Když kosa narazila na kov

Jaromír Tůma

Motto: Soudruzi, hej rup! Rockeři, heavy up!!!

              O LY M P I C našel
v metalu maják, který mu ukázal směr

Československý hudební fenomén 80. let

Býk v Rockovém zvěrokruhu:

Petr Janda (* 2. 5.)

J

ako tele na vrata“ zírali příznivci
skupiny OLYMPIC, kteří se s ní
ještě nedávno vznášeli na vlnách
fantaskního triptychu „Prázdniny na Zemi/Ulice/Laboratoř“ a z nadoblačna najednou dopadli na tvrdou zem: „Tůdlenůdle“. Petr Janda přehodil výhybku,
zavelel čelem vzad, na kytaře praštil
do strun, s kterými se předtím laskal.
Nebylo to ihned a nestalo se tak přes
noc, ale další olympická albová trilogie
z 80. let „Kanagom/Bigbít/Když ti svítí
zelená“ potvrdila jasný posun od „Jasných zpráv“ k hard rocku a heavy metalu. A to právě v období, kdy totalitní
režim, neschopný konkurovat Západu ekonomicky, se ho rozhodl rozdrtit na virtuální bojové frontě ideologií.
Pamflet týdeníku ÚV KSČ Tribuna „Nová“ vlna se starým obsahem z března
1983 sice Olympic nejmenoval, i když
tragikomicky semlel kapely, které si byly stylově i názorově na míle vzdálené,
ale osud Jandovy kapely už tehdy visel
na kahánku. Stalo se tak ze zdánlivě
nevinného, chtělo by se říci groteskního
důvodu, kdyby to nebylo za tak ošidných a ošemetných, ba přímo záludných
a zákeřných okolností. O některých teď
možná uslyšíte z úst leadera skupiny
Petra Jandy poprvé.

„

Czech made, naše značka
Nemyslíš, že kdybyste zůstali u konceptních projektů na ušlechtilá témata ochrany životního prostředí, mezilidských vztahů
a chování člověka ve styku technikou, zachováte si nejen přízeň davů, ale i komunistických bohů?
My jsme skutečně hráli s bolševiky hru, že
jsme jim něco nakukali a oni byli spokojeni.
„Prázdniny na Zemi“ reagovaly na nové hnutí,
kdy i já slyšel slovo ekologie poprvé. A protože
je správné, když děti sbírají v lese papíry a čistí
studánky, prošlo nám v textu i „vzdálenosti mezi
námi/…/jdu po jedné straně cesty/a marně chtěl
bych přejít na druhou“. U „Marathónu“ jsme
jim namluvili, že jde o píseň o klukovi, který to
má těžký a jaké nástrahy ho čekají, než si projde pubertou a učením. Nakonec ale překoná
problémy a je to jako vítězství v maratónském
běhu. Když jsme to hráli na sokolovském festivalu, tvrdě, s Broumovými dlouhými laufy na basovce, papaláši se urazili, utekli a byl z toho
malér, že nám desku zakázali natočit. Povedlo
se to až za rok.
Já na Sokolov nevzpomínám ve zlém. Bylo
to svého času jediné útočiště rockerů, i když
museli nuceně napindat nějaké nesmysly
do textů. Přesto vedoucí tajemník KV KSČ
Josef Mevald opouštěl každoročně Sokolov
předčasně a nasupeně.
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K tomu ti řeknu historku. Místo v hotelu jsme
spali někde na sídlišti, popíjeli jsme a pokecávali, když najednou někdo zaťukal. Vstoupila hosteska a říkala - nezlobte se, ale přišla
za vámi skupina Oktoberfest z Německé
demokratické republiky. Jsou tady za dveřmi
a chtěli by se s vámi poznat.
Pozor, ti byli rudí až do morku kostí!
A působili špinavě. Vlezlo jich k nám asi padesát, anglicky moc nemluvili, my zase ne německy, komunikace vázla a tak navrhli, že nám něco
zazpívají. Oukej, začali a bylo tam něco o Che
Guevarrovi a Fidelu Castrovi. My se smáli, a že
jim tedy zazpíváme na oplátku. A spustili jsme:
„Hovno, prdel, kamení, to je naše znamení.“
Oni se urazili a my pokračovali: „Hovno, prdel,
sračka, to je naše značka.“ Sebrali se, odešli
a na druhý den byl z toho průser.

