě je to přesně naopak.
Kdybych to měl nějak shrnout, v podstatě po každém koncertě
přišla smrš>. Vůbec jsem to nechápal. Proč, když jsme taková skvělá
parta, se vždycky musíme zhádat do krve? Takhle jsem to snášel dva
roky a při jedné takové hádce jsem dal výpověN. Už jsem zmiňoval
Bobova závodní tempa a jaké měl problémy s některými breaky, ale
když ho Aleš po jednom z koncertů strašně seřval – a přitom neměl
pravdu – oznámil jsem odchod z kapely. Za to mě stihl boží trest
v podobě Dana Kroba, ale to sem zatím nepatří.

Brichta: Při jednom koncertě u Berouna jsem se picnul, Bob to opět
napálil a já se ještě klukům drze vychechtával, že to neuhrají, i když
jsem sám měl honičku něco odblekotat. Porafali jsme se v šatně
a Míra se naštval, sbalil se a řekl, že odchází. Vysloveně kvůli mně,
protože jsme se chytili.

Urban: Mirek Mach opustil Arakain v podstatě kvůli Alešovi. Bral
jsem to tak, že není první, kdo z důvodu Alešova způsobu jednání
a vystupování odchází. Byl to dříve i Olda Maršík a Mirek Nedvěd.
Samozřejmě mi to bylo líto, protože Mirek byl už tehdy výborný
kytarista a právoplatný člen, ovšem s jeho rozhodnutím se nedalo
nic dělat. Přestože se tak většinou neprojevuje, je Mirek taková
osobnost, která si za svým názorem stojí a nemělo smysl ho
přemlouvat. Taky jsem trochu tušil, že až takový ortodoxní thrashový
nadšenec jako my není a asi by se víc vyřádil u komerčnější
muziky.

Mirek našel svůj postoj, ostatní musejí k němu
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Mach: V té době jsem ještě
neměl jasno v tom, co to
vlastně Arakain je. Bral jsem
jej jako spolek lidí, kteří mají
dohromady nějaký název.
Dnes už vím, že bych neode-
šel. Arakain se pro mě stal
– a teN si trošku zafrázuju
– synonymem dlouholeté
poctivé práce, a v tom je asi
jeho největší deviza. Tehdy
jsem ale ještě byl mladý
a hloupý (dnes už jsem jenom
hloupý), a tak jsem kluky
opustil, místo abych Aleše
poslal do háje. Spíš to asi byla
poslední kapka, protože kvůli
jedné se z boje neutíká.

Vondrovic: Aleš nechodil na
zkoušky. To mi taky docela
vadilo, protože jsem tam
neslyšel zpěv, kterým jsem se
hodně řídil. Sice jsem mu
nerozuměl a třeba jsem ani nevěděl, co tam zpívá,
ale byl pro mě důležitý, držel jsem se ho. Jenže
Aleš je Arakain, je to zpěvák, který do kapely patří
třeba jako Rob Halford do Judas Priest. My jsem se
po koncertě vždycky drbali navzájem, třeba Jirka
mi nadával, že hraju všechno rychleji. Já z toho měl
docela srandu, ale pak jsem uznal, že měl pravdu.

Ty věci byly složené do nějakého tempa, jenže
mně se to v tu chvíli zdálo prostě pomalé. Cítil jsem
ten tlak, takže jsem to musel hnát, aby to tam lezlo.
Občas z toho byly příšerné bláboly, ale v podstatě
to tam bylo. Akorát mi vadilo, že technika nebyla
zrovna nejlepší, odposlechy, to bylo  věčné téma.
Když hraješ a neslyšíš se, je to něco hrozného. Na
Čepeláka jsem házel paličky, když spal ožralý za
pultem a kašlal na to.

Čepelák: Jeli jsme do Náměšti na Hané na akci SSM
spolu se Skramasaxem do přírodního amfiteátru
u lesa, kam se zajíždělo z prudkého srázu. Přijel
jsem akorát nově koupenou karosou a u pódia byli
zaparkovaní Skramasax s 'er>ákem'. Už jsme neměli
moc času, potřebovali jsme, aby nám odjeli,
abychom stačili vše postavit. A nikdo z nich neřídil.
Tak jsem s ním musel popojet já. Nastartoval jsem
a najel na kraj cesty směrem dolů. Chtěl jsem
zabrzdit a nic. Autobus se rozjel a horko těžko jsem
ho obrátil do protisvahu k lesu. Tam se zarazil
a zapíchl hákem do cesty, jelikož byl tak mohutně
zakloněn. Vyproš>ovali ho asi dva dny a dozvěděl
jsem se, že jim praskla vzduchová hadice od brzd,
což mi zapomněli říct.

Urban: Jelikož jsem byl nespokojen s výběrem
kytar na českém trhu, a také jsem nemohl dát
dohromady potřebnou finanční částku, přemluvil
jsem LáNu Čepeláka, aby mi prodal svou kytaru na
splátky. Měl stavěný speciál z dílny kytaráře Kostky,
byla to kopie B. C. Rich, jakou měl Kerry King od
Slayer. Kromě pravidelných finančních splátek
jsem coby stavař nástroj hradil i zednickými prace-
mi u něj doma. Také jsem pak dlouho používal
jeho originál zesilovač Marshall, než jsem si
dokázal ušetřit na vlastní, zakoupený, kde jinde než

Okřídlený motiv loga s kapelou

Konečně mám kytaru jako Kerry King
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Co je to zač
ten tvor sám sebe mění

na obličej
si drze kreslí jinou tvář

Ptal jsi se nač
chtěj hadry, tretky ženy

te! tajíš dech
rázem ti došel komentář

Holka, ty se nezdáš
jen počkej, te!ka to poznáš

Zrovna jsi chtěl
chytit si jiný zvíře

a ochočit ho
aby bylo s čím si hrát

Jen zapomněl
jsi ve svý slepý víře

ve vlastní já
že těchhle potvor máš se bát

Bývají svůdný a dráždivý
vždy vědí, co na nás platí

Někdy jsou krutý, někdy bázlivý
vábí nás jedem hořký krásy svý

Chameleon
ten byl by na ně krátkej

v kabelce nosí
každá svůj malířskej krám

Tak pro bontón
s tím nadáváním počkej

počítej do sta
a pak řekni si "To znám"

Bývají svůdný a dráždivý…

Holka, ty se nezdáš…

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta

�D)

v Tuzexu. Pomalu jsem se tak dopracovával ke stále kvalitnějšímu
vybavení. To už dneska málokdo pochopí, protože na trhu je
obrovský výběr a pokud tomu někdo chce věnovat vše, koupí si, co
potřebuje. Když to tak shrnu, tak jsem po létech s kopiemi zesilo-
vačů a „dělaných“ reprobeden, českých kytar a posléze korejských
Washburnů a Samicků prošel přes originál Marshally a bedny až
k tomu, co mám dneska. A se zadostiučiněním zjiš>uji, že mám
konečně aparát, jaký vidím i u svých západních vzorů. Pro zvědavce
tedy doplním, že to je zesilovač Rivera, efektový MIDI procesor
POD Line 6, marshallské bedny. Na rozdíl od Mirka, který si hýčká
svou Ibanezku, já mám v oblibě kytary obnovovat a pokud mi fi-
nance dovolí, pak se mi jich doma sejde i několik. I když nejvíc mi
„padl do ruky“ a přirostl k srdci Gibson Explorer, který vlastním
v posledních letech a je mým standardním nástrojem. Myslím, že
nejen svým tvarem těla, ale i mahagonovým dřevem je předurčen
k rockovému hraní. A protože na koncertě musím mít vždy připra-
venou i neméně kvalitní rezervní kytaru, tak jsem neváhal přemluvit
kamaráda Leoše Holana, aby mi prodal svůj precizní Dean, kytaru
od firmy, která zásobuje Dimebaga Darrella z mé oblíbené Pantery.
A kytary, které odsouvám na stupnici hodnot, dědí můj syn, který už
'mydlí hácéčko' ve vlastní kapele Adrien. 

Tehdejší playlist
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Kub: Mirka jsme dvakrát stěhovali.
Jednou to bylo z Klatov na Malou Stranu,
v podstatě mezi Pražský hrad a Strahov-
ský klášter. Bylo tam to typické úzké to-
čité schodiště, po němž jsme tahali ná-
bytek, a to bylo fakt šílené! Mirkova
Hanka měla starý poctivý velký nábytek,
a ten jsme hrnuli nahoru. Pomáhali jsme
mu asi celá kapela, kromě Aleše. Vezl to
autobusem náš příležitostný dopravce

Pepa Semerád. A za tři roky se stěhovali 
zase, tentokrát na Žižkov, a to bylo ještě
horší, protože to bylo do třetího patra. To
jsme byli stejná parta a zase naprosté šílen-
ství.

Urban: Doufali jsme, že někoho najdeme.
Doba byla taková, že ještě nebylo tolik
kytaristů do našeho žánru, z nichž bychom
si mohli vybírat, nebo jsme o nich nevěděli.
Jelikož bydlím blízko Barči, v níž hrávaly
různé kapely, jednou jsem tam viděl plzeň-
ský Ferat, kde hrál Dan Krob a byl velmi
dominantní. Přesvědčil mě tím, že by Mirka
mohl zastoupit. V té době jsme hojně
koncertovali, takže jsme potřebovali rychle
nového hráče, aby se mohlo jet dál. Dan
tenkrát bydlel ještě v Plzni, přijel na zkoušku
a zahrál tak přesvědčujícím způsobem, že
jsme si plácli. Dostal nahrávky a měl za
úkol se všechno co nejrychleji naučit.

Kub: O kytaristovi jsme už věděli, a to o Danovi
Krobovi, kterého jsme viděli poprvé v Plzni na
Výstavišti a podruhé na Barče. Nám se líbil, proto-
že měl drive, ale on vůbec netušil, že k nám má
nastoupit. Možná to tušil, ale nepočítal s tím, že
bude hlavní sólista. Takže se učil, sám pak říkal, že
z toho byl vykulený.

Mach: Netrvalo to dlouho a Arakain si za mě našel
náhradu. Do užšího kola konkurzu postoupili dva
kytaristé a jedním z nich byl Dan Krob, který také
vyhrál. A protože měl převzít moje party, musel
jsem mu je, jak se říká, natlouct do palice. Tehdy
už měl Arakain dlouhý repertoár, aby se s ním
vystačilo na čtyřhodinovou tancovačku, takže to
nebylo nic jednoduchého. Dan byl slušný kytarista,
technické problémy neměl, ale písniček bylo tolik
a v každé z nich nespočet změn a někdy i nesouvi-
sejících částí, že to opravdu byla nadlidská práce. 

Bob dělal za bicími různé ksichty

Metalová Barča

Končím!
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Jako voli jdem za prvním v řadě
berem za svý kdejakej žvást

Myslet bolí, když plný jsou kádě
jenže ruce se začínaj třást

Jako stroje na výrobu prachů
kdo se trhne toho vem !as
Věčný boje o nejlepší fachu
a roky letí, už kejvá nám čas

Je prej třeba nějak se vymykat
cejtit se jako High society

Jen se nedat, pořád vejš pronikat
mít zlatej knoflík do manžety

Trochou citu nikoho nedojmem
vyšel z módy už před stoletím

Záblesk břitu a víme, dál neprojdem
ta kosa bere s sebou do podsvětí

Pár let a kokrháš
půjdeš spát ke kytkám

Pár let a kokrháš
víc už nedostaneš šanci

Jsme kolonie termitů
všechno vyžrat a neužít

Jsme kolonie termitů
a život nám prošuměl

Jak kolonie termitů
jen přežít a neprožít
Jak kolonie termitů
jenže čas vypršel

Jako stroje na výrobu prachů
kdo se trhne, toho vem !as

Řveme "Co je!" a jsme plný strachu
co te! přijde, co zbyde z nás

Pár let a kokrháš…

Jsme kolonie termitů…

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�D�

Za normálních okolností by to nebylo tak těžké, ale byl v tom malý
háček. Dan nebydlel v Praze. A protože by byla blbost, aby každý
den dojížděl z Plzně, nabídl jsem mu, že než se všechno naučí,
může bydlet u mě. To byl ten boží trest. Bydlel jsem s manželkou
v 1+1, kde v malé kuchyni byla ještě koupelna a v pokoji, který měl
přibližně pětkrát tři metry, byl nábytkem různě oddělený obývák,
dětský pokoj a ložnice. V tomhle kapesním bludišti jsme bydleli
i s Danem čtyři. Čtrnáct dní jsem ho denně učil nové skladby,
čtrnáct dní spal na zemi u našich postelí a hlavně čtrnáct dní
nezavřel pusu. Jak ten dokázal pořád povídat a povídat! Divím se,
že nás manželka nevyhodila oba. Naštěstí jsme to všichni přežili
bez úhony, a tak se stalo, že Dan nastoupil do Arakainu v jeho
nejzlatějším období, ale o tom vám bude určitě vyprávět někdo
jiný.

Na konci roku 1988 jsem odehrál s Arakainem poslední koncert.
Bylo to v pražské Lucerně a atmosféra byla vynikající. Nicméně
v mém případě to mělo být naposledy. Nevěděl jsem, co budu
dělat dál, žádné jiné angažmá jsem si nehledal. Nejspíš jsem si
říkal, že se to samo nějak vyvine. Dostal jsem nabídku do skupiny
Praga, což byl tancovačkový bigbít. Po několika týdnech jsem se
potkal s Milanem Hávou, bývalým bubeníkem Törru, sháněl kytari-
stu do nové Imrichovy skupiny Alarm. To znělo slibně. S Alarmem
jsem natočil desku Rock'n'roll v patách, moji první, ale za moc
nestála. Rozpočet na produkci byl nulový, a tak se to celé točilo
u Imricha na půdě. Na výsledku je to znát. Žel, na koncerty chodilo
hrozně málo lidí, a ani s počtem vystoupení to nebylo nijak slavné.
Za celý rok 1989 jsme jich odehráli devět, každý po dvou stech
šestnácti korunách čistého, což činilo 1944,- Kčs (tehdy korun
československých) ročního příjmu. Naštěstí manželka měla pro mě
pochopení, a tak vlastně sama živila celou rodinu.

Brichta: V karlínském studiu A jsme měli dohodnuté frekvence na
další nahrávky pro rozhlas. Točili jsme Den potom, Ku-Klux-Klan,
311. peru> a Pána bouře. Když jsme přivezli nástrojovku a nazvučili,

Zkušebna v Košířích
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dorazil Pavel Větrovec starší, v té době vedoucí
orchestru Karla Gotta, takže mistr světa, který byl
evidentně po flámu. První dotaz byl, kde máme
partitury, a když jsme mu řekli, že z not nehrajeme,
oznámil nám, že jakožto zvukového režiséra ho to
nezajímá a šel domů. Po velkém dohadování se
nám podařilo po týdnu frekvenci obnovit, takže
jsem strávil víkend u Jirky Urbana a jak idiot
přepisoval ty šílené kytarové fasty do notiček. Když
jsme potom točili a hrdě mu odevzdali partitury,
rovnou je zahodil do rohu místnosti, aniž by se na
ně podíval. Prostě na facku! Alespoň že Bobovi
nazvučili oba kopáky a ne jako Jenčíkovi, kterému
dovolili jen jeden.

Na konci roku 1988 jsem po návratu z vojny ihned
hlásil nástup zpět k Arakainu. Kapela byla zrovna
ve zmíněném studiu A a ještě ve staré sestavě
točila čtyři skladby. Dan Krob už natáčení sledoval,
ale repertoár Arakainu se teprve učil. (Kania)

Daniel Krob
Datum a místo narození: 12. 7. 1966 v Sokolově
Děti: dcera Eva 12 let
Vzdělání: Střední průmyslová škola strojní
ZaměstnánÍ: muzikant, podnikatel v oboru 
promotion a produkce
Kapely: Ferat, Arakain, Kreyson, Zeus, Kryptor, 
Pink Alternative

Krob: Nejdřív ze všeho jsem poslouchal Kiss a po-
sléze AC/DC. Z českých kapel Katapult, Olympic,
Progress 2, dalších tady moc nebylo. Moje první
hudební potyčky s kytarou začaly někde na táboře,
když jsem se snažil hrát Stovky hotelů, stovky
postelí… od Katapultu. Naučil jsem se ty tři základ-
ní akordy. Protože holky na kytaru letěly a mě to
nějak chytlo, jakmile jsem zůstal doma čtrnáct dní

se sádrou na noze, naučil jsem se snad všechny
zbylé akordy, které existovaly. To bylo ve dvanácti
nebo třinácti letech. Asi kolem patnácti ze mě
vypadla první písnička, kterou mám napsanou ve
svém deníku. Vždycky když jsem jel někam na
vandr, padaly ze mě nové písničky. V té době jsem
byl vrcholový sportovec, hrál jsem volejbal, a tak
jsem měl hraní na kytaru jen jako vedlejší zájem.
Ovšem když jsem byl na strojárně, začala mě
muzika bavit mnohem víc, a tak jsem jednoho dne
prásknul se sportem a začal se věnovat jen muzice.
Začal jsem jezdit jako písničkář po Dostavnících,
Loketských kotlících a Portách a vystupoval jsem
jako Daniel Dáda. Dostal jsem také pár ocenění,

čestné diplomy a di-
vácké ceny. Pak přišla
vojna. Tam jsem se
přihlásil do vojenské
kapely a abych se
mohl nějak ulejvat,
přestoupil jsem na
elektrickou kytaru. 
Nikdy předtím jsem
na ni sice nehrál, ale
tvrdil jsem, že na ni
umím, a to mě donuti-
lo pořídit si ji. Z vojny
jsem se vrátil jako
rockový kytarista. 

Arakain v šesti v karlínském studiu A

Dan 'Rohlík' Krob se představuje
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Máme mít svý fotky líbivý
krásný – hezčí, než jsme sami
Máme mít svý prádlo zářivý

víru vkládat do reklamy

Úlisný hlasy, krásný barvy, hezký tváře
peníze z téměř prázdnejch kapes

tahaj dál
Koupíš si na zkoušku a nic ti neodpáře

blbost co počítaj
za věčnej kapitál

Máme chtít jen věci nejlepší
nejsladší a nejvíc drahý

Máme chtít jen co je největší
všechno nej ti každej radí

Vyhlásím boj, přidám se k řadě
směšnejch klaunů

Nic nekupuj, větrnejm mlejnům
vytřem zrak

Budu Don Quijote a vy smečka
Sancho Panzů

Kdo je zlej čaroděj
no ten reklamní brak

Král věčnejch bláznů
Don Quijote de la Mancha

Poj! k nám
jdem stříkat barvy sprejem

Poj! k nám
Chechtám se

šmouhám na panelech

Máme mít svý fotky líbivý…

Vyhlásím boj…

Král věčnejch bláznů
Don Quijote de la Mancha

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�D�

Před jejím koncem jsem byl na opuš>áku a našel jsem inzerát
– skupina Ferat hledá kytaristu. Tak jsem šel na zkoušku a tam jsme
se domluvili, takže když jsem se vrátil, naskočil jsem do Feratu a už
to jelo.

Ferat byl kapela založená na obrovském kamarádství. Téměř všichni
jsme chodili do jedné práce, společně jsme prožívali první mejdany
a žili jsme takovým vlastním životem. V Plzni jsme už byli známí,
hráli jsme tvrdě, měli satanské texty, jeli si po vlastní linii. Arakain
jsem tehdy téměř neznal. Věděl jsem samozřejmě, že existuje, ale
tvorbu jsem vůbec neznal a na koncertě nikdy nebyl. Jedinou
písničku, kterou jsem slyšel, byla tehdejší novinka Amadeus. Tu
jsme slyšeli z rádia, když jsme byli s Feratem někde u bazénu. Byli
jsme z ní docela nadšení, protože se to blížilo tomu, co jsme chtěli
dělat a co jsme de facto dělali. Najednou to bylo v rádiu a my byli
překvapení, že to tam někdo procpal. Pak jsme se jednou, už ani
nevím jak, dostali na Barču jako předkapela Arakainu a asi dva dny
potom mi říkal náš kapelník Roman Velinov, že mu volal Brichta,
jestli bych nechtěl jet na konkurz do Arakainu. Tak jsem jel do
jejich zkušebny na hřiště v Košířích. Naučil jsem se Amadea, a tím
jsem to asi rozhodl. Na konkurzu byl ještě jeden kytarista, který

Rohlík se seznamuje s pitným režimem kapely
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něco brnkal, ale když přišla řada na mě, zeptali se,
co budeme hrát. „Tak třeba Amadea, ne?“ Zahráli
jsme si a bylo to jasné. Pak jsme šli do hospody,
v níž mě Aleš opil, já si sedl na vlak a probudil se
až v Chebu. Než přehodili výhybky a lokomotivu,

aby mohl jet vlak zase zpátky, dojel jsem do Plzně
až druhý den v jedenáct dopoledne. To byl můj
konkurz do Arakainu. Byl někdy v září nebo říjnu
1988 a v lednu se už jela šňůra dvaceti koncertů.
Byl docela hukot se všechno naučit, protože kapela

Článek o metalové Barče z Mladé fronty
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Hejna havranů krouží
kolem cest, který v dálce splynou

s šátkem na čele toužíš
přidat plyn, značku highway minout

Přední kolo tak zvednout
bránou iluzí projet někam jinam

nechat vzpomínky blednout
s větrem v uších tak snadno zapomínat

Chopper je sen
symbol životní styl

Chopper je sen
možná zrovna tvůj cíl

Všichni tíhnem, tíhnem, tíhnem k iluzím
každej svou vlastní má

Všichni tíhnem, tíhnem, tíhnem k iluzím
těžko se soudit dá

kdy všechno je jinak

Spojku pomalu pouštíš
cejtíš v motoru stádo koní

zlehka tu sílu zkoušíš
řekni, co se ti v hlavě honí

Celej v kůži se řítit
cestou z pobřeží přejet na pobřeží

mezi trucky se vklínit
poznat jakej je život bez otěží

Chopper je sen…

Všichni tíhnem…

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta

�D	

měla zrovna nový program, který nebyl na žádných nahrávkách,
takže se nedal nikde naposlouchat. Vlítnul jsem do toho ještě
v době, kdy Arakain hrál starý program asi osmnácti písniček
a k tomu dalších víc než deset nových, připravovaných jako pře-
kvapení, takže jsem měl docela fofr to všechno stihnout. Ve Feratu
mi to všichni skrytě i neskrytě přáli, brali to jako přirozený vývoj
a bylo jim jasné, že Arakain hraje jinde a víc. A oni by na mém
místě udělali to samé. Navíc jsem jim sehnal kamaráda kytaristu
Leoše Válka, který mě plně a okamžitě zastoupil. Feratu jsem se pak
snažil pomáhat i v některých dalších věcech.

Brichta: Viděli jsme Ferat, klukům se Dan Krob líbil, říkali, že je
docela dobrý kytarista, tak mu zavolali. On si myslel, že k nám
nastupuje jako beglaj>ák, tak byl pak vyplašený, ale tvářil se, že je
v pohodě. Pamatuju se na první kšefty, kdy Dan téměř nezahrál
nefalešný tón v sólu a my mu pak říkali, že takhle ne, že je všechno
špatně. Po koncertě ve Slavičíně jsme řekli, že ho snad zabijeme,
jelikož to nemá smysl. Pak začal dřít a dostal to alespoň na tu
úroveň, že to bylo v pořádku.

Krob: Repertoár Arakainu byl velmi náročný, ale velmi dobrý. V té
době mi takové hraní bylo dost blízké, protože s Feratem jsme
hráli na podobném základě. Každá sloka jiný riff, jinak to jelo, jinak
začínalo, jiné rytmy, přehršel tónů a přehršel umění, bylo to prostě
v té době moderní a dravé. Neměl jsem práci se to technicky
naučit, ani si to zapamatovat, to mi nikdy problémy nedělalo. Byly
mezi námi jediné třecí plochy – vyčítali mi, že sóla hraju jinak než
Mirek Mach, na kterého byli zvyklí. Já hrál jinak, protože kytarové
sólo je pro mě výstřik improvizace, nálada – a ne že se naučím
nějaké stupnice a hraju je donekonečna. To nejsem já. Než všichni
pochopili, že cítím jinak než Mach, a každý den jinak, chvíli to
trvalo. Říkali mi taky, že v Šeherezádě hraju falešně a ono to možná
na někoho mohlo tak působit, ale to byla indická stupnice, která
ladí. Možná na to jen v Čechách nikdo nebyl zvyklý a dodneška to
tak kapela stejně hraje. Snažil jsem se hrát sóla moderně a používat
techniky, které byly jakoby nehratelné. Využíval jsem k tomu kytaru,
která má o deset pražců víc, takže na jinou se ta samá sóla ve
výškách zahrát nedají. Tyhle věci jsem musel obhajovat a někdy
docela hustě, protože jsem byl nováček. Naše spory se řešily po

Zaplnit velkou halu nebyl pro Arakain problém
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večerech na hotelech, jestli to tak teda hrát mám
nebo ne. Přišel jsem prostě s jiným názorem na
hudbu. Možná tak trochu podobným, jako měl Aleš
Brichta, ale ten zase v trochu jiném směru, protože
když třeba kluci přinesli nějakou skladbu, tak Aleš
jim ji celou svým zpěvem překopal.

Urban: Naše thrashová éra byla smrští, byli jsme na
podobné hráčské úrovni, snad kromě sól jsme hráli
všechno jistě a ve vražedném tempu. Když si dnes

poslechnu nahrávky z té doby, tak
beglajty, dvojhlasy a různé vyhrávky
v harmoniích byly strašné divočiny
a Dan do toho zapadal, i když musím
přiznat, že tu Mirkovu sólovou jistotu asi
nikdy neměl. 

Čepelák: Jakmile jsem si pustil do
sluchátek zvláš> Dana Kroba, hrál
o půlku pomaleji za Jirkou Urbanem, ale
nikdo to nepoznal.

Krob: Kytara, na kterou jsem už tehdy
hrál, je dost výjimečná. Nechal jsem si ji
stavět na zakázku na základě plakátu
nějaké kapely. Postavil mi ji v Karlových
Varech baskytarista skupiny Barock, Šte-
fan Škulavík, který byl na kytary machr.
Je zvláštní tím, že je z jednoho kusu,
nemá tedy šroubovací krk a má téměř tři

oktávy. Tím byla – a dodnes je – atypická. Nechal
jsem si na ni dát dobrý snímač, standardní nástřik,
dobře vypadala a daly se na ni hrát věci, které jinak
zahrát nešly. Dneska je přelakovaná na bílo a celá
postříkaná různými barvami. Na jednom pražci
mám českou vlajku, vypadá hodně extravagantně.

Čepelák: Jeli jsme mým Fiatem Ritmo s Alešem
a Zdeňkem odněkud z Moravy, právě bylo období
burčáku. Vezli jsme lahve, které byly jen zacpané
novinami, bez uzávěrů, protože se burčák nemá
zavírat. Zastavili jsme u Devíti křížů, jelikož mi
stoupala teplota vody v autě. Tekl mi do chladicího
systému olej. Z přepadovky se pak tlačil olej
s vodou, největší mazlavá sračka, která může být.
Navíc mi auto nestartovalo, takže jsem pak
potřeboval roztlačit. Kluci šli a ramenem do mě
strčili, flašky přitom drželi v rukách, aby se nerozlily.
Auto chytlo na metru, tak jsem popojel a Zdeněk za
mnou přišel, abych ho zase zhasnul. Nevěděl jsem
proč, ale chcípnul jsem ho a vylezl ven. Tam stál
jak bubák Aleš, v každé ruce láhev burčáku, úplně
černý od oleje. Obličej, ruce, džíny, všude promo-
čený olejem, i tkaničky od bot. Jak mě roztlačovali,
tak sebou na těch sračkách švihnul a flašky
s burčákem nechtěl vylít. Stál v dramatické póze
jako Kristus a my ze Zdeňkem dělali, že to není
žádná sranda, ale to se nedalo ustát. Aleš si svlékl
tričko a džíny a byl umaštěný i na těle. Pak si
musel obléknout zpocené hadry z koncertu. Ještě
rok jsem to měl od Aleše na talíři, že má flekaté
džíny, které se nedají ničím vyprat. Nakonec nás
VláNa Görgel musel vzít za autobus na lano.

Aleš měl úplně nové levisky, které doma naložil do
ředidla a snažil se džíny vydrbat a zachránit, ale
olej se nasákl hodně agresivně. Nakonec je
rozpáral, udělal z nich thrashové kalhoty a dlouho
v nich vystupoval. Původ jejich načernalého
odstínu tkví právě v oleji z motoru auta Ládi
Čepeláka. (Kania)

Nová thrashová parta v akci

Alešovy thrashové džíny
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Už toho mám dost
poznámek a blbejch keců

táhnu pryč
dál se hrabej ve šminkách

Byl to prostě šok
v trafice, když na mě civěl

z obrázků
tvůj holej zadek v novinách

Záhadný kšefty
doma pak nespíš

návraty zrána
to byla rána

Utíkám
už pravdu znám

odmítám
bejt další z utraparoháčů

Utíkám
už pravdu znám

odmítám
bejt pláštík na tvej utajenej chtíč

Už toho mám dost
nejsem přece žádný béčko

jak mám žít
nežli s tebou, radši sám

Byl to prostě šok
když kámoš pouštěl český péčko

povídám
tyhle kozy přeci znám

Záhadný kšefty…

Utíkám…

Už toho mám dost
nejsem přece žádný béčko…
…říkám to snad není pravda

to jsou kozy mojí starý

Utíkám…

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�)�

Profesionální dráha
(1989)

Brichta: Pocit, že by Jirka chtěl dělat kapelníka, jsem získal už
v roce 1982, když řval, proč mám dělat kapelníka já. Vysvětlil jsem
mu, že je to z toho důvodu, že on neumí prakticky ani jednu notu,
takže by ty kapelnické přehrávky vlastně ani neměl šanci udělat. Do
roku 1989 jsem dělal i manažera. Rozesílal jsem tisíce plakátů,
podepisoval smlouvy, vyřizoval spoustu telefonů, staral jsem se
o všechno a všechno zařizoval i platil. Chtěl jsem se dohodnout, že
si vezmu dvě stovky za kšeft, aby se mi alespoň pokryly náklady.
Ale pak jsem si to spočítal a zjistil, že i tak je pokryté nemám. Strávil
jsem s tím spoustu času a kluci řvali, jak to, že mám o dvě stovky
víc? Tak jsem se rozhodl, že už to dál nebudu řešit. Našel se
manažer Slávek Jíša, který měl za kšeft stovek šest, ale já byl rád, že
jsem se toho všeho zbavil. Slávek začal realizovat spoustu kšeftů
a měl velice dobré kontakty a vztahy na Krajském kulturním

Dan s kytarou postavenou na zakázku
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středisku pro Východočeský
kraj v Hradci Králové. I z dal-
ších středisek nám nabízeli,
že by nás rádi udělali profi.
My jsme o profesionální
dráze už dlouho uvažovali,
abychom měli svobodná
povolání. Jako lidoví hudeb-
níci jsme měli maximální
třídu, která oficiálně zname-
nala třicet korun za hodinu
hraní. To bylo samozřejmě
dost směšné a z Hradce
Králové přišla nabídka, že
když půjdeme k nim, dají
nám sólovou druhou třídu,
což představovalo automa-
ticky tři stovky za kšeft.
Dopadlo to tak, že jsme
sepsali nějaké testy, které
byly v podstatě formální,
všechno proběhlo bez jakýchkoliv problémů a my
získali profesionální papíry. Navíc se objevila další
možnost, a to ta, že v případě, když se dohodneme,
budeme hrát za pět procent ceny prodaných lístků.
Ta procentuální částka se rozdělovala mezi kapelu
a manažera, ale nárok na ni vznikal až při poměrně
vysokém počtu návštěvníků. Lístky se sice prodávaly
za relativně nízkou cenu, ale i tak se stalo, že se náš
honorář najednou vyšplhal někdy třeba až na
dvanáct stovek, což byla tenkrát obrovská rána. Pro
nás to bylo zajímavé. S Jirkou jsme dali výpověN
v Obvodním kulturním domě Prahy 10 a šli jsme
na volnou nohu. Problém měl hlavně Zdeněk,
který zrovna absolvoval civilku na vojenské stavbě
v Praze-Ruzyni, kde jsme ho museli cestou na
koncerty vyzvedávat na poslední chvíli takřka
v montérkách. Mistr Zdeňka pravidelně nechtěl
pouštět a všichni ho tam jebali jak malé děcko.

Urban: Někdy před létem ’89 jsme získali prvního
oficiálního manažera Slávka Jíšu, diskžokeje, který
vystupoval pod Krajským kulturním střediskem
Hradec Králové. Nabídl nám, že by u agentury
zprostředkoval nástup na profesionální dráhu! To
byl, myslím, jeden ze zlomových bodů v životě
Arakainu. Do té doby jsme totiž měli všichni nějaká
občanská povolání nebo studovali. Tohle bylo
důležité životní rozhodnutí pro každého z nás!
Opustit jistotu zaměstnání s pravidelným platem
a nějakým postupem. Ale protože jsme chtěli
muzice věnovat všechno, naše rozhodování nebylo
nijak dlouhé. My s Alešem jsme již dříve zaměnili
dobrá zaměstnání za místo, z něhož se dalo vyjíž-
dět na naše dlouhé šňůry a časté zájezdy. Pracovali
jsme spolu v kulturní organizaci Obvodní kulturní
dům Praha 10 (která mj. spravovala i legendární
Barču). Já, jako stavař, coby technik a Aleš v eko-

nomickém oddělení. Byli
jsme tedy na takovéto
rozhodnutí připraveni. 

Krob: V době, kdy jsem
ještě jezdil s Feratem, jsem
dělal v práci, která mi moc
nevyhovovala, protože mě
nechtěli uvolňovat na hraní.
Tak jsem přešel do zaměst-
nání na poště. Rozvážel
jsem balíky, což byla práce,
kterou dělala spousta muzi-
kantů, protože se makalo
ráno a pak bylo celé
odpoledne volno. Jelikož ale
prudili a platili málo, jeden
známý mě zblbnul, abych
šel dělat do Kovošrotu. Byly
za to velké prachy, ale
netušil jsem, že je to dřina
jako prase. Denní limit bylKapela a technika tvoří tým

Slávek Jíša, Lá@a Čepelák a Bob Vondrovic žerou prachy
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Mám trochu obavy
z těch klínů do hlavy

jako dřív, jen to zvládnout
Povídám, jde tu jen vo prachy

kdo lže, nic netratí
a sliby všemu vládnou

Už tady zase jsou
ty chytrý najednou

co velkoryse rozhodujou
o tom, co nás vlastně baví

Jeden jde vod válu
zas kvůli skandálu

místo něj přijde horší
Na chvíli krátkou se udrží

než něco utrží
pak zmizí, tím to končí

Jak dlouho ještě smím
nahlas řvát, co s tím

jděte už s tou maškarádou
do jinýho kabaretu

Krásnej rám
křivejch zrcadel
jen krásnej rám
křivejch zrcadel

jen rám

Bankrot a jinej krám
novej štít, stejnej pán
na bále snobů tančí

A máme zas říkat: Das ist schön
radši: Auf wiedersehen

než klobouk se štětkou kančí

To je to, oč tu jde
já nemám chu� hrát pré

a za pár let mít za odměnu
hůl a nočník u postele

Krásnej rám…

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�))

natahat ve dvou lidech osm tun, což bylo pro mě neuvěřitelné! To
si ani člověk nedokáže představit, co to obnáší materiálu, který se
musí naházet na avii, aby měl ty super peníze. Já to dělal asi tři
neděle a padal jsem na držku. Do toho jsem nakonec udělal
konkurz do Arakainu. Takže jsem to tam v té měsíční zkušební
lhůtě zabalil a šel do Arakainu s tím, že jsem bez práce.
Profesionalizace, která následně s kapelou přišla, mi zachránila
život, protože v tehdejší době člověk prostě pracovat musel. 

Kub: Problémy jsem měl s vojnou. V ruce už asi tři nebo čtyři
povoláváky. Vždycky jsem na Vojenské správě zabrečel, že potře-
buju odklad, mám špatné nohy atd. Naštěstí tam byl nějaký Dvořák,
byl docela v pohodě a nikoliv úplně vylízaný idiot jako ostatní.
Vždycky mi slíbil, že uděláme nějakou tu náhradní vojenskou službu.
Pak na mě zapomněl a já dostal další povolávák. Tak jsem šel
rovnou za ním a on uznal, že na to zapomněl, takže to nakonec
dopadlo tak, že jsem náhradní vojenskou službu dostal. To zname-
nalo devatenáct měsíců makat v Ruzyni na betonárce. Motivací pro
mě bylo, že kdybych z toho arakainovského kolotoče vypadl, tak už
se do něj v životě nevrátím. Další motivací byla samozřejmě i rodina,
kterou jsem už tehdy měl. Je fakt, že jsem si jí v té době moc
neužil. Hodně jsme hráli a kromě toho jsem chodil makat. Ráno
jsem vstával do práce v půl páté a v osm večer spal u televize. Byl
to nejhorší kus života, co jsem zažil. V práci byli další kluci na
náhradní službě, ti byli v pohodě, ale dělníci a můj mistr byli úplní
kreténi. S nimi se nedalo rozumně mluvit ani vyjít. To bylo naprosto
šílené a byl jsem rád, že jsem z toho vypadl.

Zdeněk a Jirka se milují
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Urban: Kapela dlouho neváhala a rozhodla se stát
profi skupinou. Pozvali jsme generalitu z Krajské
agentury na koncert, který se pro ni připravil
v Hradci Králové a na zkoušky jsme biflovali
'C maj 7/14' a jiné hudební hádanky, jak se to

zapíše do not a podobné nesmyly. S Alešem jsme
napsali scénář, v němž muselo být uvedeno do
posledního slova, co se na scéně bude odehrávat
a říkat, včetně toho, kdo kudy přijde a kam odejde,
jestli budou svítit zrovna červená nebo zelená světla

a na koho bude
svítit boNák.        
U našeho živelného
bigbítu se to sice
nikdy nedalo do-
držet, ale takové
byly zákonitosti
p ro fes ionáln ích
p ř e d s t a v e n í .
Agentura musela
takový scénář
schválit a posvětit.

Krob: Profesiona-
lizaci měl na
starosti Slávek Jíša
v KKS Hradec
Králové, kde to
mohlo nějakým
způsobem fungo-
vat, v Praze to jaksi
nešlo. Ten nás pod
tuto agenturu do-
stal a přehrávkyKaždý má to své

Jedeme, chlapi, jedeme
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Na co myslíš, i když nechceš
co je s tebou, že neusínáš
venku něžný kapky deště

dlažbu laskají a ty vzpomínáš
na ruce, v který právě měněj se tvý

to, co stíny kreslí po stěnách
není zrovna nevinný

tělo máš horký

Zase spíš v noci sama
co z toho máš, když mě odmítáš

zase spíš v noci sama
ty se v sobě vážně nevyznáš

Není smích to, čím se třeseš
hloupej lesk slzy na řasách

sladkej hlad, co v sobě neseš
ztrácí duši v měkkejch peřinách

zlej skřítek svědomí chce zakázat snít
představy, co se vrací v ozvěnách

nejsou zrovna nevinný
tělo máš horký

Zase spíš v noci sama…

Vždy� můžeš přijít, proč se lekáš
každou noc trápíš vlastní já

stačí jen chtít, nač ještě čekáš
tělo máš horký

Zase spíš v noci sama…

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta

�)�

jsme udělali jenom naoko. Domluvili jsme se a dostali razítka na
druhou třídu. Nebyla to sice jednička, ale mohli jsme jako
muzikanti docela dobře fungovat. Jezdilo se pravidelně asi dvacet
koncertů v měsíci, takže nějaké peníze jsme měli. Profesionalita
byla hlavně o tom, že jsme nemuseli chodit do práce. 

Brichta: Slávek Jíša byl stejný opilec jako my a stejným způsobem
řádil. Vypadal trochu jinak než my, ale byl to taky magor, takže
s ním byla pohoda. Když ho člověk viděl, řekl si, že je to buN
bezdomovec nebo seriózní pán. A nakonec se z něj vyklubalo
zvíře. „Nazdar lidi, jste tady všichni? Tak to je fajn, hraje vám
Arakain!“ Šel vyplnit papíry a my jsme odehráli koncert. Pořídil si
bílou šestsettřináctku, takže jsme vypadali jako vládní delegace. Jeli
jsme po hradecké silnici, zastavila nás kontrola. Vynechám to, že
neměl brýle – přes jeho sklo stejně nešlo nic vidět, jak bylo mastné.
Zkontrolovali všechno, jak je to zničené a prorezlé. Vyplňovali
formulář, z jakého důvodu mu odebírají techničák. Říkali, že už se
jim tam nic nevejde, tak už nebudou dál kontrolovat a napíšou
papír na dojetí. Ještě chtěli změřit vzorek na pneumatikách a zjistili,
že není co měřit, a to už Slávka chtěli zabít. Dojeli jsme do
Olomouce, kde jsme měli hrát v letním amfiteátru, a na kraji města
jsme začali hořet. Slávek zoufale zastavil nějakého autobusáka, ten
vyběhl, vzal hasičák a hasili spolu motor, odkud šlehaly plameny.
A lidi pak nechápali, proč pražská skupina Arakain přijíždí k amfi-
teátru tramvají s nimi. A tak Slávek začal jezdit žigulíkem, který měl
oblepený plakáty Pretty Maids. Když jsme se ho ptali proč, řekl
nám, že jinak by se auto rozpadlo.

Jezdil s námi také jistý Roman Vápeník z Brna, bývalý manažer
Titaniku, kterého jsme k nám přetáhli. Staral se nám o promo

Ten thrash je dřina
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(promotion, propagace skupiny – pozn. aut.), zaří-
dil první nášivky, plakáty, trička, samolepky, doce-
la slušně to rozjel. Vydělal si tím dost peněz,
koupil si šestsettrojku, ve finále si od nás ještě 
peníze půjčil – a zmizel z povrchu zemského. 
Už jsem ho pak nikdy nepotkal.

Görgel: Myslím, že někde u Třebíče v amfiteátru
začalo pršet, tak za mnou přišli policajti, abych si
s autobusem odjel ven, nebo už nevyjedu. Vyjížděl
jsem a v cestě mi stálo auto Romana Vápeníka, který
dělal propagaci. Trošku jsem se o něj opřel, a ti
samí policajti mi dali fouknout a přišel jsem o řidi-
čák. Měl jsem na to konto soudně sebrané papíry
na půl roku. Jezdil jsem bez nich, myslím, že se to
ani nikdo nedozvěděl. Autobus měl výhodu v tom,
že ho nikdo nestavěl a já nikdy neboural.
S Arakainem jsem najezdil skoro milion kilometrů
a z toho půl milionu ožralý. S nimi se nedalo
vydržet nepít.

V roce 1989 byla velká část
fanoušků Arakainu registrována
ve fan klubu. Ten jsem převzal
od Aleše Brichty po mém návratu
z vojny, těsně po Vánocích 1988.
FC měl asi čtyři sta členů, dalších
několik set čekalo na registraci
a přihlášky. Brichta agendu nestí-
hal, psal sám i zpravodaje, které
se množily na cyklostylu. Chodil
jsem za Alešem do práce na
Obvodní kulturní dům Prahy 10
do doby, než se kapela zprofesio-
nalizovala a on na OKD přestal
pracovat. Oba jsme celá odpo-
ledne do pozdních večerních
hodin Eukali do stroje adresy na
obálky, vyplňovali legitimace,
vyřizovali poštu a rozesílali
veškeré materiály. Byli jsme si
nuceni najít dobrovolnice, které
nám agendu pomohly vyřizovat.
Zhruba v polovině roku 1989
jsem už vedl FC samostatně,
zpravodaj dostal nový kabát
v podobě tištěného Reportu
s fotografiemi. Nakonec byl už
příliv fanoušků takový, že se
členská základna rozrostla
postupně až na počet čtyři a půl
tisíce členů. Našel jsem
v každém kraji partu fandů, kteří
mi pomohli rozesílat materiály
pro svůj kraj, FC měl celkem
sedm takových poboček. Jen díky
takto propracované organizaci
mohl fan klub pracovat, protože
kromě svého zaměstnání jsem po
vojně stále působil u kapely jako
technik. (Kania)

Brichta: Dělal jsem produkčního koncertu Rock
a sport ekologii na Rošického stadionu na Strahově
na jaře 1989. Tam se vůbec sešla zajímavá parta
lidí. Třeba právník Aleš Hušák, který je dnes ředite-
lem Sazky. Zařizoval jsem aparát, světla
z Německa, kapely od nás i z Polska; Risk,
Running Wild z Německa. Velký problém vznikl
z toho důvodu, že nám nějaká nesvéprávná sekre-
tářka na Pragokoncertu nepředala plánky zavěšení
světel, které jí z Německa poslali (osvětlovač
tenkrát měsíc před koncertem přiletěl letadlem, aby
si prohlédl stadion a rozhodl se, že nebudou na
stojanech, ale zavěsí je na řetězy). My jako pitomci
postavili střechu, kterou jsme pak na poslední chvíli
museli zbourat. Z hydrometeorologického ústavu
nám garantovali, že první déš> přichází v úvahu až
v pondělí. No a v neděli odpoledne se během
koncertu spustil liják a my byli v háji. Risk, Arakain
a Vitacit pak bohužel nevystoupili, aby mohli hrát
Running Wild jako hlavní hvězda. Zážitek mám

Plakát z festivalu na Strahově
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Číhá, co by votočil
láká ho všechno vzít

říká, když jsi ho vosočil
Jsem sběratelskej typ!

Štípne ti pastu na zuby
štětku, vod hajzlu klíč

zouvák, protézu do huby
ho!te už na něj sí�

Zas a zas jen krást
jeho nemoc si žádá

dost, už dost, mám zlost
co je to za drzost

Kleptoman
smutně ho vítám

kleptoman
Kleptoman

hned všechno hlídám
kleptoman
Kleptoman

záchvaty mívá
kleptoman
Kleptoman

tak co mi zase schází

Vážně už mě vytočí
hláška, že jsem škrt

chechtá se mi do vočí
pár cetek prej je prd

Klídek, dávno se nenosí
vo blbosti se přít

krámy, co si vodnosí
jsou trénink, jak bejt fit

Zas a zas jen krást…

Kleptoman…

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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i z toho, že celou akci původně moderoval Roman Lipčík
z Mladého světa, jenže se příšerně zlil a začal vykřikovat něco
o prstech na spoušti policajtů v zádech – a bylo vymalováno.
Nějaký šéf policejních jednotek mi hned volal na produkční štáb, a>
okamžitě všechno ukončíme, nebo to rozeženou a nás všechny
pozavírají. Nakonec jsem ho ukecal, že je to nějaký omyl, že ten
moderátor se tam už neobjeví a že nevím kde je, ani jak se
jmenuje (chtěl jeho jméno). Romana jsem nechal zamknout
a zbytek koncertu musel uvádět já sám.

Krob: Festival na Strahově byl taky bomba. Přišlo tam hodně lidí,
byli jsme dobře naladěni. Pak ale začalo pršet a následně došlo
k technickým problémům. Protože byl skluz a největší očekávanou
hvězdou byli Running Wild, udělali jsme jako místní skupina gesto
– vypustili jsme náš koncert, jenom jsme vystříkali do lidí šampaň-
ské. Umožnili jsme tím Running Wild hrát, protože kdybychom
hráli my, na ně by už nezbyl čas.

Na strahovském koncertu Rock a sport ekologii jsem byl jedním ze
členů pořadatelské služby. Odjakživa mě fascinovali zejména
bubeníci, takže jsem se zdržoval především za pódiem. Různě jsem
klábosil s muzikanty, ale do smrti nezapomenu, jak Vondrovic
seděl na schodech, koukal na rozlehlou bicí soupravu Jaina Finlaye
z Running Wild a pořád naříkal, že na takovou baterii se nikdy
nezmůže. Později mu Křížek podobnou nasliboval… (Němec)

Rohlík svým zjevem do thrashe zapadal
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�Urban: Jezdili jsme v té době i dvacet až pětadva-

cet koncertů měsíčně! Nikdo z nás sice nemohl
vědět, jak dlouho nám to vydrží, ale zatím jsme se
živili úspěšně a byli v laufu, šli jsme tedy do profi
dráhy hlava nehlava, a> se třeba za rok nebo dva
děje vůle boží. Mohli jsme se tak kapele věnovat
naplno a zkoušeli jsme skoro každý den! 

Kub: Byla doba, kdy měl Aleš zřejmě nějaké
problémy, docela dost pil a díky tomu zazdil hodně
kšeftů. To bylo v období Slávka Jíšy coby manažera,
který nám domluvil dvacet kšeftů za měsíc, což
bylo dost. Vymetali jsme všechno, něco bylo
hodně na prd, a Aleš to párkrát nezvládl. Měl asi
osobní problémy, které řešil chlastem, a potom to
dopadlo špatně. Proběhly i debaty o jiném zpěvá-
kovi, ale nebylo to na celokapelové úrovni. Spíš ve
dvou, a nikdy to nebylo tak, že bychom se už
dohodli, že to uděláme. Mluvili jsme o tom, že by
to nebylo od věci, ale že bychom vyloženě řekli, že
to uděláme, to nikdy nepadlo. Arakain bez Aleše už
by ale nebyl Arakain, byla by to jiná kapela, protože
a> chceme nebo nechceme, kapelu vždycky dělá
zpěvák.

Krob: Zažil jsem různé jiskření a tření v kapele,
ovšem vzhledem k tomu, že jsem byl v Arakainu
nový a neznal jejich dřívější vztahy, viděl jsem až
ty výstupy. Stávalo se, že když se sešli dva, tak
pomluvili třetího. Já to do té doby neznal, ve Feratu
jsme byli parta, každý toho druhého podpořil.
Prostě mi vadily některé věci, které se mezi
muzikanty nedělají, a to byl taky i jeden z důvodů,
proč jsem z Arakainu odešel. Kapela navenek
fungovala super, ale uvnitř se něco dělo a já se
tomu nechtěl podřídit. Někdy jsem určité věci
vyslechl, ale nikdy jsem se do toho raději nezapo-
joval. Možná to souviselo s tou profesionalizací
a možná už i s tím, že někdo byl víc vidět. Aleš byl
kapelník, vyřizoval kšefty, chodil do rádií a když
tam nemohli jít všichni, tak pak na něj koukali skrz
prsty. Ale tak to prostě je. Když někoho zvolíš a on
to pak dělá lépe než ty, tak a> to dělá. Když to
soubor posouvá dopředu, všichni by pak měli být
spokojení; všichni z toho mají peníze a slávu a to,
že tak fungují dodnes, je jenom díky lidem, kteří na
tom makali. Někdo víc, někdo míň, každý měl
nějaké období, ale Aleš na tom makal od začátku.
Jirka samozřejmě taky, ale na něj nikdo nenadává.
Takže ty třecí plochy mezi pomyslným lídrem a líd-
rem hudebním tam vždycky byly – a tím byl
jednou Jirka a jednou Zdeněk. Oni dělali písničky
a vždycky nějak stáli v opozici proti Alešovi. Někdy
jsem těm důvodům rozuměl, chápal je a stál na
jejich straně, ale někdy ne a bylo pro mě
záhadou, co se tam děje, když měl třeba pravdu
Aleš. To je ale asi v každé kapele. Byla i doba, kdy
měl Aleš mouchy, dost pil a měl úlety. Třeba se zlil
a hodil do lidí dva půllitry plné piva, nepamatoval si
texty, chodil pozdě na pódium, pak si odešel dát
panáka a my hráli půl písničky bez zpěvu. To bylo
období, kdy byl hodně nespolehlivý, takže už ho
kapela včetně mě chtěla vyhodit. Tenkrát Arakain
tolik nestál na Alešovi jako dneska, takže se to
docela vážně řešilo a už byl domluvený nový
zpěvák ze skupiny Sapon z Plně, který se doma
učil texty. S kapelou sice nezkoušel, ale připravoval
se sám, protože to věděl. Počítalo se s tím, že to
bude velká 'rychlovka' a že další šňůra se už
pojede s novým zpěvákem. Aleš to pak nakonec
nějak ustál, takže k tomu nedošlo. Některé
problémy si ale dělal sám.

Čepelák: Na Aleše byli všichni pořád nasraní. Je
to stejné jako soužití s manželkou. Když bude
chlapa moc usměrňovat, tak na ni bude nasraný.
Kluci zkoušeli, dělali aranže, Aleš přišel – a to
slyším jak dneska: „On si vezme jen ten zasranej
mikrofon, odkdáká si to a je to hotový.“ Samo-
zřejmě v tom to není, ale byl to problém po celou
dobu. Aleš je bezesporu vůdčí osobnost, ale kluci
to oddřeli, to je problém všech muzikantů. Dávají
dohromady třeba měsíc jednu věc a zpěvák přijde
jen na koncert a odzpívá ji za pár minut.

Kdo neměl na džínách díru, nebyl thrasher
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Hele, já jsem vážně týpek závislej
věčně hraju ty svítící nesmysle
zla�áky už zase z kapes vyšumí

jen se netvař, že mi vlastně rozumíš

Vejplata, mám prachy
co si skočit zahrát

neboj, žádný strachy
nechci jí tam nechat

Losovat
to mám rád
už musí dát

vím to, chce to ještě kilo

Tak te! dáš
koukej sypat moje prachy

zas te! máš
pocit, že jsem totální gambler

Automatům věrnej
v tom je všeho původ

zase budu černej
křičet je to podvod

Natvrdo, te! o všechno
nic nepřišlo

sakra, kámo puč mi kilo

Tak te! dáš…

Losovat…

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta

�)	

Jednou se pro-
padla část jeviště
těsně před pódiem
a asi stovka lidí
najednou zmize-
la v orchestřišti,
které bylo před-
tím zakryté dře-
věnými deskami.
Naštěstí se nikomu
nic nestalo a byla
klika, že zůstaly
stát reprosoustavy,
které byly na sto-
lech jen těsně
vedle propadlé
podlahy. Kdyby
popadaly na lidi,
pád těžkých boxů
by asi vykonal
své. Nás pak čeka-
lo posunutí celých
sloupů o kus do-
předu mimo nebez-
pečí, aby koncert
mohl pokračovat. 
(Kania)

Krob: To bylo, myslím, při pomalé pasáži v Šeherezádě. Najednou
koukáme, lidi zmizeli a propadli se někam o dva metry níž.

Kub: Asi bych se chtěl vrátit do období před revolucí, to jsme byli
asi v největším laufu, když jsme třeba hráli před deseti tisíci
v Plzni-Lochotíně. Tohle období si pamatuju nejvíc, další už mi
trochu splývají.

Metalmania ’89 v Polsku

Detailní záběr propadlého pódia



1
.�

�
31

�
,
%�

��
�
	


	
�

Metalmania
(1989)

Urban: Poslouchali jsme party jako Cacophony
a Coroner, techničtější záležitosti. Coroner jsme
viděli i na Metalmanii v roce 1989 v Polsku. Byl
jsem z nich u vytržení! Opravdová evropská třída
– a já s nimi v jedné šatně! Technický thrash metal,
skladby, které trvaly i šest minut se spoustou meziher
a vyhrávek. Malé thrashmetalové symfonie, a touto
cestou jsme chtěli jít. V Polsku jsme byli několikrát,
ale naše účast na Metalmanii, to byl velký kontakt
se světem a velká zkušenost. Navíc jsme zjistili, že
se můžeme měřit s Evropou. 
Když pak došlo k dalším personálním změnám
a nastoupil Štěpán Smetáček s Mírou, vyvíjeli jsme
se hudebně k ještě složitějším aranžmá při zacho-
vání naší rychlosti. Umožňovalo to mimo jiné i to,
že Štěpán nejenže zahrál všechno, co jsme si
usmysleli, ale dokázal pomoct i s aranžemi. Mluvil

i do toho, když jsme vymýšleli druhé hlasy
a harmonie, protože na konzervatoři souběžně
s bicími studoval i klavír a skladbu, jakž takž uměl
i na kytaru. Například složil Zlá křídla osamění,
bonusovou skladbu z našeho druhého alba
Schizofrenie. Kapela byla na takové hráčské
a skladatelské úrovni, že nemohla jít nikam jinam
než z písničkového thrashe do technicky propraco-
vaného. A Schizofrenie je totálně nejpropra-
covanější deskou, kterou jsme kdy udělali!

Krob: Katovice pro nás byly bomba, protože tam
hrála kapela Coroner a z ní jsme tehdy úplně
uchcávali. Pódium bylo potažené kobercem
a mělo čtyřikrát větší rozměry než ta, na kterých
jsme předtím hráli. Zároveň jsme se tam i díky
kvalitním odposlechům slyšeli, což pro nás byla
obrovská škola. Na našich koncertech a s naším
aparátem jsme měli jenom dvě odposlechové
cesty, do jedné šel jenom Alešův zpěv a virbl, do
druhé jenom virbl a trochu naše zpěvy. Sebe jsme

slyšeli jenom ze svých aparátů,
takže normálně jsme byli rádi, že
jsme vůbec něco slyšeli. Ale pama-
tuju se, že i to pódium mělo své
polské mouchy, protože pod tím
kobercem byly díry a já do jedné
z nich zahučel. Byla to velká
zkušenost hrát po boku velkých
skupin a zažít zvukaře, kteří byli
zvyklí pracovat a ozvučovat úplně
jinak.

