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Anotace 

Předkládaná disertační práce sleduje a popisuje fenomén slam poetry 

především na české kulturní scéně. Podstatná část je věnována slam poetry i 

v souvislostech s vývojem jiných druhů subkultur v české kulturní historii  

s akcentem na brněnskou alternativní scénu. Ozřejmuje významy termínů a 

názvů, které se slam poetry souvisí. Důleţitou částí práce je také shrnutí 

obecných poznatků získaných soustavným sledováním české slam poetry. 

Jsou zde nastíněny vztahy mezi slam poetry a literárním světem, souvislosti 

s jinými druhy umění a hip hopovou subkulturou. Práce se také vyjadřuje  

k dosud neujasněné či kolísající terminologii a problematice kritické 

reflexe. 

 

 

Abstrakt 

This dissertation examines and describes the phenomenon of slam poetry 

mainly on the Czech cultural scene. A substantial part is devoted to slam 

poetry in context with the development of other types of subcultures in 

Czech cultural history, with an emphasis on the alternative scene in Brno. It 

clarifies the meanings of terms related to slam poetry. An important part of 

the thesis consists of a summary of general knowledge acquired by 

longtime systematic monitoring of Czech slam poetry. Outlined here are 

relations between slam poetry and the literary world, connections with other 

art forms and hip hop subculture. The work also reflects the still vague and 

varying terminology and issues of critical reflection. 
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Úvod 

 

Tato práce si neklade za cíl být umělecko-kritickým rozborem slam poetry, 

cílem je sledování utváření tohoto fenoménu na české scéně i  

v souvislostech s vývojem jiných druhů alternativ či subkultur v české 

kulturní historii. Důvodem je především fakt, ţe slam poetry se v České 

republice stále ještě vyvíjí a postupně stabilizuje a v rámci tohoto procesu 

pomalu dochází k formování postiţitelných společných rysů, jeţ bychom 

mohli pojmenovat. Měla jsem a stále mám moţnost se aktivně podílet na 

organizování akcí české slam poetry a povaţuji za důleţité shrnout 

poznatky získané během procesu jejího vývoje, zejména proto, ţe v českém 

prostředí zatím nevznikla ţádná obsáhlejší studie, která by se tomuto 

tématu věnovala. Svou osobní zkušenost vyuţiji k hledání souvislostí a 

společných rysů zdánlivě neslučitelných kulturních aktivit vzniklých na 

zcela odlišném společenském a politickém pozadí, a to slam poetry, 

undergroundu a alternativní i divadelní scény osmdesátých let dvacátého 

století v Brně. I zde jsem měla moţnost sledovat dění na scéně a aktivně se 

ho účastnit. 

Spíše neţ o hledání přesné definice ţánru slam poetry nám jde o popis 

současného stavu a o zdůraznění českých specifik, jeţ vycházejí ze zcela 

odlišných inspiračních zdrojů i kulturně-společenského zázemí, neţ jaké 

nacházíme u kořenů amerických či německých poetry slamů. 

 

Metodologie 

Tato práce není výzkumem s jasně definovanou otázkou, která by byla 

potvrzena či vyvrácena, ale zejména popisem s náznaky analýz a zobecnění. 

Práce se nicméně nevyhýbá polemikám s existujícími materiály k danému 

tématu. Problémem je ale nedostatek serióznějších pojednání k samotnému 

tématu slam poetry jak v České republice, tak ve světě. Také proto čerpám 

především z internetových zdrojů. K naplnění cílů a výsledků pouţívám 

několik metod a postupů. 
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Základem je deskriptivní sumarizace, zaloţená na empirickém rozboru jiţ 

existujících a uskutečněných aktivit a materiálů (prehistorie a současná SP, 

poznatky z uspořádaných akcí, brněnská alternativní scéna a její fungování) 

a mapuje situaci bez nároků na vyčerpávající uchopení. Práce se také opírá 

o empirický výzkum (kvalitativní metoda – rozhovory, obsahová analýza 

mediálních ohlasů a osobní reflexe účastníků akcí), o jehoţ výsledky 

opírám svoje závěry. 

 

 

Metodické postupy 

Diachronní perspektiva: Cílem je komprimovaná informace, vycházející 

ze zkušeností nedávné minulosti (historie světové i české slam poetry, 

projevy alternativní kultury a undergroundu osmdesátých let minulého 

století ve vztahu k většinové společnosti, vývoj pojmu do it yourself ). 

Synchronní perspektiva: Cílem je informovat o současném stavu 

prostřednictvím rozhovorů s účastníky; zde vyuţiji komparativní metody a 

porovnám rysy různých druhů subkultur a umění (multidisciplinární přístup 

– slam poetry versus literární svět, divadlo, performance, hudba…), 

naznačím jejich vzájemné vlivy, prozkoumám společenskou angaţovanost 

slam poetry zejména ve vztahu k do it yourself kultuře a k alternativním 

společenstvím osmdesátých let. 

Prediktivní perspektiva: Cílem je poskytnout materiál k dalším 

výzkumům, ale také poskytnout teoretickou bázi, jeţ by podpořila aktivity 

slouţící otevřenému tvůrčímu vyjádření ve veřejném prostoru mimo dosah 

masové kultury, a tak účinněji čelit absorpci subkulturních projevů 

kulturním průmyslem, schopným homogenizovat a neutralizovat veškerou 

kulturní svébytnost.  
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Obsah kapitol 

V první kapitole se pokusíme o popis pojmu do it yourself; budeme se 

snaţit hledat cestu, který vedla od původního označení pro řemeslné 

kutilství aţ po současnou angaţovanost příznivců moderních projevů do it 

yourself kultury. 

Dalším okruhem našeho zájmu bude vznik, vývoj a historie slam poetry, 

tedy vývoj veřejného uměleckého projevu s prvky improvizace od 

prvopočátků historie mluveného slova aţ k americkým poetry slamům a 

jejich přesunu z periferie k masové kultuře. Základní popis historie a vzniku 

české slam poetry.  

Ve druhé kapitole hledáme podněty pro vznik pojmenování poetry slam a 

důvody pro následnou změnu na slam poetry v České republice a všímáme 

si ohlasů na vystoupení a návštěvu zakladatele slam poetry Marka Smithe 

v Olomouci na festivalu Poezie bez hranic.  

Kapitola třetí je shrnutím obecnějších poznatků, získaných praktickou 

zkušeností autorky. Předmětem této kapitoly je otevření široké škály vztahů 

a souvislostí slam poetry s různými druhy umění. Akcentován je vztah  

s literárním světem, k němuţ má slam poetry uţ i vzhledem ke svému 

názvu nejblíţe. Nacházíme však také důleţité souvislosti s divadlem a 

akčním uměním. Na konkrétních příkladech poukazuji na moţné přístupy  

k vystoupení na soutěţi slam poetry. Docházím ke srovnání s různými 

druhy improvizačního umění v České republice. Věnuji se důleţitému 

prvku slam poetry, kterým je formát soutěţe, všímám si publika jako její 

nezbytné součástí. Na příkladech angaţovanosti české slam poetry hledám 

spojitosti s do it yourself kulturou.  

Kapitola čtvrtá je popisem fyzického básnictví a jeho jediného představitele 

Petra Váši. Důraz je kladen na počátky Vášova uměleckého tvoření, které 

vycházejí z brněnské alternativní hudební scény a jsou formovány na 

principech DIY kultury. Nacházím také podobnosti fyzického básnictví se 

slam poetry. 

V páté kapitole se plně soustředím na popis zejména brněnského prostředí 

undergroundu a alternativních společenství, vztahu oficiální a neoficiální 

kultury. Postihuji také rozdíly mezi profesionálním a amatérským na 
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příkladech Divadla na provázku a divadla Ochotnický krouţek. 

Prostřednictvím popisu situace alternativní hudební scény hledám spojitosti 

se slam poetry i do it yourself kulturou. Hledáme společné motivace 

undergroundu a alternativní kultury ve vztahu ke konzumní socialistické 

kultuře a fenoménu do it yourself ve vztahu k masové konzumní kultuře  

v demokratickém systému. Závěr kapitoly je věnován návratům k českému 

undergroundu a alternativě v současné umělecké tvorbě, která z velké části 

funguje na principech do it yourself kultury. 



 

 

9 

 

1. Udělej si sám – do it yourself, DIY1 

 

Kaţdej teď zakládá skupinu. Kaţdej. Proč myslíš? Kaţdej si hraje se 

stroječkama doma. Moţná proto, ţe je to tak dostupný. Nějak to prostě 

nahraješ a pustíš. Jako by si člověk plnil dětský sny. Jako bysme si všichni, 

co je nám teď třicet, furt hráli. Zní to blbě. To musím opravit. To je divadlo. 

Tam se to děje. Na síti. Nehraju počítačový hry. Pařim fejsbuk. V tom 

virtuálním světě si daleko víc věřím. Mám pocit, jako by mě třista lidí 

poslouchalo. Jenomţe oproti divadlu ty lidi fyzicky nejsou. Nevíme, kdo 

jsou. Jestli tam jsou. Nemusíš je poslouchat, nemusíš jim odpovídat, 

nevidíš, jak se tváří, nemusíš je znát. Virtuální přátelé ţhavě diskutují  

v hlavě hlavně. Jsou vtipní, bystří a in. Svět, který si sama dotvářím. Svět, 

ve kterém ţiju, jsem si vţdycky komplikovala svým světem vnitřním. 

Virtuálové tleskají a smějou se, kdyţ přidám koment. Sbírám lajky. Kliknu 

entr, jdu domů a cestou si představuju, jak jsou paf, a odpovídám vtipy a 

komentáři a komentáři komentářů. Kdyţ něco řeknu špatně, kdyţ se vtip 

nepovede, kdyţ ztloustnu, všichni to vidí a komentují. A já to smaţu.
2
 

 

1.1 Vyrob si svůj traktor! Vymezení pojmu do it yourself 

 

Většina lidí si pod termínem DIY představí kutilské práce spojené  

s údrţbou, opravami a zvelebováním vlastních domácností nebo výrobou 

domácího traktoru např. s pouţitím motoru ojetého vozidla. Slovní spojení 

do it yourself bylo prvotně skutečně označením pro vlastnoručně 

vykonávané stavební práce, a v tomto smyslu se také stále pouţívá.
3
  

Za základní impuls můţeme povaţovat snahu o samostatnost, která byla 

např. v českém prostředí v době reálného socialismu motivována 

                                                 
1 DIY je uţívaná zkratka pro pojem do it yourself. 

2 SAMEC, Matěj, ČERNÍKOVÁ, Marie. URPOP Stará theorie. Od uţivatele Facebooku Urpop 

True, dne 19. březen 2011 v 4.52. Pouţito s dovolením autorů pro účely této práce. 

3 ATKINSON, P. Do It Yourself: Democracy and Design. Journal of Design History. 2006. roč. 19, 

č. 1, s. 1–10. URL http://eprints.hud.ac.uk/169/ On line 12. 11. 2010. 
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nedostatkem financí i průmyslových výrobků.
4
 Druhým motivem byla jistě 

také tvůrčí seberealizace nezávislá na úsilí tehdejšího reţimu o společné 

vyuţívání volného času. Šlo o to vymanit se z tehdejší tzv. zájmové 

umělecké činnosti (ZUČ), organizované státním aparátem. Jedná se tedy o 

kompenzaci materiálního i duchovního nedostatku. 

 

1.2 DIY kultura 

 

V sedmdesátých letech dvacátého století získalo spojení „udělej si sám― 

ještě jiný význam, jenţ s amatérskou výrobou traktorů – která mimochodem 

stále ţije
5
 – vůbec nesouvisel. Především spojením se slovem kultura se 

DIY začleňuje k postojům souvisejícím se subkulturou či kontrakulturou. 

Subkulturu
6
 tvoří skupiny lidí sdílející „zvláštní hodnoty a normy, v nichţ 

se rozcházejí s dominantní nebo mainstreamovou společností―. Teorie 

subkultur se zabývá zejména otázkou rezistence vůči většinové kultuře. 

„Kreativní, expresivní a symbolické operace subkultur jsou samozřejmě 

vykládány jako způsoby symbolického odporu vyjádřeného prostřednictvím 

stylu.― Můţe se tedy jednat o jakési „deviantní kultury znovu si vymezující 

svou pozici nebo dobývající prostor―. V sedmdesátých letech minulého 

století se jednalo především o spojení s punkovým hnutím a jeho 

proklamací svobody a nezávislosti na všem. 

 

 

                                                 
4 Tento fenomén dokládají četné publikace pro kutily, například kniha Jaroslava Kyzlinka „Sestroj si 

sám― z roku 1974, či sborník „Udělej/urob si sám―, který od roku 1970 do 1992 vycházel nepřetrţitě 

čtyřikrát ročně. 

5 5. ročník Rozsečské traktoriády se konal 4. 7. 2009. Po celou akci panovalo krásné letní počasí, 

které přispělo k návštěvě přes 1000 diváků. Zúčastnilo se 50 strojů, tedy o něco méně neţ minulý 

ročník. Trať hlavního závodu byla letos opět velice atraktivní jak pro závodníky, tak i pro diváky. 

Soutěţilo se jiţ v tradičních disciplínách a to: hlavní rychlostní závod, dovednostní jízda, traktor 

Silák, sprint (traktor blesk) a jedné nové disciplíně „Nejpomalejší vyhrává―. Na závěr se opět jela 

vyhlídková jízda přes naši půvabnou obec. Během traktoriády probíhála také soutěţ o Nej traktor. 

Diváci hlasovali pro traktor, který se jim nejvíc líbil, ať uţ z estetického hlediska nebo kvůli 

technickému vybavení. URL http://traktoriada.rozsec.cz/minule-roniky/ ronik-2009.html. On line 29. 

6. 2011 

6 Předpona „sub― (pod) znamená podřízenost i svébytnost a odlišnost. BARKER, Chris. Slovník 

kulturálních studií. Praha. Portál. 2006. s 185. 

BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. s. 185–186. 
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1.3 Squatterské hnutí 

 

Vedle punku se DIY kultura silně projevovala ve squatterském hnutí, které 

se v osmdesátých a devadesátých letech rozšířilo v řadě zemí západní 

Evropy. Na jedné straně prázdné chátrající domy ve městech, které se často 

stávaly předmětem machinací a spekulací, na straně druhé nedostatek bytů, 

sociální problémy, k tomu špetka kontrakultury, okořeněná punkem  

s přídavkem anarchismu… Tato situace vyústila ve vznik hnutí, kdy 

nespokojení lidé začali obsazovat prázdné budovy a otevřeli je sociálním a 

kulturním aktivitám. Zabydleli je, začali v nich organizovat koncerty, 

festivaly, vznikala zde kina, knihovny, kavárny. Mnohé z takto obsazených 

budov se staly skutečnými centry, a to nejen alternativní kultury, ale i řady 

politických aktivit. Tento fenomén samozřejmě vedl ke konfliktům se 

systémem a squatterské hnutí se svou DIY kulturou se neustále více a více 

politizovalo. 

 

1.4 DIY politika 

 

Ačkoliv to na první pohled nemusí být zcela zřejmé, DIY kultura je  

v podstatě vţdy politická, protoţe otevřeně prezentuje svůj názor a navíc jej 

uvádí do praktického ţivota. Akce! V tom spočívá její síla. A pokud je 

navíc vystavena nátlaku, perzekuci a zahnána do kouta, stává se z ní 

vskutku třaskavá směs. O tom se mohl přesvědčit britský establishment  

v devadesátých letech, kdyţ přišel se zákonnou úpravou známou jako 

Criminal Justice Act (CJA). Zákon, který byl původně namířený proti 

ilegálním freeparties, establishment vyuţil a na jeho základě mohli být 

stíháni i squatteři, ochránci zvířat či aktivisté protestující proti stavbě 

dálnic. CJA se tak stal projevem kriminalizace určitých alternativních 

ţivotních stylů a nonkonformních radikálních politických názorů. Zákon 

svedl do jednoho protestního hnutí různě profilované subkultury: od 

kočujících a do té doby spíše apolitických technařů se soundsystémy přes 

anarchistické squattery aţ po aktivisty účastnící se přímých akcí proti 
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stavbě dálnic. A právě z této směsice vzešlo cosi, co se začalo  

v devadesátých letech ve Velké Británii označovat jako DIY hnutí. 

 

1.5 Ozvěny DIY v současném českém prostředí 

 

Pokud jde o české projevy DIY kultury, nalezneme její počátky rovněţ  

v punku a hardcoru, i kdyţ o něco později, a sice na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let. S pádem totalitního reţimu se objevilo mnoţství kapel, 

začaly se pořádat koncerty, vydávat punkové fanziny, v nichţ se 

propagovaly principy DIY, a řada lidí se k nim otevřeně hlásila. Jedním 

z nejviditelnějších projevů DIY kultury se i u nás staly squaty. 

Nejznámějším byla bezpochyby Ladronka v Praze, kterou v roce 1993 

obsadila skupina mladých lidí z anarchistického hnutí. Na sedm let se do té 

doby prázdný statek stal dějištěm kulturních akcí bez dotací a sponzorů, 

jejichţ motivací nebylo generovat zisk, nýbrţ poskytnout moţnost pro 

proţitek, sebevyjádření a souţití s podobně smýšlejícími lidmi. Sedm let se 

na Ladronce ţilo a tvořilo v rámci DIY kultury, zaloţené na tom, ţe nikdo 

za svou práci nic nemá – kromě dobrého pocitu, ţe dělá něco pro druhé. 

Za specifický projev DIY v českém prostředí můţeme povaţovat vzepětí 

občanských aktivit, jeţ zejména v posledních letech získávají stále větší 

vliv na chod společnosti. Jde nepochybně o politické aktivity, ovšem bez 

formálního politického zázemí, tedy bez „profesionálních politických 

nástrojů―.
7
  

 

1.6 Konečně to máme správně! Pravidla DIY 

 

Jefree Benet vyhodnocuje poučení z historie a definuje DIY kulturu 

současnosti jako veskrze veselou činnost: 

 

                                                 
7 Zmiňme například o. s. Brnění a o. s. Občané proti hazardu. Díky soustředěnému tlaku a podpoře 

odborníků se těmto sdruţením podařilo rozšířit povědomí o rizicích hazardu a výrazně přispět k jeho 

omezení v českých městech a obcích. Za variaci občanské ţurnalistiky zase můţeme povaţovat web 

Ţít Brno. Velmi zásadní „alternativu― obvyklým politickým postupům představuje projekt 

Rekonstrukce státu, jehoţ ambasadoři vstupují do intenzivního kontaktu s poslanci a provádějí 

účinnou formu „občanského lobbingu―. 
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(…) Hippies nás naučili chovat se v zásadě slušně, pokud jde o protest proti 

starším generacím, ale ztratili se v přebujelé politice a přílišném mnoţství 

drog. Punk nás naučil, ţe nápad „můţe to dělat kaţdý― fungoval, ale ztratil 

se v útocích médií a ve snaze šokovat. DIY kultura si stanovuje vlastní 

média a nechce na nikom, aby dělal to, co nechce, chce jenom, aby byl 

kaţdý šťastný a uţíval si ţivota. Konečně to máme správně.8 

 

Můţeme konstatovat, ţe současná společnost vytvořila materiální a 

duchovní podmínky pro to, aby uměleckou činnost mohl vyvíjet kdokoli. 

Znamená to tedy, ţe provozování kultury uţ není záleţitostí pouze vybrané 

skupiny lidí, kteří jsou obecně povaţováni za „profesionální umělce―. 

Existuje svoboda, která umoţňuje i ostatním seberealizovat se v této oblasti 

bez zásadnějších hmotných investic. DIY kultura můţe existovat paralelně 

vedle kultury masové či populární. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma 

kulturami je aktivní nebo pasivní přístup těch, kteří na nich participují. 

Zatímco pro masovou kulturu je typický pasivní přístup konzumentů (např. 

televizní diváci) a striktní rozdělení na realizátory a konzumenty, 

charakteristickým rysem DIY kultury je splývání těchto dvou skupin do 

jedné, kdy nelze rozlišit, kdo je „umělec― a kdo „konzument―, protoţe se na 

realizaci dané myšlenky podílejí všichni zúčastnění. 

 

Zásady DIY 

1. Tohle bude ohromné, to si uvědom! Nechej si narůst křídla, abys mohl 

létat. 

2. Naslouchej novým lidem. 

3. Sdílej zodpovědnost s druhými. 

4. Sobectví znič v samém zárodku, nedopusť ţádné boje o moc. 

5. Komunikace brání nedorozumění – proto mluv s druhými. 

6. Pokud se tu necítíš dobře, předej svou práci jinému a jdi pryč! 

7. Nikdy se nesměj těm vypaseným sviním nahoře.
9
 

 

                                                 
8 BENET, Jeferee. Do it yourself kultura. Labyrint revue, číslo 19-20, ročník 2006 str. 11, 12 

9 SOUNDERS, Nicholas. Extáze a techno scéna. Brno. Jota 1995 
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DIY kultura se vyznačuje postojem, který není nezávislým na většině, 

mase. To ovšem neznamená, ţe by nevyuţívala materiálních a duchovních 

moţností, které současná mediální kultura poskytuje. Naopak vyuţívá 

nejnovějších technologií, především internetu a různých softwarových a 

hardwarových produktů, jeţ umoţňují rychlou komunikaci a snadnější 

distribuci vlastních výtvorů, aniţ by se narušila jedinečnost tvůrčí svobody. 

 

1.7 Radost v ulicích. Odraz DIY ve veřejném prostoru 

 

DIY hnutí vědomě propojilo politiku a radost. A právě tato politika radosti 

vedla k jejímu nejznámějšímu projevu – street parties, které se od poloviny 

devadesátých let rozšířily jako poměrně účinná forma protestu do celého 

světa. Street parties spojily antikapitalistickou politiku přímé akce  

s tvořivou zábavou, uměním a muzikou, smíchaly protest s karnevalem 

(ostatně Paříţská komuna nebo povstání v Paříţi v roce 1968 byly také 

směsí revolučního poselství a karnevalu), aby lidé mohli oslavit dočasné 

osvobození od zavedeného řádu, spontánní a jepičí „pirátskou utopii―, aby 

odmítli strnulé hierarchie, privilegia, normy a zákazy. 

Karnevaly a revoluce nikdy nebývají pasivní podívanou, která je sledována 

jinými zpovzdálí, ale naopak vybízejí, ba přímo vyţadují aktivní účast. 

Street parties přišly kromě jiného s důleţitým poselstvím, jeţ se stalo 

jakýmsi imperativem většiny zúčastněných: „Nic nechceme, nic neţádáme, 

bereme si zpátky to, co nám patří (…) naše ulice, naše ţivoty.― Se svou 

karnevalovou atmosférou, spojující politiku a přímou akci s radostí, tak 

celosvětově rozšířily principy DIY. Celý étos DIY spočívá na tomto 

principu: zbavit se pasivity a osvojit si v kaţdodenním ţivotě akčnost a 

rozhodnost, chuť tvořit, ale i bořit. 

 

1.8 Hi-fi a lo-fi 

 

Autorka knihy DIY: The Rise of Lo-Fi Culture Amy Spencer mluví o 

spojení mezi věcmi, které jsou oddělené v čase a prostoru, například 

dadaismus a punk, a které kultura DIY spojuje: 



 

 

15 

 

 

To je přesně to, co mě přimělo k napsání této knihy. Původně jsem 

zamýšlela, ţe se zaměřím pouze na DIY hnutí v devadesátých letech, pak 

jsem si ale uvědomila, ţe existují i souvislosti s tím, co lidé vytvářeli dříve. 

Neuvědomila jsem si, ţe psaní zinů začalo psaním sci-fi zinů ve 30. letech 

dvacátého století nebo ţe vizuální styl punkových zinů má velice blízko  

k uměleckým zinům dadaistickým, nebo ţe girl ziny plné zpovědí 

předcházely webovým deníkům. Jsem přesvědčena o tom, ţe DIY kultura se 

vyvíjí. Její charakteristiky však zůstávají stejné. Lidé neustále cítí potřeby 

vytvářet něco sami za sebe a často se tak děje aniţ by si uvědomili fakt, ţe 

se to podobá něčemu z minulosti. To tyto výtvory nečiní nudnými nebo 

předvídatelnými – myslím, ţe to jejich výpověď zesiluje.
10

 

 

Jak jiţ bylo řečeno, zásluhou punkového hnutí začal být pojem DIY, 

doposud chápaný jako speciální druh volnočasových aktivit, vnímán také 

jako projev kolektivního odporu k masové kultuře. DIY se tudíţ vztahuje 

například na uměleckou tvorbu, která se snaţí poskytnout alternativu ke 

konvenční výrobě produktů. 

Punková subkultura rozšířila význam DIY i nad rámec pouhých kutilských 

aktivit. V novém rozšířeném významu se pak mohlo DIY vztahovat  

k čemukoli, přičemţ důleţitou spojnici mezi různorodými činnostmi tvoří 

něco, co bychom mohli pojmenovat jako DIY přístup, DIY etiku. DIY etika 

pak označuje etiku soběstačnosti, bez pomoci a sluţeb ostatních, kteří 

mohou být zkušenější i schopnější. Propaguje ideu, ţe obyčejný člověk se 

můţe naučit dělat mnohem více věcí, neţ se domnívá. V tomto významu 

DIY podněcuje členy svých komunit k tomu, aby si sami vyhledávali 

vědomosti a nespoléhali se na rady a vědomosti expertů. Tato skutečnost  

s sebou přináší ovšem i určitá rizika, jeţ souvisejí s kvalitou uměleckého 

produktu. V souvislosti s DIY zmiňujeme často lo-fi kulturu. Lo-fi je 

opakem hi-fi čili vysoké kvality reprodukce. 

Jiţ zmíněná Amy Spenser lo-fi kulturu obhajuje:  

                                                 
10 COOPERNET, Charlotte. Did your self 

http://www.charlottecooper.net/docs/archive/amyspencer.htm.  

6. 5. 2005 On line 23. března 2011. Přeloţila autorka. 
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Podle mě lo-fi kultura odmítá myšlenku, ţe musíte být profesionál, aby to, 

co děláte, mělo hodnotu. Můţete nahrát písničku na starý kazeťák a myslím 

si, ţe můţe být úplně stejně dobrá jako písnička, jejíţ produkce stála tisíce 

liber. Můţete si psát svůj vlastní blog, publikovat svůj vlastní zine nebo 

noviny s pouţitím prostředků, které máte, a pořád se můţe jednat a 

hodnotné příspěvky. A můţe to být také mnohem větší zábava.
11

 

 

Lo-Fi kultura např. v podobě You Tube, My Space, Facebooku, Twitteru a 

dalších technologií zaznamenává obrovský úspěch. Je důkazem toho, ţe je 

moţné se vzdát vysoké kvality obrazu či nahrávky. Náhradou je nám pak 

rychlost, obrovský výběr a záruka jakési autenticity.  

You Tube funguje od roku 2005. Lo-fi kvalita většiny materiálů nezabránila 

tomu, aby se stal nejrychleji zpopularizovaným webem v historii internetu. 

V kombinaci s rozšířením mobilních telefonů umoţňujících nahrávat krátká 

videa se You Tube stal nejdemokratičtějším obrazovým archivem, a to i bez 

jakékoliv záruky kvality. 

V posledních letech se hlavní platformou „vytváření obsahů―, a to i 

uměleckých, stává Facebook, který navíc umoţňuje sdruţovat výstupy 

ostatních sociálních sítí. Mnozí uţivatelé stylizují svůj facebookový profil 

jako svým způsobem umělecký záznam, publikují na něm své vlastní 

fotografie, videa, hudební záznamy, aforismy, básně, úvahy, mnoho 

příspěvků má esejistický charakter či se pohybuje na hraně publicistiky. 

Nejvýraznější osobnosti na Facebooku mají značný počet fanoušků 

(followers), kteří jsou paralelou ţivého publika na koncertech či 

pravidelných čtenářů. Díky moţnosti okamţité aktualizace mohou uţivatelé 

Facebooku reagovat na bezprostřední současnost. Facebook tedy nabízí 

tvůrcům i příjemcům podobné funkce jako slam poetry – ţivost, 

bezprostřednost, moţnost reakcí publika. V určitých situacích se na 

Facebooku odehrává dokonce téměř slam, tedy soutěţ o nejrychlejší či 

nejvtipnější (nejsdílenější – tudíţ nejoceňovanější) příspěvek k určité 

události. Z hlediska tradičních médií či uměleckých forem je rizikovým 

                                                 
11 Tamtéţ. 
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faktorem jistá „instantnost― sdělení, jeţ platí tady a teď a nezřídka bývá 

nepřenosné do jiného kontextu. Tento prvek nejistoty je však zároveň tím, 

co činí Facebook i slam poetry přitaţlivým. 

 

Za vhodné završení a shrnutí poznatků o DIY kultuře včetně nebezpečí, 

které ji provázejí, povaţuji výpověď Zuzany Fuksové ze skupiny 

Čokovoko: 

 

LZ: Jsi autorkou textů, navrhla jsi obal CD a jeho koncepci. Je ti blízká 

DIY kultura? 

Původně jsem nevěděla, před těmi 6 lety, ţe existuje nějaké DIY hnutí, to aţ 

později. Ale i kdyţ to nebylo tak pojmenované, tak zpětně myslím, ţe asi 

ano: i v mojí rodině to bylo běţné, ţe není nutné něco umět, abys to dělal. 

Tj. můj otec trávil večery vyráběním keramických ţab s vyvrhnutými střevy 

a mamka dělala trpaslíky, aniţ by si mysleli, ţe se jedná o umění, tedy 

aspoň doufám. Ale ta radost z toho dělat i hnus, pokud tě to baví, ta DIY 

estetika zasahuje teď i do mainstreamu – opice malují obrazy, mentálně 

postiţení hrají u Petera Brooka, povadlí sousedi točí porno. Ale teď si 

uvědomuju, ţe na tom DIY je milé, ţe můţeš být v rámci moţností vlastním 

pánem, baví mě udělat si pokud moţno hodně věcí sám, a co nejde, o to 

poţádat příbuzné a kamarády v rámci barterového obchodu (za úklid, za 

koncert, za uvaření). Ale taky se to DIY hrozně teď mytizuje, jak ti tvůrci 

jsou nezávislí, přitom ona je to současně trochu z nouze ctnost, dělat si ty 

věci tzv. sám. Kdybych měla tu moţnost, měla bych radši funky kapelu neţ 

Lo-Fi podklady o dvou akordech a na DIY se vykašlala. I Argema nebo 

Tublatanka jsou DIY nebo zpočátku byly, akorát třeba nejsou součástí té 

trochu snobské subkultury, která se tak definuje.
12

  

 

                                                 
12 Rozhovor se Zuzanou Fuksovou. Viz příloha č. A8 
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2. Poetry slam a slam poetry 

 

2.1 Nic nového pod sluncem. Historické paralely slam poetry 

 

Touha po vyprávění a poslouchání příběhů je archetyp starý jako lidstvo 

samo; je samozřejmě podmíněna samotným vznikem a rozvojem řeči a úzce 

souvisí s počátky mytologie a lidské kultury vůbec.  

V období starověku sice jiţ vznikaly první písemné památky, texty měly 

často primární funkci informativní, vycházely shora od nadřízených orgánů 

společnosti – často souvisely s řízením společnosti a jejím praktickým 

fungováním (různá nařízení, výnosy, zákoníky); autorství v té době nebylo 

obvykle podstatné a forma veřejného předčítání těchto textů byla jediným 

způsobem, jak předat informaci širokým vrstvám negramotného 

obyvatelstva. 

V období antiky bylo také zvykem, ţe si čtenáři v knihovnách (např. 

alexandrijské či babylonské) pro sebe četli nahlas. Co se týče textů  

s primární funkcí estetickou, je známo, ţe ve starověkém Řecku existovala 

tradice, kdy se při slavnostech a závodech za doprovodu hudebních nástrojů 

recitovaly epické básně a přednášely lyrické texty s melodickou linkou. To 

samé platilo i pro společenská setkání a divadelní představení. 

Mistrné vládnutí jazykem, vlastní tvorba poezie a její přednes byly 

podstatnou sloţkou vzdělání vyšších vrstev. Nejen obsah, ale velmi často i 

způsob prezentace určovaly skutečný účinek. Dobří řečníci byli ve 

společnosti vysoce ceněni. Mluvené slovo tak po dlouhou dobu dominovalo 

nad psaným. 

Tak jako ve starověku i ve středověku znamenal poslech ţivého mluveného 

slova podstatný, ba často dokonce i jediný zdroj informací pro všechny 

vrstvy obyvatelstva, neboť číst a psát uměl pouhý zlomek populace, coţ  

v tomto období platilo i pro šlechtu a niţší klérus. Přístup k obecným 

informacím o světě i k novým výtvorům současníků ztěţoval navíc 

nedostatek exemplářů knih a zdlouhavost tvorby opisů a jejich omezená 

přístupnost. Po rozpadu a zániku Římské říše, kdy její kulturní normy 
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pozbyly platnost, se vzdělanost na evropském kontinentu přesouvala do 

nově vznikajících a klášterů. 

Odsud pak také vzešla tradice veřejného čtení, resp. předčítání Písma 

svatého, která se udrţela aţ do současnosti
13

. Ve středověku měl způsob 

předčítání, stejně jako například způsob liturgického zpěvu, svá pevná 

pravidla a specifický způsob hlasitého přednesu. Nesmíme však opomenout 

ani trubadúry, truvéry a minesengry, autory a interprety milostné poezie ve 

dvanáctém a třináctém století. Jejich přednes byl obvykle doprovázen 

strunným nástrojem. 

U lidových forem, jako jsou kramářské písně, jeţ se rozvíjely od 16. do 19. 

století, nebo frašky či pašijových her, které jsou ještě o několik století 

starší, najdeme překvapivé mnoţství prvků, jeţ pouţívají tvůrci slam 

poetry: v mezích formálně daného rámce byl prostor i pro improvizaci a 

reakci na momentální kontext. Kramářské písně často reflektovaly „aktuální 

události ze společnosti―, nezřídka bulvárního charakteru, a přestoţe byly 

distribuovány publiku i v tištěné podobě, potulní zpěváci ve vsuvkách 

reagovali na situaci v místě, v němţ právě vystupovali. Dalším styčným 

rysem je úzký kontakt s publikem, rozvolněnost veršové formy (místo rýmu 

bývá přítomna jen asonance) i hovorový jazyk, většinou s prvky dialektu. 

Změnu perspektivy čtení „veřejného a privátního― přinesla technologie. 

Gutenbergův vynález knihtisku umoţnil v polovině patnáctého století 

daleko rychlejší šíření knih ve společnosti, zlevnil jejich výrobu, nově 

vznikaly a rozšiřovaly se veřejné knihovny, vznikaly nové univerzity, lidé 

(především z vyšších vrstev) si začali pořizovat knihy do svých domovů, 

tiché čtení o samotě začalo vytlačovat dřívější veřejné předčítání. Vztah 

knihy a jejího čtenáře zintimněl, literatura a četba se staly určitou formou 

„osobního vlastnictví―.  

Současně však také vzniká a rozvíjí se tradice literárních salónů a kaváren. 

Literární salóny slavily největší úspěchy v Rusku a ve Francii – bohatí, pro 

umění nadchnutí hostitelé zvali talentované umělce, kteří jim a jejich 

hostům přednášeli svá díla, o kterých se potom často bouřlivě diskutovalo. 

Ve veřejném prostoru slouţily širší společnosti pro prezentaci literárních 

                                                 
13 O Písmu svatém se tak dá hovořit jako o nejčtenější a nejpředčítanější knize v historii. 
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děl kavárny. Zde se četlo a o přečteném debatovalo. Literární ţivot se zde 

mnohdy udrţel aţ do současnosti (na rozdíl od literárních salónů, které sice 

ještě existují, ale ne v takovém rozsahu jako dříve). 

 

2.1.1 Žádnou lyriku! 14 

Politický vývoj Evropy ve 20. století veřejným vystoupením střídavě přál i 

nepřál. Totalitní reţimy, fašistický i komunistický, svou přísnou kontrolou 

potlačovaly svobodný projev (jako moţný projev odporu), do popředí 

naopak stavěly především vlastní reţimní propagandu. Z těchto důvodů 

vznikaly alternativní proudy. V USA byla však situace zcela odlišná, ke 

konci čtyřicátých let se zde formuje beat generation, která přináší nové 

moţnosti prezentace poezie a přirozeně tak vzniká paralelní proud  

k oficiální „akademické― poezii. Beatníci přišli s novými tématy, z velké 

části politickými, a otevřeli brány poezie širšímu publiku, a tím vyšlapali 

cestu pro poetry slam. Příslušníci beat generation opustili akademickou 

půdu, nebo na ni ani často nevstoupili, a se svým publikem se setkávali v 

barech, kavárnách, stodolách a také domovech. Obdobně jako někdejší 

romantičtí vyděděnci, prokletí básníci nebo bohémové odmítali kariéru 

úspěšných mladých muţů, hlásali dobrovolnou chudobu a ţivili se prací 

rukou. 

2.1.2 „Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, 

hystericky obnažené a o hladu“15 

Za zrod hnutí beat lze povaţovat setkání Burroughse, Kerouaka a Ginsberga 

v roce 1944 v New Yorku. Dalším významným datem je pak uvedení 

Ginsbergova Kvílení v sanfranciské Six Gallery. Autor 7. října 1955  

v rámci večera „šesti andělů na jednom jevišti― báseň sám odrecitoval, 

načeţ byla vydána, soudně stíhána, omilostněna, díky medializaci hojně 

čtena a nakonec (stejně jako její autor!) mramorizována. 

                                                 
14„Ţádnou lyriku! Lyrika unavuje.(...) Naším materiálem je jedině ţivot. Jediné, co můţeme sdělovati 

a čím se můţeme vyjádřiti, jsou naše pocity―. FIŠER, Zbyněk. Poznámky k situaci umění 1948. 

Hanťa Press 1991, č. 10. V roce 1948 ještě nepouţíval autor pseudonym Egon Bondy. 

15 Citát z básně Kvílení. GINSBERG, Alan. Karma červená, bílá a modrá. Praha Mladá fronta 2001 
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Uprostřed sedmdesátých let se zjevil punk s filozofií „udělej si sám― svou 

vlastní hudbu, módu, poezii. Punk byl provokací proti panujícím kulturním 

stereotypům. Otevřel cesty outsiderům. Atakoval mainstream. Jeho filozofií 

byla šoková terapie společnosti a odvaha formovat nové popové kultury. 

Byl zdrojem kvasu, kterým se později definovala 80. léta: nepřehledná líheň 

různých hudebních směrů a odnoţí. 

Z významných punkových amerických básnířek vzpomeňme alespoň Patti 

Smith, jako téměř většina příslušníků punklit,
16

 své texty přednášela 

převáţně s hudebním doprovodem a dodnes bojuje zejména proti válce. 

 

2.1.3 Laurie Anderson, múza alternativy 

Laurie Anderson
17

 se narodila v roce 1947 v USA. 

Patří k předním představitelkám multimediálních experimentálních 

performance, ale je také skladatelkou, básnířkou, fotografkou, filmařkou, 

zpěvačkou a instrumentalistkou, vytvořila i několik experimentálních 

divadelních představení. Vynalezla několik přístrojů, které pak vyuţívala 

při svých vystoupeních. Inspiraci čerpala z newyorské scény sedmdesátých 

let minulého století. 

Nejpříznačnější pro tvorbu Andersonové je vztah zvuku, hlasu a slova. Její 

performance jsou vţdycky totoţné s hledáním výrazových prostředků. 

Vycházejí z otázek, které si klade celý ţivot a na které lze odpovědět 

pokaţdé jenom částečně. Hledání těchto odpovědí se však stává kořením 

tvorby. 

 

Ale hlas, můj hlas, co to je? Je to nějaká směs hlasů mého otce a matky. 

[…] Smíchala jsem je a našla svůj hlas. Samozřejmě nemohu říci, ţe jsem 

našla jenom jeden. Kaţdý jich máme nejméně dvacet, a to mluvím o spodní 

hranici. Máme hlas taxikáře, jiný hlas, kdyţ s námi dělají rozhovor, a také 

                                                 
16 Punklit termín pouţívaný v souvislostech punkové literatury. 

17 http://www.laurieanderson.com. On line 14. 4. 2011. 
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ten nejdůvěrnější hlas, kdyţ mluvíme se svými nejmilovanějšími v telefonu, 

a to uvádím alespoň pár za všechny.
18

 

 

Laurie Anderson se stala známou po uvedení United States: Part I-IV 

v osmdesátých letech. Z pouliční performerky se zásluhou písně  

„O superman― která je součástí této performance a jeţ dosáhla druhého 

místa v britské hitparádě, se stala známá umělkyně. 

Píseň „O Superman― je písní o americkém snu, objevuje se zde superman, 

matka, otec, právní systém a armáda. Píseň popisuje svět, ve kterém se 

komunikace mezi rodinou uskutečňuje skrze vzkazy na záznamníku a také 

svět, který se pokouší vzdorovat pronikání technologie do kaţdodenního 

ţivota. 

Její jedinečná pódiová show zaloţená na osobním vyprávění, technologicky 

změněný hlas, elektronicky upravené tělo a mnoţství volně asociovaných 

obrazů byly zaloţeny na masmediální gramotnosti generace, pro kterou 

pop-průmysl a televize představovaly výrazně formativní vliv.  

Spojováním zvuků, hudby, umění a performance a uţitím technologie 

vytváří Laurie Anderson provokativní brikoláţe myšlenek, obrazů, textů a 

hudby. 

Během studia se začala Andersonová zabývat buddhistickou meditaci, 

obzvláště drţením těla a gesty rukou zvané mudry, které značí stav vyššího 

vědomí. To ji přivedlo k vytvoření sady tvarovaných muder z rozdrcených 

novin. K raným dílům patří také New York Times, Horizontal / China 

Times, Vertical (1971), kdy umělkyně nastříhala titulní strany New York 

Times a China Times, zasadila je do horizontálních a vertikálních sloupců a 

protkala je dohromady. Pouţila k tomu techniku střihu, coţ je literární 

technika nebo ţánr, pomocí níţ je text náhodně rozstříhán na malé části a 

přetvořený tak, aby vznikl nový text. Obě tato díla pracují s jazykem, 

komunikací a tělem, ale také s tématy jako náboţenství či kultura. 

Během sedmdesátých let vytvořila Andersonová mnoho dalších nahrávek, 

které byly vydány buď soukromě, nebo byly obsaţeny na kompilacích 

                                                 
18 ANDERSON, Laurie. Stories from the Nerve Bible: A Retrospective, 1972–1992. New York: 

Harper Perennial, 1994. 
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avantgardní hudby a vydané společností Giorno Poetry system patřící Johnu 

Giornovi, bývalému společníku Andyho Warhola. 

V roce 1978 se zúčastnila dvoudenního festivalu The Nova Convention 

obsahujícího performance, čtení, filmová promítání a diskuze, pořádaného 

na počest Williama Burroughse. Název festivalu byl odvozen od 

Burroughsovy novely Nova Express. Na festivalu vystoupili například John 

Cage, Patti Smith, Frank Zappa a samozřejmě William Burroughs. 

V letech 1978 a 1979 napsala Laurie Anderson několik tzv. Talking 

Orchestra, díla pro orchestr a pěvecký sbor.
19

 

Andersonové dílo zcela mimořádným způsobem zasáhlo i „nehudební― 

sloţky soudobé kultury; tím, ţe posouvala hranice různých druhů umění, 

vyvolala zároveň jejich prolínání a mísení. 

 

 

2.1.4 Majakovskij a jeho americký ekvivalent – Hedwig Gorski 

Jedna z otázek, jeţ se nabízí k hlubšímu zkoumání, je případný vliv 

Vladimira Majakovského na tvorbu prvních slamerů. Dá se téměř s jistotou 

odhadnout, ţe v prostředí původních slamů vycházejících z hip-hopu 

znalost tvorby i veřejných projevů tohoto básníka nulová. Pokud jde o 

„literárnější― slamové formáty evropské, můţeme předpokládat, ţe 

povědomí o této mimořádné postavě světové poezie je hlubší. Velkou část 

Majakovského veřejných recitací můţeme popsat stejnými slovy, jakými 

dnes popisujeme tvorbu současných slamových autorů: pracoval s dlouhými 

metaforickými řetězci s výraznou pointou, zaujímal výrazné, aţ tendenční 

postoje, jeho recitace působila na publikum velmi apelativně…  

Elsa Trioletová
20

 ve svých pamětech vzpomíná na bouřlivé básnické večery 

s Majakovským: 

 

Viděla jsem v ţivotě jen jednoho člověka ovládat posluchače, pohrávat si s 

nimi, škádlit je a dráţdit jako toreador býka a vţdy je dostat tam, kam on 

sám chtěl. A to byl Majakovskij. 