„Přines víno, ty dobytku!“
Ten váš hlavní postih souvisel s tažením
proti nové vlně?
To bylo ještě předtím. V roce 1982 přišel
z Ústředního výboru KSČ, o kterém jsem ještě
nedávno ani nevěděl, kde vlastně stál, i když
známí kapelníci tam nosili dary, že se Olympiku sníží honoráře za vystoupení na minimum
a zruší se nahrávání nové desky. Rok jsme nesměli do studia, proto „Laboratoř“ vyšla až v roce 1984. Zejména to razantní snížení honorářů,
v podstatě až na podlahu, znamenalo pro nás
průšvih, protože jsme si platili ze svého složitou techniku. A mně se ten honorář z roku
1982 až do revoluce nezvýšil, celá ta léta jsem
ho měl nejnižší.
A důvod? Co nekalého jsi provedl?
Byli jsme moc slavní a já vydělal hodně peněz přes OSA. Jenom s „Prázdninami na Zemi“, vůbec nejúspěšnější „Ulicí“ a „Laboratoří“
jsme prodali dohromady milión desek! A i když
LP stálo 50 korun, já měl jen jako autor hudby
4 a půl procenta z každé desky. Dovedeš si
spočítat, kolik to bylo peněz? A tuhle příšernou

sumu dostal na stůl tehdejší šéf oddělení kultury
na ÚV KSČ Miroslav Müller. Víš, jak na mě pak
řval? (smích) To byl základ celého průseru.
Popiš to!
Ladislav Štaidl v té době dostal titul zasloužilý umělec a když jsme se potkali, pozval mě
na oslavu do hotelu Paříž, kam přišel i Müller,
kterého jsem znal z nějakého semináře. Byl vožralej, celej rudej, bambuli místo nosu. Normálně na mě spustil: „Jak to děláš, ty dobytku?“
- „A já: co jako?“ „Ty dobytku, co si myslíš, že
budeš vydělávat víc než my? A dojdi mi pro
víno!“ - Tak jsem šel a přinesl jsem mu víno,
chápeš to?
Asi jsi mu měl nabídnout psaní textů, jako František Janeček. Ale proč by ti házel
klacky pod nohy ředitel Kvídera, když jste
Supraphonu pomáhali plnit plán?
To za mnou přišel náměstek Vacek - pane
Janda, je mi to blbý, ale z ředitelství mi oznámili, že vám to studio nemám dát. Asi rok nato
volala sekretářka - soudruh Kvídera by s vámi
rád mluvil. Tak jsem za ním šel a myslel jsem
si, že to vypadá nadějně. Jenomže on na mě
řval jak na nějakého spratka: „Co si myslíš?
Oni vám všichni zobou z ruky, zpívaj´ s váma,
to takhle nejde.“ My tenkrát vyprodali osmkrát
za sebou Lucernu a kdejakou halu, kdejaký sál
v republice, to bylo neskutečný. S  Kvíderou
jsem si tykal a říkal jsem - Honzo, můžeš mi
vysvětlit, co s tím má Supraphon společnýho? Vždyť nemáme žádné nové desky, tak proč
na mě řveš, že s námi lidi zpívaj? - „No to s tím
přece souvisí!“ – A já na to, víš co? Uděláme
si pauzu, já to nebudu poslouchat. Šel jsem
na chodbu, sedl jsem si na parapet u otevřeného okna, zhluboka jsem dýchal a říkal si:
teď vezmu židli a majznu ho s ní, nebo skočím
tady z toho okna. Vrátil jsem se a on povídal:
„Tak už je to za náma, co si dáš? Pojď, dáme
si spolu panáka!“ Řekl jsem, že pojedu autem
a nedám si nic. „Tak hele, tu ‚Laboratoř’ můžeš
natočit, žádnej problém.“ - Takže tohle se odehrávalo asi tak rok před tím velkým průserem
s novou vlnou.

Zato ale s ředitelem Pragokoncertu
Františkem Hrabalem jsi ponocoval
u karet. Proč by tě obíral o honorář?
Ale to jsou náhody, které pochopí jenom karbaník. Každý mariášník ti potvrdí, že když není třetí do hry, musíš vzít
kohokoliv, kriminálníka, to je jedno. A ten
Hrabal měl na karty vždycky čas. Jezdil
k nám na Propast, byl oblíbený, choval
se velmi slušně.
Jeho syn chodil na Olympic a táta mu
pořád vozil nějaké desky ze Západu. Přitom ale paradoxně právě Hrabal podepsal
výměr, kterým nám sebral ty honoráře.