Podskalský: Dobrý hotelový zážitek
mám z doby, kdy už jsem hrál
v Merlinu. Vystupovali jsme před
Arakainem v Českých Budějovicích
a my byli ubytovaní v hotelu Zvon.
Arakaini už tam byli a my jsme šli
do vinárny U tří hroznů. Tam to
začalo. Náš baskytarista LáNa
Sochací si odběhl pro víno a půl
hodiny se nevracel. Tak si říkám,
kde je tak dlouho, otočil jsem se
a on lovil v akvárku rybičky. Asi si
těch vín dal nějak víc. Když jsme se
vraceli, samozřejmě s obrovským
rámusem, najednou se objevil Jirka
Sokol s Jirkou Urbanem a shora na
nás: „Chytejte!“ a na kraji parapetu
drželi televizi. Já nevěděl, co se
děje, tak jsem na ně řval: „Vy
volové, to snad nemyslíte vážně!“
Samozřejmě že televize neletěla,
ale bylo to na hraně. Pak jsme šli na
pokoj, otevřeli dveře a celá ta
banda vtrhla k nám do pokoje.
Takže lampička v pytli, postel
zpřeházená, propálené deky, kober-
ce, popelníky vysypané po zemi,
rozbitá klika. Ráno, když jsme

Plakát z Metalmanie
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Všechno je klam
v plamenu svíčky se můry pálí

všechno je klam
to jsi netušil

Něco už znám
hadí jed krásek, co nejsou stálý

něco už znám
a klapky z očí jsem odhodil

Když smrt se v krvi točí
tak nevěřím v žádnýho ze strážnejch andělů

Jednou, jen jednou
už sítě pavouk spřádá

jen jednou tě zláká
motýl smrtihlav

Jednou, jen jednou
ta prokletá noc si to žádá

jen jednou smíš zkusit
karty vabank hrát

jen jednou

Najednou máš
jen hrady z písku a zámky z bláta

najednou máš
ruiny snů místo katedrál

Proč se ti zdá
noc jako hřích

jako marná ztráta
Proč se ti zdá

den mnohem kratší, než vypadal

Když smrt se v krvi točí
tak nevěřím v žádnýho ze strážnejch andělů

Jednou, jen jednou…

Jsi pes, co ztratil známku
a každej ras rito má
te! funebráckej kočí

tvý zbylý kroky spočítá

Všechno je klam…

Když smrt se v krvi točí
tak nevěřím, prostě nevěřím

nevěřím v žádnýho ze strážnejch andělů

Jednou, jen jednou…

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�L�

vstali, tak já, místo abych se balil, jsem vyndal šroubováček z futrálu
a hodinu dělal údržbu zařízení pokoje, aby nebyly nějaké problémy
s recepční. Samozřejmě že se jí to doneslo, takže když jsme tam pak
přijeli příště, už se úplně strachovala: „Vy jste ta kapela z Prahy, že
jo? No tak to je pěkný!“

Kub: Dlouho jsme brali s sebou různé předkapely, třeba Merlin,
ale většinou byl problém s ozvučením a všechno se muselo přesta-
vovat. Navíc to pro nás nemělo žádný efekt, kapely se zviditelnily
a mnohdy ani lidi nebyli na tu předkapelu zvědaví. Brali jsme to
sportovně, nikdy jsme nebyli v pozici, že bychom si diktovali
nějakou cenu, kterou nám předskupina musí dát, aby před námi
mohla hrát. Ale koncertní program je celkem drahý, pořadatel
někdy chce, aby délka odpovídala ceně, takže občas někoho
s sebou vezmeme. Cena koncertu je dána hlavně tím, že potřebuje-
me hodně peněz na chlast. (smích) Ale nejsme zase tak drazí,
všechno stojí peníze a nikdo neudělá nic zadarmo. Hodně se
prodraží doprava. Když jede s aparaturou kamion, tranzit a tři
osobní auta, tak se dá snadno spočítat, na kolik vyjdou jenom
ces>áky. Mohli bychom jezdit jenom s nástrojovkou a mít víc peněz
pro sebe, ale takhle to dělat nechceme, my chceme mít svůj zvuk
a svoje světla. Prachy chce každý, ale z naší muziky by nikdo nic
neměl, kdyby to nebylo dobře ozvučené.

Největší hubu z kapely má Zdeněk
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Krob: Byl jsem rád, že jsme tyhle soubory brali
s sebou, protože pro každého muzikanta a skupinu
je to velká satisfakce a posun, když může hrát před
velkým jménem a před spoustou lidí. V té době
nebyla média, nebyly tady rockové časopisy, to
všechno bylo zablokované, takže kapela na sebe
mohla upozornit pouze skrze koncerty. Byla to
tedy vlastně bohulibá činnost. Když před námi
někdo hrál, tak jsme se připravovali v šatně a někdy
jsme předskokana ani pořádně neviděli.

Čepelák: VláNa Görgel měl v autobusu podtlakovou
houkačku z nějaké lodi. Kluci šli z lahůdek v Nitře
a nesli si chlebíčky. Koukali jsme na ně do zrcátka
a když byli na úrovni motoru, tak: „Tůůůůůůůůůů!“
To byl takový rachot, že kluci chlebíčky zahodili
a skákali do výšky. Někde jinde se zase VláNa šel
podívat k motoru, že mu někde uchází vzduch.
Vylezl ven, začal strkat hlavu pod autobus, kde že
mu to uchází. A já: „Tůůůůůůůůůů!“ Přišel a měl
hlavu odřenou, jak si ji omlátil o plech a o silnici.

„Kterej čůrák?“ My všichni samozřejmě
dělali, že nikdo z nás to být nemohl
a přitom jsme se dusili smíchy.

Vlá@a měl v autobusu nejen trumpetu, ale
i zvonek z tramvaje, který jsem mu přes
kamaráda z Dopravních podniků sehnal.
Vlá@a ho s oblibou používal, když jsme
projížděli různými vesnicemi a koukali
jsme, zda místní usedlíci nezačnou hledat
tramvaj a koleje. (Kania)

Krob: Aleš si jednou dal pár panáků, šel na
hotelu do schodů a to schodiště bylo točité.
Vylezl do druhého patra, tam se naklonil
a spadl dolů. Shodou okolností jsem zrovna
dole stál a chytil ho. Kdybych tam nestál,
tak už možná není zpěvákem, protože to
nebyla zrovna malá výška.

Brichta: V době, kdy s námi ještě hrál Bob,
ukecal mě, abych ho představil jinak.
Vzpomněl si, jak Franta Ringo Čech uváděl
Kubeše, když nastoupil k nim do kapely.

Arakain pod světelnou smrští

Před halou Spodek v Katovicích
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Každej z nás ví, jak si prožil to svý
salto mortale

Každej to zná, blbej pocit, že má
trochu namále

Zkrat, strach a pitomej pád
Zkrat, strach si přiznat ten hloupej fakt

Podvacátý se ti pokouším říct
něco chytrýho

Tejdenní flám, vokno, žízeň jak trám
a mám sbalíno

Zkrat, strach a pitomej pád
Zkrat, strach, no to je tak

Mortale, salto mortale
nikdy neskočím a přece mě láká

Mortale, salto mortale
nikdy neskočím a přece mě láká

Extáze dnů, po ní výprodej snů
manko na krámě

Proč zkouším rád držet balanc a stát
přesně na hraně

Zkrat, strach a pitomej pád
Zkrat, strach, no to je tak

Mortale, salto mortale…

V zázrak doufám
stále svý lásky trápím

pláčou
proč síly svý zkoumám rád

Každej z nás ví, jak si prožil to svý
salto mortale

Kdo zkouší rád držet balanc a stát
přesně na hraně

Mortale, salto mortale…

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta

�L)

On ho uváděl jako 'Standa Kubeš – sto Říhů'. A Bob, když si
poslechl desku Citronu, trval na tom, že ho musím představovat
'Bob Vondrovic – deset tisíc Pařízků', což se Radimovi okamžitě
doneslo a problém byl na světě. Navíc po revoluci začal vycházet
Rock & Pop a v prvním čísle byl rozhovor Petra Korála s námi na
třech stránkách. V tom samém čísle byla shodou okolností i recenze
desky Tanji, kterou Radim produkoval. A opět shodou okolností ji
psal Petr Korál a dost ji utřel. Pak proběhly takové věci, že k nám
domů Radim Pařízek volal a mluvil s mojí manželkou, která
o ničem nevěděla, takže se s ním odmítla bavit. Radim pak psal
nějaké dopisy typu, že nechce, aby do budoucna hodnotil jeho
desky 'Brichtovec', jako je Petr Korál. Petr pak napsal otevřený do-
pis, ve kterém vysvětloval, že není 'Brichtovec', že jde o jeho
vlastní názor, který s ničím jiným nesouvisí.

Nebylo těžké stát se Brichtovcem
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První album
(1989 – 1990)

Brichta: Petr Janda prosazoval názor, že úspěšné
kapely, které prodaly třeba třicet tisíc singlů
Rockmapy, by měly mít nárok natočil velkou
desku. On jim to umožní tím, že poskytne
Supraphonu studio za v podstatě minimální náklady
a že to tedy nebude tak drahé. Petr nám obrovsky
pomohl, jelikož nám ty možnosti dal. My jsme
u něj v Propasti desku začali točit a on se
u Supraphonu přimluvil, aby konkrétně Arakainu
první album vydali. To bylo strašně důležité, protože
za totality byla v tomhle směru beznaděj. Deska
byla v roce 1988 schválená, zařazená do edičního
plánu, točila se v roce 1989 a vyšla až v roce 1990.
Byla to z velké části práce právě Petra Jandy.

Janda: Když přijeli ke mně do studia, točili s Bobem
Vondrovicem a Danem Krobem a já pochopil, proč
jsem nebyl předtím tak nadšený. Bob Vondrovic
nehrál příliš přesně a já se stále obával, že spadne
řemen. Pro Rockmapu natočili Amadea a Proč. Byl
jsem ve studiu stále s nimi, udělal jsem si vždycky
na víkend volno a strašně mě bavilo, jak to šikovně
skládali dohromady, jak to mrskali. Na mě
to byla technicky hrozně komplikovaná
muzika, dva šlapáky, strašně moc riffů,
takového toho drolení a drobení. Bylo to
pro mě nové a neobvyklé, tak jsem držel
palce, aby to dohráli do konce, protože se
to většinou nepovedlo. Tak to drobili a dro-
bili, až to udrobili a někde se to zbortilo.
Alešovy texty se mi líbily. Ty byly bezvad-
né. Nasraný mladý člověk. Proč mi připo-
mínalo jakoby moderní Otázky. Už tehdy
jsem si říkal, že by tahle skupina mohla být
stálicí. Zdála se mi nejen hráčsky vyspělá,
ale měl jsem pocit, že vědí, co chtějí. A jsem
strašně rád, že jsem se nezmýlil. Přimlouval
jsem se za ni a doporučoval ji pak na
Supraphonu kvůli první desce. Když pak
konečně vyšla, měl jsem stejnou radost,
jako když vyjde něco od Olympiku. Byla to

prostě kapela, která mi přirostla k srdci úplně od
začátku. Bylo mi jasné, že jestli mám někomu hod-
ně pomoct, tak to musí být právě Arakain.
U většiny ostatních kapel, které u mě točily
– a bylo jich asi osmačtyřicet – jsem věděl, že dlou-
ho nepřežijí. Srovnal bych to ještě s Vitacitem, to
byla druhá kapela, které jsem věřil, ale tam jsem
cítil takovou nervozitu, která se mi nakonec
potvrdila.

Urban: Na debut jsme vybírali jen osvědčené věci
z nového koncertního programu, protože jsme se
v období ’88 – ’89 hodně stylově změnili a chtěli
jsme kapelu na první desce zachytit v nejsoučas-
nější formě. Dělali jsme nabušené pecky plné
vyhrávek v =ábelských tempech. Pracovat jsme
začali v létě 1989 ve studiu Propast u Petra Jandy,
který už s námi v té době asi docela sympatizoval,
přestože jsme byli o kousek jinde než tradiční
Olympic. Tyto sympatie se pak postupně prohlubo-
valy a dnes jsme s Petrem, snad to tak mohu říct,
velmi dobří přátelé a já si toho nesmírně vážím! 
Ve studiu bylo hodně legrace i překvapení
z natáčecích postupů, byli jsme absolutní 'neznál-
kové', co se týká nahrávání. Už tehdy nám hodně
pomáhal 'domácí' zvukař Petr Ackermann, i když
k naší muzice neměl žádný vztah. Ale také se z nás
stali partneři a přátelé a i dnes, když s ním točíme,
dáme hodně na jeho připomínky a jsme zvědavi na
každý jeho názor. To je pro kapelu také velmi
cenná deviza, když pracuje s lidmi, o kterých ví, co
od nich může očekávat a oni zase vědí, co je čeká
od nás.
Pocity z natáčení asi popíšou i další členové sestavy,
já bych tu jen vzpomněl kuriózní příhodu, kdy na
jediné kytaře 's pákou' se právě ona zmíněná páka
zlomila v místě, kde vchází do mechaniky kytary.
Nezbylo, než v Petrově domácí dílně vytvořit páku
provizorní, a tak se některá sóla točila za pomoci
speciálně zaklíněného velkého hřebu! Jo, to byla
doba!

Hlavní skladatelské jádro kapely

Kontakt s fanoušky je při koncertě nejdůležitější
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Někoho už možná trápí
pohled do všech zrcadel
a čím dál blbějc usíná
Někdo je náhle křes�an

další vzývá Izrael
má vítr, co přijde dál

Někdy se jen sakra divíš
kdo zas prodal i svůj ksicht
svolnej te$ na něco si hrát

Na pleš klobouk, na tvář make up
tlustej playboy v kovbojích

blbne, ty roky jsou znát

Stárnem
všichni stejně a každej jinak

Stárnem
no tak co s tím dál

Stárnem
všichni stejně a každej jinak

jak se kdo cejtí a tak, jak se dá

Casanové dnes už chrápou
sami ve svejch pokojích

čau flámy, kdy se nešlo spát
Když chceš buchtu, tak si zapla�

nebo žer jen makový
o živejch nechej si zdát

Stárnem…

Jsem stár, jsem stár
jsem velmi stár, velmi stár
jsem totiž super, superstar

Někoho už možná trápí…

Stárnem…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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Kub: Měli jsme už bohatý repertoár a chtěli dělat jen thrash metal.
Myšlenky, Ruce zla a podobné věci už nám na desku nezapadaly.
Cítili jsme to tak společně. V té době jsme nepřemýšleli o tom,
kolik se desky prodá, protože tantiémy z prodeje byly tak směšné,
že se takhle ani uvažovat nedalo. 

Krob: Kolem nahrávacích studií jsem se pohyboval delší dobu, už
v šestnácti letech jsem v plzeňském studiu natáčel nějaké folkovky,
takže jsem tam chodil dost často. I s Feratem jsem natočil asi osm
skladeb, a tak mě atmosféra tolik neděsila. Nové pro mě bylo
akorát to, že jsme točili v super studiu, dělalo se všechno zvlášE,
mohlo se na tom docela dobře pracovat, i v sólech se dalo stříhat.
A zvukově dopadla deska velmi dobře, prostě jedna z prvních,
která se podobala západním. Na to, že jsme neměli vlastně žádné
zkušenosti, si myslím, že je ta nahrávka fakt výtečná. A co se
setkávám s názory i nefanoušků, tak je singl Amadeus/Proč výji-
mečný. Je v něm energie, která působí úplně jinak než u ostatních
desek Arakainu. Nevím, čím to je. Asi dobou, nadšením, energií
a fluidem, se kterými jsme k tomu přistupovali. I když by se dalo
říct, tady to hraje divně, tady to zrychluje a zpomaluje, ale o tom to
není, ta deska má zvláštní energii. Nenechali jsme se ovlivnit
a zahráli jsme to tak, jak jsme chtěli. I když nám mohl někdo říkat,
že se to tak nedělá, my to prostě tak chtěli, nebáli se použít
neotřepané nápady. Navíc jsme měli ty písničky zažité, protože
jsme je všechny hráli na koncertech a byla u toho i spousta srandy.

'Rohlík' drtí thrashové tempo
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Vondrovic: Natáčení první desky bylo skvělé
– pohodová atmosféra ve studiu Petra Jandy.
Například Pána bouře jsem nahrál pouze s metro-
nomem bez pomocné kytary. Znal jsem ty věci tak
dokonale, že to nebyl vůbec problém. Ten zvon na
začátku jsem zahrál jedním prstem na klávesu
(myslím, že to byl můj vůbec první aranžérský
přínos). Od Gustava Vávry, který maloval obal,
jsem si nechal pomalovat tričko a tepláky – fajn
originály.

Brichta: Vymýšleli jsme, jak bude vypadat obal
prvního alba. Danny Horyna nám navrhoval
nějakou orlici, která proletí sklem a budou tam
střepy, ukazoval nám i návrhy, ale nebylo to nic
moc. Přes Romana Lipčíka jsem se poznal s Gustou
Vávrou a s ním jsme pak dělali návrhy na šesti-
prstou ruku. Gustav je velký scifista, tak si s tím
opravdu vyhrál. Ještě nám pak dělal obal na
Schizofrenii a jeden singl, ale pak nám řekl, aE se
nezlobíme, že je to pro něj velká práce
a Supraphon mu za to dává 'hubičku'. Měl zakázky
od Rakušanů, mnohem lépe placené, takže dál
jsme s ním už nedělali.

Moskva
(1989)

Urban: Do Moskvy jsme se dostali
prostřednictvím Pragokoncertu,
který jako jediný vyvážel české
umělce do zahraničí. Konal se tam
týdenní rockový festival a nás dele-
govali. S námi ještě cestovali
technik Robin Kania (dnes vedoucí
fan klubu) a zvukař Lá=a Čepelák.
Hrálo se v moskevských Lužnikách
v jedné ze sportovních hal, kde
stálo obrovské jeviště vybavené
Marshally a Dynacordy, všechno
západní provenience. To jsme
nečekali! Scéna v západním
stylu. Viděli jsme kapely různé
kvality a žánru – a že některé hrály
hodně dobře – a oni zase koukali
na nás, protože jsme byli nejzběsi-
lejší a pro ně asi nejvíc 'západní'.
Sovětští rockeři měli nástroje
a různá vybavení od námořníků,
kteří jim je pašovali na lodích,
takže vybaveni byli docela slušně.
Nám záviděli, že jsme přivezli
s sebou náš singl, koukali, že
můžeme mít desku. Vystoupili jsme
během toho týdne asi čtyřikrát.

Vondrovic: Na ty čtyři dny, které
jsme strávili v Moskvě, se také
nedá zapomenout. Už při odbavení
jsem měl bobky, že mě nepustí,
protože jsem měl neschopenku od

podnikového doktora a utkvělou představu, že jsou
všichni propojeni počítači – nebyli. Letělo se první
třídou, v níž nám už při přistání na Šeremetěvu
neměli z jejich baru co nabídnout. Pamatuju, že
v Moskvě byl ukrutný smrad z těch jejich žigulíků.
A krámy, kde se prodávaly jenom zelené lavory,
nebyly ničím zvláštním. Docela jsem byl rád,
že jsem se tam nenarodil.

Supraphonský letáček k prvnímu albu

Arakain se chystá do země, kde zítra znamená už včera
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To jsme my, který zkoušíme nápady
jsme to my, kdo chce zbourat 

to prázdno v lidech
To jsme my, který měníme zásady

jsme to my, kdo chce najít 
v každým trochu štěstí

To jsme my, starý trhači fáborů
jsme to my, kdo chová se vždycky jinak
To jsme my, sbírka pochybnejch názorů

jsme to my, samozvaný hledači štěstí

To o co jde to není 
přece pozlacený jmelí

To o co jde to není 
jenom nekonečný snění

jenom snění

Jsme zapálený, okouzlený, předurčený
poskládat střípky v duši

Omámený, odsouzený k přesvědčení
o síle kterou tušíš

Jen rukou chtěl bys mávnout

To jsme my, máme svý vlastní zákony
jsme to my, kdo tě nutí 

přiznat jak žiješ
To jsme my, možná tak trochu bláhový
jsme to my, samozvaný hledači štěstí

To o co jde to nejsou
nade dveřma starý podkovy

No o co jde tak zkuste
aspoň jeden den být

takový jako my

Jsme zapálený…

Vím je to věc nálady 
tím, že stoupneš do řady

dáš poznat jak svýho já se bojíš
Vím je to dost divoký
tím, že měníš nároky

dáš poznat jak před sebou si stojíš

To o co jde…

Jsme zapálený…

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta
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Urban: My jsme měli výhodu, že jsme jako zahraniční umělci měli
vlastní šatnu a vždycky jsme dovnitř propašovali nějakou butylku
s jakýmkoliv alkoholem, protože jinak byla v Moskvě absolutní
prohibice. Zdeněk s Bobem vyráželi do ulic a nakupovali pokoutně
nějaké šílené koňaky, ruská vodka se dala sehnat jen v hotelu,
v němž jsme bydleli, protože byl pouze pro cizokrajné turisty.
Dopoledne jsme většinou trávili na pokojích, jelikož do ulic bylo
daleko (Moskva je neuvěřitelně rozlehlá), v prázdné hotelové
restauraci jsme se naobědvali a jeli jsme do haly, v níž jsme trávili
druhou půlku dne. Tam jsme popíjeli, odehráli koncert a koukali na
další skupiny. Měli jsme k dispozici i vlastní autobus s ruským
řidičem, vlastně spíš takovou plechovku na kolech. V noci, při
návratu na hotel Solněčnyj, jsme míjeli na tržištích jen obrovské
hromady melounů, tak jsme si každý jeden koupil, k tomu flašku
vodky a zmizeli na pokoj, kde jsme popíjeli, protože se jinak nedalo
nikde nic dělat. Vzpomínám na zážitek se sovětskými děvčaty
– groupies, které se na nás coby zahraniční kapelu nalepily, a na
hotelu jsme s nimi zažili hodně srandy včetně již zmíněných
melounů nebo naší tehdejší speciality – popisování těla různými
ornamenty či leninskými bradkami vytvořenými fixem! Na vysvětle-
nou dodávám, že se nejednalo o žádný mimomanželský prohřešek,
protože jsme nechtěli skončit na venerologickém oddělení! Ale
myslím, že na Arakain ještě dlouho vzpomínaly! Později jsem je
také zahlédl v první řadě na videu z moskevského koncertu Yngwie
Malmsteena. 

Brichta: Šli jsme v Moskvě shánět chlast. Přišli jsme někam, kde to
vypadalo jako pekárna, venku fronta a uvnitř samé prázdné regály
– pouze jeden plný s jedním druhem gruzíňáku. Nevím, kolik jsme
jich tenkrát nakoupili. V září 1989 tam byly obcho=áky, v nichž
bylo plno zboží, ale bu= to byly tříkolky nebo zelené lavory.
Naštěstí jsme se znali se skupinou Shah, se kterou jsme hned popili.
Rok na to Shah přijeli na dny sovětské kultury, jenže namísto aby
tvrdli v Praze, jeli s námi zadarmo jako předkapela a byli hrozně
nadšení. 

Krob: Rusko bylo celkově velmi zvláštní, zjistili jsme, že ten komu-
nistický svět je plný mániček. Na festival se sjely skupiny z celého
Ruska a všechny hrály super. Byla tam k vidění zajímavá hudební
spojení, když třeba na pódiu tancovaly nějaké baletky a do toho
hrála heavy kapela. Bylo tam všechno zvláštní a zážitky z Moskvy
byly fakt dobré. I ty po koncertě byly velmi humorné. Jednu

Večerní cesta autobusem s nakoupenými melouny
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fanynku z toho festivalu jsem pak viděl na
koncertním videu Yngwieho Malmsteena
z Leningradu. Zjistil jsem, že to byla holka, která
zřejmě procestovala všechny koncerty a všechny
bandy o ní věděly. Z tamního hotelu mám taky
jednu příhodu. Ráno, když jsme přišli na snídani,
válely se po ubrusech různé věci, jako popelníky
a zbytky jídla. Když jsme po Rusce, která tam
uklízela, chtěli, aby to upravila, všechno i s těmi
zbytky zabalila do ubrusu a celý ho odnesla.
Přinesla sice nový, ale byl děravý, tak jsme chtěli
jiný. Ona ale přinesla ubrousky, podložila je pod ty
díry, aby to bylo celé bílé, a řekla jen 'chorošo'.

Brichta: Před odletem jsem se ještě sešel
s kamarádem z vysoké školy. Ten mi prozradil, že
letí do Ruska, protože mu tatínek sehnal přes
známého laserovou operaci zraku, aby nemusel
nosit brýle. Když mi řekl, kdy tam jede, usmál jsem
se a zeptal se ho, na jak dlouho a jestli se přijde
podívat na koncert do Lužnik. Koukal na mě, na
jaký koncert, tak jsem mu vysvětlil, že tam Arakain
hraje. Po vystoupení opravdu dorazil, jel s námi do
hotelu, popíjel a vím, že ho pak Jirka otáčel na
břicho, aby se neudusil vlastními zvratky, když le-
žel 'v bezvědomí' v předsíni na zemi.Nejkrásnější
bylo, když jsme se opět v Praze potkali a já se ptal,
jak dopadla ta operace. Říkal mi, že opravdu v po-
ledne vstal, do dvou hodin na kliniku dojel, ale
když mu vzali krev a chtěli změřit oči, vyhodili ho.
Že to nejde, jak mu jdou oči šejdrem, a tak tam za

měsíc musel letět znovu. Holt chlastat s Arakainem
není žádná procházka růžovým sadem!

Urban: Na závěr zájezdu jsme zlítali pár bulvárů
a obchodů, abychom utratili ty jejich kopějky,
které jsme dostali jako honorář. Nakupovali jsme
ptákoviny, sošky Lenina v různých obměnách, trička
s 'pěrestrójkou' (v těch jsme i potom hráli na
koncertech). Bylo vidět, že bída s nouzí tam opravdu
je, ani toho Lenina jsme neviděli, protože mauzo-
leum se upravovalo a bylo zavřené. Tam fungovala
jen ta stráž, která vzorovým pochodem dusala přes
Krasívuju plošča=. Jinak šediví lidé, šedivá auta,
šedivé všechno. Běhal z toho mráz po zádech a byl
jsem rád, že žiju tam, kde žiju! Měli jsme pak
v Praze dostat nějaký doplatek v tuzexových
bonech, ale k tomu už nedošlo, protože se tím
údajně zaplatily naše letenky. Zážitek to ale byl
v každém případě extravagantně zajímavý, protože
se tam už pravděpodobně nikdy nepodívám
a celkem snad ani nechci.

Brichta: Přišli tam za námi, jestli budeme hrát Proč.
Vůbec jsme nechápali, odkud můžou tu skladbu
znát. Oni totiž u nich viděli pořad Hudební ring,
v němž jsme hráli s Citronem a Novou růží, protože
tenkrát to v rámci nějaké družby přenášeli.
Nejpikantnější bylo, že u nás byly všechny dialogy
vystříhané, hlavně s Petrem Roškaňukem, a u nich
se pořad vysílal celý. Při natáčení v Praze (na jaře

Bob na Rudém náměstí

Tři brejlouni v Moskvě
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Co všechno měl bych zvládnout
po tvým najednou

končím ruším dávný sliby
dál chci sebou hnout
Nabrat novej směr

ne se z kůže nechat stáhnout
Tohle není žádnej zázrak

takhle jde jen stárnout

Lásko má jen se rouhej
tvůj sen byl už moc dlouhej

Ta léta co mi schází
chyt mě světobol

klidně plakat začni
je to prostě karambol

Někdy se to stává
že se zblázní jeden ze dvou

šetři slzy nekřič
mám svý právo odmítnout

Jen se dál klidně rouhej
tvůj sen byl už moc dlouhej

Ty ženská chtěla bys na soud
máš svý plány jak mě

doběhnout
blíž mě zkoušíš přitáhnout

jenže se mýlíš mý nohy jdou
mý nohy jdou jdou

Pláchnu první branou
pádím ze všech sil

proč se trápíš každej z nás
to dávno pochopil

Jen víc se vztahy lámou
řek bych bylo toho dost

vždy� to sama cítíš
nejsme pár pro budoucnost

MUZIKA
Lord, Glover,
Paice,
Blackmore,
Gillan
TEXT
A. Brichta
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roku 1989 v Lucerně) nám produkce říkala: „Bacha na to, ta jejich
moderátorka do toho cpe politiku, tak se bavte jenom o hudbě!“ Pak
přišla ruská moderátorka Tamara ke stolu, kde seděla už příjemně
'upravená' Nová růže, a ptala se Oty Baláže, jak se mají. Ten jí
odpověděl, že přijeli na kole. Tamara se nechápavě usmívala
a zeptala se, jaký je jejich názor na heavy metal. Mikrofon jí sebral

Petr Roškaňuk a sdělil jí: „Srpen ’68 v Praze, Václavské náměstí,
tanky a kulomety, to byl heavy metal!“ V té chvíli jsem viděl, jak
produkčního jímá hrůza a přemýšlí, kdo ho zastřelí. Režisérovi
spadla čelist a polykal nasucho. Tamara upřesnila, že myslela
sovětské heavymetalové hudebníky. Petr se na ni podíval a pravil:
„Sorry, ty jsem tam tenkrát neviděl!“ V té chvíli režisér zařval: „Stop,
nejde proud!“ V české televizi všechno vystříhali, v sovětské
komplet odvysílali. Já seděl u vedlejšího stolu a usoudil jsem, že
Petr Roškaňuk je mi krajně sympatický člověk.

Jirka skoro blackmetalistou
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Vondrovic: Při natáčení Hudebního ringu
v Lucerně jsem se přiopil, až se mi podlomily nohy
a spadnul jsem do bicích. Hrálo se tam ale na
playback, takže to šlo. Kromě nás tam byl Citron,
který hrál asi pět věcí – a my jedinou, Proč. Po
natáčení tam zůstalo asi pět set lidí, kteří začali
skandovat Arakain, Arakain… Všichni z toho byli
úplně paf, ale jelikož nebylo nic jiného nachystáno,
muselo se ještě jednou zahrát Proč. To byla velká
euforie!

Urban: Naši desku jsem stokrát obracel v ruce a byl
jsem pyšný, že máme něco, co je zaznamenané
a co je navěky. Že je to náš pomník a my můžeme
klidně umřít (smích). Bral jsem to jako smysluplné
zúročení a logické vyústění toho, co jsme za
poslední dva roky 'nasprintovali'. Množství koncer-
tů, které jsme odjeli, a všude s velkým úspěchem
a ohlasem. Náš fan klub v té době čítal asi 5000
členů po celé republice! Album bylo i završením
prvního osmiletého období trmácení se po
tancovačkách a v ten moment už jsme přemýšleli
a doufali, že budou i další desky. Bolševik šel do
prdele a naší muzice, kapelám a fanouškům se
blýskalo na smysluplné časy.

Brichta: Vysoký prodej první desky se dal očekávat,
když člověk věděl, jak se prodávaly ostatní desky
kapel jako Elán, Turbo nebo Katapult. My jsme
byli stejná mladá krev a byla kvanta lidí, kteří nás
poslouchali. A když vyšla deska, šli si ji všichni
koupit. Jako si všichni koupili třeba Citron, šli si
koupit taky Arakain. Těsně před tím vyšel Titanic,
po nás pak Törr a dalších asi šest známějších kapel
za sebou. Spustilo to lavinu, po metalu byl hlad,
a proto se to tak dobře prodávalo.

Urban: My jsme neměli a ani ještě neexistovalo
žádné měřítko, podle kterého by se dalo očekávat
nějaké konkrétní číslo o prodejích metalové desky.
Před námi žádné album podobné kapely, kromě
Titaniku, nevyšlo a my měli zkušenost jen se singly,
kterých se obecně prodávalo méně. Takže jsem ani
nemohl být překvapen úspěšným prodejem, který
následoval a později dokonce přesáhl stodvacetiti-
sícovou hranici!

Kub: Až z prodejního žebříčku jsem se dozvěděl,
že jsme druzí za Krylem. Nikdo nás neinformoval,
že se toho prodalo tolik a kolik vlastně. Že se
Thrash The Trash prodalo tak moc jsem se
dozvěděl asi po půl roce, do té doby jsem to vůbec
netušil. Všechno jsme se domákli se zpožděním
a byl jsem z toho vykulený. A navíc se to vyplácelo
s takovým zpožděním, že nás to ani nemohlo
trknout. Mám z té doby zajímavý zážitek. Dostal
jsem čtyřicet tisíc, což byl za komunistů v podstatě
roční plat. Přišel jsem si pro honorář na poštu se
složenkou, dal jsem té bábě občanku, ona se na mě
koukla a vůbec tomu nevěřila. Pak to v těch stoko-
runách vybalila, ale bylo vidět, jak nechtěla. Pak

jsem ještě jednou dostal zhruba tu samou částku za
čtrnáct dnů, a to už byl úplný konec. Každého z nás
popularita trochu změní, i mně lidé říkali, že jsem
pak byl trochu 'namistrovanej', ale já jsem to tak
necítil.

Brichta: S ing. MaEátkem, který nás měl
u Supraphonu na starost, jsem se vsadil o basu
šampaňského, že budou objednávky na 100 000.

On se mi vysmál, objednávky byly asi 85 000, tak-
že jsem prohrál. Nakonec se ale Thrashe prodalo
během půl roku 124 000 kusů! Pak už jsme se
nějak nesešli, takže se přiznám, že jsem ani basu
nekupoval.

Urban: Pamatuju si, jak jsem jel na poštu pro první
honorář za desku a doma jej rozložil do vějíře na
kulatý stolek v obýváku. Bylo to krásné! Je pravda,
že peněz jsme měli na tehdejší poměry celkem
dost; sice ne tolik, abych si třeba mohl jít koupit
nové auto, ale rodina dostala mikrovlnnou troubu,
friEák, barevnou televizi, synům jsem mohl koupit
kolo atd. atd. Chtěl jsem rodině splatit určitou daň
za to, že jsem několik posledních let byl pořád v
luftu. 
V té době mi ale paradoxně začaly problémy
v manželství. Situace se vyhrotila o dva roky
později a skončila rozvodem, zůstal jsem sám se

Aleš s pentagramem na prsou
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Eleanor Rigby v kostele sní
koho dnes osloví nikdo jí

neodpoví
Poslední přání někoho mít

kdo tě zná kdo ti dá důvod žít
neodejít

Zástup prázdnejch tváří
kdo jsou kam jdou se ptám

Zástup prázdnejch tváří
kdo ví co s tím co dál

Páter McKenzie píše svý kázání
pár slov co žádnýho z vás

nezajímá
O tom co schází kdo pochopí

poselství tušený nesmělý
osamělý

Zástup prázdnejch tváří …

Ptám se kam stále všichni kráčí

Eleanor Rigby zemřela dřív
než byl čas na mši kázání číst

těch pár slov říct
Páter McKenzie zaházel hrob
odchází z rukou hlínu si smýt

všechno jak dřív

Bodají tě do očí
blesky střípků ledových
nekonečná sněžná pláň

vybírá si svojí daň

Brýle mizí v závějích
dávno už je pohřbil sníh

zůstáváš tu najednou
sám se sněžnou slepotou

A slunce stoupá výš a výš
jenom ho cítíš nevidíš

teplo ti stéká po tvářích
tma v očích pálí další kříž

Hlad a zima trvají
šanci víc ti nedají

pryč je tvoje spřežení
bezmocný si stvoření

V hlavě se ti myšlenky míjí
proč toužil jsi si dokázal sám

že jde to co nedá se zvládnout
byl to trochu bláznivej plán

MUZIKA
Lennon,
McCartney 
TEXT
A. Brichta
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dvěma syny a stal se na několik dalších let 'tátou-mámou', a to ob-
čas nebyla žádná prdel! I když jsem občas padal na hubu, nikdy mě
nenapadlo, že bych kapelu opustil. Mě budou muset odstřelit!
(smích)

V té době jsem už měl také rodinu, takže vím, co to obnášelo – hrát
v kapele a ještě mít na krku dvě děti. Často jsme s Jirkou tyhle
rodinné záležitosti rozebírali. Musím se přiznat, že osobně si
nejsem jist, zdali bych takovou roli a s ní spojené problémy zvládl.
Navíc oba synové jsou dobře vychovaní a pohodoví kluci. Za tohle
si Jirky Urbana strašně vážím. (Němec) 

Urban: Když pak byla autogramiáda v prodejně Supraphonu na
Václavském náměstí, byl Můstek úplně zaplněný. Obrovský dav
lidí, který se dnes už hned tak neuvidí, byl nádhernou satisfakcí za
vše protrpěné. Tam už fanoušci mohli vidět 'střídání stráží' na postu
bubeníka a kytaristy, protože autogramiády se sice zúčastnili Bob
s Danem Krobem, kteří desku nahráli, i když v té době už vlastně
byli čerstvými členy Kreysonu, ale současně s nimi i novici Míra
Mach (navrátivší se z Alarmu) a nový tlučmistr Štěpán Smetáček,
který čněl o hlavu nad námi.

Krob: Při natáčení klipu Thrash The Trash v Bratislavě nám ohořel
technik. Měli jsme od Poláků, které znal Aleš, kromě placek (ty jsme

A pak že popularita nemění

MUZIKA
Lommi,
Ward, Butler,
Osbourne 
TEXT
A. Brichta
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měli jako první v republice) taky bouchací kuličky
a podobné efekty. Já se toho aktivně ujal, udělal
jsem si speciální odpalovač a pak dělal celé pyroe-
fekty do doby, než se toho ujali naši technici. Při

tom natáčení se tam jeden nějak motal, připojoval
to a měl zapnutý odpalovač, takže mu to vybouchlo
v rukou a ty mu ohořely. Neměl být aktivní…

Vždycky jsme měli sraz za Nuselským mostem
v Krušovické pivnici nebo v restauraci Kriváň na
náměstí I. P. Pavlova. Když jsme se pak v noci
vraceli, často jsem u někoho přespal na zemi ve
spacáku, u Urbanů, Görgelů, Machů, Čepeláka,
Vávry, Kanii, Lipčíka i u dalších kamarádů. Nebo
jsem jezdil v noci vlakem do Plzně, ale často jsem
spal i na nádraží, to kluci třeba ani nevědí. Řekl
jsem, že jedu domů, na nádraží jsem přespal jako
bezdomovec, ráno jsem přišel a řekl, že prostě
nemělo cenu domů jet.

Thrashové figuríny na Můstku 

Autogramiáda včetně na desce hostujícího Mirka

Bývalá i budoucí sestava pohromadě
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Když svět kolem nás
vede dál tě tmou

zbytky vlastních snů
zdaj se vratký najednou

Poj$ na mou lo$
už cítíš voní růže

Zataj dech šňupnout ti dám
starosti zůstane rázem půl

Bílej sníh tě dostává
na kolenou zas ječíš hymnu svou

Když svět kolem nás …

Hlas v uších te$ zní
a horkej dech je znát

kdo vrátí čas zkrátí pou�
kde dávno slzy kanou

Bílej sníh vyhrává
na kolenou zas ječíš hymnu svou

Tam v dálce bylo STOP
dvě cesty co se půlí

zbyly trosky
prohranej boj se svojí vůlí

Sedí se svou lahví whisky
pěknej balík má

biftek čína steaky řízky
prostě jen si užívá

Bezpohlavní croupier
vyžral koryt pár

vystřídal už křesel i žen
svý barvy mění já ho znám

Chameleon chameleon

Nakopává správný zadky
trhne co se dá

líže boty seká patky
chytře práskne a jde dál

Takovej makovej
přijde a hned pryč
uctivost a kejvání
je jeho tajnej klíč

Chameleon chameleon

Táhni pryč dokud se dá

MUZIKA
Page, Plant
TEXT
A. Brichta
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Rána pod pás
(1989 – 1990)

Krob: Byl to koncert v Praze na Výstavišti na Malé scéně. Předtím se
sedělo někde v hospodě a už tam se proslýchalo, že Křížek něco
chystá. Že u něj má hrát Zdeněk Kub a Křížek se přijde podívat na
to, jak hraje. Už jsme byli součástí kuloární hry, že Kub odchází
z Arakainu. Jak jsem ale pak pochopil, Křížek měl představu basisty,
který bude lítat po jevišti jako šoumen. Když pak Arakain viděl
živě, zřejmě z toho nějak sešlo, měl asi jiné představy. Tehdy
k němu měl ještě přijít baskytarista a bubeník z Motorbandu, ale oni
to pak nějak odmítli, takže potom oslovil i Boba Vondrovice a udě-
lal v tom absolutní rošádu. Zdeněk Kub zůstal mimo hru a dělal
mrtvého brouka, že o ničem neví. Nakonec to dopadlo tak, že
proběhla schůzka lidí, kteří tam měli hrát, s manažerem, jenž byl do
té doby u Dalibora Jandy a měl pod palcem úplně všechno.
Televize, rádia, všechny estrády a pořady, byl to opravdu Pan
manažer. De facto to byl jeho projekt, potřeboval novou skupinu
a řekl, že to bude rocková skupina. Točit se bude v zahraničí,

Bob mění nejen kapelu, ale i prádlo

MUZIKA
Tipton,
Halford,
Downing
TEXT
A. Brichta
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dostane nás do televize, budeme dobře oblečení
a bude to moderní kapela, která pojede. Nabídka to
byla zajímavá a viděli jsme, že to, co on dělal, fakt
jelo. V profesionální dráze šlo jednoznačně o skok
do první ligy. Navíc Křížek tehdy zpíval dobře.
Tvořili jsme písničky společně a pracovali jako
parta. Z mého pohledu to byl krok k písničkám, jež
se mi opravdu líbily a Křížka jsem jako zpěváka
hodně bral. Znamenalo to pro mě větší profesionál-
ní růst tam, kde jsem se cítil dobře. Další věc byla,
že skladby, které jsem vymýšlel, mohly díky
perfektnímu manažerovi oslovit víc lidí. Taky v tom
hrál roli fakt, že v Arakainu nebyly osobní vztahy
moc růžové, protože kdyby byla kapela skutečná
parta, tak by se tohle nikdy nestalo. Arakain byl
v podstatě kapelou pěti sólistů, tak jsme na to
přistoupili a pak se nějak rozkřiklo, že jdeme
s Bobem pryč.

Brichta: Když Bob odcházel ke
Křížkovi, ptal jsem se ho proč?
A on říkal, abych se nezlobil, ale
že už to nevydrží. Říkal: „Urban
nebo já!“ Odpověděl jsem mu, že
Jirka je můj švagr, že jsme Arakain
spolu zakládali a že ho přece
nemůžu vyhodit z kapely. Bob
měl u Křížka nabídku nových
bubnů a dalších věcí, ale říkal mi,
že když odejde Jirka, tak nikam
nepůjde. Odchod Boba jsem
snášel špatně, protože jsme byli
hodně velcí kamarádi.

Vondrovic: Pravý důvod mého odchodu se netýkal
Jirky Urbana, i když je pravda, že jsem Alešovi
ultimátum řekl. Po těch letech mi je ale rozebírání
těchto záležitostí trapné a připadá mi jako zbytečná
pruda.

Urban: Boba Vondrovice zlomil Křížek mimo jiné
i slibem, že mu dopomůže k vlastnímu bytu
a kvalitní bicí soupravě. Nechal se ukecat
a nastoupil do rodícího se Kreysonu. I když byt ani
bicí nikdy nezískal a myslím, že později svého
rozhodnutí asi hodně litoval. Souběžně s ním, jak
jsem se doslechl, se do Kreysonu nabídl i Dan
Krob, který chtěl, dle jeho slov, vždycky dělat se
zpěvákem typu Křížka. Řekl bych, že Křížek snad
plánovitě likvidoval konkurenci a rozebíral
kapelám muzikanty (viz Jarda Bartoň z Citronu
nebo baskytarista Karel Adam)! Tak jsme osiřeli
a před námi bylo opět období hledání nových
muzikantů. 

Krob: Pamatuju si na poslední kšeft ve Zlíně. Byli
jsme ubytovaní v hotelu BaEa s Bobem na jednom
pokoji, protože nás vyselektovali k sobě. My stáli
u okna, koukali do dálky a Bob říkal: „To je neuvě-
řitelný, zejtra už budeme u jiný kapely.“ Ty emoce
tam byly a my jsme přesně nevěděli, do čeho
jdeme. Šli jsme prostě do jiného světa.

Brichta: Lá=ovi Křížkovi jsem pomáhal už v době,
kdy zpíval u TAM, Vitacitu i Citronu. Spal u nás na
pokoji, když hráli v Katovicích, procházel jsem
s ním angličtinu, protože on anglicky neuměl,
takže zpíval jenom foneticky. Vysvětloval jsem mu
přízvuky a myslím si, že jsem mu v některých
věcech relativně dost pomohl. Měl jsem pro něj
rozepsané i texty na jeho desku. Vzdálená se měla
podle mého textu jmenovat Třináctá komnata.
Když jsem se pak ale dozvěděl, že zlanařil Boba

Do plného sálu je dobrý pohled

Tyhle riffy si u Kreysonu Dan nezahrál
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Ta dívka u oltáře
co pohled tvůj te$ váže

skrýt závist zkouší
za vlastním bohatstvím
Má krásu moc i slávu
přesto vidíš že se trápí

když tvář zakrývá jí závoj
tkanej z černejch pavučin

Proč přišla takhle zrána
a co si žádá u pána

že svíčku drží v dlaních
tiše obchod nabízí

Bože vyslyš moje přání
jak neřekneš svý ANO mi

tak $áblu ruku podám
když mi pomoc přislíbí

No jen řekni dám ti to co chceš
já věřím ty to dokážeš

slib krví potvrdím
jen dej a� nikdo nemá víc
Mě pálí když je kdokoliv

s víc štěstím se vším cokoliv
co zrovna nemám já

radši a� sama nemám nic

Te$ otáčí se s nevolí
jak $áblu podpis zabolí

už do rysů jí kreslí
vrásky z duše šedivý

Pak konečně k nám promluví
skřek havraní tu zakrouží

a mezi námi hledá
svoji obě� vybírá

Když ne mě radši nikomu
a slova nejsou k ničemu

to slečna Závist vstoupila
zas do někoho z nás

MUZIKA
Hensley
TEXT
A. Brichta
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Vondrovice a potom i Dana Kroba, pochopil jsem, že je v tom asi
nějaká účelová záležitost a texty jsem zahodil. Od té doby k němu
mám odstup. I další zkušenosti mi potvrdily, že není rovný člověk,
takže s ním nechci mít nic společného. Třináctou komnatu jsem pak
použil jen jako nápad na název skladby na albu S.O.S., jinak jde
o jiný text.

Krob: Těsně před revolucí jsme hráli koncert, to si pamatuju jako
dneska. Jeli jsme asi v jedenáct nebo ve dvanáct v noci odněkud
z Teplic na 'Pavlák' magistrálou kolem Muzea. A tam jsme viděli
Václavák plný lidí a plakátů. Pak jsem pokračoval metrem na
nádraží. To bylo také polepené nějakými letáky – a tak to začalo.
Byli jsme na šňůře pár dní mimo Prahu a vůbec nic jsme nevěděli.
A tady byl normálně převrat. Pak jsem přijel do Plzně a tam už
známí kopírovali na xeroxech letáky. To už bylo období zkoušení

s Kreysonem u Oty Baláže mimo Prahu, takže tam jsme nic netušili,
a zároveň jsme s Arakainem dojížděli kšefty. Vzpomínám si, že jsme
pak s Kreysonem stáli na Václaváku, zvonili klíči, mrzli a pak jeli
autobusem zase zkoušet do sklepa. Dostal jsem se i do toho filmo-
vého klubu v Redutě, protože jsem tam měl nějaké známé, ale
musel jsem odjet na kšeft, takže jsem se ministrem nestal. Prožíval
jsem tu dobu jako všichni dost chaoticky.

Vondrovic: S Kreysonem to byla dobrá zkušenost, ale jinak to pro
mě znamenalo naprostý úlet. Dodatečně se omlouvám všem
fanouškům, že jsem z Arakainu odešel. Byla to taková divná životní
křižovatka a vím, že hodně lidí jsem zklamal. I sám sebe. Jediné
plus bylo, že jsem se naučil hrát i pomalu. V době Kreysonu jsem
měl rodinné problémy, když vtom mi volal Aleš Brichta, že bych se
mohl vrátit. Kdybych se do Arakainu vrátil, bylo by všechno o sto
procent lepší. Ale já jsem to tenkrát kvůli rodině nevzal a deset let
jsem to rozdýchával. Člověk v tu chvíli přemýšlí, třeba se mi to ještě
podaří v příštím životě. Určitě jsem nepřestal v tom nejlepším. Dělal
jsem pak všechno možné, v autobazaru, prodával jsem zeleninu,
taxikáře, escort servis, taxi u Hiltonu atd. 

S VláIou Görgelem u té správné značky
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Brichta: Řešili jsme Bobův odchod a najednou řekl
Dan, že odchází také. To už bylo velké překvapení,
takže bylo nutné řešit i kytaristu. Oslovili jsme Petra
Walose, který končil v Argemě. Tam to bylo hodně
nadějné, ale ztroskotalo to na dojíždění. Jirka lámal
zpátky Mirka a na bubeníka jsme dělali konkurz.

Kub: Když končil Bob, chtěli jsme dokonce jednoho
Poláka, bubeníka z Wolf Spider. Vznikly ale nějaké
problémy s pasem, pracovním povolením nebo
něčím podobným. Ozval se nám taky kytarista
z Argemy, poslal nějaké demosnímky a vypadal
docela slušně, i když na Míru neměl. Nakonec to
taky vzdal. Byl jsem rád, že se k nám Míra vrátil,
neměl jsem důvod, proč ho nechtít zpátky.
Nakonec jsem to byl já, kdo původně Mirka do
kapely doporučoval.

Urban: Bylo těsně po 17. listopadu ´89 a my střídavě
zkoušeli nebo chodili manifestovat. Se Štěpánem
jsme tedy byli ve složení kytara, basa, bicí a takto
jsme vystoupili i na jednom porevolučním festivalu

ve Sportovní hale v Praze. Hráli
jsme jen pár písniček, což bylo
štěstí, protože Štěpán jich stejně
víc neuměl! Ale fanoušci viděli,
že Arakain jede dál! Tenhle festi-
val byl důležitý i z jiného hlediska.
Zúčastnila se jej i kapela Alarm,
kde hrál Míra Mach. Během veče-
ra jsem Mirka odchytil, aby si šel
se mnou pokecat, a zalezli jsme si
na tribunu na pivo a párek. Hučel
jsem do něj, jestli by neuvažoval

nad variantou vrátit se
do Arakainu. Asi hodinu
jsme diskutovali nad
možnostmi jeho návratu.
Mirek neměl dojem, že
když před rokem odešel
z nějakého důvodu, že
by se poměry změnily.
Já jsem ho přesvědčo-
val, že už máme mana-
žera, který se o všechno
stará, je mimo kapelu,
a tím ji už organizačně
řídí někdo jiný. Asi jsme
si i několikrát na toto
téma volali, ale zřejmě
rozhovor v této hale byl
pro jeho návrat určující!

Mirek v Alarmu

Jirka a jeho další zásluha – Mirek je zpátky

Rozchody a návraty probíhají u piva
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Vyprávím jak jsem dávno
brázdil Mississippi

cítím se jako Tom a Huckelberry Finn
slova jen z knížek vyčtený
který v příběh proměním

a okouzlím tě jím

Vzpomínám jak jsem vážně
básnil o Aljašce

o lesech stříbrných a písních
nočních hvězd

verše o ránech studených
kdy do mý stopy padal sníh

a snídal z tváří cest

A tak dál dál se ptej
já ti krásně můžu lhát
jenom dál dál se ptej
vymýšlím si nastokrát
Svojich snů snů se ptej

kdo chceš být a kdo jsem já
kdo jsem já

Říkám ti jak jsem se
rozšoupnul v Riu

Bacardi pil tak až se
rozhoupala zem

krásný holky že bys řval
zrovna běžel karneval

a každej jásal jen

Příběh končí vše má svůj čas
vnímáš tu touhu v nás

o chvíli dýl tu stát
Je zrádná past tolikrát GIG hrát

hej hej trochu zaraženej
se vám možná zdál

zbývá už jen mávnout

Zbývá nám jen mávnout
je to poslední show

zbývá nám jen mávnout
pokývnout

Zbývá nám jen mávnout
takhle končívá show

jen krátce zpátky mávnout
pokývnout

Zvláštní svět tónů pár, pár vět
každej je klaun

něco z něj v něm zůstává
Chtěl by smíchem skrýt slzy loučení

smutně dívá se zpátky
za tou spoustou dní

zbývá nám jen mávnout

MUZIKA
Holder, Lea 
TEXT
A. Brichta

�#

Mach: Alarm byl profesionální skupina, což znamenalo, že jsem
nemusel chodit nikam do zaměstnání, aniž bych byl přitom obviněn
z příživnictví. Byla to stejně divná doba. Pracovat museli všichni,
ale stejně pořád 'nebyli lidi'. Mezitím mě pořád nahlodával Jirka
Urban, aE se vrátím do Arakainu. Krob že odchází ke Křížkovi
a nikoho jiného už shánět nechtějí. Odolával jsem dlouho, vlastně
už ani přesně nevím, jak se stalo, že jsem se vrátil. Pamatuju se, že
od ledna 1990 už Arakainu chyběl druhý kytarista, a tak jsem
klukům slíbil, že zaskočím alespoň do doby, než si najdou někoho
jiného. Když o tom te= přemýšlím, vypadá to, že vlastně zaskakuju
dodneška. Musím tedy rychle zjistit, jak to vlastně je, abych se
náhodou nedozvěděl, že už za mě mají náhradu.

Urban: Míra nastolil svoji úroveň, už když k nám nastoupil poprvé.
Už tehdy hrál dobře, postupně se stal vynikajícím kytaristou, pak se
udržoval a k tomu si nadále osvojoval nové kytarové techniky. Má
na to buňky a velký talent. Vrátil se tedy po roce zpátky k nám
a bylo to skvělé! Byli jsme zase kompletní a pracovali na repertoáru
roku 1990 směřujícímu k druhému albu Arakainu, Schizofrenii.

Mach: Za mé nepřítomnosti se Arakain zprofesionalizoval, což
mělo za následek, že Jirka s Alešem opustili svá civilní zaměstnání
a mohli jsme hrát ještě častěji. Profesionalizace sice po pádu totality
už neměla takový význam, příživnictví jako delikt nepřežilo, ale co,
měli to kluci posvěcené i od bolševika. A tenkrát těch koncertů
bylo opravdu požehnaně. Skupina také měla za sebou první desku
a po změně režimu jsme mohli nahrávat další do alelujá. V té době
k nám také přišel Štěpán Smetáček, neboE Dan Krob a Bob
Vondrovic odešli společně.

Štěpán Smetáček se představuje fanouškům

MUZIKA
Farner 
TEXT
A. Brichta
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Štěpán Smetáček 
Datum a místo narození: 24. 7. 1971 v Praze
Rodinný stav: rozvedený
Děti: bezdětný
Vzdělání: vyšší střední vzdělání – absolutorium na
konzervatoři
Zaměstnání: hudebník
Kapely: Řetěz, Arakain, Vitacit, Die El. Elefant!?,
Wanastowi Vjecy, Miloš Dodo Doležal – Guy
Mann-Dude tour, Zemětřesení, Lucie, Pusa (kytara),
Krausberry, Panika, NOD, Druhá tráva, Lenka
Dusilová + Secret Service

Smetáček: Můj táta je jazzový muzikant a zkoušel
se svojí kapelou doma. Co moje paměE sahá,
potkával jsem doma spoustu hudebníků, chodil jim
otevírat dveře, když přicházeli na zkoušky. Bicí
u nás někdy stály i přes noc – když byly volné, tak
jsem se za ně vrhnul. Při zkoušce jsem hrál na
futrály, které byly složené vedle v pokoji.
Nevzpomínám si, že bych kdy chtěl dělat něco
jiného, bylo jaksi samozřejmé, že budu hrát na
bubny. Asi v šesté třídě jsem začal chodit k profe-
sorovi Veselému. Ze základní školy jsem šel na
konzervatoř, což byla jediná škola, kde se učila
hudba a učil tam rovněž profesor Veselý. To pro mě
bylo důležité, pokračovat u něj. V prvním ročníku
mi bylo šestnáct a dostal jsem se k první skupině
Řetěz. Začal jsem chodit do špinavé zkušebny
a zabývat se bigbítem. Bylo zajímavé, že jsme tam
byli tři studenti konzervatoře, používali jsme noty,
hlavně kapelník nosil stále častěji materiál v parti-
turách, čímž se náš zvuk začínal dost odlišovat
od tehdejší metalové scény. Měli jsme úspěch
v metalovém rádiovém pořadu doktora Chlíbce
Větrník, na jehož základě jsme dostali nabídku na
natáčení skladby na Jandovu Rockmapu, a pak
i celé desky. V téže době začaly naše koncerty
vykazovat jakousi jasnější tvář, ale pro dva lídry
přišla armáda, takže Řetěz čekala přestávka. Pak
jsem se nezávisle ze dvou zdrojů dozvěděl
o konkurzu Arakainu. Můj strýc se znal se Slávkem
Jíšou, což byl manažer Arakainu, a druhý zdroj byl
Zdeněk 'Krysa' Fišer, kamarád Jirky Urbana
a zároveň kamarád profesora Veselého. To se stalo
těsně před revolucí a konkurz byl ve zkušebně
Arakainu na hřišti v Košířích. Místo prvních
zkoušek jsme sice chodili manifestovat, ale pak
následoval rok a půl narvaných hal. S Řetězem
jsme ještě o něco později nahrávali něco ve studiu,
když byli kluci na opušEáku, ale pak to šlo do
ztracena.

Předtím jsem viděl Arakain jen jednou, ještě
s Karlem Jenčíkem na Barče. Vzali mě tam kamarádi
a moc se mi to nelíbilo. Ovšem dotkla se mě ta
atmosféra, cítil jsem profesionální svět, hodně
hluku, světla. Na Arakain jsem se pak šel podívat
ještě jednou, už v době kolem konkurzu, a vím, že
se mi moc líbil Bob Vondrovic. Nikde jinde jsem

v té době neviděl takovou dravost, pevnost a sehra-
nost. Bylo to divoké, Bob byl skvělý a lidi ho měli
rádi. Dělal na ně ještě opičky a hrál strašně rychle
nohama.

Mach: Prvních pár měsíců jsem hrál souběžně
v obou skupinách, ale Arakain mi začal zabírat čím
dál tím víc času. Musel jsem tedy Alarm opustit,
i když se mi moc nechtělo. Hlavně jsem se však
nechtěl naplno vrátit do Arakainu, protože Aleš tam
byl pořád a nemínil jsem znovu poslouchat jeho
výlevy. Moje obavy se však kupodivu nenaplnily.
Aleš se zřejmě postupem času zklidnil a už to
nebylo tak horké jako předtím. Já jsem se zase
naučil jeho 'proslovy' pouštět druhým uchem ven,

a tak mezi námi dvěma k žádným třecím plochám
nedocházelo. Vlastně to došlo tak daleko, že dnes
jsem v kapele jediný, kdo s ním dokáže komuniko-
vat. Stal se ze mě takový prostředník mezi ním
a ostatními spoluhráči. Kluci si sice myslí, že jsem
s Alešem jedna ruka, ale problémy, o kterých se
s ním hádají, řeším tím, že mu to říkám někde
v klidu. Bohužel na něj neplatí ani jedno ani druhé.

Mirek podruhé a naposled v Arakainu
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Zvláštní gang tichej sbor co nenosí kvér
Místní šéf je velkej mág a eskamotér

S.O.S. významný
S.O.S. ozve se jen záznamník

Myslí, že tě znají, tak si pustí žilou
Myslí, že ti rozumí, daj ti celou bílou

Bláznivej klaun Ferdinand
si hraje s mrtvou žábou

usmívá se deviant vajgly voní trávou

Prázdnej bank 
krutej smích ho nenaplní

Vlídnej král 
je bez žezla a bez koruny

S.O.S.…

Zámek je domov 
kterým bloudím po chodbách

Dál jenom zbývá přejít 
závěrečnej práh

Dvanáct pokojů všichni už znají
pro oči zvědavý není to cíl

jen ten poslední svůj obsah tají

Léta třináctou komnatu strážíš
hlídáš ukrytej klíč

Půlnoc odbila z obrazu scházíš
odmykáš jako když víš

že jsi pro mě vším

Tisíce nocí 
která z nich je vlastně tvá

Obrazy v síni 
v jednom dívka zakletá

Dvanáct pokojů…

Čekání u věčnejch dveří na tvůj soud
Dobře víš 

že jsi mou třináctou komnatou

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Urban: Na konkurz bubeníka se tehdy přihlásilo poměrně hodně
lidí, mezi nimi i mladý talent, žák pražské konzervatoře Štěpán
Smetáček, kterého mi doporučil kamarád, jazzový kytarista Zdeněk
Fišer. Vyzkoušeli jsme asi osm hráčů, ale Štěpán z nich byl nejvý-
raznější a odehrál to s přehledem, přestože nebyl nijak precizně
připraven a zadané písničky si přehrával ještě do poslední chvíle ve
walkmanu. Zahrál všechno přesně včetně kopáků i rukou tak, jak to
mělo být, a působil naprosto dokonalým dojmem. Nevím, s jakým
pocitem přijal naše rozhodnutí, připadalo mi, že mu to je 'nějak
jedno'. Až později jsme poznali, že Štěpán je zvláštní člověk,
poměrně uzavřený až introvertní, který si emoce nechává pro sebe.
Za bicími se z něj však stával jiný člověk a díky herní technice,
kterou získal na konzervatoři u profesora Veselého, a obecnému
hudebnímu přehledu jsme získali velmi platného a užitečného
člena pro naše v té době velmi náročné a členité aranže technického
thrashe, který jsme vytvářeli. Dokázal vymýšlet celé postupy
dvojhlasů kytar včetně basové linky!
Vzpomínám si, jak za první honorář kdesi na zájezdu si Štěpán
koupil adidasky a džíny. Zjistil, že si tím muzikantstvím může
i něco dopřát a měl z toho velkou radost.