 

                                                 
19 URL http://laurieanderson.com/. On line 14. 5. 2011. Přeloţila autorka 

20 Majakovskij byl švagrem Trioletové. 
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Bylo by jistě přehnané označit Majakovského za slamera avant la lettre, 

v kritických a teoretických ohlasech poetry slamu však jeho jméno bývá 

zmiňováno.  

 

Hedwig Gorski? Náš vlastní americký Majakovskij? Hedwig Gorski je 

avantgardní, invenční, zabývá se sociálními a politickými změnami... tak 

jako tvorba Majakovského, i její audio, vizuální a mediální práce jsou 

přístupné publiku a ona sama je prostě úţasná...
21

 

 

Experimentální umělkyně, básnířka, sama se definovala jako „performance 

poet―, své umění nazývá americkým futurismem, mluví o sobě jako o 

slovanském estetickém nomádovi. Je polského původu (rodina z Polska, 

ona sama narozena uţ v USA v r. 1949, její otec s dalšími příbuznými 

emigroval za dramatických okolností, během útěku několik příbuzných 

zabili polští partyzáni). V roce 1973 publikovala ilustrace v proslulých 

undergroundových novinách NOLA Express, kam přispíval i Charles 

Bukowski. Přesunem do Austinu, začala její divadelní a dramatická kariéra; 

v roce 1977 napsala, produkovala a reţírovala hru „Booby Mama!―, jejíţ 

formu nazvala neoverse drama. Hedwig Gorski pouţívala Borrougsovu 

metodu stříhání, náhodné texty, neherce, vše v konceptuálním duchu. Zrod 

performance poetry je popsán v knize jejich vzpomínek – Intoxication: 

Heatcliff on Powel Street (Heathcliff – hlavní postava z románu Na Větrné 

hůrce). Gorski spojila mluvené slovo a jazzovou hudbu. K tomuto spojení 

jiţ docházelo dříve, ale nikdo se tomuto ţánru nevěnoval tak intenzivně 

jako ona. 

Zavedla termín performance poetry, kdyţ se snaţila r. 1981 v tiskové 

zprávě (sloupek pro Austin Chronicle) vysvětlit, čím se zabývá. Jedná se o 

styl psaní poezie pro mluvené vystoupení (orální prezentace) na rozdíl od 

psaní poezie určené pro publikování. Termín se ujal mezi dalšími 

následovníky. 

 

                                                 
21 CLINTON, ALAN. Performance poet Hedwig Gorski. URL. 

http://sites.google.com/site/hedwiggorskisite/. 

On line 30. 10. 2010. 
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2.1.5 Poezie v ringu 

Formu boje, a to přímo podle boxerských pravidel, měly literární akce tzv. 

Poetry boxing machets Taos, pojmenované podle města v Novém Mexiku, 

jichţ se zúčastnil třeba i Allen Ginsberg. 

 

SC22: Určitě znáte poetry slamy a ten druh poezie, který se na slamech 

objevuje. Můţete o tom něco říct? 

AG: No, je v tom určitý element agrese, který aţ tak moc nemusím – uţ jen 

ten pojem boxerského zapasu v poezii – slam (praštit). Zúčastnil jsem se 

některých z prvních slamů, ještě v Taos, v Novém Mexiku, kde se vše 

odehrávalo přímo v boxerském ringu, a pak i v New Yorku na začátku 70. 

let, také v ringu na 14. ulici. Ale tahle forma slamu, ve které je hodně rapu, 

je velmi stará. V bělošském kulturním světě ji můţeme vystopovat aţ do 14. 

století, ke dvornímu básníku Johnovi Skeltonovi23). Jeho verše – 

„Skeltonics― – byla rychlá troj aţ čtyřverší krátkého rozsahu, která 

připomínají rap. Další aspekt – chvástavost aţ agresivnost – má africké 

kořeny. Vychází z projevu tzv. griots-griots , coţ byli něco jako svatí nebo 

posvátní vypravěči a pěvci. Ono chvástání se, a i moţné uráţení se 

navzájem je velmi, velmi stará tradice slovních soubojů – něco jako slamu, 

dalo by se říct. V Americe se tento styl ujal jako jistá forma kódovaného 

jazyka, které běloši nerozuměli. Otroci se tak mohli bezpečně bavit mezi 

sebou o běţných věcech. 

  

                                                 
22 The New York Critic. Interviews Streve Capra´s interview with Allen Ginsberg. URL 

http://www.newyorkcritic.org/ginsberg.htm. On line 12. 5. 2011 

23 Skelton John, anglický básník. Osobitý satirik poměrů na dvoře Jindřicha VIII. Tudora (zaměřil se 

na kardinála T. Wolseyho). Díla předjímající renesanci (např. báseň Colin Clout, moralita 

Magnificence – Velkomyslnost) psal krátkým, nepravidelným (skeltonským) veršem, inspirován 

lidovou mluvou a venkovským ţivotem. 
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2.2 Problém s definováním pojmu, nikoli s jeho užíváním24 

2.2.1 Co to vlastně děláme? Slameři definují slam 

Slam poetry se stejně jako všechny nové projevy lidské činnosti (a to nejen 

umělecké) potýká se zařazením do pouţívaných kategorií. Odpovědi 

samotných tvůrců názorně ukazují, jak obtíţné bude vytvořit jednoznačnou 

definici tohoto nového ţánru. Kaţdý totiţ akcentuje jiný rys slamu, ať uţ 

formální či obsahový. 

 

Bio Masha, slamerka: 

Tak jako je česká slam poetry autorská prezentace vlastního textu 

básnickýho, mýma očima „něco mezi literaturou a performancí, nicméně 

literární hlavně, ne tolik ,rýmy´ ale sdělení, téma. Performační sloţka je 

moţná leckdy to, proč má slam diváky, protoţe číst si můţeš doma a je to 

dokonce lepší, ale tady je další rozměr – ten autor, jak to ssaám prezentuje, 

můţe najednou zdánlivý nudě a nesmyslu smysl vnést, nebo naopak…―, 

bude i dílna setem rytmicko-dramatických kousků. Někde mezi pohybem, 

rytmem, hlasem a hlavou můţe vzniknout text. Takhle se to stává mně. 

Takhle jedině mi vobčas něco vznikne. Někdy je to rap, někdy písnička, 

někdy poezie, beletrie, deklamace, akce, reakce, akcelerace, disputace, 

cokoli se komukoli chce mezi mantinely shora zmíněných regulí. Kaţdej se 

mlátí svou holí na místa, kde to nejvíc bolí. Autentický, aktuální, osobní. 

Všichni společně, kaţdej sám… Na světě to ani jinak moţný není. Nebo je?  

 

Bohdan Bláhovec, slamer: 

Platforma svobodného vyjádření. 

Situace setkání. 

Hlava. Slova. Hlavy. Davy. Sdělení a sdílení. 

Proud rýmů – Row row row your boat, gently down the St. Rým 

 

 

 

                                                 
24 Pokud není uvedeno jinak, vznikly uvedené definice pro potřeby této práce. Archiv autorky. 
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Marc Kelly Smith, zakladatel Slam poetry: 

Ve slamu se prolíná umění poezie a umění divadelní. Zásadní roli hraje 

publikum, které se na představení podílí. Nejde však jen o samotné 

vystoupení, jednotliví účinkující mezi sebou soutěţí a je to právě publikum, 

které prostřednictvím zvolených zástupců rozhoduje o vítězi.
25

 

 

Honza Kistanov, slamer: 

Slam poetry je jako celek průtokovým ohřívačem slov vytrţených ze 

zaběhnutých kontextů, jemné našlapování kolem horké kaše a včasný výpad 

kordem do napjatého posluchače/diváka. Zároveň je to bublající kotlík 

pozitivních či negativních reakcí, moţnost projevit se a vyjádřit se, průzkum 

i průmětná vypravěčů a posluchačů, mnoţina vzniklá mezi hrazdami, na 

nichţ někteří exhibují jako Věra Čáslavská, jiní si pak lámou zuby jako 

gymnasti doposud nezkušení, některým to moţná „ukousne jazyk― navţdy. 

 

Jakub Foll, slamer: 

Slam poetry je jeviště s mikrofonem a touha a odvaha exhibovat nebo 

odhalovat svoje nitro, coţ je to samé s jinými konotacemi. 

 

Václav Kovář, publicista: 

Ţánr slam poetry není nijak striktně vymezen a bují od připraveného 

přednesu k improvizaci, od klasické stand-up comedy k performing art a 

bohudík více méně zůstává poezií, ač můţe být také automatickým proudem 

vědomí, nabroušenou filipikou, či sociální satirou. Ani tento výčet však 

nechce a nemůţe být úplný a výsledku (a tím i úspěchu) vládne především 

alchymie křehkých vzorců, namíchaných mezi interpretem a publikem v 

přítomném okamţiku.
26

 

 

                                                 
25 ŢALMANNOVÁ, Petra. Báseň potřebuje ţivé herce, říká Marc Smith. URL. http://hn.ihned.cz/c1-

15060730.15. 10. 2004. On line 25. 2. 2011 

 

26 KOVÁŘ, Václav. Přátelské souboje jazykem. 25. 10. 2010. URL 

http://www.literarni.cz/rubriky/zive/reportaze/pratelske-souboje-jazykem_8005.html. On line 17. 3. 

2011. Při studiu na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze začal psát recenze pro portál I-literatura. 

Od roku 2005 pracuje pro Festival spisovatelů Praha, kde se stará především o mediální komunikaci 

a vztahy s veřejností. 
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Z uvedených příkladů je patrné, jak širokou škálu různých moţností před 

námi slam poetry
27

 otevírá. Všimněme si slov poezie, performance, dav, 

odhalení, svobodné vyjádření, publikum. Je zřejmé, ţe SP zapadá do 

formálních i percepčních kategorií umění, avšak je příliš „čerstvý― na to, 

aby na české scéně byl v praxi ověřen veškerý jeho potenciál i meze, a na 

základě toho vytvořena definice; nicméně tento úkol se uměnovědným 

teoretikům neodbytně nabízí.  

Pokus o rekapitulaci slamové scény provedl Tomáš Kůs v časopise Host.
28

 

 

Ve sporu o to, kolik poezie je ve slam poetry, by mohlo být přijatelné 

označení slam poetry jako zvláštní disciplíny. Je to rozdíl asi jako mezi 

fotbalem a nohejbalem. Zajímavé je, ţe čeští slameři v naprosté většině 

nemají jiné literární ambice. 

 

2.2.2 Udělej si slam sám! Zapadá slam poetry do systému DIY? 

Jedná se v případě SP o určitý druh subkultury fungující na principech 

DIY? 

Definic kultury bylo za posledních více neţ sto let vytvořeno několik set. 

Ačkoliv vznikaly z různých aspektů, ať jiţ etnografických, 

psychologických či sociologických, a byly tudíţ v mnoha ohledech 

diferencované, všechny tyto definice celku lidské kultury se ve své základní 

podstatě shodovaly: veškerou pozornost soustřeďovaly k vystiţení 

obecných charakteristických rysů kultury, relevantních nejen pro jednu 

speciální disciplínu. 

Howard S. Becker povaţuje za základ jakékoliv kultury sdílené 

porozumění, které lidé pouţívají při spolupráci. Kultura musí mít 

následující charakteristické rysy: je kolektivní, tedy sdílená s ostatními 

(čistě individuální kultura neexistuje). 

Musí mít nějakou symbolickou formu vyjádření, ať uţ záměrnou nebo 

nezáměrnou. Má také nějaký styl, uspořádání a pravidelnost, a proto má 

                                                 
27 Dále budu pro slam poetry pouţívat zkratku SP. 

28 KŮS, Tomáš: Slam poetry v Česku: Ten Years After. In: Časopis HOST, 12/2012, s. 41–45. 
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hodnotící rozměr. Vykazuje (nebo vykazovala) určitou dynamickou 

kontinuitu v čase. Kultura ţije a mění se, má svou minulost i potencionální 

budoucnost. Nejobecnější a nejzákladnější vlastností kultury je 

komunikace, jelikoţ kultury se nemohou bez komunikace rozvíjet, přeţívat, 

rozpínat. Máme k dispozici tři oblasti, kde kulturu hledat: v lidech, ve 

věcech a v lidských obřadech (společensky zakotvených vzorcích 

chování).
29

 

Slam by měl být otevřený všem, kteří přijdou, a proto vylučuje 

jednoznačnou literárněvědnou či teatrologickou definici. Je tedy i těţké 

určit, zda dané vystoupení bylo skutečně slamovou poezií.  

Kolem české SP se zformovala skupina lidí, která se setkává na akcích a 

komunikuje mezi sebou také prostřednictvím internetu a Facebooku. Na 

Facebooku bylo ke dni 30. 6. 2011 zaregistrováno 1650 příznivců SP. 

Kontinuita slamu je v České republice udrţována od roku 2003 konáním 

soutěţe SP s deseti regionálními koly v různých městech. 

Soutěţ se koná zpravidla na podzim a finále počátkem prosince v Klubu 

Fléda v Brně. 

SP má také své logo, stejný druh plakátu, je tedy pro její příznivce 

rozpoznatelná i např. na propagačních plochách. Kaţdoročně je na akcích 

zaznamenáván vyšší počet účastníků, roste i počet příznivců na Facebooku. 

 

2.2.3 Estetická a komunikační definice slamu 

Zkusme se podívat na slam poetry z hlediska sémiotiky. Mukařovský
30

 se 

při svých úvahách o básnickém jazyce zaobíral dosavadním rozlišením 

jazykových funkcí – zobrazovací, expresivní a apelativní. Jako zobrazení 

funguje jazykový znak vzhledem ke skutečnosti, expresí je ve vztahu  

k mluvícímu subjektu, jako apel působí ve vztahu k subjektu vnímajícímu. 

Podle Mukařovského jsou tyto funkce dostačující pro chápání jazyka jako 

nástroje sdělování, nemohou však slouţit k uchopení jazyka básnického. 

Básnický jazyk totiţ přesahuje praktickou (sdělovací) funkci jazyka. 

                                                 
29 BECKER, Howard S.: Art Worlds. London. University of California Press, Ltd., 1982, s. 320. 

30 MUKAŘOVSKÝ, Jan:Studie z estetiky. 1. vyd. Praha : Odeon, 1966. 371 s. Estetická knihovna Sv. 
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Mukařovský proto navrhuje rozšířit dělení o funkci čtvrtou - estetickou. 

Tato funkce se soustřeďuje na znak sám. 

Podobně na komunikaci nahlíţí další strukturalista Roman Jakobson. 

Jakobson chápe komunikační akt jako systém, který se skládá z několika 

vzájemně spjatých prvků. Mluvčí je iniciátorem komunikace, adresát je 

cílem. Bez vzájemného kontaktu by komunikace nebyla moţná.  

V komunikaci je něco sdělováno prostřednictvím kódu. Sdělení odkazuje na 

kontext, který mu dává smysl. 

Jakobsonův model komunikace 

  Kontext 

  Sdělení 

Mluvčí ----------------------------------------Adresát 

  Kontakt 

  Kód 

Funkce komunikace je dána důrazem, který může být položen na jeden  

z prvků. Stojí-li v popředí mluvčí, funkce je expresívní, cílem komunikace 

je vyjádřit emoce. Je-li důraz položen na adresáta, funkce je konativní, jde 

o to přimět někoho, aby něco udělal. Dostane-li se na první místo kontext, 

funkce komunikace je poznávací, důležité je získat nové poznatky. Kód je 

předmětem zájmu při metajazykové funkci, jejímž cílem je zjistit, jestli si 

účastníci komunikace vzájemně rozumějí, jestli hovoří stejným jazykem. 

Kontakt je zdůrazněn při funkci fatické, jejímž účelem je napomáhat 

vzájemnému styku (pozdravy, zdvořilostní fráze atd.). Klade-li se důraz na 

sdělení jako takové, hovoří Roman Jakobson o funkci poetické. 

Přidržíme-li se těchto obecných definic komunikace, vidíme, že oproti 

tradiční, zejména tištěné poezii jsou ve slamu zdůrazněny i jiné než 

poetická (estetická) funkce. Mluvčí se snaží na adresáta nejen zapůsobit 

esteticky, ale také jej oslovit, vyvolat odezvu (funkce fatická, kontextová); 

zároveň je sám zpětně ovlivňován (publikum může jeho projev ukončit, 

pozměnit, doplnit, podnítit…); v určitých situacích se z mluvčího stává 

adresát a dochází k dialogu s publikem (tato situace je v jiném „básnickém“ 

prostředí nemyslitelná: například při autorských čteních by byl přímý zásah 
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z publika do autorova projevu vnímán jako silně nepatřičný, dialogu a 

publikem bývá vyhrazena až diskuse). 

Pro potřeby budoucí definice slam poetry (a jak bylo řečeno, nemáme 

ambice pokusit se o ni v této práci) lze částečně vycházet i z definice 

divadelní komunikace, jak ji formuloval Ivo Osolsobě
31

. 

 

Osolsobě pracuje s těmito pojmy: 

  OBJEKT 

PŮVODCE ---ZNAK-----PŘÍJEMCE 

  KÓD 

      =SITUACE 

 

Osolsobě postuloval pro sémiotiku divadla čtyři axiomy, přičemţ první 

z nich platí pro všechna tři pojetí obsaţená v následujících axiomech: 

1. Divadlo je sloţitý znakový systém a sloţitá znaková komunikační 

situace. 

2a. Divadlo je sériová kombinace nejméně dvou znakových komunikačních 

situací. 

2b. Divadlo je paralelní kombinace nejméně dvou znakových 

komunikačních situací. 

2c. Divadlo je hierarchická (sémiotická) kombinace nejméně tří 

komunikačních situací. 

V případě slam poetry pochopitelně nelze hovořit o hierarchické kombinaci, 

ale spíše o řetězení jednotlivých komunikačních situací. V určitém kontextu 

však můţe nastat – za velkého přispění příjemce – „zdivadelnění― tohoto 

ţánru. 

2.2.4 Hledání místa v systému. Paralela s komiksem 

Slam poetry je v českém kulturní prostředí přítomna teprve deset let, coţ je 

hodně krátká doba k definování tohoto ţánru. Nelze převzít ani definice 

zahraniční, jednak proto, ţe český slam poetry je mírně odlišný od 

                                                 
31 OSOLSOBĚ, Ivo: Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšn pokus o encyklopedické heslo 

sémiotika divadla. Nakladatelství G, 1992. 223 s.  
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zahraničních scén – a to nejen kvůli modifikaci názvu, ale zejména proto, 

ţe ani zahraniční teoretici zatím tomuto rodícímu ţánru nevěnovali 

odbornou pozornost.  

Podobně klopotnou cestu do oficiálních kulturních struktur absolvoval před 

nedávnem i komiks. V anglosaském světě se tímto ţánrem začali literární a 

výtvarní teoretici zaobírat po druhé světové válce, ve Francii odborný zájem 

o komiks propukl v sedmdesátých a osmdesátých letech. Je příznačné, ţe 

komplexní odborné studium českého komiksu je záleţitostí teprve několika 

posledních let.
32

 

A stejně jako komiks si vzájemně „přehazovali― teoretici zabývající se 

uměním vizuálním a slovesným, tak i slam poetry zatím jakoby visí 

v odborném vzduchoprázdnu.  

Pro literární vědce je ve slamu málo literatury, pro teatrology málo divadla, 

nehlásí se k němu ani kunsthistorici pojednávající o performanci, ani 

muzikologové zkoumající hip-hop a podobné ţánry. 

Pokud český slam přeţije – neboť jeho zánik je jednou z moţných 

vývojových cest –, musí si počkat, aţ přiláká i vědce, kteří najdou dostatek 

odhodlání, stejně jako kdysi první teoretici komiksu, a začnou se věnovat 

ţánru, jehoţ pozici v rámci uměnověd je nejprve zapotřebí vymezit. 

Metodologie tohoto bádání bude nepochybně vyuţitelná i pro další nové 

fenomény, jako je vypravěčství. Tento ţánr je například ve Francii velmi 

oblíben i jako součást výuky; u nás se opatrně prosazuje spíše 

v intelektuálních a uměleckých kruzích jako „vyprávění příběhů― (nemáme 

ovšem na mysli vyprávění, jaké produkují televize – v těchto případech jde 

v první řadě o zábavu, nikoli o sdílení nějaké zkušenosti). Vyprávění 

příběhů má se slam poetry společných mnoho rysů: bezprostřední kontakt 

autora a publika, neopakovatelnost situací, jistou míru improvizace.  

Z jistého pohledu jde tedy u vyprávění příběhů (ale i u slam poetry) o 

soudobou variaci dávné orální slovesnosti, tedy o návrat k samotným 

kořenům literatury. 

                                                 
32 Výzkum dějin a teorie českého komiksu týmu Pavel Kořínek, Tomáš Prokůpek, Michal Jareš a 

Martin Foret se odehrává  na půdě Univerzity Palackého v Olomouci a praţské Akademie věd a 

podpořila jej Grantová agentura České republiky. Jedním z výstupů tohoto projektu je výstava 

Signály z neznáma, jeţ putuje z brněnského Domu umění do praţského DOX a Východočeské 

galerie v Pardubicích. Součástí výstavy je i obsáhlá publikace. 
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2.3 Poetry slam 

2.3.1 Slam 

„Psal jsem poezii asi od devatenácti let. Obcházel jsem různá čtení a štvalo 

mě, jak byla formální a nezáţivná. Jeden by se ukousal nudou. Nemohl jsem 

pochopit, proč tak vášnivé umění, jakým je básnictví, je představováno 

zcela koţeným a uspávajícím způsobem,―
33

 říká zakladatel a zároveň slamer 

Marc Kelly Smith,
34

 který v roce 1986 zorganizoval v klubu Green Mill  

v Chicagu The Uptown první poetry slam. 

Anglické slovo slam znamená v českém překladu – prásknout, bouchnout, 

praštit
35

 Sloveso slam lze také přeloţit jako zabouchnout dveře. V baseballu 

se také říká Grand Slam, kdyţ se hráči na pálce podaří odpálit Home Run a 

všechny mety jsou obsazené. V takovém případě všichni čtyři hráči v poli 

doběhnou na základní metu a udělají čtyři body. „Grand Slam je i nejvyšší 

hodnota, jakou můţete dostat v kartách, kdyţ hrajete bridţ. V případě Slam 

poetry to znamená, ţe publikum můţe vystupující libovolně kritizovat. 

Bučet, pískat, křičet, ulevit si a svobodně reagovat na kohokoliv, kdo si před 

něj stoupne, aby četl své básně,―
36

 dodává Slam Papi. 

 

2.3.2 Pogo poetry? 

Nakonec se však dostáváme k meritu věci. Zakladatel SP se odkazuje  

k punku, k hnutí, ke kterému měl blízko a které zformovalo základy DIY 

                                                 
33 PROCHÁZKA, MichalMarc Kelly Smith alias Slam Papi: Děláme poezii jako show. 

URL.http://www. novinky.cz/kultura/40975-marc-kelly-smith-alias-slam-papi-delame-poezii-jako-

show.html. 3.října 2004. On line 15. 1. 2011. 

34 Marc Kelly Smith alias Slam Papi (1950) je chicagský básník, původně stavební dělník. Jeho první 

vydaná kniha Crowdpleaser (Potěšitel davů, 1996) oslavuje klub Green Mill a jeho návštěvníky, kteří 

sem chodí. za pravidelnými nedělními slamovými večery. Smith vystupoval se svým slamovým 

performance v prestiţních uměleckých sálech a institucích, v The Smithsonian Institute a v Kennedy 

Center ve Washingtonu, v The Art Institute of Chicago, The Chicago Museum of Contemporary Art. 

Zúčastnil se mnoha festivalů jako Asheville Poetry Festival v Severní Carolině, 1. Night Annapolis v 

Marylandu nebo The Innovator‗s Festival ve Washingtonu. Pravidelně vystupuje v rádiu, je také 

autorem a producentem dvou divadelních her: Flea Market, a night of monologues (Bleší trh, noc 

monologů) a A House Party for Henry (House party pro Henryho) URL. 

http://www.novinky.cz/kultura/40975-marc-kelly-smith-alias-slam-papi-delame-poezii-

jakoshow.html. On line 14. 5. 2011. 

35 Kolektiv. Anglicko-český výkladový slovník NLN,s.r.o. Praha 1998. 

36 PROCHÁZKA, Michal. Marc Kelly Smith alias Slam Papi: Děláme poezii jako show. 

URL.http://www.novinky.cz/kultura/40975-marc-kelly-smith-alias-slam-papi-delame-poezii-jako-

show.html. 3. 10. 2004. On line 15. 1. 2011. 
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kultury. „Samotné úsloví mě napadlo, kdyţ jsem mluvil s jedním 

novinářem a on se mě ptal na název. Anglické slovo slam má kladné i 

záporné významy a já jsem měl na mysli hlavně slam dancing z punku.―
37

 

Slam dance
38

 je druhem tance, při kterém do sebe tanečníci vzájemně 

vráţejí; obvykle se tančí na punk rock, u nás se tomuto druhu tance říká 

pogo. 

Tento tanec nemá ţádný pevný řád, tanečníci se při něm řídí jen svou 

intuicí. Tancuje se tak, ţe lidé nejblíţe pódiu (v tzv. „kotli―) skáčou nahoru 

a dolů v osmidobém rytmu, „máchají― kolem sebe rukama a nohama a 

naráţejí do sebe. Při nárazech se od sebe odráţejí a naráţejí zase na jiné 

tanečníky, pokud se stane, ţe některý pogující upadne, ostatní mu zpravidla 

pomohou na nohy. Občas se také najde někdo, kdo na pogující z pódia nebo 

jiného vyvýšeného místa skočí, tanečníci ho však drţí „ve vzduchu― a 

„předávají― si ho mezi sebou a na okraji kotle ho poloţí na zem. 

Nezasvěcený pozorovatel můţe nabýt dojmu, ţe se tanečníci mezi sebou 

bijí. Lidé se však zraní pouze v minimálním počtu případů, často svou 

vlastní vinou. 

 

2.3.3 We Are Slamily: The Slam Family39 

Marc Kelly Smith určil základní pravidla soutěţe SP, která v různých 

lokálních obměnách platí dodnes. Pravidla jsou velmi jednoduchá: 

1. Soutěţní výstup je časově omezen (obvykle jsou to 3 minuty
40

). 

2. Soutěţící nesmí pouţívat ţádné rekvizity a hudební doprovod. 

3. Soutěţící musí prezentovat vlastní tvorbu. 

První národní americká soutěţ se konala v roce 1990. V devadesátých 

letech v USA vzrůstá popularita slamu. Vznikají filmy Slam a Slam Nation, 

seriál Def poetry slam na stanici HBO. Jsou organizovány tematické slamy, 

family slamy, gay slamy, lesbické slamy, týmové slamy. Slam poetry se 

                                                 
37 PROCHÁZKA, MichalMarc Kelly Smith alias Slam Papi: Děláme poezii jako show. 

URL.http://www.novinky.cz/kultura/40975-marc-kelly-smith-alias-slam-papi-delame-poezii-jako-

show.html. 3. října 2004. On line 15. 1. 2011. 

38 URL.http://www.thefreedictionary.com/slam+dance. On line 16. 6. 2011. 

39 SMITH, Marc Kelly, KRAYNAK, Joe. The complete idiot´s guide to Slam poetry. New York 

2004 

40 V Německu je povoleno aţ 7 minut. 
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vyučuje na školách apod. Posledního amerického Národního poetry slamu  

v roce 2010 se zúčastnilo 70 týmů z různých amerických měst. 

Marc Smith, první slamer, se od doby, kdy pojal převratnou myšlenku a dal 

jí jméno, coţ zjednodušeně řečeno znamená, ţe z literárního čtení udělal 

soutěţ, se prostřednictvím SP a dění kolem pravděpodobně docela slušně 

ţiví. Rozhodně je na tom lépe, neţ kdyby se věnoval své původní profesi a 

dál pracoval na stavbě. Kapitola 21 knihy „The complete idiot´s guide to 

Slam poetry― zdůvodňuje, proč bylo nutné zaloţit národní organizaci PSI 

(Poetry Slam, Inc.). Popisuje, jak překvapeni jsou zakladatelé SP masovým 

rozšířením tohoto fenoménu. Problém však spočívá v tom, ţe je to skutečně 

jen on a nezisková organizace PSI, kteří se domnívají, ţe slam SP je 

„globálně― stejná. 

V tak volné disciplíně, jakou SP je, nelze diktovat „hráčům― přesnou formu. 

Jaromír Konečný, německý slamer českého původu a iniciátor rozšíření SP 

v České republice, k tomuto tématu podotýká: „Poetry slam pochází  

z Ameriky. Předhazovat to německému slamu je zrovna tak absurdní jako 

vyčítat hokejistům, ţe jejich hra pochází z Kanady.―
41

 

Zde se nabízí srovnání se spřízněným a o něco starší hip hopem. Formy 

rapu jako jedné z hip hopových disciplín, se od sebe v různých místech 

zeměkoule liší. Většina dobrých rapových textů reaguje na individuální 

nebo lokální problémy. Je spíše smutné, kdyţ si hoši ze Ţiţkova hrají na 

příslušníky pouličních gangů tmavé pleti z newyorského Harlemu. Dobrým 

příkladem je brněnské duo Čokovoko. Hlavním ţelízkem v řetězu úspěchů 

těchto rapujících dívek je autenticita textu, reagují totiţ bezprostředně na 

své blízké okolí. Jejich fanoušci, z nichţ, jak se domnívám, 99 % neví, kdo 

je to Leoš Slanina,
42

 se přesto s texty Zuzany Fuksové ztotoţňují a smějí se 

brněnským reáliím. 

Domnívám se proto, ţe na SP nelze pohlíţet jako na převzatý model se 

vším všudy, nýbrţ jako na určitou výpověď v souvislostech konkrétního 

prostoru, místa a času, která se znovuvytváří v novém kontextu. Oč jsou 

                                                 
41 BALAŠTÍK, Miroslav .Slam poetry. Host. 2002. č. 7, s. 29-35. 

42 Leoš Slanina je brněnský básník. 
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pravidla SP jednodušší, tím širší je i škála moţností jak s vystoupením 

naloţit. 

 

2.3.4. Slam Papi v Olomouci 

S Markem Smithem se ovšem mělo tu čest seznámit publikum festivalu 

Poezie bez hranic v roce 2004. Názory na jeho vystoupení jsou natolik 

různorodé jako sama SP. Bob Hýsek, organizátor olomouckých 

regionálních kol SP byl nadšen: 

Marc Smith byl geniální. Jednak mě zaujala jeho precizní příprava před 

vystoupením – scénář vystoupení jsme několikrát probrali, básně několikrát 

přečetli, soustředili se na klíčová místa. Marc pracoval s obrovským 

zaujetím a soustředěním. Dalším silným záţitkem s ním byl seminář o 

slamu, který by se dal shrnout do krátké teze: být překvapivý. Přijít jinak 

neţ ostatní, přeformulovat prostor, překonávat hranice s obecenstvem, 

neustále překvapovat rétoricky, významově, pohybově.
43

 

Oproti tomu překladatel a hudební kritik Josef Rauvolf je mnohem 

zdrţenlivější a vystoupení Marca Smithe komentuje následovně: 

 

Viděl jsem ho v Olomouci, bylo to zajímavé, nicméně trochu mi tam něco 

vadilo, nerad bych mu křivdil, ale přišel mi trochu jako cesťák.
44

 

 

Roman Švanda, moderátor SP a autor slamových poém, se přiklání spíše  

k Rauvolfovi: 

 

LZ: Setkal ses s Markem Smithem a viděl jsi jeho vystoupení a dílnu, pokud 

ano, jak to na tebe působilo? 

RŠ: Nezaujalo mě to. Připadal jsem si jako na semináři o programovém 

řešení rotačně symetrických betonových skořepin či spíš výročním večírku 

JZD, kde zrovna soudruh Smith vyhodnocuje výsledky v mlácení prázdné 

slámy za období posledních dvou pětiletek, přičemţ nadšení komsomolci mu 

visí na očích i rtech. 

                                                 
43 Rozhovor s Bobem Hýskem. Příloha A6. 

44 Rozhovor s Josefem Rauvolfem. Příloha A5. 
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Jak jiţ bylo řečeno, SP vykazuje určité formální shody s mluvenými útvary, 

které jiţ existovaly od počátků lidstva, viz orální kultura, antické Řecko, 

trubadúři apod. Marc Smith trefně pojmenoval a určil pár pravidel SP, která 

dokázal uvést v ţivot, a tím přispěl ke vzniku nového fenoménu. 

Ještě jeden aktuální komentář k návštěvě Marka Smithe v České republice – 

jiţ po druhém ročníku směřuje česká SP spíše k evropské, německé, 

intelektuálnější SP.  

 

Smith – průkopník, objevovatel nových moţností zábavy, ničitel formy. 

Showman, který chce pobavit a uchvátit srdce diváků. Jednoznačná 

dominance formy nad obsahem. Otec amerického slamu, jak se zdá, ne však 

evropského. Němečtí básníci, které mají všichni v ţivé paměti z loňského 

finále (Koslovsky, Konecny), nebo ti, kteří se představili na festivalu letos 

(Schütz, Preckwitz), směřují slam od show k poezii, od zábavy k umění. A 

podle sobotního finále a výkonu některých soutěţících – nakonec vítězících 

(Vtípil, Černý) lze usuzovat, ţe český slam uţ se nebatolí, ale pokouší se o 

první literární krůčky a bohudík – hledá svoji vlastní cestu.
45

 

 

Pisatelka článku, z nějţ pochází tento úryvek, Petra Zavřelová evidentně 

nebyla nadšená ani workshopem, který Marc Smith v Olomouci vedl. 

Oproti Slam Papimu, který si chce publikum získat, Zavřelová publikem tak 

trochu pohrdá. 

 

Bylo by skličující, kdyby se naši slameři řídili Smithovou triádou, jak ji v 

nedělní ráno představil na semináři věnovanému SP: 1. získej si publikum 

(„rozbij formu― – to tedy performerům nezávidím, zavání to Sisyfem…);  

2. pobav (s heslem „kaţdé umění je zábava― – tak s tímto výrokem snad ani 

nemá smysl polemizovat...); 3. pohni (move) publikem (ne náhodou padla ze 

                                                 
45 ZAVŘELOVÁ, Petra. Poezie bez hranic. http://www.iliteratura.cz/Clanek/16317/poezie-bez-

hranic-2004, Petra Zavřelová – 11. 10. 2004. On line 22. 3. 2011 



 

 

38 

 

strany diváků otázka: Myslíte jen fyzicky?). Dost laciná zdá se být taková 

zábava. Bohuţel většině finálového publika docela stačila.
46

 

 

Důleţité je také to, ţe SP se konstituovala na základě tvarového 

experimentu, přejímáním stylů, výrazových prostředků jiných druhů umění 

a vlastních praktických zkušeností. 

Nejedná se tedy o koncept skupiny teoretiků, který byl různými typy 

přenosů uveden v ţivot. Nedochází k situaci, kterou formuluje Umberto 

Eco ve Foucaltově kyvadle takto: „My jsme si vymysleli neexistující Plán a 

Tamti ho nejenom přijali za správný, ale dokonce si namluvili, ţe v něm 

mají odedávna své místo. Jenţe stane-li se, ţe někdo ten vymyšlený Plán 

uskuteční, jako kdyby byl, tak vlastně opravdu je.―
47

 

 

2.3.5 Život je bílý dům... 

Vraťme se zpět k DIY. Nebylo tomu tak, ţe se skupina lidí v chicagském 

klubu Green Mill rozhodla vymezit vůči stávajícímu oficiálnímu proudu 

literárních čtení a prezentace poezie a vytvořila si svůj vlastní „alternativní― 

model? Slovy Marka Smithe: 

 

Na začátku osmdesátých let nikdo poezii neprezentoval, tak jak to umoţňuje 

slam. Tehdy mi došlo, jak byla prezentace poezie v sedmdesátých letech  

k uzoufání nudná, bez ţivota a vlastně i falešná. Nejsem profesionál, nikdy 

jsem neabsolvoval ţádné odborné školení, ale bylo mi jasné, ţe kdybych měl 

být na tom pódiu já, dělal bych to jinak. Šli jsme tehdy naprosto proti 

proudu. Já a pár mých známých, kteří se za mě postavili, jsme kaţdé 

pondělí pořádali představení v Get Me High. A najednou přibývalo těch, 

kteří to taky chtěli zkusit.
48

 

 

                                                 
46 Tamtéţ 

47 ECO, Umberto. Foucaltovo kyvadlo. Praha. Český klub. 2009. s. 530 

48 ŢALMANNOVÁ, Petra. Báseň potřebuje ţivé herce, říká Marc Smith. URL. http://hn.ihned.cz/c1-

15060730. 15. 10. 2004. On line 25. 2. 2011 
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Řada znaků, které vykazuje SP – finanční nenáročnost na přípravu 

vystoupení, která je dána nepotřebností, dokonce zákazem uţívání rekvizit a 

hudebního podkladu,
49

 

má s kulturou DIY hodně společného. Soutěţ se můţe odehrát kdekoli ve 

veřejném prostoru. To platí zejména v případě tzv. open miku,
50

 kterého se 

skutečně můţe zúčastnit kdokoli, kdo přijde, a chce si vyzkoušet vystoupit 

před publikem. Tyto akce se většinou konají v kavárnách.
51

 Slamer  

v zásadě potřebuje k účasti v soutěţi pouze diváka a vlastní kreativitu. 

Tento přístup s sebou ovšem nese určitá omezení, ani ne tak v oblasti 

hmotných prostředků, ale především nedostatečných uměleckých 

zkušeností některých tvůrců. Jednoduše řečeno, pro slamera je 

nejdůleţitější to, co zaţil a čím se zabýval do momentu vystoupení, 

předchozí umělecká zkušenost či vzdělání, vlastní inteligence a kreativita. 

A nejdůleţitější vlastností SP je její otevřenost, neexistuje ţádná selekce: 

kdo se přihlásí, můţe se zúčastnit. Podstatná je rovněţ aktivní účast diváků 

v roli porotců a někdy i spolutvůrců akce na pódiu. Zejména při 

improvizaci slamera publikum můţe ovlivnit průběh a úroveň jeho kreace. 

Principy DIY jsou rovněţ přítomny ve snaze aktivovat publikum k interakci 

a setřít rozdíl mezi umělcem a konzumentem. 

Ovšem časem se tato aktivita institucionalizovala, viz zaloţení neziskové 

organizace PSI, jak jiţ bylo výše uvedeno. Samotný fakt, ţe se z úspěšných 

slamerů stávají profesionální umělci, a výše zmíněné filmy a seriál Def 

poetry slam dokazují, ţe v současnosti se SP v USA zabydlela  

v mainstreamu, ačkoliv se původně formulovala na principech DIY,  

s mainstreamem ze své podstaty neslučitelných. SP se tedy stala součástí 

populární kultury; učí se ve školách a vysílá v komerčních televizích. 

Slamer je název profese, pořádají se workshopy na téma „Jak se stát 

slamerem―, vycházejí knihy s návody jak vyhrát poetry slam. 

Prezident Barack Obama a jeho vládní kolegové se dnes připravovali na 

první večer poezie v Bílém domě. Poté co vystoupil v Saturday Night Live 

                                                 
49 Tyto zákazy, pravidla se týkají soutěţních klání SP. Na exhibicích je moţné změnit časový limit 

nebo případně pouţít hudbu, např. při pořádání Ms. Slam poetry.  

50 Open mic je moţností pro kohokoliv, kdo je přítomen, přistoupit k mikrofonu. 

51 V Praze se konají programy Open mic v Kavárně Potrvá. 
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(americký televizní ţivý zábavný program – komici, parodie, skeče) v roli 

stand-up komika, upevňuje Obama svou reputaci „cool― prezidenta – na 

dnešek večer pozval do východního salonku vystupovat básníky a 

spisovatele, spolu s jazzovými hudebníky. Původně se akce ohlašovala jako 

poetry slam – coţ Bílý dům později poopravil. Slam je soutěţ, o coţ na 

prezidentově večírku nešlo. Byl to jam.
52

 

V USA však zaznívají i opoziční hlasy; spoken word, který je orientován 

politicky, hnutí youth speakers s hiphopovým heslem „bojuj hlasem a ne 

zbraní―, mírumilovný anti-slam, kde všichni účastníci dostávají nejvyšší 

počet bodů atd. 

Např. v Německu poetry slam funguje na pomezí mezi alternativou, 

kulturou a davem; zformoval se jako opozice k mainstreamu, která je ale i 

zároveň jeho součástí. 

Promlouvá tím za velkou část společnosti, která se na jedné straně 

neztotoţňuje s „vysokým uměním―, ale na straně druhé pohrdá „nízkým 

brakem―. Svým vyjádřením se SP vzdaluje od poezie a začíná se podobat 

německé verzi kabaretu, tedy tišší a intelektuálnější verzi stand-up comedy, 

často s politickými tématy, která jsou tu velice populární. Dokazují to i 

dvojnásobní vítězové German International Slam, MarcUwe Kling a 

Gabriel Vetter, oba vyhráli i několik významných kabaretních cen.
53

 

 

 

                                                 
52 Obama bude hostit večírek poezie v Bílém domě. V souladu se svou reputací „cool― prezidenta, 

pozval prezident Obama do Bílého domu vystupovat spisovatele a hudebníky.z Washingtonu Ewen 

MacAskill – guardian. co.uk, Tuesday 12 May 2009 19.23 BST. Obama během volební kampaně 

prohlásil, ţe pokud bude zvolen, otevře Bílý dům co nejširšímu spektru lidí. Dnešek toho má být 

důkazem. Dalším důvodem je, ţe Obama je skutečně fanoušek poezie. Během kampaně prohlásil, ţe 

kaţdý absolvent by měl mít za sebou zkušenost s četbou poezie a byl viděn s výtiskem básní nositele 

Nobelovy ceny Dereka Walcotta v zadní kapse kalhot. Minulý rok vypluly na povrch dvě básně 

napsané prezidentem – Pop a Underground – které byly publikované v litrárním časopise Feast v r. 

1981. Snad nelépe by se otázky, co se rýmuje s Obama, zhostila básnířka Mayda Del Valle z 

prezidentova domovského města Chicaga – i kdyţ zřejmě bude mít dostatek vkusu, aby se o to 

nepokoušela. Na seznamu pozvaných jsou také hiphopový umělec a skladatel Lin-Manuel Miranda a 

finalisté básnické soutěţe mládeţe Jamaica Heolimeleikalani Osorio a Joshua Brandon Bennett. Dále 

vystoupí: herec James Earl Jones, který namluvil postavu Darth Vader ve Hvězdných válkách, 

jazzový hudebník ELEW a Esperanza, spisovatel Michael Chabon, autor knihy The Yiddish 

Policemen‗s Union (Odbory Ţidovských policistů) a Ayelet Waldeman,autor knihy Love and Other 

Impossible Pursuits. Od svého zvolení uţ Obamovi, které lze spatřit v koncertních síních ve 

Washingtonu mnohem častěji neţ jejich předchůdce Bushovi, hostili v Bílém domě mnoho 

kulturních akcí. Básnicko jazzový večer bude ţivě vysílán na internetových stránkách Bílého domu. 

http://www.huffingtonpost.com/2009/05/12/white-house-poetry-jam-be_n_202015.html.Online dne 

18. 6. 2010. Zprávy ze světa. Přeloţila autorka 

53 SMIDTKO,Sabine. Slam Poetry! Slam!Vykřikuji své básně na publikum. LitENky (Literární 

novinky), roč. 5, č. 1 (33), 24. 11. 2008 
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2.4 Česká slam poetry 

 

TY DĚTI ČTOU SI O NÁS, PYJONÝRECH SLAMU V ČÍTANKÁCH 

TY DĚTI PÍŠOU O NÁS, PYJONÝRECH SLAMU V PÍSANKÁCH 

TY DĚTI MAJ NÁS, PYJONÝRY SLAMU NA STRÁNKÁCH 

TY DĚTI VEDLE NERUDY A NEZVALA NÁS STAVÍ 

ACH MILÉ DĚTI JÁ VÁS TÍMTO ZDRAVÍM 

ACH MILÉ DĚTI VELMI POHNUTÝ JÁ JSEM 

A VZÝVÁM VŠECHNY: POJĎME DĚLAT DOBRÝ SLAM!54 

 

Do Evropy se SP dostává v roce 1994, kdy se ve Velké Británii konal The 

Farrago poetry Slam, Francie se aktivně setkává se SP poprvé v roce 2000 

na literárním festivalu Le Printemps des poètes. Do České republiky 

přichází poetry slam zprostředkovaně, přes Německo. Miroslav Balaštík se 

v Dráţďanech seznámil s německým slamerem českého původu Jaromírem 

Konečným, kdyţ se účastnil zdejšího festivalu poezie, jehoţ součástí byl 

také SP. O tomto svém záţitku napsal Balaštík článek, který vyšel v Hostu 

v roce 2002. Byl tak prvním, kdo v České republice na existenci SP 

upozornil. Jeho článek měl zásadní vliv pro vznik českého poetry slamu. 