Z Propasti vede cesta
už jen vzhůru
Jenomže rok se minul s rokem,
na scéně se objevil Gorbačov,
do politického stylu vstoupila perestrojka. Album „Když ti svítí zelená“ točil OLYMPIC z kraje roku
1988 už ve tvém soukromém nahrávacím studiu

Propast...
To už byl skoro kapitalismus. (smích)
Začalo pár soukromníků a některá JZD
zavedla přidružené výroby. Jenomže mně
v roce 1985 vykradli dům a když jsem si
pak zařídil studio, policajti mi nabídli jakési bezpečnostní čidlo. Jeho instalaci
však odkládali, až mi mezitím vybrali i to
studio. A já si z toho vyvodil, že všechno
se vším souvisí, i to snížení honorářů, i ty
zákazy. Pokud jde o desku
„Když ti svítí zelená“, byla první na žebříčku, s ní nás objevily máničky a úplně se
nám obměnilo publikum.
Které domácí kapely ti byly nejbližší?
Určitě Arakain, s těmi jsme se perfektně doplňovali. Často jsme společně točili
na Propasti, oni byli v áčku a my v béčku,
nebo obráceně, a pak jsme si poslouchali
ty naše nahrávky.
Kdo tě získal pro myšlenku, aby
OLYMPIC přitvrdil?
Mně se metal líbil, přišel mi jako pokračování hard rocku, který jsem miloval – ZEPPELINY, deep Purple, teď tu
byly nové kapely, Judas priest, Iron
Maiden. Měl jsem pocit, že jak se Olym-

pic hard rocku moc nedotknul, kromě –
řekněme – „Marathónu“, „Vůně benzinu“
a několika dalších věcí, metal mi v situaci,
kdy jsem nevěděl, jak dál, připadal jako
cesta pro Olympic. V Milanu Broumovi
jsem získal parťáka, o kterém jsem věděl,
že ho zahraje levou zadní. Jako basista je
bezkonkurenční, ještě nikdo ho tady neporazil. Kapelu nabudil taky dvoušlapákový
bubeník Milan Peroutka. Je zvláštní, že
jsme měli dvoje klávesy, skoro jako kdybych tušil, že se s Bédou Berkou něco
stane. Když dneska poslouchám Berkovo
piáno, bylo to něco neskutečnýho, neuvěřitelnýho, ale klávesy mu prostě nešly.
Já potřeboval klávesy rychlejší, hbitější,
techničtější, což mi Jirka Valenta splňuje.
Původně jsem koketoval s myšlenkou, že
vezmu ještě jednu kytaru, ale Olympic
bez kláves dost dobře nefunguje, ten už
byl založený s klavírem a všechny ty fendery a hohnery a moogy k němu patřily.
Nakonec jsme zbyli ve čtyřech, jedeme
takhle dál a myslím, že se to ustálilo. Ale
já už jsem takovej, že pořád hledám, co
dál s Olympikem. Spousta lidí mi říká,
kam se honíš? Vykašli se na nové desky a hraj to, co umíš, ty „Želvy“ a „Jasný
zprávy“ půjdou ještě za sto let. Jenomže
já si pak připadám jako malíř, který namaloval jedno slavné plátno a objíždí s ním
stále jednu výstavu dokola. A to já prostě
neberu, pořád ještě chci do rock´n´rollu
v Česku promluvit.

Táta rockerů
Pro mnohé méně známé kapely ses
stal nepostradatelný díky edici singlů a elpíček Rockmapa. To byl tvůj nápad?
Zavedl jsem Rockmapu jako servis, který
skupinám už nikdo po mně neposkytl. Přišla třeba kapela z Buranova, natočila dvě
písničky, já u toho byl a pomáhal jsem.
Když třeba kytarista pořádně neuměl svůj
part, zahrál jsem ho za něho, aby to k něčemu bylo. Hotové snímky jsem předal
Adamu Rezkovi, ten k nim vymyslel klip
a dal ho do televize. Pro tvoji informaci,
takhle jsem natočil 42 kapel!
Proč to skončilo?
Protože už nebylo skoro co mapovat.
Od té doby už žádná rocková vlna nepřišla, grunge k nám vlastně ani nedorazil
a nic jiného už nebylo a myslím, že ani
nebude. Bylo to takové poslední vzepjetí
určitého proudu, který byl strašně silný.
Kolem metalu se točili výborní muzikanti,
výborní zpěváci, skvělí textaři a mělo to
hlavu a patu, i když spousta lidí tvrdí, že
to byl hlomoz a hluk. Já ty kapely točil
a vím, jak uměly hrát, bubeníci byli fenomenálně dvoušlapákoví, kytaristé rychlí,
basisté skvělí, no prostě senzace. Žádný
jiný styl, který se hrál do té doby, nebyl
takhle náročný.
Jak ses díval na rock na tanečních
zábavách?
Bylo super, jak ti kluci hráli, a občas se
z nich něco pořádného vylíhlo. Na některé
regionální kapely přišlo 500 i 800 lidí, to
nebylo nikde ve světě. Mastí to dál, léta
letoucí hrajou to samý a lidi to pořád oslovuje. Na desce po prvních taktech třeba
poznáš, že to není úplně v pořádku, že je
to muzika určená právě jen pro tyhle zábavy, ale já tomu fandím. Pro hráče znamená výbornou průpravu a hlavně - je to
živá muzika!