Brichta: Přišel jeden kluk ze severních Čech a Štěpán Smetáček
– a tam v podstatě nebylo co řešit. Štěpán věděl, do čeho jde, byl
takový slušňák, nepil a nekouřil. Oproti Bobovi měl jednu výhodu.
Nebyl to sice takový ranař, ale docela to mrskal, byl přesnější a hrál
techničtějším způsobem. Mě sice štval s tím plechovým bubínkem,
který měl hrozně nepříjemný zvuk, ale jak jsem pak pochopil, bylo
to tím, že na žádný pořádný neměl. On neměl ani vlastní bicí,
půjčoval si je všude možně, hlavně ze školy, aby vůbec měl na co
hrát. Druhým jeho pozitivním přínosem bylo to, že kluky vycepoval
– pokud jde o jejich hudební a aranžérské myšlení – v tom, jak on
přistupoval k muzice, s teorií, kterou měl ze školy v hlavě.
Diskutovali s kluky o skladbách a aranžích, přemýšleli o nich
a vymýšleli jiné postupy. On je donutil tím, že byl konzervatorista,
aby se netvářili jako mistři světa a přistoupili i na jeho názor.

Smetáček: Arakain byl vlastně moje druhá kapela. Tenkrát pro mě
bylo daleko důležitější to, že je to opravdové hraní a dlouho jsem
neřešil, jestli je to přesně ono nebo ne. Byl jsem unešen z té

V novém složení

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta
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atmosféry. Po revoluci byla i jedinečná doba,
euforie, mně bylo osmnáct, žil jsem tím a získával
první profesionální kontakty se světem. Ježdění,
hotely, první zážitky s alkoholem a fanynkami.
Chtěl jsem hrát dobře, a také hrát s nějakou dobrou
metalovou kapelou. Až postupně jsem zjišEoval, že
budu muset hledat ještě něco jiného.

Do té doby jsem neměl vůbec bicí. U Řetězu jsem
to ještě dělal tak, že jsem si je půjčoval ze školy,
podepisoval jsem výpůjční list společně s panem
profesorem. Vozil jsem je autobusem, takže jsem
jel třeba třikrát, než jsem je převezl na Žižkov do
zkušebny. U Arakainu už tohle nepřicházelo v úva-
hu, takže si moje máma vzala půjčku a koupil jsem
tehdy nové Amatky, které měly rampu, což bylo
okopírované, myslím, od firmy Pearl. Nehrály nijak
zázračně, ale malý pokrok oproti předchozím
typům tam byl a alespoň nepadaly, protože
normální Amati stojany neměly dobré těžiště.
Padaly z prakEáků, občas někomu přesekly kabel
nebo setnuly hlavu a věčně se tam strhávaly závity.
Za první peníze, které jsem si našetřil (od té doby se
mi nic podobného už nikdy nepovedlo), jsem
koupil marky a jel se strejdou do Německa pro
blány na celou soupravu, což byl úplně neuvěřitelný
posun ve zvuku. Nezmohl jsem se ale na dobré
činely, pořád jsem rozbíjel ty amatkovské, chviličku
jsem měl nějaké Zildjiany z levnější série, ale ty

jsem brzy rozmlátil taky. Nikdy jsem se nedostal
k tomu, abych měl standardně dobré činely. Na albu
Schizofrenie jsem použil půjčené ze školy, které
jsem také rozbil, takže jsem z toho měl průser. V té
době jsem získal dvě šlapky k velkému bubnu
Yamaha od skupiny Skramasax, s nimiž jsme byli
na šňůře. Kluci mi tenkrát na ně půjčili z kapelního
fondu, a to byl další velký posun. Mám je dodneška
a jsou stále skvělé. Předtím jsem měl šlapky Amati,
jednu starší, druhou novější. Ta stará měla kožený
převod, na novější bylo takové esíčko, které pořád
praskalo. Jeden dobrý kamarád nechal někde
v továrně vyrobit velkou zásobu těchhle esíček,
která jsem neustále vyměňoval. Byl to shodou
okolností můj první technik.

Štěpánovo vybavení bylo opravdu tristní. Pamatuju
si jeho první dvě šlapky ke kopákům. Byly to české
Amatky, jedna staršího modelu a druhá novější.
Obě nestály za nic, párkrát se muselo mezi sklad-
bami čekat, až si Štěpán prasklou pružinu vymění.
Nedalo mi, abych si hru na dva kopáky jednou
nevyzkoušel. Každá ze šlapek měla jiný tlak na
sešlap, mimochodem poměrně silný, a ta starší
z nich takový, že zahrát na obě v rytmu a tempu
jsem si prostě nedokázal vůbec představit. V tu
chvíli mi došlo, že bubeníka netvoří jen talent, ale
i pořádná fyzička a pravděpodobně i silná vůle
překonat překážky podobného druhu. (Kania)

Štěpán a jeho baterie
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Nazdar co máš na srdci pivní lokaji
jsi jak kolovrátek

Brzdi s tou svou onucí
nebo půjdem ven
tam ti to spočítám

Už dost bylo nesmyslů blbejch dohadů
jestli je dnes pátek

Koukej nejsem žádnej vůl
víš co v tenhle den

člověk dělat má

Každej má svůj nápoj bohů
vodku, becher nebo Jim Beam

fernet a zelenou k tomu
pivo rumem zapíjí

Páteční flám
jen se přidej k nám 

ještě nechcem domů
Páteční flám co bys ho nedotáh

Páteční flám
tak se přidej k nám 

ještě nechcem domů
Páteční flám 

zas budeme spát v botách

Nazdar nech si řeči svý o tom
co se smí

te$ už bez poznámek
Brzdi nejsme za chytrý

vždy� se dohodnem
proč už zavíráš

Tak dost jenom zacláníš
přijmi pozvání

dej si s náma džbánek
Koukej to je k nasrání

ber to obchodně
vždy� si vyděláš

Každej má svůj nápoj bohů…

Páteční flám…

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta

A

Smetáček: V době hraní u Arakainu jsem byl už v těch vyšších
ročnících konzervatoře. Tam už se absence tolik neřešily, protože
bylo jasné, že všichni studenti začínají mít svoje hraní, které by
sice mohlo bránit ve studiu, ale nechávalo se to. Dalo se tam občas
nechodit, okecat to, a profesor to vždycky nějak udělal. Takže jsem
to poměrně úspěšně dochodil. Měl jsem i předměty, na nichž jsem
nikdy nebyl. Na konci jednoho ročníku jsem třeba zjistil, že mám
jeden předmět, o němž jsem vůbec nevěděl. Byl jsem hodně mimo,
věnoval se muzice, pořád někde ve zkušebně nebo na šňůře, snažil
jsem se hrát. Na bicí jsem chodil vždycky a naučil se, co jsem měl,
a tak to bylo dobré. Díky tomu, že tahle škola byla přes muziku,
i ti největší gauneři, kteří seděli pořád v hospodě, pokud fakt dobře
hráli, tak ji dodělali. Problém byl doma. Rodiče nesouhlasili.
Chtěli, abych byl zodpovědnější student, takže v době, kdy jsem
hrál ještě s Řetězem a začínal pro mě život s koncerty a hospodami,
jsem měl doma velké problémy. Vlastně ještě před Arakainem jsem
se od rodičů odstěhoval a s tátou jsme se v té době nestýkali.
Náš řidič Vlá=a Görgel mi tenkrát půjčil byt, kde jsem to celé
přečkal.

Těsně po vystoupení
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Görgel: Líbil se mi zážitek, při kterém jsem se
nachechtal, naopak Mirek Mach vůbec ne.
Hráli program Thrash The Trash a ostatní
hráči měli všichni džíny rozervané na proužky.
A já jsem je na Mírovi těsně před koncertem
roztrhal. Byl jsem asi opilý a Mirek se málem
rozbrečel. Zdálo se mi to v tu chvíli dobré, Mirkovi
ne. Asi měsíc se mnou nemluvil.

Mach: Štěpán, to byla třída. Byl to vlastně první
pořádný muzikant v kapele. Na bicí chodil k panu
Veselému a protože na konzervatoři studoval ještě
klavír, měl jasno i v harmonii, ve stavbě vícehlasů,
prostě ve věcech, o kterých jsme
jenom matně tušili, že existují. A pan
profesor Veselý je nějaký učitel. Když
tu kdysi hrál Chick Corea, tak se jeho
bubeníka Davea Weckla novináři
ptali, co říká českým bubeníkům.
A on vytáhl kus popsaného notového
papíru, ukázal ho novinářům a řekl:
„Tohle jsou cvičení na bicí – a jsou to
dobrá cvičení.“ Na tom by nebylo nic
až tak divného, ale Weckl noty otočil
vzhůru nohama a dodal: „Tak – a teI
to můžete hrát i takhle, tak dobrá to
jsou cvičení. A jsou od vašeho pana
profesora Veselého, cvičím podle
nich dodnes.“

Brichta: Štěpán byl svérázná figura. Hubený kluk,
který měl dva metry, mařenu až do pasu, pro
fanoušky byl docela atraktivní. Nebyl ale moc
naladěný na naši notu. Hráli jsme třeba takový náš
křížovkový slovní fotbal, v němž jde o to, že si
člověk myslí nějaké slovo, vysloví jeho
synonymum a další pokračuje vymýšlením jiného
na poslední dvě písmena, ale řekne zase jen syno-
nymum. Tak tohle vůbec nepochopil. Když řekl
housle, Zdeněk po něm pět minut přemýšlel a pak
řekl, že tomu nerozumí, jaké housle od ´fe´ myslí.
Štěpán řekl, že před ním plácli taky nějakou blbost,
tak plácnul housle – a Zdeněk ho chtěl zabít.

Na 1. máje při majálesu v Žatci

Thrashmetalová péefka od Gusty Vávry
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Za vraždu dnes fešáckej kriminál
za názor dřív jsi hořel na hranici

To dějin běh všemu dvě strany dal
každej má pocit že je přísedící

Loutky na nitkách
Soudí osud sám

Tak jak táhne bloudíš šachovnicí
a� jsi pěšák nebo bílej král

Končíš prázdnej čekáš na krabici
někdo pěšák jinej bílej král

Lovec i zvěř vítězství nebo mat
vždycky jsi jenom patník na krajnici
Konec je všech nedá se o něj hrát
a� už máš hrobku nebo šibenici

Loutky…

Tak jak táhne…
Umaštěný vlasy mu řídnou
špinavější sotva být může

starej křivák páře svědectví
ze švů pohaslý slávy

V bufetech nádražních dneska hledá
dávnej čas kdy říkával si Adrian

chytá dech ptáš se proč žádná věda
tráva chlast v tom jedu

říkal tvr$ák Adrian

Zbyl tady poslední z řady
Vrak doby pomník obžaloby

Zrezavělý lebky ti kývnou
žalostný jsou na pásku z kůže
druhou stranou tváře sobectví

svojí rockový mámy

Skvělý dny s partou jít to se žilo
zápěstí zdobil náramek z pyramid
podivný dědictví co z něj zbylo

pro štěstí prsten z hadů
kterej nejde roztavit

Zbyl tady…

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta

A3

Urban: Štěpán si jako benjamínek s námi dost užil. Dělali jsme si
srandu, jako že jsme ho učili jíst příborem, vysvětlili mu rozdíl mezi
mužem a ženou apod., dávali jsme mu na cestách poučky typu, že
„ženská musí mít mezi nohama mezeru, musí se tam dát prostrčit
ruka, jinak se jí zapaří!“ Tak jsme ho přesvědčili, až prohlásil, že si
to doma musí se svou přítelkyní prověřit. Večer jsme mu ještě volali,
jak to dopadlo, a Štěpán nadával, že jsme kreténi! My se samozřej-
mě káceli smíchy! Skočil na strašnou spoustu špeků! Nejvíc ho asi
drtil Míra svými hláškami a slovními hříčkami. Na bubeníka byl
Štěpán introvertní povaha, často zamyšlený a zabraný sám do sebe
a když ho Míra častoval nějakou z dalších hlášek, kterých pronášel
sto za den, tak už na něj koukal s otevřenou pusou, protože
nepochopil, co to vlastně Mirek řekl. No a my se zase bavili! Byl
příjemný a inteligentní kumpán, ale ještě příliš mladý a nezkušený,
a tak se snadno stával terčem našich srandiček. Ale řekl bych, že
s nadhledem bral to, že je novic a musí je snášet. Musím ale na
druhou stranu říct, že jsme na něj byli hrdí, protože na jeho hru
se nevěřícně chodila koukat spousta lidí a my věděli, že je zkrátka
dobrý!

Kub: U Štěpána bylo od začátku jasné, že je úžasný technik. Škoda,
byl takový zvláštní člověk pokud šlo o soužití s kapelou. Ne že by
byl rušivý element, ale asi to bylo tím, že byl hodně mladý, takže
mezi nás moc nezapadl.

Zdeňkovi svůdně padá ramínko

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Mach: Je tedy fakt, že Štěpán opravdu na bicí uměl.
Techniku měl vynikající a najednou jsme i my
zjistili, že hrajeme přesněji, když nám za zády sedí
takový metronom. Mluvil nám hodně i do muziky,
jak už jsem říkal, byl jediný, kdo tomu rozuměl,
a tak nám rozděloval hlasy v kytarách, až jsme ho
museli krotit (jsme rocková kapela a ne symfonický
orchestr). Každopádně jsme se od něj lecčemu
přiučili. Nevím, zda se i on něco naučil od nás, ale
nevýhodou byl jeho věk. Byl o osm let mladší než
já se Zdeňkem a o třináct než Aleš s Jirkou. A ještě
k tomu tou tvrdou muzikou nežil tak jako my.
Prostě zas až tak nezapadl. Sice se s námi párkrát
opil, vzhledem k jeho věku a postavě to ale druhý
den špatně snášel a nebylo nic divného, když
u oběda usnul se svými dlouhými vlasy v polévce.

Vondrovic: Když jsem viděl jednou Arakain v tele-
vizi, v přenosu z Ostravy už se Štěpánem, tak mi
bylo dost líto, že tam nejsem s nimi. Arakain byl
pro mě jako moje rodina a Aleš můj druhý táta.
S Alešem jsem prostě nějak spřízněn. Cítil jsem se
tam moc dobře a věděl, že tam prostě patřím.
A myslím si to dodneška. Asi bych nezahrál všechno

jako Marek Žežulka, ale zahrál bych to jinak a ten
pocit v duši, který mám, ten jsem se hlavně do
toho vždycky snažil dát. Byla to nejlepší léta mého
života, byl to orgasmus, a to je nepopsatelný pocit.
Hraní u Arakainu mi dalo všechno, lidi tě naplní
a dají zpátky energii, kterou dáš ty jim, a já se
snažil vydat vždy vše nadoraz. Fanoušci to snad
poznali. Mám ale pocit, že těm lidem ještě něco
dlužím.

Revoluce pro a proti
(1990 – 1991)

Brichta: Byli jsme rádi, že padla totalita, že si
budeme moct dělat sami koncerty, nikdo nebude
prudit a otravovat. Dal jsem dohromady firmu,
dělali jsme s dalšími lidmi nějaké koncerty na
Slovensku a samozřejmě v Praze, v roce 1990 třeba
Metalmanii. Pak ale člověk poznal, že je spousta le-
váků, kteří mě na Metalmanii vzali na hůl s lístky.
Byl to někdo z tiskárny v Broumově, kterého pak
později chytili na jiném případu, když jeho kolega
z kapely prodával načerno vytištěné lístky na
koncert U.D.O. v Jihlavě. Zjistili, že už to udělal
několikrát, napakoval se na tom, ale v případě
Metalmanie už ho nemělo cenu stíhat, protože to
bylo dlouho po tom a těžko šlo něco dokázat.
V mém případě mě to stálo honoráře z desky
Thrash The Trash a ještě jsem zůstal zadlužen. Šel
jsem do toho s tím rizikem, že když to nevyjde,
o peníze přijdu. Naštěstí jsem to spolupořádal
s kulturákem, který větší část ztráty vzal na sebe
a zaplatil. Díky jim za to.

Smetáček: Metalmania ve Sportovní hale byl vý-
borný koncert. Hráli tam Němci, Poláci a Rusáci,
obří profesionální zahraniční aparát, super zvuk.
Koncert byl 'význačný' v tom, že jsem začal hrát
něco úplně jiného než všichni ostatní. Před začát-
kem v šatně jsme prohodili první pecku Thrash The
Trash za Amadea, já jsem na to zapomněl a začal
hrát to, co jsme hráli vždycky. Hledali jsme se asi
dvacet taktů, ale nakonec jsme to ustáli.

Plakát Metalmania ´90

Aleš se vrhnul na spolupořádání monster festivalu
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Proč jsi vlastně postavil 
ty nekonečný schody
s koncema do nebe 
a do hluboký vody

Uprostřed jsi zastavil 
a sílu stoupat nemáš
z pohledu pod sebe 

pro změnu strachy běláš

Stojíš 
dál nejdeš jasný třeseš se vo nohy

Platíš 
kam vejdeš za svý komplexy ubohý

Při čem jsi se unavil
bojíš se každý změny

je z tebe lakomec a otrok vlastní ženy
Jakoby ses popravil 

na cestě z práce domů
a čekal na konec 

pod listím uschlejch stromů

Němý a slepý ráno ubírá krátkej díl
Přežít a projít bránou

večer je cíl jenže den jsi zahodil
Hluchýmu není dáno děláš že neslyšíš

z hodin je nasbíráno
tisíce dní který spánkem ledovým spíš

Zlobí tě te$ návaly do hlavy
za vším je tvůj životní styl

Z rebelskejch let pro svoje obavy
prožil`s jen půl jakej jsi byl

Proč jsi vlastně postavil…

Němý a slepý ráno…

Kočovnej rod proudí v žilách
je to znát

Dědičnej kód co se ozval tolikrát

Jsi jak posedlá dravá holka smělá
kdo tě osedlá vlčice osamělá

Všeho užíváš vždycky napoprvé
a pak utíkáš volá tě hlas krve

Neumíš lhát rovnou říkáš nech mě jít
Nezajímá tě cos mohla všechno mít

Jsi jak posedlá…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

A�

Mach: Štěpán nás pěkně vypekl na Metalmanii. Na poslední chvíli
jsme změnili pořadí skladeb, ale on na to nějak zapomněl a hned
první písničku jsme hráli každý něco jiného. On Thrash The Trash,
my ostatní Amadea. Krve by se ve mně nedořezal. Ještě ke všemu to
snímala televize, takže i diváci doma si museli říkat, že Arakain se
nejspíš zbláznil. Chudák Smetáček byl z toho tak zoufalý, že se ani
neodvážil přijít po koncertě do šatny. Na světě jsou však i horší
věci, než zkazit koncert, a stát se to může každému. Karel Jenčík
například v Lucerně odklepl začátek koncertu, když jsem byl na
jevišti pouze já a Zdeněk, kterému navíc nehrál zesilovač. A abyste
si nemysleli, že já jsem z toho venku, tak mně se podařilo několi-
krát za sebou ukončit stejnou skladbu v půlce, protože jsem si
nemohl zaboha vzpomenout, jak je to dál.

Smetáček: Nástup do Arakainu byl pro mě kolmý vzestup a pak
postupný další růst. Měsíc po měsíci jsem zjišEoval, že mé nároky
vzrůstají. Arakain mě prostě nastartoval, potřeboval jsem se vyřádit
a upozornit na sebe v muzice. Kluci samozřejmě věděli, že to
trošku přeháním s množstvím not, které jsem se do hudby snažil
dostat, ale v téhle muzice to šlo a v něčem to bylo pro Arakain
i typické. Jaké měli ambice kluci, to jsem nikdy neřešil. Myslel jsem
si, že chtějí hrát muziku, točit desky a koncertovat jako všichni
ostatní.

Jediný úspěšný konzervatorista v souboru

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta
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Kub: Výborný koncert byl v Plzni-Lochotíně
a samozřejmě festival v Jaroczině. Všechny Lucerny
vyprodané, to byla bomba. Někdy byly výborné
koncerty třeba jen pro dvě stě lidí, z nichž jsme

měli euforii, ale už to člověku vypadlo z kebule.
Někdy byl zase plný sál a stálo to za hovno. Super
byly taky v roce 1990 Košice v házenkářské hale.
Ta byla tak narvaná, že se potily i stěny.

Jedna z profi propagačních fotografií



-&$;(��:&$!"��:<

Máš v očích plamínky záhady
dáš úsměv pro trochu nálady

znáš kouzlo kterým věci zlomíš
proč slzy roníš

Jseš mojí princeznou z obrázku
věř můžem zahrát si na lásku

chceš nic to není jen propast mámení
sledkej pád do ní

Cítím horkost tvou cítím
Vratkej žár co souhlas znamená
Svítíš jak hvězda na nebi svítíš

možná se nebesa zřítí 
na moje ramena už padaj

Poj$ jsi jak motýlek v notýsku
lo$ která uvízla na písku
Ho$ za hlavu všechno

co bolí a nepovolí
Jsou léta panen a medvídků

jdou dnes už jinou máš nabídku
Tvou hlavu změní ta propast mámení

sladkej pád do ní

Hladit vlasy tvý
chci jenom hladit vlasy tvý
Neříkej ne vždy� to se smí

co tenhle dotyk napoví
Tvý duši plyšový

Fámy se táhnou
jako zástup černejch vran

kde se tu platí jak je cena vysoká
Říkáte dobrý 

tak jsme došli ptám se kam
snad vzal nás proud 
a studí voda divoká

Kdo komu účty skládá 
čeho se nedostává

Bláznům víry

Se svojí kůží chodit na trh bez ptaní
ve válce růží hledat marný poznání

Nevěšet hlavu 
maska úsměv smutnej klaun

nudit se v davu 
jeden z vás a přece sám

Na co jde sáhnout
co se zbortí do všech stran

všechno co ztratíš nikdo víc ti nevrátí
Přidáš se do hry 

potom poznáš je to klam
někdo tě shodí jen se zády obrátí

Kdo komu účty skládá…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

A#

Smetáček: Dobrý a velký koncert, na který si taky pamatuju, byl
v Košicích nebo v Prešově, ovšem už přesně nevím, který z nich.
Ale byl to společný dvojkoncert s Törrem. Úplně plná hala, několik
tisíc lidí, a než jsme vyšli ze šatny, tak bylo všechno mokré! Tam
tekl pot po všech stěnách i schodech, takové nadšení jsem potom
už nezažil. Letěli jsme tam i zpátky letadlem a pamatuju si, že
zvukař Čepelák po přistání dostal zákaz létat s ČSA. Udělali jsme si
trošku větší mejdan ve vzduchu!

Kub: Štěpán má dva metry. Byli jsme v jednom hotelu, v němž
měli nízko lustr. Už jsme se balili, že pojedeme pryč a s Jirkou
Urbanem jsme přišli do pokoje, kde spal Mirek se Štěpánem. Štěpán
seděl přesně pod lustrem a měl ho asi půl metru nad hlavou. Asi
pětkrát jsem mu říkal: „Štěpáne, až budeš vstávat, dej pozor na ten
lustr!“ Samozřejmě – když vstal, tak ten lustr sundal.

Při koncertu v Bratislavě, v době, kdy jsem u Arakainu působil jako
technik, se vyšplhala nějaká dívka na jeviště a v mžiku vylezla na
prakTák s bicí soupravou. Přiskočila ke Smetáčkovi, políbila ho na
tvář a když se vracela zpátky, zakopla o kabely, srazila s sebou
odposlechovou bednu a zesilovač s reproboxem Jirky Urbana.
Přeskočila pódium a skočila dolů mezi lidi, ovšem ti se rozestoupili,
takže dívka upadla a zůstala ležet na zemi. Nevypadalo to s ní
dobře, byla v bezvědomí a dostali jsme zprávu, že se probrala až
v sanitce. Na stejném koncertě se dva fanoušci po skončení pobo-
dali nožem. V roce 1990 se projevovaly první negativní známky
nabyté svobody. Někteří fanoušci si začali myslet, že je vše dovole-
no a v Nitře to vyvrcholilo tím, že jeden z nich vyvrátil stojan se
světelnou rampou tak, že se převrátil a dopadl mezi Mirka a Zdeňka
na jeviště. Rozbité reflektory, zničená rampa, přerušený koncert
a raději ani nedomýšlet, co by se stalo, kdyby na někoho rampa
spadla přímo. Mohla se zvrátit i na druhou stranu do lidí a pochy-
buju, že by se dav stihl rozestoupit. Někteří fanoušci pak po
koncertě chtěli přídavek a vykřikovali něco o svobodě a demokracii,
ale kapelu tenhle koncert otrávil tak, že o přídavku nemohlo být ani
řeči. Příští koncert v Dubnici nad Váhom byl předčasně ukončen
z důvodu výpadku proudu v části města. Fanoušci nechtěli pocho-
pit, že vina není na straně kapely ani pořadatelů, a tak létaly na
pódium láhve od vína a utrhaná prkna z laviček. Po téhle slovenské
šňůře se kluci vážně rozhodovali, jestli má vůbec cenu na
Slovensko jezdit. (Kania)

Drtíme tempo všichni v řadě

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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Smetáček: Začal jsem si všímat, že je tu kapela
versus Aleš. Taky jsem pozoroval, že se Aleš
evidentně rád ožere, ale nijak zvlášE jsem to neřešil.
Sralo mě, když spadnul do publika, protože to
trošičku přestalo šlapat. Ale oni ho fanoušci zase
vyhodili zpět a jelo se dál. Asi nejvíc problémů
bylo mezi Alešem a Jirkou, což jsem přisuzoval
tomu, že spolu dělají dlouho. Z téhle zkušenosti
– a nejen z ní – si myslím, že i lidé, kteří se hádají
a odporují si, mohou být tvůrčí a může to vést
někam dál. 

Urban: Když jsem kdysi dělal původní logo, inspi-
roval nás film Excalibur a název jsem navlékl na
meč. Všeuměl Mirek Nedvěd jej pak úspěšně tiskl
na všechno možné!  Námět na logo, které používá-
me dodnes, jsem dával dohromady s Vlastou
Henychem. Seděli jsme u něj doma a čmárali
návrhy. Vlasta načrtnul obrysy slova z ostnatého
drátu, něco jako symbol zapovězenosti stylu a jeho
spjatost s kovem. Jelikož byl ale nápis tenký
a nevýrazný, vytvořil jsem pak logo nejdříve plošné,
ohraničené na obou stranách netopýřími křídly
a s blesky vystřelujícími z nápisu. Tyto prvky ale při
prvním použití v cenzurovaném tisku musely pryč,
a tak se definovalo logo nepobuřující (tvarově

samozřejmě podobné Metallice – viz spodní linie
slova do oblouku), posléze pak v devadesátých
letech trojrozměrné. Zažil jsem právní dohady
u skupiny Markýz John, kdy organizační vedoucí
a hlava kapely Vlá=a Růžek byl napaden ohledně
vlastnictví práv k názvu jejich bývalým bubeníkem.
To mě inspirovalo k ochraně názvu i loga kapely
Arakain. Nehledě na to, že jsme chtěli mít právně
ošetřené veškeré náležitosti spojené se jménem
skupiny, což zahrnuje veškerý merchandising,
neboli výrobu a prodej 'reklamních předmětů'

a další možné aktivity. Setkávali jsme se s případy,
že lidé množili a prodávali naše pirátské nahrávky
nebo trička a potisky bez našeho vědomí. To jsme
chtěli mít podchycené a pojištěné, a tak mě chlapci
ze souboru (řekl bych z pohodlnosti) pověřili,
abych to coby jeden ze zakládajících členů
vyběhal. Známka je registrovaná u Patentového
úřadu.

Brichta: Přišel jsem s tím, že by bylo dobré nechat
si značku a název Arakain zaregistrovat. Pak jsem
se dozvěděl, že to Jirka udělal na svoje jméno a bez
mého vědomí. Když mi to kluci prozradili, prohlásil
jsem, že je to levá a odcházím z kapely. Nakonec

Původní logo ještě zachováno na starém tričku

Jeden z prvních návrhů nového loga
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Pus� mě dál lásko má
nevydržím až do setmění

vždy� ten tvůj nehlídá
jen se neboj odhalení

Nevnímá netuší
že se kradu k tobě domů

nikdo nás neruší
vypustil jsem armádu slonů

To co je na očích jako když není
To co je největší a to mi věř

Já jsem Hannibal

Kdysi jsem neuspěl
když jsem zkusil vyplenit Řím

Přiznávám te$ bych chtěl
k tobě vejít poznat tvůj klín

Okouzlen pokouším
svoje štěstí to už tušíš

Každej den nalíčím
stovky pastí na tvojí duši

To co je na očích…

Útočím nemožný nevzdávám
pochopíš co je můj autogram
Útočím nemožný nevzdávám
do citů vypálím monogram

Hřebeny hor dokázat přejít
využít chvil momentu překvapení

V andělskej chór vzdechy se změní
když tenhle cíl dojde svý naplnění

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

A�

jsem si ale řekl, že každý je nějaký a překousl jsem to, i když jsem
to bral jako obrovský podraz. Jirka mi to pak vysvětloval tím, že si
myslel, že bych se na ně mohl vykašlat a založit si svůj Arakain, což
jsem ale nepochopil. Člověk některé věci holt musí brát s rezervou.
Párkrát jsem se zpráskal, to je pravda. A je to samozřejmě nejvíc
poznat u zpěváka, když blbě artikuluje. Ale když basista tvrdí, že
mu nehrál aparát, a přitom nemohl najít ani strunu, to je zase jiný
problém. Chlastalo se celkově víc a je fakt, že to bylo v mém případě
tím, že jsme se hodně hádali. Všechny problémy mezi námi se
stupňovaly po mé první sólové desce. Dobře se prodávala, takže
jsme s Mirkem měli peníze – a to Jirka nemohl skousnout, zvlášE po
menší prodejnosti projektu Kain. Byly tam modely, kdy jsem ze
všeho byl natolik otrávený, že mě to vůbec nebavilo. Stokrát mi
lidé říkali, že nechápou, jak to můžu vydržet a proč jsem se na to
dávno nevykašlal. Ono člověka vytočí, když si uvědomí, co všechno
dělá pro kapelu a neslyší ani děkuju. Třeba fan klub Arakainu, který
měl v té době několik tisíc členů. Myslíte, že někdo z kapely hnul
prstem? Všechno jsme oddřeli s Robertem a pár kamarády. Dote= se
mi zvedá žaludek, když mám oblíznout obálku. Pak jsem to občas
řešil nějakým panákem navíc, abych se nezbláznil. Mám ale pocit,
že kdyby se za nějaké ožrání mělo vyhazovat z kapely, tak tam
dneska není nikdo.

V letním amfiteátru u vodní nádrže Rozkoš u České Skalice Aleš
řešil momentální neshody s ostatními alkoholem a před koncertem
už byl řádně opilý. Kluci to samozřejmě viděli a o to více se do
Aleše naváželi, a to až do začátku vystoupení. Program startoval
intrem před Strážci času, v němž začínala kapela sama, bez Aleše.
Kluci rozjeli první kolečka a Aleš se v tu chvíli rozhodl, že na pódi-
um nepůjde a zpívat nebude. Přemlouval jsem ho, aby šel a pro-
blémy si s nimi vyřídil potom, že na něj lidi čekají. Brichta byl ve
stavu, že se zakousl a nešlo s ním hnout, mezitím kapela hrála už
druhou sloku bez zpěvu. Vzal jsem Aleše za ramena, dotáhl jsem ho

Zachmuřený Aleš
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ke dveřím šatny,
vystrčil ven a konečně
mu to sepnulo, že
koncert musí odzpí-
vat a k mikrofonu
doklopýtal už sám.
Byl ale v takovém
stadiu, že mu skoro
nebylo rozumět, arti-
kulace veškerá žádná
a dokonce dvakrát
přepadl z pódia, když
neudržel rovnováhu.
Nedlouho poté jsem
přestal jezdit s kape-
lou jako technik.
Chtěl jsem se ženit
a vnímal jsem, že
parta plná srandy, ve
které všichni táhli za
jeden provaz, je už
minulostí. Muzika
byla pořád skvělá
a ještě lepší, ale do klimatu kapely zasáhla tržní
ekonomika a osobní rozepře. (Kania)

Brichta: Slávek Jíša nám udělal takový program, že
jsme měli za dva měsíce třeba třiačtyřicet koncertů

a do toho jsme měli začít točit Schizofrenii. To
bylo docela drsné. Byl to záhul a já ho odnesl
částečnou ztrátou hlasivek. Ocitl jsem se v situaci,
kdy jsem zazpíval tři tóny a najednou lup – dva
tóny díra a já nevěděl, co se děje. Na Bulovce mi
foniatr řekl, že je to laryngitida a nedomykavost

hlasivek a kdoví, jestli budu
mluvit, natož zpívat. Zakázal
mi všechno, kouřením počí-
naje a alkoholem konče.
Takže jsem vyhulil asi pět
cigaret denně a bál jsem se
napít i desítky piva. Užíval
jsem nějaké prášky, ale nic
nepomohlo. Vyjeli jsme na
koncert a tam znova – dva
tóny zpěv, tři tóny díra. Už
jsem myslel, že je se zpí-
váním konec, tak jsem se
šíleně naštval, vyhulil jsem
šedesát za den, večer vypil
flašku becherovky – a druhý
den jsem zase zpíval. Od té
doby už foniatry nenavštěvu-
ju, akorát říkám, že je zkrát-
ka potřeba nepřetahovat
a dát hlasivkám čas, aby se
vzpamatovaly. Podle mého
názoru to byl únavový
syndrom právě z toho, že se
hrálo strašně moc. V muzice,
kterou jsme tehdy hráli, se
ječelo od začátku do konce,
a to už ty hlasivky zkrátka
nevydržely. Od té doby mám
taky hlas posazený o tercii
níž a už se mi nikdy nevrátil
tam, kde byl předtím.

Rostoucí hladinka dělá z bubeníka zpěváka

Hledání kamenného anděla na židovském hřbitově
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Míváš svý krátký chvíle kdy tě znám
tvý krámy veteš skvosty sádru porcelán

Hlídáš mý noční cesty ke hvězdám
poznámky dvojsmyslný

rázem poslouchám

Tuším nějakou zradu
nečekej můj dík

Tuším nějakou zradu
proč ten smích

co dáš mi na pomník
Tuším nějakou zradu
byl jsem sladkej fík

Tuším nějakou zradu
te$ mi říkáš

vážnej trpaslík

Toulání ve snech něco napoví
už dávno neslýchám tvý slova medový
Soused se svou ženou ječí v podkroví
za pár let budem možná taky takový

Tuším nějakou zradu…
Kolik velkejch lží máme v dějinách
kolik klamů číst musíš v novinách

Kolik zázraků divů a zjevení
kolik je svatejch a božích synů

Jeden táhnul kříž jinej ho křižoval
jeden neznal hřích druhej zrazoval
Jeden krví psal a nosil pentagram
jeden každej z falešnejch proroků

Máš svůj díl
na trůnu vládců strachu

Máš svůj díl 
na diktátorech samozvanejch

Máš svůj díl
na kultu vládců strachu

Máš svůj díl
a podíl viny pokud jim věříš

Stovky vyznání pravejch a jedinejch
stovky poznání trapně povinnejch

Stovky náznaků kdo je ten velkej já
stovky jsou vůdců a supermanů

Někdo vyhlásil vlastní majestát
někdo zápasil volil atentát

Někdo přikázal a sobě pravdu dal
někdo každej z falešnejch proroků

Věříš, nemáš ruku zas otrocky zvedáš
věříš a nemáš

Kolik velkejch lží…
…kolik potkáš

falešnejch proroků

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta

#

Toto vyjádření je opravdu sporné. Aleš tvrdí, že mu becherovka
dělá dobře na hlasivky a jako důkaz uvádí tento příklad. Jenže
skutečnost je asi trošku jiná. Kdo zná Brichtu blíže, asi tuší, o co jde.
Jenda z Varů je prostě Alešovo oblíbené pití, a tak si musí pro sebe
tento hřích ospravedlnit. Co se týče cigaret, už před dvaceti lety
zpíval: „My jsme jen otroci nikotinu!“ (Němec)

Úsměvný zážitek mám z mé svatby, při které samozřejmě Arakain
nemohl chybět. Aleš mi byl za svědka, pouze Mirek se omluvil,
protože zrovna pekl housky v pekárně. Příhoda je se Štěpánem,
který mimochodem na veselici prý poprvé na vlastní oči viděl, jak se
peče prase. Procházel jsem chodbou v domě rodičů mé ženy, kde
oslava probíhala, a uviděl jsem na zemi se svíjející siluetu Štěpánovu
s obličejem v dlaních. S obavou jsem se ho ptal, co se mu přihodilo.
Štěpán chvilku neodpovídal a dál se převaloval v křeči. A nakonec
ze sebe trhaně vypravil: „Ty vole, já jsem si stříknul do voka
bechera!“ Ihned jsem šel k zemi já, taky jsem se svíjel, ale tentokrát
smíchy. (Kania)

Urban: V roce 1991, když se točila Schizofrenie, prožíval Aleš svou
lidskou krizi a řešil ji chlastem. Pil hodně, bylo to období, kdy
padal z jevišE a zpíval pod psa. Když se k tomu přidal i 'hlasový
bacil', obávali jsme se, jak dopadne. Vzpomínám i na jeden
z vyprodaných koncertů, který jsme museli odehrát na playback (!!!).
Ale dnes už se to snad říct může, po takové době! To už je
promlčené! Přísahám, že jsme to pak už nikdy neudělali!

Smetáček: Ze studia jsem překvapený nebyl, protože jsem točil už
s Řetězem, takže to bylo v pohodě. Měl jsem radost z toho, že se
nahrála moje věc, protože jsem začínal mít i jiné ambice než jen
bubnovat. Bylo příjemné, že ji kluci chtěli hrát, i když říkali, že je
moc složitá, něco jako symfonie atd. Některé skladby ze
Schizofrenie jsem dělal třeba jen s Jirkou. On měl nosné riffy,
společně ve zkušebně jsem pak do toho nacvičil rytmy a nápady
aranží, potom se teprve k tomu nabalili ostatní kluci. Bylo to
zajímavé. Občas si při poslechu uvědomím nějaký svůj aranžérský
nápad, který tam zůstal. Je škoda, že Zlá křídla osamění nejsou i na
normální černé desce, ale tenkrát jsem si ještě nepřipadal tak
důležitý, takže jsem to neřešil a líto mi to nebylo. Líbily se mi
některé texty, ty jsem docela sledoval (obzvlášE ten na Křídla).

Uááááááááá!

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta
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Brichta: Když se vybíraly skladby pro Schizofrenii,
už jsme věděli, že Štěpán odejde. Na vinyl se
nevešlo všechno, co mělo být na CD. Já jsem trval
na tom, že tam musí být Zlá křídla osamění.

Vzpomínám si dodneška, jak jsme seděli na
Kotlářce v hospodě a Jirka se Zdeňkem prohlásili,
že tam prostě nebudou. Já nechápal proč, když ta
věc je výborná, ale oni tvrdili, že u nás Smetáček
končí a chtějí tam mít věci svoje. Takže na tohle
téma jsme měli dost velkou hádku. Byl jsem z toho
otrávený, myslel jsem si, že jde hlavně o to, aby na
desce byly ty nejlepší pecky, které někoho můžou
oslovit. Navíc tvrdili, že ta písnička je o ničem, ale
nakonec byla vlastně předurčením toho, co pak
Arakain začal dělat.
Na Schizofrenii byly i modely, kdy jsme se chytli
s Jirkou, protože aby tam bylo slyšet jedno cinknutí
na kytaru, musel jsem měnit linky zpěvu v refré-
nech. Tenkrát jsem myslel, že ho zabiju, protože to
bylo naprosto nepodstatné. To už byla hudební
onanie, proti které jsme se kdysi marně zasazovali
ještě s Bobem, když jsme tvrdili, že v tom musí být
hlavně tlak. Kytaristi přemýšleli, co tam ještě dát,
aby to znělo technicky a aby dali znát, že něco
umějí zahrát.

Kub: Thrash The Trash byla nadupaná deska. Jsem
přesvědčen, že si nás lidi za ni docela vážili.
A ještě víc pak za Schizofrenii, která byla ještě
nadupanější, vypilovanější, lépe zahraná a s lepším
zvukem. Akorát že už thrash jako styl šel do
ztracena. Byli jsme ovlivnění tím, že se debut úžas-
ně prodal a mysleli jsme si, že je to přesně to, co od
nás chtějí lidi slyšet. Tak jsme to znova nacpali, co
to šlo, a prodalo se toho docela dost, i když zdaleka
ne tolik jako první desky. Máme dodneška ohlasy,
že ortodoxní thrasheři Schizofrenii považují za
naši nejlepší desku.

Brichta: Schizofrenie byla spíš technothrash, nebyla
už klasicky thrashová. U Thrash The Trash jsme

slyšeli, jak jsou na desce
– tehdy ještě vinylu – ořezané
frekvence. Neměli jsme ponětí
o nějakém masteringu, ale
u Schizofrenie jsme seděli po
smíchání desky ve studiu
s pocitem, že to hraje. Pak
jsem byl v masteringové režii
a tam trvali na tom, aE je všech-
no na nule a na nic se nesmí
sáhnout. Opravdu to přepsali
tak, že nechali korekce, jak
byly. Dneska už si říkám, že
bych to zmástroval tak, aby to
bylo nabušené, protože na CD
to bylo potřeba. Vinyl to
nesnesl, ale to byl zase pro-
blém výroby v Loděnicích.
Poprvé vyšlo i CD, prodalo se
asi pětadvacet tisíc kusů. Měli
jsme výrazně větší očekávání,
a proto jsme řvali, že na desku
nebylo žádné promo.

Šibalský úsměv na rtech

Tanec po pódiu
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Pláčou oči opuštěný, každej nadace zná
sbírky na němý tváře

Splácíš konta zapomnění, pro těch odpustků pár
farář v kostele káže

Zpíváš Kyrie Eleison, a� se obrodí svět
dobrý pocity máš z toho

Hlásí malej Napoleon, dobrej skutek je šek
kterým vyplníš část toho prázdna v duši

Osamělý, věčně unavený
strachem z odhalení

tajnejch bankovních schránek
Z toho smutný, co je nedostupný

hlásaj, co je nutný
fráze z reklamních stránek
Důležitý, jak na míru šitý

šaty jednolitý
jinak image je v háji

Navoněný, vodou po holení
potom překvapený

že se nepotkaj v ráji prázdnejch duší

Nevinná je doba, nevinnej je král
nevinná je voda, Pilát s rukou krev smývá dál

Nevinná je snaha, nevinnej je plyn
nevinná řeč vraha, kterej přece byl něčí syn

Jed kritiků, zadky politiků
sázka na logiku

při níž umíraj můzy
Hejno supů, klove z dlouhejch krků

do posledních chlupů
línaj z plesnivejch kůží

Velebený, všechno pro umění
starý představení

mezi sebou pak chválí
Kostky hrají, jen se usmívají

rádi dotýkají
toho ohně co pálí v prázdný duši

Nevinná je doba…

Oklamaný duše jsou tak prázdný…

Jed kritiků…
…plesnivejch kůží prázdnejch duší

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

#3

Urban: Schizofrenie svou prodejností za Thrash The Trash výrazně
zaostávala, ale odpovídalo to tehdejšímu stavu, celkovému poklesu
zájmu v oblasti kultury. Nedaly se z toho dělat nějaké ukvapené
závěry. Byli jsme sice překvapeni, ale protože hrajeme celou dobu
menšinový žánr, byla pro nás důležitějším měřítkem návštěvnost
a úspěšnost na koncertech, kde člověk cítí odezvu a spokojenost
lidí. Statistická čísla nejsou pro kapelu našeho typu určující.
Supraphon navíc desce nedělal žádnou reklamu, takže firma
a celkové období byly důvodem třetinového prodeje oproti
prvnímu albu.

Kub: Po revoluci nejdříve vznikla euforie. To když začala hrát
většina zakázaných kapel. Byly velké akce typu Koncert pro všechny
slušný lidi, potom ale nastala krize. Lidé sledovali zprávy a mohli
chodit na cokoliv jiného, najednou k nám jezdily kapely z venku.
Pozvolna se začal projevovat úpadek a na koncerty chodilo čím dát
tím míň fanoušků.

Smetáček: Trochu se mě ten odliv fanoušků dotkl. Pamatuju si, že
jsem jeden koncert prakticky bez lidí zažil a vím, že jsem z toho byl
úplně rozčarovaný a nechápal jsem, jak je to možné. V těch
osmnácti nebo devatenácti jsem si to vysvětloval tím, že málo
cvičíme.

Bez dýmu není rock'n'roll
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Revoluce a krize s ní spojená zasáhla i dříve velmi
početný fan klub kapely. Většina členů najednou
neprodloužila své členství a my nechápali proč.
Mysleli jsme, že je to tím, že byl o trochu zvýšen
příspěvek a rozesílané materiály měly různé zpož-
dění. Náklady na tisk zpravodajů šly ale rapidně
nahoru a byl problém vůbec tiskárnu za
snesitelných podmínek zajistit. Rozhodujícím
faktorem pro zánik FC byl ale právě všeobecný
útlum zájmu, navíc začínala vycházet nová rocková
periodika a Reporty fan klubu přestaly plnit úlohu
samizdatu. Aleš ještě věřil v jeho oživení a poslední
Report jsme zaslali vlastně
zdarma, aby se lidi znovu
probudili, ale tím se
FC dostal do dluhu a jeho
činnost skončila. Chvíli
nato FC provozoval
Michal Sokol, syn Jiřího
Sokola, pozdějšího mana-
žera kapely, ale potýkal
se se stejnými problémy,
takže i tento FC z Plzně
postupem času zanikl.
(Kania)

Kub: Koncertní premiéra
Schizofrenie byla v Edenu.
Udělali jsme to tam místo
Barči ,  protože jsme
čekali hodně lidí. Počítali
jsme, že když přijde do
Lucerny 2500 lidí, že jich
tolik přijde i do Edenu,

ale nakonec tam bylo asi devět set platících. Byli
jsme z toho docela zpruzelí, ale asi se tam poprvé
naplno projevilo, že na koncerty bude chodit míň
posluchačů. Bylo to asi nejhorší mrtvé období po
revoluci. Lidi nechodili na nic, my jsme hráli málo
a bylo to znát i na penězích.

Urban: V Edenu na koncertní premiéře programu
Schizofrenie se projevila menší návštěvnost a do
haly přišlo asi tisíc lidí. Typická situace porevoluč-
ního stavu v kultuře, kdy i ověřené projekty, kapely,
koncerty, divadla, knihy apod. najednou nebyly

Pár skladeb a už z nás leje

Štěpán vešel s Arakainem ve známost
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Nebezpečný století 
nebezpečnej kraj

nekonečný prokletí 
nekonečný peklo i ráj

Promlčenej hřích 
Marie panna ruku ti podá

provinilej smích
oroduj za nás u svýho boha

Ghetto 
hladovejch šelem v kleci

je to ghetto
z něhož úniku není

Ghetto 
pro pár otroků věcí

je to ghetto
ostrov zapomnění

Nebezpečný zajetí
nebezpečná past
nekonečný objetí

nekonečnej prostor a čas

Svět ostnatejch hranic
Kristus zůstal panic

impotentní ave
zní spíš jako amen
Pozůstatky svatejch

krucifix je zlatej
archanděl se nudil

$ábla v sobě vzbudil

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta

#�

v popředí zájmu. Kdybychom stejné vystoupení dělali před revolucí,
byla by hala plná. Byli jsme trochu zklamaní, ale koncert byl
připraven pečlivě, s velkou scénou, odezva fanoušků na nový
program bouřlivá, a tak jsme tomu nepřikládali velkou váhu. Až
později jsme měli poznat, stejně jako většina lidí v šoubyznysu, že
posluchači mají i jiné starosti, než si kupovat desky a chodit po
koncertech.

I přesto, že návštěvnost premiéry Schizofrenie nebyla zrovna
bombastická, koncert byl famózní. Vzpomínám si, že jsem byl na
kraji pódia a vychutnával si tu báječnou sehranost a nadupanost. Ze
Štěpána jsem byl u vytržení, stejně jako většina posluchačů. Nejvíce
mě fascinovaly špičky jeho kecek oblepené izolepou. (Němec) 

Janda: Nejvíc se mi líbili asi v roce 1991, když končil Štěpán
Smetáček. To jsme hráli v Rondu a byla to smršE. Bouchal jsem do
kluků z kapely a říkal: „Ty vole, to je jízda, podívej se na to, jak jim
to šlape!“ Tohle období se mi líbilo asi nejvíc.

Brichta: Štěpán to řešil férově. Řekl na rovinu, že se mu vracejí
kluci z Řetězu z vojny, chce kapelu obnovit a dělat trochu jinou
muziku. Ovšem sežene za sebe náhradu a dohraje, co bude potřeba,
než se to nováček naučí. Říkal, že přivede kluka, o kterém si myslí,
že bude za dva roky lepší než je on sám. A přitáhl ´miminko´
Žežulku.

Smetáček: Pamatuju si na svůj poslední koncert v nějakém
amfiteátru. Štvaly mě činely, jak pořád praskaly, tak jsem je
všechny po koncertě odšrouboval a naházel je lidem, aE si je
vezmou domů.

Uplatním se jako kytarista?
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�Mach: Každou sezonu uzavíráme koncertem

v pražském Kulturním domě Barikádníků. Bývá to
vždy koncem prosince a je to takový vánoční dárek
pro naše fanoušky. A na tuhle 'Barču', jak se lidově
říká, se přišel podívat tehdy ještě ani ne šestnáctiletý
Marek Žežulka. Už jsme o něm věděli, dokonce
jsme ho slyšeli hrát ve skupině Skoba, když nám
v létě 1990 dělali předkapelu. Mimo to nám jej
Štěpán doporučoval za sebe jako náhradu. Věděli
jsme, že chodí k panu Veselému
na lekce a že tedy bude hrát
podobně jako Smetáček, ale
přesto jsme se pro něj nedokázali
rozhodnout. Určitě za to mohl
opět děsivý věkový rozdíl,
v tomto případě ještě větší než
u Štěpána.

Urban: Uplynul víc než rok, my
jsme mydlili svůj technothrash,
objížděli republiku se Schizo-
frenií a Štěpán zjišEoval, že to
není ideální hudební linie, kterou
by se chtěl nadále ubírat. Svou
výpově= oznámil úplně v klidu.
Řekl, že nám někoho doporučí
a že počká, až výměnu vyřešíme.
Neseděl mu ten spěch v naší
muzice. Myslím, že si u nás
hodně zahrál a že se taky hodně
vyhrál, ale po každém koncertě

byl poměrně dost fyzicky vyřízený. Někdy se mu
stalo, že zkrátil nebo prodloužil break, načež kapela
nenastoupila správně na první dobu. To pak po
koncertě ani nechtěl přijít do šatny a rovnou si na
pódiu balil fidlátka. Sám jako vytříbený hráč věděl,
že budeme remcat. Ale nikdo z nás není neomylný,
takže to byl jen další důvod pro naše srandičky.
Hraní rukama i nohama bylo moc a zřejmě nikdo
jiný u nás tímhle tempem a tak technicky nehrál.
Řekl bych, že cítil, že chce jít jiným směrem, začal
mít i své jméno, dostával nabídky na hostování
a natáčení desek. Paradoxně po Arakainu ale
fungoval na jedné desce Vitacitu, kde si asi moc
nepolepšil, ale pak už točil desky s Wanastowkami
a stal se vyhledávaným studiovým hráčem.

Kub: Když se Štěpán rozhodl u nás skončit, do
poslední chvíle jsme počítali s tím, že se vrátí Bob
Vondrovic. Ale vnucoval se pořád Marek Žežulka,
aE ho vyzkoušíme. Až když jsme ho slyšeli, usoudili
jsme, že na to stačí a že asi bude i lepší než Bob.
Tak jsme ho nakonec vzali a udělali jsme dobře,
protože Bob by to asi za čas zabalil  znova, byl v té
době někde jinde. Začal pak podnikat, tak by se
Arakainu asi nevěnoval naplno, bavilo by ho to, ale
třeba jen amatérsky.

Urban: Štěpán nám doporučil šestnáctiletého
Marka Žežulku, svého spolužáka od profesora
Veselého, uvažovalo se ale i o návratu Boba. Ten se
zklamal u Kreysonu, když mu Křížek nesplnil ani
jeden ze svých slibů a údajně se nechoval ke
spoluhráčům fér. Ozval se nám i Alan Reisich
z plzeňského Feratu. Toho jsme jeli vyzkoušet do
Plzně. Alan hrál celkem dobře, ale proti
Smetáčkovi neměl tak dobré ruce a přesto, že to
nějak uhrál, ničím nás neoslnil. Boba jsme znali
a věděli, že také nebude hrát jako Štěpán, ale byl
by to Bob, vrátil by se zpátky a zapadl by okamžitě.

Ani tato sestava nevydržela dlouho

Štěpán před odchodem z kapely
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Dokonalá iluze dotyků 
tu pohřbila básně

dokonalá iluze pohybů
svět umělý vášně

Zlatej věk Virtua Reality
láká splní ti přání

Zlatej věk Virtua Reality
láká chce dobrozdání

Dokonalá iluze života
senzorový těla

dokonalá smyslná ochota
co pohltí tě celá

Zlatej věk Virtua Reality
láká splní ti přání

Zlatej věk Virtua Reality
láká chce dobrozdání

Pít z horkejch rtů 
bajtový krásky

vize snů te$ vychutnáváš
Pít z horkejch rtů 

bajtový krásky
podléháš už se jí vzdáváš

Dokonalý šílený splynutí
co spaluje až bolí

dokonalý nelidský prolnutí 
za svoje si zvolil

Zlatej věk Virtua Reality 
láká splní ti přání

Zlatej věk Virtua Reality 
láká chce dobrozdání

Řekněte na co ty svíce
řekněte proč hrajou rekviem
necho$te ke mně s tím víkem

počkejte to není fér

Jakej prach prachu
co to tu říká ten starej kněz
já radši nechci znát odpově$
ta slova jsou jako rozsudek

slyším a vidím

Dýchám rány kladiv dozněly
Cítím jak mě spouští dolů

Vnímám hlína – padaj kameny
Šílím a zvony zvoní

Usnul jsem na malou chvíli
protokol podepsal koroner
na moment došly mi síly

počkejte to není fér

Jakej prach prachu…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

##

Smetáček: S Řetězem jsme plánovali, že až se kluci vrátí z vojny,
zkusíme to dát znova dohromady, což jsem chtěl splnit, takže jsem
ohlásil odchod z Arakainu. Ale po tom roce a půl už jsem si začal
uvědomovat, že musím vědět, co vlastně chci dělat, a že to není
úplně to pravé. Zjistil jsem, že chci dělat něco ne tak jednoznačně
metalového. Tyto dva důvody jsem dal dohromady, oznámil jsem,
že odcházím, ale připadalo mi fér někoho za sebe přivést.
S Markem Žežulkou jsem se znal od profesora Veselého, věděl
jsem, že se mu Arakain líbí, že tuhle hudbu chce hrát. Přivedl jsem
ho, aby si ho kluci zkusili, a šlo to. Když Marek nastupoval, byl ještě
mladší, než jsem byl já v době svého nástupu. S Řetězem jsme si
dali jednu zkoušku, zjistili jsme, že jsme každý jinde, takže jsem po
odchodu z Arakainu byl vlastně bezprizorní. Ale jen chvilku, pak se
s mými dalšími projekty roztrhl pytel.

Janda: Když nastoupil Smetáček, kapela šla hodně nahoru. Štěpána
jsem znal, nahrával u mě se skupinou Řetěz. Když potom přišel
Marek Žežulka, tak už nebylo o čem hovořit. Všechny ty změny
byly k lepšímu. 

Mach: AE tak či onak, Štěpánovi se povedlo kapelu opět trošku po-
postrčit nahoru, ostatně jako každému bubeníkovi před ním. Natočil
s námi album Schizofrenie, a to je bohužel jediný důkaz jeho
schopností. Toto album bylo druhé a také poslední, které jsme 
vydali u zkostnatělého Supraphonu. Naštěstí se začala rojit nová 
vydavatelství, na příští natáčení jsme si mohli konečně vybrat něko-
ho jiného. A tou firmou se stal Monitor.

S favoritem na prsou

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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Kub: Supraphon tady byla v podstatě jediná zajetá,
ale ještě bolševická firma. Nestarali se, blbě platili,
a tak jsme odešli k Monitoru, který se jevil jako
obrovská štika na trhu. Viděli jsme, že jsou pružní,
dělají klipy a že se kapelám věnují. Dneska už je to
bohužel všechno jinak. Měli o nás zájem a my jsme
tam chtěli jít. Myslel jsem si, že nás postrčí ze
spodní úrovně křivky na vrchní, ale to se moc
nepodařilo. Nebo možná podařilo, ale ten úpadek
zájmu byl tak široký, že to zasáhlo všechny.

Mach: Kdysi za mnou přišel Petr Janda s tím, že
připravuje projekt, který by zmapoval české kytaris-
ty, a jestli se také nechci zúčastnit. Pro mě to byla
samozřejmě pocta a odmítnout jsem těžko mohl.
Petr nakonec sestavil výběr jedenácti kytaristů,
kteří se prezentovali svými instrumentálkami na
albu Czech Masters of Rock Guitars. Na natáčení
své skladby jsem si vybral Štěpána Smetáčka
a Milana Brouma, který je opravdu vynikající basis-
ta. A protože jsem měl k dispozici takové skvělé
hráče, nechal jsem jim v Anonymu – jak se skladba
jmenovala – prostor pro krátká sóla. Milan toho
využil dokonale,
dokonce mi něk-
teří lidé říkali,
jestli to spíš není
instrumentálka
na desku basistů.
K a ž d o p á d n ě
jsem byl rád, že
jsem se dostal
mezi taková esa,
jako jsou Luboš
Andršt, Radim
Hladík či Michal
Pavlíček.