Článku si totiţ všiml tehdejší ředitel nakladatelství Petrov Martin 

Pluháček
55

 a rozhodl se, ţe o tuto „disciplínu― rozšíří svůj festival Poezie 

bez hranic, který kaţdoročně pořádal v Olomouci. 

 

2.4.1 Poetry slam kontra slam poetry 

Nyní se pozastavme nad samotným názvem tohoto fenoménu. Protoţe se o 

této skutečnosti v české slamové komunitě velmi často diskutuje, povaţuji 

za důleţité jí věnovat dostatečnou pozornost. Byl to pravděpodobně právě 

Balaštíkův článek „Slam poetry. Poezie, to přece /ne/jsou dostihy…― 

Otištěný v časopise Host, kde autor o akcích spojených se slamem psal jako 

o SP. Toto pojmenování se pak u nás vţilo, jinde ve světě se však ve 

                                                 
54 Výňatek se slamu Jan Jílka Jsem boxer před svým boxem 

55 51 Martin Pluháček si změnil v roce 2009 jméno na Martin Reiner. Budu pouţívat Martin 

Pluháček Reiner. 
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většině případů uţívá pojmenování poetry slam. Podle Helen Gregory měl 

Miroslav Balaštík pravdu, pokud měl na mysli druh poezie, která se na 

poetry slamech prezentuje. Gregory uvádí, ţe poetry slamy nazýváme akce, 

na kterých je prezentována SP.
56

 Někteří čeští slameři povaţují za chybu  

v češtině zdomácnělé spojení SP a v různých rozhovorech často upozorňují 

na fakt, ţe ve světě se uţívá pojmenování poetry slam, nikoliv SP. Jakub 

Foll v pořadu České televize Kulturama dne 2. 4. 2011 mimo jiné 

zdůrazňuje: „Ještě jsem chtěl říct, ţe SP je zkomolenina, všude jinde na 

světě se uţívá poetry slam.― Také Bohdan Bláhovec, který stejně jako Jakub 

Foll patří k nejlepším českým slamerům současnosti, uţívá pro označení 

slamových akcí spojení poetry slam. Osobně to povaţuji za lehce zbytečné 

a zmatečné vůči veřejnosti, která se o SP zajímá. Česká komunita je velice 

demokratickou platformou, takţe si můţeme zvolit název, jaký chceme. Mě 

osobně pouze poněkud překvapuje, ţe zrovna tito dva osobití představitelé 

české SP, jejichţ vystoupení jsou zaloţena především na improvizaci, mají 

potřebu zdůrazňovat specifičnost české SP v pojmenování. Nejen 

improvizací, která je ve světovém kontextu ne příliš častou formou SP, 

zrovna právě oni dva vytvářejí v české SP něco jedinečného a unikátního. 

Oproti tomu Martin Reiner, který pojmenoval českou SP jako Slam poetry, 

uţ v době jejího zrodu, odpověděl na mou otázku: „Byl nějaký konkrétní 

důvod k tomu, ţe jste u nás zavedli termín SP, i kdyţ se ve světě mnohem 

častěji uţívá poetry slam?― 

 

Naprostá náhoda. Já se s tímhle fenoménem setkal poprvé jako se „SP―. 

Nevím, kdo to poplet přede mnou, ale kdyţ jsem se s tím pak dál seznamoval 

prostřednictvím webu, rozhodně jsem nenabyl dojmu, ţe by označení 

„poetry slam― nějak převaţovalo. Prostě mi nikdo neřekl zavčasu, ţe by to 

mělo být jinak; ostatně, ten rozdíl je minimální. Obě slova jsou substantiva, 

ale to první má vţdycky výrazně adjektivní náboj, takţe lze s minimálním 

rozdílem v překladu pouţít jednu i druhou variantu.57 

                                                 
56 GREGORY, Helen. Texts in Performance: Identity, Interaction and Influence in U.K. and U.S. 

Poetry Slam. Discourse Submitted by Helen Gregory, to the University of Exeter as a thesis for the 

degree of Doctor of Philosophy in Sociology, July 2009. 

57 Rozhovor s Martinem Reinerem. Příloha A4. 
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Zeptala jsem se tedy ještě překladatele z anglického jazyka Josefa Rauvolfa 

na jeho názor: „Proč si myslíš, ţe se u nás ujal název SP a všude na světě se 

spíše uţívá poetry slam. Vnímáš jako překladatel a angličtinář v opačném 

slovosledu jiný význam nebo velký sémantický posun?― JR: „Nevím, proč  

k tomu došlo, nejspíš nechtěně, a pak uţ to tak zůstalo. Jinak významově se 

to podle mě zase tak moc neliší.―
58

 

A nakonec e mail z roku 2003, který mi poskytl Joachim Dvořák: 

 

Sunday, May 25, 2003 7:34 PM 

Subject: SLAM 

Mily Martine 

Myslim, ze textove je to o.k. 

Mozna zni lepe Slam poetry nez Poetry Slam / ? 

Vsude prosim oprav nasi web-adresu pouze na: labyrint.net 

Myslim, ze mene textu a vyrazna grafika tomu samozrejme prospeji. 

Urcite tam ale nekde nech (treba dole, jakoby info pod carou), 

strucne a srozumitelne, co to S.P. je.
59

 

 

Takţe v České republice máme SP hned z několika různých důvodů. 

 

2.4.2 Historie české soutěže Slam poetry 

Vraťme se k článku Miroslava Balaštíka, který inicioval uvedení SP na 

českou kulturní scénu. Martin Pluháček-Reiner, tehdejší šéf brněnského 

nakladatelství Petrov a organizační ředitel festivalu Poezie bez hranic, se 

rozhodl, ţe ve spolupráci s Joachimem Dvořákem z praţského 

nakladatelství Labyrint uspořádá v roce 2003 první českou soutěţ SP. 

Organizací pověřil svoji spolupracovnici Evu Petlákovou, která připravila 

dvě regionální kola v Brně a v Praze, z nichţ vzešli účastníci celonárodního 

finále, které se stalo součástí festivalu Poezie bez hranic. O úplně prvním 

soutěţním kole v historii české SP, které se konalo v alternativním prostoru 

                                                 
58 Rozhovor s Josefem Rauvolfem. Příloha A5. 

59 Mailová korespondence mezi Joachimem Dvořákem a Martinem Reinerem před konáním prvních 

regionálních kol české SP ze dne 25. 5. 2003 
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Skleněná louka dne 28. 9. 2003 v 18 hodin, se uţ můţeme dovědět 

podrobnosti pouze z ústního podání. Povaţuji za cenné citovat dojmy 

přispěvatele serveru Bbarák, který publikuje pod značkou Yuory: 

 

Kdyţ jsem něco po šesté vystoupil po schodech aţ do podkroví SL60, 

překvapila mě výborná návštěvnost (cca 120) lidí, mísící v sobě normálně 

celkem neslučitelné skupiny lidí: klasičtí „hip hopeři― v širokých kalhotách 

a XL mikinách a naproti nim klasičtí zamyšlení „ulítlí― básníci. V době 

mého příchodu zrovna recitoval svůj part Stanislav Apoka Bílek (ano – ten 

Apoka, člen NV)61. Jeho vystoupení nebylo nepodobné klasickým rapům 

známým z tvorby NV, ale zde vyznělo tak nějak… jinak. Moţná naléhavěji, 

moţná upřímněji, moţná jsem jenom bez hudby vnímal jeho slova jinak, 

nevím. Obě dvě jeho básně byly nejsilnější části celé soutěţe a Standa se 

nakonec po zásluze umístil na druhém místě (viz výsledky dole). Jediný, kdo 

ho dokázal předstihnout, byl Marian Palla, velice svérázný postarší pán 

(mistr se doufám neurazí), který svým vystoupením rozsekal snad všechny 

přítomné. Vtipný text básně plus nekompromisní vystupování mě rozesmálo 

a zároveň v sobě skrývalo i určité poselství. Marian Palla vyhrál i přes 

tříbodovou penalizaci za pouţití rekvizity (cigarety při básni proti 

nekuřákům), kterou mu málem sám pořádající nabídnul.
62

 

 

I z těchto Youryho dojmů, evidentně fandy hip hopu, je patrné, ţe Martin 

Reiner se snaţil propojit a osvěţit ţivý projev „svých― dvorních básníků a 

oslovil freestylisty.  

Nesourodá skupina lidí „hiphopeři― a „ulítlí― básníci spolu soutěţili o 

přízeň publika. Otázkou zůstává, kolik bylo v publiku příznivců těchto obou 

nesourodých skupin. Byli to právě diváci, kdo rozhodli o tom, ţe vyhrál 

Marian Palla. Sympatické kaţdopádně je, ţe SP vytvořila svou otevřeností a 

demokratičností platformu, na níţ se setkali zástupci jinak poměrně 

uzavřených komunit a vzájemně si představili vlastní světy. Dnes uţ je sice 

                                                 
60 Zde má autor na mysli alternativní prostor Skleněná louka, odtud zkratka SL. 

61 NV zkratka pro název brněnské hip hopové skupiny Naše věc. 

62 YOURY.SLAM POETRY – kvalifikace Brno (Skleněná louka, Brno, 28. 9. 2003) URL 

http://www.bbarak.cz/articles.php?cid=3&id=364. On line 14. 5. 2011 
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hip hop v podstatné části své produkce pevně zakotven v mainstreamu, 

v roce 2003 tomu tak však ještě nebylo a o obou skupinách lze hovořit jako 

o stoupencích „okrajových― nebo „alternativních― proudů v rámci české 

kultury, které ve své tvorbě uplatňovaly principy DIY. „Ulítlí― básníci jsou 

na tom dnes moţná ještě hůř neţ v dobách počátků české SP, protoţe právě 

jim Martin Reiner ve svém nakladatelství Petrov umoţňoval publikovat.
63

  

V roce 2006 však nakladatelství Petrov svou činnost ukončilo. 

První ročník soutěţe měl tedy pouze dvě regionální kola (Praha, Brno) a 

jeho vítězem se pak v Olomouci stal Marian Palla. 

„Co se vám vybaví, kdyţ se řekne SP?― MP: „Jak při finále v Olomouci 

prosil jeden dědeček, jestli by si mohl ponechat hůlku, jinak ţe by nevylezl 

na pódium a porota mu udělila výjimku.― Dále Palla konstatuje, ţe SP uţ 

nesleduje, pouze okrajově. Vytýká obecně umělcům snahu zaujmout. „To je 

základní chyba, snaţit se zaujmout. Ale zase se to týká všeho kolem 

(performance, divadla, čtení). Člověk by měl být normální – svůj, teda 

aspoň já to tak cítím.― Palla se nijak speciálně na první ročník soutěţe v 

české historii nepřipravoval. A řekněme si rovnou: Proč by to taky dělal? 

 

Přečetl jsem z papíru svoje básně, které vyšly kniţně, a vyhrál, 

nepotřeboval jsem poskakovat,― říká Palla a jako umělec zvyklý pohybovat 

se v komunitách, které tvořily vţdy stranou velkého zájmu médií a většinové 

společnosti, s jistou dávkou skepse dodává: „Rád bych, kdyby slam zůstal 

undergroundovou záleţitostí, ale bohuţel se stane to, co se děje pořád – 

nakonec se dostane do televize a bude z toho něco jako superstar.
64

 

 

                                                 
63 Nakladatelství Petrov. Edice poezie, od roku 1996 označovaná jako „Velká řada poezie― (1992–

2005, 73 sv.), vycházela postupně ve dvou, resp. ve třech grafických podobách. Objevují se zde 

zavedená autorská jména, v počátcích zejména básníků, kteří nemohli před převratem publikovat 

(Ivan Diviš, Viola Fischerová, Zbyněk Hejda, Jiří Kuběna, Andrej Stankovič ad.); po celou dobu 

existence Petrova patřil k nejuţšímu autorskému okruhu básník Ivan Wernisch, nových vydání se zde 

dočkala sbírka Ivana Blatného Stará bydliště. Později tuto škálu nakladatelství rozšířilo jednak o 

básníky blízké naturelu vydavatele (Jiří Dynka, Tomáš Kafka, Zeno Kaprál, Jan Antonín Pitínský, 

Miroslav Salava, Jiří Veselský), jednak o autory příslušející k Petrovu regionálně (Quirin Jedlička, 

Milan Ohnisko, Leoš Bacon Slanina, Zdeněk Volf). Z dalších autorů ve „Velké řadě poezie― 

publikovali Norbert Holub, Petr Hrbáč, Jiří Janatka, Lubor Kasal, Jaroslav Píţl, Petr Odillo Stradický 

ze Strdic, Vít Slíva, později Roman Szpuk (téţ pod pseudonymem Zuna Cordatová) nebo Bogdan 

Trojak. K rozšiřování autorského okruhu docházelo zejména na počátku 21. století spíše 

neprogramově.  

64 Rozhovor s Marianem Pallou, příloha A9 
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2.4.3 Jaromír Konečný, pomocník z Německa 

Mluvíme-li o počátcích české SP, bylo by velkou chybou nezmínit Jaromíra 

Konečného. 

S jeho jménem se širší česká veřejnost poprvé setkává v jiţ zmíněném 

článku65 Miroslava Balaštíka, kde je publikován jejich společný rozhovor na 

téma SP. Konečný měl v té době za sebou jiţ několik vítězství v německých 

slamech a výrazně přispěl k rozvinutí SP ve své rodné zemi. Ve výše 

uvedeném rozhovoru odpovídá Miroslavu Balaštíkovi na otázku, zda se 

domnívá, ţe by se slam mohl ujmout v České republice, povzbudivě: 

„Podle mých zkušeností to funguje všude. Ovšem ne všichni básníci, hlavně 

starší, jsou mu nakloněni
66

 a roli hraje také ostych a obava z nové formy 

prezentace. Stává se, ţe renomovaný autor na slamu prohraje s někým, kdo 

ještě nevydal ani čárku.― 

Jaromír Konečný také výrazně pomohl Martinu Reinerovi Pluháčkovi při 

organizaci prvního finále v Olomouci a přivezl dva špičkové německé 

slamery, kteří předvedli, jak se SP dělá v Německu. 

 

2.4.4 Undergroundový druhý ročník 

Včera v noci skončil 4. ročník básnického festivalu Poezie bez 

hranic/Poetry without Borders. Skončil velmi příznačně – lingvistickou 

performancí Hra Nice Jaroslava Duška téměř v duchu slamovém. Ţivé 

reakce publika vyprovokovaly závěrečný pingpongový zápas Dušek versus 

diváci. „Hle hlen, hleď hlen, zahleněn do sebe, jehlen, hlenochod, hleniště, 

minuta ticha za hlen, za roh za hlen, za rohy za hleny, rýmy v nose, rýma 

bez hranic, háček, je v tom háček…Pluháček…―
67

 

V roce 2004 měla soutěţ SP jiţ 10 regionálních kol, coţ je zásluha Evy 

Petlákové
68

, ta zmobilizovala různé spolupracovníky nakladatelství Petrov, 

své známé z divadelního světa a poloţila skutečné základy SP v České 

                                                 
65 Přestoţe je tento článek zatím prvním a zároveň téměř nejrozsáhlejším pojedenáním o SP, je nutné 

upozornit na chybu, která je poměrně obvyklá. U nás je často zaměňováno slovo slum se slovem 

slam. Nikoliv tedy … „večer věnovaný fenoménu tzv. „poetry slamu―, coţ by se dalo volně přeloţit 

jako „poezie /z/ ghetta―. 

66 Mám na mysli SP zkráceně slam. 

67 ZAVŘELOVÁ, Petra. Poezie bez hranic. http://www.iliteratura.cz/Clanek/16317/poezie-bez-

hranic-2004, Petra Zavřelová – 11. 10. 2004. On line 22. 3. 2011 

68 Eva Petláková zaměstnankyně Martina Reinera v Nakladatelství Petrov. 
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republice. Vítězem tohoto ročníku se stal Tomáš Vtípil, který je především 

hudebník. V souvislosti s SP se jistě nabízí, ţe Tomáš Vtípil vzešel  

z hiphopové komunity, ve skutečnosti tomu tak ale není, i kdyţ „roky na to 

má―.
69

 Právě tento hudebník, doprovázející legendy českého undergroundu, 

a člen skupiny DG 307, svými postoji dokazuje, ţe „není všecko tak, jak by 

se dalo předpokládat―. Tím mám na mysli fakt, ţe Vtípil se záměrně 

pohybuje na periferii různých druhů umění. Experimentuje, balancuje mezi 

hudbou, slovem či umění performance. Jeho teenagrovská fascinace 

českým hudebním undergroundem bude ještě zmíněna. Stává se výraznou 

osobností současné české „kontrakultury―. Příleţitostně je také pouličním 

hudebníkem, vydává své „domácí― nahrávky a kulturní dění komentuje na 

svých webových stránkách. Moţná se časem stane součástí populární 

kultury, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Tento vítěz tvořil a stále tvoří na 

DIY principech, které „odkoukal― od starších kolegů s undergroundu.
70

 

 

2.4.5 Konec první etapy české SP 

Ukončením činnosti nakladatelství Petrov a festivalu Poezie bez hranic se 

soutěţ SP ocitla na dlaţbě a nebylo jasné, zda tam zůstane, anebo ji někdo 

pozvedne a chopí se její organizace. Tuto výzvu přijalo Občanské sdruţení 

Fléda a od roku 2006 se stalo hlavním pořadatelem české národní soutěţe 

včetně dalších akcí s SP spojených.
71

 

Konkrétně to znamenalo, ţe se SP oddělila od dobře zavedené literární 

akce, kterou olomoucký festival Poezie bez hranic bezesporu byl. Začala se 

vytvářet nová komunita lidí, zaloţená na vazbách vybudovaných 

předchozím organizátorem. Ale nová realita přinášela nové moţnosti. 

Přenesením do prostorů klubů se soutěţ otevřela pro více lidí a neformální 

prostředí podpořilo jistou uvolněnost formy projevu. 

 

                                                 
69 Tomáš Vtípil se narodil v roce 1981. 

70 Více k jeho osobnosti viz kapitola, strana této práce. 

71 Zde musím podotknout, ţe se jednalo o mé osobní rozhodnutí. Viděla jsem Bohdana Bláhovce na 

regionálním kole v Praze a jeho výkon mě přesvědčil o potřebě další existence české SP. 
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2.4.6 Zrození slamera? 

Finále soutěţe SP 2005, stále ještě pořádané nakladatelstvím Petrov, se uţ 

konalo v brněnském klubu Fléda. Zvítězil Bohdan Bláhovec, první člověk, 

který do světa SP vstoupil nezatěţkán ani literární, ani jinou minulostí 

spojenou s uměleckým světem, ačkoliv v té době jiţ prvním rokem studoval 

na FAMU reţii dokumentárního filmu. Jeho zjevení způsobilo podle mého 

názoru v kombinaci s přesunem finále soutěţe do klubového, a spíše 

hudebního prostředí odchod a postupné vymizení básníků z české SP. Jistě, 

později se objevili Ondřej Macl, Mirek Kynčl, básníci, kterým ale dosud 

nevyšla ţádná sbírka. Bohdan Bláhovec uchopil SP zcela po svém, vyhrál a 

razil tak českému slamovému projevu svébytnou cestu. 

 

2.4.7 Kam zmizeli básníci? 

V roce 2006 zvítězil Vladimír Vacátko. Osobně tento ročník povaţuji za 

nejslabší.  

 

Vítězem se letos stal brněnský student Vladimír Vacátko, který však 

charismatem ani básnickým talentem zdaleka nepřesáhl Tomáše Vtípila  

z roku 2004, ani loňského Bohdana Bláhovce. Bláhovec si při předávání 

ceny neodpustil krátkou báseň hodnotící letošní soutěţ – a musím souhlasit 

s doporučenou tendencí. Praţský soutěţící René Jahoda ve svém vystoupení 

skákal a křičel: „Jsem René Jahoda a není to náhoda!‖ Bohdan stydlivě, 

ale působivě zašeptal do mikrofonu: „Jmenuji se Bohdan Bláhovec a je to 

náhoda.‖ Doufejme, ţe si z toho básníci pro příští rok vezmou ponaučení.
72

 

 

Mimo jiné se projevila změna prostředí i organizátorů. V důsledku změny 

pravidel nastal odliv „muţů tištěného slova―. Pro zvýšení úrovně soutěţních 

kol a i samého finále soutěţe byla umoţněna účast i finalistům z minulých 

ročníků. Nakladatelství Petrov sice pravidla české soutěţe SP nikdy 

nezveřejnilo, patřilo však k nepsané dohodě v komunitě SP, ţe ten, kdo se 

uţ jednou zúčastnil a vyhrál, se nemůţe účastnit dalších ročníků soutěţe. 

                                                 
72 TÁRA. Český slam jiţ existuje, ale je uřvaný a plytký URL. 

http://jezisekneni.wz.cz/index.php?cislo=10&clanek=101&sb=11. Neuvedeno. On line 18. 6. 2011 
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Bohdan Bláhovec slamuje v Berlíně na prestiţním Mezinárodním literárním 

festivalu. 

 

2.4.8 Myšlenkový ping pong 

V roce 2007 se díky změně pravidel se podařilo do soutěţe dostat zpět jiţ 

zmíněného Bohdana Bláhovce. A skutečně lze konstatovat, ţe tento ročník 

měl mnohem lepší úroveň. Ve finále však došlo k souboji. Těsně před jeho 

konáním v brněnském Klubu Fléda vyšel v časopise Tvar rozhovor  

s Bohdanem Bláhovcem,
73

 který s ním vedl organizátor regionálních kol 

v Praze a v Plzni Tomáš Kůs. Tento rozhovor patří k významnějším 

reflexím SP v českém tisku. 

Bláhovec zde dokonce zformuloval, jakým způsobem vytváří slamové 

básně:  

 

O mně se vytvořila trochu mylná představa, ţe jsem absolutní improvizátor. 

Zčásti to je pravda, a zčásti nikoli. Improvizace je pro mne podstatná, 

protoţe jsem fascinován tím, kdyţ v danou chvíli dokáţu překvapit nejen 

diváka, ale i sám sebe. To nemusí vţdy vyjít a s moţností trapnosti člověk 

musí počítat. Jak jsem jiţ řekl, zásadním je u mne téma. To by mělo být 

jasné ještě před vystoupením. No a na základě tématu se začnou v hlavě 

skládat obrazy a věty, z vět slovní hříčky, novinové články a tak podobně. 

To vše má člověk před vstupem na pódium. Tam však začíná něco nového – 

samotný slam, kdy se vše stává intenzivním asociačním tokem s nesčetným 

mnoţstvím moţností toho, co můţeš nebo máš říct.
74

 

 

Spolu s „metodou― či způsobem Bláhovcova slamování vstupuje do české 

SP improvizace, kterou popsal následně: 

 

Jen to musíš chytit a vytáhnout ven. Před sebou vidíš dav publika, začínáš 

mluvit, myslíš pořád na své téma a kolem něj začínáš vše obtáčet. Výsledný 

                                                 
73 KŮS, Tomáš. Slam poetry je jako vaření bez receptu. Rozhovor s Bohdanem Bláhovcem. Tvar 15. 

11. 2007 . s. 1, 4, 5 

74 Tamtéţ. 
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útvar je tedy zčásti sloţen z oněch předem vymyšlených bloků, jejichţ 

pořadí a vazby vznikají na místě. Velkou část ovšem člověk uvaří z čisté 

vody přímo na jevišti. Je to vlastně jakýsi slovní a myšlenkový ping-pong, 

kdy tě jedno slovo pošle k dalšímu, to tě dovede k větě, věta vyvolá 

vzpomínku na větu další a utvoří rým s předchozí větou.
75

 

 

Bláhovec ovšem mluví o „předem vymyšlených blocích‖, nejen tyto bloky, 

ale i tvary vzniklé na pódiu často opakuje, podobně jako písňový refrén. 

Hudební inspiraci ostatně přiznává a povaţuje ji za východisko své slamové 

tvorby. 

 

V hudbě jsem v současné době inspirován autisticky hravou rovinou tzv. 

freak folku, kam spadá např. sesterské duo CocoRosie.V Česku mne 

oslovuje rozkladné slovní frázování Ondřeje Anděry a jeho kapely WWW – 

pracují s texty Lubomíra Typlta nebo naposledy originálním a hravým 

způsobem zhudebnili Morgensternovu báseň Ferda Páv. Kromě toho 

zpívám v pěveckém souboru Doubravánek. Vede jej Marek Doubrava, 

kapelník skupiny Hm..., která jiţ léta zhudebňuje celou řadu českých 

básníků.
76

 

 

V tomto roce také vychází článek Jaroslava Balvína ml. Proměny literatury 

jako důsledek remediace,
77

 ve kterém autor věnuje SP dva odstavce popisu 

ve vztahu k literatuře. 

V roce 2007 zvítězil Jakub Foll, student Katedry alternativního herectví 

AMU v Praze. Jeho vystoupení bylo a od té doby stále zůstává čistou 

improvizací, reaguje na slova, která si vyţádá přímo od publika. „Vzhledem 

k˙tomu, ţe se tomu věnuju týden, tak je to docela vysoká odměna. Zaplatím 

asi zdravotní pojištění a různý panáky teďka tady lidem, coţ jde dost proti 

sobě, a tady máme oxymoron krásný,― řekl Jakub Foll bezprostředně po 

vítězství. 

                                                 
75 Rozhovor s Bohdanem Bláhovcem. Příloha A1. 

76 V roce 2011 v rámci projektu SHAKE hudba+slovo Bohdan Bláhovec zkoušel spojit slam 

s hudbou skupiny Zrní na festivalu Colours off Ostrava. Poznámka autorky. 

 

77 BALVÍN, Jaroslav. Proměny literatury jako důsledek remediace. Weles č. 26, 2006. s. 87–88 
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V tomto roce se také objevily slamové exhibice na velkých hudebních 

festivalech Colours of Ostrava a Baţant Pohoda v Trenčíně na Slovensku. 

 

2.4.9 Štěstí přeje připraveným 

Tvrdý souboj mezi Bohdanem Bláhovcem a Jakubem Follem nakonec 

vyústil v poněkud teatrální gesto Bohdana Bláhovce, spáchal „slamovou 

sebevraţdu―, jak to sám pojmenoval. 

Nestalo se nic tak zásadního, dovolím si Bláhovce podezřívat, ţe si spočítal 

bodová hodnocení, ze kterých mu bylo jasné, ţe nezvítězí, a tak přetáhl 

tříminutový časový limit o cca 6 minut. 

 

Letošní finále 8. listopadu v Brně v klubu Fléda se odehrálo ve jménu 

velkých emocí a neočekávaných výsledků. Z největších favoritů se pouze 

Jakub Foll, student DAMU a herec studia DISK, umístil na jedné  

z předních příček. Sál brněnského klubu Fléda, tradičního místa finále Slam 

poetry, byl naplněn k prasknutí. Porota byla jako obvykle vybrána náhodně 

z těch, kteří přišli, a tentokrát dávala soutěţícím co proto. Nikdy předtím se 

totiţ nestalo, aby ve finále padala od poroty tak nízká ohodnocení jako 

letos.78 

A vítěz? „nakonec zvítězilo dobře připravené vystoupení proti divoké 

improvizaci. Hlavní cenu si odnesl Jan Jílek, vítěz regionálního kola  

v Olomouci, který si publikum získal klidným a chytrým humorem.―79 

 

Vítězem se tedy v roce 2008 stal Jan Jílek. 

V tomto roce se také uskutečnila v bratislavském Café Kút vůbec první 

soutěţ SP na Slovensku. Ani tohoto ročníku se ve finále nezúčastnila ţádná 

ţena. Na otázku, proč tomu tak je, neexistuje jednoznačná odpověď. Jestli 

je exhibicionismus spojený s talentem přednesu jakousi výsadou muţů, 

nebo se dámám do ringu, kde padají ostrá slova, tolik nechce, ukáţe čas. 

Jelikoţ se na scéně stále neobjevují ţeny, konala se v roce 2008 pro jejich 

                                                 
78 Os Fléda. URL. http//:www.slampoetry.cz. On line 21. 9. 2010 

79 Tamtéţ 
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povzbuzení mezinárodní exhibice ţen Ms. Slam poetry v divadle Archa 

v Praze a v Klubu Fléda v Brně. 

V roce 2009 získal cenu 30 000 Kč mladý básník Ondřej Macl, který si SP 

zkusil jiţ v roce 2008, pozorně poslouchal, dobře se připravil, zvítězil a jiţ 

se na SP neobjevil. „Chci si dělat věci po svém. V červnu jsem si vyhlásil 

pět let ústraní, kdy nemám potřebu něco vydávat nebo performovat, ale jde 

mi především o svůj rozvoj, vzdělávání se a budování osobní integrity,― 

tvrdí student ţurnalistiky kombinované se sociální prací a sociální 

politikou.
80

 

Slamerka Bio Masha vítězí na mezinárodním slamu v Budapešti Tilos slam 

2009. 

V roce 2010 opět zvítězil improvizovaný slam na místě a opět Jakub Foll, 

který se tak stal prvním dvojnásobným vítězem české SP. 

Jan Jílek získává 3. místo na mezinárodním literárním festivalu v Berlíně 

Internationale SLAM! Revue 2010. 

Občanské sdruţení Fléda vydává první knihu slamových textů Jana Jílka, 

kterou autor pojmenoval Jan jí lilek. 

Realizace projektu s rakouskými slamery pod názvem Slam poetry jako 

nový fenomén v mezinárodní komunikaci.
81

 

  

                                                 
80 MORAVCOVÁ, Zuzana. Slam poetry: Soutěţ v přednesu poezie, do které se můţe zapojit i 

publikum.URL http://www.munimedia.cz/prispevek/slam-poetry-soutez-v-prednesu- poezie-do-

ktere-se-muze-zapojit-i-publikum-984/ 14. 3.2011. On line 23. 4. 2011 

81 Bliţší informace o projektech za rok 2008, 2009, 2010 jsou součástí praktické práce. 
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3. Shrnutí obecných poznatků z historie a vývoje slam 

poetry 

 

3.1 Multidisciplinární přístup 

 

O SP nelze uvaţovat ani v tradičních pojmech literární kritiky, neboť uţ ze 

své podstaty vyţaduje široce multidisciplinární přístup. Tomuto fenoménu 

nemůţeme porozumět bez kontextu, ve kterém se vyvíjí; tedy v síti vztahů 

mezi mluveným slovem, literární světem, hudbou, pohybem, happeningem, 

divadlem, performance art. 

O SP nemůţeme mluvit jako o statické ani homogenní umělecké formě. SP 

představuje ze své podstaty velice proměnlivý a dynamický fenomén, neboť 

téměř s kaţdým novým výraznějším aktérem přichází i jiný styl a vlastní 

osobité preference jiných druhů umění. SP obsahuje mnoho nejasností a 

protikladů, o čemţ svědčí i to, jak si protiřečí lidé, kteří o slamu píšou nebo 

jsou přímo jeho účastníky. Zde si dovolím uvést konkrétní příklad z mé 

praxe: 

Zpočátku se mi dařilo získat základní dotaci na soutěţ SP od Ministerstva 

kultury, myslím, ţe hlavním důvodem bylo to, ţe si odborná hodnotící 

komise myslela, ţe je soutěţ stále v rukou Martina Reinera, jeho jméno 

bylo v literárním světě pojmem. Před dvěma lety, kdyţ se sloţení odborné 

hodnotící komise odboru literatury Ministerstva kultury změnilo, rozhodli 

se její nově jmenovaní členové, ţe SP za podporu nestojí. Komise 

rozhodnutí nemusí zdůvodňovat. Bylo mi však doporučeno, abych ţádala o 

dotaci na jiném odboru Ministerstva kultury. Zkuste to na divadelním!  

V roce 2010 jsem sepsala několik bodů, proč je potřeba podpořit českou SP, 

a vybavena tímto listem papíru jsem odjela na předem dohodnutou návštěvu 

za šéfem Odboru umění MK ČR. Posadila jsem se s jeho dovolením za jeho 

stůl a na youtube jsem mu ukázala pár vystoupení českých slamerů. Nejsem 

zastáncem obrazového záznamu slamových vystoupení, zde ale splnily svůj 

účel jakoţto informativní materiál. Náměstek se na základě mých 

argumentů a ukázek pozastavil nad rozhodnutím odborné komise a podotkl, 
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ţe přece právě SP můţe přivést mladého člověka k poezii, a slíbil českou 

SP podpořit. Svůj slib splnil a soutěţ a další akce se mohly v roce 2010 

uskutečnit. Stejná situace nastala i v letošním roce, nicméně se nám opět 

podařilo dotaci získat. Odborná komise mou ţádost opět zamítla. 

Administrativní pracovník odboru literatury Ministerstva kultury ČR Radim 

Kopáč, ten, jenţ byl jediným a prvním porotcem, jemuţ byla organizátorem 

SP v roce 2003 odebrána moţnost hodnotit,
82

 v roce 2011 vyhodnotil 

kladně, ţe je potřeba českou SP podpořit. Odboru literatury se vrátily 

nějaké peníze, Radim Kopáč spolu s kolegy rozhodl, ţe i přes negativní 

stanovisko komise opět českou SP podpoří.
83

 

 

Aby byla kritická rozprava o SP vůbec moţná, je potřeba najít nový, 

multidisciplinární jazyk, který by byl tento fenomén zachytil v jeho 

úplnosti. Odborná veřejnost by měla odstoupit od zjednodušujícího 

zaškatulkování slamu do kategorie výstředností a podivností a pokusit se o 

zodpovědnější reflexi toho, čím skutečně je: skupinou tvořenou jednotlivci, 

kteří kombinují a vyuţívají literární a performační postupy. Jejich 

přičiněním začíná vznikat jedinečná umělecká forma.
84

 

3.2 Slam poetry a literární svět 

 

Ptal ses na literaturu. Pro tu máme krásné slovo, a tím je písemnictví. 

První, co slyšíme, je pís, tedy anglické peace (mír). Dále je v něm sem nic – 

nebo i semnictví, coţ jako by souviselo s osemeňováním [...] Můţeme tedy 

tvrdit, ţe literatura nás nabádá k šíření míru a uvědomování si vlastní 

nicotnosti.
85

 

 

„Stále dravější mediální realita, v níţ poezie stále obtíţněji hledá způsoby, 

jak na sebe upozornit a jak zaujmout či získat nové publikum, přivedla do 

                                                 
82 Na prvním finále české SP došlo k incidentu, který byl komentován i s moţnosti vyjádření obou 

protivníků v tisku. 

83 Osobní vzpomínka autorky. 

84 SOMERS-WILLETT, S. The Cultural Politics of Slam Poetry: Race, Identity, and the 

Performance of Populal Verse in America, Michigan: The University of Michigan Press. 2009. 

Přeloţila autorka. 

85 KŮS, T. Tomáš. Slam poetry je jako vaření bez receptu. Rozhovor s Bohdanem Bláhovcem. Tvar 

15. 11. 2007.  s. 1, 4, 5 
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literárního ţivota české poezie ještě jiný fenomén, který vznikl  

v osmdesátých letech v USA, totiţ SP…―
86

 uvádí Karel Piorecký v obsáhlém 

článku věnovaném současné české poezii. Piorecký alespoň SP zmiňuje, i 

kdyţ jeho zmínka je natolik povrchní a přibliţně ve stejném duchu, jako by 

se autorka této práce jen na základě zvuku jména Piorecký o něm rozhodla 

hovořit jako o polském literárním badateli. 

Současné literárněkritické úvahy o oralitě ignorují autorskou sloţku.  

V prapočátcích mluveného slova byly hranice autorství setřeny přenosem z 

jednoho na druhého. V SP je právě oralita jeden z hlavních znaků, 

stanovený přímo pravidly. Slamer musí být zároveň autorem, stejně jako je 

tomu u literárních autorských čtení. Avšak SP své kořeny nespojuje  

s předliterárními obdobími kulturního vývoje, ze své podstaty klade důraz 

na oralitu, a tím výrazně oslabuje vazbu s textem, jenţ však zůstává do jisté 

míry přítomný. SP má různé podoby (např. ryzí improvizace Jakuba Folla 

versus textová připravenost Jana Jílka); improvizace a spontaneita patří 

k podstatným rysům SP, ale velká část vystoupení je předem připravena – 

napsání textu, učení se nazpaměť a zkoušení. Slamové texty jsou psány 

přímo pro jednotlivá vystoupení, kaţdé vystoupení je originální (místo, 

publikum, čas, prostor, atmosféra), tudíţ autor text aktualizuje vzhledem  

k dané situaci. 

Pozastavme se například nad různou recepcí autorského literárního čtení 

současných básníků v Poličce. V článku „Punk a poezie spojeny― popisuje 

Svitavský deník akci následovně: 

 

Do divadelního klubu přijeli oceňovaní současní autoři. S vlastními texty 

seznámili posluchače svými ústy. Jako první vystoupil Petr Štengl. Do 

kategorii Objev roku v literární soutěţi Magnesia litera z roku 2007. Jan 

Těsnohlídek mladší je neméně významný tvůrce. Je vítězem Ortenovy ceny 

pro letošní rok. V závěru programu zahrála punková formace Mentálně 

narušená moucha. Podle ředitele poličské knihovny Jana Jukla se jedná o 

                                                 
86 PIORECKÝ, Karel. Kde začíná současnost? O současné české poezii. TVAR. č. 20. 2008. s. 7. 
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spojení zcela ojedinělé. Výtěţek akce věnovali pořadatelé místní speciální 

základní škole.
87

 

 

Přímý účastník pak na svém blogu komentuje akci takto: 

 

(…) Začátek odstrartovala Moucha s jedním songem a nechala slovo 

básníkům. K nim mohu jen říct, ţe ač poezii neholduji, tak jsem jí doslova 

hltal. První básník byl ze staré školy a leckdo jeho básně nepochopil, 

naštěstí jako jeden ze starších sem nebyl po dlouhé době za trotla. Druhý 

človíček pak přednášel ze své knihy. Byla to próza ve stylu Václava Havla 

(nic pro mě) šel jsem si pro pivo. Třetí byl prý jeden z nejznámějších 

básníků u nás. Jeho první básen fašistická sklidila velký úspěch. Jestli byla 

myšlena ironicky či naopak, jsem se bohuţel kvůli svému problému  

s alkoholismem nedověděl.
88

 

 

Snaţím se zde poukázat na to, jak různé mohou být pohledy na jednu věc, 

pokud se k ní vyjadřujeme s různou intencí a z různých pozic. 

 

Slamerovo vrávorání na břitu přízně diváků mi vyvolalo obraz Orfea v jeho 

nejběţnějším zpodobnění, jak uprostřed hvozdu hraje a zpívá početnému 

shromáţdění zvířat. Vedle sebe tu sedí zajíc a vlk, laň i lev, neboť Orfeova 

hudba má moc dát těm tvorům zapomenout na jejich přirozené nepřátelství. 

Ale náš slamer v soutěţi o třicet tisíc korun netrpí tím oslepujícím ţalem a 

nebezpečí ze selhání kouzla hudby si uvědomuje, stejně jako ví, ţe i přes 

znějící lyru naštvané bakchantky Orfea rozsápaly.
89

 

 

Takto obrazně popisuje Petr Kovář v Literárních novinách své pocity z SP 

před praţským regionálním kolem v roce 2008. 

SP má ale zatím kritiku téměř výhradně z řad svého publika a příznivců. 

Domnívám se také, ţe dochází k paradoxní situaci, punker z Poličky by SP 

                                                 
87 Redakce. Punk a poezie spojeny. Svitavský deník. URL. 

http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/punk-a-poezie-spojeny20101126.html 26. 11. 2010. On line 

14. 5. 2011 

88 KOVÁŘ, Petr. Poezii nechat projít varem. Literární noviny. 2008 č. 42. s. 3 

89 KIMI. Punk a poezie v Divadelním klubu + koncert Mentálně narušené mouchy. Praso punk zin. 

URL. http://prasopunk.blogspot.com/2011/01/punk-poezie-v-policce.html. 12. 1. 2011. On line 14. 5. 

2011 



 

 

57 

 

mohl vnímat jako oceňovanou poezii na úrovni zúčastněných autorů. Po 

zadání jmen Štengl, Zábranský a Těsnohlídek do internetového 

vyhledávače Google objeví se bezpočet odkazů na různá autorská čtení 

těchto básníků téměř v podobném počtu, jako tomu je v případě akcí SP. 

Podle Karla Pioreckého bychom tedy mohli hovořit o zvýšené medializaci 

současné české poezie.  

 

V ohlasech byly akce SP od začátku vnímány jako souboje mediálně 

„handicapované― poezie o pozornost v konkurenci ostatních médií. Jak bylo 

uvedeno v kapitole o historii české SP, za dobu její existence od roku 2003 

do roku 2010 byly zaznamenány pouze čtyři články, které se zběţně 

pokusily nahlédnout pod povrch věci. Je tedy na místě hovořit o SP 

v souvislosti s bojem o mediální pozornost? Pravdou je, ţe média si všímají 

akcí SP a upozorňují na ně, ale samotné podstatě SP je pozornost věnována 

zřídkakdy. 

 

Zdá se, ţe první psaná poezie všude na světě nejdříve písemně napodobuje 

projevy mluvené řeči. Intelekt totiţ zpočátku nemá ţádné příhodné 

chirografické zdroje. Člověk na jakýsi povrch naškrábe slova a představuje 

si sám sebe, jak je říká v nějakém uskutečnitelném orálním prostředí.
90

 

 

Relativně kritické ticho by mělo být prolomeno. Literární svět by mohl 

vyuţít některých z potenciálů SP, která mladé publikum neortodoxním 

způsobem přivádí do kontextu s literárním děním, byť periferním. Nicméně 

SP si od své kritiky ţádá nový interdisciplinární jazyk, který bude brát  

v úvahu její komplexnost a kulturní podněty, které vedly k jejímu vzniku a 

oblibě. Je známa také kritika, která na SP pohlíţí přes základní kategorie 

klasické poezie a argumentuje tím, ţe slamové texty neobstojí v tištěné 

podobě. Jenţe slamové texty nevznikají ve většině případu proto, aby byly 

vytištěny, vznikají právě pro moment svého prvního a často i posledního 

uvedení. Slamové texty stárnou ihned po svém přednesu, jsou pokaţdé jiné, 

protoţe jsou uváděny na jiném místě, za spolupráce jiného publika, s jinými 

                                                 
90 ONG, J. Walter. Technologizace slova. Praha: Karolínum. 2006. s. 38 
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pocity autora. Kromě sbírky slamových textů Jana Jílka (Jan jí lilek) a pěti 

textů Bohdana Bláhovce psaných pro literární časopis Psí víno zatím nikdo 

z českých slamerů své texty nepublikoval. Slamovou poezie tedy nelze s 

tištěnými texty porovnávat. SP je potřeba odlišit od literárních čtení poezie, 

je unikátní tvůrčí prací. 

Často tedy vznikají problémy se záznamem slamových vystoupení. 

Zvukové záznamy zachytí pouze hlas, bez gest a řeči těla autora nemá tento 

záznam ţádnou hodnotu. Posluchač takového záznamu můţe posoudit jen 

jednu sloţku vystoupení. Oproti tomu videozáznam zachycuje i druhou 

podstatnou část slamového vystoupení – osobu autora a jeho práci s tělem, 

avšak postrádá další nedílný faktor slamového vystoupení, kterým je divák. 