Býk
má blízko k umění
Rozhodně blíže než třeba ke sportu. Navíc se lidé
narození pod vládou Venuše (mezi 21. dubnem
a 20. květnem) vyznačují spolehlivostí a přesností,
ale i konzervativními, a tudíž ustálenými zvyky.
Nepotrpí si na vášnivě vyznávaná přátelství, spíše
si udržují odstup ke svému okolí, ale nejde tu
o charakterovou vadu. To vše jsou cenné vlastnosti
pro profesi kapelníka – ano, teď máme na mysli
právě Petra Jandu!

Dopady doby
Záchranné lano z nutnosti: SSM
Ne že by předáci Socialistického svazu mládeže rock
obzvlášť milovali, mnohem líp se cítili mezi kotlíkáři
na Portě, ale co naplat, za svůj plat se museli
postavit i na jeho obranu. Tažení proti nové vlně totiž
postihlo nemalou část svazové členské základny,
kapely, které hrály pod hlavičkou jeho místních
organizací, narážely na problémy, z kterých se pěnila
krev. A tak Český ústřední výbor SSM, vždy o chlup
prozíravější než jeho dogmatičtí federální politruci,
přijal usnesení, že rockovou hudbu podpoří. Z jeho
iniciativy nebo alespoň s jeho požehnáním se v Praze
konaly tři ročníky Rockových maratonů a v Mladé
Boleslavi se „běžel“ Festivalový maraton, rozhlasové
Mikrofórum a týdeník Mladý svět organizovaly soutěž
Rock pro tento rok, v Havlíčkově Brodě prosperovala
každoroční přehlídka Vysočina a v letech 1986-1989
proběhly v tolik diskutovaném Paláci kultury
(dnešním Kongresovém centru) čtyři značně
velkorysé ročníky Rockfestu. Zúčastnil se jich
i OLYMPIC, i když Petr Janda hodnotí s odstupem
akci značně skepticky: „Taky jsme hráli
v Kongresáku, ale byly tam kapely jako OK band,
které mě nikdy neoslovily. Rockfest až tak vyprodaný
nebyl, žádná velká sláva se nekonala. Jestli to nebylo
tím, že ho dělali svazáci. Oni tomu moc nerozuměli,
pořád jim šlo o nějakou hlavičku - za mír, za rudou
hvězdu...“

Perlení
(z komunistického tisku Léta Páně 1983)
Jak jsme se přesvědčili na příkladu skupiny
LETADLO, PATENT, ale i PRAŽSKÝ VÝBĚR a JASNÁ
PÁKA – nová vlna rocku působí negativně
i na myšlení a názory. Neboli přesně tak, jak si
nepřátelé socialismu přejí. (Tribuna č. 32/1983)
Říkají si „The Punkey´s“ a můžete si pod tím
názvem myslet ledasco; třeba „shnilotiny“
nebo „šupáci“, „puberťáci“ nebo „chlíváci“ –
i to jim je jedno, a pojem „punk“ to obsahuje
všechno dohromady. (Tribuna č. 27/1983)
Když dojde k zastavení činnosti, hudebníci se
většinou rozdělí, začnou vystupovat v jiném
okrese nebo jiném kraji a pod jiným názvem.
A znovu škodí především v kulturní a estetické
výchově mládeže. (Rudé právo, 24. 6. 1983)
V pátek jsme vtrhli na zábavu, hrál Madrigal... zkoušel
jsem žrát kostky cukru s rumem... Malej se opil
a běhal po sále a řval, že všechny bolševiky postřílí.
(z kroniky skupiny SLZA, Tribuna č. 36/1983)
Pozornost „návštěvníků“ Kaplice se zaměřila
na místní drogérii, odkud si odnášeli Alpu-francovku,
kterou určitá skupina mládeže pije spolu s ovocným
vínem. Předmětem tak velkého zájmu byly hudební
soubory PRAŽSKÝ VÝBĚR, ABRAXAS, INDEX Y,
JAZZ Q a BLUES BAND. (Tribuna č. 38/1983)
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