Kub: Když jsem
si myslel, že už
jsem za vodou,
což bylo asi dva
roky po revoluci,
dostal jsem defi-
nitivně poslední
povolávák na pět
měsíců do Prahy.
Tak jsem se zařekl, že už zkrátka nikam nepůjdu
a Lá=a Růžek z Markýze Johna mi dohodil známého
ortopeda, který mi kdysi s jedním odkladem pomohl.
Tam jsem poznal lidskou malost, protože po revo-
luci se z něj stal strašně uvědomělý člověk, který
řekl: „V Perském zálivu vojáci nasazují život a ty se
chceš ulejt z vojny!“ V té době už ale existovala
náhradní civilní služba, takže jsem si o ni zažádal.
Měl jsem jít na pět měsíců, ale bylo ticho po pěšině,
protože většinou pro tyto případy nebyla práce. Pár
let jsem si myslel, že už se na mě vykašlali nebo
zapomněli. Ovšem jednoho dne jsem dostal
nástup. Ale vyšlo to tak, že jsme zrovna měli
dlouhou pauzu, asi půl roku nehráli ani nic netočili,

takže jsem nastoupil do Úřadu práce na Proseku.
Tam byl žold tisíc pět set korun měsíčně plus
nějaké přídavky na děti, ale jezdil jsem denně do
práce autem, což si tam nikdo jiný nedovolil.
Ředitel jezdil stodvacítkou, já mu vždycky zabral
místo na parkování a on byl nasraný, protože jsem
měl Opela Asconu. Bylo vidět, jak ho to sere
a všechny ostatní taky. Musel jsem to odkroutit,
ale nakonec mi to asi o dva měsíce zkrátili,
protože se zároveň zkracovala základní vojenská
služba. Jen jsem si to musel sám vyběhat,
poněvadž kdybych se neozval, tak jsem tam byl
celou dobu.

Mach: Vojně jsem se úspěšně vyhnul, jakmile se
objevila možnost odkroutit si 'vlastenectví' pomocí
civilní služby, nelenil jsem ani okamžik a už jsem
smolil dopis na vojenskou správu, v němž jsem
sděloval, že mi morální důvody nedovolují zacházet
se zbraní a takové ty řeči, i když s těmi zbraněmi je
to pravda. Za pár týdnů mi přišla odpově=
z Okresního výboru (nebo jak se to jmenovalo), ve
které mi potvrdili, že jsem v pořadníku čekatelů na

nástup civilní služby. Nastoupit jsem měl
jako dělník do pekárny a protože jsem to
s vojenskou správou neměl úplně v pořádku,
rozhodli se, že mě potrestají prodloužením
služby na dvacet sedm měsíců. Naštěstí jsem
vyfasoval dobrého mistra, který mě pouštěl na kon-
certy a já jemu zase na oplátku vypomáhal na
všelijakých denních i nočních směnách, neboE
do takové práce se lidé zrovna nehrnuli, a tudíž
jich byl chronický nedostatek. Nejhorší na tom
bylo ranní vstávání. Budík mi zvonil před pátou
hodinou, což byla doba, kdy jsem předtím
obvykle chodil spát. Naštěstí jsem si zvykl
rychle, jinak bych to asi nevydržel. Ze začátku jsem 

Autogramiáda Schizofrenie
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Hej mladej koukni už jedou
není to krása když hoří dům
když oheň tancuje s tebou

a velí snům
Hej mladej koukni jsou tady

jako báseň je rudej vůz
předvádí nám svoje vnady

plamenný blues

Ráj pyromanů…

Jsem tvůj pán
mý jméno je plamen

Jsem tvá víra
náplň žil

Jsem tvůj Bůh
a kážu te$ oheň

Jsem tvá síla
jsem tvůj díl

Hej mladej koukni tý vody
přitom já se jim vysmívám

hostina má moje hody
dost potravy mám

Hej mladej dík za tu snahu
jedna sirka a ožívám

svůj žhavej cejch za odvahu
na čelo ti dám

Ráj pyromanů…

Jsem tvůj pán…

Přítel vím já tě znám
vítej rád tě mám

Vnímám dým náruč tvou
cítím žár

Hej mladej koukni už jedou…

Ráj pyromanů…

Jsem tvůj pán…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

#�

dělal všechno, nebudu vám to tady podrobně popisovat, ale jak šel
čas, dostal jsem se na lepší místo, a to do skladu surovin. To byl ráj
na zemi. A protože pekárna byla veliká, byl objemný i sklad. Kdyby
civilka trvala déle, nejspíš by se ze mě stal alkoholik, protože co tam
se vypilo rumu, to už nikdo nespočítá. Denně se vyrábělo tolik kob-
lih, že na výrobu padlo dvacet litrů rumu. A jestli se jedna nebo dvě
láhve ztratily, to se nedalo zjistit – kdo by to také zjišEoval, když
chlastali všichni včetně ředitele. A tak každé ráno k snídani panáka,
brrr, naštěstí mi to až tak nechutnalo, možná proto jsem se nástra-
hám alkoholismu ubránil. Koncertů už nebylo v řadě tolik jako
kdysi, takže stačilo, když jsem šel jenom o něco dříve z práce a na
ranní už jsem byl zase zpátky. Většinou jsem se vracel z koncertu
přímo do pekárny, protože jít si třeba na hodinu lehnout nemělo
význam. A tak mě manažer vysadil ze své Tatry 613 před vrátnicí
a ochranka většinou koukala jak zjara, protože nebylo zvykem, aby
pekaři jezdili do práce šestsettřináctkou.

Mirek pevně zapustil kořeny
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Jelikož jsme narazili na ten bájný a báječný rum,
zmiňme historku z natáčení. Když jsme s Robertem
pořizovali rozhovor s Mirkem Machem, odjeli jsme
jej navštívit domů do Podšumaví. Celou sobotu
jsme propili až do nedělního rána. Okolo poledne
mě Mirek vzbudil se slovy: „Bobe, teplá ti tady
rum!“ Jakmile jsem slyšel to krátké kouzelné
slovíčko, sebral jsem sílu, vložil šém do pomyslného
důlku, z půdy se svezl do kuchyně a jal se sápat po
alfě a omeze života svého. Mirkova manželka
Hanka si myslela, že si dělám legraci, ovšem Míra
dobře věděl, že jde o nezvratný fakt. Věta: „Jak to
můžeš pít po ránu?“ měla svůj základ v pekárně.
(Němec)

Görgel: Někdy v roce 1991 jsem přestal jezdit jako
dopravce, ale nikdy jsem se vlastně s kluky neroze-
šel. Považoval jsem je jako lidi za svou nejoblíbe-
nější partu a za celou dobu jsem s nimi neměl ani
žádný konflikt.

Mach: Při natáčení Schizofrenie jsme se denně
vídali s Petrem Jandou, vždyE jsme také nahrávali
v jeho studiu, a tehdy nabídl spolupráci Jirkovi
Urbanovi na projektu Prázdniny na Zemi II.
Původní provedení mělo velký úspěch, a tak se jej
Petr rozhodl zopakovat, tentokrát i s několika
přizvanými muzikanty. Přibyl Ivan Myslikovjan na
saxofon a tři sboristky, dalším kytaristou se však
nestal Jirka, ale já. Jirka byl gentleman a řekl
Jandovi, že lépe udělá, když si vezme mě. Tak jsem
se ocitl opět ve společnosti jiných muzikantů
a opět to byla dobrá škola. Repertoár jsme nacvi-
čovali bu= v místě Jandova studia na Propasti nebo
u Milana Peroutky doma. Šlo to rychle. Každý jsme
dostali od Petra noty na domácí přípravu a na
zkouškách už jsme jenom pilovali společné prove-
dení. Byl to tedy
jiný způsob práce,
než na jaký jsem
byl zvyklý z Ara-
kainu. Koncertů by-
lo asi deset a na
jednom z nich jsem
si uřízl tak strašnou
ostudu, že na to do
smrti nez pomenu.
Na Hradčanském
náměstí, hned ved-
le Pražského hradu,
byly co do obsaze-
ní malé, ale medi-
álně bombastické
hudební slavnosti.
Určitě se nějak ofi-
ciálně jmenovaly,
ale to už si, bohu-
žel, nepamatuju.
Hrály tam takové
veličiny jako Jiří

Stivín se symfonickým orchestrem, Michal Prokop
a také Olympic. Tady se musím zmínit o ladění
nástrojů, které se v Olympiku používalo. Normálně
se všude ladí podle komorního 'a', což je 440 Hz,
ale v Olympiku se používal kmitočet o čtyři herze
nižší, tedy 436 Hz. Není to o moc, není to zdaleka
o půltón, je to dokonce méně než čtvrttón, ale na
to, aby dva nástroje – každý naladěný jinak – hrály
dohromady falešně, to bohatě stačí. A to byl i můj
případ. Kytaru jsem měl poctivě naladěnou na
'436', jednou nohou už jsem stál pomalu na pódiu,
když mi praskla struna. Co te=? Vyměnit ji nestihnu,
jinou kytaru nemám, tak jsem si půjčil nástroj od
Ivana Jeřábka, který akorát odcházel z jeviště
společně s Michalem Prokopem. Kytara to byla
dobrá, což o to, ale bohužel naladěná podle nor-
málních zvyklostí, tedy na 440 Hz. Už jsem podotkl,
že rozdíl je to malý, to hravě stihnu přeladit, než
nás moderátor uvede. Od oka jsem maličko otočil
kolíky, ale moc jsem tomu nepomohl, spíš naopak.
Kdo znáte Stejskání, krásnou melancholickou
instrumentálku, dovedete si představit, co to bylo
za hrůzu, když Petr tklivě a procítěně proplouval
jednotlivými tóny a do toho já s rozladěnou kytarou.
A aby ostuda byla mezinárodní, koncert přenášela
francouzská hudební stanice MCM, takže, Petře
promiň, příště už se to nestane. Na ostatních
koncertech už bylo všechno v naprostém pořádku,
tak jsem si snad svou pošramocenou pověst trochu
vylepšil. Co mi ale dělalo problémy, Olympic hrál
na jevišti velmi potichu. Já, zvyklý na rámus
Arakainu, jsem měl najednou hrát jako někde ve
vinárně. Zvukař si samozřejmě lebedil, ale já se
pomalu bál do strun třísknout, abych náhodou
nevzbudil pohoršení ostatních muzikantů. Přesto to
bylo skvělých pár měsíců a hrát na jevišti potichu je
vlastně výhoda, jen si na to umět zvyknout.

Struny zní v pozadí za Alešem
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Soumrak citu pohřbívá
bolest svědomí když je v srdci pouš�

kterou prochází karavana slibů
Touha modly uctívá

tolik nebolí když pak podlehnou
jen se zařadí v karavaně slibů

Závra� z kroků velbloudích
věčný kolébání nálad

žádnej zázrak
jen výplň nudných show

Závoj obzor zakrývá
dlouhý čekání jen si vzpomenout

odkud přichází karavana slibů
Táhnou roky umíraj

kdo je vyplenil co je s oázou
kde se zastaví karavana slibů

Závra� z kroků velbloudích…

Nevinný myšlenky hřály
kdo ti slovo dal

klidně nechal ho spát
Hodiny najednou stály

někdo litoval
někdo začal se hádat

Zas pochyby zhořknou
na čele maj kříž

zas pochyby zhořknou
když víš

Soumrak citu pohřbívá…

Nevinný myšlenky hřály
kdo ti slovo dal

nechal klidně ho spát
Hodiny najednou stály

někdo litoval
někdo musel se smát…

… a co ty?

MUZIKA
J. Urban, 
Z. Kub
TEXT
A. Brichta
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Marek za bicími
(1991 – 1992)

Marek Žežulka
Datum a místo narození: 7. 3. 1974 v Praze
Rodinný stav: svobodný
Děti: bezdětný, alespoň doufá…
Vzdělání: střední odborné učiliště
Zaměstnání: hudebník
Kapely: Protonic, Spepermint, Siláž, Skoba, Arakain, Pan Pot, 
W8, Cosmetic Punk

Žežulka: Vyrůstal jsem v Dejvicích, ale moc si z toho nepamatuju,
protože jsem byl malý. Potom jsme se přestěhovali do Břevnova
a od druhé třídy jsem bydlel v Ďáblicích, jelikož tam naši koupili
rodinný dům. Táta ho přestavoval a nutil mě do práce. Jenže neměl
šanci, jelikož jsem byl líný jako prase odmalička. Raději jsem se
flákal s kamarády. V současnosti bydlím sám v malém domku
v Šestajovicích. Jelikož táta hrál na bicí v barové kapele, tak jsem
k tomu také čuchnul. Nejdříve jsem poslouchal úplně jinou hudbu,
disko a pop. Když mi bylo nějakých třináct let, došlo k radikální
změně – začal jsem vnímat metalovou muziku. Arakain, Vitacit
a další kapely, které hrály na Barče. Samozřejmě že do tohoto
stánku mě zatáhli kamarádi. Bylo zajímavé, že když člověk neměl
džísku, tak ho tam snad ani nepustili. Čím víc pyramid, tím lépe.
(smích) V tu dobu jsem hrál už dávno na bubny. Zhruba od devíti
let jsem chodil do lidušky k panu učiteli Rychetskému. Pak jsem
dělal neúspěšné zkoušky na konzervatoř. Teorie v háji, obligátní
klavír v hajzlu, prospěch ve škole úplně v prdeli. V patnácti jsem
přešel k profesoru Veselému. Musím říct, že mě naučil nejvíc.
Zhruba v té době jsem hrál v několika školních skupinách, ale ty
neměly velký význam. První vážnější kapelou byla Skoba. Dvakrát
jsme dokonce předskakovali Arakainu, ale jinak jsme byli sklepní
parta. 

Poprvé jsem Arakain zaregistroval v sestavě s Karlem Jenčíkem, což
byl právě ten přelom sedmaosmdesátého a začátek následujícího
roku v bývalém klubu Belmondo, za komunistů se jmenoval KD
Dopravní podniky. Pamatuju se, že jsem se hrozně bál. Nějak jsem
neodhadnul styl oblékání a přišel jsem tam v tesilkách přímo od
Veselého z hodiny. Paličky mi vykukovaly z baAohu a všichni po
mně divně čuměli. Musím se přiznat, že napoprvé mě hudba
Arakainu moc neoslovila. Já tam byl vlastně náhodou s kamarádem,
co poslouchal Manowar a Twisted Sister. Začalo se mi to líbit až tak
o dva roky později. V té době jsme chodili hodně na koncerty, ale
spíš jen blbnout. Pak jsem zjistil, že nemá smysl chodit dopředu
hrozit, ale je lepší stoupnout si někde vzadu a poslouchat. Už jsem
to vnímal jako hudebník. V té době jsem poslouchal Metalliku, Iron
Maiden a podobné záležitosti. 

Urban: Znali jsme ho trochu z kapely Skoba, která před námi
dvakrát předskakovala, a věděli jsme, že hraje dobře. Přišel za
námi do šatny, pozdravil: „Dobrý den, já bych se chtěl přihlásit na
ten konkurz!“ Já mu odpověděl v tom smyslu, že asi budeme
konkurz rušit, protože se k nám má vrátit Bob Vondrovic. A Marek
namítl, že to je škoda, ale že by se s ním přesto ’rád poměřil’. Tak
jsme se dohodli, abychom byli objektivní, že ho vyzkoušíme. Jeli
jsme se Zdeňkem a Mirkem do Čakovic na konečnou autobusu, kde
čekal zrzavý klučina v montérkách a pantoflích na starém rozvrza-
ném kole. To byl Marek. Vedl nás asi kilometr k baráku jeho rodičů
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a my jsme cestou dělali nějaké blbiny. Marek jel
před námi na kole a ani jsme spolu nepromluvili.
Jemu bylo čerstvých šestnáct let a my byli už ’staří
a suverénní pardi’. Přijeli jsme k němu, tatínek si
nás škvírou ve dveřích zkontroloval a Marek nás
zavedl do svého pokoje. Tam měl pouze postel,
nějakou knihovnu, na zdi plakáty a jinak nic,
protože přes celý pokoj stála obrovská bicí souprava.
Těsně vedle hlavy měl dvě reprobedny, do nich
okouřil desku Schizofrenie a v těch montérkách
a pantoflích ji celou zahrál. Úplně se vším, se všemi
brejky, kopáky, hajtkami a se všemi fóry. A jak jsme
se mu nevěnovali, když jsme přijeli, postupně jsme
tichli, až jsme jen zírali v němém úžasu. Hrál to
precizně! 
O pár dní později volal Bob, že mu manželka dala
ultimátum; buN rodina – nebo bigbít. A protože hrál
Marek natolik dobře, řekli jsme si, že přestože je
tak mladý, vezmeme ho, abychom udrželi naši vy-
sokou bubenickou laAku. 

Žežulka: K profesionálnímu kontaktu s Arakainem
došlo asi tak. U profesora Veselého na konzervatoři
studoval můj předchůdce Štěpán Smetáček. Přes
něj se rozkřiklo, že Arakain vypsal konkurz na
bubeníka, a toho jsem se hned chytil. Štěpán byl
můj velký vzor, snažil jsem se hrát jako on
a myslím, že jeho doporučení mi pomohlo. Veselý
mi říkal, že se s tím nemám v žádném případě
párat. Tak jsem šel na Barče za nimi, že bych se rád
zúčastnil konkurzu. Řekli, že si mě přijdou

poslechnout. Já byl natěšený, ale najednou
Vondrovic zahlásil návrat. Jenže pak mu dala
manželka nůž na krk a on couvnul. Kluci za mnou
přijeli domů. To jsem jim ještě vykal. Tehdy jsem si
půjčil z hudební školy velkou reprobednu, zesilo-
vač a kazeták, naučil jsem se album Schizofrenie

a s tím jsem hrál před nimi. Myslím ale, že tu svoji
'Schízu' stejně nemohli vůbec slyšet, protože moje
bubny byly v neadekvátním poměru vůči muzice.
Prostě už tenkrát jsem hrál dost nahlas. Pak jsem
měl s nimi zkoušku, ale nikdo mi neřekl, jestli mě
vezmou nebo ne. Já se samozřejmě bál zeptat. Bylo

Marek Žežulka na základní škole 

Marek s mladším bratrem

Plážová figura Marek
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Hlava nohy a ruce
tohleto tělo stejnej vzduch dýchá

jako ty a já
Mozek radost i smutek

z palety barev vůně snad cítí
jako ty a já

Může mluvit stejnou řečí
přesto se nezavděčí

nepatří sem dávaj mu to znát

Síla která v něm číhá
tak trochu děsí každej se bojí

jako ty a já
Zmatek vzbuzuje v lidech

o jeho citech vlastně nic neví
jako ty a já

Může mluvit stejnou řečí…

Proč ho nikdo nepohladí
proč mu někdo neprozradí

necho- blíž mám strach
jsi totiž kyborg

Proč se trápí kdo je vinnej
nechápe to že je jinej
zemřít nemá strach

je totiž kyborg

Slzy na chodník padaj
všichni se dívaj jak to že pláče

jako ty a já
Kapky krve te- stékaj

do spárů dlažby je stejný barvy
jako tvá a má

Může mluvit stejnou řečí…

Proč ho nikdo neprozradí…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta
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mi to trapné. Zdeněk mě pak vezl domů a bavili jsme se o náhrad-
ních blánách a on mi najednou řekl: „Na to si dávej pozor, to by se
ti na kšeftech mohlo hodit.“ V tu chvíli jsem věděl, že mě vzali.

Mach: Po koncertě na Barče přišel do šatny – tehdy nám ještě vykal
– a dožadoval se postu bubeníka. Odkázali jsme ho na konkurz
a dodali, že stejně nejspíš neuspěje, protože je moc mladý. Už jsme
nechtěli opakovat stejnou anabázi. Marek je ale agresivnější typ
a nenechal se jen tak odbýt. Povídal nám, jak nás doma pořád
poslouchá, že chodí na naše koncerty a aA si ho přijdeme poslech-
nout. Nakonec jsme se nechali zviklat a domluvili si schůzku.
Tenkrát jsme ještě neměli auta, já s Jirkou a Alešem ani řidičák,
takže nám nezbývalo, než dojet autobusem na konečnou do
Čakovic, kde už na nás Marek čekal. Uvítal nás v montérkách
a pantoflích a doprovázel nás na kole k němu domů. Tak jak byl,
i v těch pantoflích, sedl za bubny, pustil strašně nahlas kazeAák
s našimi skladbami a přehrával nám Smetáčkovy breaky téměř
k nerozeznání od originálu. Co jsme měli dělat, hrál opravdu dobře,
takže nám vlastně ani nic jiného, než ho přijmout, nezbylo. A jak je
po letech vidět, udělali jsme velmi dobře. Dnes už s námi hraje
deset let a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.
Dokonce se stal kdysi bubeníkem roku, ale na to už jsme byli
zvyklí, stejného ocenění dosáhl jak Bob Vondrovic, tak i Štěpán
Smetáček.

Miminko v náručí nastupuje
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Brichta: Kluci k Markovi dorazili na zkoušku, on si
v teplácích a pantoflích pustil naši desku a odmlátil
jim to v pokojíčku. Chlapci zjistili, že je to hodně
dobré, tak jsme se dohodli. Já už Marka viděl se
Skobou, když před námi hráli v Sekeřicích, kde mě
na něj Štěpán upozorňoval. Tenkrát jsem ještě
nevěděl proč. Takže když za něj Štěpán dával ruku
do ohně, byl jsem v klidu, navíc Marek chodil ke
stejnému profesorovi, kam chodil i Štěpán. Tímto
jsme byli přesvědčeni, že k nám nastoupí
rovnocenná náhrada. Jediný problém byl v tom, že

si mě pozval domů jeho tatínek a vysvětloval mi, že
synovi je necelých 17 let, tak abychom na něj
dohlédli. Když někde zjistíme, že kouří nebo pije,
stačí říct a doma ho seřeže jako žito. Dnes se tomu
usmívám, protože jde o klasický model, kdy žák
přeroste své učitele. Marek samozřejmě zkraje
působil telecím dojmem, ve společnosti se pohybo-
val jako slon v porcelánu, protože tenkrát byl
opravdu hodně mladý kluk, ale časem se to zvedlo
a upravilo.

Žežulka: Kdybych se
ohlédnul za svými před-
chůdci, tak bych to viděl
asi takhle. Mirka Nedvěda
jsem na vlastní oči hrát
neviděl, takže nevím.
Karel Jenčík byl profesio-
nál, výborný technik.
Hodně mě oslovil svým
sólem. Bylo velmi poutavé.
Karel mě prostě uchvátil
už tím, jak vypadal a jak
byl oblečen. Ty jeho spar-
takiádní trenýrky a tílko,
to byla fakt paráda, atlet
jak vyšitý. Bob Vondrovic
byl výbušný typ – a přesně
to Arakain potřeboval do
thrashmetalového období.
Posunul tu kapelu dál

Z natáčení klipu Gilotina

Nejméně na deset let spolu
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Někdy vzpomínky vláčím
a jsem rád že je mám
roky co kolem páděj

radši nepočítám
Jako dneska to cítím
jak jsme dovedli pít

tancovačky byly šílený
a nás tak bavilo žít

Začlo se hrát
holky se smát

každá z nich v sobě měla
princess of the dawn

Věci měli svý jména
křivák určoval styl

táta zuřil já byl naštvanej
že nic nepochopil

Začlo se hrát…

Potil se sál rezonoval
z cigaret dým

duše nám svázal vzápětí
Třepání hlav hrozičů dav

chrapot a víra
ukrytá síla napětí

Ne že chtěl bych se vrátit
do bolševickejch let

od poldů nechat se mlátit
za dlouhý vlasy a vzhled

Ale stále to cítím
jak jsme dovedli pít

tancovačky byly šílený
a nás tak bavilo žít

Začlo se hrát…

Potil se sál…

Já neustávám přivolávám
tebe má princess

dychtivá princess of the dawn

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta

�#

a výrazným způsobem se podílel na tom, že tenkrát byl Arakain
nejagresivnější a nejsrovnatelnější se západními kapelami. Řekl
bych, že tehdy byl Arakain na vrcholu. Na tu dobu to byl dobrý
bubeník a kapela s ním udělala ten správný skok. Pochopitelně jsem
byl nejvíce hotový ze Smetáčka. Byl to můj vzor.

Arakain byl pro mě modla, takže jsem byl strašně rád, že jsem se do
skupiny dostal. První koncert jsem odehrál, tuším, v Klatovech.
Vzpomínám, že jsem byl strašně nervózní. Ve skladbě Gilotina ze
Schizofrenie se mi to fakt nepovedlo. Byla tam taková poměrně
těžká pasáž, unisono s kytarami. Prostě jsem nastoupil asi o dobu
později a byl jsem mimo. Míra mi pak říkal: „Marku dobrý, ale tam
na to si dej pozor!“ Jako fanoušek jsem je strašně obdivoval, chtěl
jsem u nich hrát a dostal jsem tu šanci. Kapely jako Metallica jsem
taky obdivoval, ale ta šance tam nebyla a není. Postupem času se
ten pohled trochu změnil. Arakain se pro mě, stejně jako pro ostatní,
stal nejen koníčkem, ale i zaměstnáním. K profesoru Veselému jsem
postupem doby už nechodil tak často a méně jsem i cvičil. Spíš mě
začalo bavit víc hrát, než být sám zavřený ve zkušebně se sluchátky
na palici.

Urban: Když jsme nabírali kteréhokoliv nového člena, vždycky
jsme hleděli na dalekou perspektivu a vždycky věřili, že je to ta
poslední změna v sestavě. Ale že právě sestava s Markem bude
takhle stabilní a bude mít takové dlouhé trvání, jsme netušili! 
Prošel si stejným obdobím jako Štěpán. Byl hodně mladý a chvíli
trvalo, než jsme z něj 'udělali chlapa' a než jsme ho, jak já říkám,
naučili pít a kouřit a ukázali rozdíl mezi mužem a ženou. (Dlužno
říct, že nám to ale takovou práci nedalo!) Například v Pardubicích
na hotelu jsme mu koupili láhev vína, zamkli ho na pokoji
s nějakým děvčetem a řekli mu, že se za dvě hodiny vrátíme. A jak
nám neukáže spodní prádlo, že ho nepustíme z pokoje. Podobných
fórků se mu dělalo povícero. 
Sžil se s kapelou ale poměrně rychle, protože žil takovým výrost-
kovským způsobem, poslouchal stejnou muziku a Arakain ho bavil.
Postupem času se vyprofiloval mezi nejlepší hráče u nás a jsem rád,
že nám zase chodí bubeníka okukovat. Dobře se mi s ním spolu-
pracuje a jsme asi jediní z kapely, kteří jsou dnes ještě ochotni
zkoušet, protože nám to vyhovuje a vzájemně se inspirujeme. Je
bezprostřední a pohodář, jako jediný člen kapely je bez závazků

Aleš se modlí
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a všechno své konání podřizuje zcela muzice
a taky pivu (smích). V posledních letech uplatnil
a vybíjí svou hardcoreovou orientaci ve vlastní
kapele W8.

Žežulka: Když jsem nastoupil, tak měl o mě táta
strach. Volal Alešovi a říkal mu: „Pane Brichta,
dejte na Marka pozor, a9 se mu nic nestane. Hlavně

žádný ženský a chlast.“ Asi tušil… Já ne, i když
jsem jednu zkušenost měl ještě z doby, kdy jsem
Arakainu předskakoval se Skobou. Spali jsme
někde v hotelu a tam to bylo celkem hustý! Ráno
jsem šel na snídani a za chvíli přišel Brichta.
Objednal si k snídani becherovku a zelenou. Bylo
mi šestnáct a vůbec jsem tomu nemohl uvěřit!
Na začátku se mě hned ujal Jirka Urban. Byl pro
mě, a možná ještě je, takovým druhým tátou. Snažil
se mi vždy pomoct. Jednal v klidu, rozvážně
a vlastně mě vychovával. Když jsem měl nějaký
problém, tak jsem šel vždy za ním. A taky mi
připadalo, že mu o tu kapelu vždy nejvíc šlo. Bere
ji jako svoje dítě. 

Žežulka: Co se týče sexu, tak to
proběhlo následovně. Ve Starém
Kolíně na festivalu jsem se sblížil
s jednou slečnou. Jeden technik,
takový krasavec (vypadal jak LáNa
Křížek, takže na něj, nechápu proč,
ženské letěly), mi říkal, že je panna.
Mně to nevadilo, já byl na tom stejně.
Jenže mí kolegové mě s ní zamkli na
pokoji a nechtěli mě pustit, dokud
nepředložím důkaz, že už nejsem
panic. Nakonec z toho nic nebylo.
Nějak mi to nešlo… Byl jsem
nervózní. A na pokoji jsem si v du-
chu říkal: „Co tady budeme dělat?“

Mach: Ze začátku byl přece jen
trochu plašší, dokonce i s děvčaty

jsme za ním chodili s nepořízenou, ale za pár
měsíců se otrkal. Hlavně byl úplný blázen do
muziky. Chtěl pořád zkoušet, což začínal být
pomalu problém, po zkušebnách se slehla zem
a dělat rámus u nich doma také nebylo to pravé
ořechové. Nicméně jsme k němu jezdili dost často
a musím vyseknout obdiv jeho rodičům. Nedovedu
si představit, že bych třeba své matce zpříjemňoval

víkendová odpoledne partou vlasat-
ců, kteří dělají takový hrozný bengál.

Žežulka: Když jsme zkoušeli ve stejné
zkušebně s Törrem, tak mě a Dáňu
Švarce poslali udělat náhradní klíč.
To bylo peklo. Já byl mladé ucho,
takže jsem neuměl ani pozdravit.
Švarc byl sice ostřílený kozák, ale
koktal tak, že mu prostě nikdo nero-
zuměl. A tahle dvě individua se
domlouvala s paní u okénka. To byl
horor. Kdyby tehdy nepřevzala inici-
ativu, tak tam snad stojíme ještě
dneska. (smích) Zpočátku jsem byl
pro ostatní takové ucho. Benjamí-
nek, kterého posílali ’pro cigára
a chlast’. Začali mě brát jako rovno-
cenného až tak po pěti letech. Já
jsem to ucho fakt byl, vždyA mi bylo

necelých sedmnáct, když jsem tam nastoupil. Ale 
s Jirkou jsem si rozuměl hned. S ostatními to trochu
trvalo. Jednou jsme hráli někde na Moravě a já byl
z kluků úplně vedle. Po koncertě se všichni vrhli na
chlast. U stánku to do sebe nalili takovým způso-
bem, že jsem vůbec nechápal. V té době jsem ješ-
tě nelil! Vydrželo mi to asi rok a dokonce mi kluci
odpírali i víno. Možná že čekali, až mi bude osm-
náct. Nedočkali se, byl jsem rychlejší!

Urban: Marek nám dal tip na zkušebnu ve zrušeném
kině ve starých Ďáblicích. Měli jsme tam možnost
hrát neomezeně. A protože jsme už byli 'profíci na

První studio Marka s Arakainem

Bicí souprava na prak9áku působí majestátně
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Přijdou někdy špatný dny
šedý zamračený rána

kdy nic se ti nelíbí
prostě není o co stát

Bejvaj někdy špatný dny
štěstí ukazuje záda

tatík pech si tě oblíbil
hádej do čeho jsi zrovna šláp

Žízeň co vztek přináší
a v kapsách jen dvě nuly
hovnocuc jak projížděl

si prostě jen tak cák
Bylo dost žluči v poháru
ledy v tobě už se hnuly
tak poj- vylez blbej dne

a� zúčtujeme spolu

Špatný dny
není komu facku dát

všechno se sype najednou
Špatný dny

měl bys chu� se s někým prát
a vlastní sny tě podvedou

Přijdou někdy špatný dny
v dešti mívaj díry v botách
puzzle kterejm chybí díl
kaze�ák ten starej křáp
Děvka smůla tě provází

má neumytý vlasy
masku nosí ztrhanou
a vysmívat se začne

Špatný dny…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

�)

volné noze', vzpomínám, že jsme chodili na zkoušky každý den
jako do práce. Od rána jsme cvičili, pak oběd a potom 'odpolední
směna'. Tam jsme se začali připravovat na koncert k desátému
výročí v Lucerně a natáčení živého alba a později na repertoár na
třetí CD Black Jack. Příprava na Lucernu byla docela rychlá
a jednoduchá. Markovi stačilo dát nahrávky, dokázal si vše zapsat,
neměl problémy se staré skladby naučit a ani na koncertě neměl
žádné větší zauzlení. Zároveň s ním jsme si oživili staré skladby
i my a upravili jsme nějaké aranže. 
Myslím, že v tomhle období jsme se muzikantsky tak sehráli, že
když jsme později o možnost zkoušení přišli a zkoušeli pak už jen
nárazově, už nám to spolu vždycky hrálo, a proto asi taky tahle
sestava hraje a šlape doposud!

Brichta: Začátek období s Markem byl asi naposledy, kdy jsme měli
regulérní zkušebnu. Zkoušelo se ve starém kině v Ďáblicích a točil
se tam i klip na Zapomeň. Kluci s Markem pilovali staré věci,
piplali se s vyhrávkami a změnami v nových a já tam párkrát seděl
celý den jak pitomec a neměl vlastně nic na práci. Pochopitelně
jsem se nudil, protože jsem těžko mohl klukům kecat do nějakých
vyhrávek, když jsem tu skladbu sám nenapsal. Tak jsem nakonec
prohlásil, že je to moje vysedávání ve zkušebně na nic a budu tam
chodit, jen když bude potřeba. Pak už se věci dodělávaly převážně
ve studiu a klasickou zkušebnu už jsme nikdy neměli. Takže nějaká
ta zkouška před prvním koncertem nového programu a jelo se.

Žežulka: Když jsem hrál poprvé na Barče, pozval jsem rodiče, aby
hlavně táta viděl, kam jsem to dotáhl. Jenže přišlo to samé místo
jako na koncertě v Klatovech a já už dopředu věděl, že to zmrvím.
Navíc byl na prakAáku kluzký povrch a mně neustále odjížděly
kopáky dopředu a stolička dozadu. To jsem ještě nebyl tak zkušený
a nevěděl jsem, že si mám bicí zatlouct (před kopáky se zatluče
několik hřebíků, aby nemohly pod údery šlapek odjíždět od
bubeníka – pozn. aut). A zrovna v tom pro mě nejzajímavějším, ale
zároveň nejtěžším místě jsem spadnul dozadu za závěs a bubny
zase dopředu ke klukům. Naštěstí tam byla strašná mlha, rychle
jsem vstal, bicí nasadil nahoru a hrál dál, jako by se nic nestalo.
Po koncertě měl táta připomínky. Prostě držkoval jako vždycky, že
jsem tam zrychlil, jinde zpomalil. Měl pravdu, on je muzikant, 
takže to slyšel.

V novém složení na Barče
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Dost hezký zážitek mám s jedním kamarádem
– muzikantem (raději nebudu jmenovat, zasvěcení
možná tuší). Někde jsme byli a on se klasicky zlil
jako prase. Okamžitě se začal svlíkat a vyndávat ho
na stůl. Někdo to fotil, včetně koncertu, a pak mi ty
obrázky dal. Já na to zapomněl a jednoho dne jsem
přišel domů a chtěl jsem se mámě pochlubit, aby
viděla, jak to vypadá, když hrajeme. Jenže jsem si
neuvědomil, že v tom balíčku jsou i ty prasárny.
Když na to narazila a ptala se, co a jak, tak mi fakt
nebylo do smíchu. „Co je tohle za pána?“, divila se
máma. „Nóóó… to je takovej jeden vod nás…,“
koktal jsem. Asi mě tehdy měla za slušného…

Kub: Měli jsme dost Slávka Jíši a Jirka Sokol měl už

pod sebou pár kapel. Zjistili jsme, že by byl ochoten
a schopen nás dělat, tak jsme se dohodli a od té
doby jsme koncertně pod jeho agenturou Sokol´s
Power Voice.

Urban: Manažer Slávek Jíša už nás 'vytloukal'
prakticky všude. Je fakt, že organizace činnosti
kapely šlapala, dostávali jsme přesné výplatní
pásky, fermany s vystoupeními na další měsíc,
jezdili jsme až 25 kšeftů měsíčně(!) atd. – po této
stránce bylo vše v pořádku a pracoval tak, jak
manažer pracovat má. Jezdili jsme tehdy s naším
dlouholetým zvukařem LáNou Čepelákem a na velké
akce jsme spojovali aparát s plzeňským zvukem
firmy Jirky Sokola, který zvučil mimo jiné
Tublatanku, kterou jsme brávali do Čech ke společ-
ným akcím. S Jirkou Sokolem jsme se potkávali
hodně často a věděli jsme, že dělal kdysi také
Katapult, OK Band a další větší party. Řekli jsme si,
že by nás uměl zvládnout, a tak nějak plynule jsme
přešli k němu. Tady se začíná datovat naše spolu-
práce s agenturou Sokol´s Power Voice.

Brichta: S Jirkou Sokolem jsme se znali od konce
osmdesátých let. My jezdili s Čepelákem, on
s Tublatankou a navzájem jsme si půjčovali aparáty
na posílení, když byly nějaké větší akce nebo festi-
valy. Jeden můj kamarád udělal Čepelákovi nové
bedny na stejné bázi, jako měl Sokol, a tak se na
velké koncerty dvojil aparát právě se Sokolem.

Přehlídka Pražské rockové dny ´92

Dva Jirkové, Sokol vlevo
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Mlhy se táhnou z bezednejch blat
kamenný sloupy hlídaj slunovrat
Záblesky ohňů a svědivej chlad

zemřelo slunce už nemohlo vstát
Rojení stínů chceš obdivovat

zamíchat karty a do hry se dát
Wotan se blíží te- začal se smát
a� stane se rázem co mělo se stát

Návrat bohů…

Tam uvnitř hlavy každýho z nás
svý vojska zbrojí až nastane čas
Každej je jinej a má jinej hlas

jeden i druhej chtěj zlomit si vaz
Sekery zvoní křik zbědovaných
nenávist rodů smrt milovaných

Síla všech duchů dnes vyvolaných
plameny kážou jsou odhodlaný

Návrat bohů…

Tikot hodin líně zaprášil svět
ranní káva mívá splín

Pavouk balí knihy v šedivej pléd
schody řádků stoupá stín
Dýchá z nich půl století

S orlem ve skalách kroužíš
z tý výšky se toužíš

za obzor snést
Dálkou s Deanem se touláš

na cestě se kousek dáš
na korbě svést

Ginsberg začal právě svý básně psát
Warhol tequilu chce pít

Dean se chystá 
s partou na pravdu hrát

Mc Murphy do hnízda vlít
Dýchá z nich půl století

S orlem ve skalách kroužíš…

Na cestě půl století není znát
pod vazbou zaprášenou

Na cestě půl století není znát
nedá se zapomenout

S orlem ve skalách kroužíš…

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta
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Krob: S Arakainem jsem ještě natáčel program na video – 9 dní
s Arakainem – a měl jsem to celé na triku. Dělal jsem tam nějaké
dohrávky playbacků ve studiu, produkoval to pro Sokola a ve finále
jsem za to od něj neviděl ani korunu, i když to normálně prodával
lidem. Pak jsem se dozvěděl, že když se ho kluci ptali, kdy za to
budou nějaké peníze z prodeje, tak jim řekl, že jim nemůže dát nic,
protože mně prý zaplatil třicet tisíc! Tímhle blábolem mě shodil
a přitom mi nedal ani desetník, takže udělal tunel na nás na všechny.

Černá deska a 10 let
(1992 – 1993)

Brichta: Krize s návštěvností vyvrcholila někdy na sklonku roku
1991. Po letech, kdy se jezdilo přes sto koncertů ročně a bylo stále
plno, byl náhle poloprázdný sál. Je pravda, že Slávek Jíša s námi
vymetl kdejakou vesničku a najednou se taky zvedla nabídka,
protože všichni mohli hrát. Bylo toho strašně moc, všechno bylo
volně dostupné a lidi začali být asi přesycení. A pak, v dubnu 1992,
narvaná Lucerna při desetiletém výročí. Do tohoto koncertu jsme si
nebyli jistí, jestli naše muzika ještě někoho vůbec zajímá a baví
a jestli má cenu ji vůbec dál dělat. V nabité Lucerně ale lidi fantas-
ticky reagovali, nás to obrovsky nakoplo a řekli jsme si, že to stále
má smysl. Natočil se tam živák a zlomilo se to zase k lepšímu.

Dan Krob s Jirkou natáčí rozhovor pro video

Marek se ztrácí v mlze

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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Urban: Hostující skupiny pro Lucernu jsme vybírali
z kapel, které jsme dobře znali, hráli jsme s nimi
a byly nám lidsky blízké. Tublatanka, Olympic,
Markýz John, Morava, Törr, Vitacit a Nová růže,
která nakonec nevystoupila, protože se nedostavil
Vilda Čok. Žádnou z nich jsme nemuseli přemlou-
vat, byli jsme obzvláště rádi za Olympic, nejen
proto, že je to legenda. Každá z kapel si musela
vybrat nějakou naši písničku a chtěli jsme jen vědět
dostatečně dopředu jakou, aby nehrály dvě kapely

stejnou skladbu. Bylo zvláštní a pikantní slyšet, jak
se zúčastněné soubory s našimi peckami popasovaly
a jak zněly v jejich soundu. Myslím, že třeba Petr
Janda a jeho chlapci asi nikdy víc not v jedné písni
nezahráli! Byl to skvělý zážitek, včetně velké scény
a naplněného hlediště, které řvalo od začátku do
konce! Lucka Bílá si s námi 'tradičně' zazpívala
Dotyky, které byly kdysi
pro ni připraveny, ale už je
s námi v kapele nerealizo-
vala.

Žežulka: Lucii Bílou jsem
do té doby moc neznal.
Poprvé jsem ji viděl při
zkouškách na Lucernu, pak
samozřejmě v Lucerně
samotné, kde zpívala
výborně! Další kontakt
jsem zaznamenal při
společných koncertech
s Markýz John. Lucka tam
měla kratičký blok, zpívala
skvěle, bohužel reakce lidí
nebyly nejlepší. Myslím, že
dnes si to bohatě kompen-
zuje.

Janda: Na výroční koncert k deseti letům Arakainu
v Lucerně jsme nacvičili Proč. Vzpomínám si, že
zrovna když jsme hráli, říkala Alešovi jeho žena,
jak to, že není na jevišti, když hrají. A on říkal, že
to nejsou oni, že je to Olympic – to mě pobavilo.
Vybavuju si ale, že jsme to tam pěkně zmastili,
protože za prvé se mi to strašně špatně zpívá, je to
dost vysoko, a Milan Broum byl, myslím, někde
v Americe a zkoušel na poslední chvíli. Hned v té
první změně začal hrát něco jiného, takže nám stále

padal řemen. Začátek
byl v pohodě, ale pak
jsme byli rádi, že jsme
skonči l i  společně.
Musím říct, že bylo těžké
to nacvičit, těch not je
tam hodně – a my jsme
spíš rozvážnější.

Kub: Živák vznikl na
základě desetiletého
výročí v Lucerně. Pro
Monitor to byl komerční
tah a my se nebránili
něco vydat, protože
jsme toho do té doby
moc neměli. Na kon-
cert, a tím i na natáčení,
jsme se museli připravit
všichni. Učili jsme se
staré skladby, které jsme
už několik let nehráli.
V té době jsme jeli
s thrashovým repertoá-

rem a na výroční koncert jsme zařadili písně jako
Vlkodlak a Quasimodo, které jsme nehráli už třeba
pět let. Nahrávka dopadla docela dobře, opravovalo
se snad jedno místo u muziky a pár u zpěvů. Zvuk
se dodělával u Mirdy Mirovského ve studiu, v takové
šílené dřevěné boudě za plaveckým stadionem
v Podolí.

Natáčení klipu Město z alba Dej mi víc Olympic

Bezruký Zdeněk
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Tvý město spí
zvuky se ticha bojí

Půlměsíc zbled
kejchá a je mu zle

Vítr už ví
že v klidu nepostojí

Má horkej dech
a chromej tygr řve

Šér Chán
je v džungli svý 
a vydává se lovit

Šér Chán
kroky neslyšný 

už jde hladovej král
Šér Chán

je v džungli svý 
a číhá na svou kořist

Šér Chán
máš ho v sobě proč se bojíš

Půlnoc je pryč
den čeká na odvetu

Hlídá tvou lež
dnes je to naposled

Bláznivej kýč
řetízek amuletu
Chránit se chceš

když chromej tygr řve

Šér Chán…

Had Káa se kroutí
medvěd Bálů balí joint

Bághíra zkouší
ve skořápkách vyniknout

Šér Chán už kráčí
je i v tobě v každým z nás

Šér Chán tě vláčí
zatne drápy zlomí ti vaz

Rána kdy nechápeš
kdy necítíš kdy nevíš
Rána kdy nemůžeš

kdy zpod kůže se měníš

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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Brichta: Na natáčení živého alba History žádná zvláštní příprava
nebyla. Natáčelo se u příležitosti desetiletého výročí na koncertě
v Lucerně a akorát vím, že se skladby, které měly být na desce, hrály
na začátku. Pak jsem ještě musel protahovat jednu pauzu mezi
písničkami, protože se měnil pás u studiového magnetofonu, na
který se pořizoval záznam. Nahrávku jsme nechali, dotáčely se
akorát drobné úpravy ve sborech a měnilo se sólo, tuším, že
v Gladiátorovi. Dělali jsme to za tak provizorních podmínek, že to
byl v podstatě experiment a výsledek byl ještě snesitelný.

Žežulka: Moje první nahrávka s Arakainem byla výroční živák
z Lucerny k deseti letům existence. Přestože jsme poměrně inten-
zivně zkoušeli v Náblickém kině, měl jsem trému. Tu mám vždycky,
když o něco důležitého jde. Největší šok ale byl, když jsem vylezl
na scénu a viděl tam ty tři tisíce lidí. Měl jsem husí kůži. Odehráli
jsme Metalománii a najednou šílená tlaková vlna. Frenetický ohlas.
V tu chvíli ze mě spadla nervozita a už to jelo. Takový zážitek se
nedá popsat! Tehdy se mi tam přihodila taková událost. Před nástu-
pem do Arakainu jsem dělal v pekárně a na výroční koncert se
přišli podívat bývalí spolupracovníci. Ochranka u zákulisí fungo-
vala skvěle, ale pódiová ne, takže jeden maník vylezl na jeviště,
vyskočil na prakAák a přepadl přese mě do bubnů. Úplný idiot!
Představte si, že na té nahrávce to nebylo vůbec poznat.

Kub: Změnili jsme firmu a připravoval se Black Jack. Byli jsme
ovlivnění černým albem Metalliky – pomalejší tempa a po všech
stránkách čistší sound. Vždycky jsme tady byli ovlivnění tím, co se

Zkoušení je v pohodě
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hrálo venku, a tahle deska byla tou, která nám ten
impulz dala. Upustili jsme od rychlých temp, ale
bylo to spontánní. Představa měkčího alba byla
společná. Předem jsme se ale nedohadovali, nikdy
jsme si předem neřekli, že teN natočíme desku, která
bude komerční. Vyplynulo to přirozeně z nás
všech.

Urban: Dříve jsme se snažili v repertoáru zachytit
to, co v daném období kapela autorsky cítila.
Potřebovali jsme drtivé vyhrávky a zběsilá tempa,
ve kterých vše vyznívalo nejagresivněji. Nikdy jsme
nepřemýšleli, jestli nemáme třeba psát písničky tak,
aby se deska líp prodala.

Pak přišla mimo jiné 'černá' Metallica a my zjistili,
že se dá udělat i s menším počtem not velký kus
muziky. Že to je taky trochu o aranžích a dokona-
lém zvuku. Šli jsme dál, ale změnili jsme trochu
způsob práce a skládání, zkoušeli jsme každý den
a i ty naše staré věci připravované pro výroční
Lucernu nás vrátily k trochu pomalejším riffům. To
všechno nás ovlivňovalo tím způsobem, že Black
Jack směřoval k určitému zjednodušení skladeb,
byl svou konstrukcí postaven víc na písničce než na
složité instrumentální kompozici a s větším prosto-
rem pro melodičtější zpěv. Je tam, samozřejmě,
spousta fórků, jako obracení rytmů a přidání noty

někam, tím se zabavíme, ale už jsme nechtěli a ani
nemuseli padesát minut na desce sprintovat. 

Deska se dělala opět v Propasti, vzpomínám, že to
bylo v létě, bylo děsné parno a každý hráč po
natočení nějakého partu skočil schvácený do
bazénu, který nám Petr Janda dal k dispozici. Chtěli
jsme k němu natáhnout kabely a natáčet plovouce
ve vodě! Opět se užilo dost srandy – byli jsme tam
doma – a to, že natáčení probíhalo v pohodě, se
odrazilo i na desce, která dodnes zní velmi dobře.
Škoda že pak některé pecky, jako například
Harlekýn, na koncertech tak nevyzněly. Ale jak
jsme byli spokojeni s deskou, tak jsme se zklamali
ve spolupráci s Monitorem, který stejně jako
Supraphon pro kapelu nic neudělal a myslel, že
’deska se prodá sama’!

Žežulka: V té době jsem nevnímal, že kapela změk-
čuje a zvolňuje. Zdálo se mi, že je to takový celo-
světový trend. Vyšlo černé album Metalliky
a všechny to ovlivnilo. Nejen nás. Tomu se nešlo
ubránit. Když to posloucháte pořád dokola, a ta
deska je dodneška skvělá – zpěv, kytarové riffy,
bicí jsou skvělé, tak tomu prostě podlehnete. Mně
to nevadilo. Album se mi dodnes líbí a na koncer-
tech jsme stejně hráli 'masírku' z prvních dvou
desek. Nicméně jsem tehdy ještě chodil

Mirek si osedlal Aleše
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Hezky naklást k sobě slova
přidat trochu jedu

Dobrý schéma jak udělat
ze zábavy vědu

O co líp by to sám dělal
jen kdyby to uměl

Vzpomínám jak v první brázdě
jenom stál a čuměl

Nejsme na kolenou z nich
fakt nejsme zlomený
Nejsme na kolenou

my se z nich nevosypem

Óóó Kritici stárnou
nenosej dávno kecky zablácený

Óóó Kritici stárnou
vymetaj rauty párty zaplacený

O umění pro umění
redaktorská židle

Kdyby radši z kapsy vyndal
nafouknutý vidle

Na vizitce vytištěný
pan hudební vědec

Blábolům co nerozumí
klaní se jak blbec

Nejsme na kolenou…

Óóó Kritici stárnou…

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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k Veselému, kde jsem se zdokonalil v technice, takže jsem pořád do
písniček cpal spoustu kuliček. Kluci mi pak nadávali, abych to tam
nehrnul pod takovým tlakem. Jenže já chtěl ukázat, co ve mně je, to
bylo jasné. Myslel jsem si, že se to tam hodí, ale teN vím, že to
byla mladická nezkušenost a nerozvážnost.

Brichta: Na Black Jacku jsme chtěli jít někam dál. Usoudili jsme, že
energie je hezká věc, ale nemá význam to tlačit, protože lidem při
dvouhodinovém koncertu upadne hlava a nebudou z toho mít nic.
Myslím, že jsme tehdy udělali dobře. Bylo to spontánní, přinesl se
tenhle materiál a my si řekli, že místo techno thrashe zkusíme víc
melodiky a nějakou srandu, viz třeba Don Quijote. A Zapomeň
bude udělaná jako klasický ploužák, jako byly kdysi Ztráty a nálezy.
Míra přinesl motiv na Ukolébavku, na niž jsem vymyslel úplně
jinou linku zpěvu. Chtěli jsme ji udělat jinak a taky je zazpívaná
úplně jiným způsobem. Byl to experiment. Zkoušeli jsme nové
varianty, aby byla deska pestřejší. Už jsme byli přece jen zkušenější,
protože při prvních dvou deskách byla naše zkušenost minimální.
TeN jsme dělali s Petrem Ackermannem už poněkolikáté, a tak se
neřešilo jen co a jak, ale pracovalo se více se zvukem, jak co po-
užít. Petr Janda totiž zpočátku zval do studia zvukaře, kteří dělali
i zvukaře na koncertech, ale práce ve studiu je přece jen trochu
jiná. Pak k němu přišel právě Petr Ackermann, který dělal s námi,
zrovna končil u Žentouru a zajímala ho technika. Dostal se do to-
ho, naučil se s tou technikou pracovat, a dnes je to jeden z nejlep-
ších zvukařů u nás. A Black Jack je i díky tomu zase dál. Projevilo
se ale, že na míchačku bylo hrozně málo času a mastering také 
nebyl pořádně udělaný, protože když si dnes desku poslechnu, hra-
je nevyrovnaně. Chtěla by zremasterovat, a pak by byla zase o ně-
čem jiném. Prodeje šly všeobecně dolů, ceny nahoru, takže Black
Jacka se prodalo srovnatelně se Schizofrenií.

Mach: Markovo první natáčení proběhlo na albu Black Jack ve 
studiu Propast Petra Jandy a ještě je na něm slyšet Smetáčkův vliv,
potažmo pana Veselého. Marek ale hodně poslouchá muziku (což
se o mně říct nedá), dnes už má svůj vyhraněný styl a Smetáčka

Aleš se cítí ve studiu jako ryba ve vodě
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v něm nikdo nehledá. Také si s námi zahrál Petr
Janda. Ve skladbě Ukolébavka jsem si na sebe
upletl bič v podobě nezahratelné mezihry. Když
jsem se s ní ve studiu trápil a ke kýženému výsledku
to stejně nevedlo, nevím už, kdo tehdy řekl: „A co
kdybychom řekli Džangovi, stejně nemá co dělat,
aspoň si zahraje.“ Jandovi jsem onu pasáž zahrál

a on na to, že to je v pohodě, že si to jenom párkrát
přehraje a zítra se můžeme vrhnout na natáčení.
Druhý den přišel se slovy: „To je ale blbá vyhrávka,
piloval jsem to celou noc, až mám z toho puchejř
na malíčku. Ale co, jdem na to.“ A tak jsme šli. Ona
ta mezihra nebyla ani tak složitá, spíš měla těžké
tempo. V podstatě se s ní pral podobně jako já, ale
přesto ji natočil lépe. Je zvláštní, že z místa
pozorovatele vypadají věci jinak než pro zúčastně-
ného. Řekl jsem si, sakra, přece na tom nemůže být
nic tak těžkého, zahrát pár not bez chyby, a naučil
(spíš nadřel) jsem se alespoň druhou polovinu,
takže se v té mezihře s Petrem střídáme.

Žežulka: Natáčení Black Jacka nebyla moje první
studiová zkušenost, protože shodou okolností jsem
natáčel demosnímek se Skobou právě u Petra Jandy
v Propasti. Ale jinak to můžu počítat jako první
velkou zkušenost se studiem. Myslím, že Black Jack
je instrumentálně srovnatelný se Schizofrenií,
zvukově se ale posunul dál.

Janda: Vyhrávku v Ukolébavce jsem udělal rád.
Když mě někdo požádá o spolupráci a věc se mi
líbí, tak do toho jdu. Byla to pro mě do určité míry
čest zahrát si s Arakainem, ale bylo to docela těžké.
Pak jsem s nimi tuhle věc hrál jednou na Barče
a jednou v Lucerně na výročním koncertě.

Mach: Kuriózní situace nastala ve skladbě Don
Quijote, která končí pískáním. Už nevím, koho
napadlo, že bychom to pískání mohli natočit jako
legraci pozpátku. Jaké bylo naše překvapení,
když tahle závěrečná melodie zněla pozpátku
stejně jako normálně…

Kytaroví důstojníci v pozoru

S Petrem Jandou na Barče při Ukolébavce
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Nač se trápit
když je deprese dlouhá

nač se trápit
když se můžeme toulat

Dám ti dárek
jeden čtvereček štěstí

dám ti dárek
no tak poslouchej nespi

Lákám tě
směju se
rouhám

Jedinej trip
a pak podivný stavy
zrovna vyrostl hřib

ze tvý gumový hlavy
Na přechodu

krysy ve frontě stály
v metru u záchodů
šašci na babu hráli

Pánbíček šel
čůral okolo cesty
lidem naděloval
oranžový vesty
Horko a sníh

v parku kytek pár zvadlo
slunce krklo a pak

z nebe do křoví spadlo

Proč se zdráháš
je to jen malej výlet

proč se zdráháš
budem pocity sdílet

Nech mě hádat
jsou to záchvěvy bázně

nech mě hádat
to se spraví no vážně

Lákám tě
směju se
rouhám

Jedinej trip…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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Kub: Hodně dalších skupin začalo pořádně hrát, jako kupříkladu
Debustrol, Krabathor a podobné partičky. Do té doby nemohly
točit alba a najednou vydávaly u Monitoru, prodávaly desky
a hrály podobnou muziku jako my. Už jsme nebyli jediní, ale lidi
nás asi pořád považovali za nejlepší. Jiné kapely byly dravější,
třeba v textech se nebály leckterých výrazů, které by Aleš nikdy
nepoužil. A když už je použil, tak to od nás vyznělo blbě.

Brichta: Kočandrle se choval jako obchodník na arabském bazaru.
Každého vyždímat a vychutnat. Nám se nelíbilo, jak Monitor
přistoupil k propagaci Black Jacka. Měl pod sebou spoustu kapel
a nebyl schopen uznat nějakou prioritu. Kdyby se na firmě postarali,
mohlo se desky prodat mnohem víc. Ve firmě neměli ani tolik lidí,
aby zvládli postarat se o tolik kapel. Prostě nás slušně odzívali.

Kub: Monitor zklamal naše očekávání. Nabrali si množství kapel
a nám se nevěnovali tak, jak jsme si představovali. Popron byl
mladá firma, u které jsme v podstatě byli jedničky ve stáji. Pak jsme
zjistili, že už je to takový trend, že vydavatelé do toho nemůžou dát
tolik peněz, protože nemají záruku, že se jim vrátí. Dneska už je
málokterý podnik schopen a ochoten zariskovat a vrazit do kapely
peníze s tím, že se finance vrátí třeba až s další deskou. Pořád
laborujeme s tím, aby někdo zúročil ten potenciál, který máme.
Pohybujeme se na určité hladině prodejů a žádná naše společnost
to zatím nedokázala mohutnou kampaní využít tak, aby prodeje
byly třeba dvojnásobné.