Videozáznamy se soustředí pouze na autora, mohou zachytit jeho reakce na 

publikum, ale reakce publika nevidíme. Proto veškeré záznamy, ať uţ 

zvukové, nebo obrazové, představují pouze jakýsi pomocný materiál  

s informační výpovědní hodnotou, nejedná se však o fixaci uměleckého 

projevu, jeţ by mohla být kriticky posuzována. Pokud tedy uzná ještě 

někdy některý z literárních badatelů, ţe by bylo vhodné zmínit i SP, bude 

muset navštívit několik jejích akcí. Je třeba předeslat, ţe výkony mohou být 

někdy i ryze amatérské. Toto riziko s sebou přináší především 

demokratičnost SP a její otevřenost všem zájemcům. 

 

A náhle je tu hlas docela jiný, odlišný témbrem i volbou akcentů, je tu jiná 

povlovnost i narůstání smyslu – a ta samá poetika pro mě najednou získá 

poslední, rozhodující valér a strhne si mě k sobě. 

Hlas (jiného) básníka pro mě objevil „hlas― básně. Z večera odcházím  

s kníţkou v kapse. Příští den ji ale otevřu – a pro změnu tu není ani jeden  

z hlasů včerejší noci, aby mě provedl neúprosným „tichem― potištěné 

stránky; zase je tu odstup a hned si všímám i míst hlušších... Jako by báseň 

byla jakási jímka hlasů, jímka různým hlasům se nabízející, hlasům více či 

zas méně definitivním.
91

 

 

                                                 
91 ŠTOLBA, Jan. Hlas básně a hlasy básníků. HOST. duben 2006 s. 13 
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Důleţitým aspektem SP ve srovnání s pasivní dynamikou běţného čtení či 

poslechu poezie je interakce mezi autorem a publikem. SP je akcelerována 

akcí, chce tak po slamerovi i po publiku okamţitou aktivní kritickou reakci, 

bezprostředně zakládá kritický vztah, bez něhoţ se neobejde. Role autora je 

nezastupitelná, autor ztělesňuje vlastní tvorbu, většinou v první osobě, 

svým hlasem, gesty, pouhou přítomností na jevišti. Publikum nemá 

pochybnost o tom, koho hodnotí, autor je přítomen. Komplexnost situace a 

princip interakce kladou na slamové autory vysoké nároky. 

 

3.2.1 A co na to básník? 

Pro redaktora literárního časopisu Host Martina Stöhra byla účast básníka 

Jaromíra Typlta
92

 v soutěţi SP (v roce 2005) nečekaná, a tak se ptá: 

„Překvapilo mě, ţe jsem tě předloni potkal coby soutěţícího ve finále Slam 

poetry – měl jsem za to, ţe si literární aktuality drţíš od těla?― 

Potřeboval jsem si sám sebe trochu prověřit. Slam poetry ve mně od 

prvního ročníku vyvolávala ostrou averzi, protoţe jsem z ní cítil populismus 

směřující z hospod rovnou do komerční televize. Tak se předveď, básníku, 

ve třech minutách! Jenţe najednou se vkradla pochybnost, jestli si tenhle 

odstup nedrţím tak trochu i ze strachu o sebe jakoţto takzvaně „zavedeného 

autora―: dokázal bych překousnout neslavný propad třeba uţ někde v 

základním kole?
93

 

 

Dále Jaromír Typlt popisuje svou účast v soutěţi SP jako debakl, ale 

zároveň tuto zkušenost oceňuje. 

 

                                                 
92 Jaromír Typlt se narodil 25. července 1973 v Nové Pace. Vystudoval český jazyk, literaturu a 

filozofii na FF UK v Praze. Pracuje jako kurátor výstav současné fotografie a umění v Malé výstavní 

síni v Liberci. Vedle své literární práce (poezie, próza, eseje) se věnuje editorské činnosti a vydávání 

literárního a výtvarného art brut. V současnosti také v Liberci vede studentské divadlo poezie Mimo 

patro. Pravidelně spolupracuje s časopisy Host, Analogon či Souvislosti (číslo 3/2003 přineslo 

rozsáhlý rozhovor Petra Šrámka s J. T.). Vydal několik knih, za soubor poezie Ztracené peklo (1994) 

získal Cenu Jiřího Ortena. Jeho zatím poslední sbírkou je společná realizace knihy-objektu s 

výtvarníkem Janem Měřičkou ţe ne zas aţ (2003). Jeho texty se staly součástí filmových (Viktor 

Kopasz: Shadow play, 2002) i rozhlasových kompozic (Michal Rataj: ţe ne zas aţ, 2006). Naposled 

publikoval rozsáhlou prózu Pole nade mnou ve sborníku 7edm, který uspořádal Pavel Rajchman 

(2006). 

93 STOHR, Martin. Ústraní. neříkejte dvakrát. Rozhvor s Jaromírem Typltem. Host. 2007. č. 3. s. 12–

16. 
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Třeba ten papír v ruce. Jestli chci svoje čtení opravdu proměnit v hereckou 

akci, tak ten papír prostě překáţí. Proto jsem se oba své texty ze Slam 

poetry nakonec naučil nazpaměť, a někdy je aţ k neuvěření, o kolik víc toho 

do lidí přechází, kdyţ jim to nečtu, ale mluvím na ně jakoby přímo, z toho 

okamţiku, ve kterém spolu jsme. 

 

Typlt hovoří o kladném vlivu SP na vlastní tvorbu, je jedním z mála 

českých básníků, který se u nás věnuje tzv. „performativnímu čtení―. Přesto 

ke konci zmíněného rozhovoru SP kritizuje. Jeho hlas však berme jako 

pozitivní, postoj prvního vítěze SP Mariana Pally byl jiţ zmíněn. 

Literární časopisy a servery se vyhýbají přímé konfrontaci s SP a omezují 

se na oznámení událostí bez náznaků hodnocení. Výjimku představuje 

časopis Host, který zhruba jednou za dva roky vzpomene na „své nezdárné 

dítě―,
94

 jeţ mu stále odbíhá k jiným uměleckým rodinám. Zatím nebyl 

zaznamenán ucelenější jazykový rozbor slamových textů. SP je hodnocena 

jako artefakt, který se děje a vzniká bez izolace autora od diváka. 

Komunikace mezi autorem a publikem probíhá v reálném čase, coţ např. 

kniţní vydání poezie neumoţňují. V tomto smyslu SP vytváří důleţitou 

platformu pro aktivitu, která přepisuje intimnost literární scény do 

veřejného diskurzu. Moţná právě proto došlo k rozšíření SP ve světě. 

 

3.3 Slam hip-hop poetry 

 

3.3.1. Rap 

Jméno mé je doktor Slovo, kandidát vět, 

váš ex-offo děd vševěd. 

Vše, co jste kdy chtěli vědět o hovně 

a báli jste se zeptat, tady je odpověď.
95

 

 

                                                 
94 Připomínám zmiňovaný první článek o SP v České republice. 

95 Refrén písně Kandidát vět. Mc Kato Prago Union. URL.http://www.karaoketexty. 

cz/texty-pisni/prago-union/kandidat-vet-49519. On line 10. 6. 2011 
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Součástí hip hopové kultury je break dance, rap, graffiti a beat box. Rap je 

verbální rýmovaný projev začleněný do rytmické hudební sloţky (beatu). 

Pouze výjimečně se objeví skladba bez hudebního doprovodu. Dříve i  

v současnosti byl rap vţdy jakoţto jeden z elementů hiphopu nejnosnější. 

Pomocí lyriky vţdy reagoval na aktuální dění okolo samotných interpretů, a 

tím zpětně vymezoval jeho názorový okruh. Osoba, rapující do mikrofonu, 

se nazývá MC (master of ceremony, dnes se také objevuje Microphone 

checker). V minulosti byla sestava hiphopových kapel (tzv. crew) v 

obsazení jednoho Dje a několika MCs, dnes jsou běţní rapeři, kteří jsou 

zároveň producenti (vytváří hudební podklady) a scratche se v jejich hudbě 

vůbec nevyskytují. 

Kdyţ rap vznikal na ulicích, kdy jeho zakladatelé neměli ţádnou techniku, a 

ani neuvaţovali o pouţití techniky, měl formu tzv. freestyle battlů. 

Freestyleři, zpočátku a capela, později za přispění beatboxu, rapovali na 

místě vymyšlené texty, spojující v sobě většinou glorifikaci vlastní osoby  

s napadáním druhých zúčastněných se freestylerů. Tato „disciplína― se 

později institucionalizovala v podobě velkých freestylových klání, kdy se 

jiţ ale namísto beatboxu pouţívá reprodukovaného hudebního podkladu. 

Rapeři jsou pravidelnými účastníky slamových soutěţí, obvykle vystoupí  

s free stylem bez hudebních podkladů. 

 

Takţe, je to prastará tradice, coţ lidi nechápou. Ta omezenější část bílého 

středostavovského publika se snadno nechá ovlivnit demagogy, kteří 

opovrhují kaţdou kulturou odlišnou od jejich vlastní, kteří by se zhrozili, 

kdyby se setkali s výjevy z tibetské náboţenské kultury nebo i rané 

křesťanské kultury nebo z pohanských kultur prostě čímkoli tradičním, co 

neprošlo schválením Pata Buchanaana, Jesse Helmse, tzv. Morální Většiny, 

křesťanské koalice, a všech ostatních demagogů co káţou v TV, a kteří se 

chovají jako stalinisti, kdyţ se snaţí kontrolovat myšlení ostatních a 

potlačují minoritní kulturu.
96

 

 

                                                 
96 The New York Critic. Interviews Streve Capra´s interview with Allen Ginsberg. 

URL http://www.newyorkcritic.org/ginsberg.htm. On line 12. 5. 2011 
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Prvky raperství na evropském kontinentu můţeme najít uţ u Antonina 

Artauda, který se ve svém díle nechává unést jak obyčejným rýmem, tak 

grafickými podobnostmi, zvukomalebností či zajímavým rytmem věty. 

Přidáme-li k tomu ještě jeho nervozitu, vztek a všelijaké nesmyslné 

repetice, slovní hříčky, říkanky, synkopy a zkomoleniny, musíme 

konstatovat, ţe má ke rapu velice blízko. 

 

... například úmyslné narušování ortografického úzu (cu místo cul, thibet 

místo Thibet apod.), zálibu ve zkratkách a sloţeninách (a. r. t. o., S. V. P., 

OSGENE, tj. os + gène + hétérogène, dieu-le-chien apod.), časté uţívání ve 

francouzštině málo pouţívaných hlásek (Z, Y, K) nebo všudypřítomnost 

nejrůznějších druhů negace.
97

 

 

3.3.2 Obama má rád „umění hip hopu, ne však jeho poselství“98
 

Hip hop zemřel dneska ráno. Je mrtvej. Je mrtvej. Všichni zní stejně, hra je 

zkomercionalizovaná 

Vzpomeňte si na časy, kdy to nebyl jen byznys  

Zapomněli jsme, kde to všechno začalo 

A tak jsme se sešli nad naším drahým zesnulým. 

Nas – Hip hop Is Dead, 2006
99

 

 

Autentická podoba hip hopu se dá povaţovat za „surové umění― – ţivelný 

projev lidí na okraji společnosti, kteří pohrdají estetickými pravidly 

konvenční tvorby (nebo je nezajímají) a kteří se rozhodně nepovaţují za 

umělce v běţném slova smyslu. Dnes uţ je to jiné, hip hop se zabydlel  

v televizích, rádiích a stává se neodvratně součástí masové kultury.
100

 

                                                 
97 TUREK, Matěj:Prvky surového umění v Artaudově sbírce Artaud le Mômo http://www.iliteratura. 

cz/Clanek/15303/artaud-antonin-artaud-le-momo. 18. 2. 2004. On line 24. 2. 2010 

98 VESELY, Karel, TENKRÁT, Tomáš. Písně pro Obamu. Rockeři i rappeři bílí i černí. URL 

http://musicserver. 

cz/clanek/23968/Pisne-pro-Obamu-rockeri-i-rapperi-bili-i-cerni/.18. 11. 2008 On line 14. 11. 2010. 

99 VESELÝ, Karel. Hudba ohně. Hip ho is dead.URL http://www.biggboss.cz/news/102. 1. 12. 2010. 

On line 10. 2. 2011 

100 V roce 2011 se slovenský raper RYTMUS stává porotcem soutěţe Československo hledá 

SUPERSTAR po boku českých a slovenských celebrit. 
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„Stanovil jsem si ţivotní cíl stát se největším umělcem všech dob. Je to ale 

dost obtíţné, protoţe neumím ani zpívat, ani tančit,― pronesl v rozhovoru 

pro MTV rapper Kanye West. Řekl to se špetkou ironie a notnou dávkou 

hiphopové sebejistoty, která z něj činí nejvelkohubější postavu současného 

světového showbyznysu. Je fakt, ţe jeho řeči mohou působit směšně. 

Třiatřicetiletý rodák z Atlanty, který si zakládá na perfektně střiţených 

oblecích, ale právě teď podniká první smělé kroky oním vytouţeným 

směrem.
101

 

S jistou dávkou nadsázky můţeme říct, ţe je to právě americký prezident 

Barack Obama, kdo potvrdí fakt, ţe subkultura či DIY kultura zaniká a 

stává se součástí mainstreamu. Stalo se tak v případě americké SP v roce 

2009 (zmíněno v kapitole č. s.) o rok dříve (2008) se američtí rapeři podíleli 

na jeho volební kampani. 

V Obamově kampani hráli samozřejmě ohromnou roli rappeři. Hip hop je 

ještě pořád v současné Americe nejpopulárnější hudební ţánr a spojení 

politika s hudebními celebritami stejné barvy pleti se zdálo být svůdnou 

myšlenkou. Námluvy Obamy a rapperů ale nebyly vůbec jednoduché. 

Všichni si dobře uvědomovali, ţe kaţdý z nich můţe ze sňatku něco získat, 

ale zároveň také ztratit. Drsní rappeři by mohli bratříčkováním s uhlazeným 

politikem přijít o image asociálních gangsterů a Obama pro změnu fotkami 

s drsňáky vyděsit své voliče ze střední třídy. První problém měl jednoduché 

řešení, Obama byl vţdy dostatečně cool i pro mladou generaci a hiphopové 

hvězdy po počátečním váhání zjistily, ţe jim spojenectví s mladým 

populárním politikem nemůţe ublíţit. První podpora přišla z tábora 

uvědomělých rapperů jako Talib Kweli, Common nebo Rhymefest, další se 

přidali vzápětí.
102

 

 

                                                 
101 TUREK, Pavel. Ranařův konec. URL http://respekt.ihned.cz/z-noveho-cisla/c1-49274280-

ranaruv-konec. 8.1.2011. On line 24. 6. 2011 

102 VESELÝ, Karel, TENKRÁT, Tomáš. Písně pro Obamu. Rockeři i rappeři bílí i černí. URL 

http://musicserver.cz/clanek/23968/Pisne-pro-Obamu-rockeri-i-rapperi-bili-i-cerni/.18. 11. 2008 On 

line 14. 11. 2010 
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3.3.3 „Naše třída šílí z klipu Lucky Bílý“ 

Z pohledu formální charakteristiky jazyka najdeme ve slamových 

vystoupeních jasný vliv hip-hopu. Především pravidelný rytmus či pouţití 

refrénu. Pravidelný rým je obvykle vnímán jako rozšíření hiphopové 

tradice. Z českých slamových básníků vyuţívá prvky rapu především Bio 

Masha. Říká o sobě, ţe původně chtěla být raperkou, ale byla dost pomalá a 

zaposlouchávala se do hudby, coţ ji bránilo tvořit text. Zvolila tedy 

alternativu bez hudebního doprovodu, SP. 

Zde nabyla potřebnou jistotu a v současné době tvoří rapové duo s dívkou, 

která si říká MC Taktika. Zajímavým počinem byl projekt Reţimy
103

 

slovenského slamera a rapera Michala Kováče. Michal Kováč se 

zúčastňoval SP soutěţí v Bratislavě od roku 2007, kdy se v bratislavském 

Café Kút konalo historicky první slovenské kolo soutěţe. Hudební kritik 

Pavel Klusák hodnotí CD Reţimy jako jeden z nejzajímavějších projektů za 

poslední rok a dodává: 

 

„Celá deska začíná obrazem psa trhajícího na státní hranici kohosi na 

cestě za svobodou, a rozhodně nevznikla pro slast ze stylistických hračiček 

a machrování s efektními rýmy―.
104

 

 

Prolínání rapu a slamu v české SP je přítomno jiţ od počátku. Častým 

zjevem je také vystoupení „kvalitnějšího― hip hopu po skončení soutěţe Sp, 

jak tomu bylo na prvním praţském regionálním kole, kde hráli Prago Union 

s raperem Kato. Dodejme ještě, ţe slamerka Bio Masha slamuje na CD 

Reţimy a Pavel Klusák, který se jiţ SP několikrát zúčastnil a v loňském 

roce postoupil do finále, k jejímu výkonu poznamenává: 

 

Český hlas, který se tu ve dvou skladbách objeví, album docela rozsvítí. 

Dívka, jeţ si říká Bio Masha, dychtivě bilancuje vlastní teenagerovská léta: 

„Naše třída šílí / z klipu Lucky Bílý / za celý kapesný, za tři stovky / si 

koupím cédé Wanastovky― Je komičtější a víc v roli, nakonec se však stejně 

                                                 
103 Na tomto projektu jsem se dramaturgicky podílela a výsledné CD Reţimy je součástí praktické 

části této práce. 

104 KLUSÁK, Pavel. Nad tatrou sa hip hop blýska.Lidové noviny. 8. 1. 2011. s. 8 
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jako Kováč energicky chce bránit ztrátě paměti. Bio Masha, jedna z 

vůdčích postav české scény ţivých performancí ve SP, je pro smršť Reţimů 

logicky vybraný ţivel: po smrti Milana Paumera nasprejovala jeho portrét 

na Barrandovský most a pro nechuť k pouhému bavičství se při celostátním 

finále ve slamování pohádala s publikem.
105

 

 

3.3.4.Čokovoko 

O dámské formaci Čokovoko jiţ byla řeč v souvislosti s autenticitou a 

rapovými texty, které reagují na reálné problémy na konkrétním místě,  

v případě Zuzany Fuksové a Adély Elbel je to Brno. Na otázku, co je vedlo 

k tomu, aby začaly svými rytmickými a rýmovanými výpověďmi 

vystupovat na veřejnosti, odpovídá Zuzana. 

 

Prvotní motivací byla nuda na výletě, kde jsme nevěděly s kamarádkou 

odtrţeny od civilizace, co dělat, tak jsme pily víno a rýmovaly, to mi bylo 

23. Pak jsme ještě na té alkoholové vlně zaloţily kapelu. 

Poté, co našim známým shořel dům, chtěly jsme vydat charitativní cd na 

jejich podporu. Moc peněz jsme jim nakonec nedaly, ale něco ano, CD jsme 

si vypálily. Aţ o několik let později jsme se tomu začaly věnovat i 

myšlenkami ve smyslu nějakého konceptu, předtím to odpovídalo takové 

maturitní party, kde si kluci vycpávají prsa, taková hra. Teď uţ mám nějaký 

koncept, byť ne explicitní, asi je to trochu podobné DIY principům: mělo by 

to mapovat čistě témata, která se mě bezprostředně týkají, ne nic 

vycucaného, tj. někdo by tomu řekl „ţenská témata― nebo trochu je to ten 

romantický důraz na individualitu a la Werther, ten narcismus a opojení 

vlastním neumětelstvím je myslím pro DIY příznačný.
106

 

 

Tvorba čím dál více populárnějšího Čokavoka se pohybuje někde na 

pomezí hip hopem a SP, asi nejblíţe má k performance poetry. Jejich texty 

jsou psány jen pro pódiovou prezentaci! 

                                                 
105 Tamtéţ. 

106 Rozhovor se Zuzanou Fuksovou. Viz příloha A8. 
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Ortodoxní hip hopeři je do své komunity nepřijímají. Nicméně je občas na 

hip hopové akce pozvou. Stejně tak vystupuje Čokovoko i na folkových 

koncertech. Několikrát tyto raperky, performerky, slamerky, básnířky 

vystoupily na slamových akcích. Soutěţe SP se zatím zúčastnit nemohou, 

jelikoţ jsou dvě a pouţívají hudební podklady. 

 

No, na to, vystupovat sám a bez hudby uţ musí mít člověk opravdu odvahu a 

sebevědomí a být opravdu přesvědčen o tom, ţe je to dobré. Ta hudba a 

také kostýmy a celkově stylizace do trochu jiné osoby nám umoţňuje to 

vůbec prezentovat, i ta ironie a odstup jsou vlastně mnohem jednodušší neţ 

vystupovat někde jakoby holý, za sebe – jak je tomu u SP. Já z toho mám 

obavu a občas se mi to i u sledování některých interpretů potvrzuje, ţe je 

těţké udrţet ten balanc, aby ta výpověď byla autentická a současně 

patetická a trapná. To uţ předpokládá nějakého vyspělého interpreta, a to 

já zatím nejsem. 

 

Toto je odpověď Zuzany Fuksové na otázku, v čem ji pomáhají hudební 

podklady. 

 

 

3.4 Perform-or else! 

 

„Kaţdý, kdo má jisté ponětí o tom, jaký význam mají slova v primárně 

orální kultuře nebo v kultuře, která se ještě od primární orality příliš 

nevzdálila, jistě nebude překvapen, ţe hebrejský výraz dabar znamená slovo 

a zároveň událost,―
107

 upozorňuje jeden z nejvlivnějších angloamerických 

literárních teoretiků druhé poloviny 20. století. Walter J. Ong. 

Problematika hranic mezi preformancí jako formou výtvarného umění a 

hudebním či divadelním vystoupením (a můţeme také dodat slamovým 

vystoupením), je předmětem zkoumání a sporů mnoha současných umělců i 

teoretiků. 

 

                                                 
107 ONG, Walter J. Technologizace slova. Praha. Karolinum. 2006 s. 42 
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Umění performance – nejvýraznější prostředek současného akčního umění 

navazující na happeningy, události a jiné aktivity, hraniční forma 

výtvarného umění, zaměřená přímo na tvůrčí čin v časoprostorové situaci, 

ve skutečném čase a přirozeném prostředí, intermediální projev spojující 

některé tradiční postupy divadelní, taneční, hudební, literární, výtvarné i 

architektonické, v současném vztahu akce–prostředí kladoucí důraz na 

nová média: video, počítače, komunikační technologie.
108

 

 

Dnešní performance mají určitě svůj původ (obrovským skokem přes 

historii). V prvopočátcích divadla, v jeho syrové, pouťově lidové podobě, 

kdy se kaţdý den hrálo něco jiného, co dala okamţitá inspirace. Ovšem tak 

jako kdysi je nutné mít nápad. Při produkci před publikem záleţí na vcítění 

se a vstřícné účasti na straně obecenstva, protoţe nesympatie od vnímatelů 

mohou znamenat podobné fiasko, jak se to stává slamerům. Performancím 

předcházely od předělu padesátých a šedesátých let happeningy, vlastně 

radostná setkání, při kterých se sami zúčastňující se umělci stávají objekty 

výtvarné akce. Samozřejmě ţe nešlo jen o čistě umělecký dosah 

vytvářeného, snahou autorů byla určitá provokace nebo protestní jinotaj, 

inspirovaný často politickou situací. Coţ lze říci i o slamovém vystoupení; 

na rozdíl od happeningů je nutnou součástí slamu publikum a tím se opět 

vracíme k performanci. Na konci šedesátých let a na začátku sedmdesátých 

let se performance soustředila na čin daného okamţiku, zdůrazňovala 

bezprostřední osobní zkušenost a neopakovatelnost záţitku performera i 

diváka. 

Tento přístup vycházel především z minimalismu a jeho estetiky 

koncentrované na okamţik čisté přítomnosti. Jednotlivé instalace 

vyţadovaly přítomnost diváka, který se stal aktivním účastníkem 

performance a zaţíval neopakovatelnost performance. Podobně jak tomu je 

na akcích SP v současnosti. Perform-or else! (název kapitoly) je výrok 

Laurie Anderson, kterým poukazuje na fakt, ţe reprízy vzhledem  

k odlišnému času konání vyţadovaly vnímat performance jako jinou, další, 

protoţe kaţdá z nich byla sama o sobě jedinečnou. Tak je tomu i v případě 

                                                 
108 URL. http://performance.ffa.vutbr.cz/STUDIUM/01anotace.html. On line 10. 5. 2011 



 

 

68 

 

SP, přestoţe někteří slameři mají připravené texty pro svá vystoupení a 

pouţijí je několikrát, je jejich vystoupení pokaţdé jedinečné. Neuţívání 

jakýchkoliv doprovodných technických prostředků, kostýmů, jen tělo a 

hlas, však odkazuje SP spíše do literárních či divadelních kategorií. 

Není snadné orientovat se ve světě, které má potřebu vše pojmenovávat či 

zařadit. Kurátor a performer Miloš Vojtěchovský svou nejistotu přiznává: 

„Postuluji, ţe performance není ani divadlo, film, videoart, instalace, 

happening, action art, ale něco jiného, nevím přesně co.―
109

 

Záţitek z SP ovlivňuje velké mnoţství různorodých aspektů – dynamika 

vokálů, vzhled, fyzická dynamika, scéna, prostředí, ve kterém se akce 

odehrává a reakce diváků, kteří ovlivňují výkon. Významná je divadelní 

sloţka; přestoţe pravidla nepovolují uţití rekvizit, nemůţeme o SP hovořit 

jen jako o poslechovém představení. Přízeň publika zaručuje především 

divadelnost slamerova projevu. 

 

Chudé divadlo 

Zde se nabízí srovnání se zásadami Chudého divadla Grotowského, který 

nevyuţíval ve své práci nic jiného neţ samotného herce; podle něj si 

divadlo příliš vypůjčovalo z jiných druhů umění a médií, z televize, filmu, a 

tak se zpronevěřovalo vlastní podstatě, kterou se on snaţil obnovit tím, ţe 

vyloučil vše aţ na dva základní prvky – herce a publikum. Grotowského 

herci nesměli pouţívat líčení ani kostýmy, aby zdůraznili proměnu postavy. 

Kostým pojmenovává Grotowský protézou. Nepouţíval výpravu  

v tradičním slova smyslu, jen něco málo funkčních rekvizit se mohlo 

přeskupovat nebo jiným způsobem pouţívat podle poţadavku děje. 

Nepouţití kostýmů a masek by mělo podle Grotowského umoţnit poznání, 

ţe divadelní je především hercova schopnost měnit se před zrakem publika 

na různé typy, charaktery. Reţisér poukazuje na rozdíl mezi maskou tváře, 

kterou herec vytváří pomocí svých svalů a vnitřních impulzů, na rozdíl od 

masky vytvořené výtvarníkem. Odstraněním výtvarné sloţky dochází  

k odhalení, ţe herec můţe kreativně pouţívat a měnit základní prostředí, ve 

kterém se nachází…můţe přeměnit podlahu na moře. Díky této koncepci 

                                                 
109 VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš. Rodilý performer ještě ţije. Umělec 5-6/1999. s. 7 
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„odstraňování― všeho, co není divadelní, by měli všichni zúčastnění objevit 

v divadle bohatství jiného druhu, jeţ tkví v podstatě divadla. Cílem 

Grotowského bylo dosaţení toho, aby se herci a diváci vzájemně 

konfrontovali v jakési analogii náboţenského záţitku. 

V Chudém divadle se vše soustřeďuje na vnitřní proces herce, který 

charakterizuje krajní situace, úplné obnaţení, odhalení vlastní intimity- 

nikoliv ve smyslu opájení se vlastními emocemi, právě naopak-jakoby  

v aktu sebepoznávání. 

 

3.5 Autorství a autenticita SP 

 

Michel Foucault hovoří o tuţbě kaţdého autora, který stojí před navázáním 

diskursu s publikem, jako o přání nemuset vstupovat do tak riskantního 

řádu diskursu, o přání nemít nic společného s jeho břitkostí a rozhodností, 

které se podobá klidné a všude se rozprostírající otevřené průzračnosti, kde 

všichni splňují naše představy a autor se v takovém prostředí jen nechá 

unášet takovou atmosférou jako šťastný vrak.
110

 

Přítomnosti autora je publikum rovněţ přítomno performativním znakům 

identity, které vědomě i nevědomě informují a mění podobu umění skrz 

určité kulturní čočky. SP zahrnuje celou škálu kulturních a poetických 

komplexností uţ před vstupem autora na pódium, ještě před tím, neţ začne 

vystoupení. SP musí být ztvárněna autory, a její formát poţaduje, aby já, 

které je, řekněme, napsáno na tištěné stránce, musí být to já, které je 

přítomno na scéně. 

Tím pádem SP vede k hyperostraţitosti, protoţe autoři mluví sami za sebe a 

většinou demonstrují vlastní identitu. 

 

Slam poetry je v tuhle chvíli pro mě asi nejvíc jakýsi tvůrčí ventil. Veškeré 

další počiny, které já dělám, ať uţ je to film, nebo kdyţ píšu článek, dělám 

hudbu, tak se neuvěřitelně racionálně kontroluju a vţdycky se snaţím 

vystavět funkční intelektuálně racionální rámec a do toho se nějak vejít. Na 

slamu mě fascinuje to, ţe to je jediný můj tvůrčí projev, kdy opravdu cítím, 

                                                 
110 FOUCAULT, Michel. Riad diskurzu, Bratislava. Agora 2006. s. 12. 
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ţe se chovám jako já. I tou veškerou neskrývanou afektovaností, tou 

přiznanou fyzickou odlišností, i zmateností a tím, ţe říkám, co mě v tu chvíli 

napadá. Člověk se nekontroluje a ono to funguje, je tomu moţné dát občas 

smysluplný obsah, který má nějaké sdělení i pro někoho jiného. To je na 

tom nejpůvabnější. Je to asi jediná disciplína, ve které se cítím naprosto 

svobodně. Tohle je důleţité pro mě, jako pro osobního Bohdana Bláhovce, 

kterého znám snad jenom já.
111

 

Nelze definovat SP pouze prostřednictvím úzkých hranic obsahu slamových 

básní: osobní výpovědi, naráţky na pop kulturu a sociokulturní kritiku.  

 

Vystoupení střídá vystoupení a kaţdé tři minuty jsou jiné. Politická satira, 

surrealistické verše, hlubokomyslná zamyšlení i svérázný hip-hop. Diváci se 

baví, smějí, bučí i pískají.
112

 

 

V procesu vývoje české SP se nám nabízí zjednodušené rozdělení na 

improvizátory a ty, kteří mají text dopředu připravený a naučí se jej 

zpaměti. Mezi známější slamery, u kterých je improvizace většinovým 

prvkem vystoupení, patří Bio Masha, Bohdan Bláhovec a Jakub Foll. 

Posledně jmenovaný je dvojnásobným vítězem národní SP soutěţe, svědčí 

to o tom, ţe publikum improvizaci oblibuje. 

 

…Měla jsem moţnost zatím sledovat jen českou SP. Je tam několik moc 

šikovných lidí, ale nevím, jak nastavit pravidla soutěţí, aby ti lidi víc 

improvizovali. Ale vlastně si nejsem jistá, jaká by byla kvalita při „čiré „ 

improvizaci a uţ vůbec ne, jak by se to kontrolovalo, ale bylo by to určitě 

napínavější. 

Ale minimálně o Máše113 si myslím, ţe částečně improvizuje a současně je v 

té poezii obsaţena nějaká „teze―, není to jen formální rýmovačka „google-

štrůdl.
114

 

                                                 
111 OS Fléda.Rozhovor s Bohdanem Bláhovcem.URL http//:www.slampoetry.cz. 2007. On line 6. 4. 

2011. 

112 Tamtéţ. 

113 Zde má na mysli Bio Mashu. 

114 Rozhovor se Zuzanou Fuksovou. Příloha A č. 8. 
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Pozastavme se u Jakuba Folla, je absolventem Katedry alternativního a 

loutkového divadla (Divadelní fakulty Akademie múzických umění  

v Praze), a tudíţ jako jeden z mála má dobrou průpravu a zkušenost  

s vystoupeními před publikem. Kromě SP se věnuje vlastním autorským 

divadelním představením, je zpěvákem a textařem hudební skupiny Střídmí 

klusáci v kulisách višní a píše poezii.  

 

Je to teď zhruba dva roky, co jsem si stanovil, ţe stav je nula, ţe si to 

eliminuji a neomezím se přípravou. Absolutně nejsem nervózní, jen počkám. 

Příprava spočívá v tom, ţe si vyčistíš hlavu. Jde o to nic neočekávat a 

vyhnout se opravdu jakékoli přípravě. 

 

Jakub Foll mluví o bodu nula, popisuje stav, ve kterém se nachází těsně 

před vystoupením, které mu jiţ podvakrát zajistilo vítězství. 

 

Bod nula je někde v tobě, jsou různé schopnosti a dojde se různě daleko, ale 

tenhle bod má kaţdý, aţ v něm budeme umět zastavit celý svůj ţivot, došli 

jsme na konec; mnoho jogínů by o něm pravděpodobně mohlo obšírně 

vyprávět, to co pouţívám já je jenom taková pracovní verze; je to určitá 

míra důvěry v přítomný okamţik, kdyţ jste v něm a nemyslíte na to, co bylo 

nebo co by se mohlo stát, máte spoustu času a nemáte ţádný strach nebo 

trému, jen takový pocit vzrušení. Ale je to klidový stav. Je to jako kdyţ vidíte 

někoho, koho milujete, přicházet po hodně dlouhé době, uţ ho vidíte, uţ 

víte, ţe se dotknete, ale ještě se nedotýkáte, je to věčný pocit a čas v něm 

funguje jinak. Mám klid. Redefinoval jsem si to tak, ţe to vţdycky přijde.
115

 

 

Předscény Jana Wericha a Miroslava Horníčka znají – a často citují – nejen 

pamětníci, kteří zaţili éru Werichova působení v Divadle ABC, ale i 

mnohem mladší posluchači, kteří je vyslechli ze záznamů. A kdyţ 

jmenujeme Wericha, nelze nepřipomenout slavné původní předscény s 

Jiřím Voskovcem. Improvizace zkrátka hrála v moderním českém divadle 
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významnou roli: připomeňme ještě aspoň libereckou Ypsilonu, text-appealy 

v Redutě a v Divadle Na zábradlí. 

Nejen tato tradice, ale i tvorba Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, divadla 

VOSTO5 a zejména představení ţáka Ivana Vyskočila Zdeňka Duška  

s divadlem Vizita připravila českého diváka na vysokou úroveň pódiové 

improvizace. 

Improvizací divadelní a literární se teoreticky i prakticky věnuje jiţ od 

padesátých let především Ivan Vyskočil. 

 

Ale to bylo spojeno s oním časem, padesátým sedmým, osmým rokem. Kdyţ 

jsem sešel dolů po schodech, uviděl plyšová kanapátka. Tam jsem si takhle 

stoupnul a rozhlídl se a říkal, teď můţu nepřítomným vyprávět příběhy, jako 

by mi je vyprávěli oni. Jako kdybych já vypravoval díky nim. Kdyţ přišli 

lidi, měl jsem často totéţ ponoukání. Často jsem říkal to, co jsem nikdy 

předtím neslyšel. Sama sebe jsem poslouchal a říkal si, hrome, jak jsem na 

tohle mohl přijít, jak mohla tahle hra vůbec vzniknout. 

No, vznikla. Bylo to místem, časem a taky určitou zkušeností setkání.
116

 

 

Vyskočilovy aktivity z 60. let se také odráţejí ve čtyřech knihách 

balancujících na pomezí literatury a divadla (Vţdyť přece létat je snadné, 

Kosti, Malé hry, I. V. a jiné povídky). V našich podmínkách je nevšední i 

Vyskočilův zájem o reflexi, studium a pedagogiku herectví, který dokládá 

dlouhá řada publikací i ţáků. Plně se tento zájem paradoxně rozvinul za 

normalizace, kdy jej ztíţená moţnost vystupování přinutila odejít na 

LŠU.
117

 Díky tomu vznikla specifická duchovní škola autorského herectví, 

jeţ po roce 1989 vyústila v zaloţení Katedry autorské tvorby a pedagogiky 

na DAMU. Její vlajkovou disciplínou je Vyskočilův „objev a vynález― – 

dialogické jednání s vnitřním partnerem. 

 

To je právě dialogické jednání. Ale tohle nemůţu nikoho učit. Jen k první 

krok k otevření. Proto, kdyţ se studenti ptají, k čemu je dialogické jednání, 

                                                 
116 ŠIMUNKOVÁ, Tereza. Uţ se mi nechce vyprávět příběhy, říká autor, herec a pedagog Ivan 

Vyskočil SALON, Právo. 2. 3. 2011 s. 5. 

117 LŠU zkratka pro Lidovou školu umění. 
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říkám: k ničemu. Je k tomu, co z něj uděláte. Je to otázka vaší tvorby. Vaší 

potřeby. A taky toho nic, které objevíte. V tu ránu je to něco. Ale aby tam 

bylo něco, je potřeba volný prostor. Aby tam nebylo nic. Nebo bylo nic. 

Někteří tomu říkají improvizace. 

Ale improvizace není vtipkování. Neznamená říct co nejrychleji něco 

nejvtipnějšího, není soubojem ani bavením diváků. Znamená být poslušen 

toho, co tam v ten moment je a být vůči tomu otevřený, i kdyţ nevíte nic, 

protoţe vás nic nenapadá. Ale vyslovit to nic a nechtít hned něco, to je vám 

ohromné dobrodruţství.
118

 

 

Slamerka Bio Masha navštěvovala Vyskočilovy kurzy dialogického jednání 

sedm let. Povaţuje je za základ pro veškerou svou současnou tvorbu. 

„Dialogické jednání u Vyskočila – chodila jsem tam 7 let. Člověk si musí 

všímat, jak se hejbe, gramatika, ale dál to není. Nejzajímavější jsou tam 

lidi, kteří mají občanská zaměstnání. Herci to nezvládají.―
119

 

 

3.6 Co je to improliga? 

Improliga je malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se 

navzájem utkávají v improvizacích na divácká témata. Cílem NENÍ 

navzájem se vyřadit, ale SPOLEČNĚ vytvářet kvalitní improvizaci, mít 

radost ze hry, moci si kdykoliv zahrát/zaimprovizovat s různými týmy  

z různých míst. Hráči hrají SPOLU, a ne PROTI SOBĚ. Nestranný hlavní 

rozhodčí a jeho dva pomocníci dohlíţejí na dodrţování etických a 

improvizačních pravidel ustanovených Českou Improvizační ligou -

Improligou. Ve hře existuje tajné trojspojenectví obou týmů mezi sebou a 

diváky, jeţ tvoří opozici proti přísnému a nesmlouvavému tandemu tří 

rozhodčích (hlavní a dva pomocní). Jde o hru, chuť improvizovat, 

naslouchat kolegům z vlastního i opačného týmu a SPOLEČNĚ si zahrát.
120

 

Jednou z kategorií zápasů v improvizaci, kterých je celkem cca 15 je také 

kategorie: POETICKÁ. V této kategorii musí hráči hovořit v rýmech, 

                                                 
118 ŠIMUNKOVÁ, Tereza. Uţ se mi nechce vyprávět příběhy, říká autor, herec a pedagog Ivan 

Vyskočil SALON, Právo. 2. 3. 2011 s. 5. 

119 Osobní rozhovor s Marií Černíkovou – Bio Mashou dne 25. 5. 2011. Zvukový záznam v archívu 

autorky 

120 URL http://www.improliga.cz/showpage.php?name=Z%E1pasy. On line 21. 6. 2011 
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ozvláštněných básnickou řečí, přičemţ rozvíjejí příběh na zadané divácké 

téma. Příběh i poezie mají být v rovnováze.121 

 

Improliga má pevně stanovená pravidla, rozhodčí. Je to silně strukturovaný 

organismus skutečně připomínající svou strukturou organizaci Českého 

fotbalového svazu. Zatím jsme zaznamenali jednoho účastníka soutěţe SP, 

který se pravidelně zúčastňuje také Improligy. 

Pro ilustraci uvádím ještě příklady dalších dvou soutěţních kategorií:  

S REKVIZITOU 1 hráč z kaţdého týmu Rozhodčí má připraven předmět, 

se kterým budou hráči improvizovat. 

Předmět se během improvizace stává zástupnou rekvizitou, která se během 

improvizace proměňuje, hráči by neměli předměty zbytečně pojmenovávat, 

improvizace můţe být na téma a tvořit příběh. 

PYRAMIDA. Na počátku této improvizace je jeden hráč na scéně a začíná 

hrát v diváky zadaném prostředí. Rozhodčí pískne, hráč se zastaví ve 

štronzu a přichází druhý hráč, který pro rozvoj společné hry vezme v potaz 

výraz a gesto hráče stojícího ve štronzu. Rozehrává však úplně jinou 

improvizaci, neţ byla rozehrána ta předcházející. Takto postupně přichází 

pět hráčů, okolnosti se s kaţdým novým hráčem vţdy promění. Kdyţ je na 

scéně šest hráčů, ten, který přišel jako poslední, musí najít vhodnou chvíli, 

aby motivovaně z improvizace odešel. 

Zbylá pětice hráčů se vrací k předcházející (tedy v pořadí páté) improvizaci, 

kdy jich na scéně bylo ještě pět. Takto postupně hráči zase ubývají a musí 

se vrátit do předcházející improvizace, aţ na scéně opět zůstane jen jeden 

hráč, který svoji vlastní ukončí. 

Rozdíl mezi Improligou a SP je markantní. Česká slamová komunita je 

stále na cestě hledání vlastní definice, aniţ by touţila po výsledku, zatímco 

Improliga dokázala zformulovat a strukturovat vše, i věci, které se slovy 

dají těţko vyjádřit. 
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3.7 Svět zvuků 

 

Všichni jsme uţ jistě slyšeli tvrzení, ţe jeden obraz vydá za tisíc slov. Pokud 

je toto tvrzení pravdivé, proč se musí vyjadřovat řečí? Jde totiţ o to, ţe 

obraz vydá za tisíc slov pouze za určitých zvláštních podmínek. A tyto 

podmínky obvykle zahrnují i slovní kontext, v němţ je obraz zasazen.122 

Zakladatel moderní lingvistiky Ferdinand de Saussure kladl důraz na 

mluvenou řeč jako základ veškeré verbální komunikace a zároveň upozornil 

na tendence povaţovat psaní za základní formu jazyka. Aţ do nedávné 

doby se po celá staletí lingvistika a literární věda navzdory ústnímu základu 

veškerého jazykového vyjadřování oralitě vyhýbaly. Ústní slovesnost 

bývala často povaţována za variantu písemné tvorby, a pokud tomu tak 

nebylo, mělo se za to, ţe není hodna vědeckého zájmu. Aţ v posledních 

desetiletích se studium jazyka začalo věnovat i oralitě. 

Při SP vzniká proces, který vykazuje mnohem vyšší stupeň divadelnosti, 

neţ je tomu u tradiční kultury mluveného slova. Jedná se o dynamický a 

aktivní proces, v němţ se pro daný okamţik vytváří naprosto jedinečný, 

neopakovatelný vztah mezi slamerem a diváky, vzájemně obohacující, 

kritický a konfrontačně nastavený. Tradiční orální kultura je v tomto 

smyslu postavena od základu jinak. Ten, kdo sděluje, není pro proces 

podstatný, ten, kdo přijímá, přijímá pasivně něco, co uţ bylo řečeno, co se 

vypráví a platí po věky věků. Spíše se jedná o ontologickou jistotu  

z vyprávění, proces, ve kterém jednotliví účastníci nejsou vůči sobě  

v interaktivním ani kooperativním vztahu, jen se utvrzují v tom, jak svět 

funguje. 

Rétorika od dob antického Řecka zastávala v akademickém vzdělání přední 

místo. Samotná poezie často splývala s okázalým řečnictvím a v zásadě 

převaţoval pocit, ţe by se měla zabývat chválou nebo obviňováním, jak 

tomu často je i dnes. 

 

 

                                                 
122 ONG, J. Walter. Technologizace slova. Praha. Karolinum. 2006. s. 15 
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3.8 Publikum 

 

Na uměleckých soutěţích nebo různých cenách (např. Chalupeckého ceně) 

je tvorba obvykle posuzována odborníky, kritiky, kteří vybírají autory a 

rozhodují, zda mají nárok na to být pozváni na tu či onu akci. Vše se děje 

bez přispění a rozhodujícího hlasu publika, a bohuţel často pak bez jeho 

přítomnosti. Editoři selektují verše, kurátoři vybírají výstavy, dramaturgové 

určují, kdo a co se bude hrát v divadlech i hudebních klubech. SP chce po 

publiku, aby zdůvodnilo mysl a právo na její existenci svým aplausem a 

hodnocením a role výše uvedených je eliminována. Publikum vystupuje  

v několika rolích – konzument, hodnotitel a často i spolutvůrce. 