Netradiční culíček
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Cesta k Popronu
(1993 – 1994)

Petr Hanzlík zkraje devadesátých let vytvořil
rozhlasový pořad Gung-Ho. Ten měl obrovskou
popularitu, stejně jako fanzin Metaliště. V roce
1992 Hanzlík vyhlásil anketu Černá vrána, což byl
protipól Bílé vrány, ankety časopisu Mladý svět. Šlo
v podstatě o klasický model – zjistit nejpopulárnější
osobnost v jednotlivých muzikantských kategoriích.
Na slavnostním vyhlášení v Praze se stal nejoblíbe-
nějším bubeníkem Štěpán Smetáček, zpěvákem
Aleš Brichta, kytaristou Miloš Doležal a baskytaristou
Vlasta Henych. Škoda že se pak na Petra nějak
zapomnělo a nedočkal se ani malého poděkování
v bookletu alba Zemětřesení… Bez něj by totiž
žádné nevzniklo! (Němec)

Brichta: V sále Dopravního
podniku proběhlo vyhlášení
ankety Černá vrána, kde se na
nás organizátoři předem obrátili,
jestli bychom, když jsme čtyři
vítězové z Prahy a známe se,
spolu něco nezahráli. Všichni
byli pro, tak jsme spustili sklad-
by Antisocial od Anthrax,
Paranoid od Black Sabbath
a myslím, že nějaké Slayer
a Motörhead. Lidi se bavili,
bylo to fajn. Šli jsme si pak
sednout na pivo a Vlasta
Henych navrhl něco v téhle
sestavě mimo vlastní kapely
natočit. Dodo rozebíral, jak
miloval Schelingera, že kdyby
se přetočilo znovu Hrr na ně,
jaká by to byla skvělá deska.
Vlasta říkal, že by se mohlo natočit Zemětřesení,
které se tenkrát nestihlo dokončit, a na to jsem se
chytil já. Znal jsem Jirku Hoppa v době, kdy jsem
chvilku zpíval u Projektilu a měl jsem singl
Zemětřesení/Strážci majáku, který Hopp nazpíval.
Věděl jsem, o co jde, muziku jsem znal a i okol-
nosti, které Zemětřesení doprovázely. Řekl jsem, že
se trochu znám s Frantou Ringo Čechem a Milanem
Schelingerem a myslím, že by materiál šel sehnat.
Byli jsme toho názoru, že psát vlastní písničky by
nebylo dobré, když máme každý vlastní kapelu. Stáli
jsme za tím, že vybereme nějaký cizí materiál.
Možná že kdyby Zemětřesení nevyšlo, že by vznik-
lo album, které by bylo jako pozdější Legendy
Arakainu, a my bychom pak Legendy nenatočili.
Řekli jsme si, že tedy zkusíme Zemětřesení a uvidí-
me. Všichni čtyři jsme šli navštívit Frantu Ringo 
Čecha, ten byl nadšený a požehnal nám. Milan
Schelinger se zkraje tvářil, že by si to nejraději 
udělal sám, dokonce volal kvůli tomu Kubešovi, ale
ten ho odmítl. Nakonec nám Milan poskytl nahráv-

ky z koncertů, na nichž byly i písničky, o kterých
jsme nevěděli, že se měly na desku Zemětřesení
točit. Bohužel už to bylo v době, kdy jsme měli

projekt napůl rozjetý a vybrané věci ze singlů. 
Z toho, co jsme měli k dispozici, jsme to chtěli 
udělat tak, aby to bylo nejen Zemětřesení, ale záro-
veň i další pecky. Pak dokonce vylezlo, že některé
věci připravované na původní Zemětřesení už byly
hudebně někde jinde a na náš projekt by se neho-
dily. S Dodem se vše zaranžovalo a v Ostravě
natočilo. Postupně nám pak docházelo, že se po-
hybujeme na tenkém ledě a báli jsme se, aby nám
to pamětníci neomlátili o hlavu, což se projevilo
hned při prvním dotazu na tiskovce k Zemětřesení,
když se někdo zeptal, jestli jsme tak vyždímaní, že
nemáme vlastní nápady a musíme vykrádat hroby.
To byl přesně ten model, kvůli kterému jsme pro-
jekt nedělali. Jela se šňůra, koncerty dopadly dobře
a i deska se dobře prodávala. Reakce lidí byly 

z devadesáti devíti procent plusové. Svůj účel 
projekt splnil a my jsme alespoň tímto způsobem
mohli vzdát náš hold Jirkovi. Mně Zemětřesení po-
mohlo i jiným způsobem. Naučil jsem se zpívat 
a frázovat trochu jinak, používat odlišnou barvu
hlasu, což bylo do té doby v rámci Arakainu 
nemožné. Byla to příjemná zkušenost a já na ni
vzpomínám docela rád.

Urban: Pořád jsme si říkali, proč kapela nemá
nikoho, kdo by jí nějak materiálně pomohl – tzv.
zasponzoroval. Víme, že ve světě hráči určité úrov-
ně dostávají od firem vybavení buN zadarmo nebo
se slevou. Firma je ráda, když zrovna na jejich 
nástroj muzikant hraje. A u nás se nic takového
nestane. Měli jsme za to, že pokud se členové
Arakainu pravidelně umisAují v anketách v katego-
riích jednotlivých instrumentů, mohli by také o ně-
co podobného usilovat. Třeba Mirek kytaře věnoval
celý svůj život a nedokončil ani vysokou školu,
když se rozhodoval, čemu dá přednost. Ale v kyta-
ře se nedá soutěžit jako ve sprintu nebo skoku do

Aleš umí podat svůj názor
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Promiňte slečno
dovolte sednu si k Vám

Hej – pane vrchní
podejte tu láhev k nám

Promiňte slečno
už trochu upito mám

Ta Vaše krása
tý asi neodolám

Snad jsem drzý poj-me spolu
tak jsme sešli za roh dolů

přitiskli se objali se

Zkraje jsme si dali jazyky do hlavy
trochu jsem se divil že ji to tak baví
Rozepla mi džíny sjela do rozkroku

takhle po mně nešla žádná už půl roku
Klidně jsem jí hrnul sukni nad kolena
jak jsem mohl tušit že to není žena

Sáhnout vejš jsem zkusil
srdce někde v krku

najednou jsem poznal
na čem držím ruku

Promiňte slečno
no vlastně co to kecám

Chce se mi zvracet
asi Vám přes hubu dám

Promiňte slečno
nebo ti Karle mám říct

Zmizte mi z očí
nebo se budeme bít

Byl jsem drzý šli jsme spolu
jen pár kroků za roh dolů

přitiskli se objali se

Zkraje jsme si dali…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

��)

dálky. Anketa je u nás o tom, kdo je momentálně jako hráč popu-
lárnější. Takže myslím, že nějaká neúčast na Zemětřesení jej asi 
nezajímala! Radši by užil nějakých těch výhod od firem. Dnes je na
tom nejlépe z nás Marek, protože si ho vybrala firma Zildjian a stal
se jakýmsi firemním hráčem a dostává na sezonu určitý počet čine-
lů. Nejvíce nám, alespoň se slevami, vyšly vstříc firmy Houdek
Plzeň, Praha Music Center, K-Audio a Music World. Děkujeme! 

Žežulka: Co se týče ankety Černá vrána, tak jsem byl rád, že bube-
nickou kategorii vyhrál Štěpán Smetáček. On si to zasloužil. Dneska
není bohužel tolik vidět, takže by takový nebo podobný žebříček asi
nevyhrál. Ale já tyhle ankety všeobecně nemám rád a nesleduju je.
Hudba se nedá změřit, to nejsou závody. Vím jen, že šlo o to, kdo
je nejoblíbenější, ne nejlepší. Jinak album Zemětřesení se mi líbilo.
Alešovi vítězství v Černé vráně udělalo určitě radost, ale komu by
neudělalo?

Kub: Ze Zemětřesení jsem odvázaný nebyl, protože jsem tam
nehrál. Jinak se mi projekt líbil, protože tam byli dobří muzikanti
a dobře to hrálo. Aleš tam zpíval úplně super. Na nahrávce
z koncertu, kterou pořídil Vlasta Henych na obyčejnou chromku, 

Pozor! Aleš se hlásí o slovo
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Aleš zpívá jak za nároNák. Až jsem si říkal, že to ani
není možné. Byl jsem překvapený, že se
Zemětřesení dobře prodávalo. Hlavně jsme ale
netušili, co všechno se z toho časem vyvrbí. Že to
bude vlastně impulz ke startu Alešovy sólové dráhy.

Urban: Zemětřesení jsem moc nesledoval
z jednoduchého důvodu. Nebyl jsem nikdy
Schelingerovec. Když mi bylo šestnáct, chodili
jsme na Blue Effect s Radimem Hladíkem, na
Synkopy 61, jazzrockový Mahagon nebo tehdy
ještě hodněrockový Katapult atd. Postupem času
jsem přicházel na složitější formy bigbítu, jaké dělali
Mahavishnu Orchestra, Genesis, Pink Floyd a po-
sléze hlavně King Crimson a další náročnější party.
Takže český 'bubblegum' bigbít kapely F. R. Čecha
mě už nebral a moc jsem ho neznal. Samozřejmě
jsem byl rád, když dokázali na desku dostat třeba
Black Sabbath, ale Jahody mražený a Co dělá indi-
án, to už šlo mimo mě. Proto mě ani Zemětřesení
moc nezajímalo. Že si vybrali tenhle projekt mi ale
připadalo správné a logické, když předtím nevědě-
li, co by vlastně hráli. Například Jsem prý blázen
jen je skvělá pecka, kterou zahráli nádherně! Dodo
na desce odvedl výbornou práci, o Štěpánovi mlu-
vit nemusím a Aleš taky zazpíval v netušených po-
lohách! V tomhle směru má Zemětřesení jedničku!

Brichta: Kluci z kapely se tvářili na Zemětřesení
v podstatě neutrálně. Nevím jestli je štvalo, že
nikdo z nich ve své kategorii v anketě nevyhrál, ale
reakce tomu trochu napovídaly. Konflikt
s Arakainem nebyl žádný ani při šňůře, která se
k Zemětřesení jela, protože ta trvala jen čtrnáct dní
a byla dlouho předem naplánovaná. Nešlo podle
mě brát, že by šlo o nějaký můj sólový projekt,
který by zasahoval do života Arakainu. Šlo

o jednorázovou záležitost na základě kapely,
kterou si hlasováním vybrali sami fanoušci. Myslím,
že se kluci přišli podíval na poslední koncert
Zemětřesení v Praze do Dopravních podniků.
A pokud si dobře pamatuju, na desku měli názor,
že úplně špatná není.

Ježíš byl v podstatě náhoda. Věděl jsem, že se
připravuje a že má v dubnu 1993 odstartovat.
Těsně před tím, než vyšla deska Zemětřesení, jsme
se potkali s Kamilem Střihavkou. Věděl jsem, že má
Kamil v muzikálu vystupovat, tak jsem mu říkal, že
by mě Ježíš hodně zajímal, protože jsem tu desku
poslouchal jako kluk. Kamil mi dal číslo na režiséra,
abych mu určitě zavolal a domluvil se s ním.
Režisér jen matně tušil, o koho jde, tak jsem mu
přinesl dvě desky Arakainu a čerstvé Zemětřesení.
Já od něj dostal partitury na Piláta a Jidáše v notách.
Protože jsem to znal, jen jsem si podklady projel.
Korepetice dělal Zdeněk Merta, tak jsme to přejeli
s klavírem a řekli mi: „Dobrý, berem!“ Konkurz
jsem vlastně nedělal a režisér mi sdělil, že si mě
dovede představit jako Piláta, čímž jsem dostal roli.
Dohodli jsme se, zkoušelo se a objevila se tam
spousta lidí z hudební sféry, na které jsem nebyl
zvyklý. Parta byla výborná, našel jsem mezi nimi
spoustu známých, výborných muzikantů, zpěváků
a zpěvaček, mimo jiné Pavlu Kapitánovou. A zjistil
jsem, že i když dělají jinou muziku, nemohu na ně
koukat tak ortodoxně, protože třeba takovou muziku
poslouchají a jinou dělat neumějí. Vystupoval jsem
v padesáti procentech představení, záleželo na
tom, jak jsem měl koncerty s Arakainem. Naštěstí se
mnou alternoval Pavel Polák a s ním jsem se
domluvil, protože on neměl žádnou kapelu, v níž
by byl vázán. Shodli jsme se a neměli jsme problémy.
Já jsem třeba vystupoval přes týden a o víkendech,

kdy jsme s Ara-
kainem hráli, hrál
Pavel. Objevilo se
tam několik lidí 
v company, kteří se
začali prosazovat
až   později, třeba
Leona Machálková,
Pavla Kapitánová 
a další. U Ježíše
jsem vydržel při-
bližně rok a půl,
ale pak už mě to
štvalo. Byla to kol-
benka, na všechno
se dívali skrz prsty,
člověk si nemohl
dát pomalu ani pa-
náka. Začali se
chovat jako na ÚV
KSČ, tak jsem si 
řekl dost. Snažil 

Arakainu sluší červená
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Bůh jak se zdá má novej cíl
říká si o svatozář dál nosí knír

Zkouší tě zmást
zkouší zmást

Z billboardů znáš svět klidnejch sil
míhaj se okolo nás a měněj styl

Zkouší tě zmást…

Skrývá je svoje rohy
dál káže Apage Satanas

Hlídá je svoje rohy
sám -ábel Apage Satanas

Tisknout si odpustky dá
zvedne kříž a kasu v druhý ruce

kdo z nás se upálit má
jako symbol další revoluce

Jedenáct je přikázání
deset znáš a lhát tě právě učí

dvanáctý je o poznání
kdo je ten co do duše ti hučí

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta

���

jsem se zasazoval za lidi z company, že nemají peníze za zkouše-
ní, když se měnilo obsazení z důvodu odchodu některých lidí do
Drákuly. A režisér Petr Novotný, který byl v roce 1989 členem ÚV
KSČ, si najednou v rámci toho, že mu to nese, hrál na Jesus Christ
Superstar. Nosil kříž na krku a mě nařkl z toho, že jsem odborový
předák. To mě namíchlo a praštil jsem dveřmi. Ještě tam byla jistá
paní produkční paní Košařová, se kterou jsme si nakonec vysloveně
nerozuměli. Jednou, asi hodinu po představení, jsme popíjeli na 

baru, přišla tato paní a pravila: „To už zase chlastáte? Dneska jste
byli ožralí už před představením.“ Ohradil jsem se, že je to blbost 
a ona na to, aA si jdu dýchnout. Trubička se zabarvila, ona to opět
komentovala. Já jí vysvětloval, že je to logické, když už je hodinu
po představení a mám asi sedmého bechera, tak to zezelená. Ona
začala něco o pokutě, tak jsem jí řekl: „Od této chvíle jsem pro tebe
pan inženýr Brichta (do té doby jsme si tykali), vy jste pro mě paní
Košařová a já končím!“ Práskl jsem dveřmi a odešel pryč. Měl jsem
výhodu v tom, že mě to neživilo, na rozdíl od většiny ostatních mu-
zikantů v Ježíšovi. Přiznám se, že i mně to finančně dost pomáhalo,
ale jen asi první půlrok. V momentě, kdy jsem zjistil, že Růže pro
Algernon se dobře prodává, jsem šel z muzikálu pryč.

Aleš v roli Piláta
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Jirka se byl na Ježíšovi podívat a říkal, že díky tomu
si koupil BSP, protože ho Střihavka pěvecky úplně
odrovnal. Nevzpomínám si, že by kluci měli
nějaké negativní reakce, hlavně asi díky tomu, že
se termíny nekřížily s Arakainem. Na základě Ježíše
jsem dostal i nabídku na roli Peróna v muzikálu
Evita, ale tu jsem odmítl, protože jde o levičácké
téma. Nehledě na to, že v Evitě se mi nelíbí
muzika. Tam se mi líbí dvě nebo tři písničky,
kdežto v Ježíšovi to byla srdeční záležitost.

Žežulka: Muzikál
Jesus Christ Super-
star se mi líbil.
Aleše jsem chá-
pal, že chce dělat
i něco jiného.
VždyA on na tom
vyrostl. Tam mož-
ná začala ta chuA
na sólovou desku. 

Brichta: Přes
Doda jsem se
dostal k lidem
z Popronu, kde
byl Viktor Mráz
a Michal Bělou-
šek, dnešní šéfové
B&M Music. Pro-
jekt Zemětřesení
byl velice úspěš-
ný, desky se pro-
dalo opravdu
hodně, a Dodo

mi poradil, abych se vykašlal na Monitor a dohodl
se s Popronem. Popron nabídl relativně velmi sluš-
né podmínky, na kterých jsme se domluvili s tím,
že u nich budeme mít možnost vydat i anglickou
verzi Thrash The Trash. Kočandrle mi na to
odpověděl poloviční nabídkou, takže směšnou
cenou, a tak jsme podepsali smlouvu s Popronem.
Když jsme jeli promo k Zemětřesení, objížděli jsme
všechna možná rádia, i na Slovensku. Dodo mi při

Skok k nové firmě

Takto se podepisuje smlouva s vydavatelem
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Na trůn právě usedl mág
na čele má znamení hada

krví se mu zakalil zrak
vyšlehly blesky a mlha padá
Na koberci setnutejch hlav
otroků pár je přichystaných
v černý kápi pozdraví dav

pak ruku zvedá a dým se valí

Chaos vládne z děr vylézaj
samí jedovatý štíři

po obloze místo ptáků
lítaj jenom netopýři

Černá hvězda, hřbitov květin
všude rostou černý růže
černej rytíř koně sedlá

řemení má z lidský kůže

Při práci se unavil kat
šibenice tesaři staví

vládce musí ukojit hlad
připije jedem na smrt a zdraví

Lázeň nechal připravit vrah
zrada je právo jednou daný
prokletí co lemuje strach
je o bolesti ukřižovaných

Chaos vládne z děr vylézaj…

Když začneš plakat
tvoje hořký slzy z kovu smývá déš�

Socha nic naplat
jsi už z doby přece dávno odváté

Tvůj čas už prošel
dneska je k smíchu hrdej bojovník

A kdo jde kolem
tak leda plivne na pomník

Stát, víc možností nemáš
nežli zbořej starej zašlej památník

Stát, víc možností nemáš
zůstává jen věčnej otazník

Kdopak jsi asi byl
a kdo tě tehdy z bronzu odléval

Žoldák co netušil tvůj osud
vděčnost vodkou zaléval

Tvůj čas už prošel…

Stát, víc možností nemáš…

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�2�

cestě říkal, že když přišel na začátku do Prahy do Vitacitu, vždycky
chtěl dělat spíš muziku, jakou dělal Arakain, což mě strašně pře-
kvapilo. A dodal, že by ho zajímalo produkovat Arakainu desku. Já
to navrhl před natáčením Salta Mortale klukům z kapely. Že jsme
zatím producenta neměli a mohli bychom dát Dodovi důvěru,
protože zkušenosti měl, i ze Států. Věřil jsem, že je schopen udělat
to dobře. A opravdu to tak dopadlo.

Urban: Neměli jsme žádný důvod prodlužovat smlouvu
s Monitorem. Ono se to děje často, že se kapely vymlouvají na
nedokonalou reklamu a propagaci desky, když se špatně prodává,
ale my víme, že dobrá a cílená reklama dělá hodně! Cítili jsme, že
Black Jack se nám povedl, ale Monitor album nedostal mezi lidi.
Začali jsme koketovat s Popronem, který předtím vydal také
Zemětřesení a se kterým spolupracoval Dodo Doležal. A my potře-
bovali nějaký impulz, jak naši muziku dělat ještě trochu jinak.
Dohodlo se tehdy, že pokud půjdeme k Popronu, Dodo by nám
produkoval desku. Jeho produkční práce jsme znali. Na Popronu
jsme podepisovali smlouvu a dohadovali veškeré, tedy i finanční
podmínky, a tam zazněla dosud často užívaná památná věta:
„Vždy9 o nic nejde, jsme přeci všichni kamarádi.“ Bylo zajímavé,
když ředitel firmy takto komunikoval s kapelou. Cítili jsme se tam
dobře a myslím, že je tomu tak dodnes! Váží si kapely a jako
držitelé Zlaté desky máme privilegium, že v naprosto nekuřáckých
prostorách firmy si můžeme zapálit dle libosti! (smích)

Brichta: Deska Salto Mortale vznikala dost atypicky. Vozili jsme
demosnímky k Dodovi domů a on vzal třeba Jirkovu písničku,
vyhodil z ní dvě pasáže, ze sloky udělal refrén a z refrénu udělal
sloku. Celé to překopával a v podstatě to celé zaranžoval.

Urban: Dodo měl výrazně komerčnější uvažování než my. Přípravu
desky Salto Mortale vedl od úplných začátků. Jezdili jsme k němu
domů, nahrávali na čtyřstopák, každý z nás mu zahrál, předvedl
svou představu o písničce. On si vytvořil v rychlosti na automatu
paterny bicích a riffy se pojily dohromady do takřka kompletní
formy písničky. Pak přijel Aleš a měl vymýšlet zpěvové linky.

Marek objímá své starší spoluhráče

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta
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Příslušný autor mu vysvětlil záměr zpěvu, šli jsme si
sednout na zahradu a Aleš vyl v pokoji a ve
'svahilštině' připravoval zpěvy. Takže když jsme
odjížděli do studia Citron, měli jsme s sebou
v podstatě hotovou desku na kazetě. 
Spolupráce s Milošem nás určitě obohatila, dokázal
nám aranže hodně zjednodušit oproti naší původní
práci, přitom písničku to nijak nepoškodilo.
Vyžádala si to i doba, kdy už nebylo v módě tvořit
dlouhé mezihry a sóla. Miloš například tvrdil, že jak
není refrén do minuty, není písnička správně posta-
vená. Pokud jsme ale Miloše přesvědčili, že tam
chceme tuhle aranž, řekl: „Dobře, je to vaše deska.“
Neměl právo veta, řekl bych, že respektoval názor
zkušené kapely, ale když se váhalo, rozhodující
slovo měl on. To nám kolikrát v naší kapelní
demokracii chybí, protože někdy dojde k nespráv-
nému rozhodnutí jen pro vyšší počet hlasů
a nikoliv pro prospěch věci! 
Neznám jinou osobnost, která by byla schopná
muziku, jako je ta naše,  produkovat a je asi škoda,
že později došlo k nedoro-
zuměním a že jsme s Dodem
dělali jenom Salto Mortale.

Mach: S Dodem byla dobrá
spolupráce. Díky němu jsme
vlastně přešli na jiný model
přípravy. Dosud jsme skladby
pilovali ve zkušebně, ale teN
jsme se scházeli u Miloše
doma a všechny písničky
jsme u něj nahráli na čtyřsto-
pý magnetofon, takže jsme
konečně slyšeli, jak to asi
bude vypadat po natočení ve
studiu. Ono je totiž něco
jiného skladbu hrát a nebo
poslouchat. Při hraní
se těžko můžete vcítit
do role posluchače. Jedině

poslechem si utvoříte patřičný odstup
a jedině tak zjistíte, kde jsou ve
skladbě hluchá místa. Z dřívější
živelné práce se stal poněkud akade-
mičtější způsob skládání.

Kub: Doufali jsme, že Dodo vnese do
natáčení nový vítr. A myslím si, že se
to celkem povedlo. Konečně jsme
začali dělat s producentem. Každý měl
svoje demosnímky a u Doda se přebí-
raly, stříhaly, dělaly se linky zpěvu
a hned se nahrávaly. Byla to týmová
práce a osmdesát nebo devadesát
procent desky bylo připraveno. Věděli
jsme, kdo co má hrát a Dodo prokazo-
val, že tomu rozumí. Byl to člověk,
který to určitým způsobem korigoval.
Ve studiu byla pohoda. I když jsme
tam byli poměrně dlouho, nebyla

ponorka. Salto Mortale se mi líbí dodneška a na
Doda si nemůžu stěžovat, naopak. Je mi spíš líto,
že to nepokračovalo tímhle způsobem dál, byA
třeba s jiným producentem. Ale to už je zase jiná
otázka, protože se desky prodalo stejně s produ-
centem jako bez něj. Co se týče kvality desky,
efekt samozřejmě byl. Řekli jsme si ale, že produ-
cent je nadále zbytečný a desky si produkujeme
sami. Nehledě na to, že producentů tady není moc
a z bigbítu je Dodo asi jediný.

Žežulka: Spolupráce s Milošem Doležalem byla
dobrá. On mě sice dusil, že musím více cvičit
a pořád mě buzeroval, ale na druhé straně ze mě
vyždímal maximum. Hodně mi pomohl. Už jenom
tím, že se mnou za sklem v režii imaginárně hrál,
a tím mě motivoval. Trochu mě štvalo, že ta deska
byla zase měkčí. Ovšem chápal jsem, že je to
celosvětový vývoj. Tehdy jsem začal hrát
s kytaristou Oldou Krejčovsem ve skupině Pan Pot.

Mirek piluje sóla

V konstruktivním rozhovoru
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Plačkám se platí
na pohřbu vůdce stáda

národ ho ztratil
etiketa to žádá 

Trůn zůstal na pospas
rádci se radujou

nastoupí jeden z nás
předem se mordujou

Silnější vyhrává
pravidla určujou
poslední získává

novou moc na druhou 

Vezou, vezou ho, vezou
vezou, nic už ho nebolí

vlajou, vlajou, vlajou
ze zdí černý prapory

(na půl žerdi prapory) 

Metály, řády
tělo z lafety padá
pán krutovlády

nepovedenej sabat 

Připravte svatozář
sklenáři šturmujou

portrét a novou tvář
zasklí a rámujou

Změnám te- tleská dav
před soudy putujou

nosiči špatnejch zpráv
kati si ruce mnou

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Brichta: Když jsme řešili texty, vznikla oblíbená historka s Marilyn.
Jirka na ni chtěl napsat text, tak jsem řekl, že to otextuju také a Dodo
pak rozhodne, až je porovná. Přinesl jsem text Marilyn a Jirka svůj.
Dodo mu povídal, aA mu text ukáže a že doufá, že tam nemá nějaká
křídla padlých andělů nebo podobné kraviny. Jirka ztuhnul a řekl,
že to má hned ve druhém řádku, načež mu Dodo sdělil, že ho ani
nemusí ukazovat. Jirka text ale vyndal, Dodo si přečetl odstavec
a řekl mi: „Aleši, tvůj text je v pořádku a jdeme na další věc.“ Tím
bylo vymalováno. Jirka má rád hezká slova a obraty, ale milionkrát
použité, a tím pádem mu tam vlezla obrovská klišé.

Urban: Na texty máme v Arakainu embargo. Aleš kdysi vyjevil, že
si 'do huby' bude psát jen sám, že nechce zpívat texty někoho jiné-
ho. Já jsem zkoušel napsat asi jednu sloku do skladby Marilyn,
která byla v zárodku zamítnuta, ale nikdy jsem nezkoušel napsat
celý text. Proto jsem se už nikdy do ničeho nepouštěl a kluci asi
také ne. Já jsem sice fanda poezie Seiferta, Wolkra, Kainara atd., ale
na texty nemám trpělivost. Tady se asi nejvíc projevuje Alešova
obrovská sečtělost. Aleš je také v tomto ohledu dost neobjektivní,
kdy se vysměje jakémukoliv pokusu někoho jiného. Ale s oblibou
mu texty koriguju a dožaduju se úprav, k jeho značné nelibosti
(smích) a podtrhávám mu slova a spojení, která bych viděl jinak,
snažím se o jiný pohled. Taky proto, že znám Alešovu textařskou
kvalitu, mě mrzí, když je podle mě text odbytý. Co Aleš jednou
napíše, tím už se většinou nezabývá. Řekl bych, že dřív byly jeho
texty možná kvalitnější i proto, že je nedopisoval až ve studiu.
Většinu textů nazpívává těsně po tom, co mu 'doschne inkoust'
na papíře.

Janda: Alešovy texty se mi líbí hodně. Používá slovník, který je
podobný mému. Nehledá v tom příliš velkou poezii, spíš na to jde
razantně od lesa, a to já mám rád. Chci, aby tomu lidé rozuměli
maximálně po druhém poslechu a ne až jim někdo teprve vysvětlí,
o co jde. Aleš na to jde přímočaře a se všemi texty, které pro mě
napsal, jsem vrcholně spokojen. Třeba Karavanu úplně miluju. Byl
to text na objednávku. Aleš někam zrovna odjížděl, snad na
dovolenou, a já už viděl, že to nenapíše. Bude balit a nestihne to,
ale přišlo to faxem poslední den. Díky Alešovi jsem i já začal psát

Petr Janda uklidňuje Arakain partičkou šachu
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texty. Trochu mě do toho navrtal. Pravdou je, že
když si to člověk napíše sám za sebe, má k tomu
většinou mnohem silnější vztah. Okruh témat, kte-
rá Aleš používá, je hodně široký. Od politiky přes
lásku a drogy až třeba po náměty z knih, kterých
přečetl nepočítaně. Vzpomínám, když jsem mu za-
dával Huckelberryho Finna, řekl jsem mu, o co jde
a na závěr jsem chtěl 'tramp tramp mrtví jdou'. To
vždycky říkával Huckelberryho fotr, když přišel do-
mů zlitý a měl delirium tremens. Aleš je v bigbítu
do určité míry zvláštní postava. Má vysokoškolské
vzdělání, je neuvěřitelně sečtělý a má velkou pa-
měA. On ale má tu kliku, že se na nic nemusel učit.
My jsme museli drhnout nástroje, zatímco on si
mohl klidně číst. Samozřejmě mu vzdělání a infor-
mace, které v sobě má, hodně pomáhají.

Mach: S koncertováním problém nebyl, ale
s natáčením ve studiu už to tak lehké nebylo.
Nemohl jsem si dovolit zmizet z práce v pekárně
třeba na týden, to by mi asi neprošlo. Bohužel se
změnou vydavatelské firmy jsme změnili i nahrávací
studio. Proti Propasti jsme nic neměli, ale Miloš
'Dodo' Doležal, který nám album Salto Mortale
produkoval, byl na ostravské studio Citron zvyklý,
a tak jsme točili tam. Tedy přesněji řečeno, točili
kluci, já jsem tam dojížděl jen zřídka. Jednou, když
mě tam opravdu potřebovali, zavolal Dodo: „Hele,
Míro, přijeN do studia, musíš natočit nějaký kytary.“
„Jasně v osm večer tam jsem,“ povídám. „Já bych tě
ale potřeboval dřív než v osm.“ „Dobře, řeknu
strojvůdci, aby víc pelášil.“ Auto jsem neměl a vlak
do Ostravy bohužel nejezdí každou čtvrthodinu.

Brichta: V té době se konala oblíbená akce
v Hořepníku. Lilo a lilo. Jirka chtěl odehrát ještě ten
den, na rozdíl ode mě, protože já doufal, že se
počasí do druhého dne zlepší. Tak jsem řekl, že ne.
Za hodinu už pochopil, že hrát nemůžeme, protože
jsem byl nepoužitelný. Totálně zlitý jsem se pak
válel v bahně. Hráli jsme tedy až druhý den, to už
jsem byl v pohodě, na rozdíl od ostatních, protože
kupříkladu Zdeněk prakticky nemohl na baskytaře
najít struny. Situace nakonec vyvrcholila tím, že
když se Jirka vracel na ubytovnu, vymkl si palec
a jelikož se ho pokoušel vrátit zpátky, zlomil si ho.
Lezl po popelnici do prvního patra, protože někdo
ubytovnu zamkl, a místo aby tam vlezl po hlavě,
strkal napřed nohu. V mokru mu ujela druhá, on
spadl, a tak si palec vymknul. Kytarista bez palce
nemůže hrát, takže prakticky veškeré kytary na Saltu
Mortale natáčel Mirek Mach a něco i Dodo. Ke
konci natáčení byl už vyléčený natolik, že alespoň
natočil dvanáctistrunku do Marilyn.

Urban: Na dvoudenní rockový festival v Hořepníku
v roce 1993 nelze nevzpomenout. Celé dva dny
propršely a areál stojící na poli se proměnil v jednu
žlutou, jílovitou a blátivou kaši! Hned první večer
se Aleš tak strašně zlil, že jsme nemohli vystoupit.
Museli jsme vyhlásit, že kvůli výpadku proudu ve
vesnici a rušení nočního klidu už kapela Arakain
nevystoupí a bude účinkovat až druhý den. Lidi na
nás z publika řvali: „My Brichtu viděli, je ožralej!“
Vypil asi litr becherovky a byl naprosto nepoužitel-
ný a úplně k nepoznání, celý žlutý, včetně brýlí, od
jílovitého bahna, ve kterém se válel mezi lidmi
v areálu a v takovém stavu usnul ve vestibulu

penzionu, kde jsme byli ubytováni.
Neobešlo se to tenkrát bez focení
a všeobecného veselí!
V sobotu jsme konečně vystoupili
a v noci bylo bujaré veselí. A proto-
že nám Martin Melmus z Alkeholu
zapomněl dát klíče od pokoje
a odjel, museli jsme lézt do hotelo-
vého pokoje oknem. Při výstupu
přes popelnici do prvního patra jsem
se chytil za okno, někdo ho chtěl
přivřít, já se lekl, pustil se, spadl
dolů a vyvrátil si palec u levé ruky.
Ale nejhorší na tom bylo, že jsem si
prst zlomil, když jsem si ho vracel
zpátky! Ruku mi pak v Praze dali do
'gypsu'! 
Naštěstí demosnímky na chystanou
desku byly už připravené. Některé
koncerty se musely přeložit, ale šlo
o období, kdy se moc nehrálo.
Vzpomínám si na nějaké festivaly,
tam jsem s rukou v sádře jen zpíval
druhé hlasy, sedíc na praktikáblu
bicích. Do programu se vybraly
takové skladby, které se daly uspo-
kojivě zahrát jen s jednou kytarou.Mirek připelášil včas
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Prestaňte ječet pane generál
nechci jít bručet, jen jsem nevnímal

nechte si dojmy pane generál
já si rok vojny vážně nevybral

Prostě jsem nepozdravil
myšlenky nezastavil

prostě jsem v duchu slavil
mám už to za pár

Nechte to plavat pane generál
bolí mě hlava, nejsem genitál
tak bu-te člověk pane generál
já dobrovolně bych tu nezůstal

Svoboda pozve mě do svýho stáda
slyším, na vrata tluče

a moje holka mi umeje záda
vezmu jí do náruče

pak dlouho s partou se budeme vítat
kašlat na lampasáky

skončíme, až bude za okny svítat
a na vás kašlu taky

Nechte to plavat pane generál
nechte to plavat mám to za pár

Procitnutí, pochopení
ovládnutí mozkový kůry

osamění telepatů
odhalení, že všichni jsme zrůdy

Jekyll a Hyde, Dorian Gray
Abel i Kain jenom se smáli

vymkli se z pout zavedených
zapomenout, o to by stáli

Poznání, že tohle ne je ano
každej z nás by chtěl svatej grál
poznání, že jsi nulou odepsanou

a tupej dav vede krutej král

Je šílený mít cizí tělo
je to šílený touhy znát

je šílený, choutky se melou
je to šílený, vášně i chlad

Rolniček pár nezazvoní
šašek i král měněj svý jména

Obě� a kat ke špalku jdou
krvavej šat, poslední scéna

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

�2#

Mach: Miloš nám také pomohl natočit nějaké kytary, já neměl tolik
času a Jirka měl ruku v sádře. A ještě jednou věcí se mi Miloš vryl
do paměti: „Víte, jaká je nejdůležitější úloha producenta? Uhlídat
muzikanty, aby se z nich nestali producenti!“ To je opravdu věta
hodná zapamatování.

Urban: Jeli jsme do studia točit a já měl pořád ruku v sádře. Alespoň
jsem se s Doležalem střídal u stříhání záznamu. Dodo pak nahrával
některé kytary, Míra zbytek. Na závěr se čekalo, až mi sundají
sádru a budu moct natočit Marilyn, kterou nikdo zahrát neuměl.
V ní je několik kytar přes sebe a než bych to někomu vysvětlil,
protože nejsem notař, raději jsme počkali a stačil jsem ji ještě nahrát
sám s nějakými sóly.

Jiří sice není notař, ale 'notář'! Ne nadarmo se mu přezdívá 'příští
prezident spojených států vinařských'. Již nějakých patnáct let pije
místo piva bílé víno! Aleš Brichta svého, dnes už bývalého švagra
na koncertech uvádí slovy 'motor a notor kapely'. (Němec)

Brichta: Ve studiu se ještě předělávaly některé věci, texty, byla
ještě spousta práce. Brána iluzí vznikla jako poslední, protože
se nám zdála nějak divná. Napsal jsem text a nazpíval jej, písnička
vylezla – a nakonec se zařadila na desku jako otvírák. Já ji dodneška
považuju za jednu z nejpovedenějších písní, které jsme v Arakainu
udělali. Takhle vylezlo víc věcí a když dnes desku poslouchám,
myslím, že je hodně dobrá. Trpím na písničky typu Jen jednou,
o které si myslím, že je tam znát, jak dobře Dodo odvedl svoji
práci. Jirka říká, že na Saltu je měkčí zvuk, ale já myslím, že je to
dobře a je to logické pokračování Black Jacka. Dodo nás určitě
naučil spoustu věcí, které jsme předtím neaplikovali.

Vondrovic: S kluky jsem si ještě zabubnoval na křtu Salto Mortale
v Paláci kultury, kde jsem hrál Proč a v Lucerně Pána bouře
v rámci výročí patnácti let Arakainu. Tam mě potěšil Míra Mach,
který pak říkal, že to bylo skvělé a připadal si jako za starých
dobrých časů. To bylo strašně fajn!

Kytaristé pějí vokály

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta
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Brichta: Vyšla remasterovaná verze první desky
v angličtině, byA se změnami. Na pásech, na které
jsme kdysi přetáčeli anglickou verzi, byl Ku-Klux-
Klan, ale chyběla tam Noc a Amadeus.

Urban: U anglické verze Thrash The Trash (CD
Thrash!) šlo hlavně o to, že jsme desku chtěli dostat
na cédéčko, protože spousta fanoušků si to přála.
Naše prvotina tehdy vyšla jen na kazetách a klasic-
kém vinylu. Měli jsme na anglickou verzi práva,
takže jsme ji přemástrovali a Popron ji v roce 1994
vydal. Hodilo se to i proto, že se tentýž rok
připravovala Alešova sólovka.

Růže a Legendy
(1994 – 1995)

Mach: Bývaly doby, kdy jsem skládal do šuplíku,
abych měl, kdyby bylo potřeba, nějaké skladby
v zásobě. A protože mi těch sirotků začínalo být
líto, napadlo mě, že by nebylo od věci zkusit je
vydat. Tehdy jsem byl o něco mladší a měl jsem
takové nárazové vlny vysokých ambicí a vlastní
album by mé touhy určitě uspokojilo. Problém byl
v tom, že nejsem zpěvák. Tak jsem přemýšlel, jak
to s tím zpěvem vyřešit. Viděl jsem to tak, že by
každou písničku mohl nazpívat někdo jiný, a tak
jsem předběžně oslovil Josefa Vojtka, Roberta
Kodyma, tuším, že také Davida Kollera a určitě
některé další, a také Aleše Brichtu. Plynuly týdny
a tehdy mi Aleš sdělil, aA zapomenu na ostatní
zpěváky, že to nazpívá klidně celé, neboA na
Popronu o to mají zájem. BodejA by ne, Aleš byl už
tehdy známá osobnost a kdyby album vyšlo pod
jeho jménem, mohlo by mít o úspěch postaráno.
Trochu to sice hatilo mé plány, ale řekl jsem si, že
když to bude Alešova deska místo mé, spíš se
dostane mezi lidi. V opačném případě by byl
kupující nejspíš jen jeden, a to já sám. Takhle
nějak se tedy zrodila Alešova sólová dráha. Nechci
si tím přivlastňovat žádné zásluhy, dřív nebo
později by se tak stejně stalo, byl jsem snad jedině
katalyzátorem, který věci trochu uspíšil.

Brichta: V okamžiku, kdy jsem dělal Zemětřesení,
byli chlapci trochu kyselí. Já nechtěl dělat sólovou

Bob Vondrovic si zahrál Proč a pokřtil Salto

Z klipu Zase spíš v noci sama
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Nezkouším řešit komplexy v davu
nezkouším bejt sjetej

nebo vykropenej
a taky nezkouším si

nechat blbnout hlavu 
nezkouším honit si ego 

a bejt zabedněnej

Moc se mi líbí, 
když se na ulicích tančí

to se mi líbí, 
když se koná velká party

Ale nesnáším ty levičácký kecy
nesnáším

ty stáda znovu podvedenejch
a taky nesnáším, 

když ničej nějaký věci
nesnáším 

zas platit za pár vymaštěnejch

Moc se mi líbí, 
když se na ulicích tančí

to se mi líbí, 
když se koná velká party

moc se mi líbí, 
když se spousta lidí baví

to se mi líbí, 
když se radujou a slaví

Nemám rád velkovýkrm
cheesburger, kentucky fried chicken

vadí mi smrad z nákla-áků
kluby zavřený a špína vlaků

Vztekám se na úřady
nevím od čeho jsou vlastně tady

pokrok začíná mě děsit
taky přemejšlím te-, jak to řešit dál

Klidně a� se kouří tráva
každej a� má svoje práva

vláda, když chce zvedat daně
a� se přežere a chcípne na ně

Nechci velkomožný pány
další nový mafiány

život začíná mě děsit
taky přemejšlím te-, jak to řešit

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta

�2)

desku. Do ní mě uvrtal Mirek Mach, když mě přesvědčoval, že má
některé písničky, které nemůže u Arakainu udělat. Popron se toho
chytil a řekl, aA to zkusíme, že má o desku zájem. Kluci byli naštva-
ní a argumentovali tím, co se bude dělat, že tedy Arakain nevydá 
letos žádnou desku. Dohodla se tedy deska z převzatých písniček,
Legendy, a řadová deska že bude o půl roku později. Natočili jsme
tedy moji sólovou desku. Z ní najednou zafungovaly skladby Barák
na vodstřel, Výlet do bájí a maNarská Omega neboli Dívka s perla-
mi ve vlasech, a deska se prodávala jako blázen. Kluci mě i Mirka
obviňovali z tříštění sil. Nejvíc asi Mirka, který to prý začal tím,
když jel s Olympikem turné Prázdniny na Zemi II. Kluci pořád rem-
cali a mleli, já si myslím, že to bylo na jedné straně neukojené ego
a na druhé straně i závist kvůli penězům. Argumentovali tím, že se
nesoustředíme na Arakain. A pak Zdeněk Mirkovi v nějakém hovoru
uvedl, že si lepší věci necháváme na sólovky, když předtím tvrdil,
že ty naše hovadiny nebude hrát a ani poslouchat. To je paradox!

Urban: Na Zemětřesení si Aleš vyzkoušel, že to jde i jinak a bez
Arakainu. Autorsky se u nás nedokázal prosadit – hudebně byl už
trochu jinde. Další z impulzů byl třeba i ten, kdy mu Doležal při
natáčení předhazoval, že až taky prodá padesát tisíc desek jako on,
může mu něco vytýkat a v hudební diskusi s ním soupeřit. Řekl
bych, že tyhle věci ho pobízely k tomu, aby uplatnil pár svých
starých skladeb a zkusil něco sám. V té době se také stával díky
muzikálu Jesus Christ Superstar a účinkování v projektu Zemětřesení
populárnější jako jednotlivec. Účinkování v muzikálu mu prospělo
i po hlasové stránce, denně se tam zkoušelo a několikrát týdně
zpíval. To bylo na hlase znát! Sice už se nikdy nedostal do polohy,
jakou měl před hlasovou krizí v roce 1991, ale získal znovu jistotu. 

Kub: Po Zemětřesení na Popronu zjistili, že se Brichta dá prodat
i jinde. Měli jsme pauzu, nějaké koncerty se asi přesouvaly a cítili
jsme, že dojde k nějakému konfliktu. Byli jsme hodně naštvaní, co
Aleš s Mirkem udělali. Já tvrdím, že kdyby nedošlo k jejich sólovce,
Arakain by byl dneska dál. Kdyby energii, kterou věnovali těmto

Strůjce sólové dráhy Aleše Brichty
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projektům, dali kapele, měla by lepší pozici. Aleš
by psal lepší texty, lépe by zpíval, trh by se tolik
nesytil. U Mirka nás mrzelo, že ačkoliv předtím
kvůli Alešovi odešel, po návratu s ním natočil
desku. Muselo mu být jasné, že nás ostatní nasere.
Alešovi zazlívám, že popu-
laritu, kterou nasbíral za
dobu svého působení
u Arakainu, vzal a zúročil
jenom pro sebe. My jsme
s ním vytvořili určitý
potenciál, a ten on sebral
a použil ho pro svůj
komerční záměr.

Žežulka: Dostal nabídku
a šel do toho. Na druhou
stranu jsem měl pocit, že
ho Arakain úplně neuspo-
kojuje, tak vydal sólovku.
Jen jsem si myslel, a to byla
asi domněnka celé party, že
vydá jednu desku a nechá
toho. Že se bude dál sou-
středit na kapelu. Jenže on
k tomu přičichnul a jel dál. 

Urban: Při první sólové desce tvrdil, že má takový
autorský přetlak, že mu nezbývá nic jiného, než
vydat sólovou desku, protože se neuplatní
v Arakainu. Já se nemohu zbavit pocitu, že kdyby
se skupině nadále věnoval tak výrazně, jako se
nyní věnuje svým sólovým aktivitám, Arakainu

Start vlastním směrem

Mirek s Alešem našel společnou řeč
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Bejval jsem mladej, 
bejval jsem jemnej

fešáček něžnej a neposednej
bejval jsem živej, 
bejval jsem hravej

panáček vzteklej a pěkně dravej

Nebál se do tmy, dobře se bavil
za večer klidně desetkrát zdravil
nerad se dusil zavřenej v gumě
poctivě cvičil, co musím umět

Mějte se hezky
to už se nedá zvládat

copak je těžký
chtít trochu klidu žádat

Proč mě celej život honí
honí, dokud neuhoní

honí tak, že z toho zvracím
a jak stárnu, chutě ztrácím

Proč mě celej život honí
honí, dokud neuhoní

honí ve dne, honí v noci
lidi, to jsou vážně cvoci

Pořád to samý, jak přes kopírák
jsou jiný cesty, může to jít jinak

přiznám to rovnou, 
proč bych se styděl

tuhle jsem v krámě pár kámošů viděl

V regálu stáli, hezky se smáli
ti každýmu by radost udělali

jak mechanický, tak elektrický
by spolehlivě fungovali vždycky

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�2�

by to určitě prospělo. Další pikantností bylo i zjištění, že na desce
bude spolupracovat s Mirkem Machem… To jsme my ostatní neče-
kali! Tehdy nastalo v kapele mírné období chladu a dlouho trvalo,
než se vztahy uklidnily a hrany otupily, zvlášA poté, kdy se první
sólovka dobře prodávala a Aleš se stal hvězdou. 

Mach: Abych byl přesný, nebyli jsme si jistí, jak budou fanoušci
reagovat. Album bylo celkově o dost měkčí než Arakain a lidi Aleše
do té doby jinak než s Arakainem neznali. Jaké bylo naše překva-
pení, když jsme za něj dostali Zlatou desku (ostatně jako za všech-
na následující). Další ocenění na sebe nedalo dlouho čekat, za pár
měsíců se Růže pro Algernon stala platinovou. S takovým zájmem
fanoušků jsme vůbec nepočítali a myslím, že ani firma.

Brichta: Přemýšleli jsme, co se bude dělat dál, a vymysleli EP neboli
mini CD. Za týden se všechno natočilo, jediný problém byl s texty,
muzika byla vlastně hotová. Původně měla být deska v angličtině,
což chtěli jak kluci z kapely, tak lidi z vydavatelství. Já se pak na
Popronu pohádal, že když bude deska v angličtině, nebude nikoho
zajímat. Přesvědčil jsem je, aby řekli klukům, že na české texty
mají požadavek oni jako firma, a to, myslím, bylo hodně důležité
pro úspěch desky. Některé z textů jsem psal doma, třeba Slečnu
Závist nebo Derniéru, něco cestou ve vlaku a něco až ve studiu.
Popron nakonec rozhodl, že na CD vydá všechny písničky, které se
natočily, byA to mělo jen nějakých osmadvacet minut. A najednou
měl Arakain Zlatou desku. Legendy jsou bombastické v tom, že se
nám podařilo trefit se do nálady těch známých skladeb tak, že je
lidi vzali. Proto se jich prodalo hodně.

Urban: Legendy byly důsledkem situace, kdy jsme věděli, že
s řadovou deskou nemůžeme na trh, neboA vyšla sólová deska
Aleše. Řekli jsme si, že uděláme pár převzatých věcí jen jako maxi-
singl. Popronu se nápad líbil a měl o takový experiment zájem.
Připravilo se osm skladeb, které ale vyzněly po natočení natolik
dobře, že se vydavatel rozhodl zveřejnit všechny písně v rámci
regulérního CD, i když s velmi krátkou stopáží. To jen na vysvětle-
nou, protože se lidi hodně ptají, proč je deska tak krátká. Už nevím,
jak vznikl ten první impulz. Nejdříve jsme si ale určili stáří vybíra-
ných skladeb, a to tak, že nebudou mladší než z roku 1980. Každý

Zlatá a Platinová deska za Růži
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napsal deset písniček, někde jsme se shodli, jinde
alespoň na autorech a nakonec jsme klasicky
demokratickým způsobem rozhodli, které budeme
točit. My jsme nejdřív byli proti českým textům,
Aleš je ale prosadil a určitě to bylo dobré rozhod-
nutí. Výborně udělaní jsou například Beatles, na
něž dělal aranže Zdeněk. Už když přinesl demo-
snímek Eleanor Rigby, byl hodně dobrý a přesně
v našem stylu. Perličkou je i 'Machovo-Lordovo'
klávesové sólo na kytaru. Také jsem byl rád za své
vzory z mládí, americké Grand Funk Railroad,
a jejich legendární cajdák. Deska byla hotová za

sedm dní včetně natoče-
ní a smíchání!!! Za
Legendy jsme nakonec
dostali Zlatou desku
a jestli se bude nadále
prodávat  jako dosud,
možná bude i platina! Při
jejím přebírání jsem
říkal, že moje radost
trochu hořkne tím, že
vyhráváme cizími písnič-
kami. Po třinácti letech
našeho hraní takového
ocenění docílíme až
v momentě, kdy udělá-
me desku převzatých
písniček. Daleko raději
bych viděl Zlatou desku
za naše vlastní. 

Samozřejmě nejvíc desku proslavila Slečna Závist,
legendární uriášovská Lady In Black, kterou jako
jedinou 'naši' pecku hrají v rádiích. 

Svět je plný paradoxů a chápeme, že Zlatá deska
tak dostala trochu matný lesk. Přestože se kritiky
v časopisech často otíraly o originály a vesměs
desku nepochválily – a tady platí staré známé
přísloví, že pokud se album nelíbí novinářům, tak
se bude dobře prodávat – s chutí se páni redaktoři
přišli na křest a předání Zlaté desky najíst. Holt,
svět je plný paradoxů! (Němec)

Naladěni na stejnou notu

Se Slečnou Závist se Arakain dostal i do televize
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Něžně hladím tvář tvou rozespalou
proč se budím, když měl bych spát

mý prsty hrajou svou hru dotýkanou
nepřestanou tě dlouze zvát

Sen ti radí, dává na vybranou
co tě nudí, co spoutává

vůně klamou zprávou odeslanou
nechám stranou, co zůstává

Nejsem já
v sobě se sám už nevyznám
co chtělo, že já nejsem já

nejsem já
tvý boky a víc už nevnímám

tvý tělo a já nejsem já

Noční fámy sami si záviděj
snad odeženou tvůj tichej pláč
do svítání se změníš v orchidej
nebo jsem jenom špatnej hráč

Nevěř slovům a láskám pierotů
noci jsou vlahý, mám zrádnej plán

klaníš se bohům, co sázej na slepotu
možná se trochu ti vážnej zdám

Zná kletby sarkofágů
pán – vládce dávnejch mágů

mystickejch sil
bůh slunce hrobku žádá

otroci kvádry táhnou
pro věčnost těch, co vládnou

krev v ranách pálí
bič znát ti dává, kdo je

Král moci dne i noci
král – Farao

Má hlavy psů a ptáků
pán skarabů a znaků

pyramid stín
největší z nich sám skládáš

zlatá je maska tváře
poklekni před oltářem

jen přistup blíž
bůh znát ti dává, kdo je

Modlám víry
znamením síly

mudrcům naslouchej
sfinga tě hlídá
podoby střídá

před ní se ukláněj

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta

���

Mach: Nevím, byl-li to Popron nebo my, kdo přišel s nápadem
natočit coververze zahraničních rockových hitů, každopádně nás
čekalo natáčení alba, které dostalo název Legendy. Na koncertech
jsme v přídavku hrávali jednu nebo více převzatých věcí a byly to
skladby, které se líbily jak nám, tak fanouškům – nebylo tedy zase
tak těžké s takovým nápadem přijít. Každý jsme si vybrali jednoho
nebo dva favority, které bychom rozhodně na desce chtěli mít,
a pustili jsme se do práce. Natáčení proběhlo opět v ostravském
studiu Citron a – kupodivu – hotové to bylo za týden. Jo, když jde
kapela do studia dokonale připravená…

Kub: Beatles jsem chtěl vždycky udělat v téhle verzi. S Jirkou jsme
taky chtěli jezdit třeba tancovačky s převzatými písničkami. Tam asi
vznikla myšlenka natočit Legendy a dohodli jsme se na tom společ-
ně. Byla to pohoda, skladby byly vymyšlené, jenom se udělaly
aranže a Aleš napsal texty. Za týden to bylo natočené a šlo vlastně
o sranda projekt. Nechtěli jsme použít všechny připravené písničky,
ale nakonec to dopadlo tak dobře, že z toho je celé CD.

Žežulka: Natáčení Legend bylo docela hektické. Desku jsme měli
natočenou za týden. Je fakt, že jsem se na natáčení moc nepřipra-

Zdeněk ladí druhý hlas

Živé inferno

MUZIKA
J. Urban 
TEXT
A. Brichta

I����
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voval a kluci mi pak nadávali, že jsem se na to
vykašlal. Jen jsem si to rozepsal do not, ale to
dělám vždy. Byly to skladby, až na pár výjimek,
které jsem ani neznal. V té době ve studiu Citron
natáčel Olda Krejčoves s Davidem Kollerem a Olda
mi pak říkal, že mi kluci tak trošku myli záda. Víte,
jak je ten fór, když tři muzikanti sedí spolu v hos-
podě u stolu, všem se chce strašně chcát, ale nikdo
z nich nejde, protože se bojí, že by mu zbylí dva za
jeho nepřítomnosti umyli prdel. (smích) Nakonec ta
deska byla úspěšná. 

Mach: Album Legendy se od ostatních výrazně liší.
Je ze všech nejkratší, jsou na něm –
a to výhradně – cizí skladby, natá-
čení trvalo nejkratší dobu a jako
jediné si vysloužilo ocenění Zlatou
deskou. U Popronu jsme se koneč-
ně začali cítit jako doma. Jak říká
ředitel Alan Piskač: „Hlavně že
jsme kamarádi.“ Jako jedněm
z mála interpretů, zastupovaných
touto firmou, je nám povoleno
v prostorách Popronu kouřit. Jak
opět Alan prohodil: „Vždy9 jste se
o to, kluci, zasloužili sami.“ Abych
to uvedl na pravou míru, musím
k tomu dodat, že muzikanti, kteří
dostali Zlatou desku, smějí si
– v jinak nekuřáckém prostředí –
zapálit. To má také Popron velké
štěstí, protože Aleš Brichta a cigare-
ta jsou nerozlučná dvojčata.

Brichta: Management nám sdělil, že turné na
Legendy stále nemůže prodat, že se bude muset
spojit dohromady s mojí sólovkou. Jela se šňůra,
kdy jsme hráli věci ze Salta, z Legend a z Růže pro
Algernon. Tam vznikly opět třecí plochy, když
Zdeněk prohlásil, že na to, aby hrál s Arakainem ty
moje sračky, by musel dostat alespoň patnáct tisíc
za koncert a že se na to může vykašlat. Nakonec se
ze sólovky hrály asi tři písničky, ale Zdeněk s Jirkou
v nich zpívali sbory tak falešně, že jsem měl dojem
(jak jsem později zjistil, zřejmě oprávněný), že to
snad dělají schválně.

Urban: Turné Legendy vzniklo po zvláštní poradě
všech zainteresovaných činitelů, kapely, firmy
Popron a managementu Sokol's Power Voice.
Propojili jsme v koncertním programu arakainovské
Legendy s Alešovou sólovkou. Poprvé se objevilo
odděleně spojení Aleš Brichta a Arakain. Repertoár
byl lehčí, zábavný a v podstatě nebylo v tomhle
období co jiného hrát a desky si asi vzájemně
pomáhaly a doplňovaly se.

Žežulka: Turné Aleš Brichta a Arakain. Nevím,
jestli tohle slovní spojení nám pomohlo, nebo ne.
Jestli díky tomu začalo chodit víc lidí nebo míň.
Neznám žádné procentuální odhady, takže si
myslím, že jsou to jen dohady a spekulace.

Kub: Byly to jednoduché věci, hrály se mi celkem
dobře, i když jsem to bral spíš jako nucené zlo,
které nakonec nebylo tak úplně blbé. Je to popík,
ale Mirek by na druhou stranu nedělal žádné
sračky. Možná už jsme se i smířili s tím, že to jinak
nebude, takže proč se zbytečně nervovat. Brali
jsme to už asi i tak, že si vzájemně pomůžeme.

Brichta: V době, kdy ještě ostatní kluci neměli mo-
bilní telefony, jsme se různě sjížděli. Jezdili jsme
pro Mirka do Kyjí, pro Jirku do Strašnic a Zdeněk
vždycky k někomu z nich přijel. Před koncertem

Vlasta Henych křtí legendě Legendy

Palác kultury v Praze
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Tak běžte pryč madam
za břicho se popadám

běžte pryč madam
depresím nepropadám

běžte pryč madam
já nejsem tlustokombajn

už vás mám madam
žeru a nepřiberu

Běžte pryč madam
biftekům neodolám
běžte pryč madam

prostě víc vážně nedám
běžte pryč madam

co z kostry zbylo by vám
proč vás já madam

seru a nevyseru

Nedám ti víc než je povinně
se smrtkou v baru radši paříme
já nejsem ten, kterej ti promine

kašli už na střeva
vždy� mozky jsou to pravý

Nastavte svý uši
vypouštím přání

klokotá v mý duši
a pěkně slipům sluší

nastavte svý tělo
moje se brání

IQ mu neslušelo
prdělo jako dělo

Tak běžte pryč madam
nejdelší z těch, který znám

běžte pryč madam
hlavu si utrhnu sám
běžte pryč madam

tasemnic Hitler i Faun
proč jste můj madam
pyj v tělu při poměru

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta
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v Pardubicích jsme čekali u Jirky na Zdeňka, pak jsme mysleli, že je
u Mirka a dvě a půl hodiny před koncertem jsme nevěděli, kde je.
Přijeli jsme do Vinoře, Zdeněk seděl na zahrádce s tchánem, popí-
jel pivínko a usmíval se. Když uviděl našeho transita, tak ztuhnul.
Jak jsem se pak dozvěděl, hned se ptal manželky: „Kolikátého že je
dneska?“ Zdeňka, převlečeného během čtyřiceti vteřin, jsem ještě
do té doby neviděl. Nastoupil do auta, všichni mlčeli, Zdeněk asi
pět minut také a pak říká: „Já vím, kupuju flašku beama a dneska mi
můžete všichni říkat: 'Ty čůráku!'“

Žežulka: Další nepěkný zážitek jsem měl, když jsem zapomněl na
koncert. Odjel jsem na kole do hospody, sypal do sebe grogy
a radoval se ze života. Najednou přiběhla máma s tím, že jí volal
Brichta, kde jsem? Naložila mě i s kolem do auta a frčeli jsme na
kšeft. Přijel jsem, zasednul a hrálo se. 

Brichta: V Pardubicích před námi hráli Kabáti. Milan Špalek přišel,
že mají zvukovku, otevřel futrál od basy a ztuhnul: „Ty vole, já
cvičil!“ Po celých Pardubicích pak sháněl baskytaru, protože si ji
doma do futrálu zapomněl vrátit. U Špalka to byla klasická záleži-
tost, protože když začínal sezonu, šel kupovat čisticí prostředky,
aby dostal z kytary špínu a prach, který se na ní zatím uložil.

Jelikož je Marek jeden z nejlepších bubeníků v republice, stal se
postupem doby vyhledávaným studiovým hráčem. Vedle Arakainu
a vlastní kapely W8 bubnoval na několika deskách různých inter-
pretů, odjel i turné v zahraničí se skupinou Kritická situace
a podílel se na několika albech Dana Landy. (Němec)

Žežulka: Ondřej Soukup přišel za profesorem Veselým, že produ-
kuje desku Landovi a potřebuje bubeníka. Veselý doporučil mě.
Když jsem slyšel jméno Landa, tak se mi hned vybavilo, jak mě
skinhead mlátí pálkou přes kebuli. (smích) Měli jsme sraz ráno před
barákem Soukupa, asi po půl hodině přijel obrovský bavorák a z něj
vystoupily dvě nabušené gorily. Ptal jsem se sám sebe, jestli tohle
mám zapotřebí! Zase jsem viděl ty pálky… Jenže za pár hodin jsem
poznal, že Dan Landa je úplně někdo jiný, než jak jsem ho vnímal
předtím. Normální, pohodový kluk. Dokonce bych řekl, že je mezi

Ve studiu je doba dlouhá a ženské daleko
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námi sympatie. Důkazem toho je i to, že mi jednou
zavolal s tím, že se mu stal průser. S někým natáčí
a nějak mu to nejde. Byl jsem potěšen, že se obrá-
til právě na mě. Jednalo se o muzikál Krysař, který
se znovu vrací na scénu.

Mach: Po úspěchu sólové desky Alešovi narostla
křídla, a tak se zrodila deska Pavly Kapitánové,
kterou produkoval, a to i finančně. I když je Pavla
vynikající zpěvačka a album také není k zahození,
například balada Nevěřím od Jirky Urbana je
skvělá, dokonce i v rádiích ji hráli každou chvíli,
očekávaný úspěch se nedostavil. Ale aspoň jsme si
my muzikanti na desce dobře zahráli. 

Brichta: Když jsem slyšel poprvé Pavlu
Kapitánovou, tak jsem zalapal po dechu, protože to
je Janis Joplin jak vyšitá. Po představeních jsme
s celou partou z Ježíše chodili do baru nebo do

hospody, kde se hrálo na kytaru a zpívalo. Dostala
mě tím, jak výborně zpívá, tak jsem jí nabídl, že
bych jí zkusil vyprodukovat desku, až bude prostor
a čas. Po zkušenostech, které jsem měl s natáčením
své desky, jsem jí navrhl, že by možnost byla.
Kamarádil jsem se v té době s Ottou Kočvarou a do-
hodli jsme se, že bychom zkusili společnými silami
sehnat peníze a Pavle desku vyprodukovali společně
s Popronem. Desku vlastně točila stejná parta, kte-
rá nahrála moji sólovku, s tím rozdílem, že kvůli
bluesovějšímu zvuku mě napadlo oslovit Petra
Roškaňuka. Od té doby vlastně s Petrem spolupra-
cujeme trvale. Kluci dodali muziku, já celé album
otextoval a dodnes jsem přesvědčený, že jde o ne-
doceněnou desku. I když se písnička Nevěřím hrá-
la v rádiích dost, asi si ji lidi s deskou Pavly nespo-
jili, těžko říct proč. Neprodala se nijak zázračně,
přestože ti, kteří ji mají, tvrdí, že se jim deska líbí.
Dá se říct, že jsme do projektu i pár korun zahučeli,
ale nelituju toho, protože z něj mám dobrý pocit
a i Pavle určitě deska pomohla. Byla to vlastně
moje první produkce pro někoho jiného a vzpomí-
nám si, že to hrozně vadilo manželce. Tak jsem se
naštval a vsadil se s ní, že ta deska bude zlatá.
Kdyby ne, měl jsem zaplatit dlaždice do předsíně,
kuchyně a obýváku (které jsem v bytě prostě
nechtěl). Prohrál jsem, ale přiznávám, že jsem je
prostě odmítl koupit. To je snad jediná prohraná
sázka, kterou jsem odmítl splnit.

Volání o pomoc
(1996)

Brichta: Když jsem slyšel demosnímky na S.O.S.,
byl jsem úplně zhnusený. Vůbec se mi nelíbil
materiál, který měli kluci připravený. Zdálo se mi,
že je to o ničem a některé věci mě vysloveně štvaly.
Byl jsem z nich otrávený a nedaly se na ně vymyslet
žádné melodie, protože harmonie se tloukly.

Obsahovaly spousty půltóno-
vých nesmyslů, s nimiž pánové
odmítli cokoliv dělat. Tvrdili,
že jsou autory, takhle to
vymysleli a nebudou s ničím
hýbat. Mysleli si, že jsou
generálové, měli patent na
rozum a každý byl ´pan
nejvyšší šéfproducent´. Celé
natáčení bylo nějaké divné.
Specialitou na desce jsou
rozepsaná autorství a produk-
ce. Zřejmě v tomhle případě
klukům šlo o peníze z Popro-
nu, jinak si to neumím vysvět-
lit. Po vydání alba jsem ihned
prohlásil, že mi nesedí a že je
to deska, za kterou si,bo-
hužel, nestojím. Není tam, kde

Marek se stal vyhledávaným studiovým hráčem

Mirek, Aleš a Petr Roškaňuk
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Vyčpěly srdce
a city šly spát

vzpomínky zanášel prach
stokrát jsem platil

a stokrát sny ztratil
tohle se nemělo stát

Mučí mě pamě�
na dotyk tvejch rtů

nikdy jsem nezapomněl
před tebou te- stojím

sám sebe se bojím
necouvnu, i když bych měl

Co kdysi jsme začli
to zůstalo v nás

víš sama, že neodoláš
ten -ábel, co čekal
a tenkrát mě lekal

má tvý tělo i tvou tvář

Lásku jsem bral a nedal
neslyšel její hlas

tebe chtěl, tebe hledal
Šeherezád

Čas se vrátil
znovu se všechno točí

den se zkrátil
noc má zas horkej šat

-ábel hlásil
se k laserům ve tvejch očích

já se trápil
kdes byla – Šeherezád

Ústy stírám
tvou rosu, tvojí vláhu

dál tě svírám
te- nesmí nikdo spát

proč se stmívá
proč slunce mění dráhu

odpovídám
pro tebe Šeherezád

Zas uvnitř hořím,
všechno se vrací

poj- ke mně, 
jsi ve mně královno noci

jsme kapky v moři, 
medůzy, draci
poj- ke mně, 

jsi ve mně královno noci

Proč láska bolí, 
lže o tvých krocích

poj- ke mně, 
jsi ve mně královno noci

slzy jsou solí, 
bičem tvé noci
poj- ke mně, 

jsi ve mně královno noci

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

��#

by měla být. Po delší době si myslím, že polovina věcí je dobrých,
ale měly být jinak zpracované, a druhá polovina je bláto. Po čase
jsem i z kluků nabyl dojmu, že nejsou až tak přesvědčeni o kvalitě
S.O.S., kterou mohutně obhajovali. Asi si uvědomili, že tudy cesta
nevede, což se pak projevilo v materiálu na desku další.

Urban: S.O.S. vznikalo v takovém rozpačitém období. Aleš se
soustředil na svůj projekt, jeho propagaci, a po jeho úspěchu počí-
tal s pokračováním. Materiál připravený na desku se mu, nevím
proč, nelíbil a nepřistupoval k němu s důvěrou. Prodejní čísla
později o S.O.S. hovoří jako o nejprodávanějším albu druhé poloviny
devadesátých let, což o něčem jistě svědčí! Ale nakonec ze studia
vyšla standardně dobrá arakainovská deska. Myslím, že ve sklad-
bách je díky charakteristickému syrovému zvuku Petra Slezáka ze
studia Citron znát mírné přitvrzení, ale jinak materiál poměrně
dobře koresponduje s předchozím Salto Mortale. Také jsme pokra-
čovali v aranžérské linii nastolené předchozím titulem. K desce
vznikl i klip, u Arakainu poprvé natočený na filmový materiál. Režie
se ujala Mirjam Miller, partnerka Dana Landy, která měla zkušenosti
z Německa a dost zajímavých vizí o tom, jak by měl klip vypadat.
Bohužel posléze došlo k omezení finančního rozpočtu, takže se

Z natáčení klipu ke skladbě Páteční flám

Z kolekce pro S.O.S.
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scénář omezil pouze na levnější interiéry a děj
zůstal trochu nesrozumitelný. Také jeho barevné
provedení není nejšAastnější, celý je utopený ve

tmě. Ale zase jsme se u toho vyblbli, já coby
barman a chlapci jako zvláštní zmutované figury
včetně expresivních masek a kostýmů. Pikantní je
i účast skupinky transvestitů, kteří skvěle zahráli své
dámské role a já chvílemi nevěděl, jak je mám
oslovovat! Jako u každé klipové skladby měla
písnička Páteční flám také největší ohlas na
koncertech.

Kub: Na dalším albu Arakainu se projevilo, že Aleš
jej dělal absolutně s nechutí. DoteN tvrdí, že S.O.S.
je špatná deska. Zhaněl ji dřív, než začal psát texty.
Disk hraje dobře, zvuk vyrobil Petr Slezák, a ten
dělá bigbítový sound, podobně jak to praktikoval
Dodo. Měl jsem připravené a propracované prak-
ticky hotové písničky, protože materiál vznikal po
delší pauze. Jelikož došlo k různým záštím, dohodli
jsme se, že skladby podepíšeme společně
Urban/Kub/Mach a produkci vyjádříme tak, aby
vystihovala skutečný podíl práce. Písničky jsme
aranžovali my čtyři bez Aleše a Brichta s námi
aranžoval zpěvy. Nemohli jsme se pořád dohod-
nout, tak se to nakonec vypsalo v podobě, jak je
uvedeno v bookletu.

Mach: Řekl bych, že albem S.O.S. (z toho se poně-
kud vymykají Arakain 15 Vol. 1+2) končí jedna éra
skupiny. V posledních letech jsme byli firmou
– a možná že i sebou samými – mírně tlačeni do
'komerce'. Ono je opravdu těžké vydat takovou
desku, aby se o ní lidi dozvěděli a přitom abychom
s ní byli spokojení. Na Popronu nám vytýkali, že
v rádiu to bez 'cajdáku' nepustí, tak jsme se snažili

Zdeňkův mušketýrský knír

Sebranka zoombie
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Nejsem špatnej
to jen říkaj, 

že se moc rád peru
nejsem špatnej

jen svůj názor hájím rád
když se zatnu
jsem kapitán, 

jenže bez škuneru
když se zatnu

tak žádná pohoda, 
žádná dohoda

Poj- – máme to daný
Poj- – povídám
držím tě pevně

Poj- – všichni jsou zvaný
Poj- – povídám
přidej se ke mně

Do zdi, do zdi
neuhejbám stranou

do zdi, do zdi
mlátím do ní hlavou

do zdi, do zdi
rozbijem jí celou
a žádná pohoda, 
žádná dohoda

Nejsem špatnej
jenom často nedbám na soupeře

nejsem špatnej
jen chci říkat, 
co bych rád

když se zatnu
prostě nesnáším zavřený dveře

když se zatnu
tak žádná pohoda, 

žádná dohoda

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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na album vždycky nějakou takovou skladbu propašovat. Výsledek
byl ale stejně nulový, takže postupem času tahle naše snaha vymře-
la a dnes už točíme desky takové, jaké se nám líbí ve všech směrech
– alespoň doufám, že to tak je.

Žežulka: S.O.S. se kritikům moc nelíbilo. Oproti předchozím
deskám je asi trochu slabší, i když je tam pár dobrých pecek.
Nevím, čím to je, nahrávali a skládali jsme ji zcela normálně jako
předchozí i následující, tak nevím. 

Kub: Na Slovensku vznikl první mediální konflikt. Přišli za námi
nějací novináři, my zrovna byli naštvaní na Aleše, a tak jsme mu to
s Jirkou opepřili. Oni to otiskli a Aleš nám to asi do smrti nezapo-
mene. Mezi Alešem a kapelou byly vždycky konflikty. My jsme si
o tom pustili hubu na špacír, ne že by to byly nepravdivé věci,
ale neměly se říkat na veřejnosti. Je to z extrému do extrému.
Můžeme se na to dívat tak, že to byla krásná dvacetiletá kariéra
nebo kariéra plná hádek. To je asi v každé kapele, jde o to, jak
citlivě se to podá.

Urban: Kdyby Aleš odešel na sólovou dráhu, určitě bych Arakain
nepoložil. Logicky bychom se snažili vyhledat nového zpěváka,
a i když by to trvalo třeba rok, než by se kapela postavila na
nohy, jeli bychom dál! Tvrdím, že nikdo není nenahraditelný!
Je to jen otázka zvyku. Myslím, že i naši fanoušci by chtěli,
abychom pokračovali dál. Arakain přece nestojí a nepadá se
zpěvem! Je to komplexní kapela, kde je vyváženost instrumentace,
muziky a zpěvu v jedné rovině.

Takhle se Aleš vystrojil na klip ke své ’Bestofce’
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Patnáctky
(1997)

Brichta: S výběrem na 'Patnáctky' byl trochu
problém. Kluci trvali na tom, že se staré věci musí
natočit znovu, protože záznamy z koncertu nepři-
padají v úvahu. Ztratilo to trochu autentičnost, což
ale nebylo to hlavní, o co šlo. Potvrdilo se, že
skladby, které nebyly natočené a nahrály se
s novým zvukem a v novém hávu,
jsou najednou strašně silné.
Samozřejmě že kdybych měl dnes
napsat Metalománii, tak bych se
musel stydět, protože působí
trapně a dětinsky. Ale v té době
jsme byli mladí kluci a takhle jsme
to cítili. Brali jsme to tak, že to je
ta správná opozice a protest.
Písnička vznikala v určité době
a podle toho vypadá. Předělaly se
některé aranže, ale neznamenalo
to, že budu předělávat i texty.
Nechal jsem je proto tak, jak byly.
Princip byl v tom, zachovat
původní písničky a nahrát je s no-
vou, ostřejší aranží. Další výběr
z toho, co jsme kdy natočili, byl,
myslím, dost slušný a reprezenta-
tivní.

A přesně tento model je uplatněn na albu
Archeology. Prastaré skladby jsou oblečené do
současného zvukového kabátku, který je vyšívaný
vyspělou instrumentací, jež konečně vyzdvihuje
kvality skladeb. Ačkoliv některé texty již dnes
neplatí, jsou ponechané v původních verzích jako
dokument doby. (Němec)

Urban: Na 'Patnáctkách' se uplatnil stejný model
výběru skladeb jako vždy. Princip demokracie.
Věděli jsme, že vytvoříme výběr toho nejlepšího,
co Arakain kdy zaznamenal na deskách, a budeme
se muset dotknout i něčeho, co ještě nikdy nevyšlo,
ale přitom to v minulosti byly výrazné
milníky našeho repertoáru. Proto se vyhra-
baly staré skladby Rebel, Jsem trochu jako,
Metalománie, M jako metal a další, takže se
na obě kompilace dostalo po šesti nikdy
nenahraných písničkách. Pak následoval
výběr z desek a bonus novinky; na prvním
dílu dvě, na druhém jedna. Bylo jasné, že
patnáct let se nedá obsáhnout jednou
deskou, tak už se dopředu naplánovalo, že
bude jedno CD na jaře a druhé na podzim.
Poté nás kritizovali, že je přearakainováno
– přebrichtováno, protože během dvou let
bylo najednou našich desek hodně,   včetně
obou 'Patnáctek' v podobě dvojcédéčka
s jinými bonusy, vydaného dodatečně

firmou Popron. Práce to byla radostná a poměrně
překvapující v tom smyslu, jak vylezly staré pecky.
A bylo zajímavé srovnat, jak jsme je v době vzniku
zahrát lépe neuměli a jak najednou vyzněly, když
už nějak umíme hrát i aranžovat. Písničky dostaly
nový rozměr, smazal se letopočet jejich narození a
staly se součástí koncertního programu. Lidé nám
prominuli i z dnešního pohledu úsměvné texty, ani
„…na bundu připněte si písmeno M, M jako me-
tal…“ se nestalo terčem kritiky. Uvědomil jsem si, 

že Arakain má v sobě skladatelský potenciál a ještě
něco, co způsobilo to, že je dneska tam, kde je.
Dokázali jsme tehdy zahrát – by< neuměle – věci,
které vezmou lidi i dnes. Brali jsme výročí jako
určitou rekapitulaci, ukončení jedné další etapy
a milník, který je dobré v určitém stadiu udělat.

Mach: Patnáct let existence skupiny je opravdu
hodně dlouhá doba. Tak dlouho leckdo nevydrží
s jednou manželkou a v Arakainu je těch manželek
pět a žádná hlava rodiny, která by je vykázala do
patřičných mezí. I když to je možná důvod, proč to
pořád klape.

Výroční Lucerna plná pyroefektů

Nabitá Lucerna vlévá krev do žil
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Zase jsme špatně spočítali
poukázky nadšení a chvály
Couváme divným směrem

kličkujeme jako had
pak dopředu se ženem

a chceme určovat

Už burácí k nám millenium
co napoví novej čas

Už burácí k nám millenium
co odpoví každej z nás

Jsme třída, jsme bída
máme strach i pod peřinou

Jsme štváči, jsme rváči
milujem se s rakovinou
Jsme třída, jsme bída

plazíme se po kolenou
Jsme štváči, jsme rváči

co někdy radši zapomenou

Tisíc let světla s bílou holí
a dalších reklam Pepsi – coly

zástupy věrozvěstů
Vládnoucí psychopat
a mrtví bez protestu
zas půjdou bojovat

Vesmírnej mejdan s celou partou
pro dutý hlavy s kreditkartou

a láska z internetu
Dráždivej hologram
osobnost na disketu
číslo je monogram

MUZIKA
J. Urban
TEXT
A. Brichta
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Patnáct let se musí jaksepatří oslavit. Chtěli jsme vydat album se
skladbami, které ještě nikdy nevyšly a o kterých si myslíme, že jsou
hodny natočení. K tomu jsme přidali nejlepší písničky z řadových
desek – a nakonec to nebylo album jedno, ale dvě. Bylo zajímavé
sledovat, jak se ve studiu ze starých pecek oblečených do nového
hávu stávají skvělé skladby. Album tedy bylo na světě a už jsem se
těšil na koncerty, nebo< písničky to byly opravdu dobré a příjemně
se i hrály. Škoda že za rok už bylo Arakainu šestnáct a bylo třeba
nahradit koncertní program novým repertoárem – holt takovéhle
narozeniny se dají slavit pouze rok (letos oslavujeme dvacet let,
takže doufám, že se budu moct těšit na něco podobného).

Kub: Na 'Patnáctky' byly mraky písniček. Dělali jsme to jako vždy
demokraticky: každý měl připravený seznam věcí, které by tam
chtěl mít. Hlasováním se rozhodlo, co tam nakonec bude.
Vycházeli jsme z toho, co jsme nejvíc hráli, takže výběr z desek byl
asi daný. Z těch, které se natáčely poprvé, se vybraly ty nejmíň
hrozné. Písničky byly dané, upravily se aranže a něco se občas
zkrátilo. Znal jsem je, protože už jsem většinu z nich u Arakainu
zažil, takže šlo jen o to, znovu si na ně vzpomenout.

Žežulka: 'Patnácky' měly rozhodně smysl. Za prvé to byla dobrá
změna, za druhé lidi dostali konečně dobře natočené a zahrané
skladby, které znali ze svého mládí, ale nemohli je nikde sehnat.
Možná je měli někde na kazetě, v lepším případě stáhnuté z pultu.
Byl to dobrý nápad, takto pojmout 'best of'. Bylo docela zajímavé,
že jsem na ty staré pecky chodil hrozit a najednou jsem je hrál.
Některé. Ale v kapele jsem byl už tak dlouho, že jsem to zase až tak
neprožíval.

Urban: Od živáku Live History až do 'Patnáctek' jsem spolupraco-
val na výrobě obalů. K rýsování a kreslení jsem jako stavař
a projektant měl vztah. Ale postupem času a hlavně s nástupem po-
čítačové grafiky jsem si řekl, že už toho nechám, protože s tužkou
v ruce se nedá napodobit variabilita počítačových programů. Já
jako stará škola jsem ještě všechno maloval do skic tužkou.
Například rozfázovanou siluetu postavy, která skáče na obalu Salta
Mortale, jsem kreslil asi jedenadvacetkrát! Dnes se nakreslí jedna
figurka, zadá se pár příkazů do počítače a během deseti vteřin je
symbol hotový. V té chvíli jsem zjistil, že dál kreslit nemá smysl.
Mám možná nějaké nápady, ale už ne grafickou vizi počítačových
maniaků a odborníků. Nezapomínám, v jakých porodních boles-

Lucka Bílá si zařádila jako kdysi
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tech vznikalo logo našeho starého Áčka a chtěl
jsem ho mít na obalu 'Patnáctek' zachycené, aby
připomínalo staré doby, pouze jsem ho zmoderni-
zoval. Křídla jsou do vějíře a mají patnáct zubů
podle odehraných let ve dvou barvách; v oranžové
pro 1. CD a modré pro 2. CD. Videokazeta má ten
samý design, jen je zelená. I když jsou vidět nezá-
visle na sobě, je stále patrné, že k sobě patří. Dalo
dost práce dát dohromady fotografie, popisky, texty
a údaje. Když na takových věcech ale dělám,
hodně mě baví a těší. Od Apage jsem to přenechal
profesionálům a jsem rád, protože s tím bylo větši-
nou hodně práce s leckdy nevýrazným výsledkem.

Brichta: Popron vydal první díl, po půl roce druhý,
a pak řekli, že udělají dvojcédéčko za cenu jednoho.
A že by bylo zajímavé, aby tam byl jiný bonus než
na dvou deskách předtím. Byli jsme nařčeni, že
taháme z lidí peníze, ale práva na písničky měla
firma, a tak to byla její záležitost a její strategie. My
jsme s tím nemohli nic dělat. V té době se objevilo
i dvojalbum Thrash The Trash/Schizofrenie, které
vydal Sony Music/Bonton. Měli staré nahrávky,
protože odkoupili archiv Supraphonu, tak to chtěli
mermomocí vydat. Velkou iniciativu vyvinul
Martin Simandl, který to měl jako producent na
starosti, a Zbyněk Knobloch – šéf firmy. Připadalo
nám, že se to docela hodí, protože česká verze

první desky na CD nikdy
nevyšla a Schizofrenie už se
taky nedala sehnat. Bohužel
reklama veskrze žádná, takže
většina lidí snad dodnes
netuší, že to vůbec vyšlo.
Škoda, dodnes ani pořádně
nevíme, kolik se toho vlastně
prodalo.

Žežulka: K reedici prvních
dvou alb nemohu říct vůbec
nic. Já tam nehrál a remaste-
rované verze jsem snad ani
neslyšel. Desku nemám, asi
jsem s ní zaplatil v hospodě.
Vlastně jsem si půjčil od
Urbana kazetu, kterou mu
stejně nevrátím. Ale neříkejte
mu to!

Kapela dostala od Popron Music džísky Arakain

I Zdeněk se odvázal víc, než je běžné
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Haním z postele práci stvořitele
co ho hnalo, moc se nevytáh

Flan-ák v kostele káže podezřele
co se stalo v Rajskejch zahradách

Je to jinak, než se povídá
Adam s Evou, tím to začíná

Bůh si zkoušel hrát
a tys mu nechtěla dát
tak nás vyhnali z ráje

Chtěl si užívat
to se rychle pak stává

z anděla -ábel
Nebe, ráj jen pro vyvolený
peklo zas pro ty nezlomený

Můžem se mu smát
máme za sebou první pád

Archanděl Gabriel
mečem nás nevyhnal

Za všechno může
bůh, co to neustál
Pak v ráji pršelo

jak trochu trucoval
Dal jsem ti růže
v noci tě miloval

Je to jinak, než se povídá
Adam s Evou, tím to začíná

Dobrej den, já jsem řízená střela
pokorná a vám oddaná zcela

dobrej den, já jsem mazlíček hravej
poslušnej, ale trochu nedočkavej

Měním si svojí dráhu
a nikam nespěchám
určuju vlastní vládu

a vždycky pravdu mám

Dobrou noc majore Gagarine
na pomoc vezmu jekot mý tchýně

dobrou noc, věčnost ti zrovna nesu
utíkej, už se na tebe třesu

Měním si svojí dráhu
a nikam nespěchám
určuju vlastní vládu

a vždycky pravdu mám
mor, sně5 a dým

puch mrtvejch těl
bůh – -áblův syn

zas oněměl

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta
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Výroční koncert v Lucerně k patnácti letům kapely se uskutečnil
13. 4. 1997. Zazněl repertoár složený ze všech zásadních věcí.
Zejména při některých starších skladbách v novém kabátě do mě
vstupovala zvláštní horkost. Kapele popřáli různým způsobem
i různí hosté. Petr Janda si zahrál vyhrávku v Ukolébavce, Lucie Bílá
zazpívala Dotyky. Pozvané kapely měly za úkol nacvičit jednu
skladbu od Arakainu, takže zazněla směs z Metalománie, Proč
a Salta Mortale od Törru, Gladiátor od Vitacitu a Páteční flám od
Citronu. Neskutečná atmosféra musela zamávat s každým, a také to
na reakcích fanoušků bylo znát. (Kania)

Urban: Potěšilo mě, že Lucerna byla opět plná. Pro každého kumš-
týře je určitě zadostiučiněním, když je Lucerna vyprodaná, i když
ještě lepší by bylo vyprodat Wembley! (smích) Byli jsme množstvím
koncertů, velkými halami a množstvím lidí natolik ostřílená kapela,
že to pro nás byl v podstatě koncert jako každý jiný. Ale zvláštní
fluidum Lucerna jistě má. Zajímavé bylo, že jsme nebyli rozjetí,
protože šlo asi o druhé nebo třetí vystoupení v řadě na začátku
turné. Nevím, jestli koncert tohoto typu je vděčný pro lidi, nebo
jsou více zvědaví na nové skladby, to je spíš otázka pro fanoušky.
Koncert byl určitě úspěšný, ale byl velmi rozsáhlým průřezem, od
písniček z roku 1983 až po rok 1997. Je to velké rozpětí, nám to ale
nijak nevadí a není to pro nás problém. Problém trochu nastal snad
jen se změněným Alešovým rozsahem hlasu, protože zjistil, že
některé starší skladby v původní poloze neuzpívá. Musely se
nakonec z programu vyřadit.

Žežulka: Koncert k patnáctiletému výročí byl skvělý! Narvaná
Lucerna je vždy svátek, ale je fakt, že větší zážitek jsem měl z de-
seti let, protože tehdy jsem v Arakainu hrál chvilku a byl jsem ze
všeho vydřený. TeN už jsem přece jen měl něco za sebou, ale stej-
ně to byl dobrý pocit. Z narvaného sálu má každý muzikant radost.

Před prázdninami 1997 Marek oznámil svou výpověF. V tehdejším
čísle rockového týdeníku Big Beng! už dokonce vyšel inzerát ozna-
mující konkurz na uvolněný post bubeníka, ale vše se nakonec
vrátilo do správných kolejí. (Kania)

Lucie Bílá a DotykyMUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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Když mi tehdy zavolal Jirka Urban a pohřebním
hlasem sdělil, že Marek odchází do kapely Pan Pot

natrvalo, nemohl jsem tomu uvěřit. Jen
co odešel časopis do tiskárny, Jirka
s nadšením volal, že pan tluč-
mistr dostal rozum. Ovšem několik
známých bubeníků se již vidělo na
lukrativním místě. (Němec)

Žežulka: Někdy v roce 1997
jsem chtěl odejít. To jsem
ještě hrál se skupinou Pan
Pot, natočili jsme u Jandy
desku, která bohužel nikdy
nevyšla, a najednou se nám
zkřížily koncerty. Já jsem
vymýšlel různé věci. Třeba
aerotaxi. Už jsem zjiš<oval,
kolik by to stálo, kdybych
letěl z nějakého města 
za Arakainem. Pak jsem
zkoušel záskok a potom to
už fakt nešlo, tak jsem se
rozhodl odejít. Jenže za pár
dní mi to došlo. Z čeho
budu žít? Tak jsem rychle
naklusal. Kluci mě poslali na
konkurz! Bylo docela zají-
mavé, že se tam hlásili bu-
beníci ze známých skupin.
Normálně by hodili přes pa-

lubu svou kapelu jenom proto, aby mohli hrát se
slavnější partou a brát víc peněz. Pro mě bylo největ-
ším trestem to, když mi dal Brichta došlé kazety,
abych je odeslal zpět s tím, že jsem se tam vrátil.
Trest se rozplynul skrze moji lenost, takže jsem ni-
komu nic neposlal. Nakonec byl konkurz zrušen,
ale zápisné jsem dával znovu. Samozřejmě chlast.

Kub: Moc jsem nechápal, proč chce Marek jít pryč.
Vysvětloval jsem mu, že ho Arakain slušně živí
a není tu nikdo, kdo by mu ubližoval. Marek chtěl
dělat hard core a myslel si, že to bude ono. Pak ale
zjistil, že ho může dělat i vedle Arakainu.

Žežulka: Já bych asi dnes nešel do kapely, která by
mi nabídla víc peněz. Mě to v Arakainu baví. Ono
to není jen o penězích. Musí to člověka i bavit.
Samozřejmě že se musím živit, ale prachy nejsou
všechno.

Petrové Janda a Roškaňuk křtí 2CD 'Patnáctek'

Marek se stal značkovým firemním hráčem

Marek na koncertech nechává všechno
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Němý je okouzlení
žalostný probuzení
čekám tu na hostii
s příchutí po bestii
Nevím, čí byla vina

žárlivá rakovina
duší, mě zaplavuje

dunící lavina

Sny už jsou prázdný
má duše je spálená
myšlenky zrádný
prožít nebo dožít

ptám se tě, ptám se dál

Zkouším se zvednout
všechno jsi pohřbila

lásku jsi zabila
Zkouším se zvednout
dám srdce ztracený
za život bez ceny

Zkouším se zvednout
plamínku naděje

trochu mě zahřeješ
Zkouším se zvednout
má smyčko od kata
tenkrát jsi byla tak

Žhavá a neposedná
tichá a zodpovědná
obrázek k prohlížení
poupátko k utržení

Broskvička k nakousnutí
a bolest nadechnutí

vylíh se z kukly motýl
dunící lavina

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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Povýroční euforie
(1998)

Brichta: Už na 'Patnáctkách' bylo z písní Duše, Ghetto nebo Virtua
reality znát, že to jde zase jiným směrem. Byl to nátěr, ale melodi-
ka se nevytratila a nebyla v tom přiblblá urputnost jako na S.O.S..
Když jsem slyšel materiál na Apage Satanas, tak jsem se osypal
a chrochtal blahem. Viděl jsem, že je to bomba – a to jsem slyšel
jenom demáče! Šlo o výborné skladby, všichni měli dobrý pocit, co
z písniček leze. Ale i tak byly ve studiu hádky. Například Zdeněk
trval na Dvorech chaosu a mně dvakrát neseděly. Nakonec byla
místo nich vybrána Princess, kterou nechtěl hrát Marek ani Zdeněk.

Já jsem byl o Princess hodně přesvědčený, Jirka také, ale byl trochu
na vážkách. Měl obavy, aby nevyčnívala tím, že je trochu jiná než
ostatní. Já tvrdil, že deska musí být pestrá, aby lidi nezačala nudit.
U Princess byl princip v tom, že když ji Jirka přinesl, ta nálada
Accept z ní čišela, tak jsem se rozhodl udělat takový text, aby to
bylo všem úplně jasné. Celá písnička je vlastně poctou všem
máničkám z uplynulých let. Podařilo se všechno dotáhnout tak, až
mám dojem, že je Apage Satanas jedna z nejlepších desek, které
jsme natočili.

Zase nám to spolu klape

Mistr samouk



�
,
-
.�

,
/�

0	
12

3,
�
41
	

�
�
�
5
�

Urban: Jako vždy se udělala selekce písniček, což
nemám rád. Nejdřív podle demosnímků, a pak po
natočení. Neuznávám hodnocení písničky, když je
ještě ve formě demosnímku a neuznávám ho ani
tehdy, když už je skladba nahraná, ale není ještě
smíchaná. To, jestli je dobrá, se pozná, až když se
smíchá. Začnou hrát kopáky, hodí se dobrá opako-
vačka na zpěv, přidá se echo, udělá se jinak kytara
a najednou celek vyleze nahoru a má jiný rozměr.
Apage Satanas na nás působilo ve formě polotovarů
jako nedodělané. A teprve když se smíchalo, deska
se najednou rozzářila a byla tady. Není na to
žádný návod, zhodnocení písničky bych vždycky
nechal, až se pořádně natočí a nazvučí.

Mach: Na albu S.O.S. už to bylo maličko cítit,
teprve Apage Satanas však nastavilo la<ku poněkud
do jiné dimenze. Když byla deska na světě,
vzpomínám si, jak nám fanouškové říkali: „To jsme
zvědaví, s čím přijdete příště, tohle už nepřekonáte.“
Je pravda, že jsme měli tak dobré ohlasy, že jsem se
obával, jestli si to dalším počinem nezkazíme.

Žežulka: Apage Satanas je fakt dobrá deska. Jsou na
ní skvělé nápady a nám se podařilo tenhle dobrý
základ dobře poskládat. Album je tvrdé a nechybí
mu groove. Například Mirek, který se vždy lišil tím,
co poslouchal – kytaristy Vaie, Satrianiho a další,
přinesl dobré a syrové riffy a dohromady to dalo
dobrou desku. Mám ji nejraději.

Urban: V mnoha rozhovorech se mě ptali, jak je to
možné, že v době, kdy by se měla kapela zákonitě
opakovat, vytvoříme jiskřivou a zajímavou desku.
Odpovídám vždycky, že zachycuje kapelu a autory
v určitém období, jak to sami za sebe cítí. Jde
o náhodu. Muzika se nedá dopředu naplánovat.

Neumím vysvětlit, proč se mi zrovna na tohle
album podařilo napsat silné písničky, stejně jako
Zdeňkovi a Mirkovi. Asi jsem měl víc času ke
kompletaci představy skladeb včetně linek zpěvu…
Nevím. Na první tři desky Arakainu jsme se připra-
vovali společně ve zkušebně, ale od Salta Mortale
už jsme skladby chystali většinou individuálně,
každý sám doma. Nemohli jsme se tedy při přípravě

na Apage nijak ovlivňovat, album
kapelu zachytilo autorsky v tako-
vém rozpoložení, jaké se projevilo
na celkovém výsledku.

Brichta: Já si mohl vyzkoušel na
sólovkách jiné polohy v rámci
zpěvu. Některé jsem se pak snažil
propašovat i do Arakainu, by< 
s tím kluci nejdřív nesouhlasili.
Klasickým případem zpěvových
linek, které používám na sólovky,
jsou ty v Kyborgovi a Tripu.
Poznal jsem i práci jiných muzi-
kantů. Třeba Dan Hafstein je
naprosto přesný bubeník, škoda že
se vrhá na úplně jinou muziku.
Karel Adam má neuvěřitelný cit
pro muziku, jednou si poslechne
písničku a jde ji točit. S Petrem
Roškaňukem jsem začal dělat už
před druhou sólovkou, když jsme
točili Pavlu Kapitánovou. Viděl Marek má novou kérku

Aleš uplatnil na Apage své zkušenosti
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Nouze před vejplatou
džíny se záplatou
hádka s vyvolenou

žízeň utopenou mám
Snídám lihovinu
tláču na svačinu

básník možná kdysi
lásku k večeři si dám

Nevím, kam se dnes dopotácím
nevím, jestli budu mít práci
nevím, proč se něčeho bát

to nevím

Vždy5 nechci zlato
prdím na to

na vlasy děda Vševěda
Chci se bavit
občas kalit

a víc ani nehledám
Nejsem magor

co chodí na golf
a má ledního medvěda

To, že žiju
je můj triumf

víc už prostě nehledám

Pláče uplakanej
kňourá ukňouranej
říká stokrát běda

může za to leda sám
Mám to, co mi stačí
víc než nejbohatší

dál se vždycky z nuly
řítím jako hurikán

Nevím…

Vždy5 nechci zlato…

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta
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jsem jiné postupy a jiný způsob hraní, a to bylo přínosem i pro
Mirka Macha. Říkal, že pro něj to byla zkušenost k nezaplacení. Pak
je ale špatně, když tím člověk získá nějaký názor a ten se liší
od zavedených schémat, která v Arakainu jsou. Pak trvá dlouho,
než se něco podaří prosadit. Mám názor, že zrovna na Apage
Satanas se nám podařilo s Mirkem Machem prosadit poměrně dost.

Kub: Co se týče naší 'komerční' éry, tak Apage Satanas je zatím  
asi naše nejlepší deska a dosud jsme ji nepřekonali. Dá se říct, že
jsou tam všechny písničky dobré. Lidské vztahy mezi námi se
usadily a dobré album je vždycky odrazem určité pohody. Na
téhle desce se hodně angažoval Aleš, zřejmě ho nějak oslovila, a tak
lítal například i kolem obalu. Navíc je od něj i docela dobře
zazpívaná. V Princess lidi asi hodně oslovil text, který je vlastně
o nich, a snad i to, že mají rádi pomalé šlapavé věci.

Urban: Třeba takovou Princess jsme s Alešem na desku proboxovali
v poslední chvíli i proti
naší demokracii. Pro
někoho byla moc jed-
noduchá, na album se
málem nedostala a do-
dnes je to největší hit
z téhle desky! To jsou
stinné stránky naší de-
mokracie, ale je dobře,
že u nás demokracie je,
nesnesl bych hrát pod
někým, kdo by měl mít
vůdčí slovo a právo ve-
ta. Stejný pocit mají
i ostatní kluci, proto
uznáváme tento princip
rozhodování.
U Princess bych se ješ-
tě na chvíli zdržel.
Vznikla skutečně jako
reminiscence na kdysi
legendární skladbu ka-
pely Accept. Chtěl jsem
dodržet stavbu a aranž
písničky, její náladu, 

Program Apage na lidi zabíral

Oba tahouni mají i své vlastní likéry
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a přitom nepoužít ani notu z originálu! Dalo to 
občas dost práce, abych ji 'nevykrádal', taky asi
proto, že jsme ji kdysi hráli jako převzatou věc. 
I Aleš to cítil podobně a zpěvem atmosféru skladby 
dotvořil. 
Při čtení různých životopisů mých
oblíbených Beatles jsem se dozvě-
děl, že i takoví velikáni, jakými byli,
rádi používali postupy či aranže
tehdejších hitů, rozvíjeli je, postavili
na tom novou písničku a klidně se
k tomu přiznávali. Chtěl jsem si to
také zkusit. A zadostiučiněním mi
bylo konstatování zpěváka Accept,
Udo Dirkschneidera, když mu naši
Princess pustili, že mu připomíná
jednu jejich skladbu. Když byl
utvrzen v tom, že skutečně vznikla
jako parafráze na jejich Princess Of
The Down, prohlásil, že jestli i po
tolika letech někoho jejich písnička
inspiruje tak, aby dala vzniknout
jiné, je to v pořádku a jejich práce
měla smysl! 

Žežulka: Mně se líbí, že máme
v kapele demokracii a každý může
říct svůj názor na danou věc. Když
jsme vybírali písničky na druhý
živák, poslechli jsme si nahrávku,
každý napsal své favority a na čem
jsme se shodli, to jsme tam dali.
Přesně takhle probíhá výběr na
novou desku nebo pro koncertní
program.

Brichta: My jsme se shodli jedno-
značně na tom, že se nám deska  líbí
a považujeme ji za dobrou. Písničky
byly dělané tak, aby se daly prezen-
tovat živě. A protože jsme chtěli
desku propagovat, rozhodli jsme se,
že budeme hrát polovinu věcí

nových a polovinu starých. Byl to experiment, kdy
jsme vsadili na nové věci a věřili jsme písničkám
z Apage. Byli jsme přesvědčeni, že jsou dobré, tak
jsme je lidem zahráli a oni je vzali, takže se hrál
stejný program celý rok. 

Nakonec to dopadlo tak, že z desky Apage Satanas
se kromě skladby Návrat bohů hrálo všechno. Tedy
dvanáct písní z třinácti nových. To kapela neudělala
nikdy předtím ani potom. Měl jsem obavy, kterak li-
di vezmou novinky a především, jak se vyrovnají se
ztrátou léty prověřených jistot. Koncertní program
zbaštili i s intrem a outrem. (Němec)

Po výročních 'Patnáctkách' mě oslovil Aleš s Jirkou,
zda bych jim nepředal své zkušenosti ke vzkříšení
fan klubu. Protože Arakain byl vždy mou srdeční
záležitostí, samozřejmě jsem jim vyšel vstříc. Po
dohodě jsem nakonec FC znovu začal vést sám
s tím, že činnost rozjedu a dál se uvidí. Dostal jsem
se s kluky opět po letech do čilého kontaktu a práce
na zpravodajích mě znovu chytla, takže jsem

Zkouška nové skladby

Jirka má nápadů celou kytaru
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Když láska srdci poručí
zrychlenej tep tu zprávu doručí

touha bejt ve tvým náručí
až čas tě o zbrklosti poučí

Zlej příběh, jak jsem miloval
zlej sen, co někoho by varoval
zlej příběh, jak jsem o to stál

zlej sen,
jak krátce jsem mu vzdoroval

Mefista povolal, za tebe duši dal

Snil jsem, jak po boku tě mám
chtěl číslo, a5 ti rychle zavolám

blouznil, co všechno udělám
a jak se tvýho těla dotýkám

V knihách jsem v noci studoval
pán pekel jistě se radoval

když doktor Faust mi návod dal
v tu chvíli vůbec jsem se nezabál

Mefista povolal, za tebe duši dal

Daň jsem platil
v očích tvých se ztratil

a když -ábel přišel, tak jsem neváhal
úpis krví

o tom hůř se mluví
a ty vůbec nevíš, co mě čeká dál

Markétko

Nádherná holka nevinná
a krátká byla každá hodina
můj hlad tě svlíkal očima

těšil se, jak to pěkně začíná

Tak dlouho jsem se usmíval
líbal tě, v lásce tvý se vyhříval
až jednou z postele jsem vstal
pak šel, do zrcadla se podíval

Mefisto zavolal a smlouvu podával

Dál jsem platil…

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta
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upravil svůj nabitý program a snažím se vše zvládat. Přesvědčila
a do práce mě nabudila i tehdy připravovaná deska Apage Satanas,
o které dodnes tvrdím, že je nejlepší v historii. Hodně hluboko se do
mě vryl i fakt, že mě kluci požádali o její pokřtění. O FC už bohužel
není tak masový zájem jako kolem roku 1989, ale skalní fandové si
tuto činnost zaslouží, i když příspěvky ani nepokryjí vydávání
Reportu, část nákladů kryje ze svých prostředků Aleš Brichta a na
vydávání Reportů se podílí i firma Popron Music. (Kania)

Brichta: Když jsme jeli promo po rádiích k Apage Satanas, odjezdil
jsem ho já s Marcelou Lindaurovou z Popronu. Všude se samozřejmě
ptali, proč se album jmenuje takhle a o co jde v textu. Všude na nás
byli příjemní, i na Slovensku. Pak jsme jeli do Banské Bystrice, kam
jsme do rádia vezli ještě nějaké věci z Popronu, a že tam rovnou
uděláme rozhovor. Marcela najednou ztuhla a řekla mi, že bude asi
problém. V Banské Bystrici je jen jedno rádio, a to katolické vysílání,
načež jsem ztuhnul rovněž. Takže jsem v katolickém vysílání dělal
rozhovor, v němž jsem uváděl, že Arakain vydal desku Apage
Satanas a je o tom, že mě serou flanNáci. Písničku sice nepustili, ale
i tak to byl velmi veselý zážitek. Další veselý zážitek mi pak
připravil Bohouš Němec, když v Big Beng!u napsal, že se album
bude jmenovat Ave Satanas a v Rock & Popu tuhle informaci
přetiskli. Možná si chvíli někdo mohl myslet, že jsme se snad dali
k satanistům.

To bylo tak. Když jsem jel s Marcelou Lindaurovou autem do studia
Propast, přirozeně jsem se ptal, jak se bude právě vnikající album
jmenovat. První slovo jsem jí moc nerozuměl, a tak jsem vydedu-
koval, že to může být jedině Ave Satanas. Kluci mi to dodnes nevěří
a tvrdí, že jsem z nich chtěl udělat satanisty. Nechtěl. (Němec)

Urban: Co se týká mých současných hudebních vzorů, nebo lépe
řečeno oblíbenců, s Markem a Zdeňkem posloucháme zhruba stej-
nou muziku. Jsme ortodoxnějšími zastánci tvrdších směrů bigbítu.
Takže v poslední letech jsou to především hoši z Pantery, Fear
Factory, Machine Head, Korn, Limp Bizkit, Creed nebo dnes docela

Zvukař VláFa Papež má z Kainu zamotanou hlavu
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komerční Linkin Park a také hard core. Samo-
zřejmě nedám dopustit na své idoly Beatles, kteří
jsou nedostižní, nebo kapelu z úplně jiného 'koše'
– King Crimson. Uznávám kult 'starých' hodnot, ja-
ko například Judas Priest, Megadeth, Slayer, ranou

Metalliku, Black Sabbath a Ozzyho, a z úplných
svých začátků kapelu Uriah Heep s nedostižnými
sborovými vokály. Nemá asi smysl vyjmenovávat,
co rád poslouchám, protože je toho moc a musel
bych zmínit i hudbu pozdního baroka, jako jsou na-
příklad Vivaldi, Mozart, Händel atd. Aleš je, řekl
bych, asi trochu někde jinde, zůstává spíš u tradic
staré muziky, se kterou vyrůstal. I když mě překva-

pí třeba tím, že má v autě například nové Creed 
nebo The Cult. Mirek je zase na věci  typu Yes 
nebo z dnešních třeba Dream Theater, Steve Vaie,
zkrátka na takové, kde je nesporná hudební kvalita
nebo výborná kytara; a někdy i za cenu menší 

komerčnosti. Ale to by asi popsali 
nejlépe sami. I to asi přispívá k širšímu
rozptylu kapely.

Brichta: U Arakainu určitá agresivita
být musí, ale záleží na tom, jak má
vypadat. Jirka poslouchá například Fear
Factory, což mě vůbec nebere. Mě
z podobných kapel oslovují daleko víc
starší desky Ministry a mnohem víc se
mi líbí třeba Clawfinger. Jirka si myslí,
že musí dokázat ten správný tlak
z kytary, já zase myslím, že jde o muzi-
ku jako celek – a v tom se neshodneme.
Nátěr bych přenechal mladým partič-
kám, z nichž by měla agresivita čišet.
A připadá mi, že kdybychom se měli
tvářit jako tyto kapely, budeme lidem
připadat směšně. Já říkám, pojNme dělat
tvrdou muziku, ale aby byla nějakým
způsobem průchodná. Jestliže člověk

chce vydávat desky, musí zároveň koukat, aby to
někoho zajímalo a aby to bavilo i jeho. Mě baví
spousta věcí, ale naprosto tvrdě a ortodoxně se
v našich podmínkách nedá udělat celá deska. To už
by nás příště nikdo nevydal a spoustu fanoušků
bychom otrávili, protože už by to prostě nebyl
Arakain. V tom se, bohužel, s Jirkou lišíme.

Urban: Se Zdeňkem jsme už delší dobu
měli chu< udělat projekt, který by nebyl jak-
koli svázán s Arakainem a s jeho tradičními
postupy. Zjednodušeně se dá říct, že jsme
chtěli udělat tvrdší desku, do níž bychom
zapojili moderní technologie, tedy samply,
počítače a automaty. A tak vznikl náš pro-
jekt Kain. Mohli jsme si neomezeně
vyzkoušet různé aranže a postupy v rámci
žánru a rovněž vlastní texty včetně sólového
zpěvu. Po neúspěšném hledání jednoho
vhodného hlasu jsme zvolili variantu více
zpěváků, čímž deska získala na rozmani-
tosti. Setkali jsme se s mnoha příznivými
ohlasy, takže naše snaha měla smysl
a nevyšla naprázdno. Ale, samozřejmě, co
do prodejnosti zůstala na periferii zájmu,
protože byla už úplně vyhraněná, a tedy
nekomerční. 

Kub: O tomhle projektu jsme s Jirkou
přemýšleli už delší dobu. Oba jsme měli
v šuplíku pár věcí, které se nehodily do
konceptu Arakainu, tak jsme se dohodli, že
zkusíme něco natočit. Nabídli jsme to
Popronu a ten to přijal, protože si myslel,

Aleš hledá inspiraci v denním tisku

Zdeněk si ve studiu pročítá fanklubácký zpravodaj
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Hele povídám
co se s tebou děje

hele povídám, ty jsi magor
Hele povídám

ty se strachy chvěješ
hele povídám, ty jsi magor

Leštíš svůj skafandr do gala
kdyby voda náhle stoupala

silná mříž na dveřích od bytu
v předsíni máš tajnej vchod do krytu

Ve skříni celej svůj arzenál
panzerfaust, řekni, kdes ho vzal

každej roh ukrývá hasičák
prošel ti už na hlavu techničák

Vede tě kámoš strach, 
stahuješ roletu

a okna zatmíváš, 
bojíš se náletu

venku je každej vrah 
a střílí od boku

pak botou koženou
tě trefí v rozkroku

Mozek máš snad ještě na páru
a věříš bulváru 
jsi prostě magor

Každej den důkladně prohlížíš
zásoby ve spíži
jsi prostě magor

Výzdoba sama už napoví
na zdi helma z první světový
mušketa z bitvy u Waterloo
Kalašnikov nabitej na tvrdo
Bajonet, sumky na patrony
a pár kusů střeliva na slony
tipnu si – rodilej Bohničák

prošel ti už na hlavu techničák

Ten azbest na stěnách
je proti napalmu

před každým mravencem
sám lezeš na palmu

co v každý kapce vody
škůdců pobývá

a závoj červánků
prej požár ukrývá

Mozek máš snad ještě na páru…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

���

že by to mohlo být úspěšné. Chtěli jsme to udělat co nejlevněji,
a tak jsme se rozhodli pro automatického bubeníka a věnovali dost
času domácí předprodukci. Protože jsme to chtěli pojmout trochu
industriálně, požádali jsme o spolupráci Zdeňka Vlče (ex Markýz
John), o kterém jsme věděli, že má bohatou zvukovou banku a umí
s ní dobře zacházet. Nahráli jsme několik demáčů a nabídli je pár
zpěvákům. Někteří přijali (Bárta, Izaiáš, Vojtek atd.), někteří ne
(Střihavka). Pepa Vojtek dvě věci nazpíval, ale jelikož Monitor
neustoupil a zatrhnul mu to, museli jsme za něj hledat náhradu. Tu
jsme našli v Simonovi a Radku Zíkovi. Některé věci jsme si chtěli
nazpívat taky sami, ale nakonec se pěveckého partu ujal jen Jirka,
jelikož můj hlas nezněl příliš dobře. Nakonec nutno dodat, že Kain
nebyl příliš komerčně úspěšný, ale valné většině lidí, kteří ho slyšeli,
se moc líbil, a to nás přimělo k současnému rozhodnutí natočit Kain 2.

Škoda že některé původně nasmlouvané zpěváky nepustily vydava-
telské firmy. Verze dvou skladeb s Pepou Vojtkem vážně nemají
chybu! (Němec)

Brichta: U projektu Kain mám celkový dojem ten, že byl připravený
dobrý materiál, ale chlapi trochu podcenili jeho závěrečné zpraco-

Módní výstřelek v podobě chlupatých návleků
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vání. Asi to bylo tím, že to
nakonec zůstalo viset celé
jen na Jirkovi a při tom časo-
vém a finančním tlaku, kdy
mu ještě firmy nepovolily ně-
které hostující zpěváky, se to
v jednom fakt nedá zvlád-
nout. Navíc jsou ve většině
písniček ve snaze o tvrdost
na můj vkus zbytečně utope-
né zpěvy. Když se zpracová-
valy v rámci Arakainu, měl
jsem pocit, že se najednou
povedly. Docela by mě
zajímalo, jak by zněly někte-
ré věci z Kainu, kdyby se
dostaly do Arakainu. Myslím,
že by byly výrazně zajíma-
vější než na jejich projektu.
Ve studiu jsme při nahrávání
a zpracování Faraa byli
celou dobu ve třech – já,
Jirka a Mirek. Pozitivní bylo i
to, že Jirka, poučený zkušeností z Kainu, byl tvárný,
takže se dalo dobře dělat. Myslím, že deska Farao
opět nedopadla špatně. Je to výborně našláplé,
a i když všichni tvrdí, že jde o logické pokračování
Apage, není to úplně tak. Základní formy jsou
zachované, ale deska je jinde a jinak zní.

Žežulka: Projekt Kain beru také jako určitý ventil. 

Kluci měli skladby, které se do Arakainu nehodily,
nebo vypadly při výběru na desku. Proto se roz-
hodli, že zkusí něco jiného. Podobně jako já s W8.
Chtěli se realizovat sami. A ta deska se mi líbí.
Nejvíc skladby s Danem Bártou, Radkem Zíkou
a Martou Jandovou. Jediné, co mi tam chybí, jsou
živé bubny. A to neříkám kvůli tomu, že jsem tu
desku nenahrával. Prostě na to nebyly peníze.

Společně ve studiu

Sraz motorkářů v Písku
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Dám ti na rozloučenou
památku pozlacenou

prsten, v něm zelenej kámen
Vím, svět to neotočí
aspoň ti ladí k očím

je to mý poslední amen 

Ráno, milá dámo
zmizím v klídku někam pryč

Dáno, spočítáno
na botníku nechám klíč 

Málo je smysluplný
když loutně chybí struny

a něco těžko se říká
Já klidně nechám tě spát
na nic se nebudeš ptát
venku už za chvíli svítá 

Hádej mejch důvodů dvacet
zlatou klec, když u tebe mám
já se k nim nechci už vracet
nech to bejt a zavři ten krám

Pendlujem nahoru, dolů
od zdi ke zdi, dovnitř a ven

po smrti zůstanem spolu
chceš můj popel, tak si ho vem 

Ráno, milá dámo… 

Dám ti na rozloučenou… 

Hádej mejch důvodů dvacet… 

Pusu mi dej
za všechno hezký,

co jsme spolu prožili
Na váhy dej

kolik hádkama času jsme pohřbili
Pokušení

který svět kolem pořád nám nabízí
Okouzlení

kdy tě vzbudí až pot z viny na kříži 

Ráno, milá dámo…

MUZIKA
M. Mach
TEXT
A. Brichta

�+�

Brichta: Dostával jsem různé nabídky k produkčním činnostem, ale
jediné, do čeho jsem se tlačil sám, byl muzikál Mrazík na ledě.
Pomáhal jsem ho s manželkou rozjet celý od začátku, dělal jsem
hudební produkci projektu. Oslovoval jsem zpěváky – Gotta,
Bartošovou a další, projednával s nimi a řešil, co a jak provést.
Dohadoval všechny věci kolem natáčení, třeba studio, s výjimkou
symfonického orchestru, který jistil v Ostravě Boris Urbánek.
Přičichl jsem zase k trochu jiné práci. Jak pracovat se symfonickým
orchestrem, co všechno se dá nahradit různými samply. Potkal jsem
se i s jinými lidmi, další zajímavá zkušenost. Když jsem ale viděl,
jak to funguje, jen mě to utvrdilo v tom, že existují lidé, kteří všechno
neskousnou. Když zjistili, že Mrazík přináší peníze, začali se chovat
podobně, jako se to stalo v Ježíšovi. Najednou byli namachrovaní
mistři světa. Změny v jejich chování pro mě byly také velkou
zkušeností. K produkci mě oslovily i kapely jako Doga a Škwor.
Jenže to jsou mí kamarádi, takže je to o něčem jiném. Když jde
o lidi, které znám a věřím, že bych jim v něčem mohl pomoct, tak
proč ne.

Janda: Kluci u mě točili první desky, pak mi chvilku byli trochu
nevěrní, když točili v Citronu, ale Arakain i Aleš tady teN točí pravi-
delně. Když budu mluvit jako majitel studia, tak to jsou moji vážení
zákazníci, které si piplám, protože dvě desky ročně tady nenatočí
jen tak někdo. Navíc tu muziku mám rád, rád ji poslouchám,
Arakainu fandím a fandím i Alešovi v jeho sólové dráze, protože
oboje dělá výborně. S Alešem jsem měl jediný nepříjemný problém,
který se týkal natočení hymny pro Spartu. Měl jsem na to poměrně
dost peněz od sponzora, každého jsem se ptal, kolik za to chce,
a jediný Aleš říkal, že za to nic nechce, protože je Spar<an a udělá
to zadarmo. Já mu říkal, že je to blbost, když všichni ostatní to
dělají za prachy. Nakonec tedy řekl, a< mu teda něco dám, ale že
ho to vůbec nezajímá. Tak jsem mu něco dal, ale bohužel to bylo
míň, než dostal LáNa Křížek, který si samozřejmě řekl strašně moc.
A když se podepisovaly smlouvy, tak si toho Aleš všiml, a myslím,
že mě tehdy měl hodně nerad. Naštěstí se na to už časem
zapomnělo a Aleš mi to dnes najevo nijak nedává.

Arakain hraje pro studenty na majáles
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Radosti a strasti
(1999 – 2001)

Brichta: Sháněl jsem sponzora
a přes svého švagra jsem se dostal
ke Gambrinusu. Měli jsme schůzku
a dohodli základní podmínky
sponzoringu. Padl návrh, že
bychom rádi natočili koncert.
Popron se toho chytil a domluvil
se s brněnskou redakcí ČT, kde
byli ochotni za relativně nízký
peníz koncert natočit. Ten byl
posléze odvysílán v pořadu Mezi
proudy. Následně jsme vydali
dvojalbum, které jsme doplnili
interaktivní stopou. 