Ţádný renomovaný posuzovatel, kritik nemá v tomto DIY systému své 

místo (pokud není přítomen v publiku a náhodně vybrán do poroty soutěţe). 

Publikum se stává soudcem uměleckého výkonu. 

Vztah mezi publikem a „lidovou poezií SP― je z větší části přenášen jinými 

médii neţ tiskem a odkazuje k orální kultuře. Oralita však sama o sobě není 

nejklíčovější, protoţe v případě SP představuje pouze jeden z komponentů 

v prezentaci vlastní tvorby. 

Mezi publikem a slamerem bývá na jedné straně shoda, ale na struně druhé 

je zde cítit oboustranné napětí. Slamer, který v podstatě vystoupil z publika 

na pódium, se mu vydává všanc. Najednou musí začít bojovat o jeho přízeň. 

Na druhé straně napětí v publiku můţe být vyvoláno různými faktory – 

očekáváním jak výstup skončí, ale také otevřenou moţností vzájemné 

výměny. 

Znamená to, ţe divák SP často přemýšlí o tom, ţe se do soutěţe přihlásí 

nebo rovnou vyskočí na pódium a řekne to lépe neţ ten, kdo tam je v daném 

okamţiku přítomen. Bohdan Bláhovec k tomuto tématu řekl: „Ideální 

slamový výkon je symbiotickým dílem interpreta a publika nebo atmosféry, 

chceš-li. Napětí mezi situací a jejími účastníky. Napětí mezi myšlenkou a 

vyřčeným slovem. Napětí mezi slamerem a divákem.―
123

 Kdo chce zaujmout 

publikum, musí být přesvědčený o pravdě svého tématu a přesvědčivý  

                                                 
123 KŮS, T. Tomáš. Slam poetry je jako vaření bez receptu. Rozhovor s Bohdanem Bláhovcem. In. 

Tvar 15. 11. 2007. s. 1,4,5 
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v jeho podání. Tím, ţe je publikum do procesu zapojeno, se pochopitelně 

zvyšuje i popularita SP. 

 

3.8.1 Skandál na slam poetry. Subjektivita hodnocení výkonů 

Je potřeba zdůraznit nezaměnitelnou funkci publika v roli porotců. Po 

začátku akce SP rozdá organizátor nebo někdo z dalších lidí, kteří se na 

akci podílejí, náhodně vybraným divákům karty s body od jedné do deseti. 

Po kaţdém tříminutovém slamovém vystoupení „porotci― pozvednou svou 

kartu s číslem, moderátor čísla hlásí zapisovatelce. V některých případech 

je moţné pro druhé kolo porotce vyměnit a vybrat nové, z řad diváků, toto 

rozhodnutí je na organizátorovi. Po dobu trvání soutěţe zatím nenastaly 

větší problémy s porotci – publikem. Pouze na prvním finále v Olomouci 

došlo ke sporu mezi divákem – porotcem, kterým byl jiţ zmíněný Radim 

Kopáč a organizátorem a moderátorem soutěţe Martinem Reinerem 

Pluháčkem. Článek pod názvem „Skandál na Slam poetry: boj na ostří 

noţe― popisuje situaci jako skandální. „Slam poetry, nový trend v ţivé 

prezentaci poezie, má od soboty prvního českého mistra – stal se jím v 

Olomouci na národním finále Marian Palla. Přišly i první skandály. 

Největším je odvolání jednoho z porotců – literárního kritika Radima 

Kopáče – v průběhu soutěţe.―
124

 Autor článku dává oběma soupeřícím 

stranám prostor k vyjádření. Radim Kopáč byl nespokojen s výkonem 

Mariana Pally, a proto mu dával nízká bodová hodnocení.  

 

Vyloučení z poroty mě zaskočilo. Jenţe pravidla SP neznám natolik dobře, 

abych se proti tomu dokázal ohradit. Pokud si ale Martin Pluháček někoho 

vybere za porotce, a ten výběr má být náhodný, pak má počítat s tím, ţe ne 

všechny známky, které vystupující dostanou, budou odpovídat jeho 

představě. 

Mě zaujali hiphopeři, spontánním, rytmickým projevem, ve kterém slovo 

funguje jako význam i jako zvuk, zaujal mě Vítek Kremlička svým 

sympatickým outsiderstvím. Marian Palla, který první celostátní soutěţ ve 

                                                 
124 URLhttp://www.novinky.cz/kultura/17288-skandal-na-slam-poetry-boj-na-ostri-noze.html. Online 

24. 9. 2010. 
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SP vyhrál, mě naopak nezaujal ničím, dal jsem mu nulu, pro kterou mě 

vyloučili: jeho knedlíkově-pivní frky, kterými publikum ubavil málem  

k smrti, si můţu poslechnout v hospodě, kaţdý večer, kamkoliv přijdu. 

Zajímavé je, ţe Palla své kníţky, ze kterých on četl (na rozdíl od hiphoperů 

recitujících zpaměti), vydává v Petrovu, tedy nakladatelství Martina 

Pluháčka, hlavního organizátora akce. Za pozornost také stojí, ţe hlavní 

mediální partner Poezie bez hranic – literární příloha Práva Salon 

pravidelně tiskne  

Pallovy kreslené vtipy a v týdnu před finále přinesla s budoucím vítězem 

rozhovor. 

 

To byl komentář k situaci od Radima Kopáče. Martin Reiner Pluháček má 

ovšem na vzniklý konflikt jiný názor. 

 

Je nebetyčná drzost podsouvat mi před čtenáři, kteří se akce nezúčastnili, 

ţe bych měl jakékoli představy o tom, kolik bodů by měli porotci dávat 

kterémukoli ze soutěţících. Pro mě jako organizátora celé akce je 

úspěchem, ţe přijde hodně lidí a ţe se dobře baví. Obého bylo dosaţeno. 

Jediné, co během akce publikum i mě naštvalo, byl Kopáčův pro většinu 

zcela očividný pokus ovlivnit soutěţ ve prospěch vlastního vyvolence. 

Aby Kopáč doloţil, ţe rozhodoval „normálně―, tvrdí, ţe ho zaujali 

hiphopeři, ale lepšímu z nich, později třetímu Standovi „Apoka― Bílkovi, 

dal nejméně bodů ze všech porotců, pouhé tři. Z prvních pěti soutěţících 

podle konečného pořadí, dostali čtyři bez ohledu na styl od Kopáče vţdy 

nejniţší známku, naopak Vít Kremlička, který hrál na identickou strunu jako 

Palla, dostal nejvyšší. Zkrátka zjevný pokus likvidovat největší konkurenty 

Kopáčova vyvoleného Kremličky.
125

 

                                                 
125 Kopáčova domněnka, ţe byl vyloučen pro nulu, kterou dal pozdějšímu vítězi Pallovi, je mylná. 

Vše jsem si vše uvědomil uţ po pátém účinkujícím (Palla šel na scénu aţ jako devátý), a hned v ten 

okamţik jsem se rozhodl Kopáče z poroty vyloučit. Na rozdíl od většiny publika totiţ Kopáče znám 

natolik dobře, aby mi souvislosti došly dříve, neţ si naprosto dětinským způsobem definitivně 

podřezal větev svým hloupým hodnocením Pally. V pauze mezi oběma koly jsem věc pouze 

konzultoval s daleko zkušenějším „uvaděčem― slamových soutěţí Jaromirem Konecnym z Německa, 

který mé rozhodnutí jednoznačně podpořil a navíc mi poradil, abych si je nechal stvrdit rozhořčeným 

publikem. Na většině slamových soutěţí se škrtá nejvyšší a nejniţší známka, aby se zamezilo 

účelovému ovlivňování výsledků. U nás jsme toto pravidlo prozatím nezavedli; příklad Radima 

Kopáče, který se jako jediný o post porotce velmi aktivně ucházel (!), dokládá, ţe má své 
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Jednalo se o první ročník soutěţe a skutečně pravidla ještě nebyla zaţitá.  

Z článku je tak patrné, ţe v publiku i v soutěţi bylo přítomno dostatečné 

mnoţství lidí, které bychom mohli spojit s literárním světem. Tento příklad 

dokazuje, ţe je skutečně vhodnější vybírat náhodné nejlépe 

neidentifikovatelné porotce s publika proto, abychom se vyhnuli osobním 

sporům. To, ţe má porotce osobní preference nelze pochopitelně vyloučit. 

Za zmínku ještě stojí situace vzniklá na finále v roce 2008. Jeden z diváků-

porotců nepreferoval nikoho ze soutěţících a všem uděloval velmi nízká 

bodová ohodnocení k nelibosti soutěţících i některých diváků. Moderátor 

vyslyšel apely z publika i z řad soutěţících a vyzval porotce-diváka, aby 

přišel na pódium a své hodnocení zdůvodnil. Tak se skutečně stalo a 

porotce-divák, lze konstatovat, ţe s dávkou velké odvahy, před plně 

obsazeným sálem brněnského klubu Fléda (cca 500 diváků), své jednání 

obhájil. Je třeba připomenout, ţe soutěţící nezískají svým vítězstvím jen 

prestiţ ve slamové komunitě a případně se objeví v televizním vysílání, ale 

vítězství ve finále je také spojeno s finanční odměnou. 

 

3.9 Soutěž 

 

Slam poetry. Třískací poezie, nebo, jak to překládají v převráceném 

slovosledu Němci, bitva v poezii (Poetry Slam, respektive Poesie Schlacht). 

Jak tomu rozumět? Co je to poezie, jsem nevěděl nikdy, a nevím dodnes. 

Snad proto, ţe ti, kteří tohoto termínu uţívají (a tedy snad vědí), o něm 

hovoří natolik poeticky, ţe prase aby se v tom vyznalo. O bitvách, ať o těch 

vojenských nebo o sportovních grand slamech, toho taky moc nevím. Zato 

třískání, to je moje krédo – povaţuju jej za základ tvorby vůbec a třískám  

                                                                                                                            
opodstatnění. Závěr Kopáčova příspěvku je uţ trapný aţ k pláči. Jeho pokus sdělit čtenářům, ţe jsem 

jako organizátor akce a MC pořadu měl „své důvody― k tomu, abych někoho tlačil k vítězství, svědčí 

o tom, jak uvaţuje on sám. Kopáč zapomněl zmínit, ţe Vít Kremlička vydal svou poslední knihu 

stejně jako Palla v nakladatelství Petrov. Třetím ze soutěţících, který vydává své knihy v 

nakladatelství Petrov, je Jaroslav Píţl. Mně konvenuje nejvíce Píţlova poezie a jeho způsob 

přednesu. Píţl skončil sedmý. Vedle čtyř mladých lidí, které jsem viděl poprvé v ţivotě, jsem do 

poroty nominoval také Věru Jirousovou, u které jsem si mohl být předem jist pouze jednou věcí – ţe 

nemá ráda texty Mariana Pally. URL http://www.novinky.cz/kultura/17288- skandal-na-slam-poetry-

boj-na-ostri-noze.html. On line 24. 9.2010. 
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s radostí do všeho. To by bylo, abych z toho něco nevytřískal, říkal jsem si 

cestou na brněnské kolo slamu.
126

  

 

Takto to vyjádřil Tomáš Vtípil a zvítězil v roce 2004. 

Pravidla slamové soutěţe vycházejí z americké verze oficiálních pravidel 

(The Official Rules of National Poetry Slam Competition). Počínaje rokem 

1991 (první ročník National Poetry Slam) jsou tato pravidla revidována 

organizací PSI, ale výraznější úpravy se zatím neprojevily. 

Téma prezentovaného útvaru je naprosto libovolné, kaţdý z účastníků však 

musí předvést svou vlastní, autorskou tvorbu. Do soutěţe se můţe přihlásit 

kaţdý, kdo má zájem. 

Soutěţící nesmí pouţívat ţádné rekvizity, jako jsou například hudební 

nástroje a kostýmy, za jejich pouţití mohou být penalizováni. 

 

Generally, poets are allowed to use their given environment and the 

accoutrements it offers – microphones, mic stands, the stage itself, chairs 

on stage, a table or bar top, the aisle – as long as these accoutrements are 

avilable to other competitors as well. The rule concerning props is not 

intended to squelch the spontaneity, unpredictability, or on-the-fly 

choreography that people love about the slam, its intent is to keep the focus 

on the word rather than objects.
127

 

 

Marc Kelly Smith se vyjadřuje k problematice pouţívání rekvizit při 

vystoupení poněkud jednodušším způsobem a poukazuje na rekvizitu jako 

prvek, který vnáší do soutěţe faktor nesouměřitelnosti:  

 

What if someone brings a ten-piece orchestra onstage? Or poodles? How 

will you judge an orchestra against a solo poet reciting a villanele?
128

 

 

                                                 
126 VTÍPIL, Tomáš. Hlavně nebýt za literáta! In. Literární noviny. 2008. č. 24. s. 56 

127 SOMERS-WILLETT, S. The Cultural Politics of Slam Poetry: Race, Identity, and the 

Performance of Populal Verse in America, Michigan: The University of Michigan Press, 2009, str. 

142 

128 SMITH, M., KRAYNAK, J. The Complete Idiot s Guide to Slam Poetr. New York: Alpha Books, 

2004. s. 32 



 

 

81 

 

Maximální moţnou délkou vystoupení pro kaţdého z aktérů jsou tři minuty. 

Smith hodnotí tento časový interval jako dostačující k tomu, aby publikum 

mělo šanci dostatečně posoudit slamerův výkon a zároveň bylo ochráněno a 

ušetřeno nekonečných a bezohledných výstupů aktérů, kterým pramálo 

záleţí na reakcích obecenstva:  

 

Prior to the slam it was not unusual for a poet to tax an audience´s patience 

with a fifteen-minute poem of questionable aesthetic value. Stage hogs who 

cared little about the people they inflected their words upon, or the other 

poetslined up waiting to read, would drain every ounce of patience from an 

audience and kill any chance for those who followed to succed. The Three-

Minute rule put a limit on how much bad verse a poet could spew before the 

hook appeared in the wings to yank him out of the spotlight. It also became 

the basic time unit of the competition itself.
129

 

 

Po vypršení tříminutového časového limitu následuje deset vteřin určených 

k zakončení výstupu, o uplynutí těchto deseti vteřin navíc je účastník 

penalizován za nedodrţení vymezené doby určené k prezentaci. 

Maximálním časem pro jednotlivé výstupy jsou čtyři minuty, jakmile 

vyprší, konferenciér soutěţe vyzve dotyčného účastníka k ukončení 

výstupu. 

Konferenciér v ţádném případě nesmí svými výroky ovlivňovat porotce při 

jejich hodnocení. Porota je obvykle vybírána konferenciérem či některým  

z organizátorů soutěţe přímo z přítomného publika před samotným 

zahájením soutěţe – počet členů poroty se pohybuje od pěti do deseti. 

Porotci hodnotí jednotlivá vystoupení slamerů po jejich skončení a výzvě 

konferenciéra čísly v hodnotě od 1 do 10, přičemţ 10 je nejvyšší moţné 

ohodnocení. Soutěţ probíhá obvykle ve dvou kolech, soutěţící s nejvyšším 

součtem hodnocení z obou kol se stává absolutním vítězem. 

„Kdyţ vyhraješ, já smekám, ale to vítězství strč si někam. Kdyţ se kouknu 

na paty Onderků a Pitrů, co je to těch třicet litrů?―
130

 V americké podobě 

                                                 
129 Tamtéţ, s. 33. 

130 URL http://www.sedmicka.cz/brno-vyskov/clanek?id=247113. Online 5. 4. 2011 
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soutěţe jsou také obvyklá týmová klání soutěţících, v českých podmínkách 

se tento model zatím neujal. Nejen v České republice je soutěţ SP spojena  

s finanční odměnou, Martin Reiner Pluháček stanovil výhru pro vítěze 

prvního ročníku soutěţe (2003) ve výši 10 000 Kč, od druhého ročníku byla 

pak částka zvýšena na 30 000 Kč a tak tomu dodnes. 

Kromě všech negativních průvodních jevů, které jsou obecně spojeny s 

formou soutěţe, má její podoba pro základní strukturu a organizaci SP 

velký význam. Prostřednictvím soutěţe se objevují noví slameři (bohuţel 

ne slamerky). Prvek soutěţivosti je integrální a nezbytnou součástí SP, 

teprve potom se mohou konat různé exhibice, SP s hudbou apod. Vedlejším 

produktem snahy mnoha slamerů o dosaţení co nejvyššího počtu bodů, 

popularity mezi diváky, či vybudování si kariéry na základě mediální 

pozornosti, která je vítězům věnována, je bohuţel vzrůstající homogenita 

témat, stylů a přístupů. 

 

Někdy, i kdyţ ne vţdy je fthonos autory tohoto období moralizován jako 

nemesis — spravedlivé rozhoření‗. 

Mezi primitivní provinění v podobě příliš velkého úspěchu a jeho potrestání 

závistivým boţstvem se vkládá morální spojovací článek: úspěch plodí 

koros — nadměrné sebeuspokojení člověka, jemuţ se příliš dobře daří —  

z něho pak zase vyrůstá hybris, zpupnost ve vyjadřování, v jednání, a 

dokonce i v myšlení.
131

 

 

Někteří slameři docházejí k závěru, ţe jejich vystoupení vlastně nemohou 

být původní, osvěţující a přínosná a jako příčinu označují samotnou SP, 

která podle nich pozbyla prvky autenticity, originality a diverzity a byla 

okleštěna na pouhou honbu za body, slávou a mediální popularitou. Soutěţ 

můţe také motivovat k přehnanému projevu. 

 

Morální reinterpretace postihuje také starodávnou myšlenku závisti 

(fthonos) bohů, která se zakládá na představě, „ţe přílišný úspěch, zvláště 

pokud se jím člověk vychloubá, ho vystavuje nadpřirozenému nebezpečí―, 

                                                 
131 DODDS, E. R.: Řekové a iracionálno. Přeloţil Ondřej Prokop. Praha. OIKOYMENH 2000. s. 40 
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tedy myšlenku, která „se nezávisle na sobě objevila v mnoha odlišných 

kulturách a je hluboce zakořeněna v lidské přirozenosti.
132

 

 

Kaţdého, kdo něco vytváří, zajímají ohlasy na jeho dílo. Poněvadţ je SP 

záleţitostí daného prostoru a času, právě forma soutěţe umoţňuje 

nejrychlejší zpětnou reakci a vytvoření potřebného napětí. A navíc forma 

soutěţe není nic, co by nesouviselo s uměním. Uţ ve starověkém Řecku 

byly při mnoha událostech — řekněme náboţenských oslavách — 

vyhlašovány soutěţe, v jejichţ rámci byli nejúspěšnější autoři, zpěváci, 

tanečníci apod. odměňováni cenami. Například divadelní představení při 

slavnostech zvaných Lénaje v době Periklově měla taky soutěţní ráz, jako  

v Řecku téměř všechno, a uváděly se při nich prakticky jen nové kusy, 

takţe díla athénských dramatiků byla psána původně pro jediné 

provozování. A i zde existovala vybraná porota, která rozhodovala o vítězi. 

Na druhé straně to ovšem neznamená, ţe vţdy vyhraje ten nejlepší. 

Demokracie přináší i své omyly. Samozřejmě ţe se najdou slameři, kteří se 

snaţí publiku zalíbit, ve většině případů to ovšem publikum pozná a 

neakceptuje. I za poměrně krátkou historii SP v České republice se 

vyskytují takoví, kteří se snaţí napodobit ty, kteří jsou ve slamu úspěšní, ale 

v posledku to většinou stejně vyzní jako parodie. Ve SP je kaţdý sám za 

sebe. 

 

3.10 Zábavné = špatné? 

 

Zábavnost je oblíbeným terčem kritiků SP, ale i někteří slameři se proti ní 

vymezují. „Zábavnost? Já nepotřebuju, aby si lidi strašně řehtali,― říká Bio 

Masha
133

 a Bohdan Bláhovec dodává: „Opravdu uţ fungují určité recepty, o 

kterých vím, ţe kdyţ je pouţiju, tak to vystoupení bude fungovat a lidi se 

budou bavit a já sklidím kýţené ovace. Ale zároveň mám občas pocit, ţe to 

je v rozporu s mým vnitřním náhledem na to.―
134

 

                                                 
132 Tamtéţ. 

133 Osobní rozhovor autorky s Marií Černíkovou. 

134 Os Fléda. Rozhovor s Bohdanem Bláhovcem. www.slampoetry.cz . 2007. Online 24. 5. 2011 
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Srozumitelnost, lidovost a popularita by neměly být povaţovány za faktory, 

které automaticky vylučují kvalitu. Je popularita s uměleckými měřítky 

neslučitelná? Jeden z cílů SP je být konzumovatelná a přístupná, publikum 

nehodnotí sloţitost. Ne vţdy ale znamená, ţe ten, kdo vyhrál, je i nejlepší. 

Někteří slameři kalkulují a ví, ţe publikum ocení např. aktuální komentář. 

Slamer usiluje o to, aby získal pozornost publika, a proto někteří z nich 

kladou důraz na zábavnost, v tomto ohledu má SP blízko k showbyznysu, 

který ovšem sama zároveň kritizuje.  

Objevují se prvky dramatičnosti, soupeřivosti, zrychlování. Stává se však, 

ţe slova vyslovená tichým hlasem mohou získat víc pozornosti neţ 

exaltovaný řev. 

Pobavení lze dosáhnout dalšími celou škálou různých způsobů. 

Autoritativním hlasem, rytmy inspirovanými hip hopem, prvky beat boxu, 

upozorněním na jedinečnost autora. Vzhledem k prostředí, kde se obvykle 

soutěţe konají (bary, kluby, kavárny, venkovní prostranství) je potřeba 

opravdu přimět publikum k poslechu. Marc Smith, Slam Papi, kdyţ bylo 

potřeba zaujmout, skákal často po stolech i ţidlích. Někdo předvádí tanec, 

akrobacii. Tyto taktiky samozřejmě vzbuzují vlnu kritiky i od samotných 

slamerů; jde o to zavděčit se za kaţdou cenu i na úkor obsahu. 

 

Celkový dojem: nic převratně nového. Směsice podbízivosti a sprostých 

výrazů, exhibicionismu bez podtextu, snaha šaškovat, ale i ukázat své nitro 

třeba v nadsázce. Málokdy přesvědčivé, občas zazněl určitý apel. Pokud 

byly texty zajímavější, pak zase byly předneseny komorněji a neprosadily se 

(viz někteří naši básníci). Vyhrál praţský účastník, který v závěru 

vystoupení splnil, co nabízel v tirádě o prdeli. Ukázal ji, a holou. I kdyţ já, 

se svým drsným rapovým blues, jsem taky nedopadl nejhůř. Poučení pro 

příště: nutno promlouvat k divákům, udrţovat s nimi kontakt, zaujmout je 

osobní výpovědí, vyváţeně sladit šaškovství s váţností a myšlenkou, přidat 

dobrý humor, vyuţívat pauz k nekýčovému projevu. Ne vţdy exhibice 
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vyvolávající odezvu v divácích získá vysoké bodové ohodnocení. (Plzeň, 17. 

11. 2006).135 

 

Náhodný návštěvník podobných vystoupení můţe dojít k závěru, ţe SP 

udělala z poezie karneval.  

Tyto excesy jsou však v poslední době stále řidší, zdá se, ţe formální 

stránka slam poetry se do jisté míry stabilizuje. K „zábavnosti― slam poetry 

se vyjádřil Tomáš Kůs: 

 

Staţené kalhoty a nahý zadek (to se opravdu stalo) uţ dneska nezabodují. 

Zhruba tři čtvrtiny diváků chodí pravidelně, přičemţ mají docela jasnou 

představu o tom, jak má slam vypadat. Diváci také projevují mnohem více 

přející pozornosti. Nebudeme si lhát, ţe ve slam poetry nejde o zábavu. 

Inteligentně se bavit však není ţádná ostuda.
136

 

 

3.11 České slamové ženy 

 

Mam takovej ráda obrat kolem šumí les les les... to ss dělá ten mech.. leze 

ze mě švédovanej jeníček mařenka „ je je jeníčku, vylez na jedličku, uţ 

vidim špičku, podobásetvýmu líčku, mlíčku…― ruralistyckej sofŤas ala 

bezruč.. tosem tam podstatě předvedla, pak ţe toho Jeníčka seţeru, ale 

mačakár fastydyjár, uţ sem nevěděla, cojeco, zaklínadlo takjakotak.. 

kouslasem se doruky f tom vytrţení… řikali: vy češi ste expresivní, před 

měsícem tu Váša házel drdolem…
137

 

 

V roce 2003, na prvním ročníku soutěţe SP v brněnském regionálním kole, 

bylo dohromady 13 soutěţících, z toho 3 ţeny – Bára Přidalová, Taťána 

Kuxová a Magdaléna Havlová. 

                                                 
135 J. Č. Ulrich (*1936) je básník, prozaik, dramatik, herec i reţisér Divadla pro Nepřítomného 

Diváka a souboru Amceth, ţije v Plzni. 

136 KŮS, Tomáš. Host č. 12/2012. 

137 Popis vystoupení Bio Mashi na mezinárodním poetry slamu v Madridu. Archiv autorky. 
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Od té doby ţeny do bojů o přední místa v soutěţi nezasáhly aţ do roku 

2008, kdy se v praţském regionálním kole soutěţe SP umístila jako třetí 

Marie Černíková, která si říká Bio Masha.138 

V tomtéţ kole se ještě objevila další ţena, a to Monika Serbusová. 

 

Exhibici zahájila Monika Serbusová vystoupením, které lyrickým podáním i 

obsahem odkazovalo kupodivu ke klasickému přednesu a recitaci. Pravým 

kontrapunktem jí vzápětí byla druhá soutěţící Bio Masha, chrlící své 

evidentně nepřipravené, občas skoro aţ nezúčastněně působící komentáře 

monotónním, nevzrušeným hlasem, silně kontrastujícím se sociálním aţ 

existenciálním nábojem jejích monologů, uspořádaných ve velmi volný 

verš.
139

 

 

Uvedená citace z recenze na slamovou exhibici v praţském Rock Café 

(2010) dokládá, ţe obě dívky slamovou platformu neopustily. Pozastavím 

se u Bio Mashi, jelikoţ se z ní stala výrazná postava českého slamu. 

Přestoţe v české soutěţi zatím nezvítězila, je pravidelně zvána na 

nejvýznamnější exhibice. Změna pravidel v roce 2010 (od roku 2010 

postupují z praţského regionálního kola první tři slameři) zajistila Bio 

Mashi účast na finále poprvé. Pravidelně se v regionálních kolech v Praze 

nebo v Plzni umísťuje jako druhá nebo třetí. Zato na mezinárodním slamu  

v Budapešti získala první místo, reprezentovala českou SP v Madridu a ve 

Varšavě.
140

 

Bio Masha si svá vystoupení částečně připravuje, ale z větší části se jedná o 

improvizaci. 

 

Jak ve slam poetry , tak i v Urpopu potřebuji napětí, které vzniká v ten 

moment. Adrenalin. 

                                                 
138 Bio Masha jiţ byla v této práci několikrát citována. 

139 KOVÁŘ, Václav: Přátelské souboje jazykem. 25. 10. 2010.URL. 

http://www.literarni.cz/rubriky/zive/reportaze/ 

pratelske-souboje-jazykem_8005.html. On line 14. 3. 2011. 

140 Citace v úvodu této kapitoly je Bio Mashin záznam z vystoupení v Madridu. Archiv autorky 
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Ţe se to divákům / posluchačům líbí / nelíbí , ţe na mě pak divně koukají, ţe 

se za sebe stydím, ţe se mi někdo přizná, ţe taky trochu píše, nosí kravatu 

nebo zkoušel sbalit holku citacema Baudelaira... fyzický záţitek.
141

 

 

Zmiňovaný Urpop je další z aktivit slamerky. Jedná se o rytmický přednes, 

slamové básně, ovšem občas s hudebním doprovodem. V této formaci Bio 

Masha vystupuje společně s Matějem Samcem.
142

 „URPOP jeNe pop, ta 

ušní špína veřejných prostor. Ne postpop. Urpop, objektivní jako červená 

knihovna. Hledá pralátku. Otevírá nitro. Původní. Cesta. Unplugged,― říká 

Bio Masha, která je doktorandkou Divadelní fakulty praţské AMU, kde 

vystudovala obor scénografie. 

 

Zajímá ji, jak lidi vypadají, tváří se a chovají, jak se prezentují a chtějí být 

prezentovaní. Zajímá jí pop a sociální sítě, profilový fotky lidí, videoklipy a 

časopisy. O tom všem slamuje a rapuje s různými lidmi, hlavně se skupinou 

Chodská junta, s Mc Taktikou a s Matějem Samcem. Urpop je název celého 

jejího výzkumu. Písnička se dá vymyslet rovnou na pódiu. Koncert můţe být 

třebas na autobusové zastávce. 

Divadlo přece dávno není v tom baráku s polstrovanými sedadly, stejně 

jako ţivot není seriál v televizi. Nebo?
143

 

 

Jiţ jsem uvedla, ţe Marie Černíková navštěvovala sedm let lekce 

dialogického jednání Ivana Vyskočila a tuto průpravu povaţuje za dobrý 

základ pro svá vystoupení. Dále k přípravě slam poetry uvádí: „ Spíš jsem 

jenom tak chodila ulicemi a mluvila nahlas.― Je jedním z pozoruhodných 

zjevení české slamové scény, na vývoji jejich vystoupení je patrně neustálá 

práce se slovem, čím dál lépe zaţitého rytmizování slov (poučení z rapu), 

jistota pódiové prezentace získaná častým vystupováním. 

Slameři si nedostatek ţen na scéně nahrazují různými způsoby, např. Jakub 

Foll vystoupil na mezinárodní akci Ms. Slam poetry,
144

 jejímţ cílem bylo 

                                                 
141 SAMEC, Matěj. ČERNÍKOVÁ, Marie. URPOP Stará theorie. Od uţivatele facebooku Urpop 

True dne 19. březen 2011 v 4:52. Pouţito s dovolením autorů pro účely této práce. 

142 Matěj Samec je v poslední době nejvýraznějším moderátorem slamových akcí. 

143 ČERNÍKOVÁ, Marie. URL. http://www.amaterskascena.cz/cl-mlada-scena-2011-110518223020. 

Online 15. 6. 2011 
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povzbudit české slamerky, jako ţena (převlek, jméno). Také Jiřina Příč, o 

kterém se zmíním v další kapitole, vystoupil na brněnském regionálním 

kole a identifikoval se jako ţena. Dalším případem je báseň Ţena, která 

napomohla v roce 2008 Janu Jílkoví k vítězství ve finále. 

 

Když se vrátíme k finále 2008, jak tě napadla ta role ženy? 

Ten text má delší historii, protoţe byl připraven na exhibici někdy v červnu 

v Praze. Vůbec k tomu, abych napsal text, tak potřebuji deadline. Potřebuji 

vědět, ţe se blíţí nějaká akce a před ní jsem schopný něco vymyslet. To 

téma vychází z dávné historie, kdy mě někteří mí kamarádi povaţovali za 

poloviční holku, za zţenštilce a homosexuála. Takţe to je zpracování tady té 

hry s mými kamarády, kteří mě tím neustále popichují. Coţ začalo uţ  

v dobách na konci gymnázia, ţe se k tomu zase vracím, kdy všichni 

sportovali nebo chodili do posilovny a já jsem četl nebo psal básničky. Tam 

to začalo a bylo to inspirací pro téma ţeny v muţském těle. Samozřejmě to 

téma odkazovalo i k situaci v českém slamu, kdy se neprosazují holky. 

 

Proč myslíš, že to tak se ženami v českém slamu je? 

Já nevím. Zčásti třeba i náhodou, protoţe znám několik holek, které, kdyby 

se k tomu dostaly, tak by podle mě měly velkou šanci uspět. Zatím k tomu 

třeba neměly odvahu, nebo já nevím. V tom je pro mě určitý díl náhodnosti. 

Nemůţu říct, ţe by pro to ţeny neměly smysl, protoţe herečky, zpěvačky, 

performerky a tak dále jsou vynikající. Buď na to tedy nedokáţu odpovědět, 

nebo je to podle mě náhoda, doufejme, ţe se k tomu ţádná výrazná holka 

zatím ještě nedostala.
145

 

 

Je potřeba konstatovat, ţe v době rozhovoru Jan Jílek ještě neznal Bio 

Mashu. 

 

 

                                                                                                                            
144 Více v praktické části práce. 

145 O. s. Fléda.Rozhovor s Janem Jílkem. URL. http//. www.slampoetry.cz. 2008. Online 15. 1. 2011. 
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3.12 Protesty, postoje, poezie, právo, pravda 

 

Jsem primát/ jsem tvor/ jsem primátor./ Jsem narkomanem moci/ pasu 

město s geniem loci. 

 

„A tohle jsem tam řekl s upřeným pohledem do očí Pavlu Bémovi, coţ byl 

asi vrcholný záţitek mé slamové kariéry,― pochvaluje si Bohdan Bláhovec. 

25. března 2010 se zúčastnili slameři Bohdan Bláhovec, Bio Masha, Matěj 

Samec demonstrace Beton na Prahu.
146

 

 

Vše se v dobré obrátí zakratičko, kdy získáváš moţnost vystoupit na 

demonstraci před praţským magistrátem, tato, nazvaná BETON NA 

PRAHU reaguje na velice málo férové jednání praţských zastupitelů 

ohledně schvalování veřejností neprodiskutovaných, avšak význačných 

změn v územním plánu Hlavního města, demonstrace se ţelbohu realizuje 

dvě hodiny před jednáním zastupitelstva, neboť hodinu ranní devátou si jiţ 

zamluvila KDU-ČSL pro vyjádření nespokojenosti se zamýšleným 

přerušením všech jednání tohoto zastupitelstva aţ do voleb. Jak ovšem 

víme: Dobrý den je, kdyţ máme pouze jediný na přípravu vystoupení, a to 

ţel pouze jen jeho konec.
147

 

 

Přípravu na slamový protest a hledání témat popisují Matěj Samec a Bio 

Masha tak výstiţně, ţe povaţuji za důleţité uvést celý text: 

 

…svou Dobrou noc zasvětíme studiu městských blogů, zaujme nás 

samozřejmě zejména Pavel Bém, jistě téţ rozhovor s Janou Ryšlinkovou  

v ČRo6, hovoříme o kauze OpenCard a zvláštním poměru investic Hlavního 

města do automobilové vs. veřejné dopravy, nesrovnatelném s jinými 

evropskými městy, jsme potěšeni Milanem Jančíkem, který navrhuje zrušit 

pruhy vyhrazené tramvajím, aby lidé na cestě do práce mohli ještě méně 

šlapat na brzdu a v Karmelitské se mohli prohánět třeba ve dvou pruzích 

                                                 
146 SAMEC, Matěj, ČERNÍKOVÁ, Marie. URPOP Stará theorie. Od uţivatele facebooku Urpop 

True dne 19. března 2011 v 4:52. Pouţito s dovolením autorů pro účely této práce. 

147 Tamtéţ. 
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vedle sebe, vzrušíme se moţností zkrátit provoz metra minimálně o půl 

hodiny, neboť v noci se přece, jak dobře víme, má spát, a ne trajdat po 

městě, a ušetřili bychom rádi my, daňoví poplatníci, tímto krokem takový 

balík peněz, který by byl vhodný pro investici do reklamy Dopravního 

podniku, do helem pracovníků Metrostavu, kdyby čirou náhodu na ně zase 

něco padlo, či do přesunů detoxikačních center směrem z města třeba 

někam na Moravu, neboť toho smradu z feťáků na ulici uţ máme fakt dost, a 

tímhle by se to určitě vyřešilo, coţ nám pan Jančík tvrdí ve svém plátku 

Pětka MČ Praha 5, jenţ rádi na křídovém papíře (na nějţ ţádné jiné noviny 

nemají finance) čteme, a dozvíme-li se na primátorově blogu ještě později 

informaci o alkoholických excesech Romana Skamene, nemůţeme 

nesouhlasit s jedním z pravicových fanoušků pana Béma, který tvrdí, ţe pan 

primátor „bloguje jako kniha.
148

 

 

Samotnou akci pak oba výše jmenování popisují takto: 

V osm ráno tedy protestujeme proti vší pomalosti v ulicích města, vyjádříme 

nesouhlas se zbrzďujícími přechody pro chodce, na nichţ oberlení důchodci 

stráví třeba hodinu (i víc), lobujeme za konečné řešení stařecké otázky a za 

přesun všech důchodců mimo Prahu, vyzýváme podnikatele ke stavbě ještě 

vyšších domů, dalších garáţí, zvýšení povolené rychlosti v centru města, 

odstranění zbytečné zeleně a omezení nebezpečné veřejné dopravy – tzv. 

„socky― či „mastné tyče―, v níţ se zdrţují ponejvíc osoby páchnoucí, 

špinavé, staré a nepřizpůsobivé. Vystoupení ukončuješ větou „Víme, co 

chceme―, a později čteme o podivné rezignaci českého umění po r. 89 na 

současnou politickou situaci a současné politické dění.
149

 

 

 

 

 

                                                 
148 Tamtéţ. 

149 Tamtéţ. 
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3.13 Hudba v ulicích, slameři a buskeři150 

 

21. červen byl vyhlášen jako Svátek hudby. Jediný den v roce proto mohli 

pouliční umělci vystupovat v centru Prahy bez omezení. Happening se stal 

zároveň i protestem proti strategii magistrátu, který určil muzikantům jen tři 

místa, kde můţou beztrestně hrát. Iniciativa Buskerville formuluje své 

poţadavky v těchto bodech: 

 

Jako nutnost vnímáme zejména: 

a) Zrušení povinnosti ţádat v případě hudebního či artistického vystoupení 

o zábor místa ve veřejném prostoru na ulicích a náměstích Prahy. 

b) Iniciaci rozumné diskuse o moţnostech a omezeních či smysluplné 

regulaci veřejného hudebního, divadelního či artistického vystupování  

v ulicích a případně i metru města Prahy, podobně jako je tomu v jiných 

evropských městech.
151

 

 

V rámci buskerské happeningové akce „Svátek hudby 2011― která 

upozornila na nemoţnost volných kulturních akcí ve veřejném prostoru, se 

uskutečnila i Slam poetry Exhibice na které vystoupili: Bohdan Bláhovec, 

Bio Masha, Havel Husák, Honza Kistanov, Barbora Rihak, Mrucziwak, 

Monika Serbusová, akci moderoval Matěj Samec. 

Je potřeba zmínit, ţe podobný protest se odehrál v červnu 2010  

v brněnských ulicích a jedním z jeho hlavních iniciátorů byl Tomáš Vtípil 

(vítěz druhého ročníku soutěţe SP). 

 

Spontánní protest brněnských pouličních hudebníků ukázal, ţe spoustě lidí 

není jejich osud lhostejný a ţe tak mohou ovlivnit komunální politiky: 15. 

června městská rada schválila, ţe výjimku z protiţebrací vyhlášky opravdu 

dostanou. Zajímavé je, ţe podobný zájem se probudil také v Praze, kde 

                                                 
150 Busker – pouliční hudebník, komik; tento termín se v České republice mezi mladými lidmi 

pouţívá i v grafice basker. 

151 Happening. Evropský svátek hudby v ulicích Prahy.URL 

http://www.nyx.cz/index.php?l=events;l2=2;id=8539. On line 28. 6. 2011. 
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buskeři mají velmi tvrdé podmínky uţ dlouho a dosud se zdálo, ţe to nikomu 

nevadí.
152

 

 

Podle Bláhovce by měl být slamový text společensky angaţovaný. „Můţe 

podstatné problémy podávat ve zvláštním absurdním aţ humorném obalu,― 

uvádí.
153

 Bio Masha vnímá slam jako moţnou platformu k vyjádření 

protestu či nespokojenosti, Jakub Foll dodává: „Tak něco z oblasti snů: 

slamovat s naší partou v přímém přenosu z parlamentu.―
154

 

 

 

Guerrilla comunication, art a Bio Masha 

„Guerrilla
155

 communication― je „neobvyklý druh sdělení nebo intervence 

na veřejných prostranstvích―.
156

 Tato forma komunikace bývá pouţívána 

pro svůj účinek v mnoha oblastech, od politických protestů aţ po umění. 

Vstupuje do běţného prostředí města a vyuţívá efektu překvapení, aby 

oslovila co nejširší publikum. Nejpouţívanější formou guerrilla 

communication představuje právě street art pracující s prostředím města 

jako s nástrojem komunikace. 

„Guerrilla art― přináší politické poselství, nabourává konvenci nebo existuje 

pro „pouhé― potěšení divákova oka.
157

 Svým způsobem ostře vystupuje 

proti komerci a s ní spojené reklamě. 

Jejím účelem je vyprovokovat recipienta k reakci na daný podnět. Forma 

guerrilla artu má ve většině případů ilegální podobu a svým 

nekompromisním poselstvím nutí kolemjdoucí diváky věnovat pozornost 

sociálním, politickým i kulturním konfliktům, ke kterým se vyjadřuje.
158

 

                                                 
152 ZÍTA, Dalibor. Buskerum bude hej? In. Nový prostor č. 355, s. 4 

153 Rozhovor s Bohdanem Bláhovecm ze dne 25. 5. 2011. Příloha A2. 

154 Rozhovor s Jakubem Follem ze dne 25. 5. 2011. Příloha A3. 

155 Pojem „guerrilla― pochází ze španělského guerra (válka) a lze ho přeloţit ve smyslu „drobná 

válka―. Jednalo se o speciální bojovou taktiku malých válečných oddílů. Viz The New Encyclopaedia 

Britannica. Volume 5. s. 544. Ve městech měla podobu anonymních politických odbojů, které 

oslovovaly velké mnoţství lidí a vyhýbaly se cenzuře. Přeloţila autorka. 

156 FOLDYNOVÁ, Adéla. Ulice jako kolbiště a pole střetu zájmů aneb Street art, reklama a guerilla 

communication. URL http://youth.obrazar.com/ob-vrana/ulice.phtml.13. 12. 2008. On line 12. 6. 

2011. 

157 DELANA. Guerrilla Art Versus Guerrilla Advertising: What‘s the Difference? 

158 155 FERRELL, Jeff. The World Politics of Wall Painting. In FERRELL, Jeff – SANDERS, 

Clinton. Cultural criminology [online]. Boston: Northeastern University Press, 1995. 365 s. ISBN 1-

55553-236-5. 24. června 2009 URL 
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Praha – Portrét nedávno zesnulého Milana Paumera, který patřil ke 

skupině bratří Mašínů, se nakrátko objevil na pilíři Barrandovského mostu. 

Na legálně poskytnutou plochu graffiti kreslířům Paumerovu podobiznu 

namalovala divadelní scénografka, která si říká Bio Masha. Byl to prý 

momentální nápad. 

„Pro mě je důleţité, aby všechno, co dělám, bylo aktuální,― uvedla o 

streetartovém impulsu. „Bylo mi v tu chvíli jedno, co si kdo pomyslí, 

protoţe jsem věděla, ţe něco říkám. Asi si to nesu z divadla – chci prostě 

rychlou reakci, vést dialog.
159

 

 

„Umění ve veřejném prostoru, street art, plní tu funkci, kterou má mít, tedy 

reagovat na aktuální věci, které se kolem nás dějí,― komentoval čin historik 

výtvarného umění Tomáš Pospiszyl. 

„Mašínům i Paumerovi fandím,― říká autorka graffiti Bio Masha, „celá 

debata mi přijde podivná, jak někdo můţe pochybovat o statečnosti? 

Připodobňuji to k debatě, kdy lidé, co jedí maso, někomu vytýkají, proč on 

ne. A končí to tím, ţe kytky mají přece taky duši. 

Prostě to, ţe sem tam někdo umře, tak jeţišmarjá, já obdivuju tu statečnost, 

je to pro mě trochu i romantické.―
160

 

Nijak jí nevadí, ţe Paumerův portrét za pár dní někdo překryl jinou 

kresbou. Ke street artu to patří a na jejím vyjádření to nijak neubírá. „Street 

art není ţádné umění, které bude jednou v nějakém muzeu, ale je to součást 

dialogu,― souhlasí s ní i Pospiszyl. „Patří k tomu, ţe za dva tři dny malbu 

překryje nějaká jiná, moţná důleţitější, neţ byla ta předtím. Street art je 

především prostorem demokracie, moţností hovořit o tématech, o nichţ lidé 

chtějí.―
161

 

 

                                                                                                                            
<http://books.google.com/books?id=NnQx2_586TAC&pg=RA1-

PA177&dq=Guerrilla+art&lr=&hl=cs#v=onepage&q=Guerrilla%20art&f=false>. s. 177178. 