Urban: S příchodem prvního kapelního sponzora
přišla nabídka natočit koncert pro televizi, a tím
pádem i možnost vydat živý koncert na CD.
Nejpodstatnější část 2CD tvoří záznam koncertu
z haly Na Vodové v Brně. Jelikož jsme věděli, že
druhý disk nebude zcela zaplněn, napadlo nás
vyplnit zbylé místo multimediální částí. Vedle dvou
bonusů z alba Farao jsme tam dali v podobě CD-
ROM home video, diskografii, historii a pár dalších
zajímavostí. Celkově to pro nás byla zajímavá
zkušenost, kterou bych nazval setkáním starých
struktur s moderní technologií.
Koncert samotný byl krásný, velká scéna, velká
světla a efekty včetně atmosféry, kterou brněnské
publikum vytvořilo. My byli trochu nervózní, aby
se něco nezkazilo, ale dojem z koncertu si uchová-
vám dodnes. A když už jsme v tom Brně, chtěl bych
touto cestou i poděkovat našim dvorním technikům
firmy, která nás již léta zvučí. Jsou totiž z Brna

a přilehlého okolí. Vilda Gazda, Afrik a Karel
Horálek se už několik let starají o to, abyste
odcházeli z koncertů Arakainu se zalehlými slechy.
K tomu nedílně již několik let patří také Petr
Benada z Plzně se svým precizním a pečlivě
prováděným světelným parkem. Koncert zazname-
návali hoši ze studia Sono, kde se živák i míchal. 

Žežulka: Když jsme hráli koncert v Brně, který se
nahrával pro živé dvojalbum Gambrinus Live, měl
jsem zase trému. Sice jsem byl už zkušenější, ale
i tak jsem si říkal, že tam něco zkazím a pak to
bude na té nahrávce slyšet, což byla děsuplná
představa. Myslím, že to dopadlo dobře. Oproti
prvnímu živáku je tu samozřejmě velký rozdíl.
Především zvukový. A navíc jsme hráli aktuální
program, nemusel jsem se učit staré věci. CD-ROM
jsem neviděl, protože nemám počítač.

Brichta: Když jsme začali
dělat Farao, situace by-
la stejná jako u Apage Sata-
nas. Měli jsme materiál,
u kterého jsem měl pocit,  že
je dobrý. Byl ale obrovským
způsobem ovlivněný tím, že
vyšel projekt Kain, protože
třeba Global Street Debil 
a Šeherezád II byly nepove-
dený odpad z Kainu. Na 
obou  skladbách jsem čás-
tečně předělával linky zpěvu
a napsal samozřejmě nový
text, než měly původně.
Kluci na nich zkusili určitý
model, měli pocit, že se
nepovedl, takže se k nim
mohlo přistoupit jinak.

Siesta v salonku vydávající firmy

Brněnská hala Na Vodové



<�7(

Dežo je kanec
jak začne, tak je to tanec

veme Marunu
a prodá jí za korunu

stokrát a znova
Maruna je tumpachová

bude na pivo
a v krčmě veselo, živo 

Už ho rapl má, už ho bere 

Dežo má pesa
tak vsadí je na gotesa

jednou zabere
a platí za lokál celej

prošla hodina
a zase je všecko jinak

nalej na tatu
nezbylo už na útratu 

Už ho rapl má, už ho bere
Smůla pitomá, ta ho žere
Už ho rapl má, už se pere 

Proč jsi Dežo táh
proč si táh ten svůj nožík
te- máš srdce v kalhotách
Kuba v zádech tvůj nožík

v železech tě povedou
budeš mít z nohou želé

kolik let ti přišijou
a s kým budeš sedět v cele, hele 

Dežo je v čudu
měl Kubu vzít jen přes hubu

dluhy moh vracet
a dostat míň, než těch dvacet

pláče Maruna
že píchl toho čehuna

nový že pasák
je větší, než Dežo prasák 

Už ho rapl má, už ho bere… 

Proč jsi Dežo táh… 

Někdo v tom lítá
někdo má křídla zlomený

někdo v tom lítá
Někdo v tom lítá

někdo má svý dny sečtený
někdo v tom lítá 

Proč jsi Dežo táh…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

�++

Urban: Závodník, který vyhraje závod, chce vyhrát i druhý, možná
ví, jak na to, ale není samozřejmostí, že musí znovu vyhrát. Stejně
tak jsme šli opět do studia s materiálem, o kterém jsme byli
přesvědčeni, že je dobrý. Ale dokud není deska smíchaná, nikdo
neví, jak dopadne. Nikdo z nás neměl snahu udělat na Farao
písničku podobnou nějaké z Apage, protože tam měla úspěch.
Nikdo z nás takto nepřemýšlí. Jestli nás něco vede nebo ovlivňuje,
tak je to jen intuice a ideální stav je, když se pak vzájemně autorsky
doplňujeme. Můj prvotní pocit z desky byl, že Farao je celkově
tvrdší brácha Apage. Bylo to logické pokračování, jako kdyby se
kapela nezastavila a přijela měsíc po Apage Satanas natočit nové

věci. Takový mám z Faraa dojem, a přitom je mezi nimi rozdíl
jednoho roku. Je skladatelsky, interpretačně, výrazově i zvukově
těsně napojené na Apage. Neměli jsme důvod měnit model, který
se podařil. Zajímavostí asi je, že se zde uplatnily nápady, připravo-
vané pro Projekt Kain – Šeherezád II, která byla dokonce pro Kain
i natočena, ale nevyužila se, a Global Street Debil, která se nakonec
vůbec nezpracovala a zůstala jen jako demosnímek z Kainu.
Myslím, že obě našly i u Arakainu své místo. Zjistil jsem, že a<
budu já nebo Zdeněk hrát a skládat cokoliv a pro cokoliv, stejně
z toho nakonec 'vyleze' Arakain! 

Kub: Farao je oproti Apage Satanas o dost razantnější a tvrdší. Žán-
rově mi deska připadá dobrá, i když je méně komerční než Apage.
Není tam tolik písniček, je tam hodně hraní a je z ní cítit dost
energie. Jen na ní asi chybí pořádný hit, který by ji dostal na úroveň
Apage. Možná proto, že základy byly tvrdší, nebo zřejmě Brichta
neudělal tak pěkné zpěvové linky. Aleš má rád klasické základy, na
které se dělají pěkné melodie. Jakmile je nějaký riff půltónový, tak
se na to špatně zpívá. A protože on tu muziku tolik neposlouchá, tak
ani neví, jak na to a jak bychom si to představovali. Na druhou
stranu tomu dá punc Arakainu, protože ho každý pozná. Každá
mince má dvě strany – a to je věčný problém, který řešíme. Vždycky
chceme, aby naše muzika byla co nejtvrdší. Ale zároveň uvažujeme,
že tam musí být nějaká melodie, protože jinak by to byla hudba
jenom pro nás a nikdo by si to asi nekoupil. Skládáme, co nás
napadne, a to pak natočíme. Až když děláme výběr, tam už 
zvažujeme, která písnička může více oslovit a zaujmout.

Záplava světel při Gambrinus Live
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Žežulka: Farao je také dobrá deska. Udrželi jsme tu
la<ku a posunuli se do ještě větší tvrdosti, což jsem
uvítal. Ovšem Apage je po stránce nápadů asi
silnější.

Urban: Já doma hrál pořád a mám stále něco
nahrané na páskách. Nedá se říct, že bych skládal
vždy pro nějakou určitou desku. Například
z demosnímků k Saltu Mortale jsem použil riffy do
písničky Millenium na Farao. Nápad z roku 1993
jsem použil pro desku v roce 1999! 

Brichta: Skutečností, která ovlivnila nahrávání
desky, bylo i to, že si Jirka se
Zdeňkem při natáčení Kainu
příliš nepadli do noty.
Najednou jsem viděl, že se
mnou Jirka jedná a mluví úplně
jinak. Dělal to, co u Arakainu
běžně dělám já. Jednání s fir-
mou, promo a další záležitosti
okolo. Zjistil, co to obnáší, co
všechno musel zabezpečit 
a že to není jen tak. Strávil
spoustu času kravinami, které
jsou vlastně nepodstatné, pro-
tože se neprojeví na nahrávce,
ale bez nich to prostě nejde.
Zažil to na vlastní kůži a mys-
lím, že jsme si začali víc ro-
zumět, protože Jirka se k mé-
mu překvapení najednou 
choval jinak, což jsem byl 
samozřejmě jen rád.

Urban: V roce 2000
jsme s bývalým řidičem
Arakainu a dlouholetým
kamarádem VláNou
Görgelem přemýšleli
o další životní seberea-
lizaci. Chtěli jsme vy-
tvořit klub, v němž by
se potkávali muzikanti
a mohla se provozovat
muzika i živě. Sehnali
jsme prostory, zrekon-
struovali je, a když
došlo na vymýšlení ná-
zvu, mimo jiné nás na-
padl název projektu
Kain. Zdál se nám krát-
ký, úderný, a navíc už
byl v povědomí pár lidí
svázán s mou osobou
i rockovou hudbou.
Klub zahájil činnost
křtem projektu Hatt- 
rick 31. května 2000 
a funguje dodnes.

Lucka Bílá na Arakain nikdy nezapomněla
a účinkování v kapele popsala i v knize Jefima
Fištejna TeF už to vím. Na základě knihy vznikl
i dvouhodinový dokument o Lucii Bílé Život je
zebra režiséra Miloslava Šmídmajera, ve kterém je
kromě výpovědi Lucky i část autentického záznamu
z koncertu s Arakainem z roku 1987. Kapelu
pozvala i do svého pořadu Lucie na bílo, pro který
kapela natočila s Luckou dvě písničky z osmdesá-
tých let – Cornouto a Zimní královnu. Nutno říci,
že mi při poslechu těchto dvou věcí běhal mráz po
zádech a nebyl jsem zdaleka sám. (Kania)

Lucka s 'tátou' Arakainu

Z natáčení Lucie na bílo s Arakainem
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Slintaj, vyjou na Měsíc
jsou tak ošklivý

že je skoro nikdo nemá rád
Sípou kolem popelnic

nohy maj křivý
chrápou, že se přitom nedá spát 

Řekni sám, komu podobný jsou
pány svý psi přece napodobujou 

Koukáš, co s tím naděláš
hádej, jak te- vypadáš

tvůj vztek, zuby zatínáš
máš stisk, jako bulldog 

Pár klotovejch rukávů
čmuchala z berňáku

ptáš se, proč tě nikdo nemá rád
Kdo pozve tě na kávu

a pro pár drobáků
komu nedáš zase klidně spát 

Řekni sám, proč psi vzteklinu maj
pánům svým ze rtů odezíraj 

Koukáš, co s tím naděláš
hádej, jak te- vypadáš

tvůj vztek, zuby zatínáš
tváříš se jako bulldog 

Na vodítku, placenej státem
drobky toho, jak chutná moc
hrozíš lidem ostnatým drátem

opíjí tě tvá pravomoc
Vzteklá žena doma tě trápí

až jsi zralej na léčení
nabrousíš si do práce drápy

komplexy máš vyléčený 

Koukáš, co s tím naděláš
hádej, jak te- vypadáš

tvůj vztek, zuby zatínáš
máš stisk jako on

Koukáš, co s tím naděláš
hádej, jak te- vypadáš

tvůj vztek, zuby zatínáš
tváříš se jako bulldog

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

�+8

Bílá: Ráda se s nimi potkávám třeba i náhodně na jevišti, doteN
všichni zúčastnění z mého pořadu Lucie na bílo tvrdí, že díl
s Arakainem byl za tři roky ten nejlepší. Protože byl energický, živý
a spontánní.

Žežulka: Hodně netypický zážitek jsem měl, když se jednou
nečekaně zhaslo v sále. Po chvíli se rozsvítilo a zvukařský pult byl
fuč. Za chvíli někdo ty maníky přistihnul, jak jej lifrují do auta. To
byl taky slušný výkon. Předem perfektně připravená práce. Rovněž
nepěkný zážitek mám z Písku, když jsme s Čokem točili Rychlý
prachy. On se tehdy střídal s Petrem Rychlým a já se občerstvoval
v nedalekém hostinci. Dal jsem si asi pětadvacet grogů, protože
byla hrozná zima. Skamarádil jsem se s Petrem Henychem, kytaristou
Čoka, a domluvili jsme se, že budu za něj hrát kytaru a až bude
sólo, tak on přijde a vystřídá mě. Já jsem hrál úplně ožralý, lidi
pařili, všechno dobré. Čok dělal ty své kraviny a najednou se otočil
a uviděl mě! Nejdřív trochu ztuhnul, ale pokračoval dál. Jakmile
mělo přijít kytarové sólo, naskočil Petr Henych, na rukou měl
tříprsté rukavice jak Mickey Mouse a začal hrát sólo. I ti největší
hudební analfabeti pochopili, že je to skutečně playback a došlo
jim, že jsme parta zlitých kreténů a všechno je podvod. Největší
prdel byla, že lidi řvali, co tam dělá, a< se vrátí původní kytarista!
(výbuch smíchu) Scéna měla dohru, když ji dávali v televizi. Po
zhlédnutí této skvělé show táta odešel do dílny se slovy: „Co to
máme doma za hovado?“ Brácha se jenom smál a máma se
rozbrečela. Tak nevím, štěstím asi těžko.
Když jsme hráli Slečnu Závist, seděl jsem na stoličce, tlemil se a jen
jsem se otáčel jako dement. Po natáčení jsme šli do Nuslí ke
Skokanovi, a to taky nebylo nic hezkého, protože jsem v těch
grogách pokračoval. Televizní štáb z nás měl docela hrůzu,
protože jsme jim pořád chtěli brát kamery a něco natáčet; mám
dojem, že porno.

Brichta: Bob mi během let několikrát volal, že kdybych cokoliv
potřeboval, že by rád pomohl. Takže když se na mě na konci roku
1999 obrátili Ota Hereš s Kunou, že mají materiál na desku, která
by měla být o fotbalu, a chtěli, jestli bych jim nějakou věc neo-
textoval či nezazpíval, navrhl jsem do sestavy, která by to mohla na-
hrát, trochu atypickou rytmiku – Boba Vondrovice a na basu Vildu
Čoka nebo Milana Brouma. Milan souhlasil ihned, takže bylo 

Aleš Brichta křtí projekt Kain za asistence Alana Piskače z vydavatelské
firmy Popron Music
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rozhodnuto, a nakonec to dopadlo tak, že jsme ten
projekt udělali ve třech a já ho celý nazpíval. Kluci
původně oslovili Zdeňka s Markem, ale když jim
Zdenda hned vysvětloval, jak to předělá do rapu se
samplama, tak s nimi přestali pro projekt počítat.
Byla velká sranda, když jsme na zpívání sborů
pozvali jak známé zpěváky, tak i prvoligové
fotbalisty ze Sparty a Viktorky Žižkov, kteří byli ve
studiu poprvé a ze zpěvového mikrofonu měli
hrůzu. A to vynechám svého syna nebo hospodské
povaleče z Bum baru, jež se mnou a Kunou hrají
hanspulskou ligu a měli z toho 'vánoce' tuplem,
zvláš< když se posléze objevili ve videoklipu.

Vondrovic: Velice mě potěšilo, že si na mě Aleš
vzpomněl, když sháněl bubeníka do projektu
Hattrick. Z určitého hlediska to byl pro oba trochu
risk. Aleš coby sponzor – a já ho nechtěl zklamat
a utrhnout si pořádný kus ostudy, kdyby mi to
nešlo. Ale dopadlo to, jak mělo, bicí part jsem
nabušil velice rychle. Desku jsem nahrál během tří
dnů celou. CD jsem pak poslouchal týden v kuse,
jak se mi líbilo. Jen mě mrzí,
že tak rychle zapadlo, nicméně
je to tam. Ještě bych si určitě
chtěl něco zahrát, nejlépe
samozřejmě zase v Arakainu,
ale ten už je teN hodně dlouho
stabilní.

Žežulka: Na Hattrick mám
rozporuplný názor. Nemám
moc rád takové ty pivní
popěvky a vyřvávačky. Původ-
ně jsem na tomto projektu
Kuny měl hrát já se Zdeňkem,
ale on s Otou Herešem oslovil
Aleše, a ten jim to celé předě-
lal, takže jsme byli 'vycouvá-
ni'. Každopádně z neúčasti na
Hattricku zhrzen nejsem.

Brichta: V létě jsme se na schůzi dohodli, že si
demosnímky na další desku předáme asi měsíc
před odchodem do studia. Jenže od Jirky jsem
dostal materiál z větší části až ve studiu, takže jsem
nemohl předem na ničem dělat. Od Zdeňka jsem
skladby dostal předem, na jeho věci jsem psal tex-
ty doma, třeba Černý švihák vznikl už v listopadu.
Tady nehrozilo, že bych psal texty nahonem pod
tlakem. Jenom na dema, která jsem dostal až ve
studiu. Když dostanu materiál předem, něco si
napíšu a texty pak s kluky konzultuju. Ale když
nemám muziku, nemůžu dělat nic. Myslím si, že to
bylo tím, že Jirka už měl klub Kain a na materiál

k desce neměl asi tolik času, i když to
popřel. Shodli jsme se, že Jirkovy věci byly
tentokrát jakoby splácané a ušité horkou
jehlou. Zdálo se mi, že opět trochu vázne
komunikace. U Jirkova ploužáku Vzdávám
se jsme měli milion hádek. Mně vadilo, jak
má připravenou linku zpěvu, mermomocí
na ní trval a odmítl měnit i další věci,
o nichž jsme tvrdili, že jsou na nic. Podle
toho písnička dopadla. Mohla být hitem,
a je udělaná špatně. Přímo u Forresta
Gumpa jsem říkal, abychom natočili verzi
pro rádia, a< skladbu zkusíme propálit,
protože je výborná. Tak, jako jsme to
udělali na Hattricku s Nechte vlajky vlát,
jako bonus verzi. Odmítli to – a najednou
skoro rok poté přišli s tím, udělat verzi se
španělkami. Jenže takhle dlouho po vydání
desky už to nikoho nezajímá, teN už

písničku nikdo nepustí, a i firma řekla, že je to
blbost. Ale celkově je Forrest výborná deska, i když
si myslím, že se některé věci z ní mohly lépe
prodat i pro média. 

Urban: Že je Forrest Gump syrovější, bylo naším
záměrem. Přešli jsme na digitální nahrávání kytar
prostřednictvím efektu POD Line 6 a vybrali si 

Tři základní persony Hattricku

Dva staří kamarádi zase spolu
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Byla jsi mechová a s chutí medu
kámoška na zapřenou

škoda, že popsat víc tě nedovedu
jenom tě otřít pěnou

Někam jsi spěchala, problém byl asi
Vilík se jistě trápí

někdo si vzpomene na starý časy
A5ka a Karel taky

O kom se mluvilo, zpívalo, psalo
děti to hrozně bralo

někoho bavilo, někoho štvalo
a te- se dolítalo

Byla jsi hbitá
holka pracovitá

bláznivá, bláznivá
Zvoní ti hrana

placko rozmazaná
ošklivá, ošklivá

Tak dost, soucit jde stranou
měli jsme tu jednu včelu ulítanou

Tak dost, soucit se ztrácí
pro tebe tu nejsou žádný funebráci

Tak dost, soucit jde stranou
nechci vědět, co ti proletělo hlavou

Tak dost, soucit se ztrácí
mastný fleky na skle přidělávaj práci

Byla jsi mechová a s chutí medu
kámoška na zapřenou

měl jsem tě potkat dřív,
te-ka už svedu

jenom tě otřít pěnou

O kom se mluvilo…

Byla jsi hbitá…

Tak dost, soucit jde stranou…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

�+

zvuk, který je agresivnější. Podobně pracuje i Pantera, Korn, Limp
Bizkit a další podobné kapely moderního soundu z venku. Z lam-
pového aparátu, na který jsme vždycky hráli, se dá vytvořit syrový,
drtivý sound obtížněji, protože zvuk se jakoby slévá, což je dáno
elektroakustickou vlastností elektronky. Pochopitelně je to řečeno
hodně zhruba a zobecněně. A pochopitelně se mnou nebude
spousta uživatelů lampových aparátů souhlasit. Dávali jsme také už
od desky Apage Satanas větší důraz na bicí, aby byly výraznější
a aby je jako obvykle naše kytary nepohltily. I v tom byla zřejmě
změna ve zvuku kapely na posledních třech deskách. Myslím si ale,
že Forrest Gump nedokázal překonat la<ku nastavenou oběma
předchozími deskami. Ty zůstanou určitými milníky v historii
skupiny, kdežto Forrest Gump běžnou řadovou deskou. Přestože zní
jinak, myslím si, že na ní nejsou tak silné písničky.

Žežulka: Mám pocit, že Forrest Gump nejvíc nakopnul Zdeněk,
protože přinesl nejsilnější materiál. Jsou tam pecky, které mě
hodně baví. Posunuli jsme se i zvukově. Poprvé kluci točili
přes ’Poda’, což je krabička s hotovými zvuky, a použili i některé
nové efekty. Další desky budeme točit asi podobným způsobem.
Tedy přes Line 6. Je to i rychlejší, protože odpadá nastavení
aparátů a zvuk se nemění. Je zvláštní, že na každé desce máme
trošku jiný zvuk a pořád se posunujeme dál.

Protidrogový boss Jiří Komorous křtí Forresta Gumpa

V pivních prostorách sponzora Staropramenu
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Mach: Farao se povedlo a Forrest Gump je snad
ještě lepší než Apage Satanas. Je dobře, že i firma
pochopila, že Arakain v rádiu stejně nikdo
nepustí, na videoklipy jsme rezignovali dávno,
a tak nás vlastně nic netlačí k tomu, abychom
nemohli vydávat desky přesně podle svého gusta.
Nezbývá než doufat, že nám to takhle vydrží
napořád. Kéž by…

Urban: Já osobně vůči této desce cítím trochu dluh.
Autorsky jsem byl v útlumu, nebyl jsem správně
rozjetý, protože jsem najednou díky svému klubu
neměl možnost vzít každý den kytaru do ruky. Ke
kytaře jsem se dostal možná jednou za týden nebo
za čtrnáct dní! Přestože si nemyslím, že bych
odevzdal špatné skladby, nějak nevyšly tak dobře
jako dřív. 

Žežulka: Písničky na koncerty vybírám tak, že
preferuju ty muzikantsky nejzajímavější, v nichž si
dobře a s chutí zahraju, i když vím, že posluchače
tolik neosloví, jako ty v uvozovkách hity. Jenže
kluci mě vždycky přehlasují a říkají, že musím
myslet na lidi. No, vždy to nějak skloubíme
k všestranné spokojenosti.

Urban: Nebaví mě už moc hrát písničky, jako
například Proč. Každý říká, jak skvělá je to věc,
ale když ji hraju patnáct let, nic už v ní neobjevím.
Už se bavím jenom tím, že občas Markovi napálím
vyšší tempo po předehře a následném rozjezdu.
Marek na mě hází šílené pohledy, protože ví,
že v další mezihře má 'zahrát nohy', které mu
tím pádem dají pěkně zabrat. On je pak sice
zahraje, nikdy nic neošidí, ale vím, že dohraje
a bude fyzicky úplně vyřízený. A on mi zase
provede to, že například písničku Peníze začne
rychleji. Cítím, jak mi tuhne ruka, a to je na
koncertě druhá skladba, při které ještě nejsem
pořádně rozehraný. Když ji ve
studiu člověk zahraje na devadesát
devět procent, tak na koncertě už
většinou rychleji, a přitom dobře,
zahrát nelze.

Žežulka: Kluci z W8 mě přemlou-
vali, abych dohodnul hraní
s Arakainem. Jenže bubnovat
třičtvrtěhodinku s nimi a pak do
toho bušit ještě další dvě hodiny je
fyzicky tak náročné, že to prostě
nejde. To bych musel některou
z kapel ošidit, a to rozhodně nechci.
Proto jsem W8 postavil před hoto-
vou věc, že tudy cesta nevede.
Navíc s námi hraje i Zdeněk, takže
by to bylo divné, kdybychom se my
dva objevili na jevišti s předkapelou
a pak ještě jednou s hlavní partou.

Arakain v Americe
(2001)

Brichta: Amerika je pár důležitých šutrů, které
údajně objevil 'Kryštof von Trolejbus', ale bohužel
se okolo této země motá většina podstatného, co se
děje v hudebním šoubyznysu, alespoň v posledních
letech. Někdy na přelomu roku 2000 se na mě
obrátil zástupce české emigrantské společnosti CZ
Worldnet s tím, že pořádají druhý ročník Česko-

Na americké půdě v Chicagu

S cenou Akademie populární hudby 1999 za vítězství v kategorii
Hard'n'heavy
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Aktuálně říkám, nech mě bejt
nejsem kretén, co lítá jen za tebou
nejsem pracháč, jak Viktor Koženej

leda tunýlek na tebe
spáchat chu5 mám 

Aktuálně říkám má drahá
přestaň dávno už nejsi mi drahá

na tvejch večírcích zívá i podlaha
jsou jak muzeum voskovejch figurín 

Vypouštím mozek out
kašlu na tvůj raut

tvý nápady proklínám
Dám si v hospodě rum

je víc, než tvůj dům
tak za sebou zavírám 

Nech mě
prostě nech mě… 

Aktuálně říkám, nech mě bejt
nejsem kretén, co lítá jen za tebou

nejsem cvok, 
abych léta byl zblázněnej

do nafouklý a hádavý nádhery 

Vypouštím mozek out…

Každou noc
smutně dívá se ke hvězdám

Mléčnou dráhou rád bloudívá
Měsíc na něho zívá, je taky sám

Jen se po nebi plouží dál 

Zdá se, nezdá
malá hvězda
Zdá se, nezdá
nová hvězda 

Léta jen koukat a sedět
prožít léta s noční oblohou
bádat, hledat, přitom vědět

že tvý přání chápat nemohou 

Tvary souhvězdí, krása je jediná
fantazií jen získává

galaxie se tváří, jak nevinná
přitom tvou mysl spoutává 

Zdá se, nezdá… 
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slovenského Rockfestu poblíž Chicaga. O tom prvním jsme měli
dost informací od Petra Jandy a dalších muzikantů, kteří se zúčast-
nili, takže jsem věděl, o co jde. Z rozhovoru vyplynulo, že jim
vypadla Lucie, s níž původně počítali, tak nabízeli účast nám.
Stejně jako Peteru Nagymu, protože jim nevyšel Team. Základní
podmínky jsme domluvili poměrně rychle, takže šlo jen o to, dodat
včas veškeré podklady pro víza a přepravu nástrojů. Průběžně se
samozřejmě vyskytly různé drobné komplikace, kdy se tam snažili
dostat například někteří naši fanoušci, kteří prohlašovali, že jsou
členy kapely. Nakonec se vše vyřešilo. Celý pobyt v Chicagu už byl
dostatečně popsán, takže nechci opakovat známé věci.
Každopádně to byla pro mě hrozně zajímavá zkušenost, včetně
toho, že se člověk přesvědčí, že Češi jsou v obchodování tak trochu
hajzlové, a< žijí tady nebo v Americe. 

Urban: I když nejsem žádný cestovatelský typ a dálky mě nikdy
nelákaly, samozřejmě jsem měl radost, že jsme dostali pozvání do
Ameriky na druhý Československý Rockfest. Každého normálně
uvažujícího člověka musí Amerika pohltit. Neměl jsem vlastně
žádné konkrétní představy, ale jako stavaře mě mrakodrapy
ohromily. Byl jsem překvapen, jak to v tak velkém městě všechno
funguje. Rozhodně jsem návštěvou nebyl zklamán a snažil jsem se
ten týden pořádně si užít. Ovšem ani v Americe jsme nezapomínali
na pravidelné večerní kalby. Zvláš< když se potká víc rockerů
pohromadě, tak to ani jinak nejde. Byli jsme jeden chlastací tým bez
rozdílu vyznání, národností a žánrů (viz kapela Petera Nagye nebo
nezbedů ze skupiny Buty a jejich doprovodu). Hlavním znakem byl
všudypřítomný vlhký vzduch, na který Středoevropan nebyl zvyklý.
Naštěstí v každé hospodě fungovalo klimatizační zařízení…

Žežulka: Moc rád vzpomínám na Ameriku. Nejdřív jsem byl z toho
výletu trochu rozpačitý, ale postupně jsem tomu přišel na chu<
a zjistil, že jsem v úplně jiném světě. Třeba mi ti šmejdi neprodali 

Za zády panorama z mrakodrapů, vpravo Bohouš Němec
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pivo! Taky byla dobrá akce, když mi s Richardem
z Buty malý černoušek udělal portrét – a on mu ten
magor za to dal dvacet dolarů. Za tu strašnou
čmáranici. Já jen dolar.

Mach: V létě 2001 jsme se konečně dostali
s Arakainem za hranice. Už jsme sice hráli v Polsku
a MaNarsku, dokonce i v Rusku (tam byl místo mě
Dan Krob), ale pořádné hranice jsou ty západní.
A když na Západ, tak co nejdál.
CS Worldnet, česko-americká agentura, nás pozval
spolu s Kabátem, Buty, Elánem, Peterem Nagyem
a Františkem Nedvědem na festival do Chicaga.
Město popisovat nebudu, všichni ty mrakodrapy
známe z filmů. Ale zpátky k tématu. On ten festival
vlastně tak úplně v Chicagu nebyl, celé se to
odehrávalo v Yorkville asi šedesát mil na sever, ale
v Chicagu jsme týden bydleli. A když Arakain
odletétal zpátky domů, já s Alešem jsme tam měli
ještě čtrnáct dní zůstat, abychom natočili nějaký
obrazový materiál k propagaci jeho nového sólového
alba, když už se tak pěkně americky jmenuje.
Bohužel v USA to není s pobytem tak
jednoduché a kdo jste tam byl, dáte mi za
pravdu. Nejdříve ze všeho musíte mít
vízum; máte-li vízum, potřebujete povolení
k pobytu, které vám po příletu do Ameriky
přišpendlí imigrační úředník do pasu a při
odletu domů vám jej zase z pasu vytrhne,
aby o vás měl jasno, že už na jejich území
nejste. Také není nikde psáno, že i když
máte platné vízum, musíte tohle povolení
k pobytu dostat. To se může přihodit
celkem lehce. Stačí, když jej při odletu
z USA neodevzdáte, protože jste jej
například ztratili, nebo já nevím co, a při
opětovném vstupu do USA se bude
imigrační úředník velice divit, jak to, že jste
tu znovu, když jste ještě neodletěl. Vše bych
měl v naprostém pořádku, kdyby…

Kdybych nezůstal v USA o čtrnáct dní
déle, než mi platilo jak vízum, tak povolení
k pobytu.

Protože veškeré papírování za nás vyřizo-
vala zmíněná agentura, až na letišti jsem
zjistil, jak se věci mají. A sice že na delší
pobyt v USA prostě nemám patřičná povo-
lení. Aleš byl v pohodě; jeho klid, že vše
se vyřeší na místě, mě doháněl k šílenství.
Samozřejmě, tušíte správně, na místě se
nevyřešilo zhola nic. A tak se stalo, že celé
osazenstvo festivalu odletělo domů a já
zůstal v Chicagu bez platného víza, bez
povolení k pobytu a bez zpáteční letenky.
Sice jsem si den předtím poslal žádost
o prodloužení pobytu na imigrační úřad,
což prý stačí k tomu, abych se nemusel bát
nějakého postihu, ale klidný jsem stejně
nebyl. A o letence jsem se dozvěděl až
den před mým plánovaným odletem. Mám

ji prý rezervovanou na letišti, stačí, když řeknu
heslo, a je to. Bohužel se na letišti spolu domlouvali
dva lidé, z nichž jeden umí prabídně anglicky
(to jako já) a na druhé straně přepážky slečna,
která tam zřejmě ten den nastoupila. Nakonec se
všechno zdárně vyřešilo, letenku jsem sice dostal do
ruky až půl hodiny před odletem letadla, do té
doby jsem vůbec nevěděl, jestli to stihnu, ale vyšlo
to, i když jsem tím určitě o pár let zestárl.
Aleši, dovolená to byla skvělá, jenom, prosím tě,
příště, bude-li nějaké, bez těch nerváků.

Míra opravdu zestárnul. Když se vrátil, volala mi
jeho žena a ptala se, co jsem do něj v té Americe
lil? Prý každý není tak odolný proti rumu jako já. Je
fakt, že Mirek se mnou rum odmítal pít, jelikož
jsem jej konzumoval především po ránu, ale
představte si, že jdete do obchodu pro whisku
a do hotelu si odnášíte olej na smažení. Vysvětlení
je jednoduché. Američané prodávají ten božský
nápoj v umělohmotných lahvích. Barbaři! Takže už
víte, po čem Míra zestárnul? (Němec)

Aleš s Mirkem sólově na západě USA

Československý Rockfest v Yorkville
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Večerní stíny jsou tak dlouhý
mrak samotář jde oblohou

korálky slzí tváře hladí
korálky slzí vlažný jsou

slanou mívaj cestu 

Vzdávám se, prohrávám
vzdávám, co ti dávám

Hra poslední a co je v ní 

Já smutnej klaun uvízl v sítích
tápu v nitkách tvých pavučin

proč mě tak trápíš moje krásko
komu dáš ochutnat z tvých vín

komu povolíš dál jít 

Vzdávám se, prohrávám
Hra poslední a co je v ní

hra poslední, o co jde v ní 

Já jsem to, co ti chybí
vážně mě ve snu vidíš

já jsem, ten koho hledáš
vážně, nech mě vejít dál 

Proč mě tak trápíš moje krásko
komu dáš ochutnat z tvých vín

komu povolíš dál jít 

Vzdávám se, prohrávám
Hra poslední a co je v ní

hra poslední, o co jde v ní 

Já jsem to, co ti chybí…
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20 let – Pohledy tam i zpět
(2002)

Brichta: Máme podepsanou smlouvu ještě na vzpomínkovou a jednu
řadovou desku. Jenže jsem pevně rozhodnut, že nebudu objíždět
malinké tancovačkové sály po celé republice víkend co víkend.
Kluci s tím v podstatě souhlasí, ale tvrdí, že by nepřežili. Mají
výhrady k financím a je možné, že to nakonec špatně dopadne.
Všechno by šlo vyřešit jednáním se sponzory, ale v kapele je na
sponzorství názor jiný. Já tvrdím, že sponzorství je proto, aby se
udělalo turné a promo na něj, aby se vůbec turné mohlo jet. To
samozřejmě souvisí s tím, že se sponzor chce zviditelnit, jinak by ty
peníze prostě nedal. Narážím na to proto, že někteří z kapely si
myslí, kdovíjak se sponzorům líbí jejich muzika, a tím pádem dají
každému dvě stě tisíc zadarmo. Je možné, že na tom to shoří,
protože bez sponzorů už dneska lze těžko něco realizovat. Navíc se
po těch letech bohužel vztahy mezi některými nejmenovanými 
lidmi v kapele dost vyhrotily.

Žežulka: Co se týče nulté desky, myslím si, že je to dobrý nápad,
natočit ty prastaré věci. To výročí je prakticky neuvěřitelné.
Kolik kapel se rozpadne třeba po roce. Arakain všechno přežil.
Rozhodně je nejvyšší čas, než to Urban s Brichtou zapomenou,
nebo umřou. (smích) Jsem sám zvědav, jak dlouho ještě bude
Arakain hrát.

Urban: Když vylezeme na jeviště, zařve sál, 'nastartuju' kytaru
a adrenalin mi vyletí tak vysoko, že zapomenu na cokoliv. S Alešem
na pódiu pumpujeme ve figurách a jakékoliv rozdíly se mažou. Na
pódiu v ten moment hraje naše muzika, má u lidí odezvu, a to mě
v okamžiku odmění natolik, že ten pocit je nade všechny peníze
a všechno ostatní. 

Žežulka: Během svého účinkování s Arakainem jsem měl párkrát
slabší období. Ale to má asi každý hudebník. Nikdo nemůže být
stále ve stoprocentní koncentraci. Občas je tam nějaká indispozice,
ze které jsem se vždy naštěstí brzy dostal. Raději hraju živě na
našich koncertech. Mám víc času na přípravu. Na festivalech je 

Nechybí tu nějaký čudlík?
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stres, rychle přestavět bicí a hurá na to. Zase se ale
potkám s lidmi, které jsem dlouho neviděl. Další
výhoda je, že většinou hrajeme jen půlku programu
za stejné peníze, jako když hrajeme dvě hodiny.
(smích)

Janda: Se všemi se docela dost přátelím. Marek je
tady ve studiu jenom krátkou dobu, natočí bicí,
náležitě to oslaví a odjíždí. Zdeněk Kub je tady
taky málo, ale s těmi, co tady bývají nejvíc, to
znamená Jirka Urban, Míra Mach a Aleš, řekl bych
zdravé jádro, mám velmi přátelské vztahy. Je to
kapela, pro kterou i vařím polévky, občas dokonce
i oběd nebo večeři. Jen tak. Musím jim dát najevo,
že je mám rád a že jsem rád, že jsou tady. Míra
tuhle říkal, když jsem hlásil, že je oběd: „No to je
super, po čtrnácti dnech na paštikách je to docela
dobrá změna.“

Henych: Kluci jsou hlavně moji kamarádi. Nikdy
jsem Arakain nehodnotil a možná bych se odvážil
i říct, že se mi nikdy stylově vlastně ani nelíbil. Pro
mě není podstatné, jestli se mi líbí nebo ne. Pro mě
je důležité to kolem, že spolu komunikujeme, že to
je fajn a že se hraje bigbít. Dál je to o vkusu
každého člověka. Neřešili jsme, komu se líbí tahle
skupina a komu jiná, že mně Venom a jim Judas
Priest. Nehádali jsme se o tom, která kapela je
nejlepší, proto ani není podstatné, jestli se mi
Arakain líbí nebo ne. Nejsem fanoušek, abych
doma poslouchal jejich desky. Mám kluky rád,
mám rád i to, co dělají, ale není to pro mě srdcováNastartovaní Aleš s Jirkou

Aleš s Vlastou Henychem při otevírání Bum baru
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Kam se ženou, řekni, pro co se trápí
nic už nedoženou,

jsou jak v betonu dráty
všichni za pár šupů,
trávěj hodiny v práci
chtěj se zbavit lupů,
najít šikovnou láci 

Kocour v botách je pozve na karneval
kam to dotáh a prachy kde na to vzal 

Krok má, jak týpek, co má milion
chechtá se, výborně se baví
říká, hlavní je první milion
další, že víc už nepobaví 

Parta sluhů dělá na stejný pány
kolonády dluhů na nich zlacený brány

výhry z loterie jenom paběrkování
smrt si ruce myje,

že jim nechala zdání 

Krok máš, jak týpek, co má milion
chechtáš se, výborně se bavíš
říkáš, hlavní je první milion
dalším se víc už nepobavíš

Jak mozaika z korálků
žít život i na dálku

když nevíš, jak cesta je dlouhá
Jako Forrest mít vybraný

svoje štěstíčko někde schovaný
když nevíš, jak cesta je dlouhá 

Forrest Gump
běží a nevnímá
Forrest Gump

hloupost je nevinná 

Blázny osud popálí
když to zabolí, jen se usmáli
a tak běží a cesta je dlouhá

S nikým svět se nepáře
jen se ušklíbne, plivne do tváře

i ty běžíš a cesta je dlouhá 

Forrest Gump… 

Démanty v sítích
jsou kapky blýskavý

Poznat, co cítíš
chtějí ti váhaví 

MUZIKA
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záležitost a nedá se říct, že by se trefili do mého vkusu. Možná
Legendy, protože vycházejí ze stejných kořenů, z nichž vycházím
i já. Nikdy jsem třeba nebyl fanoušek Metalliky nebo Iron Maiden
a oni jo. A jelikož se mi nelíbí ani originály, ze kterých oni
vycházejí, tak se mi ani úplně nemůže líbit to, co dělají, i když tu
kapelu i je mám rád.

Brichta: Možná že kdybychom někdy před revolucí měli odvahu
a možnosti se sebrat a zdrhnout za kopečky, byli bychom dnes
někde jinde. Na druhou stranu by po nás nemusel štěknout ani pes
a mohli jsme dopadnout i jako Jana Kratochvílová a spol. Myslím si,
že kapela toho dosáhla dost a určitě alespoň v rámci své muziky se
v naší zemi do historie vryla. Neřeším, jestli jsme mohli být slavnější,
jsem rád, že kapela pořád existuje. Když se podívám na většinu
našich souputníků, tak kde jim je konec? Jsme pořád na určité
úrovni, i pokud se týče publika, a pořád si ji udržujeme.

Urban: Produkční z Popronu, Marcela Lindaurová, nás pořád
přemlouvá, abychom udělali nějakou komerční skladbu, která by se
vešla do formátu rozhlasové dramaturgie. Marně jí říkám, že to
neumíme a dělat to nebudeme. I v pomalé písničce v refrénu
nakonec do těch kytar stejně udeříme, a v ten moment je pro rádia

Zdeněk s Markem dávají najevo své city

MUZIKA
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odsouzená k zániku. A když už náhodou uděláme
písničku bez jediné zkreslené kytary, jako třeba
Vzdávám se nebo Blázni víry, nikdo ji neprosadí,
takže se v rádiu stejně nehraje! Řekl bych, že už se
v médiích bojí slova Arakain! A to je vlastně asi
dobře… nebo správně… 

Žežulka: Jeden čas přestali chodit lidi. Bylo to
nějak po revoluci a nebylo to nic moc, protože
nebyly peníze. Ale v těžším období nikdo z nás
nemyslel na to, že by skončil. Drželi jsme spolu,
i když jsme strach měli. Zejména já, když jsem
nastoupil do velké kapely a najednou jsem si říkal,
co se to děje? Snad to neskončí? Už se mi nikdy
nechtělo do práce. A do pekárny už vůbec ne. Pak
se to zase zvedlo. Lidi začali chodit, desky se
prodávaly.

Kub: Obecně se dá říct, že lidi vždycky chodili
podle toho, jak se zvedala a padala ekonomika.
Slušné to bylo asi v letech 1995 až 1996, což se
odráželo i na lidech a na tom, jak chodili na kulturu.
Návštěvnost na našich koncertech se udržuje na
celkem slušné úrovni, ani velká bomba, ani velké
propady, a to platí asi dodneška. Vždycky jsou tam
výstřelky typu Lucerny nebo Paláce kultury, ale
jinak jde o stabilní návštěvy. Žádné velké zlomy
v návštěvnosti snad ani nebyly, je to čistý odraz sta-
vu ve společnosti.

Žežulka: Zážitků s Arakainem mám spousty, ale
ony nejdou moc publikovat. Co se týče zákulisí, tak
to bylo jako vždy. Hotel, pivo a tak, normálka.
Člověk si užije spoustu srandy a pohody. Pěkný
zážitek jsem měl s Alešem. Spadnul mi do bicích.
A ne jednou, hned několikrát! Já vím, co to je, když
se muzikant ožere. Ale proč, proboha, to mám
vždycky odnést já? Většinou jsem se zachoval tak,
že jsem ho prostě přeposlal zpět. Já si nemyslím, že
by měl někdo z nás problémy s alkoholem. Vždy
(tedy až na pár výjimek), když v pátek odehrajeme
koncert a pak se jdeme picnout, následující sobotní
koncert dokážeme standardně odehrát. Aleš to
občas přehání. Kytaristi nebo bubeníci mohou hrát
do šedesáti, ale hlas odchází nejdříve. Deset
becherů a šedesátka cigaret každý den rozhodně
není pro hlasivky ideální.

Urban: Příprava, natáčení i míchání desky mi
zabere spoustu času a mám všeho v hlavě moc.
Jsem ve studiu v podstatě nepřetržitě, a to je někdy
i měsíc až šest týdnů! Všechny písničky slyším
stokrát a tisíckrát, až nejsem schopen mít na ně při
dokončení nahrávání nějaký názor. Nesmím je
alespoň pár dní slyšet. Ze studia většinou neodjíž-
dím s pocitem, že jsme udělali skvělou desku,

ale naopak jsem úplně
vycucaný a vyřízený.
Bohužel pak ještě ná-
sleduje mastering, kde
se nasazují pauzy 
mezi skladby, písnič-
ky se zvukově čistí 
a skládají na harddisk
tak, jak budou na 
desce. To jsou ještě
další dva dny nepřetr-
žitého poslouchání! 
Jinak tomu bylo při
natočení prvního sing-
lu Excalibur/Gladiátor
pro Panton před pat-
nácti lety, když jsme
obě nahrávky smícha-
li, nechali jsme si je
nahrát na kazetu a
hned před studiem
Smetanova divadla
jsme si je na Mirkově

Na nedostatek fanoušků si kapela nemůže stěžovat

Mírova příprava je vždy dokonalá
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Pár prašivejch psů
vítá nový ráno

noc nestíhá den
hvězdy choděj spát

někde za rohem snad
fe5ák svou dávku shání
pro ten podivnej hlad

na kterým ulítá 

Deset, osm, či pět
zůstalo andělů v ráji
pravda, nenávist, lež

nikomu neschází
účet propitejch lásek
který tak rychle stárly

jedna zůstává dál
a na ní ulítáš 

Je věrná, dráždivě černá
je věrnej, ten švihák černej 

Někdo si v bazaru
koupí zas vitriol
po noci na baru

trochu mu vytrávilo
přišel čas pomalu

na další pitivo
a černej švihák je král

Není mi do skoku
chvílema mrazivo

tak šáhnu po Stocku
aby se zadařilo

když jsem byl po šoku
měl v duši ošklivo

tak černej švihák mě hřál 

Den dostává mat
tma se o vládu hlásí

bůh, -ábel a kat
řeknou, kdo umírá 

Sám sebe se ptáš
kdo tu ještě schází

má slušivej frak
a dveře otvírá

pár veselejch vrásek
nemá otázky žádný
chu5 do žil se vpíjí

na ní ulítáš 

Je věrná, dráždivě černá… 

Někdo si v bazaru… 

Věrná je barva černá
věrnej je švihák černej

MUZIKA
Z. Kub
TEXT
A. Brichta

�C8

walkmanu pouštěli. Chválili jsme se a říkali, že jsme udělali něco,
co tady nikdo jiný zatím ještě neudělal. Stejný dojem jsme měli i po
singlu Amadeus/Proč, který pak byl nahrán na Propasti.

Žežulka: Pro Arakain jsem nikdy nic nesložil, protože nápady,
které mám, by se do Arakainu moc nehodily. Spíš je uplatňuju ve
W8. Kluci mi sice říkají, abych něco přinesl, pokud mám, ale
nevím. Zatím tomu nechám čas.

Mach: Natáčení desek je kapitola sama pro sebe. Dnes už téměř
vůbec nezkoušíme a když, tak pouze před začátkem nové koncertní
sezony, a to ještě v místě vystoupení den předem.
Takže zpátky k natáčení. Všichni skládáme doma, buN do počítače
nebo na magnetofonový pásek s pomocí sekvenceru. Nevím, jak
ostatní kluci, ale já si do šuplíku už nesyslím, nápady si většinou
pamatuju a když přijde čas, zkompletuju je do hotových skladeb.
Tyto demáče si pak předáme, řekneme si k nim pár postřehů,
například kde je dlouhé sólo, krátký nebo nevýrazný refrén, případně
jestli to celé náhodou nestojí úplně za prd. Písniček je vždycky dost,
ale ne mojí zásluhou. Po Markovi (Aleše nepočítám, ten píše texty),
který neskládá vůbec, jsem hned na řadě já. S Jirkou a Zdeňkem,
kteří by přinesli každý repertoár na celou desku, kdyby na to přišlo,
se srovnávat nemůžu. Jen jednou jsem přinesl pět skladeb a na
desce se stejně objevily jenom dvě. Už se mě na to také někdo ptal,
jestli mi nevadí, že jsem coby skladatel takhle v menšině. Musím
říct, že při výběru písní na nové album máme naprostou demokra-

Problém se musí vždy vyřešit
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cii a když moje věci tímto sítem nepro-
lezou, znamená to, že ty ostatní jsou
lepší. Byl bych sám proti sobě, kdybych
se snažil protlačit na desku horší – tedy
svoje – věci.
Takže takhle nějak vypadá naše před-
produkce. Skladby na desku jsou
vybrané, pro jistotu jich je o několik
víc, protože nikdy nevíme, jestli náho-
dou ta 'tutovka', o které jsme všichni
přesvědčeni, nezapadne. Prostě a jed-
noduše: až po natočení, smíchání 
a hlavně po nazpívání se dá oddělit
zrno od plev. A jde se do studia.

Janda: Už léta dělají desky jinak než já.
Takhle bych to neuměl. Spoustu věcí se
učí až na místě, a dokonce když už
mají natočený základ, kolikrát ještě ani
nevědí, jak bude vypadat melodie. Já to
dělám opačně, vycházím z melodie, oni z toho
metalového nebo thrashmetalového základu, a pak
teprve tu linku Aleš domyslí. Postup je naprosto
jiný, než znám, a asi bych to takhle dělat neuměl.
Každý si to ale dělá, jak mu to vyhovuje. Je fakt, že
výsledky mají senzační, a to je to nejdůležitější. Za
ta léta, co točí, už umějí hrát technicky přesně,
udělat ty správné zvuky, mají zmáknutou práci ve
studiu, vědí přesně, co má kdo a kdy točit.
Technický charakter natáčení mají samozřejmě
zvládnutý mnohem víc než na začátku. Styl jejich
práce se příliš nezměnil, pouze s tím rozdílem, že

u první desky to byly věci, které uměli, hráli je
běžně na jevišti a natočili je v podstatě za pár dní.
Lidsky jsou natolik tolerantní, že spolu dokážou
být, i když znám to vnitřní pnutí v kapele – třeba při
dlouhém natáčení ve studiu nebo při velkém 
koncertování. Takzvanou ponorku oni dokážou
zvládat. Řeknou si třeba i dost ošklivé věci, a to já
vždycky odcházím, abych u toho nebyl, ale pak se
zase uklidní a jsou v pohodě, to je strašně cenné,
a proto ta kapela vydrží. Když se tam najde jedinec,
který nedokáže ukočírovat své ego, tak to kapelu
buN rozesere, nebo musí on odejít. Oni to prostě

Ve studiu u Petra Jandy

Arakain se zakukleným Markem
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Táta čumí na kozy
rád by se povozil

když jsou jako vozy
Máma radši seriál

to je materiál
proboha, kdo to psal
Vládě straší ve věži

prej v něčem soutěží
tak a5 radši běží

Má prezident ochranu
co volí za stranu

chce se mi na stranu 

Moderování
komentování
informování

Přijímač, dráty
Mocnosti, státy
lži po stopátý
I krabi z pláže
rovnaj si tváře
podle scénáře

Večerní zprávy
šílený krávy

vrazi jsou zdrávi 

Moderování
komentování
informování

Přijímač, dráty
mocnosti, státy
lži po stopátý
Horníci horní
rolníci rolní

všichni jsou svorní
Odborář káže
jaká je gáže

spěchej do stráže 

Má řečí kamion
sladký kecy Orion
chodící amplion

koukám, jak mu huba jede
Má uši na špici

slyší růst i ostřici
o každý vopici

referovat hnedka svede
V půlnoční diskuzi

intouše zve na schůzi
buzi i nebuzi

vždy5 je přece všechny vede
Může mít reklamu

někdo mu dá přes tlamu
když ve svým programu
správně fakta neuvede

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

�C

umějí, vědí, jaký každý z nich je, že Aleš vyhulí šedesát cigaret
denně a že to pak neodzpívá úplně nejlíp, ale už mu to ani neříkají,
protože je to prostě zbytečné. Každý na toho druhého něco ví,
a i když to tam kolikrát zajiskří, žijí spolu v podstatě v pohodě. Jsou
prostě parta, a když to někomu nejde, nedají to na veřejnosti znát.

Mach: Vy, kdo máte zkušenosti s prací ve studiu, můžete následující
odstavce klidně přeskočit, nebo< natáčíme podle normálních osvěd-
čených pravidel a nic nového se tady stejně nedozvíte.
Nejdříve se točí bicí. A aby měl Marek jakožto bubeník práci
jednodušší, úplně nejdřív natočíme takzvané pilotní kytary, podle
kterých se mu hraje přece jenom lépe než úplně bez ničeho (teN už
je patrné, že přitáčíme postupně jednotlivé nástroje, tedy nikoli
všichni najednou, jak také některé kapely pracují). Když to má
hotové, nastává, dalo by se říct, nejdůležitější část celého natáčení.
Kromě Jirky se na mě bude nejspíš zbytek souboru zlobit, ale
protože Arakain je skupina hlavně o kytarách, musí se jim věnovat
zvláštní péče. Ano, správně, jdeme zvučit kytary. Já osobně bych
s tím zase až takové cavyky nenadělal, ale Jirka je na kytary
kapánek choulostivější. Takže asi po dvou (!) dnech máme nastavený
zvuk kytar a můžeme vesele točit. Dříve jsme 'všichni hráli všechno',
což znamená, že každou skladbu jsme natáčeli oba dva. A protože
nejsme roboti, ale lidi, strefovat se do bubeníka (i když přesného)
a k tomu ještě do dalšího kytaristy je úkol přetěžký, notabene když
hrají unisono, rozhodli jsme se – ani už nevím na jakém albu
– alespoň druhou potíž eliminovat. Jirka tedy natočí veškeré
doprovodné kytary do svých skladeb, já do svých a Zdeňkovy
si rozdělujeme.

TeN je na řadě basa. Basa by měla hrát hlavně s bicími, takže to
vypadá, že by se měla točit hned po nich, ale neznám nikoho, kdo
by to takhle praktikoval. Asi se basistům pracuje lépe, když alespoň
nahrubo slyší také formu skladby a ne jenom dum dum prásk – dum
dum prásk. Tady nám Zdeněk většinou řekne, kde jsme do jeho
věcí blbě natočili kytary, a tak když se nepřizpůsobí nahrávce on,
nezbude nám nic jiného než je přetočit.
TeN už máme natočené takzvané základy a Aleš může jít zpívat.

Studiové záznamy ke vznikajícím nahrávkám



�
?
	D
1�

	>
	�
,
B
D1
<
�	
��

�
	4
	'
�
E�

	

�
?
?
�
�

K mikrofonu si přinese cigarety, pivo, někdy ještě
becherovku – to podle obtížnosti skladby – a jde na
to. V těchto dnech nastává nejtěžší práce, protože

teprve zpěv dělá z nápadu písničku a shodnout se
někdy na jejím výrazu je téměř nemožné. Jirka se
s Alešem o zpěvu dost hádá, ale Alešovi to zřejmě
vyhovuje. Je to jako v papiňáku. Hodně natlakované,
ale o to dřív uvařené. Aleš je prostě takový. Bez
stresu nedokáže pracovat, a tak se bojím toho, 
abychom mu i nadále dokázali patřičně 'zatápět'.

Když je Aleš hotov alespoň s jednou skladbou,
nastává čas dohrát do ní sóla a všechny ostatní
blbinky tak, aby byla připravená na 'míchačku'.

Takhle to jde jedna písnička
za druhou, až jsou nakonec
všechny a muzikanti mají
padla.
Nejlepší patří na konec
a míchání desky patří
k nejpříjemnějším věcem
ve studiu, alespoň pro
muzikanty. Zatímco zvukař
v režii pilně pracuje, my
ostatní  se oddáváme
radovánkám v pití alkoholu,
hraní šipek nebo karet a ob-
čas se jdeme na zvukaře
podívat, jak mu to jde.
A protože pracujeme už
několik let se stejným
člověkem, jde nám to spolu
dobře, viN, Petře Acker-
manne? Ještě zbývá vyřadit
nepovedené kousky, se-
smolit pořadí skladeb tak,
jak budou na desce,

v masterovacím studiu vyrobit matrici a už se
pomalu můžeme připravovat na další natáčení,
které bude zase za rok.

Arakain jako jedna z mála kapel přišli s promo
kampaní po internetu. K nové desce se už po
několik let objevuje titulní věc ve formátu mp3 zcela

Arakain si razí svou vlastní cestu

Arakain s přáteli
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Začali v nebi
snižovat stavy
andílci bledli
padaly hlavy 

Nejsi na nic, nashledanou
koukej, a5 jseš sbalenej

víc už nemáš na vybranou
tohle ne 

Začali z pekla
hříšníky vracet
rozpočet nezná
topením ztrácet 

Nejsi na nic, nashledanou… 

Čau a nazdar, nashledanou
klidně a5 jseš ztracenej

odchod s tváří odevzdanou
takhle ne 

O peníze jde pro nebe
stavy snížej o tebe
a5 je vítěz kdokoliv

ty jsi přítěž kdekoliv
O peníze jde pekelný

Satan ví, co je moderní
slabej příděl na duši

kam te- jít má, to netuší 

Stávka čertů za minimální platy
andělé se přidali k nim taky

Satan s Bohem sepisujou smlouvy
spekulujou, dodatky jsou dlouhý

Svatej Petr u nebeský brány
říká, končím, mám už jiný plány

Nebožtíci zíraj jako tele
můžete jít všichni do… 

O peníze jde pro nebe…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta

�C�

volně ke stažení, ke všem ostatním skladbám ukázky. Aleš Brichta
zakoupil a provozuje doménu www.arakain.cz, kde Petr Doležal
postupně vybudoval oficiální stránky kapely splňující i ty nejnároč-
nější požadavky. Aktuality, rockografie, fotky, o členech, konference,
ankety, ukázky všech vydaných skladeb, texty, videoklipy. Na
www.rocknet.cz Aleš zprovoznil a financuje server, kde je možné
objednat si album z široké nabídky české rockové scény za rozumný
peníz, udělat si sampler, nebo si stáhnout za nízký poplatek třeba
jen jedinou písničku v mp3. I když do obou záležitostí investuje
nenávratně své prostředky, je v tomto případě dobře vidět jeho
zaujetí pro rockovou muziku a Arakain. (Kania)

Brichta: O tom, že svět internetu má smysl a do budoucna obrovský
význam, mě přesvědčoval před mnoha lety Venca Ježek, náš bývalý
baskytarista. Když jsem před zhruba čtyřmi lety koupil počítač
a připojil se, tak mi došlo, jaké obrovské možnosti to skýtá. Pár
fandů nám amatérsky dělalo webové stránky jen jako svou zábavu,
takže jsem se s nimi spojil a Petr Doležal, autor jedné z nich, mi
nabídl, že by nám dělal oficiální stránky. Dostal jsem ho do Prahy
a posléze se stal správcem RockNetu, který nebyl postaven jako
výdělečný podnik, ale chtěl jsem světu zpřístupnit naši domácí
rockovou scénu. 

Petr Doležal: Vše kolem www stránek začalo v roce 1997, když
jsem se dostal k internetu. Napadlo mě, že bych si zkusil, jak se
takové stránky dělají. Nápad byl na světě, teN ještě o čem psát?
O sobě? To by asi nikoho nezajímalo. Po chvilce přemýšlení mě
napadlo, že udělám zkušebně stránku o mé nejoblíbenější kapele.
Na koncertě ve Třech Dvorech u Litovle mě seznámil jeden známý
s Alešem a sdělil mu, že dělám www stránky. Aleš se jen podivil
a řekl: „Nám už dělá stránky Petr Doležal.“ Musím podotknout, že
v té době vznikly ještě další stránky a začaly obavy z toho, jestli se
dá jejich obsahu věřit a nebo ne. Tyto obavy odpadly vytvořením
oficiálních stránek kapely a Aleš mě pověřil jejich vedením.
Z jedné stránky s logem a jednou fotografií se postupně rozrostly do
dnešní podoby.
Jednoho dne mi Aleš navrhl, jestli bych pro něho nechtěl něco
programovat. Šlo o připravovaný server RockNet. Mělo to pro mě
tenkrát jednu nevýhodu – musel jsem do Prahy, ale nakonec jsem si
řekl: „Proč ne?“ A tak jsem jel poprvé do Prahy, obrazně řečeno, jen
s kartáčkem na zuby a věcmi na pár dní. Z těch pár dní se vyklubalo
nakonec několik let, což vedlo k tomu, že jsem se z Olomouce do
Prahy definitivně přestěhoval. Svého rozhodnutí nelituju. 