159 ČT 24: Milan Paumer jak o garfitti měl být poctou statečnosti. URL 

http://www.ct24.cz/kultura/98469-milanpaumer-jako-graffiti-mel-byt-poctou-statecnosti/On line 23. 

2. 2011 

160 Tamtéţ. 

161 Tamtéţ. 



 

 

94 

 

3.14 Váša a Landa 

 

Na regionálním brněnském kole SP 28. 10. 2008 v brněnské pasáţi Alfa 

vystoupil/la kromě jiných soutěţících Jiřina Příč, muţ, který má potřebu 

zdůrazňovat své pochybnosti o vlastní identitě, takţe balancuje mezi 

muţským a ţenským rodem. Vlastně si tímto způsobem mohl dovolit 

ţenské líčení a tak trochu kostým. Toto však na jeho / jejím vystoupení 

nebylo podstatné. 

Nejdůleţitějším prvkem jeho výstupu byla aktuální reflexe tehdy velmi 

problematického působení Daniela Landy v Národním divadle v Brně a 

uvedení jím reţírované hry Tajemství zlatého draka. Proti tomuto dění se 

zvedla vlna protestů. Petr Váša dokonce sepsal protestní prohlášení, které 

kolovalo mezi kulturní komunitou v Brně a ta s podobnou váhavostí jako  

v osmdesátých letech podepsala či nikoli. Jiřina Příč pojal / a své 

vystoupení jako souboj Daniela Landy s Petrem Vášou a nazval / a je Váš 

Landa. V jednu chvíli hovořil/a za Daniela Landu, coţ demonstroval/a 

změnou hlasu a úklonem doprava, a posléze promlouval/a jakoby ústy Petra 

Váši s úklonem na druhou stranu. 

V kontextu SP je toto vystoupení výjimečné, a to hned z několika důvodů. 

Prvním je jiţ zmiňovaná stylizace muţe do ţenského oblečení a líčení. Bylo 

porušeno pravidlo bez kostýmu a rekvizit, či nikoliv? Jiřina Příč nemohl / a 

být diskvalifikován/a, protoţe prostě můţe být transvestitou, a tudíţ je tato 

stylizace jeho přirozeností. Organizátoři slam poetry nekontrolují doklady, 

ani pohlaví přihlášených. 

Jiřina Příč zvolil/a také formu dialogu, coţ bylo dosud v české slam poetry 

velice neobvyklé, a k tomu ještě mluvil/a za dvě jiné osoby. Nicméně 

dialog byl jeho/její vlastní tvorbou. Za nejdůleţitější prvek tohoto 

vystoupení povaţuji ovšem jeho aktuálnost a okamţitou reakci na problémy 

blízkého okolí. V této chvíli není podstatné, ţe souboj obou „soupeřů― 

v podání Jiřiny Příč končí v podstatě remízou, ale podstatným je fakt, ţe 

aktér v rámci soutěţe SP poukázal a vyjádřil názor na aktuální situaci.
162

 

                                                 
162 Záznam vystoupení Jiřiny Příč je dostupný na URL http://www.napric.cz/cs/rozhovory/jirina-pric-

slam-poetry. 
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Co vlastně svou performancí Jiřina Příč komentoval/a? 

V roce 2009 Petr Váša přece jen zaujal politický postoj, který jej přiměl k 

iniciování petice, která měla vyjádřit nesouhlas s působením Daniela Landy 

v brněnském Národním divadle. 

Mluvím o politickém postoji, jelikoţ tak tuto svou iniciativu sám Váša  

v našem společném rozhovoru pojmenoval, v roce 2008 to však 

pravděpodobně cítil jinak: 

 

„Neuvaţujete, ţe se nějak spojíte se zastupiteli ze Strany zelených, kteří 

jsou rovněţ proti uvádění Landovy hry?― 

„To mě nenapadlo. Moje prohlášení je soukromým počinem, týká se spíš 

estetiky neţ politiky. Oceňuji, kdyţ se k němu připojí kdokoliv, ale chtěl 

bych udrţet formát zveřejněného osobního stanoviska.― 

 

Rozhodně nechci chytat Petra Vášu za slovíčka, jde o to, proč měl Petr 

Váša, který si vytvořil svůj vlastní svět fyzického básnictví, potřebu  

z tohoto světa veřejně vystoupit. Na tento postoj má pochopitelně nárok. 

Kaţdý má dnes moţnost veřejně vyjádřit veřejně svůj nesouhlas s jednáním 

kohokoliv, v tomto případě příspěvkové organizace města Brna, kterou 

Národní divadlo v Brně je. Petr Váša v tomto případě vystoupil  

z alternativního, paralelního světa a zapletl se s příslušníky populární 

kultury a jejími propagátory. „Jste pro či zákaz Landovy hry všude, nebo 

vám jen vadí, ţe to bude v brněnském Národním divadle?‖ ptá se redaktor a 

Petr Váša odpovídá:  

 

Zakazování je to poslední, co bych poţadoval. Mám pocit, ţe spojení  

s Národním divadlem má jaksi „posvětit― image Daniela Landy jako 

úctyhodného „národního umělce― produkujícího mimořádně kvalitní a 

oduševnělá díla, proti čemuţ se rozhodně ohrazuji. Nechávám stranou 

argument, ţe se tak má dít za peníze daňových poplatníků, na coţ mě 

opakovaně upozorňuje spousta lidí;nejsem lakomý. Pokud by se ale tvůrci 

                                                                                                                            

Online 25. 3. 2011 
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Draka rozhodli přesunout své aktivity do nějakých komerčních prostor, 

nepovaţoval bych to za špatný nápad.
163

 

 

Povaţuje tedy Petr Váša prostor Národního divadla v Brně za platformu, 

kterou by mohl vyuţít pro prezentaci fyzického básnictví? Ostatně proč ne, 

je pedagogem JAMU a spolupracuje s budoucími herci. Přesto mi to nějak 

nesedí, základním problémem je zřejmě forma protestu. Petice, kterých  

v době komunismu statečně podepsal několik, přestávají mít v dnešní době 

smysl. Měli bychom se naučit protestovat jiným způsobem. Protest Marie 

Černíkové, Bohdana Bláhovce a Matěje Samce na demonstraci proti Pavlu 

Bémovi je výraznější, akčnější. Navíc pouţili formu SP, které se věnují. 

Petr Minařík, známá postava brněnského kulturního dění a také organizátor 

Měsíce autorského čtení
164

 ve svém blogu komentuje Vášovo počínání 

následovně: 

 

...Teď se ale objevila na internetu petice (jak brněnské) Nevítám, kterou 

sepsal literát a hudebník Petr Váša (www.nevitam.cz). Váša a spolu s ním 

uţ několik desítek signatářů apeluje, abychom do našeho krásného a 

pěkného brněnského kulturního nivó nepouštěli něco tak špinavého a 

zdegenerovaného, tedy Daniela Landu. Z toho mám obavu. Copak se 

všichni ti signatáři zbláznili? Budeme sepisovat petice, které budou určovat 

dramaturgický program divadla? Kaţdý účinkující na prknech, která 

znamenají svět, bude předkládat doklady od lustračního osvědčení aţ po 

očkovací průkaz? Kde se vzala ta víra, ţe právě my můţeme určovat, co 

bylo, je a bude součástí jakéhokoliv kulturního prostředí?
165

 

 

                                                 
163 http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=603301 

164 Literární festival Měsíc autorského čtení existuje od roku 2000. Tradičně probíhá v červenci a 

zahrnuje dvě programové linie, jedna reprezentuje domácí literaturu a druhá písemnictví jiné země (v 

předcházejících letech například Kanada, Francie, Bělorusko či Rakousko). Hlavní program Měsíce 

autorského čtení představuje denně dva spisovatele, čestného hosta z dané země (letos Polsko) a 

domácího autora či autorku (v roce 2011 Čechy i Slováky). V průběhu let se Měsíc autorského čtení 

proměnil z původně nadšenecké akce v pevnou součást letního kulturního programu v Brně a Ostravě 

a vzhledem k mimořádnému zájmu se organizátoři rozhodli festival rozšířit i do dalších měst i mimo 

území České republiky. Měsíc autorského čtení 2011 probíhá v Brně, Košicích, Ostravě a Wrocławi, 

denně v době od 1. 7. do 3. 8. V kaţdém městě týţ program jen s denním zpoţděním. URL 

http://www.autorskecteni.cz/2011/cz/o-festivalu. On line 18. 6. 2011 

165 MINAŘÍK, Petr. Nevítám nevítám URL http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/petr-

minarik.php?itemid=3224. 19. 4.2008. On line 11. 5. 2011 
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3.15 Mediální a oficiální podpora slam poetry 

 

A kdyţ uţ chcete před komercí utéct, navštívíte nějakou tu 

undergroundovou akci, oproštěnou od všeho pozlátka. Upřímnou a 

bezprostřední. Třeba jako je Slam poetry. Ale i na takové akci nastane 

chvíle, kdy moderátor řekne: „Je tu ČT a natáčí nás, tak prosím o trochu 

víc emocí.― Proč? Někde uvnitř té zajímavé myšlenky je skryta i touha po 

tom stát se známou, gigantickou akcí podobnou festivalu v Glastonbury a 

navíc, buďme pragmatičtí a nezapomeňme, ţe i tahle malá akcička s 

výborným, ale nedotaţeným nápadem si na sebe musí vydělat.
166

 

 

Tolik uvádí Láďa Konečný, editor www stránek nekultura.cz. 

Ortodoxní zastánci DIY kultury by mohli namítat, ţe některé akce SP jsou 

podporovány dotacemi oficiálních institucí, např. Ministerstva kultury, 

Statutárním městem Brno atd. Další námitkou by mohla být skutečnost, ţe 

slameři i organizátoři SP se nedistancují od vystupování v masových 

sdělovacích prostředcích. Jedná se však především o rozhovory, anonce na 

jednotlivé akce, případně krátké ukázky tvorby. Film reţisérky Zuzany 

Piussi Myslím, tedy slam
167

 spíše dokumentoval jeden ročník soutěţe SP a 

upozornil na to, ţe v České republice SP existuje, a třeba motivoval někoho 

z diváků ČT 2, aby se tomuto fenoménu začal věnovat. 

 

3.16 Stand up comedy jako součást pop kultury 

 

Zatím však nedošlo k ţivému přenosu SP či přímo soutěţe v masových 

sdělovacích prostředcích. V roce 2009 se sice pokusili reţiséři Filip 

Remunda a Vít Klusák (produkční společnost Hypermarket) České televizi 

nabídnout formát soutěţe SP, ale nebyli „naštěstí― úspěšní.
168

 Osobně 

                                                 
166 URL http://www.nekultura.cz/editorial/kultura-bez-komerce.html. Online 25. 6. 2011 

167 Myslím, tedy slam. Reţie: Zuzana Piussi Scénář: Zuzana Piussi a Lenka Zogatová, Česká 

televize, Studio Brno 2009 

168 Za tímto účelem pomohlo Občanské sdruţení Fléda oběma reţisérům uspořádat v praţském 

experimentálním prostoru NOD slam poetry, tato akce byla snímána a poskytnuta ČT jako tzv. 

pilotní díl připravované televizní soutěţe. 
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zastávám názor, ţe formát soutěţe prezentovaný v České televizi by SP 

uškodil. 

Směřovala by více ke komerci a lidovosti ve špatném slova smyslu. Došlo 

by k poklesu úrovně a vývoj SP v České republice by se zastavil. Příkladem 

budiţ televizní show stanice HBO Na stojáka. Jedná se o stand up comedy, 

kde lze najít několik shodných rysů s SP. Podstatný rozdíl ovšem spočívá  

v tom, ţe účastníky pořadu Na stojáka jsou ve většině případů profesionální 

herci, kteří vystupují na zakázku televize. Poté co jsou uvedeni v programu 

Na stojáka televizní stanice HBO, objíţdějí Českou i Slovenskou republiku 

a produkují více či méně zábavnou show za poměrně vysoké honoráře. 

Názorným příkladem vývoje účinkujícího „z lidu―
169

 z pořadu Na stojáka je 

kariéra Miloše Knora. 
170

 

 

Ovšem základním posláním televizního pořadu Na stojáka je pobavit 

televizní diváky. Zábavná sloţka je jednou z moţných motivací slamerů, 

ale v ţádném případě ne tou hlavní. Slamerovi skutečně postačí tuţka a 

papír, případně zrcadlo a nahrávací zařízení. Pokud se jedná o improvizaci 

na daném místě, je vybavením slamera jen jeho běţné oblečení. Také 

samotná organizace akcí SP neklade na pořadatele vysoké finanční nároky. 

Televizní pořad Na stojáka zde uvádím nejen jako příklad moţné 

komercializace produktu umění, ale i proto, ţe se svým formátem SP 

                                                 
169 Stand-up komik Miloš Knor je objevem pořadu Na stojáka. Svoji kariéru baviče odstartoval 

teprve před třemi lety, kdy, jak sám říká, sesedl z náklaďáku. Jeho úspěch je pro něj stále 

překvapením, vystupuje se svojí vlastní show, moderuje televizní pořad a nejvíce ho baví vystoupení 

před publikem. URL.http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1176221164-uvolnete-se 

prosim/210522161800019/obsah/114895-milos-knor/ Online 10. 6. 2011 

170 Miloš Knor debutoval v roce 2007 v pořadu „Na stojáka― HBO. Jeho povídku „Poprvé― vidělo od 

té doby přes 2 miliony uţivatelů internetu. V roce 2008 zaloţil uměleckou agenturu KOMICI s.r.o. 

KOMICI s.r.o. sehráli premiérové představení s názvem „KOMICI s.r.o.― 29. 1. 2008 v Českých 

Budějovicích. Od té doby se KOMICI s.r.o. etablovali na pódiích divadel a klubů v celé ČR a hráli 

jiţ i v Bratislavě. Od září 2009 hraje Miloš i své vlastní představení s názvem „OneKnorShow―. Dvě 

hodiny Miloše Knora je dost, nebo málo??? (Zatím jsem vţdy přidával!*) V přímém přenosu 

moderoval se Zuzanou Bubílkovou opening TV Barrandov. Byl autorem a moderátorem pořadu 

„KnorTime― na TV Barrandov.Na téţe televizi byl spoluautorem a hercem ve skečové show „KOKO 

TV―. Spolu se Zuzanou Bubílkovou byl autorem a protagonistou série „Hašteření―. S Ivou 

Pazderkovou moderoval vyhlášení ankety „Král bílé stopy― ČT4 (live). Dvakrát se objevil v roli 

moderátora hudebního pořadu „Musicblok― na ČT 2. Účinkoval v Silvestrovské show ČT 1 v roce 

2009. Je spoluautorem knihy „KOMICI s.r.o.― Od roku 2010 moderuje zábavnou show „Rande 

naslepo!― TV Prima. 14. 5. 2010 byl hostem Jana Krause v „Uvolněte se, prosím―. Spolupracuje na 

všech dílech soutěţe „Česko Slovensko má talent―. Je oblíbeným moderátorem / bavičem různých 

společenských akcí. URL http://www.milosknor.cz/?id=bio. Online 24. 2. 2011 
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okrajově podobá – jeden člověk na pódiu, časový limit vystoupení, naţivo 

před publikem. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe aktéři SP se masovým sdělovacím 

prostředkům nevyhýbají, zejména pokud se jedná o reklamu jednotlivých 

akcí, ale ţádné médium ke své produkci nepotřebují, a tudíţ je nepostrádají. 

Komunikace mezi příslušníky skupiny, která se o SP zajímá, probíhá 

zejména prostřednictvím internetu (webových stránek a Facebooku) SP 

lehce koketuje s prostředky ― masové kultury‖, ale mnohem blíţe má, podle 

mého názoru, k DIY kultuře. 
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4. Harmonizace krajnosti. Petr Váša jako jeden 

z výrazných inspiračních zdrojů české slam poetry 

 

Fyzický básník, hudebník, performer, pedagog Petr Váša byl v osmdesátých 

letech minulého století znám především jako vůdčí osobnost hudebních 

skupin Z kopce a Ošklid. Patřil k bliţšímu okruhu spolupracovníků divadla 

Ochotnický krouţek. Petr Váša vyzkoušel spolupráci nejdříve s kapelou 

Uzený koleno, poté zaloţil dvě vlastní skupiny, zahrál si divadlo, napsal 

diplomovou práci o českém kubismu, absolvoval vojenskou prezenční 

sluţbu, a po roce 1989 se stal solitérem. Nemám zde na mysli Vášův 

společenský, ale především umělecký ţivot. Básník Jaromír Typlt píše  

v reflexi na Vášovu tvorbu na počátku devadesátých let. 

 

Všechno své zachránil tím, ţe to vztáhl k sobě, vtáhl do sebe, zvnitřnil a 

vydal z vlastního. Cestu k tomuto obratu si otevřel nově pochopenou 

tělesností. Sobě nástrojem, zesilovačem, rezonátorem, trýznitelem i 

trpitelem, sobě především vším.
171

 

 

Petr Váša tedy dotáhl principy DIY téměř k dokonalosti a ještě je překročil. 

Pro něj platí „Udělej si sám― a ještě navíc „Sám to víš a umíš nejlíp―. Nejde 

o ironické konstatování, Váša je jediným představitelem ţánru, jehoţ 

základy postavil vlastními silami...  

 

Večer fyzického básnictví – průřez historií originálního uměleckého ţánru, 

spojujícího poezii, hudbu, divadlo a prvky výtvarného umění v neobvyklou 

syntézu. 

Váša je také teoretikem a pedagogem vyučujícím metodou fyzického 

básnictví:172 Fyzické básnictví jako pedagogická metoda, soubor 

pohybových, hlasových, řečových a grafických cvičení; jako názor na ţivot, 

metafora svobodného tvůrčího postoje člověka ke světu a jeho hledání 

přirozené celistvosti. „Trans-latina― jako poetické esperanto, futuristická 

                                                 
171 TYPLT, Jaromír: Zbytek uţ vykonají výkřiky. 1993. Archiv autorky. 

172 URL http://www.petrvasa.cz/ On line 14. 5. 2011 
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praevropština. Fysis (řecky) – příroda; Poesis (latinsky) – poezie, básnictví, 

z řeckého poein – dělat, činit, tvořit.
173

 

 

S lehkým pousmáním také poznamenává, ţe je pravděpodobně jediným 

fyzickým básníkem na světě:  

 

Nedávno jsem vystupoval v New Yorku s básníkem a performerem Paulem 

Millsem a on mi nadšeně říkal, ţe tam nikdo nic takového nedělá. V New 

Yorku vědí o všem, takţe teď to mám oficiálně potvrzeno (směje se).
174

 

 

Důvody, které ho k této „samostatnosti― vedly, vidí Váša jednak v dětství a 

hlavně v začátcích své hudební dráhy. O svém působení ve skupině Uzený 

koleno mluví jako o fascinujícím záţitku, a to zejména proto, ţe ačkoli po 

domácku zhotovené nahrávky jejich skladeb zůstaly často nedokončené, 

přesto si členové tohoto „DIY kolektivu― dali obrovskou práci s designem 

obalu a celkovým provedením. Kazety byly doplněny leporelem  

s fotografiemi a texty. Podle Váši byly ve výsledném tvaru produkty 

Uzenýho kolena po výtvarné a tiskové stránce na mnohem vyšší úrovni neţ 

to, co poskytoval oficiální hudební trh v tehdejším Československu.
175

 

Podotýká ovšem, ţe tato dokonalost byla motivována vzdorem proti 

tehdejšímu reţimu. My vás k ničemu nepotřebujeme, dokáţeme být 

soběstační! Stejné heslo by mohlo zaznít třeba na Czechtecku
176

 nebo 

bychom je mohli slyšet od lidí kolem Silver rocket.
177

 

                                                 
173 Tamtéţ. 

174 Tuto skutečnost zmínil Petr Váša i v našem společném rozhovoru ze dne viz příloha. 

175 Jedná se o rok 1982. Rozhovor s Petrem Vášou ze dne 5. 6. 2011. Příloha A1. 

176 CzechTek byl největším festivalem freetekno scény v České republice. Konal se kaţdoročně od 

roku 1994 pravidelně poslední víkend v červenci. Zatím poslední byl CzechTek 2006, v roce 2007 se 

nekonal a na „oficiálních stránkách― se objevilo prohlášení o tom, ţe se uţ pravděpodobně ţádný 

další ročník neuskuteční. V počátcích šlo o akci pro desítky nebo stovky lidí, v poslední době se 

rozvinul ve velký festival pro tisíce lidí z různých zemí Evropy (aţ 40 000 v roce 2003), nicméně 

stále si uchoval svou původní atmosféru. Hudebně jde o festival různých nezávislých odnoţí 

elektronické hudby s převahou freetekna. O pořádání CzechTeku se vedou rozsáhlé spory, které v 

posledních letech provází velký zájem médií. U CzechTeku neexistuje oficiální pořadatel a neplatí se 

vstupné; je pořádán tak, ţe kaţdý účastník spontánně přispívá k chodu festivalu. Příznivci poukazují 

na svobodnost a nekomerční povahu takového přístupu, kritici naopak na to, ţe tak rozsáhlá akce 

nemůţe bez organizovaného řízení splnit poţadavky platných zákonů (hygienické limity, ochrana 

přírody a soukromého vlastnictví, autorská práva atd.). URL http://cs.wikipedia.org/wiki/CzechTek. 

On line 14. 6. 2011 

177 Ahoj média! My jsme Silver Rocket. Vydáváme desky, děláme koncerty. Některý koncerty jsou 

tzv. „větší― neţ ostatní – třeba Dinosaur Jr., Melvins, Shellac, Isis nebo Mono. V případě těchhle akcí 
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„Díky tomu, ţe se liším, tak jsem osvobozen od nutnosti se halasně 

vymezovat vůči něčemu“
178

 

Petr Váša sice rockové prostředí zcela neopouští, hraje se skupinou Ty 

syčáci a Hudba Praha, ale jeho hlavní činností, nebo lépe prostředkem 

uměleckého vyjádření, je fyzické básnictví. Tak Váša pojmenoval metodu, 

která mu umoţňuje zúročit a rozšířit vlastní poznatky, které získal častými a 

úspěšnými hudebními produkcemi v minulosti 

i současnosti. Zejména pak působení ve skupině Ošklid, blíţící se jiţ 

divadelní produkci, která více připomínala Burianovy voicebandy
179

 neţ 

vystoupení rockové skupiny, mohla poslouţit Petru Vášovi k přípravě a 

realizaci nové tvůrčí metody. 

 

Celkově je OŠKLID vyvrcholením snahy dodat hudebnímu představení 

dramatický tvar, jeho charakter „stroje― či „útvaru― se však této snaze do 

jisté míry příčí, kdyţ se celek místo dramatičností řídí spíše skvělou 

sehraností. Váša se ocitl před rozporem zákonitě, jako kaţdý tvůrce, který 

důsledně rozvíjí svou cestu a zakazuje si uhnout či zpomalit. Vyřešení 

                                                                                                                            
se nám obyčejně schází řada bizarních „ţádostí o akreditaci―. Obyčejně ze serverů a tiskovin, o 

kterejch jsme v ţivotě neslyšeli. Novináři chtějí volnej vstup, protoţe si otevřeli stránku s pozvánkou 

na webu Silver Rocket, udělali Ctrl + C a pak přes Ctrl + V dali tu pozvánku na svůj web, případně 

do svého časáku. Děkujeme za pomoc při propagaci, ale nevíme, proč by tohle mělo zástupce médií 

opravňovat k tomu neplatit vstupný. Jak to s náma funguje: spolupracujeme s médiama, který známe 

a ke kterejm cejtíme důvěru. Ale co je hlavní – tyhle média nám pomáhají i s propagací těch tzv. 

„menších― koncertů a nedělají to jen proto, aby se jejich zástupci dostali zadara na koncert. 

Nepodporujou jen „sexy― kapely ze zahraničí, ale i místní. Zástupci těchhle médií mají pochopitelně 

volnej vstup na koncerty, protoţe obvykle vyhoví naší prosbě a pokusí se např. zrecenzovat desku 

kapely, která tu má hrát. Jinejma slovama: vybíráme si média, kterejm rádi vyhovíme při akreditaci. 

Není nám příjemný, kdyţ nám média nařizujou, ţe právě jejich zástupci by měli bejt akreditovaný. 

Nemyslíme si, ţe lidi, co píšou recenze, mají automatickou kvalifikaci k tomu bejt na guestlistu. 

Jestli patříte mezi média, s kterejma takhle nespolupracujeme – dá se to změnit. Moţná se jen 

neznáme. Nechceme se uzavírat. Napište nám na uv@silver-rocket.org a určitě domluvíme způsob, 

jak si vyjít vstříc a jak udělat, abyste byli akreditovaný na koncerty, o který máte zájem. Jen se 

prosím připravte na to, ţe nám jde především o kontinuální spolupráci: to znamená i pomoc s 

propagací tzv. „menších― koncertů. Jednou za rok zveřejnit pozvánku na koncerty Dinosaur Jr. nebo 

Melvins, který stejně moc propagace nepotřebujou – to není to, co hledáme. Díky, těšíme se na 

spolupráci!!! Silver Rocket. URL http://www.silver-rocket.org/ofisl/media/. On line 23. 2. 2011 

178 Rozhovor s Petrem Vášou ze dne 5. 6. 2011. Příloha A č. 1 

179 Voice-band, někdy i voiceband je odborný divadelní pojem, jenţ vyjadřuje sborovou recitaci (tedy 

recitaci většího počtu osob najednou jeho obdobou je pravděpodobně sborový spěv) nějakého 

literárního (a to nejen poetického) textu tzv. synkopickou technikou, která v rytmu a intonací jevištní 

řeči napodobuje běţné hudební vyjadřování. Velkým propagátorem a inovátorem tohoto stylu 

recitace předválečném v Československu byl ve 20. a 30. letech 20. století známý avantgardní 

divadelník a hudebník Emil František Burian (otec písničkáře Jana Buriana), který je i původcem 

tohoto slova, jeţ pochází z anglických slov voice = hlas a band, = kapela/orchestr. V roce 1972 E. F. 

Burian zaloţil stejnojmenné recitační těleso. Samotné pouţití voicebandu v divadelní hře také 

souviselo především s tehdejším rozvojem a rozmachem tehdy nových divadelních a literárních 

směrů: dadaismu, futurismu a poetismu, 
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tohoto rozporu se (bez nadsázky) rovná hrdinskému činu, protoţe je 

nelítostným soubojem s vlastním uměleckým zaloţením, kde jde na jedné 

straně o to, nevzdat se dosaţených výrazových prostředků, na druhé straně 

o nutnost vyvést tyto prostředky z nebezpečí zplanění.
180

 

 

Poznamenává dále Jaromír Typlt ve své studii o Petru Vášovi, kde se často 

odkazuje na Antonina Artauda a cituje jej. 

 

Nejsem alternativní, chci být nativní 

Za hlavní inspiraci fyzického básnictví povaţuje Váša kaţdodenní ţivot, 

dějiny různých uměleckých oborů, religionistiku, psychologii a biologii. 

Jeho úplným prvopočátkem byly příleţitostné ţertovné recitace básně 

Lokomotivám se motají kola, hlasově a pohybově dramatické parodie na 

ruský futurismus. A dodává: „Nedávno jsem si přečetl takový souhrn 

hypotéz o tom, jak vystupovali antičtí básníci předklasické doby, a zjistil 

jsem, ţe se tomu dost moţná hodně podobám. V současném kontextu asi 

vypadám extravagantně, ale pravděpodobně je to něco, co se dělalo uţ 

velmi dávno, něco, co vychází z naší přirozenosti.―
181

 

Pozastavme se však u Antonina Artauda, protoţe jeho na tehdejší dobu 

naprosto převratné myšlenky mají svou platnost i ve vztahu ke slam poetry. 

Antonin Artaud byl malířem, kreslířem a divadlo podle jeho představ mělo 

mít (zejména pod vlivem záţitků z představení tanečního divadla z Bali) 

schopnost vrátit evropskému divadlu kontakt se současným ţivotem. Mělo 

skoncovat se zastaralými konvencemi a pomocí gesta, pohybu a rytmu 

přimět diváka k vnitřní aktivizaci jeho potlačeného podvědomí a 

k objektivní sebereflexi. Artaud usiloval o totální fyzické odevzdání  

v umění a ţivotě, o ryzí divadelnost, obnovující původní, očistný charakter 

divadla. 

Podle očitých (nebo vlastně spíše auditivních) svědectví vyslovoval Artaud 

glosolalické pasáţe jakoby italsky a vůbec o nich můţeme říci, ţe vypadají 

                                                 
180 TYPLT, Jaromír. Zbytek uţ vykonají výkřiky. 1993. Archiv autorky. 

181 POVOLNÝ, David. Petr Váša: fyzický básník veršující v translatině URL 

http://info.muni.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1750&Itemid=95.4. 3. 2010. On 

line 20. 6. 2011 
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dosti „indoevropsky―. Pravděpodobně jde o velice zhuštěný výraz 

vybudovaný na kombinaci francouzštiny, italštiny a řečtiny,
182

 kteréţto 

jazyky Artaud jiţ od dětství ovládal, neboť jeho rodina sídlila po určitou 

dobu 

ve Smyrně. To by také odpovídalo jeho touze po „dokonalém jazyku― 

zlatého věku dětství. V ţádném případě ovšem nejde o nějaké esperanto 

nebo o obdobu Tolkienovy elfské řeči, neboť Artaud slova mezi verzemi 

různě pozměňuje, přehazuje, spojuje a komolí. Také Petr Váša vytváří svou 

translatinu, mezinárodní jazyk, který pouţívá především při svých 

vystoupeních v zahraničí.  

 

V Hobartu, hlavním místě Tasmánie – to je nejjiţnější město na zeměkouli, 

kde kdy vystupoval český performer – přišel nějaký člověk a říká: „Uţ 

umím dvě česká slova. Myko a Logo.― (smích) Kdyţ jsem hrál v posledním 

roce ve Španělsku, lidi tam byli nadšení. Bylo vidět, ţe rozumí úplně 

všemu.183 

Já pouţívám jen úplně jednoduchá slova vypsaná ze slovníku, ale Španělé 

vyslovují stejně jako my i Němci, tam je srozumitelnost, myslím, 

stoprocentní. Ale pořád mě zajímaly anglofonní země. A New York mi 

udělal radost. První vystoupení bylo úspěšné, tak jsem zkusil i sloţitější 

věci. Ale vůbec mě nenapadlo, ţe tam mají španělštinu zaţitou. Ukázalo se 

tedy, ţe mé texty v primitivní latině fungují i tam.
184

 

 

Základní myšlenkou fyzického básnictví je vytváření komplexního jazyka, 

osobního a univerzálního zároveň, originálně propojeného s tradicí. Na 

počátku to vypadalo jako hlasově-pohybová „animace― textů v češtině, pak 

jako akční poezie vytvářená z trosek češtiny, latiny, světových jazyků a 

                                                 
182 Na CD FetishNow! pouţila skupina Dekadent fabrik hlas Antonin Artauda, mimo jiné hraje ve 

skupině Mikuláš Chadima, který se skupinou Mch Band patřil k alternativnímu proudu v české 

hudbě. Jiţ mnoho let jedna z nejvýznamnějších postav české alternativní scény, spolupracuje 

s mnoha zahraničními hudebníky ( Rusko, Velká Británie, Japonsko...) Ve svých kapelách ( 

Extempore, nyní MCH Band ) je nejen hráčem a zpěvákem ale i autorem hudby. Poznámka autorky. 

183 Ve Španělsku vystupoval Petr Váša v roce 2009 v rámci projektu Slam poetry jako nový fenomén 

v mezinárodní komunikaci na mezinárodním poetry slamu v Madridu reprezentoval českou SP. 

184 STRNAD, Radek. Petr Váša: Vytvořil jsem mezinárodní řeč, říkám jí translatina 

http://kultura.denik.cz/umeni/petr-vasa-vytvoril-jsem-mezinarodni20100320.html 20. 3. 2010. On 

line 22. 4. 2011. 
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umělé řeči, pak jako „ozvučená pantomima― s náznaky slov a bezprostřední 

reagování na zvuky a situaci v terénu („řeč světa―), v poslední době to 

působí jako směs toho všeho, přeloţená do trans-latinského mýtu o 

Dvojčeti Z Písně (Tom Van Song), ztělesnění alter-nativity. 

Inspirací a metod z rozličných avantgardních proudů bychom mohli najít 

mnoho, připomněli jsme jiţ Antonina Artauda, ale můţeme mluvit i o 

dadaistech, Karlu Teigem a jeho poetismu, jiţ zmíněném E. F. Burianovi a 

Ladislavu Novákovi. „Někteří diváci označují to, co dělám, termíny jako 

futurismus nebo konkrétní poezie. Vyhovuje mi to. Tuto tradici respektuji 

Ladislava Nováka, Ernsta Jandla [...] Ludvík Kundera schválil mé počínání 

jako čistý dadaismus,― potvrzuje Petr Váša.
185

 

Ladislav Novák, avantgardista ţijící v Třebíči, de facto rovněţ pracoval na 

principech Udělej si sám. Petra Vášu povaţoval za svého pokračovatele.
186

 

Byl ironikem s obrovským citem pro parodování literárního a později i 

výtvarného umění. Publikovat začal aţ na začátku let šedesátých. Jeho 

sbírky byly v Rudém právu kritizovány, ale to se jiţ tehdy začínalo chápat 

jako pocta. Ve stejné době se ale začínal prosazovat jako výtvarník a na 

tomto poli dosáhl velkých úspěchů. Paradox je v tom, ţe jako výtvarník byl 

absolutní samouk. Vlastně ani ţádné výtvarné školení nepotřeboval, protoţe 

zvolil takový výtvarný obor, kde se obrazy nemalovaly, ale lily přímo  

z plechovky a nůţky a lepidlo byly důleţitější neţ tuţka a štětec. A tak se 

to, co se od nepaměti pokládalo za důleţité, stalo zanedbatelným.  

Z básnictví přenesl do výtvarna lyrismus, nikoli v čisté formě, ale ironické a 

sofistikované. Prozrazují to názvy jeho děl, jako například Monstrance 

blahoslavené vagíny, Vzlet ašurobabylonského anděla či Oltář heretiků. Ale 

ani ten nejlyričtější a nejintimnější cyklus (nazvaný Růţe) se neobejde bez 

ironického kontextu. Jedná se o růţe z trhaného papíru, o jakousi 

modernistickou verzi růţí ze střelnice. Ladislav Novák ţil obyčejným 

ţivotem na malém městě a snaţil se nebudit pozornost. 

Své rozhodnutí ukončit dráhu úspěšného rockového hudebníka povaţuje 

Petr Váša za normální věc vývoje. Přesto mu tento krok zazlívala spousta 

                                                 
185 HULEC, Vladimír. Skoč do propasti! Praha. Praţská scéna. 2000. s. 285 

186 Rozhovor s Petrem Vášou ze dne 5. 6. 2011. Příloha A 1. 
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lidí z big beatu i mimo něj. Dost z nich mělo pocit, ţe se jim Petr Váša ve 

svých vystoupeních vysmívá, ţe si z nich prostě dělá srandu. 

Váša se nechce vůči ničemu vyhraňovat, chce se lišit. „Lišit se mě velice 

zajímá a je to základ mé přirozenosti. Vůbec mě nebaví dělat něco, co uţ 

někdo dělal. Lišení se, můţeš říct, ţe všechno, co jsem kdy dělal, bylo 

vytvořeno na základě toho, ţe jsem se chtěl lišit, ale vyhraňovat se, to mě 

naopak vůbec nezajímá.―
187

 

 

Chaos jako přechodový stav, který zprostředkovává transformaci z 

jedné formy do druhé. 

„V průběhu experimentu fyzického básnictví jsem si našel přesný systém, 

jak se pohybovat mezi póly pohybového, zvukového, řečového a výtvarného 

oboru. Bylo nutné tuto polohu najít, protoţe v počátcích jsem ţil neustále  

v určité úzkosti, zda neztrácím soudnost, hlavu a zdravý rozum,― komentuje 

vývoj svého snaţení Petr Váša. 

Váša tedy pouţívá ke své produkci minimum, lépe řečeno ţádné vnější 

prostředky, jak jiţ bylo řečeno, vystačí si sám sumarizace schopností. 

 

Setkání fyzického básnictví s „bohyní beat generation“ 

Spočiatku som anglickým slovám vôbec nerozumela a vnímala som ich len 

ako zvuky. Aţ pomaly som im začala rozumieť. Moţno práve preto je pre 

mňa zvuk slova rovnako dôleţitý ako jeho význam,― spomína autorka, ktorá 

pri performance spája svoju poéziu s dţezom. „Ostatní čítali poéziu 

s dţezom alebo ich inšpiroval, ruth weiss písala dţez do slov,― napísal o 

ruth weiss A. Ginsberg.
188

 

 

Velmi důleţité nejen pro Petra Vášu, ale i pro naši práci bylo jeho setkání  

s legendou beat generation americkou básnířkou německého původu ruth 

                                                 
187 Tamtéţ. 

188 PETRÁNSKY Ľudo ml. Počúvam zvuk slov, tvrdí beatnička ruth weiss, ktorá mala v Čechách 

svoju európsku premiéru. URL http://www.sme.sk/c/2202235/pocuvam-zvuk-slov-tvrdi-beatnicka-

ruth-weiss-ktora-malav-cechach-svoju-europsku-premieru.html#ixzz1PwDWof8t. 21. 9. 1999. On 

line 14. 5. 2011 
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weiss.
189

 „Budu vystupovat ve Washingtonu, New Yorku. Zprvu jsem nebyl 

moc nadšený, ale po vystoupení s ruth weiss v Českých Budějovicích se do 

této země těším. Uţ proto, ţe jedna americká politička po poslechu mého 

CD prohlásila, ţe by její pes z toho dostal infarkt,―
190

 uvádí Petr Váša. Na 

zámku v Lysicích se v roce 2010 uskutečnilo společné vystoupení ruth 

weiss, Ludvíka Kundery a Petra Váši. Na jedné scéně se setkala 

experimentální poezie s beatnickou a fyzickým básnictvím. 

Všechny uvedené „ţánry― zároveň můţeme povaţovat za víc neţ inspirační 

zdroje současné SP. 

Petr Kovář porovnává fyzické básnictví s SP:
191

 

 

V případě slam poetry je autorství diváka taveno v jednom kotli s tím 

básníkovým; nepřichází k vychladlému kovu, který vypadl umělci z rukou, 

na slamu divák vhání do výhně vzduch a hmotu umělci přiklepává. Oproti 

běţným vystoupením akční lyriky Ondřeje Davida nebo fyzického básnictví 

Petra Váši, která sice vyprovázejí texty ze stránek knih, ale divák je 

ukázněně přijímá jako při běţném autorském čtení, ve slam poetry je 

publikum ţivým elementem, je dovoleno a je ţádoucí, aby soutěţící 

povzbuzovalo nebo naopak dávalo najevo nelibost. 

  

                                                 
189 ruth weiss narozena 1928 v Berlíně, spojuje od poloviny 50. let jedinečným způsobem lyriku s 

jazzem. Poté, co v roce 1933 uprchla s rodiči nejprve do Vídně a v roce 1938 do USA, ţije a tvoří 

tato jazzová poetka v Kalifornii. Od roku 1998 dělá „bohyně beat generation― (San Francisco 

Chronicle) turné opět i v Evropě. 2006 obdrţela čestnou medaili města Vídeň za svou literární 

činnost. „Grandiózní řeč ruth weiss pochází z jejího klidu, klidu, který je absolutní,― ocenil švýcarský 

reţisér Stefan Weber ruth weiss jako básnířku a dramatičku. NO DANCING ALOUD se jmenuje 

jedna z jejích her, která byla uvedena minulý podzim v Dietheater Künstlerhaus. Stejně tak se 

jmenuje její poslední kniha, která vyšla v edici Exil: malá tlustá antologie jejích básní a divadelních 

her. Ruth Weiss okouzluje nezlomou energií ve svých performancích, vystupuje v klubech, dělá 

workshopy rozhovory pro rádio, tv a časopisy. Jako důkaz své nekonformity a protest proti ní 

pouţívá básnířka své jméno v psané podobě bez začátečních velkých písmen. Poznámka autorky. 

190 JIŘÍK, Jan, VOKÁČ, Tomáš. ROZHOVOR S PETREM VÁŠOU URL 

http://www.nextwave.cz/2000/tsunami/tsunami9.html. 14. 10. 2000. On line 4. 3. 2011 

191 KOVÁŘ, Petr. Poezii nechat projít varem. Literární noviny. 2008 č. 42. s. 3 
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5. Alternativní společenství v osmdesátých letech 20. 

století v Brně192
 

 

Fenomén DIY kultury úzce souvisí s pojmem alternativní kultura. 

Alternativní společenství vznikající v sedmdesátých letech i později měly  

v základních rysech poměrně jednotný názor na svět. Jejich příslušníci byli 

vzájemně rozpoznatelní. 

Výrazy „alternativní společnost―, „alternativní kultura― nebo „alternativní 

styl ţivota― se objevily v období velkého rozvoje „kontrakultury―. 

Nezbytnost změny světa skrze obnovu sebe samého a nejbliţšího okolí byla 

obsahem ideologických manifestů mládeţe téměř ve všech zemích světa na 

konci šedesátých let. „Nová levice― přichází v době největšího politického 

rozmachu a víry v moţnost větších reforem reţimu s myšlenkou změny 

vlastní kaţdodennosti uprostřed oficiálního systému. Tato myšlenka se stala 

o to populárnější, čím víc začínalo být ke konci šedesátých let jasné, ţe  

k ţádným velkým politickým změnám nedojde. V tomto období přichází 

vlna „alternativních„ myšlenek. Na rozdíl od radikálních revolučních hnutí, 

která se doţadují především makrostrukturálních změn, akcentují realizaci 

vlastních myšlenek, vlastního stylu ţivota, a to paralelně vedle existujícího 

systému nebo uvnitř něho. Změna nenastává skrze revoluci, ani 

prostřednictvím reformy, ale skrze postupný rozklad „ zevnitř―. Jednou  

z hlavních priorit alternativních komunit je rozvoj vlastních tvůrčích 

moţností. Kreativita by se měla promítnout nejen v oblasti umění, ale i  

v kaţdodenním ţivotě. Člověk by si měl uvědomovat sebe sama  

v souvislosti s druhými a hledat nové modely chování, které rozšiřují pole 

kontaktů mezi lidmi.
193

 

 

                                                 
192 K této kapitole mi byla hlavním zdrojem vlastní diplomová práce Divadlo Ochotnický krouţek 

v kontextu nezávislé kultury 80. let v Brně, vedoucí práce Mgr. Margita Havlíčková, obhájeno dne 

15. 1. 2007 na Filozofické fakultě, Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky, Masarykovy 

univerzity v Brně. O tuto práci se opírám zejména v oddílech zabývajících se tématem alternativy. 

 

193 Volně podle JAWLOWSKA, A. Wiecej niź teatr. Warszawa: Paňstwowy Instytut Wydawniczy, 

1988. s. 19–32. 
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5.1 Alternativní – profesionální umění 

S uvedenými zobecňujícími základními rysy alternativy se shoduje tvorba 

několika uměleckých skupin, vznikajících na různých místech  

v osmdesátých letech v Brně. Podotýkám, ţe pro tato společenství platí i 

charakteristika DIY kultury tak, jak je definována v předchozích kapitolách. 

 

5.1.1 Divadlo na provázku. Alternativní poetika profesionálního divadla? 

V osmdesátých letech Brno svou „alternativu―, či – chceme-li – opozici 

proti oficiální kulturní politice mělo, a to Divadlo na provázku
194

 se svým 

okruhem hudebníků, výtvarníků, teoretiků umění a dalších. Zasazení tohoto 

divadla do širšího rámce DIY kultury i alternativy by ovšem bylo poněkud 

problematické. Na čí straně stálo nové divadlo, které se utváří 

v sedmdesátých letech? Svou tvorbou explicitně nezpochybňovalo oficiální 

ideologii, občas ovšem poukazovalo na rozpor mezi zaběhlými pravidly a 

jejich vlastní interpretací. „Divadlo na provázku vychází z představy 

divadla jako divadelního a kulturního střediska, které by zaplnilo mezeru 

existující v současné době v Brně a vytvořilo nástupnou platformu pro 

mladou uměleckou generaci hledající nové umělecké vyjádření socialistické 

skutečnosti―,
195

 praví se programovém dokumentu DNP. 