Aleš s Petrem Doležalem
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Urban: Někdo o nás hovoří jako o thrashmetalové
kapele dodnes, ale to už je asi scestné. Já říkám, že
jsme powermetalová kapela, leze z nás síla
a energie, ale thrash už to asi není. Správný thrash
jsou pořád Slayer.

Henych: Tahle kapela hraje pořád stejně a dejme
tomu od roku 1988 se to moc nezměnilo. Je to líp
technicky zahrané, kluci se bezesporu naučili hrát,
uskupení vykrystalizovalo do sestavy z dobrých
hráčů. Styl i texty se za těch asi třináct posledních
let moc nezměnily, když pominu to první spíš hard-
rockové období. Thrash metalem to dostalo
nějakou podobu, a z ní to vychází dodneška. Je
jedno, jestli má deska pomalejší nebo rychlejší tem-
po, protože ty harmonie, cítění, postupy, Alešovy
linky a texty, to je furt jedna a ta samá písnička.

Vykopávky 
(2002)

Urban: Myslím, že vzhledem k dožitému věku
kapely, je 'nultá' deska opět jakýmsi doplněním
dluhu, který máme vůči starším, věrným fanouš-
kům. Už je to u nás taková tradice, že s kulatým
jubileem tak nějak bilancujeme. Tahle naše etapa
nebyla nikdy zmapována a vzhledem k rozsahu
jednoho CD stejně zůstane neucelená. Ale myslím,
že i pro současné, mladší příznivce Arakainu bude
dokreslením toho, o co jsme se snažili, když oni
přicházeli na svět a my 'pod bolševickým jhem
udeřili do kytar' tak, abychom dělali radost sobě
i máničkám, které měly stejnou potřebu vyjádřit

svůj názor a postoj a nechtěly se
podvolit obecnému pohledu na
kulturu a postavení v něm. Tak nám
asi promiňte tu trochu nostalgie a se
slzou v oku zavzpomínání si na časy
dávno minulé. Nám se tam už taky
nehledí s lehkostí, ale je to kus 'naší
pupeční šňůry' (fuj, to je hnusné slo-
vo!) a měli byste ji znát! A co bude
dál? To už je na vás…

Brichta: Doufám, že Archeology
bude příjemnou vzpomínkou pro
starší fanoušky a příjemným překva-
pením pro ty mladší. Pro mě osobně
je to samozřejmě velká nostalgie,
každopádně se na výroční turné
moc těším. Zatím přesně nevíme, jak

Z natáčení Archeology spolu s Luckou Bílou

'Vykopávky' pohromadě
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Probuzení
když sen tě nepochopil
kdy náhle nezbylo sil
a ležíš ústama v hlíně

Utrpení
lže všechno, pro co jsi žil
zlá nemoc smrt nemá styl

rodí se v matčině klíně 

Vyvolená
láska nic neznamená

víra je unavená
nekáže boží syn

Pokolení
drtí tvý přirození

namísto pochopení
kopne tě do slabin 

Touho nevinná
spíš na dně

písek v hodinách
mříž spadne
vrah se unaví

pít žádá
dýka hledá cíl

tvý záda 

Střepy zrcadel
místo očí díry do pekel

osud ví, kdo zase naletěl
usmívá se opodál
Krev, slzy a pot

jako stráž a věrnej doprovod
te- tě nutí, abys o život

se smrtí šachy hrál 

Touho nevinná…

MUZIKA
Z. Kub 
TEXT
A. Brichta
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bude vypadat koncert ke dvaceti letům. Jestli seženeme všechny
bývalé členy, jestli budou ochotni hrát… Výroční koncert bude
tradičně v Lucerně, ale hosté (s výjimkou Lucky Bílé) a celá
dramaturgie ještě nejsou jistí. Jisté to bude ve chvíli, kdy tato kniha
spatří světlo pozemské případně přítmí pekelné.

Kub: Musím přiznat, že jsem z faktu natáčet dvacet let staré pecky
nebyl dvakrát odvázaný. Raději bych natočil desku zcela novou,
protože si myslím, že máme dost velký skladatelský potenciál a pro
mě to byly vážně vykopávky. Obzvláš< texty jsou opravdu dost
legrační. Nakonec jsem ale uznal, že asi existuje spousta fanoušků,
kteří by to uvítali. Natáčení proběhlo celkem v klidu, protože jsou
to celkem jednoduché věci a na některé jsem si dokonce
i vzpomněl. Po prvních mixech jsem byl celkem mile překvapený,
jak dobře ty věci znějí a myslím, že na té desce bude pár
opravdu slušných pecek. Věřím, že lidi osloví jednoduchou
melodikou, která se možná z našich posledních počinů trošku
vytrácí.

Urban: Myslím, že Arakain je tam, kde má být, to znamená mezi
lidmi – a to je naprosto nejdůležitější! To, co jsme si předsevzali
v raném období dob pionýrských a zapovězených, jsme, myslím,
naplnili! A pokud má někdo nějaké pochybnosti, nech< si vezme
všechny naše desky a koncerty a přehraje si je ještě jednou! Porucha
není na našem přijímači! My máme svědomí čisté!
…a naše budoucnost? …záleží jen na vás! …jsme totiž vaším
odrazem…

Janda: Co říct závěrem? Arakain je moje oblíbená kapela a já jí
přeju ještě dlouhou a úspěšnou cestu.

Bílá: Těším se na jakoukoliv příležitost s nimi. Sundám si
puntíkované šaty, navlíknu se do kůže a budu křičet, až popraskají
na Barče okna. Těším se!!!

Henych: Zážitků je milion. Pořád jsme hráli, každý den bylo něco.
Ke dvaceti letům bych jim popřál hlavně zdraví, protože jsme
pánové v letech, takže ho budeme všichni potřebovat.

Vondrovic: Byly to přenádherné časy a děkuju bohu, že jsem je
mohl zažít.

S touto americkou ’espézetkou’ jezdí v Kalifornii kamarád kapely Petr
Perner, který provázel Arakain a posléze Aleše s Mirkem po USA
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Popron Music 
rozhovor s vydavatelem

(1993 – 2002)

Kniha o skupině Arakain by nebyla úplná, kdyby-
chom nedali slovo i 'druhé straně', tedy té, u níž
kapela již skoro deset let vydává alba. Za firmu
Popron Music hovoří ředitel Alan Piskač a dlouho-
letá manažerka Marcela Lindaurová, která si
s 'mládenci  v letech' rovněž užila své…

Lindaurová: „Poprvé jsem si všimla
skupiny Arakain v době, když ještě
hrála zábavy. Ovšem hudbu jsem
neznala. Nahrávku jsem slyšela až
začátkem devadesátých let, kdy už
normálně vydávala desky.“

Piskač: „U mě to bylo prakticky to
samé. Věděl jsem, že koncem osmdesá-
tých let často hrála na Barče a nešlo
přehlédnout nápisy na zdech a kluky
v džínových bundách, kteří měli
propiskou na  zádech napsáno Arakain.
Takže jsem nejdřív znal pojem. Hudbu
ne, protože jsem cíleně nevyhledával
místa, kde jí zrovna povolili hrát. Na
koncert jsem šel, až když začala naše
vzájemná spolupráce.“

Jak začala spolupráce Arakainu s firmou Popron
Music?

Piskač: „V prosinci 1992 jsem nastoupil do hudeb-
ního vydavatelství Popron a první projekt, který
jsem dostal na starost, byl Zemětřesení, v němž
figuroval Aleš Brichta. My jsme se mohli setkat
skoro o tři roky dříve. Já tehdy dělal manažera
Michalu Penkovi a sháněl jsem techniku. Kdosi mi

dal na Aleše spojení, že prý dokáže sehnat všech-
no. Já se mu tehdy nedovolal, což je možná dobře,
neboY kdybych mu řekl, pro koho pracuji, asi by mě
poslal do háje! 
Díky Zemětřesení jsme navázali kontakt, seznámil
jsem se s celou kapelou. Posléze s námi podepsali
smlouvu. U Arakainu bylo od počátku jasné, že
spolupráce má smysl, neboY měli za sebou velkou
fanouškovskou podporu a na rozdíl od většiny sku-
pin, které byly za minulého režimu uzurpované,
posléze vydaly jednu desku a pak se rozpadly,

tohle u nich nehrozilo. Koneckonců spolupráce
trvá dodnes. Za Arakain vděčíme Dodovi, který měl
v té době velké zkušenosti a kontakty. Nakonec
desku Salto Mortale i produkoval.“

Co jste si od nového interpreta slibovali?

Piskač: „Oni měli za sebou album Black Jack, které
bylo velmi slušné, ale byli nespokojeni s předchozí

firmou po stránce propa-
gace. My jsme usoudili,
že když tomu pomůže-
me, natočíme dobrý 
videoklip, mohlo by to
vzájemně fungovat.
Navíc se Aleš zviditelnil
skrze Zemětřesení, takže
jsme doufali, že Arakain
může být jen lepší.
Výhoda byla, že na
rozdíl od jiných kapel,
které si myslely, že
udělají baladu, ta se
prosadí v rádiích a ony
budou za hvězdy,
Arakaini tyhle prostituční
tendence nikdy neměli.
Oni si vždy hájili to své:
'My jsme rocková skupi-Arakain unplugged – 10 let Popronu

Alan Piskač s Jirkou a Alešem
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Mlhy řídnou
kněz křížem požehnal

stojíš tu s páskou na očích

Srážka s vírou
pravdu měl kardinál

všemu se může říkat hřích

Popravčí jdou
pochybnej tribunál

dívá se z hlavní mrazivých

Zvedne četa popravčí
zbraně zvedne

Zbledne ten kdo vystřelí
prvně zbledne

Bůh je -áblův advokát
žít ti dává na vybranou

Mlhy řídnou. . .

Zvedne četa popravčí. . .

Bůh je -áblův advokát
má hru dávno rozehranou

Moh' si kývnout
na druhý straně stát

někoho v mířidlech te- mít

Stát se bídou
na prsou nosit řád

sám sebe zabít a pak klít

Zvedne četa popravčí. . .

Bůh je -áblův advokát
žít ti dává na vybranou

Bůh je -áblův advokát
má hru dávno rozehranou

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta
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na'! Touhu po tom, být od rána do večera v éteru, neměli. Alespoň
ne za cenu nějakých kompromisů. Tehdy ještě byla doba, kdy to 
tady vypadalo, že by se rocková hudba mohla v rádiích prosadit.
Tahle iluze samozřejmě záhy skončila.“

Lindaurová: „Já se s Arakainem setkala v době, kdy jsem nastoupila
k Monitoru a oni odcházeli k Popronu. Pak jsme se potkali až za tři
roky, když jsem změnila prostředí. Pracovně tedy spolu fungujeme
od alba Legendy. Měli už tehdy množství fanoušků, ale na téhle
desce dosáhli poprvé a zatím naposledy jedné skutečnosti. Nahráli
písničku, která se všude hrála. Na mysli mám samozřejmě Slečnu
Závist. Tehdy spousta lidí zjistila, že existuje skupina Arakain.
I když tenkrát byla jiná doba, přesto si myslím, že kapela jako
Arakain by měla mít na každé desce jednu písničku, kterou by
rádia unesla. To je můj názor. Venku je to normální, 'radio edity'
jsou běžnou praxí. Není to nic, za co by se skupina musela stydět.“

Jak byla firma spokojena s prvním albem? Bylo očekávání větší?

Piskač: „Na podzim třiadevadesátého roku už byl boom metalových
kapel pryč. Na začátku devadesátých let člověk v jakékoliv hitparádě
viděl na prvních pěti místech hodně drsné kapely jako třeba
Master's Hammer. Jenže pak ta doba začala odeznívat a oddělilo se
zrno od plev. Přesto Salto Mortale splnilo naše očekávání. Je těžké
hodnotit, jestli mohl Dodo album ovlivnit ještě víc, ale myslím, že
Arakain je natolik zkušená parta, že producenta nepotřebuje.
A jestli ano, tak spíš nějakého organizačního.“

Měl Popron s anglickou verzí debutu nějaký speciální záměr?
Třeba proniknout na zahraniční trh?

Piskač: „Neměli jsme žádný speciální plán. Aleš přišel s tím, že
existuje anglická verze a jestli ji chceme vydat. Tak jsme do toho šli,
i přesto, že jsem si od toho nic moc nesliboval. Jednak angličtina,
druhak to bylo ve své době už čtyři roky staré. Ale na druhé straně
jsem si uvědomil, že Arakain je značka. Prodejně to vůbec nebylo
špatné, dokonce se album prodává dodnes. Tenkrát jsem si říkal, že
se toho nemůže prodat víc než tisícovka. Brichta byl v tomto směru
prozíravější. Věděl, že v té době neexistovala na CD ani česká 
verze a byl přesvědčen, že debut je kultovní záležitost. Měl pravdu. 
V roce 1998, když u nás Yngwie Malmsteen točil album, předával

Na koncertech se bylo vždy na co koukat
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jsem manažerovi německého labelu Steamhammer
album Thrash! včetně dalších desek. Jemu se hudba
líbila, ale oni mají doma svých skupin dost. Přece
jen ta deska byla už osm let stará.“

Naopak jste hodně stáli o album Legendy…

Piskač: „Ano, o téhle desce jsme byli jasně
přesvědčeni, na rozdíl od kapely. Původně to mělo
být minialbum a na podzim jsme počítali s řadovou
deskou. Od začátku jsme tušili, že uzrála doba na
coververze. A měli jsme pravdu. Pak jsme je
přesvědčili, aby další studiovou nahrávku odložili.
Nakonec se Legendy staly jejich nejúspěšnější
nahrávkou u Popronu.“

Lindaurová: „Arakain byl u nás jedním z prvních
průkopníků coververzí. Potom se s nimi roztrhl
pytel. My jsme to nijak netlačili, ta oblíbenost
a úspěch přišly vlastně samy. Je to samozřejmě
o tom, že to dobře natočili a především je to dáno
českými texty. S anglickými by to nemělo smysl.“

Piskač: „Jeden z původních názvů byl Memory.
Aleš namítal, že si pod tím slovem představuje
tlačítko na počítači, jako uložení do paměti.
Legendy se jim zase zdálo takové vznešené.
Dodnes si pamatuji průvodní heslo, které jsme
tenkrát měli. 'Sami již legendou vzdali hold
legendám'. Škoda že nechtějí udělat druhý díl. Oni
se nikdy nenechají nikam zatlačit. Na rozdíl od
jiných interpretů, kteří až přespříliš kují železo,
dokud je žhavé.“

Měli jste někdy natolik zásadní rozpor, že byste
zvažovali ukončení spolupráce?

Lindaurová: „Nikdy. Pokud nějaký problém byl, tak
se vždy věcně podařilo vše vyřešit.“

Piskač: „My jsme se spíš báli, když vypršela
smlouva, že nám Arakain někdo přetáhne. Přece
jen každý vydavatel hledá dobré interprety. A těch
dobrých je málo. Popron je jedna z nejstarších
firem na našem trhu, takže logicky služebně mladší
společnosti hledají do své stáje výkonné koně.
Člověk se musí bát pořád. Kdyby si byl sám sebou
příliš jistý… to je jako v životě. Konkurence funguje
a šlape na paty.“

Lindaurová: „Proto se musíme snažit, aby byli
umělci u nás spokojení. Oni nám něco přinášejí
a my jim to vracíme servisem.“

S tím je spojená i Alešova sólová dráha.

Piskač: „Přišla doba, kdy zpěváci skupin dělali
sólové projekty. Bylo to v tu dobu běžné a logické
rozšíření umělecké kariéry zpěváků od skupin.Ten
impulz byl asi vzájemný a my tušili, že je na to
správná doba. Ovšem kdo konkrétně přišel s tím
nápadem první, to už přesně nevím.“

Očekávali jste tak mohutný prodej Brichtovy první
desky?

Piskač: „Ne, to v žádném případě. Bylo to velké
překvapení. Že prodá dvojnásobné množství než
Arakain netušil asi nikdo. Sice měl za sebou

Podpis smlouvy se skupinou Arakain
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Kamarád chlupatej bernardýn
se soudkem pod bradou okolo chodí

Mám ho rád chlupatej bernardýn
s poslední záchranou vždycky se hodí

Je to estráda máme potíže
Nikdo nezvládá snowboardy, lyže

Záludný sjezdařský trati
mám radši poctivej a teplej kožich

Obludný za tohle platit
další pád děsivej rozbitej čenich

Je to estráda…

A5 kopce sjíždí kdo to umí
a to nás vůbec nepálí

kdo neumí tak prostě čumí
nebo se pěkně vyválí

Vánice, záludný laviny
ve zprávách varujou lanovky padaj

Sněžnice, omrzlý rodiny
děti se koulujou, rodiče hádaj

Je to estráda…

A5 kopce sjíždí…

MUZIKA
M. Mach 
TEXT
A. Brichta

�88

Zemětřesení i účinkování v muzikálu Jesus Christ Superstar, v němž
zrovna končil, když na podzim 1994 Růže pro Algernon vycházela,
ale platinovou desku by nikdo nečekal.“ 

Lindaurová: „Já si pamatuju, že klip Barák na vodstřel byl v televizi
pořád. Dívka s perlami ve vlasech se zase hodně hrála v rádiích.“

Netlačili jste Aleše víc do sólové dráhy?

Piskač: „Nikdy! My si od začátku ceníme toho, že Arakain vydáváme
a nejraději bychom na každé desce viděli to staré červené logo.
Možná jsme příliš konzervativní. Strašně jsme uvítali obnovení fan
klubu. Cítili jsme, že doba tvrdého bigbítu se zase vrací.“

Tak obráceně. Nemáte strach, že Aleš opustí Arakain a vrhne se na
klidnější sólovou tvorbu?

Lindaurová: „Samozřejmě se toho bojíme, ale kdykoliv s Alešem
mluvím, má na prvním místě Arakain. Doufejme, že to tak zůstane
i nadále, ale to je i otázka vzájemných vztahů. Mně se strašně líbí,
že jakmile dělá reklamu své sólové desce, nikdy, opakuji nikdy,
nezapomene propagovat Arakain! Znovu říkám, že pro Aleše je
Arakain na prvním místě, ostatní projekty jsou vlastně takové
potěšení, protože mu do toho nikdo nekecá a realizuje si je sám. Jak
to řekne, tak to bude.“

Jak to bylo s poměrně nezvyklým projektem 'Patnáctek'?

Piskač: „Aleš přišel s nápadem, že by výběrové album k patnáctému
výročí existence mohlo být dvojdílné a opět se projevil jako 
vizionář. Já jsem se zastával oficiálního výběru s největšími hity, ale
on tvrdil, že jich mají moc a na jednu desku se nevejdou. Ten 
netypický nápad se osvědčil. Nejdřív ta prehistorie, která není nikde
zachycená, pak největší hity a nakonec bonusy v podobě úplných
novinek. Myslím, že tenhle model u nás není obvyklý. Mně se 
tehdy líbilo, že oni si udělali de facto výzkum veřejného mínění, 
sebrali názory a hodně se tím zabývali. Opravdu k tomu  přistoupili

Marcela Lindaurová a Eva Houšková s kapelou na koncertě v Liberci 
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poctivě a demokraticky 
hlasovali včetně poradních
hlasů zvenčí, které měly 
poloviční hodnotu. Vlastně
na to šli vědeckou cestou.
Oba díly byly velmi úspěš-
né. Pak jsme je dokonce
vydali v reedici jako dvoj-
disk s jinými bonusy. Jsem
přesvědčen, že se to dobře
prodávalo kvůli těm starým
písničkám. Fandové na ně
rádi vzpomínají. To je vlast-
ně princip úspěšnosti come-
backů. Další roli třeba hrál 
i velmi dobře vybavený
booklet se všemi potřeb-
nými údaji.“

V roce 1997 se mluvilo o tom, že je přearakaino-
váno. Nebáli jste se, že by jeden projekt brzdil 
druhý?

Piskač: „My jsme byli přesvědčeni, že to trh utáhne,
neboY Arakain má dobré a věrné fanoušky. Přece
jen patnáct let je jednou za život. Těch věcí se na
to výročí navěsilo víc, ale byl jsem přesvědčen, že
průkopníci heavy metalu si to zaslouží a konečně

se o nich začalo zase víc mluvit. Oni vlastně 
zmapovali tu historii ještě před seriálem Bigbít.
Navíc reedici prvních dvou alb jsme ovlivnit 
nemohli, neboY jsme ji nevydali.“

Lindaurová: „Bylo to načasované tak, aby se jejich
vydání svezlo s naší kampaní, jinak pro dvojdisk
Thrash The Trash/Schizofrenie neudělala bývalá 
firma nic.“

Alan Piskač s Josefem Vojtkem křtí Gambrinus Live

Přípitek po podpisu smlouvy
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Co si slibujete od aktuálního projektu Archeology?

Lindaurová: „Myslíme si, že to bude fungovat obdobně. Jsou to
raritní věci, které někteří fanoušci mají jen ve špatné kvalitě stočené
z koncertů, ale většina ty skladby ani nebude znát. TeF je dostanou
v krásném balení s kvalitním zvukem a dobrými hráčskými výkony.
Doufejme, že si u toho zavzpomínají, jak byli v pubertě."

Piskač: „Je fakt, že 'Patnáctky' kapelu nakoply. Byla Lucerna, hod-
ně se o tom mluvilo i psalo, a to dokonce i v časopisech, v nichž by
se slovo Arakain asi jinak neobjevilo. Přece jen patnáct let je udá-
lost. Dvacetileté výročí půjde v tomto směru ještě dál.“

Vybavíte si nějaký pěkný zážitek, který jste s Arakainem zažili?

Lindaurová: „Jakmile jsem nastoupila k Popronu, můj první úkol byl
sestavit promošňůru po rádiích. Všechno jsem perfektně napláno-
vala, ale na jednu maličkost jsem přece jen zapomněla. Alan tehdy
vyslovil přání, udělat si jednou za rok výlet a s Arakainem jet místo
mě. Naštěstí tehdy ještě neexistovaly mobily, takže mi nemohli
nadávat z auta. Kapela dostala přesný plán v kolik má kde být, ale
já do něj zapomněla zahrnout čas strávený ve studiích. Takže aby
to všechno stihli, nemohla být žádná přestávka na oběd nebo čůrání.
Pak jsem si to slízla. Aleš mě dodneška upozorňuje, když plánuju
podobnou akci, abych nezapomněla na čas v rádiu…“

Piskač: „Když k nám přijel Bruce Dickinson, navrhli jsme jako
průvodce Aleše, protože umí anglicky, a navíc má k němu hudeb-
ně blízko. Tohle řešení bylo jednodušší, než třeba vyslat do televi-
ze nějakého tlumočníka, který není v obraze. Dickinson za to měl
pokřtít desku. Aleš navrhnul místo činu: Kersko. Jinými slovy
podnik s lehkými dívkami. Bruce sice působil jako metalový drak,
ale v zásadě to byl usazený člověk. A najednou to prostředí – tyče,
holky, červené lucerny… Prostě byl z toho úplně vykulený. Když
jsme ho tam vezli, pořád se vyptával, kde to je, kam ho vezeme, 
navíc to bylo v lese, takže byl značně nesvůj. My ho celou dobu 
'lakovali', že je to takový normální klub… Pak se to objevilo v tele-
vizi – Arakain křtil s Brucem Dickinsonem v nevěstinci.“

Marcela Lindaurová a Václav Klaus na čtyřicátinách Aleše s Jirkou

Poznámky 
autorů a 
Aleše Brichty

Skladba Zůstaň, uvedená v reper-
toáru skupiny, nikdy neexistovala.
V totalitních dobách musel totiž

repertoár obsahovat předem stano-
vené procento písní autorů ze 

socialistických zemí a nám to při
počtu coververzí, které jsme v té

době hráli, prostě o jednu písničku
nevycházelo. Tak jsem tam dopsal
název, jaký mě v té chvíli napadl,

na neexistující písničku. 
Na druhou stranu existoval text

Kov a kůže, na který jsme muziku
nikdy nedopsali. 

(poznámka Aleše Brichty)

Když si odmyslíme pár nejstarších
písní, jenž pocházejí ještě z dob 

působení skupiny Apad, a Arakain
je hrál jen na samotném začátku

své kariéry, ještě pár rarit najdeme.
Na mysli máme především Na ho-
rách a Ďáblův advokát z poslední-
ho studiového alba Forrest Gump,
ale třeba i skladbu Zapomenutej
bojovník z desky S.O.S.. Tyto na-

hrávky jsou skutečně natočené, ale
na finální podoby disků se z růz-
ných důvodů nevešly. Pak také 

existují skladby, jejichž jména zde
nenajdete, protože měly dva různé

názvy. Byl to Kostlivec neboli
Velkoměsto, což bylo pro schvalo-
vací komisi u přehrávek přece jen
průchodnější, a Nesmíš to vzdát,

ze sampleru Posloucháte Větrník...
3, přejmenovaná na Cestu. Jinou
skutečností jsou písně instrumen-
tální. První tři roky začínaly kon-
certy kapely intrem Kladivo. Na
první řadovce Thrash The Trash
najdete třeba folkem načichlou

Noc Daniela Kroba. Další je Sedmá
peče5 Zdeňka Kuba ze Schizofrenie.
Nebo krásný Machův Anonym, jenž
slova skutečně nepotřebuje – ta se

však objevila jen na kompilaci 
Czech Masters Of Rock Guitar, či

outro God Save The Araqueen.  
Poslední kapitolou je několik 

skorohotových, řekněme demo-
písní, které byly demokratickým 
hlasováním předem vyškrtnuté 

z následného natáčení, by5 o nich
měli autoři jasné představy. 

Z některých hrubých základů
vznikly jiné kolekce, některé na

své dodělání a následné zveřejnění
ještě čekají, jiné třeba ne. 

(poznámka autorů)
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Lindaurová: „Navíc ve světě není moc
obvyklé křtít desku. V Anglii se slaví, až
když je zlatá. Jen my si tady hledáme
každou vhodnou příležitost napít se." 

Piskač: „Já si ještě vybavuji, že když
jsme otevírali prodejnu Megastore, tak
nám někteří umělci zapůjčovali části
svých oděvů. Aleš přišel s tím železem,
co kdysi nosil. Udělali jsme takovou
desku a dali tam pyramidy, opasek, 
řetěz z nějakého ozubeného kola od
traktoru, brýle a další propriety. Tohle
bylo nazvané: Část typické výstroje 
zpěváka heavy metalu z konce osmde-
sátých let. Už přesně nevím, kdo šel 
okolo, snad to byl Ondřej Soukup.
Když tento obraz míjel, zeptal se: 'To je
výstroj nějaké dominy?' Ono to tak,
rozprostřené na zdi bez člověka, oprav-
du vypadalo!“

Piskač: „Ke dvaceti letům bych chtěl
kapele strašně moc poděkovat. Přece jen po takové
době má spousta interpretů tendence těkat. Na 
naše poměry je obdivuhodné, že spolu takto drží. 
Z tuzemského pohledu je opravdu výjimečné mít 
v katalogu takto plodnou skupinu, která každý rok
přichází s nějakým projektem, a zároveň mít 

drtivou většinu jejích produktů. To je skutečně 
famózní. Jsem opravdu rád, že nám tohle umožnili.
Přeji Arakainu ještě dalších dvacet let.“

Lindaurová: „To jim ovšem budeme muset koupit
vozíčky!“

Koukal, Kuklová, Piskač, Brichta, Siegl a třetí sólovka

Alan Piskač s Lucií Bílou křtí první 'Patnáctku'
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Plakát z roku 1991

Se Štěpánem Smetáčkem v roce 1991

Ze zkušebny v roce 1988

S Bobem Vondrovicem  v roce 1988
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S Living Death ve Vítkovicích v roce 1989

Thrashová parta 
s Rohlíkem v roce 1989
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Plakát Gusty Vávry z roku 1990

Arakain na tiskové konferenci v RC InfernoZa plotem

Plakát z roku 1987

Řízená střela Arakain
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Gestikulace rukama je součástí Alešova metalového projevu

Aleš s cenou Akademie 
populární hudby
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ:

domácí zpěvák: Vladimír Mišík

zahraniční zpěvák: Ian Gillan

domácí zpěvačka: Lucie Bílá

zahraniční zpěvačka: Wendy Orlean Williams

domácí skupina: Olympic

zahraniční skupina: Deep Purple

domácí skladba: Flamengo (Stále dál)

zahraniční skladba: Deep Purple (Child In Time)

domácí herec: Rudolf Hrušínský

zahraniční herec: Bruce Willis

domácí herečka: Olga Schoberová

zahraniční herečka: Elene Barkin

domácí film: Čtyři vraždy stačí drahoušku

zahraniční film: Přelet nad kukaččím hnízdem

denní tisk: Mladá fronta Dnes

hudební časopis: Spark

jiný časopis: Hattrick

domácí televizní kanál: bez rozlišení - sport

zahraniční televizní kanál: Canal +

rozhlasová stanice: Radio Beat

sport: fotbal

domácí sportovec: Pivrnec

zahraniční sportovec: Carl Lewis

domácí sportovkyně: Martina Hingis

zahraniční sportovkyně: Martina Hingis

domácí politická strana: ODS

domácí politik: Václav Klaus

zahraniční politik: JFK

sexsymbol: Raquel Welch

sexuální poloha: 69

značka auta: Volvo

značka elektroniky: Sony

jídlo: svíčková

značka piva: Gambrinus 10˚

alkoholický nápoj: Becherovka

nealkoholický nápoj: hruškový džus

činnost: ležení

nejhorší činnost: čekání ve frontě

Aleš s Petrem Jandou ve studiu Propast

S Kateřinou Brožovou v BUM BARU

Aleš se spar:anskými fotbalisty slaví své čtyřicátiny

Aleš se Zdeňkem a zásobou maximálně na dva dny

�������
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Příprava s Luckou Bílou na natáčení
Beglajtová jednička




�
��

�
�
��

NEJOBLÍBENĚJŠÍ:

domácí zpěvák: Dan Bárta
zahraniční zpěvák: Ozzy Osbourne
domácí zpěvačka: Lucie Bílá
zahraniční zpěvačka: -
domácí skupina: Kurtizány z 25. Avenue
zahraniční skupina: Beatles, Pantera
domácí skladba: Olympic - Bon Soir
(Mademoiselle Paris)
zahraniční skladba: Pantera - Cowboys From Hell
domácí herec: Bolek Polívka
zahraniční herec: Michael Douglas
domácí herečka: Iva Janžurová
zahraniční herečka: Michelle Pfeiffer
domácí film: Vesničko má středisková
zahraniční film: Veselé velikonoce (J. P. Belmondo)
denní tisk: noviny
hudební časopis: Spark
jiný časopis: Esquire, Quo
domácí televizní kanál: ČT 2
zahraniční televizní kanál: nemám
rozhlasová stanice: Radio Beat
sport: Formule 1
domácí sportovec: Tomáš Dvořák
zahraniční sportovec: Michael Jordan
domácí sportovkyně: Katka Neumannová
zahraniční sportovkyně: -
domácí politická strana: -
domácí politik: -
zahraniční politik: -
sexsymbol: ženy - brunetky a blondýnky
sexuální poloha: na zádech s rukama 
za hlavou
značka auta: Mercedes
značka elektroniky: Sony
jídlo: italská jídla - těstoviny
značka piva: -
alkoholický nápoj: vinný střik
nealkoholický nápoj: káva
činnost: hra na kytaru
nejhorší činnost: ranní vstávání

Druhé hlasy jsou na Jirkovi

Přestávka za mixpultem ve studiu Propast

Jirka a Aleš s Václavem Klausem

Preludování na klavíru

�����
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Zdeněk pózuje s kozou

I Zdeněk přidá nějaký ten vokál
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ:

domácí zpěvák: Radek Zíka

zahraniční zpěvák: Ozzy Osbourne

domácí zpěvačka: Marta Jandová

zahraniční zpěvačka: Kate Bush

domácí skupina: -

zahraniční skupina: Pantera

domácí skladba: Pavoučí

zahraniční skladba: Pantera (Becoming)

domácí herec: Václav Postránecký

zahraniční herec: Sean Connery

domácí herečka: Jiřina Jirásková

zahraniční herečka: Mag Ryan

domácí film: Marečku podejte mi pero!

zahraniční film: Pulp Fiction

denní tisk: Mladá Fronta Dnes

hudební časopis: Big Beng!

jiný časopis: -

domácí televizní kanál: ČT 2

zahraniční televizní kanál: HBO, MTV 2

rozhlasová stanice: Radio Beat

sport: fotbal, hokej

domácí sportovec: Jaroslav Sakala

zahraniční sportovec: Zinadin Zidane

domácí sportovkyně: -

zahraniční sportovkyně: -

domácí politická strana: -

domácí politik: Václav Klaus

zahraniční politik: -

sexsymbol: -

sexuální poloha: -

značka auta: Audi

značka elektroniky: Thomson

jídlo: čína

značka piva: Gambrinus, Staropramen

alkoholický nápoj: Fernet, bourbon

nealkoholický nápoj: Mattoni

činnost: utrácení prachů, válení

nejhorší činnost: vyplňování daňového přiznání

Neslyším! Jste tady?

Všechny moje kytary

Domácí pohoda

Zdeněk se svými dětmi

� �
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Mirek a jeho koncentrace

Každá nota v sólu
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ:

domácí zpěvák: -
zahraniční zpěvák: Ozzy Osbourne
domácí zpěvačka: Lucie Bílá
zahraniční zpěvačka: -
domácí skupina: Pražský výběr
zahraniční skupina: Dream Theather
domácí skladba: -
zahraniční skladba: Steve Vai - For The Love Of 
God
domácí herec: Karel Roden
zahraniční herec: Sean Connery
domácí herečka: -
zahraniční herečka: -
domácí film: Cesta do pravěku, Černí baroni
zahraniční film: The Shawshank Redemption,
Shining
denní tisk: -
hudební časopis: Guitar World
jiný časopis: Chip
domácí televizní kanál: Discovery
zahraniční televizní kanál: Palco, Game One
rozhlasová stanice: -
sport: kulečník
domácí sportovec: Jan Železný, Tomáš Enge
zahraniční sportovec: Michael Schumacher
domácí sportovkyně: -
zahraniční sportovkyně: -
domácí politická strana: -
domácí politik: -
zahraniční politik: -
sexsymbol: -
sexuální poloha: vleže
značka auta: Ferrari
značka elektroniky: Phillips
jídlo: jakékoliv maso
značka piva: Pilsner Urquel
alkoholický nápoj: Pilsner Urquel
nealkoholický nápoj: káva
činnost: válení se
nejhorší činnost: válení se

Mirek nechápe, co natočil...

Mirek s Alešem u arizonského kráteru

Mirek si bere Hanku

!���
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Mladíček ve slavné kapele

Marek experimentuje
s hlavou
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ:

domácí zpěvák: Dan Bárta
zahraniční zpěvák: Phil Anselmo, Robbie Williams
domácí zpěvačka: -
zahraniční zpěvačka: Sandra Nasic
domácí skupina: -
zahraniční skupina: Machin Head, Tool, Linkin
Park, Limp Bizkit
domácí skladba: -
zahraniční skladba: -
domácí herec: Karel Heřmánek, Petr Nárožný,
Viktor Preiss
zahraniční herec: Brad Pitt, Quentin Tarantino,
Rocco Siffredi
domácí herečka: -
zahraniční herečka: Jodie Foster, Kathleen Turner,
Sharon Stone
domácí film: Samotáři, S čerty nejsou žerty
zahraniční film: Americká krása, Pulp Fiction, 
15 minut
denní tisk: Mladá fronta Dnes
hudební časopis: Big beng!
jiný časopis: 100 + 1
domácí televizní kanál: ČT1, ČT2
zahraniční televizní kanál: HBO
rozhlasová stanice: Radio Beat
sport: lední hokej
domácí sportovec: -
zahraniční sportovec: -
domácí sportovkyně: -
zahraniční sportovkyně: -
domácí politická strana: -
domácí politik: -
zahraniční politik: -
sexsymbol: -
sexuální poloha: všechny
značka auta: Mercedes
značka elektroniky: Yamaha
jídlo: v podstatě vše mimo leča
značka piva: Gambrinus
alkoholický nápoj: vše
nealkoholický nápoj: -
činnost: -
nejhorší činnost: -

S kamarády se užije spousta legrace

Marek nastoupil k té správné značce

Únava se řeší spánkem v autobusu

"�# 
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Cesta (Kub/Mareček) 4:24

Excalibur (Urban/Brichta) 4:52
Gladiátor (Urban/Brichta) 4:56

Proč? (Kub/Brichta) 4:56
Amadeus (Urban/Brichta) 4:20

Posloucháte Větrník... 3
sampler

LP 

(Supraphon 1987)

Natočeno na jaře 1987 ve studiu Mozarteum

Natočeno na podzim 1986 ve studiu Smetanova divadla
Hosté: Petr Bezpalec (flétna), Václav Jandus (sbory)

Natočeno na jaře 1988 ve studiu Propast
Zvuková režie: Vladimír Holek a Emil Kopřiva

Excalibur/Gladiátor

SP

(Panton 1988)

Proč/Amadeus

SP

(Supraphon 1989)
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Ku-Klux-Klan (Urban/Brichta) 4:47
Orion (Kub/Brichta) 4:16

Thrash The Trash (Urban/Brichta)4:53
Šakal (Kub/Brichta) 4:15
Šeherezád (Kub/Brichta) 6:50
Ne! (Jdi a zabíjej!) (Kub/Brichta) 4:34
Pán bouře (Urban/Brichta) 4:16
Štvanice (Urban/Brichta) 4:50
311.peru1 (Kub/Brichta) 4:48
Noc (Krob - instr.) 0:58
Amadeus (Urban/Brichta) 4:22

Celkový čas: 40:08

Iluzorium (Urban/Brichta) 5:01
Schizofrenie (Urban/Brichta) 4:27

Ku-Klux-Klan/Orion

SP

(Supraphon 1989)

Thrash The Trash

LP, MC

(Supraphon 1990)

Schizofrenie/Iluzorium

SP

(Supraphon 1991)

Natočeno v únoru - květnu 1989 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann

Skladby 1-8 natočeny v únoru - květnu 1989 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Skladba 9 natočena na jaře 1988 ve studiu Propast
Zvuková režie: Vladimír Holek a Emil Kopřiva

Natočeno leden - březen 1991 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
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Strážci času (Kub/Brichta) 6:06
Teror (Urban/Brichta) 6:57
Řekni a máš mě (Mach/Brichta) 4:55
Kamennej anděl (Urban/Brichta) 5:56
Antikrist (Kub/Brichta) 5:40
Gilotina (Mach/Brichta) 4:11
Sedmá peče1 (Kub - instr.) 5:03
Schizofrenie (Urban/Brichta) 6:26
CD bonus:
Zlá křídla osamění (Smetáček/Brichta) 

5:39
Hibernatus (Mach/Brichta) 4:33
Iluzorium (Urban/Brichta) 5:01
Celkový čas: LP, MC 45:14 

CD  60:47

Metalománie (Brichta/Brichta) 3:34
Ruce zla (Kub/Brichta) 3:52
Jáma a kyvadlo (Urban/Brichta) 4:26
Ztráty a nálezy (Podskalský/Brichta) 

3:52
Symfonie pro elektrický křeslo 
(Urban/Brichta) 3:44
Myšlenky (Kub/Brichta) 3:10
Půlnoční Hollywood (Kub/Brichta) 

4:19
Motýl noci (Mach/Brichta) 3:59
Snaž se (Mach/Brichta) 2:32
Ďáblovi soustružníci (Urban/Brichta) 

3:11
Gladiátor (Urban/Brichta) 3:57
Dotyky (Urban/Brichta) 4:38
Celkový čas: 50:06

Black Jack (Urban/Brichta) 3:52
Harlekýn (Urban/Brichta) 5:28
Labyrint (Kub/Brichta) 5:02
Zapomeň (Urban/Brichta) 5:48
High Attack (Urban/Brichta) 4:26
Ty se nezdáš (Mach/Brichta) 4:20
Kolonie termitů (Kub/Brichta) 4:36
Ukolébavka (Mach/Brichta) 4:35
Don Quijote (Kub/Brichta) 4:13

Celkový čas: 41:45

Schizofrenie

LP, MC, CD

(Supraphon 1991)

Natočeno leden - březen 1991 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann

Host: Lucie Bílá (zpěv)
Natočeno živě 8. dubna 1992 v pražské Lucerně
Zvuková režie: J. Mirovský 

Hosté: Petr Janda (kytara), Petr Ackermann (klávesy, 
speciální efekty)
Natočeno v srpnu 1992 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann

History Live

CD, MC

(Monitor 1992)

Black Jack

LP, CD, MC

(Monitor 1992)
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NechoJ dál (Město) (Janda/Rytíř) 2:57

Brána iluzí (Mach/Brichta) 5:04
Ultraparoháč (Kub/Brichta) 2:53
Rám křivejch zrcadel (Kub/Brichta) 

3:50
Zase spíš v noci sama (Mach/Brichta) 

5:43
Kleptoman (Urban/Brichta) 4:05
Gambler (Mach/Brichta) 3:05
Jen jednou (Kub/Brichta) 4:52
Salto Mortale (Urban/Brichta) 4:16
Marilyn (Urban/Brichta) 4:51
Stárnem (Kub/Brichta) 4:43

Celkový čas: 43:41

Stormaster (Pán bouře)
(Urban/Brichta) 4:17
Jackal (Šakal) (Kub/Brichta) 4:13
Prostitute (Šeherezád)
(Kub/Brichta) 6:52
Ku-Klux-Klan
(Urban/Brichta) 4:49
Manhunt (Štvanice)
(Urban/Brichta) 4:51
No! (Go And Kill!) (Ne! 
(Jdi a zabíjej!)) (Kub/Brichta) 4:03
R.A.F. Squadron 311 (311.peruE)
(Kub/Brichta) 4:50
Thrash The Trash 
(Urban/Brichta) 4:54

Celkový čas: 39:39

Dej mi víc…Olympic

LP, CD, MC 

(Monitor)

Salto Mortale

CD, MC

(Popron Music 1993)

Thrash!
(angl. verze 

Thrash The Trash)

CD, MC

(Popron Music 1994)

Natočeno v září a říjnu 1992 ve studiu Propast
Zvuková režie: Tomáš Vráb

Hosté: Miloš Dodo Doležal (kytara), Roman Izaiáš (zpěv),
Tomáš Hradil (zpěv)
Natočeno srpen - říjen ve studiu Citron a studiu Propast 
Zvuková režie: Miloš Dodo Doležal a Petr Slezák
Mastering: Jan Petrusek ve studiu Rudolfinum
Produkce: Miloš Dodo Doležal

Natočeno v létě 1989 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Mastering: Jan Petrusek ve studiu Rudolfinum 1994
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Karambol
(Lord/Glover/Paice/Blackmore/Gillan/
Brichta) 3:46
Eleanor Rigby
(Lennon/McCartney/Brichta) 2:20
Hymna zoufalců (Page/Plant/Brichta) 

2:09
Slečna Závist (Hensley/Brichta) 4:44
Sněžná slepota
(Iommi/Ward/Butler/Osbourne/Brichta) 

4:29
Dál dál se ptej (Holder/Lea/Brichta) 

3:17
Chameleon  (Tipton/Halford
/Downing/Brichta) 2:14
Derniera (Zbývá už jen mávnout)
(Farner/Brichta) 4:47

Celkový čas: 27:59

To jsme my (Kub/Brichta) 4:05
S.O.S (Urban/Brichta) 3:38
Páteční flám (Urban/Brichta) 3:21
Třináctá komnata (Kub/Brichta) 5:02
Loutky (Urban/Brichta) 3:52
Adrian (Urban/Brichta) 4:00
Schody nikam (Kub/Brichta) 3:37
Hladit vlasy tvý (Mach/Brichta) 4:13
Hanibal (Kub/Brichta) 3:58
Hlas krve (Kub/Brichta) 4:10
Blázni víry (Urban/Brichta) 3:14
Tuším zradu (Urban/Brichta) 3:10

Celkový čas: 46:25

Vládci strachu (Mach/Brichta) 4:05

Legendy

CD, MC

(Popron Music 1995)

Natočeno 7 - 13. února 1995 ve studiu Citron
Zvuková režie: Petr Slezák
Mastering: Jan Petrusek ve studiu Rudolfinum 1995

Nahráno v červnu, září a listopadu 1995 ve studiu Citron
Zvuková režie: Petr Slezák
Mastering: Ondřej Ježek ve studiu Rudolfinum 1995

Natočeno v červnu, září a listopadu 1995 ve studiu Citron
Zvuková režie: Petr Slezák
Mastering: Ondřej Ježek ve studiu Rudolfinum 1995

S.O.S

CD, MC 

(Popron Music 1996)

Spark In The Dark
sampler

CD 

(Spark, Sony Music 1996)



�
�

�
�

�
�

�
�

�
�	

M...jako metal (Brichta/Brichta) 2:51
Zdař bůh (Urban/Brichta) 2:00
Chorál (Urban/Brichta) 4:57
Ztráty a nálezy (Podskalský/Brichta) 

4:44
Rebel (Kub/Brichta) 4:32
Den potom (Kub/Brichta) 6:00
Excalibur (Urban/Brichta) 4:52
Proč (Kub/Brichta) 4:56
Ku-Klux-Klan (Urban/Brichta) 4:48
Pán bouře (Urban/Brichta) 4:17
Kamennej anděl (Urban/Brichta) 5:54
Kolonie termitů (Kub/Brichta) 4:31
Ukolébavka (Mach/Brichta) 4:29
Marilyn (Urban/Brichta) 4:48
Adrian (Urban/Brichta) 3:59
Duše (Kub/Brichta) 4:46
Ghetto (Urban/Brichta) 4:17
Celkový čas: 77:16

Metalománie (Brichta/Brichta) 3:14
Jsem trochu jako (Urban/Brichta) 4:16
Poslední valčík (Brichta/Brichta) 3:47
Nesmíš to vzdát (Kub/Brichta) 5:23
Vstávej (Kub/Brichta) 5:59
Krakatit (Kub/Brichta) 4:37
Gladiátor (Urban/Brichta) 4:55
Amadeus (Urban/Brichta) 4:20
Šeherezád (Kub/Brichta) 6:49
Gilotina (Mach/Brichta) 4:09
Zapomeň (Urban/Brichta) 5:38
Harlekýn (Urban/Brichta) 5:22
Brána iluzí (Mach/Brichta) 5:03
Zase spíš v noci sama (Mach/Brichta) 

5:37
Loutky (Urban/Brichta) 3:51
Virtua reality (Mach/Brichta) 3:19
Celkový čas: 76:40

Kamennej anděl (Urban/Brichta)
Šakal (Kub/Brichta)
Gilotina (Mach/Brichta)
Marilyn (Urban/Brichta)
Zase spíš v noci sama (Mach/Brichta)
Slečna Závist (Hensley/Brichta)
Páteční flám (Urban/Brichta)
Ztráty a nálezy (Podskalský/Brichta)
M...jako metal (Brichta/Brichta)
Zapomeň (Urban/Brichta)

Celkový čas: 58:00

15 Vol. 1

CD, MC

(Popron Music 1997)

15 Vol. 2

CD, MC

(Popron Music 1997)

15 let

VHS

(Popron Music 1997)

Host: Roman Izaiáš (zpěv)
Skladby 1-6 a 16-17 natočeny v lednu 1997 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Střih: Michal Pekárek a Vladimír Papež
Mastering a remastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1997

Host: Roman Izaiáš (zpěv)
Skladby 1-6 a 16 natočeny v lednu 1997 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Střih: Michal Pekárek a Vladimír Papež
Mastering a remastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1997

Režie: Robert Sedláček
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A zvony zvoní (Urban/Brichta) 3:50
Mý jméno je plamen (Mach/Brichta) 

3:35
Karavana slibů (Urban, Kub/Brichta) 

3:40
Kyborg (Mach/Brichta) 4:04
Princess (Urban/Brichta) 4:14
Špatný dny (Mach/Brichta) 3:55
Návrat bohů (Kub/Brichta) 4:44
Šér Chán (Kub/Brichta) 4:41
Hey kritik (Urban/Brichta) 4:03
Půl století (Urban/Brichta) 4:42
Trip (Kub/Brichta) 5:00
Promiňte slečno (Kub/Brichta) 3:41
Apage Satanas (Urban/Brichta) 4:18

Celkový čas: 54:40

CD 1
M...jako metal (Brichta/Brichta) 2:51
Zdař bůh (Urban/Brichta) 2:00
Chorál (Urban/Brichta) 4:57
Ztráty a nálezy (Podskalský/Brichta) 

4:44
Rebel (Kub/Brichta) 4:32
Den potom (Kub/Brichta) 6:00
Excalibur (Urban/Brichta) 4:52
Proč (Kub/Brichta) 4:56
Ku-Klux-Klan (Urban/Brichta) 4:48
Pán bouře (Urban/Brichta) 4:17
Kamennej anděl (Urban/Brichta) 5:54
Kolonie termitů (Kub/Brichta) 4:31
Ukolébavka (Mach/Brichta) 4:29
Marilyn (Urban/Brichta) 4:48
Adrian (Urban/Brichta) 3:59
Ghetto (Urban/Brichta) 4:17
Dvory chaosu (Kub/Brichta) 3:24

Celkový čas: 75:53

CD 2
Metalománie (Brichta/Brichta) 3:14
Jsem trochu jako (Urban/Brichta) 4:16
Poslední valčík (Brichta/Brichta) 3:47
Nesmíš to vzdát (Kub/Brichta) 5:23
Vstávej (Kub/Brichta) 5:59
Krakatit (Kub/Brichta) 4:37
Gladiátor (Urban/Brichta) 4:55
Amadeus (Urban/Brichta) 4:20
Šeherezád (Kub/Brichta) 6:49
Gilotina (Mach/Brichta) 4:09
Zapomeň (Urban/Brichta) 5:38
Harlekýn (Urban/Brichta) 5:22
Brána iluzí (Mach/Brichta) 5:03
Zase spíš v noci sama (Mach/Brichta) 

5:37
Loutky (Urban/Brichta) 3:51
Je to šílený (Urban/Brichta) 4:35

Celkový čas: 77:56

Apage Satanas

CD, MC

(Popron Music 1998)

Host: Zdeněk Vlč (klávesy, sbory)
Natočeno v lednu a únoru 1998 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Mastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1998

Host: Roman Izaiáš (zpěv)
Skladby 1-6 a 16 Volume 1 a skladby 1-6 Volume 2 
natočeny v lednu 1997 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Střih: Michal Pekárek a Vladimír Papež
Mastering a remastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1997
Skladby 17 Volume 1 a 17 Volume 2 natočeny v lednu
a únoru 1998 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Mastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1998

15 Vol. 1&2

2CD, 2MC

(Popron Music 1998)
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CD 1
Thrash The Trash (Urban/Brichta)4:53
Šakal (Kub/Brichta) 4:14
Šeherezád (Kub/Brichta) 6:49
Ne! (Jdi a zabíjej) (Kub/Brichta) 4:33
Pán bouře (Urban/Brichta) 4:17
Štvanice (Urban/Brichta) 4:51
311.peru1 (Kub/Brichta) 4:49
Noc (Krob - instr.) 0:59
Amadeus (Urban/Brichta) 4:22

CD bonus:
Orion (Kub/Brichta) 4:16
Ku-Klux-Klan (Urban/Brichta) 4:47

Celkový čas: 49:15

CD 2
Strážci času (Kub/Brichta) 6:05
Teror (Urban/Brichta) 6:55
Řekni a máš mě (Mach/Brichta) 4:53
Kamennej anděl (Urban/Brichta) 5:54
Antikrist (Kub/Brichta) 5:38
Gilotina (Mach/Brichta) 4:09
Sedmá peče1 (Kub - instr.) 5:01
Zlá křídla osamění (Smetáček/Brichta) 

5:38
Hibernatus (Mach/Brichta) 4:32
Iluzorium (Urban/Brichta) 5:00
Schizofrenie (Urban/Brichta) 6:24

Celkový čas: 60:30

Už ho vezou (Urban/Brichta) 5:11
Mám to za pár (Mach/Brichta) 3:57
Global Street Debil (Urban/Brichta) 

4:05
Uhoněněj (Kub/Brichta) 3:26
Já nejsem já (Urban/Brichta) 5:13
Madam Tasemnice (Kub/Brichta) 3:35
Šeherezád II (Kub/Brichta) 5:24
Do zdi (Urban/Brichta) 3:50
Millenium (Urban/Brichta) 4:07
Rajské zahrady (Mach/Brichta) 3:31
Zkouším se zvednout (Kub/Brichta) 

3:25
Řízená střela (Kub/Brichta) 3:13
Farao (Urban/Brichta) 6:49
God Save The Araqueen 
(Mach - instr.) 1:27

Celkový čas: 57:55

Thrash The Trash
/

Schizofrenie

2CD, 2MC

(Sony Music/Bonton 1998)

Farao

CD, MC

(Popron Music 1999)

CD 1
Skladby 1-8 a 10-11 natočeny v únoru - květnu 1989 
ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Skladba 9 natočena na jaře 1988 ve studiu Propast
Zvuková režie: Vladimír Holek a Emil Kopřiva
Remastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1998

CD 2
Natočeno leden - březen 1991 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Remastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1998

Hosté: Karel Adam (baskytara), Vladimír Papež (foukací 
harmonika), Jiří Valenta (klávesové nástroje Kurzweil), 
Petr Ackermkann (klávesové nástroje)
Natočeno červenec - září 1999 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Střih: Vladimír Papež, Petr Ackermann, Jiří Urban
Mastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1999
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Oči barvy holubí (Geld/Štaidl) 3:26

CD 1
A zvony zvoní (Urban/Brichta) 4:54
Antikrist (Kub/Brichta) 5:36
Kyborg (Mach/Brichta) 4:28
Zapomeň (Urban/Brichta) 5:33
Kolonie termitů (Kub/Brichta) 4:36
Princess (Urban/Brichta) 4:16
Jsem trochu jako (Urban/Brichta) 4:10
Já nejsem já (Urban/Brichta) 5:11
Promiňte slečno (Kub/Brichta) 3:31
Trip (Kub/Brichta) 4:53
Hlas krve (Kub/Brichta) 5:43
S.O.S. (Urban/Brichta) 3:31
Amadeus (Urban/Brichta) 4:37
Gladiátor (Urban/Brichta) 5:07

CD 2
Slečna Závist (Hensley/Brichta) 6:30
Proč (Kub/Brichta) 5:50
Apage Satanas (Urban/Brichta) 4:19

CD bonus:
Víc už nehledám (Mach/Brichta) 4:44
Markétka (Mach/Brichta) 3:43

Multimediální část:
Biografie, Diskografie, Fotografie,
O členech, Home video
Arakain Live - Kyborg (Mach/Brichta), 
Já nejsem já (Urban/Brichta)

Celkový čas: 91:22

Souhvězdí Gott II
sampler

CD, MC

(GoJa 1999)

Natočeno ve studiu Propast 1999
Zvuková režie: Petr Ackermann

Natočeno živě 10. června 1999 v brněnské hale Vodová
Mastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 1999

Gambrinus Live

2CD, MC

(Popron Music 2000)
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A zvony zvoní (Urban/Brichta)
Antikrist (Kub/Brichta)
Kyborg (Mach/Brichta)
Princess (Urban/Brichta)
Jsem trochu jako (Urban/Brichta)
Já nejsem já (Urban/Brichta)
Promiňte slečno (Kub/Brichta)
Trip (Kub/Brichta)
Gladiátor (Urban/Brichta)
Hlas krve (Kub/Brichta)
S.O.S. (Urban/Brichta)
Slečna Závist (Hensley/Brichta)
Proč? (Kub/Brichta)
Apage Satanas (Urban/Brichta)
Půl století (Urban/Brichta)

Celkový čas: 72:00

Magor (Kub /Brichta) 4:40
Zmizím pryč (Mach/Brichta 3:55
Forrest Gump (Urban/Brichta) 4:35
Dežo (Kub/Brichta) 4:10
Hvězdář (Urban/Brichta) 4:58
Bulldog (Kub/Brichta) 4:29
Fčelka Mája (Kub/Brichta) 3:32
Nech mě (Urban/Brichta) 3:58
Vzdávám se (Urban/Brichta) 4:37
1.000.000 (Urban/Brichta) 3:48
Černej Švihák (Kub/Brichta) 4:19
Televize (Mach/Brichta) 4:15
Peníze (Kub/Brichta) 4:26
Na dně (Kub /Brichta) 4:48

Celkový čas: 60:54

Nikotin (Brichta/Brichta) 2:51
Kostlivec (Brichta/Brichta) 2:45
Le Mans (Brichta/Brichta) 4:00
Otec z rozhodnutí komise
(Urban/Brichta) 3:20
Žádnej metal (Brichta/Brichta) 2:51
My si žijem (Urban/Brichta) 3:36
Quasimodo (Brichta/Brichta) 3:29
Slečna Heavy (Šterner/Brichta) 4:03
Holka ty jsi jak vlkodlak
(Urban/Brichta) 3:26
Prodavač barev (Brichta/Brichta) 3:11
May Day (Podskalský/Brichta) 3:25
Wendy (Brichta/Brichta) 2:59
Cornouto (Podskalský/Brichta) 3:20
Zimní královna (Urban/Brichta) 3:56
Nechceš (Mach/Brichta) 3:19
Kat (Mach/Brichta) 3:45
Poseidon (Mach/Brichta) 4:44
Automat svět (Urban/Brichta) 4:30
Celkový čas: 63:30

Gambrinus Live

VHS

(Popron Music 2000)

Forrest Gump

CD, MC

(Popron Music 2001)

Archeology

CD, MC

(Popron Music 2002)

Režie: Vojtěch Fatka

Host: Petr Ackermann (klávesy)
Natočeno v lednu a únoru 2001 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackermann
Mastering: Oldřich Slezák ve studiu ADK 2001

Natočeno v lednu a únoru 2002 ve studiu Propast
Zvuková režie: Petr Ackerman a Vladimír Papež
Mix: Petr Ackermann
Mastering: Dan Václavek ve studiu ADK 2002
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Cyklostylovaný zpravodaj z let 1988 – 1989 Titulní strana Reportu
z roku 1989

První typ legitimace
FC z let 1989 – 1991

Titulní strana Reportu
z roku 1992

Vnitřní strana Reportu z roku 1989
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Titulní strana Reportu
z roku 2000

Vnitřní dvoustrana Reportu
z roku 2001

Titulní strana Reportu z roku 1998

Typ legitimace FC z let 1998 – 2002