Lze konstatovat, ţe divadlům obecně nešlo o radikální převrat, ale o změnu 

postoje těch, kteří rozhodovali. Úroveň kulturního ţivota v tehdejším 

Československu vyţadovala změnu a tato změna byla moţná; nástrojem 

mělo být umění – divadlo podle jejich představ. Komunistický reţim se 

zpočátku tvorby alternativních divadel (tzv. malých forem) příliš neobával, 

protoţe jejich publikum nebylo příliš početné, coţ bylo dáno uţ jejich 

prostorovými podmínkami i počtem představení. Statistická analýza 

                                                 
194 Jádro skupiny vznikajícho Divadla Husa na provázku tvořili studenti oboru činoherní reţie: Eva 

Tálská, Zdeněk Pospíšil a Peter Scherhaufer, spolu s herci Jiřím Pechou, Janou Švandovou, Alenou 

Svatošovou, Janem Vlasákem a jinými, a také s hudebníky Maxem Whitmannem, Bohušem 

Zoubkem, skladatelem Milošem Štědroněm, výtvarníky Borisem Myslivečkem, Liborem Davidem, 

fotografy Karlem Slachem a Milošem Stránským, literáty Milošem Pospíšilem, Josefem Souchopem 

a dalšími. Divadlo Husa na provázku – tehdy ještě amatérské – začíná od 15. března 1968 uvádět 

první veřejná představení v Domě umění v Brně. Do roku 1971 se divadlo jmenovalo Divadlo Husa 

na provázku. Po dubnovém plénu ÚV KSČ v roce 1969, na němţ Gustav Husák uchopil moc, byly 

všechny plakáty v ulicích Brna přepsány na „Husák na provázku―. Sdruţení bylo poté striktním 

cenzurním zásahem přejmenováno na Divadlo na provázku. In. OSLZLÝ, Petr a kolektiv. Divadlo 

husa na provázku 1968(7)–1998 (kniha v pohybu 1). Brno : Centrum experimentálního divadla, 1999 

195 Tamtéţ, r. 1971 
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prvního pravidelného hraní DNP v Domě umění za listopad a prosinec 1969 

uvádí 251 platících diváků, průměrná návštěvnost jednotlivých představení 

činila 28 osob. I kdyţ počet diváků v průběhu let narůstal, vţdy se jednalo o 

úzkou skupinu lidí a nelze v těchto souvislostech hovořit o masové účasti. 

Otomar Krejča to popisuje následovně: „Myslím si však, ţe totalitnímu 

reţimu – i kdyţ se tím nechlubí – dělají menší starosti projevy, které 

kritizují, zesměšňují, pranýřuji různé aspekty jeho chování – a tak kanalizují 

nespokojenost občanů, neţ projevy, odhalující jeho nekonečný 

antihumanismus.―
196

 Vzhledem k těmto postojům a jistému vědomí úřadů o 

nutnosti „změny― získává Divadlo na provázku v roce 1972 profesionální 

statut ve formě zřízení divadelního oddělení Domu umění. Jak je uvedeno  

v materiálech DNP,
197

 stalo se tak díky pochopení Národního výboru města 

Brna a jeho odboru kultury, jednalo se o výraz uznání, ţe divadla tohoto 

typu jsou pro kulturní rozvoj města a jeho mladé generace potřebná.
198

 

Dnem 1. 1. 1978 bylo Divadlo na provázku na základě nového divadelního 

zákona převedeno do svazku Státního divadla v Brně jako jeho pátý soubor, 

tzv. malá experimentální scéna. Divadlo tedy oficiálně existovalo, 

dosahovalo značných úspěchů u diváků a mohlo dokonce cestovat i za 

hranice. Pochopitelně se vyskytovaly problémy. Jak jiţ bylo řečeno, 

členové kolektivu DNP přistoupili na změnu názvu divadla nařízeného 

cenzurou, kaţdé představení muselo projít schvalovacím zřízením a některé 

jeho společné projekty se spřízněnými divadly byly ohroţeny. 

Často velmi problematické bylo schvalování zahraničních zájezdů souboru, 

některé z nich nebyly povoleny. Nicméně Divadlo na provázku cestovalo, a 

to relativně velice často: 1975 – Francie – Světový divadelní festival 

experimentálních divadel v Nancy, 1976 – turné po Itálii, 1977 – turné po 

Belgii, 1979 – Polsko a Švédsko, 1980 – SSSR a Holandsko atd. 

Předchozí fakta jasně dokazují, ţe pokud označíme DNP za alternativní 

divadlo, musíme jej odlišit od undergroundových divadel. Ta nemohla 

působit veřejně a jejich představení se vţdy provozovala na bázi 

                                                 
196 redakce. Divadlo malé a velké. Svět a divadlo, roč. 1, 1990, č. 1, s. 38–50. 

197 OSLZLÝ, Petr a kolektiv. Divadlo husa na provázku 1968(7) –1998 (kniha v pohybu 1). Brno : 

Centrum experimentálního divadla, 1999, r. 1972. 

198 Vedoucím odboru kultury města Brna byl v té době otec reţisérky Evy Tálské, Rostislav Tálský. 
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konspirativnosti. Podobně tomu bylo i s hudební produkcí sedmdesátých a 

osmdesátých let. Uvedené skutečnosti si nekladou za cíl sníţit či 

zproblematizovat tvorbu DNP, ale jedná se spíš o upřesnění a demytizaci 

proklamovaných politických postojů. 

Chápeme-li „alternativní― jako vymezující se vůči umělecké i politické 

oficialitě a vůči převládajícímu estetickému a etickému názoru, který v jisté 

době a společnosti panoval, pak můţeme DNP do alternativy zařadit. Ta 

byla však do jisté míry omezena, aby nedošlo k zákazu činnosti. A na této 

hranici dokázali představitelé DNP skvěle balancovat s vědomím, ţe se 

divadlo vţdy potřebuje prezentovat divákům. 

Připomínám jen skutečnost, ţe Divadlo na provázku svým způsobem 

přistoupilo na podmínky kladené komunistickým reţimem. Domnívám se, 

ţe politické postoje Divadla na provázku v sedmdesátých a osmdesátých 

letech minulého století jsou v současnosti aţ mytizovány. 

Podotýkám, ţe není řeč o uměleckém přínosu tohoto divadla a osobních 

postojích některých jeho členů např. Petra Oslzlého
199

 či Evy Vidlářové.
200

 

 

5.1.2 Oficiální i neoficiální 

S tímto postojem mám osobní zkušenost. Působila jsem v osmdesátých 

letech „na dvou frontách―, byla jsem zaměstnána na Obvodním kulturním 

středisku Brno III, kde jsem organizovala vše, co se dalo v tehdejší době 

udělat legálně. Co se oficiálně uspořádat nedařilo, jsem produkovala mimo 

zaměstnání. Jednalo se o koncerty zahraničních skupin a mnoho dalších 

akcí v Brně a okolí. 

 

5.1.3 Alternativní proti alternativě. Amatérská divadla Tak Tak a 

Ochotnický kroužek. 

Divadlo Tak tak, ve kterém se sešli jak členové Pírka, tak herci Dětského 

studia DNP. Iniciátorem vzniku tohoto souboru byl Jaroslav Šimako 

                                                 
199 SOUKUPOVÁ, Jana. Divadelník Petr Oslzlý spolutvořil ostrůvky svobody. Mf Dnes 27. 6. 2009 

str. 7 

200 Tamtéţ. 
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Ludvík. Stanislav Zajíček popisuje vznik nové komunity, která byla 

základem pro zaloţení divadla Ochotnický krouţek takto:  

 

Šimako nalezl Zdeňka Pitínského, exotického hubeňoura s nosovým hlasem, 

luhačovickým původem a fantastickou fotbalovou technikou. Tento čerstvý 

inspicient Divadla na provázku připravil montáţí veršů ruských a 

sovětských básníků scénář. Kus nazval Petrţelka Lyrické agrese. Na podzim 

téhoţ roku přistoupil na Šimakovo pozvání dále např. Stanislav Zajíček, 

který přivedl své gymnaziální spoluţáky, vášnivého obdivovatele Led 

Zeppelin (jakési anglické obdoby tehdy populárního českého souboru 

Katapult) a amerických muzikálů Petra Osolsobě a vynikajícího 

karikaturistu učebnice angličtiny Toma Rusína. Důleţitým novým členem 

byl brzy i čerstvý vysokoškolák Libor Kadlec řečený Filípek, Karla 

Křehlíková, Regina Bittová, Lenka Matoušková, kamarád Osolsobě Luboš 

Malinovský. Jediná členka souboru prošla konkurzem – Lenka 

Vybíralová.
201

 

 

Po uspořádání akce Lyrické agrese byli členové souboru vyslýchání 

Veřejnou bezpečností, na ul. Běhounské. Jiří Rambousek akci fotografoval, 

ale příslušníci VB mu film vzali, ještě týţ večer ho vyvolali a pak mu jej 

vrátili. Fotografie jsou nekvalitní a dnes jiţ těţko posoudíme, zda to bylo 

způsobeno vinou fotografujícího (Jiřího Rambouska) nebo příslušníky VB. 

Také přesné datum tohoto happeningu je pravděpodobně zaznamenáno  

v archivech VB, členové divadla Tak tak si jej nevybavují a uvádějí buď 

čtvrtek 30. 10. 1980, nebo o týden později 6. 11. 1980 (pravděpodobnější 

verze, protoţe je blíţe datu narození F. M. Dostojevského). 

V předvečer nedoţitých stodevětapadesátých narozenin Dostojevského, dne 

10. Listopadu 1980, oznámila referentka OKVS Brno I (s. Obstová) Jiřímu 

Rambouskovi (byl veden u zřizovatele jako vedoucí souboru) zrušení 

divadla Tak tak. Rambousek uvádí, ţe tuto skutečnost oznámil členům 

souboru na zkoušce dne 12. 11. 1980, a přesto se ještě zkoušelo. Nicméně 

soubor byl skutečně rozpuštěn a jeho členové pokračovali v jiných 

                                                 
201 ZAJÍČEK, Stanislav. Počátkové divadla Tak tak aneb důstojník vypravuje. Napsáno pro potřeby 

této práce. Archiv autorky. 
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uskupeních (krátká epizoda Potencionálního divadla se zřizovatelem OKVS 

Brno II, na podnět policie opět zrušeno), v různých veřejných i neveřejných 

činnostech a jádro se pak setkalo při zaloţení Ochotnického krouţku v roce 

1985. 

 

5.1.4 Ochotnický kroužek 

Kromě pěti významných inscenací Amerika, Ananas, Matka, Abrahamus 

Patriarcha, Salome, které většinou reţíroval dnes jeden z nejvýznamnějších 

českých divadelních reţisérů J. A. Pitínský, přispěli členové komunity 

kolem Divadla Ochotnický krouţek k obohacení tehdejší brněnské kultury 

na danou dobu nebývalým, ale veskrze potřebným jevem – cyklem 

inscenovaných přednášek pod názvem Výběrové příbuznosti. Všimněme si, 

ţe členové této komunity si doplňovali i vzdělání systémem „Udělej si 

sám―.  

Idea cyklu inscenovaných přednášek vznikla v první polovině r. 1988. 

Cílem těchto setkání bylo objevovat podstatné fenomény přehlíţené a 

dezinterpretované kultury, hledat nečekané vazby nebo příbuznosti 

kulturních prvků, které spolu zdánlivě nesouvisely. Nešlo však jen o to 

znovu nacházet záměrně potlačené hodnoty české a světové kultury, ale 

také vyuţít mimořádných tvůrčích a intelektuálních schopností členů a 

širšího okruhu kolem divadla Ochotnický krouţek. Z velké části zde také 

přednášeli odborníci, kteří nesměli působit na vysokých školách z 

politických důvodů. 

Na podobě jednotlivých večerů sehrála důleţitou roli ambice přesáhnout 

rámec běţné přednášky. Vznikly tak originální multimediální pořady, ve 

kterých reflexivní sloţka byla pouze jednou z linií vícevrstevnatě 

komponovaného pásma. Výsledný tvar byl souhrou všech těchto 

komponentů, ve které se různé linie projevu navzájem osvětlovaly. Tato 

především Pitínského představa se postupně vyvíjela od pořadů, které 

vlastním Výběrovým příbuznostem předcházely, aţ se dostala do fáze 

myšlenky večerů sloţitěji, múzičtěji a zejména divadelněji pojednaných. 
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Kdyţ dal Johann Wolfgang Goethe jednomu ze svých románů jméno 

VÝBĚROVÉ PŘÍBUZNOSTI, měl na mysli hlavně všechna ta tajemství 

spříznění volbou, která provázela jeho vlastní ţivot, všechny ty rozhodující 

okamţiky – jak říká Březina – které v našich mezních situacích formují 

kaţdého z nás. My dnes z takových přečtených setkání vybíráme pro náš 

cyklus výběrových příbuzností setkání značně specifická: setkání – 

především našich, moravských básníků, vesměs synů Vysočiny (a v jednom 

případě i pěvců hrdého Albiónu) – s jim blízkými umělci výtvarnými – 

malíři, grafiky a sochaři, setkání Obrazu i Slova, Slova a Obrazu, zkrátka 

skutečná setkání: Slovem i Obrazem. 

 

Jak taková inscenovaná přednáška vypadala, se pokusím přiblíţit 

záznamem, který není autentický a je pokusem o rekonstrukci. 

Dalí – Nezval 

Reţie: J. A. Pitínský 

Přednášející: Jiří Paukert 

Výprava: Tomáš Ruller 

Premiéra: 31. 10. 1988 

První přednášku pronesl historik umění (zaměstnanec brněnského Ústavu 

památkové péče v Brně) a významný básník Jiří Kuběna (přednášel však 

pod svým vlastním jménem Jiří Paukert). Tato přednáška měla impozantní 

charakter, neboť Kuběna pronesl srovnávací přednášku. Porovnával 

nejdůleţitější znaky především surrealistického a mystického období 

Salvadora Dalího a stěţejní znaky surrealistické tvorby Vítězslava Nezvala 

(Ţena v mnoţném čísle, Sbohem a šáteček, Praha s prsty deště, Absolutní 

hrobař). Identifikoval strukturální příbuznosti obou autorů především  

v metaforice a kompozici. Barevná ornamentalita Dalího pak byla dána do 

souvislosti s jazykovou ornamentalitou Vítězslava Nezvala. Kuběna však 

poukázal i na podobné strukturální příbuznosti mezi pozdějším 

schematickým manýrismem amerického období Salvadora Dalího a 

schematickou obrazností a typologií socialistického období Vítězslava 

Nezvala. Kuběna recitoval některé Nezvalovy básně s onou 

charakteristickou patetickou teatrální dikcí, která zdůrazňovala totální 

osvobozenost Nezvalovy tvorby na počátku třicátých let. Fascinující 
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divadelní účinnost mělo střídání veršovaného slova s monumentálními 

plátnovými kompozicemi Salvadora Dalího (diaprojekce). Ty se někdy 

významně zastavovaly a střídaly se sošnými scénickými kompozicemi 

členů OCHKR. Tím přednáška přesahovala podobu rétorických sdělování a 

stávala se barvitým a pestrým audiovizuálním spektáklem. 

Přednáška měla dramatický oblouk, jehoţ finále tvořila katarze s takřka 

sentimentálním vyznáním Jiřího Kuběny Salvadoru Dalímu a Vítězslavu 

Nezvalovi, v níţ měly důleţité místo i opravdové slzy Jiřího Kuběny. 

Přednáška měla velký ohlas, a to i přesto, ţe některé Kuběnovy výroky 

vzbudily pozdější polemiky (Georges Braque byl Kuběnou charakterizován 

jako druhořadý malíř). 

 

5.1.5 Vznik nové komunity, subkultury, alternativního společenství nebo 

zájmového kroužku? 

Téměř ve všech veřejně dostupných materiálech vyjadřují zakladatelé 

Ochotnického krouţku svoji rezervovanost k alternativnímu divadlu a 

hlavně k jeho manifestům a proklamacím, třebaţe se nikdy nevyjadřují  

k inscenacím DNP a nikterak je nesniţují. Termíny jako „generační 

výpověď― atd. (viz uvedené citace) stejně jako levicové ideologie 60. let a 

duch skupinových uměleckých avantgard jim však byly cizí a jeho členové 

neměli vůli vzít tyto rysy na sebe ani jako nezbytné mimikry v boji  

s totalitou. V mnohém vycházejí sice z alternativní poetiky DNP, jeho 

netradičního pojetí divadelního prostoru i inscenačních metod, které J. A. 

Pitínský, Petr Osolsobě i Jaroslav Ludvík velmi dobře znali ze svého 

působení v tomto divadle, ale bylo jim cizí brechtovské ideologizování a 

umělecké sebe-vymezování. „Ochotníci― si byli vědomi vlastní hodnotové 

rozrůzněnosti i provizornosti svého divadelního působení na samé hranici 

mezí daných státem, ale ani tato rozdílnost a přechodnost nebránila 

vytvoření volného seskupení sympatizujících, kteří chtěli dělat divadlo, 

umoţňovat veřejnosti v divadle se setkávat a komunikovat, a tak narušovat 

totalitární izolovanost, strach a pocit beznaděje. 

Domnívám se, ţe právě proto nikdo z okruhu lidí kolem divadla 

Ochotnický krouţek netouţí a nedoţaduje se uznání za boj proti totalitnímu 
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systému. Této skupině se jakýmsi zázrakem a soustředěním se na vlastní 

tvorbu podařilo potlačit vědomí všudypřítomného nepřítele – totalitního 

systému. To je v daném kontextu velice zvláštní, tato nezvyklá situace byla 

determinována především tím, ţe všichni měli svá občanská povolání a 

umění jím bylo sice tou důleţitější součástí dne, ale aţ po práci. 

 

5.2 Brněnská hudební alternativní scéna202 

 

Přestoţe poměrně dost příslušníků „nové generace― osmdesátých let v Brně 

vzešlo právě z Divadla na provázku,
203

 pociťovali potřebu se vyhranit nejen 

proti oficiální kultuře, ale i proti, řekněme předchozí, generaci samotného 

Divadla na provázku. 

Humorně a jednoduše to vyjádřil Tomáš Rusín ve svém textu: 

 

Tvrdítko, tvrdítko 

Vezmi na ty tvý city 

Tvrdítko, tvrdítko 

Nemůţeš být pořád hippie…
204

 

 

Brněnská scéna se uţ od počátku vyznačovala k dokonalosti dovedeným 

výrazným rysem alternativní hudby tehdejšího Československa – tvorbou à 

la thèse. Počínaje Ivanem Jirousem a konče Tomášem Rusínem (Pro pocit 

jistoty),
205

 Petrem Vášou, Martinem Dohnalem a dalšími existoval okruh 

hrajících nebo nehrajících ideologů, kteří se snaţili pokud moţno předem 

formulovat poselství i tvar, jehoţ prostřednictvím je toto poselství 

                                                 
202 V souvislosti s hudbou se u nás výraz „alternativní― se u nás vţil někdy ve druhé polovině 70. let 

jako označení kapel typu, Elektrobus, Extempore, Stehlík, Švehlík a dalších. Do té doby se tomuto 

typu amatérských kapel říkalo amatérské nebo experimentální, a protoţe termín „underground― si v 

té době u nás osobovala jiná skupina lidí (Jirous, Plastic People of the Universe, DG 307, Umělá 

hmota), hledalo se jiné pojmenování prakticky pro totéţ, protoţe jak soubory undergroundové, tak 

soubory alternativní neměly šanci nahrát gramofonovou desku nebo se dostat do médií (pokud se v 

médiích objevily, tak vţdy jako odstrašující příklad). I u nás tedy slovo „alternativní― označovalo 

protiváhu toho, co se hrálo v rádiu, TV a co v drtivé většině vycházelo na gramodeskách. 

203 Hodně z nich působilo v dětském souboru Pirko nebo také v Dětském studiu Divadla na provázku  

204 Text Tomáše Rusína, textaře a hudebníka skupiny Podchodem vchod a herce Ochotnického 

krouţku. 

205 Chybný údaj autora Josefa Vlčka, Tomáš Rusín byl členem skupiny Podchodem vchod. 

Poznámka autorky. 
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realizováno. Moţná to bylo dáno domácí literární tradicí různých 

poetistických a surrealistických manifestů. Brněnští intelektuálové tuto 

tezovitost tvorby naplnili beze zbytku.
206

 

 

5.2.1 Umělec nepotřebuje žádný glejt na to, aby byl umělcem. 

Rekvalifikační zkoušky ponižují. Každý se ohání Beatles, a ti ani neznali 

noty.
207

 

Srovnáme-li komunitu lidí kolem skupiny The Plastic People of the 

Universe – výtvarníky, kunsthistoriky a umělce s nepříliš bohatou hudební 

minulostí, dojdeme k závěru, ţe pro skupiny v tehdejší době, nebylo ani tak 

důleţité se dokázat vyjádřit dokonale hudebně. Lze říct, ţe jejich 

vystoupení mají v sobě kromě jiného i prvky výtvarných performancí, či 

happeningů. Brněnské kapely samozřejmě navazovaly i na tvorbu 

předchozí generace Synkopy 61, ovšem nepociťovaly potřebu řešit 

celosvětové problémy „Válka je vůl―, ale jejich projev byl daleko niternější 

a zároveň by se mohlo z určitého úhlu pohledu jevit jako povrchnější. 

Ovšem povrchnější v tom smyslu, ţe texty těchto skupin se zabývaly 

banálními běţnými věcmi jakoby s demonstrativní snahou nevyjadřovat se 

k tehdejší současnosti, coţ zároveň působilo ironicky. 

K inspiraci tvorbou alternativních a undergroundových kapel se odkazuje 

také slamer Bohdan Bláhovec: 

 

Strávil jsem celé dětství s kamarády mých rodičů a jednou z nejdůleţitějších 

akcí byl letní „disidentský― tábor. Kaţdý večer se hrálo u ohně. Tam jsou 

pro mě asi ty nejdůleţitější motivy. Došlo mi, ţe jsem na tom odkojený. Proč 

improvizace. Pozval si někoho na pódium, a ten člověk nevěděl, co bude 

dělat, z 90 % to bylo špatné, ale těch 10 % bylo dobrodruţství. Spousta 

                                                 
206 VLČEK, Josef. Hudební alternativní scény sedmdesátých aţ osmdesátých let. In kolektiv. 

Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989 . Praha : Lidové noviny, 2001. s.202–263. 

207 VLČEK, Josef. Úkoly české alternativní hudby. 1996 URL 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/clanky/193-ukoly-ceske-alternativni-hudby/. On line 30. 

1. 2011 
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písní bylo zaloţeno na tom, ţe refrén je stabilní a jednotlivé sloky si 

vymýšlíš.
208

 

 

Za velký přínos brněnské scény povaţuji zejména to, ţe tyto skupiny 

dokázaly vnést do undergroundové scény humor a lehkost, a tím paradoxně 

upozornit na uzavřenost a nesmyslnost tehdejšího politického systému. 

Toto bylo jedno křídlo, to druhé zhudebňovalo klasické texty světových 

básníků – např. skupina Pro pocit jistoty.
209

 

 

5.2.2 Umělci nejsme a svatí z nás nebudou210
 

Nechci zde zlehčovat hudební nadání jednotlivých členů skupin, ovšem 

důraz na texty můţeme vysledovat uţ v názvech jednotlivých kapel, jejichţ 

vymýšlení leckdy zabralo jejím členům spoustu času a přemýšlení (Ještě 

jsme se nedohodli, Pro pocit jistoty, Fibichův úlis, Ocelová sněť atd.) Právě 

důraz na slova a akci spojuje tvorbu těchto skupin s divadelním vyjádřením, 

výtvarnou performancí či happeningem. V osmdesátých letech minulého 

století v Brně ještě existovala velmi silná literární scéna. Uvědomme si, ţe 

zde ţili a tvořili básnici jako Oldřich Mikulášek a Jan Skácel, kteří 

pravidelně sedávali v kavárně Belevue, kde bylo moţné se s nimi setkat, 

stejně jako třeba s výtvarníkem Janem Steklíkem. Mohu s vlastní 

zkušenosti potvrdit, ţe tato setkání byla velmi inspirativní. 

 

 

                                                 
208 Rozhovor s Bohdanem Bláhovcem ze dne 28. 5. 2011. Viz příloha A2.  

209 Součástí praktické části disertační práce je i CD kompilace Brzo na mě přijde řada. Jedná se o 

remaky skladeb skupin brněnské alternativní scény v podání současných především elektronických 

hudebníků a skupin. Prostřednictvím tohoto projektu jsem měla v úmyslu si ověřit, zda tvorba, která 

rezonovala za komunistického reţimu před více neţ dvaceti lety můţe oslovit současné posluchače a 

především současné hudebníky. Vzhledem k zájmu hudebníků o účast na této kompilaci mohu 

konstatovat, ţe některé brněnské hudební projekty jsou pro současné umělce stále zajímavé. 

210 Básník Josef VONDRUŠKA* 18. 4. 1952, Bohušovice nad Ohří Básník, textař, prozaik, 

hudebník, koláţista Syn bednáře; jeho ţenou je malířka Helena Vondrušková (*1942, rozená 

Stilcová, sňatek v roce 1985). Od roku 1961 ţil Vondruška v Praze na Vyšehradě. Po ukončení ZDŠ 

(1967) se vyučil malířem pokojů (1969). Pracoval v dělnických profesích, mj. v stavebním podniku 

Konstruktiva (v roce 1973 absolvoval pětiměsíční náhradní vojenskou sluţbu u pracovní jednotky v 

Ţatci), v letech 1975–1980 zaměstnán u Podniku stavební obnovy. V lednu 1977 podepsal Chartu 77. 

V roce 1980 se vystěhoval do Rakouska, odkud téhoţ roku přesídlil do Austrálie (ţil v Sydney). 

Pracoval zde jako tovární dělník. Roku 1992 se vrátil do vlasti. Ţije v Praze, zaměstnán jako 

pomocný dělník a vrátný na Akademii výtvarných umění, literární a výtvarné tvorbě se věnuje ve 

volném čase. Zdroj http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=899  
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5.2.3 Alternativní hudba je proud, který se snaží vytvářet svébytnou 

hudbu mimo obchodní a estetický diktát médií.211
 

Tehdejší nastupující generace pociťovala potřebu vyjádřit se v těţké době 

normalizace jiným způsobem, neţ jaký představoval oficiální proud  

v československé kultuře. Zde tedy můţeme hovořit o alternativě, která 

bývá někdy poněkud problematicky zmiňována v souvislosti s kulturním 

děním osmdesátých let v Brně. Jednalo se o alternativu k tehdejší oficiální a 

v médiích propagované kultuře, ale také k alternativám a způsobů starší 

generace např. Divadla na provázku. Zpočátku si tito mladí lidé ani 

neuvědomovali, ţe jejich texty a tvorba mohou mít i politické zabarvení. 

Nebylo to ani jejich cílem, jednalo se prostě o hledání vlastního výrazu 

nezatěţkaného ani rudým nádechem, ani těţkým undergroundem, jak tomu 

bylo u Plastiků,
212

 kteří byli jiţ v té době perzekuováni. 

Základním přínosem generace osmdesátých let v Brně je svébytný způsob 

vyjádření, který v zásadě neměl ţádné vzory působící v tehdejší oficiální 

československé kultuře, a o té jiné, ať uţ ze západu nebo z undergroundu,
213

 

nebylo také příliš informací, mohla být tvorba brněnských hudebníků 

ovlivněna ve stejné míře Igorem Stravinským jako skupinou DG307. 

Akce, jejichţ základním cílem bylo získání nových poznatků, všechny 

zúčastněné spojovaly. Mladí lidé se vzájemně informovali o novinkách  

v literatuře (většinou samizdatové), půjčovaly se gramofonové desky a 

posléze se o všem vášnivě diskutovalo. Osobní doporučení knihy či hudby 

od přátel bylo tou hlavní devízou. Tato širší skupina lidí oficiální dění příliš 

nesledovala a kdyţ, tak z legrace. Vzdělání na státních školách tehdy 

nehrálo zvlášť významnou roli – stejné knihy, filmy i trendy ve výtvarném 

umění sledovali jak lidé se základním vzděláním, tak i studenti Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity a společně o nich diskutovali,
214

 coţ je 

příznačné pro DIY kulturu. 

                                                 
211 VLČEK, Josef. Úkoly české alternativní hudby. 1996 URL 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/clanky/193-ukoly-ceske-alternativni-hudby/. On line 30. 

1. 2011 

212 Zde mám na mysli skupinu The Plastic People of the Universe 

213 Vztahy mezi undergroundovou a alternativní hudební scénou osmdesátých let byly spíše chladné.  

214 Např. členové skupiny Odváţní bobříci Pavel Barša a Ivo Horák byli studenty marxleninské 

filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, také Petr Váša ze skupiny Z kopce 
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5.2.4 Teprve z myšlenky se rodí forma, nikdy naopak 

Ve zpravodaji z 9. Praţských jazzových dnů
215

 se objevily Úkoly české 

alternativní hudby, jednalo se o teze, které se pokoušely nějakým způsobem 

definovat a pojmenovat čs. alternativní scénu. Jejich autorem byl Josef 

„Zub― Vlček a v úvodu napsal: 

 

Tyto teze nechtějí být ţádným manifestem nějakého nového hudebního 

obrození, ale prostým pokusem shromáţdit naše představy o cílech a 

moţnostech, které má (nebo by měla mít) neustálým hudebním kvasem 

pulzující scéna mladých hledačských kapel. Je to de facto jen námět  

k úvaze, předběţná pravidla hry, pokus o obnaţení vztahů mezi komerční 

kulturní scénou a námi. Čím důrazněji z nich vysvitne váha, jeţ je kladena 

především na morálku mladých, tím lépe. Přesto si však tyto teze nečiní 

nároků být závaznými pro všechny kapely. Naopak, jediným vpravdě 

závazným pravidlem je tvůrčí volnost. Alternativní kapela můţe být 

elektrická, akustická, ovlivněná Zappou, jazzovou novou vlnou i orientální 

hudbou, lidovým blues, punkem i moravským folklórem, dětskou říkankou i 

absolutní poezií.
216

 

 

V těchto tezích jsou zcela jasně, ať uţ vědomě, či nevědomě formulovány 

zásady, které úzce souvisejí se zásadami DIY kultury a přestoţe vznikly  

v roce 1979 za zcela jiných politických podmínek, by se směle daly pouţít i 

v současnosti. Vlček poukazuje mimo jiné na „rozjásanou televizní 

maloměšťáckou kulturu― a její normy. „Umělecké normy našich médií 

v oblasti zábavného průmyslu jsou špatně maskovaným pláštíkem 

prospěchářství, alibismu, korupce, omezenosti, konservatismu a 

                                                                                                                            
studoval tamtéţ obor kunsthistorie a Martin Dohnal ze skupiny Pro pocit jistoty navštěvoval 

přednášky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. 

215 9. PJD (listopad 1979) Přestoţe listopadová přehlídka na první pohled vypadala velice skromně – 

vešla se do pouhých tří dnů – dělo se toho mnoho. První věcí, která stála za povšimnutí, byla 

skutečnost, ţe Jazzová sekce dala šanci mladým amatérským rockovým kapelám. Poprvé od zaloţení 

Dnů zde byli v převaze rockeři a nikoliv jazzmani. A poprvé se také objevilo něco, co zavánělo 

konfrontací nikoliv jen hudební – ostře formulovaný manifest. 

216 VLČEK, Josef. Úkoly české alternativní hudby. 1996 URL 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/clanky/193-ukoly-ceske-alternativni-hudby/. On line 30. 

1. 2011 
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nedynamické aplikace dialektického materialismu.―
217

 Pozastavme se u teze 

č. 21, ve které Vlček krátce srovnává a vystihuje tehdejší vztah alternativy a 

undergroundu. „Alternativní hudba není ţádný underground, dobrovolně se 

izolující od reality. Alternativní hudba nezmění svět, ba ani jen naši kulturu, 

není příčinou jeho budoucích změn, ale důsledkem jeho krize.― Jak jiţ bylo 

řečeno dříve, skupiny brněnské alternativní scény měly v počátcích velmi 

nízké povědomí o tvorbě umělců českého undergroundu a později šlo o 

vztahy spíše chladné aţ odtaţité. Mikoláš Chadima, který patří 

k hudebníkům alternativní scény, k tomu říká: „Z mnoha androšů se stávají 

ukřivdění hrdinové, kteří označují za kolaboranta kaţdého, kdo s nimi 

nesouhlasí, i všechny hudebníky, kteří mají moţnost sem tam veřejně 

koncertovat.―
218

 

Nelze říci, ţe by si tvorba brněnských hudebních skupin byla nějak 

podobná či stejná. Texty i hudba se diametrálně lišily. Jejich společným 

rysem bylo pouze to, ţe se vymezovaly vůči oficiálnímu proudu. Přesto tyto 

hudebníky zřejmě spojovalo něco imaginárního, kdykoliv skupiny brněnské 

alternativní scény vystupovaly mimo Brno, většina lidí, aniţ by byla 

předem informována, rozpoznala, ţe jsou to Brňáci. 

Základní rozdíl oproti dnešním podmínkám představoval fakt, ţe se 

koncerty a divadelní představení a často ani výtvarné akce nemohly konat 

„bez razítka―. Tedy bez povolení pořadatele nebo zřizovatele.
219

 V tomto 

ohledu byla alternativní kultura osmdesátých let zcela závislá na zástupcích 

oficiální kultury, přestoţe měla odlišné cíle i publikum. Koncertovat či 

pořádat neschválenou produkci bylo moţné pouze v soukromých prostorách 

(byty, domy, stodoly),
220

 ale také ne příliš často, aby na sebe soukromí 

                                                 
217 VLČEK, Josef. Úkoly české alternativní hudby. 1996 URL 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/clanky/193-ukoly-ceske-alternativni-hudby/. On line 30. 

1. 2011 

218 CHADIMA, Mikoláš. Alternativa. Brno. Host. 1992 s. 246 

219 V osmdesátých letech minulého století bylo nutné, aby hudební skupiny měly svého zřizovatele, 

který na ně dohlíţel. Bez zřizovatele nebylo umoţněno skupinám koncertovat. Stejně jako divadelní 

představení musela projít tzv. schvalovacím řízením ještě před premiérou, musely hudební skupiny 

absolvovat tzv. přehrávky před komisí. Členové komise byli velmi často nekompetentní pro 

posouzení divadelních či hudebních výkonů, ale patřili k politicky spolehlivým lidem. 

220 Koncert americké zpěvačky a herečky Nico jsme např. uspořádali v restuaraci v Kníničkách. 

Vedoucímu restaurace jsem akci prezentovala jako koncert hudební skupiny z Jihlavy, jejíţ zpěvačka 

bohuţel zpívá anglicky. Angličtinu jsme vyváţili objednávkou velkého mnoţství guláše, který 

obdrţel kaţdý účastník koncertu. 
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pořadatelé zbytečně neupozorňovali a nevystavovali se tak riziku, ţe 

produkci přeruší příchod policie. Postoj zástupců oficiální ideologie 

tehdejšího Československa k hudebnímu alternativnímu dění nejlépe 

dokumentuje citace z článku v týdeníku Tribuna, který zahájil ofenzívu 

proti „neoficiální kultuře― na počátku osmdesátých let. V čísle 27/1983 

popisuje mladou generaci své doby Jan Beran následovně: 

 

Neartikulovaný řev, rachot, dupot, řinčení, bosé, špinavé nohy ţebráků, 

tuláků a otroků i nablýskané esesácké holínky […] jejich majitelů 

ověšených hákovými a rytířskými kříţi, nemyté a zarostlé, omotané řetízky 

od záchodových splachovadel […], patologie, cynismus, nacionalismus, 

agresivita, rasismus […], člověku jen zevně podobných ţivočichům, jak se 

krade, loupí, podvádí, morduje, jak znásilňuje, mučí, chlastá, fetuje – a 

máte o problémy postaráno. 

 

Velká část členů hudebních skupin brněnské alternativní scény patřila také 

do okruhu spolupracovníků divadla Ochotnický krouţek. Byli to především 

Tomáš Rusín (skupina Podchodem vchod), Michal Zavadil (skupina 

Ošklid), Petr Váša (skupiny Z kopce a Ošklid), Pavel Barša a Ivo Horák 

(skupiny Pro pocit jistoty a Odváţní bobříci) a další. Zde je patrné, ţe se 

jednalo o úzké kontakty mezi skupinou lidí, které spojovaly společné zájmy 

a umělecké snaţení, mohli bychom tedy v Brně hovořit o alternativním 

uměleckém světě osmdesátých let. Oficiální kultura byla v této době 

jednoznačně definována, a její alternativa se tudíţ mohla vymezit proti 

zcela konkrétním jevům. Můţeme ale i dnes hovořit o oficiální kultuře? 

Dnes mohou různé podoby alternativ vystupovat v opozici spíše vůči 

masové, populární kultuře, nebo i vedle ní paralelně existovat. Samozřejmě 

pokud mluvíme o situaci v České republice.  

Moţná bychom mohli uţívat pojmu menšinová kultura, tím bychom se však 

vystavovali nedorozumění, které asociuje spojení s etnickými menšinami. 
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5.3 Tam a zase zpátky. Současné reflexe undergroundu a 

alternativy 

 

Takové vzpomínání na osmdesátá léta můţe vypadat jako neškodný 

„retrokaleidoskop―. Ve skutečnosti jde o drsný boj interpretací. Nedá se 

spoléhat na zachované dokumenty, vţdyť se často právě ty hlavní věci 

nezaznamenávaly, neexistují ţádné fotky, videa, a uţ vůbec ne tištěné 

materiály. Hlavní hodnotou byla zaţívaná přítomnost a dokumentování 

zavánělo málem zbabělostí.
221

 

 

Pokusme se zamyslet nad skutečností, proč se čím dál častěji vracíme 

k alternativní a undergroundové kultuře z dob totality. Nasnadě jsou i 

praktické důvody. V době, kdy tato kultura vznikala a ţila, k ní měl přístup 

jen omezený počet lidí. Uplynulo dvacet let od pádu komunismu a toto 

téma bylo výrazněji dotováno státními institucemi i mezinárodními 

nadacemi, tudíţ se spousta neziskových organizací rozhodla pro projekty 

typu „20 let poté―. Povaţuji za zásluţné motivovat současníky k tomu, aby 

nahlédli do naší nedávné historie a reflektovali ji sobě vlastním způsobem. 

Důleţité je také archivování materiálů z této doby, protoţe jako pamětník si 

všímám, ţe často dochází ke zkreslování, a to zejména v oblasti zásluh  

v boji proti totalitnímu systému, to je ovšem téma pro jinou práci. Nicméně 

i přes všechna uvedená fakta skutečně dochází k tomu, ţe se současníci 

inspirují tvorbou, ale i postojem umění undergroundu a alternativy 

sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Nemusíme jistě 

zdůrazňovat, ţe základní motivace „postoje na okraji― v minulosti a 

současnosti je rozdílná. Můţeme opravdu konstatovat, ţe lze u mladých lidí 

zaznamenat zvýšený zájem o vytvoření si paralelní kultury ke kultuře 

populární, masové, konzumní atd. Jednou z inspirací jim jsou právě 

kategorie „svobodnosti― a „originality―, známé z českého undergroundu a 

alternativy. 

 

                                                 
221 KOKOLIA, Vladimír. Brněnská osmdesátá forever. Katalog Brněnská osmdesátá. Brno. Muzeum 

města Brna. 2010 str. 33 
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…říkají mi: „tady galerii nikdy neuděláš―, já na to: „mě zajímá Příběh 

Galerie! ne umění, ale ţivot, znám lidi, kteří ledaco umějí, vůči ţivotu ale 

jsou inertní, nepohnutelní, tupí
222

 

 

Ostatně i dnes ještě můţeme zaznamenat undergroundové koncerty, večery 

poezie, výstavy a nezaznamenáme rozdíl v prezentovaném umění, ani ve 

vizáţí návštěvníků a účinkujících (v případě skupin, které působily  

v sedmdesátých a osmdesátých letech je jiţ patrný jejich věk). Underground 

však má své následovníky se vším všudy, tedy i v oblečení, účesech atd.  

V Brně je jeho největším iniciátorem, organizátorem Jaroslav Erik Frič, 

novinář, básník i prozaik, který kromě hudebních festivalů kaţdoročně 

organizuje i festival Potulná akademie.  

Dojmy z jubilejního desátého ročníku shrnuje Petr Kovář. 

 

To, ţe se na malém pódiu střídají básníci s hudebními tělesy,  

s videoprezentací a VJingem, maţe pohyby dvou zvukařů do dlouhých 

šmouh. Atmosféra je nicméně uvolněná, příjemná. Vzpomínám na začátky 

festivalu, ještě na Skleněné louce. Četlo se v čajovně, na půdě, ale  

v provozu byla i scéna v suterénu. To umoţňovalo dramaturgické ladění 

podle prostředí. Dole, kde je z vás pod dřevěným ţebrovím Jonáš nebo 

Diogenes, nebývalo po první hodině přes dým vidět. V Boro klubu, který 

hostí poslední ročníky, je světla víc, visí od stropu na velkých řetězech, 

ušmudlané, vystřílené, ale v tepajících dlaních barevných fólií. Také do 

Bora se schází po schodech pod úroveň ulice, uvědomuji si odkaz 

pořadatelů vzešlých z undergroundu. Nebo je tam poezie pořád?
223

 

 

Festivalu se zúčastnili básníci generačně spřízněni; Milan Kozelka, ročník 

1948, proslulý také svými performancemi, land-artem i happeningy uţ od 

počátku osmdesátých let, dále překladatel a básník Tomáš Míka, narozený 

1959, zástupce polské národnostní menšiny v ČR básník z Těšínského 

Slezska Jacek Sikora, narozený 1964, ostravský básník scenárista, literární 

                                                 
222 FRIČ, Jaroslav Erik. Status na facebooku ze dne 1. 7. 2011 

223 KOVÁŘ, Petr. Okamţik pro imperialistické hračky. In. Kulturní noviny 21. 10. 2010 

http://www.kulturni-noviny.cz/clanek_PK13.php, On line 14. 7. 2010. 
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historik a vědec Petr Hruška, Ivan Martin Jirous, ale také o víc neţ dvacet 

let mladší Jana Orlová, ročník 1986. Nejen účast Jany Orlové, ale i mladé 

tváře v publiku, pouţití VJ jsou důkazem toho, ţe klasický český 

underground i v současné době stále existuje a má své následovníky.  

Ve zmíněném článku dále popisuje autor průběh vystoupení: 

 

Zakladatel festivalu Jaroslav Erik Frič (1949), básník, nakladatel, busker, 

frontman skupiny Dirty Old Town Band, vnímá nepřekvapivě poezii v té 

nejširší podobě. Na pódiu vrní dvě violoncella v šestičlenném seskupení 

přátel Pepy Klíče. Milan Kozelka přednáší o fascinaci a monumentalitě 

uchopení celku na příkladech romantických malířů, americké Hudson River 

School, hyperrealistů a na základě znechucení současným postkonceptem.  

V pokročilejší hodině a v hudebním doprovodu Miloše Kocmana připojí 

také svou prózu Gripeny nad Starým Bělidlem. Babička umírá po zprávě o 

Barunčině znásilnění panem mlynářem, mravenci jí zalézají do uší a 

nosních dírek a boroposluchačům vibrují bránice. Jana Orlová při svém 

přednesu zavírá oči, vsedě velmi vzpřímená, dominuje hudba a zní to jako 

zaříkání. Mnoţstvím „ţ― a „š― se šinoucí polština Jacka Sikory. Tomáš 

Míka obrácen zády k publiku tvoří obrazy pod světlem meotaru. Obrazy se 

mění do pohybu jeho rtů, které můţeme sledovat na monitoru umístěném na 

ţidli.224  

 

Milan Kozelka definuje svůj postoj k současnému světu v roce 2010 stejně 

radikálně jako v dobách totality:  

 

Necítím se být beatnikem, i kdyţ jsme jimi (s přítelem Milanem Kochem) 

kdysi strašně moc chtěli být. Jsem radikální anarchista. V dnešním 

mediálně manipulovaném světě je těsno kaţdému, kdo má v hlavě mozek a 

ne prasečí lejno.
225

 

 

                                                 
224 Tamtéţ. 

225 SOUKUPOVÁ, Jana. Milan Kozelka: Jdu do rizika a můţu být vypískán.19. července 2008. URL 

http://brno.idnes.cz/Brno-zpravy.aspx?c=A080718_1012281_brno_taj. Online 14. 2. 2011 
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5.3.1 Papírový hlavy226
 

V uvedených souvislostech chci poukázat na projekt Papírový hlavy. 

Upozorněním na tuto výstavu sice opustím brněnské teritorium, ale 

vzhledem k zaměření výstavy povaţuji za nutné ji zde zmínit. Projekt 

Papírový hlavy si kladl za cíl představit názory a náhledy současné 

generace na ţivotní pocity umělců tvořících v nelehké době a pokusit se 

nalézt témata, která obě skupiny, starší i mladší, spojují i rozdělují. Jako 

prostředek ke generačnímu propojení si organizátoři vybrali dvě formy 

uměleckého vyjádření – básnickou tvorbu a výtvarné umění. 

Texty undergroundových básníků Egona Bondyho, Petra Lampla, Milana 

Kocha, Pavla Zajíčka, Věry Jirousové a dalších poslouţily jako inspirace 

umělcům do 35 let, kteří je výtvarně zpracovali. Výsledkem výstavy bylo 

srovnání společných témat a pocitů autorů, ţijících a tvořících ve zcela 

odlišných historických dobách a společenských i tvůrčích podmínkách.  

Publicista a autor výstavní koncepce Josef Rauvolf poznamenává: 

 

Těmto textům je společná existenciální tematika a důraz na zcela svobodné 

nahlíţení ţivotní reality, přičemţ název výstavy přímo odkazuje ke kořenům 

tvorby skupiny Plastic People of the Universe, jeţ byla vţdy úzce svázána  

s tím nejlepším, co přinášela naše soudobá poesie. Plastici totiţ důsledně 

zhudebňovali básně domácích autorů a ať jiţ se jednalo o autory přímo 

zakazované a pronásledované, či sice nezakázané, ale také nepovolené, 

vţdy měli něco společného: pohled na okolní svět „reálného socialismu―, 

který jim často připadal jako jedno velké panoptikum, v němţ různí 

paňácové hrají své podivné hry. Přitom lepší vyjádření tohoto pocitu, neţ 

najdeme v názvu Wernischovy básně Papírový hlavy, bychom asi těţko 

hledali.
227

 

 

                                                 
226 Vernisáţ výstavy proběhla 16. 9. 2010 v Trafačka Aréně za zvuku skupiny The PLASTIC 

PEOPLE OF THE UNIVERSE, patrona projektu. K výstavě byl vydán reprezentativní katalog, který 

je současně originální publikací trvalé hodnoty – reedicí vybraných básní a jejich unikátním 

výtvarným zpracováním. Projekt byl věnován památce Milana a Mirky Kochových. Pořadatelem je 

občanské sdruţení Inter-Art. 

227 Papírový hlavy. Odkaz českého undergroundu ve vizuálním umění. URL 

http://www.papirovyhlavy.cz/o-projektu 2010. On line 14. 6. 2011 
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Na styčných bodech obou generací pak výstava měla ukázat, nakolik je 

odkaz undergroundu aktuální, a také do jaké míry jsou či nejsou ţivotní 

pocity undergroundových komunit nadčasové a nezávislé na společenské, 

politické a ekonomické situaci. Osloveni byli umělci do 35 let: 

Michal Cáb, Michal Cimala, Veronika Daňhelová, Adéla Doušová, 

Karolína Heřmánková, Markéta Hlinovská, Anna Hulačová, Matěj Hájek, 

Jakub Janovský, Tomáš Kofroň, Markéta Korečková, David Landa, Silvie 

Milková, Jakub Musil, Marko Pajič, Magdaléna Peševa, Pavel Tichoň, Jan 

Wolfchen Vlček, Kateřina Zemene a Katka Zochová. Tato věková hranice 

symbolizovala celkovou oddělenost generace lidí, kteří v minulém, 

totalitním reţimu ţádným způsobem profesně nepůsobili. Tvůrčí uchopení 

ţivotní reality undergroundu jim zprostředkovala básnická díla generace, 

která v socialistické společnosti, respektive na jejím okraji, proţila velkou 

část svého produktivního ţivota. Kurátorka výstavy Terezie Honsová 

dodává:  

 

Technika uměleckých děl nebyla blíţe specifikována, oslovila jsem umělce 

pracující s odlišnými médii. Výstava tak bude zajímavá variabilitou a 

osobitostí výsledných děl z okruhu malby, fotografie a konceptu, naleznete 

na ní také objekty a videoinstalace.
228

 

 

Tato výstava není zajímavá jen pokusem „udělat dodatečnou a zaslouţenou 

propagaci undergroundové poezii―, ale také spojením poezie a výtvarného 

umění. 

 

5.3.2 Brzo na mě přijde řada 

CD kompilace Brzo na mě přijde řada „repasuje― texty a hudbu brněnských 

alternativních skupin osmdesátých let do současnosti, a to především  

v komunitě DIY hudebníků anebo těch, kteří z DIY komunit vzešli. 238 

Jedná se ve většině případů o hudebníky české a slovenské elektronické 

scény. Zájem, se kterým současní hudebníci k tomuto nelehkému úkolu 

                                                 
228 Tamtéţ. 
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přistupovali (a často se data narození mladých tvůrců shodovala s rokem 

vzniku skladby, kterou si vybrali k předělávce – remaku), dokládá, ţe tyto 

skupiny či jednotlivci tvořící na podobných ideálech nemají k sobě zas tak 

daleko. Brněnská alternativní scéna je o deset let mladší neţ underground a 

byla jistě částečně ovlivněna tvorbou Plastiků a dalších, ale snaţila se 

nacházet nové výpovědi. Přesto tak či tak zhruba uplynulo třicet let od 

doby, kdy pro některé z nás v Brně zářily hvězdy jako Odváţní bobříci, Pro 

pocit jistoty, Ještě jsme se nedohodli, Z kopce, Dunaj a E. 

5.3.3 Výstava Brněnská osmdesátá 

Zde je na místě také zmínit výstavu Brněnská osmdesátá, která byla 

věnována generaci výtvarných umělců začínajících po roce 1980 v Brně a 

konala se od 13. 5. do 1. 8. 2010 v Muzeu města Brna na Špilberku. 

 

„Spořádané experimentování nás nudilo asi jako vystavování se ve výběhu 

(a taky pro ty, co měli svazovou legitimaci – mezi sebe by nás stejně 

nevzali). Co nás ale přitahovalo, bylo avantgardní řádění, ve kterém je 

moţné poslat do háje stejně umění jako politický reţim, disidenty i Vánoce, 

kunsthistoriky i jogíny, vzdělání stejně jako katolickou či národní tradici,― 

popisuje své dojmy z období osmdesátých let Blahoslav Rozbořil.229  

 

Mimo jiné jeden z umělců zúčastněných na výstavě, který byl úzce 

propojen s okruhem lidí kolem divadla Ochotnický krouţek. K dalším  

z nich patřil Tomáš Ruller, který svou performancí uvedl koncert skupiny 

Dunaj v sále na Musilově ul. A v neposlední řadě Vladimír Kokolia, zpěvák 

skupiny E, která také patřila k brněnské alternativní scéně.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
229 MACHARÁČKOVÁ, Marcela. Brněnská osmdesátá. Brno. Muzeum města Brna 2010. s. 24. 
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5.4 Porušování společenských a kulturních tabu 

 

Jestliţe svět jiţ nikdy nebude vypadat jinak, není třeba se rozptylovat 

čekáním na záchranu. Musíme se zabydlet v existujícím světě tak, abychom 

v něm ţili vesele a důstojně.
230

 

 

Undergroundoví básníci např. Pavel Zajíček, Ivan Martin Jirous, kteří byli 

vzhledem k tomu, ţe jejich dílo nemohlo být z politických důvodů 

publikováno, zvyklí prezentovat své básně především ţivě, měli k dnešní 

podobě slam poetry velice blízko. Hrající a zpívající básníci zapojovali do 

vlastní tvorby celé své fyzické já, a tím se sami stávali uměleckým dílem a 

součástí generačního kultu. 

Shody nacházíme především ve způsobu prezentace vlastní tvorby. Dalším 

shodným rysem je také přirozené spojení slova s hudebním doprovodem, a 

to je cesta, kterou se podle mého názoru současná SP ubírá
231

 a jejíţ prvky 

nacházíme i ve výstupech bez hudebního doprovodu. Pochopitelně hudební 

styl a, přiznejme si, i kvalita některých prezentovaných textů jsou 

nesrovnatelné. 

O tom, co nás přeţije, rozhoduje doba a čas, nikoli soudy příslušně 

vyškolených odborníků.
232

 

Dalším podobným rysem je, ţe český underground byl téměř výhradně 

muţskou záleţitostí stejně jako dnes SP. Ovšem témata a potřebná dávka 

skepse, která byla v případě undergroundových básníků nutná, má dnes 

zhruba po čtyřiceti letech jinou podobu. Dávka skepse a nespokojenosti je  

v současné SP pochopitelně přítomna, ale spíše, zjednodušeně řečeno, jako 

„průvodní jev mládí―. Ne nepodstatným jevem v SP je ovšem také snaha 

pobavit publikum, coţ bylo v některých případech příznačné i pro 

underground. 

I patřičná dávka „diletantství― a nezájem o akademický svět a především 

způsob prezentace jsou společné pro básníky undergroundu i slamery. 

                                                 
230 JIROUS, Martin, Ivan. Zpráva o třetím hudebním obrození. Praha. 1975. Rukopis 

231 Viz projekt SHAKE. 

232 VLČEK, Josef. Úkoly české alternativní hudby. 1996 URL http://www.ceskatelevize. 

cz/specialy/bigbit/clanky/193-ukoly-ceske-alternativni-hudby/. On line 30. 1. 2011 
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Toto srovnání můţe působit poněkud troufale, především atmosféra doby a 

motivace tvůrců se rozhodně diametrálně liší, nicméně je moţné jistou 

spojitost nalézt. Česká SP nemá ţádné programové texty, underground má 

něco málo a nejvýznamnějším z nich je pravděpodobně Zpráva o třetím 

čekém hudebním obrození Ivana Martina Jirouse, který v závěru seriálu 

Básníci v podzemí říká: 

 

Oni zjistili, ţe poezie můţe bejt ne nudná, anebo blbá, ale ţe prostě opravdu 

něco vyjadřuje. Myslím, ţe tahleta role undregroundu je prostě 

nedoceněná. „Spousta těch textů je nekvalitních aţ blbých a tak, jenomţe 

okraje jakýkoli společnosti jsou pokleslý a pouze z takového širšího nivó 

můţe vyrůst pak opravdu hodnoty jako Standa Zajíček, Fanda Pánek a 

mohl bych jmenovat spoustu dalších.
233

 

 

Neměli bychom také zapomínat na odvahu undergroundových tvůrců, 

téměř kaţdým svým vystoupením na veřejnosti se vystavovali riziku 

pronásledování, zatímco dnešní slamer riskuje pouze případné zesměšnění 

vlastní osoby a jeho odvahou je postavit se sám na pódium. „Androši― byli 

vystavováni různým persekucím ze strany vládního aparátu, které často 

vyústily ve vězení.  

„Skutečnost, ţe se některé „klasické― tituly undergroundové literatury 

pomalu, ale jistě stávají součástí celku národní literatury, je proto jedním  

z typicky středoevropských paradoxů―.
234

 

Tomáš Vtípil, vítěz soutěţe SP v roce 2004, popisuje svou fascinaci českým 

undergroundem, kterou shrnuje do tří základních bodů: étos protestu, 

vědomí kontinuity a inspirace „ touto nízkoprahovou do-it-yourself scénou― 

k vlastním aktivitám. Jednou z nich byla právě SP. 

Kdyţ jsem se v šestnácti letech
235

 s českým undergroundem seznamoval a 

chrlil na něj ódy do internetového zinu, představoval pro mě fascinující 

záleţitost. Byl tu étos protestu (coţ je nutnost potřebná vţdycky, ale  

                                                 
233 ALTERNATIVA. Poezie v pozemí.http://www.ceskatelevize.cz/porady/880430-alternativni-

kultura/202322225840001-poezie-v-podzemi-i/.2002. On line 25. 10. 2010 

234 PILAŘ, Martin. Underground. Brno. Host. 2001. s. 85 

235 Tomáš Vtípil se narodil v roce 1981 
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v šestnácti absolutně ţivotní). Zároveň poskytoval jakési vědomí kontinuity 

– velmi vzácné spojení. Do třetice, samonosná nízkoprahová do-it-yourself 

scéna inspirovala k vlastní aktivitě, vše bylo zalito magickou atmosférou, 

kdy se všechno zdálo být moţné. S klidným svědomím můţu prohlásit, ţe 

kontakt s undergroundem měl pro mě formulující a naprosto zásadní 

význam.
236

 

Ve stejném článku se Vtípil zamýšlí nad budoucností českého 

undergroundu a vidí ji skepticky. Poukazuje na to, ţe český underground 

„nemá inspirující jiskru, schopnou roznítit poţár―.
237

 

Hudební scénu, která těţí z undergroundu, povaţuje za ultrakonzervativní, 

těţící ze stylotvorného odkazu, který není schopna dále rozvíjet a uţ vůbec 

ne překročit. Přesto se domnívám, ţe český underground můţe být 

inspirativní pro současníky a kaţdopádně je důleţité, aby se dnešní mladí 

lidé s tvorbou podzemních básníků a skupin více seznámili. Budiţ jim to 

alespoň příkladem toho, ţe tvořit se dá za kaţdých podmínek. Na finále SP 

v roce 2010 jsem pozvala jednoho z nejvýznamnějších undregroundových 

básníků Pavla Zajíčka, který vystoupil spolu s Tomášem Vtípilem. Bylo 

velmi zajímavé pozorovat reakce publika. Většinou soustředěně 

poslouchalo Zajíčkovy básně, některým se zdály trochu smutné, ale 

dobré.
238

 V závěru svého článku se Vtípil ztotoţňuje se svým o více neţ 

generaci starším uměleckým kolegou Pavlem Zajíčkem (hrají spolu ve 

skupině DG307) a ptá se ho: „Cítíš se součástí undergroundu?― Odpověď: 

„Necítím se součástí ničeho. Házet mě tam je jako házet mě do vařící vody 

a snaţit se popátý něco vyvařit. Byla nějaká doba, krásná, hrozná, 

nezapamatovatelná, co s tím? Dnes je to nic. Podzemí můţe být jedině 

osobní věc kaţdýho člověka, jinak nic.― 

                                                 
236 VTÍPIL, Tomáš. Pod povrchem slova undreground. HOST měsíčník pro literaturu a čtenáře. Rč. 

2010 č. 4 str. 43 

237 Tamtéţ s. 45. 

238 Osobní rozhovory autorky s návštěvníky dne 4. 12. 2010 (finále SP 2010). 
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Závěr 

Tato práce usiluje zmapovat fenomén české slam poetry jako součást 

alternativní kultury (DIY kultury) ve vztahu k populární kultuře (masové 

kultuře) a historických souvislostech českého undergroundu a brněnské 

alternativní scény osmdesátých let 20. století. Základním vyzněním práce 

by měl být poukaz na mimořádnou pestrost a formovou rozmanitost slam 

poetry, jeţ také ztěţuje její jednoznačné uchopení. Jak ostatně práce 

ukazuje, reflexe jsou sporadické a rozpačité, ne-li přímo neadekvátní. 

Jedním ze zjištění této práce by měl být poukaz na velký potenciál slam 

poetry, vznikající původně v literárním prostředí (festival „Poezie bez 

hranic― v Olomouci); přenesením na klubovou scénu (brněnský Klub Fléda 

2005) se ale otevřela širšímu okruhu zájemců, posílila svůj performativní 

charakter a současně přestávala být zajímavá pro „klasičtější― básníky  

(v jejichţ perspektivě šlo o „autorské čtení― textu určeného k publikování). 

V současnosti se okruh české slam poetry dá členit na autory, jejichţ 

hlavním médiem sebeprezentace je improvizace, a ty, kteří předkládají 

publiku memorovaný text vytvořený pouze pro tuto příleţitost. 

 

Soutěţ básníků? 

Práce se chtěla také vyjádřit k dosud neujasněné či kolísající terminologii. 

V kapitole 2.3 zkoumám, jak došlo k tomu, ţe fenomén v Americe známý 

jako poetry slam je u nás označován jako slam poetry. Docházím k závěru, 

ţe tento jev uváděli do českého prostředí lidé spjatí se světem literatury, 

kteří patrně proto akcentovali literární útvar (ţánr poezie), zatímco výchozí 

prostředí jednoznačně podtrhovalo soutěţní charakter tohoto jevu. Zdá se 

nicméně, ţe SP můţe být vnímána jako nový literární ţánr s přítomnými 

prvky jiných oborů umění. Navádí nás k tomu jiţ samotné slovo poezie 

obsaţené v pojmenování. Mohli bychom tedy zavést pojem mezioborový 

básník? Nastal by ovšem problém se slovem básník.  
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Otevřený formát, otevřená terminologie 

Způsob jakým se SP koná a jak probíhá, je velmi demokratický. Soutěţící, 

kteří přicházejí ze subkulturního prostředí, by mohli trvat na pojmenování 

hiphopový básník. Zvolila jsme proto obecnější výraz slamer jako 

pojmenování aktivních účastníků světa SP těch, kteří vystupují na pódiu.  

V českém překladu by se jednalo o pojmenování těchto tvůrců slovy 

podobnými jako je bouchač, třískač a podobně. Pokud jsme zachovali 

pojmenování slam poetry, zůstaňme u pojmenování slamer. Dále můţeme 

pouţít termín slamové publikum a slamový text, v některých případech i 

slamová báseň. Je ovšem potřebné odlišit poezii mluvenou od poezie 

tištěné a slam poetry. Hedwig Gorski přišla s termínem performance poetry 

(1982). I u nás se objevují básníci, kteří píšou pouze pro vystoupení např. 

Jaromír Typlt, který je povaţován za básníka a nikoliv za slamera. 

 

Slam jako mediální téma 

Slam poetry se sice nachází na okraji českého kulturního spektra, ale s 

mediálními prostředky spolupracují slameři a organizátoři bez zábran. Od 

roku 2003 do roku 2012 jsme zaznamenali bezpočet mediálních ohlasů 

české SP (viz příloha B), většina z nich se ovšem omezuje na oznámení 

konání SP akcí nebo informuje o jiţ uskutečněných akcích. V lepším 

případě představuje finalisty jednotlivých ročníků. Za dobu existence SP 

bylo publikováno zhruba deset významnějších článků, které se snaţí o 

podrobnější průnik do podstaty slam poetry, a dokumentární film ČT 

reţisérky Zuzany Piussi Myslím, tedy slam, který popisuje jeden ročník 

české soutěţe SP (2008). Literární kritika občas uvádí SP jako 

„handicapovanou― poezii s výraznou snahou o zviditelnění v médiích. Na 

straně druhé je literární svět jediný, který existenci SP přiznává, ostatní 

umělecké světy ji ignorují. To se týká samozřejmě divadla a hudby, ale i 

dnešní podoby umělecké performance. 

Změnou organizátora (z nakladatelství Petrov na občanské sdruţení Fléda 

v roce 2006) dochází i ke změně vnímání SP: literárně aktivní veřejnost 
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pohlíţí na SP se zvyšující se skepsí. Oproti tomu se objevují články autorů 

vycházející přímo ze slamové komunity.  

 

SP jako alternativa k mainstreamu i jako odkaz undergroundu 

Důvodem pro to, ţe se SP stále nestala regulérní součástí soudobého 

kriticko-uměleckého diskursu, můţe být nevole, s níţ odborná veřejnost 

a priori přistupuje k tomuto tématu, způsobená především tím, ţe SP 

asociuje svými konkrétními projevy konzumní a prvoplánové povrchní 

umění. Docházím k závěru, ţe moţnosti kritické rozpravy se odvíjí od 

formování nového interdisciplinárního jazyka, umoţňujícího postihnout 

podstatu slam poetry. 

Na základě uskutečněných rozhovorů lze konstatovat, ţe bývalí 

sympatizanti a lidé patřící k českému undergroundu nenacházejí ţádnou 

paralelu se současnou podobou a postoji SP. 

Naopak někteří z řad mladých slamerů a hudebníků nachází inspiraci a 

k českému undergroundu se odkazují. 

Od roku 2008 vyjadřují někteří slameři nesouhlas s některým děním ve 

společnosti, jedná se sice o jednotlivce (Bio Masha, Matěj Samec, Bohdan 

Bláhovec „Beton na Prahu―, „Hudba v ulicích―), pokud však je jejich 

prostředkem k vyjádření protestu forma slam poetry anebo jsou se slam 

poetry spojování (Bio Masha grafitti Paumer), je jejich postoj přisuzován 

české komunitě slam poetry v obecnějším smyslu. 

 

Subkultura? 

Nese tedy česká SP v sobě prvky samostatné subkultury? Víc neţ cokoli 

jiného se jedná o uměleckou kategorii, která je v České republice zatím 

oblíbena v omezené komunitě lidí. Má některé obecné společné znaky 

uměleckého vyjádření, není však spojena vnějšími znaky – módou, účesem. 

Komunita se obměňuje. Slameři, kteří dosáhnou úspěchů, z nichţ 

nejvýraznější je vítězství v celostátní soutěţi, často opouštějí SP jako formu 

vyjádření (Ondřej Macl, Vladimír Vacátko) anebo souběţně pouţívají 

umělecké prostředky jiných druhů umění (Bohdan Bláhovec – 

dokumentární film, Jakub Foll – herec, Bio Masha – hudba). S kaţdým 
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novým konáním soutěţe, jednou ročně, přicházejí noví lidé s vlastním 

svébytným přístupem. Jediným prvkem sjednocení uměleckého prostředku 

z vnější strany je forma soutěţe a dodrţování třech velmi základních 

pravidel. Lze tedy konstatovat, ţe SP je platformou, zkušebním prostorem, 

příleţitosti pro tvůrčí jedince k tomu, aby si vyzkoušeli okamţitou reakci na 

svou tvorbu, zároveň můţe být i místem pro jednorázová sdělení 

nesouhlasu s politickým systémem a společnosti obecně (podobně jako 

Hyde park). 

 

Témata dalších výzkumů 

V dalším zkoumání by bylo vhodné zaměřit se na socio-demografickou 

strukturu slamové komunity, tj. soutěţících, publika i organizátorů a 

moderátorů akcí. Přínosné by bylo také prozkoumat jazykové prostředky 

uplatňované jednotlivými slamery. Je patrné, ţe slamovým vystoupením 

dominuje hovorový jazyk (coţ je mimo jiné linie spojující slam  

s undergroundem 80. let) a rychle jsou zapojovány nové kolokviální výrazy 

internetové a facebookové generace. K dalšímu bádání by bylo třeba přizvat 

nejen jazykovědce, ale i sociology, případně psychology, abychom získali 

komplexnějších představu o mechanismech potenciálně přítomných v tomto 

fenoménu. 

Zatím tedy zůstává česká SP bezprizorní, odkázaná na své příznivce a 

dobrovolníky. Povaţuji to za výhodu, nebezpečí spojené s institucionalizací 

by podle mého názoru mohlo vést ke ztrátě autenticity a ničím 

neomezované svobody spojené s tímto fenoménem. 

Laureát Ortenovy ceny za literaturu (2010) Jan Těsnohlídek ml. se 

vyjadřuje ke SP: 

 

Často se účastníte veřejných čtení. Co říkáte na SP? 

Kupodivu nic moc dobrého. Nebaví mě. Většina slamerů si zaplatí pár 

stovek,
239

 aby se mohla předvádět na pódiu, spousta z nich má nějakou 

psychickou potíţ nebo sklony k exhibicionismu. Navrch jsou to stále titíţ 

lidé, takţe celá SP se u nás dost rychle vyčerpala. Občas jsem se styděl za 

                                                 
239 Zatím nikdy nedošlo k situaci, ţe by někdo z účinkujících platil za své vlastní vystoupení. 
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to, ţe sedím v hledišti a poslouchám to. Velkou výjimkou a člověkem, který  

z ČR ve slamu opravdu něco znamená, je Bohdan Bláhovec. Jeho slam má 

drive a pokaţdé mě dostane. 

 

Jenţe kdyby neexistovala a nefungovala slam poetry v České republice, tak 

by si Jan Těsnohlídek ml. Bohdana Bláhovce nemohl nikdy poslechnout a 

jednoduše by se o něm nedozvěděl. 

 

Nezpochybnitelný přínos slam poetry 

Bez ohledu na to, jakými cestami se bude český slam ubírat, můţeme uţ 

teď říct, ţe SP pozitivně ovlivnila soudobou českou kulturu. Přivedla totiţ 

na scénu několik výrazných postav, pro něţ se stala odrazovým můstkem 

k další umělecké tvorbě. 

Mnozí z těchto mladých lidí poprvé vystoupili před publikem, úspěch ve 

slam poetry jim dodal odvahu rozvíjet svůj talent například v hudbě.  

Neztrácíme naději, ţe paralelně s rozvojem schopností jednotlivých autorů 

SP se vyvíjí i schopnost recepce ţánru v teoretických kruzích. Slam poetry 

můţe kulturologům poslouţit jako „trenaţer― pro zpracování nových 

uměleckých směrů, které vznikají fúzí různých ţánrů. 

 

Budoucnost 

Práce si klade také otázku po budoucnosti české slam poetry. Stane se 

postupně, podobně jako jiné původně alternativní formy, součástí 

akademického diskursu a dominantní kultury? Bude tím oklestěna o svou 

jedinečnost, danou částečně onou revoltou vůči stávající situaci? Na tuto 

otázku nelze najít jednoznačnou odpověď. Jako výsostně demokratická 

forma poskytuje SP prostor komukoli a ten je hodnocen kýmkoliv. 

Ve svém článku v časopise Host rekapituluje Tomáš Kůs, jeden 

z organizátorů slam poetry, první dekádu českého slamu, a spíše neţ 

optimismus cítíme z jeho vyjádření opatrnost aţ skepsi: 

 

Slam poetry se u nás nestala plošným fenoménem, jako tomu je v zahraničí 

(hlavně v USA, v Německu, Rakousku, Polsku, Francii…), kde se v kaţdém 

větším městě konají poetry slamy pravidelně. (…) Slam poetry nejednou 



 

 

137 

 

dokázala, ţe diváka si najde. Neprofesionalizovala se. Ačkoli se situace 

zlepšuje a akcí i organizátorů šnečím tempem přibývá, kromě celostátní 

soutěţe probíhají slamy v Česku dost sporadicky. (…) Také se narazilo na 

divácký strop. Na pravidelné exhibice chodí stabilně sto padesát aţ dvě stě 

diváků (…) Dnes je, dle mého soudu, v Česku kolem patnácti kvalitních 

slamerů – respektive těch, kteří jsou vidět.
240

 

 

Netroufáme si odhadnout, zda česká slam poetry přeţije další desetiletí. Je 

docela moţné, ţe se vyčerpala a zcela zanikne, případně ţe akcentuje jeden 

ze svých rysů a přichýlí se k pevněji ukotveným ţánrům (poezii – 

autorskému čtení, hudbě – hip-hopu, divadlu – improvizaci, vizuálnímu 

umění – performanci…). 

Zcela bez přehánění však můţeme říct, ţe téměř desetiletá přítomnost slam 

poetry znamenala pro českou kulturu velký přínos: kromě jiţ zmíněného 

objevování uměleckých talentů je důleţité i rozostření hranic ţánrů, jeţ 

vyvolalo u publika i teoretiků pocit znejistění a přimělo je zamýšlet se nad 

novými, inspirativními, přestoţe (nebo protoţe) provokativními podobami 

soudobého uměleckého vyjádření. 

 

  

                                                 
240 KŮS, Tomáš. Slam poetry v Česku: Ten Years After. Host č. 12. 2012. 
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Příloha A – Rozhovory 

 

Rozhovor s Petrem Vášou dne 5. června 2011 

 

PV: Jak to bylo? Kdyţ jsem začal dělat svoje první písničky a projekty  

v Klubu na Křenové, tak se najednou objevil Vilém Hudeček a jeho parta. 

To by bylo samozřejmě na dlouhé vyprávění. Přišli za mnou (kapela Uzený 

koleno) s dost amatérskými demáči, tehdy mně to připadalo spíš takový 

naivní. Vytasili se s myšlenkou vydávání samizdatů a kazet. To se skutečně 

realizovalo. Sehnali jsme zvukaře, nahráli jsme to. Honza Šebesta k tomu 

udělal obrázky a Luboš Brzobohatý dělal fotky. A opravdu během měsíců 

kaţdý náš absurdní projekt, úplně nehotové písničky, získal najednou 

podobu kazety. Ta byla rozmnoţena, měla autorskou obálku, zalepenou  

v takových těch krabicích od Rusalky, myslím, ţe ze Supraphonu. Na 

krabicích byl nalepený obal naší kazety, měl přední a zadní stranu, uvnitř 

byla rozkládací kníţka, leporelo. 

Honza Šebesta to dělal v Královopolské strojírně, kde byl zaměstnán jako 

tiskař a ve volných chvílích načerno rozmnoţoval. Celá tato parta včetně 

bratrů Kytnarů a dalších přidruţených lidí měla tuhle ambici a opravdu si  

s tím dali práci. Dělali to na truc komunismu, nemoţnosti si něco takového 

koupit. Udělali si svoje desky svým způsobem a dotáhli to ad absurdum. 

Bledá dívka s dalamánky se dělala úplně stejným způsobem. Pokud by 

tehdy bylo dostupné video, věřím tomu, ţe bychom dělali i video. 

Mimo jiné to byl taky důvod, ţe kdyţ jsme dělali Z kopce, tak první, co 

jsem udělal, byl ten plakát. Doma jsem si rozstříhal nějaké papíry a slepil 

jsem z nich plakát. Pak jsem začal pochybovat o své výtvarné kompetenci, 

ale myslím, ţe s odstupem času to nebylo tak špatný. 

 

Ten plakát, který je na obalu desky Z kopce? 

PV: Já jsem se k výtvarné práci, které se teď velice věnuju, a moc pro mě 

znamená, dostal víceméně tímhle způsobem. Znal jsem to ze spolupráce  

s Uzeným kolenem a s touhle partou. Prostě si všechno uděláš sám. Chtít po 
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někom, aby ti udělal obal na kazetu je drahý. Prostě si sedneš a uděláš to 

sám. 

 

Ilustruješ si sám i teď vznikající kníţku? 

PV: Dneska to beru za přirozený. Kdyţ si představím, jak to bylo  

v osmdesátých letech. DIY se vším všudy a důleţité je, ţe to bylo na truc 

reţimu. Nebyl to ţádný měkký salónní underground. Na truc kapitalismu si 

uděláš něco sám. Tehdy se to nesmělo. Např. kopírky se moţná poznají, 

byly nějak očíslovány. Jedná z verzí, kterou jsem slyšel o zákazu Uzenýho 

kolena, je ta, ţe problémem byly letáčky, které byly součástí naší DIY 

kampaně. Rozdávali jsme je na vystoupeních a někdo ze zúčastněných 

zavolal na Leninku a zjišťoval, kde se tiskly. 

 

Tehdy to byla nutnost. 

PV: No tak nutnost, ale ne všechny kapely to dělaly. 

Na truc tomu systému a tomu, jak to tady fungovalo, kluci to dováděli aţ k 

absurdní dokonalosti. Výsledek vypadal zajímavěji a graficky sloţitěji neţ 

kdejaký desky, který vycházely oficiálně. 

 

Např. inscenace Ochotnického krouţku Ananas měla velmi nízké 

náklad: cca 70 Kčs. 

PV: Ano, ale já mluvím o roce 1982. To byla trochu jiná situace. Kdyţ jsme 

udělali Z kopce, tak to uţ šlo. První letáčky byly undergroundový, ale 

potom uţ jsme mohli tisknout např. k Ošklidu s Kokoliovými ilustracemi. 

Taky to mělo tohohle ducha, ale uţ to bylo víc oficiální. Pár let před tím to 

bylo dělaný na koleně. Situace uţ byla jiná. 

 

Uzený koleno mělo zřizovatele? 

PV: Mělo, ale kdyţ je zrušili, tak se hledal jiný a kapela hrála pod jiným 

názvem. Kdyţ o tom mluvíme, tak přemýšlím, kde jsem chytl ten virus 

myšlenky, který pak přerostl ve fyzické básnictví. Vtip je v tom, ţe je to 

pódiová věc – literární, obrazová, stejně jako pohybová a hudební. Ta 

myšlenka je asi z mého dětství, ale taky mě podnítilo toto. Ta spolupráce 
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s Uzeným kolenem, neuvaţovali jsme o tom jen jako hudbě, ale jako o 

projektu. Filosofie DIY navzdory reţimu, ty kořeny jsou tam. Proto taky, 

kdyţ jsme udělali Z kopce, tak jsem uvaţoval takhle. Měl jsem plánek, 

nejdřív domácí nahrávku a potom lepší nahrávku a k tomu obrázky atd. 

 

Ty to vlastně děláš pořád? Na svých www stránkách nabízíš „průřez, 

jehoţ jsi jediným představitelem.“ 

PV: Asi jo, říkali to i v New Yorku Paul Mills, manţel Susane Vega mně 

říkal: „To tady ještě nikdo nikdy neviděl.― To říkám jenom pro zajímavost. 

 

Je to ţánr, kdyţ jsi jen jediný představitel? Ty to vše vykonáváš, celé 

jsi to vymyslel i popsal, včetně teoretické stránky. Akorát sám sobě 

nejsi kritikem. 

PV: Je to tak: zároveň mám ten kurs, to je teď můj hlavní úkol a bude to 

taky podstatná část knihy, která se chystá. 

Pro mě je důleţitý to, co já dělám nebo to, co prezentuju na www stránkách 

– to vychází z mých nálad. Teď ještě mám dva kurzy na divadelních 

festivalech, tam to ještě zkusím doladit a pouţiju v textu knihy, kterou 

připravuju. 

Kdyţ dělám něco svého, coţ vychází z mých nápadů a zkušeností, tak se 

snaţím být osobní. 

Ale ten kurs dělám vlastně opačně, aby se toho mohl zúčastnit kaţdý. Aby 

to byla metoda, která komukoli pomůţe najít vlastní způsob vyjádření. 

Jsou to spojité nádoby, ale snaţím se to nejvíc oddělovat. Kdyţ dělám něco 

svého tak se snaţím být co nejvíc osobní a kdyţ dělám se studenty, tak se 

snaţím dát své ego stranou. 

 

Můţeš označit některého z účastníků kurzů jako „fyzického básníka“? 

PV: Záleţí, kdo je to fyzický básník, jestli je to ten, který to zkouší 5 min. 

nebo rok nebo 10 let. Např. Nela Kornetová, výborná performerka z JAMU. 

Podívej se na mé www stránky. 

Tam uvidíš, jak to vypadá, kdyţ to dělá dvacetiletá performerka, která je 

narozena ve stejný den jako Iggy Pop a narodila se na Hukvaldech. Janáček 
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a Iggy Pop – to jsou moje hlavní ideály, co se týče hudebně 

dramaturgického uvaţování. Fyzické básnictví podle mých textů, ale 

zpracovala si to po svém. Dal jsem ji k dispozici texty v translatině. Byl 

jsem přítomný na natáčení, její partner to natočil a společně to sestříhali. Je 

to taky vášovské, protoţe jsme to brali jako společný projekt, ale je v tom 

její osobnost. 

 

Tvoří na tvých kurzech účastníci vlastní texty? 

PV: Tvoří, ale způsobem, ţe sbírají materiál ve svém okolí, reklamy, nápisy 

apod. Svým způsobem aspoň do určitého stupně mají zakázáno pokoušet se 

o nějaké umění. Nejsou to jejich básnické výtvory, jsou to nalezené texty, 

které potom zpracovávají metodou fyzického básnictví. Předtím ovšem 

projdou řadou cvičení. 

Někdy to má podobu, např. na Jiráskově Hronově, spíše jako divadlo 

poezie. Na druhé straně to můţe vypadat jako radikální performance. 

 

Zatím u nás neexistují ţádné dílny, jak se naučit slamovat? Kdo by měl 

zájem, tak by mohl chodit na kurz k tobě? 

PV: Určitě, občas se tam objevují lidé, kteří dělají nebo chtějí dělat slam. 

Myšlenka je jednoduchá. Dělám tam pohybová, hlasová, řečová a výtvarná 

cvičení, kdyţ říkám výtvarná, tak mám na mysli práci s tělem. To znamená 

gesta, ţivé sochy a prstové masky. 

Ať to jsou děti nebo staří lidé nebo umělci-neumělci, lidé vzdělaní-

nevzdělaní, snaţím se důsledně všechny sloţky propojovat. 

Kdyţ chce někdo dělat slam, tak je centrem jeho pozornosti asi text, ale 

zároveň i práce s mikrofonem. Kdyţ někdo dělá pohybové divadlo, tak je  

v centru jeho pozornosti ta pohybová část. Kdyţ někdo dělá výtvarnou 

performance, tak je v centru jeho pozornosti ta výtvarná sloţka. Snaţím se 

propojovat všechny čtyři polohy. 

 

Tvoje metoda můţe být uţitečná i pro herce? 

PV: Ano, to je důvod proč učím na JAMU. Nedávno jsem pracoval se 

studenty JAMU dva týdny po sobě. 
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Jeden týden to byli klauni, posluchači alternativního herectví a druhý týden 

studenti činohry. I v rámci jedné školy, u přibliţně stejně starých studentů, 

je důleţité, na jaký obor byli přijati, zda na fyzické nebo činoherní divadlo. 

Mají nebo si myslí, ţe mají jiné dispozice. 

Jelikoţ jsem nikdy nebyl zaměstnaný a nevytvářel jsem tento projekt pro 

konkrétní instituci, donutilo mě to k tomu, aby ten systém byl otevřený. 

Systém pevný, pruţný, abych se mohl přizpůsobit okolnostem. 

V červnu budu mít Wolkerův Prostějov, to bude spíš jako divadlo poezie. 

Další týden v Ústí nad Orlici, to bude zase něco jiného. Minulý rok  

s Hlasohledem, chtěli něco radikálního. Dělají site specific. Pracovali jsme 

s Tomášem Ţiţkou s účastníky kurzu v dole, je z toho výborné video na 

stránkách Hlasohledu. 

Kdyţ kývneš na to, ţe budeš pracovat s lidma, které neznáš, pracuješ s nimi 

v netradičních prostředích, musíš být připravený na cokoli. Je nutné mít 

pevný a pruţný systém. 

 

To je tvoje pedagogická činnost. Ţivíš se především večery fyzického 

básnictví? 

PV: Hraju taky s kapelou Ty syčáci a s Hudbou Praha. 

 

Máš pocit, ţe se nějakým způsobem vyhraňuješ proti oficiálnímu 

proudu? 

PV: Ne, zdá se mi, ţe určitý typ vyhraňování je něco, proti čemu se 

vyhraňuju. 

 

Lišíš se? Nevolali ti např. z televize Prima, aby ses přihlásil do soutěţe 

Česko – Slovensko má talent? 

PV: Chtěli po mně, abych sháněl lidi, kteří by se tam přihlásili. 

Kdyţ se řekne vyhraňování, tak to chápu úplně jinak neţ lišit se. Lišit se mě 

velice zajímá a je to základ mé přirozenosti, vůbec mě nebaví dělat něco, co 

uţ někdo dělal. Lišení se – dá se říct, ţe to je všechno, co jsem kdy dělal. 

To bych raději poslouchal něčí nahrávky, díval se na něčí obrazy. Všechno, 
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co jsem vytvořil, bylo na základě toho, ţe jsem se chtěl lišit, ale vyhraňovat 

se, to mě naopak vůbec nezajímá. 

 

Inicioval jsi podpisovou listinu proti působení Daniela Landy  

v Národním divadle v Brně. 

PV: Ano, ale to je politická věc. Důvod, proč jsem se k tomu vyjádřil, je 

jiný neţ umělecký. Umělecky mě Landa nezajímá. Někdy mě to štve, kdyţ 

to slyším v rádiu. 

Na druhé straně poslouchám Pink, protoţe se mi to líbí. Já mám rád spoustu 

experimentálních nebo extrémních věcí, ale na druhé straně mám rád 

Tintoretta a poslouchám Pink a nestydím se za to. 

 

Ale nebýváš ale příliš často v televizi? Nemáš tam pořad atd.? 

PV: Ale nevyhýbám se tomu. Zrovna teď budu v pořadu Michala Prokopa. 

Byli jsme tam s Jirkou Surůvkou. Moţná někdo řekne, ţe je to komerční 

pořad, ale bylo to moc dobrý natáčení. 

Taky jsem byl v Noci s andělem. Hrál jsem ve filmu o myslivcích (Muţi  

v říji). 

 

Cítíš se jako celebrita? 

PV: Hm, není to proto, ţe bych se vyhraňoval, ţe bych něčím opovrhoval, 

např. popkulturou, vůbec ne. 

 

Kdyby ti někdo navrhnul, abys dělal předskokana Ivetě Bartošové? 

PV: To bych nevzal, protoţe k Ivetě Bartošové nemám ţádný vztah a její 

písničky mě děsí. 

 

Tak třeba Báře Basikové? 

PV: Kdyţ by Bára Basiková dělala něco s Michalem Němcem a nějak by 

mi to konvenovalo, tak proč ne. 

Nedá se říct, ţe bych paušálně opovrhoval nějakou sférou kultury, třeba té 

televizní. Nejen, ţe to tak nemám, ale systematicky se vyhýbám tomuhle 
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způsobu uvaţování a vyjadřování se. Tím, ţe poslouchám Pink, jsem rád, 

ţe se tím mohu chlubit. 

Díky tomu, ţe se liším, tak jsem osvobozen od nutnosti se halasně 

vymezovat vůči něčemu. Chci se vymezovat tím, co dělám. 

Moţná na jedné straně je ten můj postoj mírumilovný, ale na druhé straně je 

radikální. Moţná se vymezuji vůči všemu, nechci patřit do ţádné party. 

Proti přihrádkám nic nemám, ale do ţádné nechci patřit. Ve smyslu, ţe by 

mě definovala nějaká nálepka. Umění musí být jakékoliv, to je jediné, co 

jsem zjistil při svém studiu dějin umění. 

 

Jaromír Typlt někde napsal, ţe tvá gesta mu připomínají Braunovy 

sochy na Karlově mostě. Nebyl jsi náhodou na přednášce Zdeňka 

Rotrekla o českém baroku v rámci Výběrových příbuzností, které 

organizoval Ochotnický krouţek? 

PV: Na škole, v osmdesátých letech, byla barokní architektura v našem 

ročníku hlavním tématem a byly tlaky, abychom se stali odborníky na 

baroko. O Kalistovi jsem se dozvěděl aţ později. Byl jsem v roce 1988 a 

1989 na vojně, takţe jsem na té přednášce nebyl. Hrál jsem v Abrahámovi a 

v Salome. 

 

Myslím, ţe Ochotnický krouţek nebyl jen divadlo.  

S Helmutem Heinsenbuttelem ses setkal prostřednictvím Luboše 

Malinovského, kdyţ jste zkoušeli Abrahama patriarchu? 

PV: Ano, to první setkání s OCHKR bylo při spolupráci na soundtracku, 

který jsme dělali k Americe taky s Lubošem Malinovským. Vytasil se  

s klasickou sbírkou Experimentální poezie, myslím, ţe to byl první svazek. 

Později jsem se setkal s jeho spolupracovníky v Německu. Říkali, ţe moje 

tvorba je v tradici konkrétní poezie a připadalo jim to originální. 

 

„Nový vesmír těla má obsáhnout komunikaci se vším.“ Ladislav Novák 

PV: Ale, to není ze mne. Ta věta je mi samozřejmě blízká obsahem, ale ne 

to formou. Kdyby dneska někdo něco takového říkal, tak automaticky 

spadne do kategorie esoterismu. To je něco, vůči čemu já se musím 
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vymezovat. Poptávka po instantních receptech – jak se stát za víkend 

jogínem, mystikem, šamanem. To je něco, co ohroţuje ne mě osobně, 

nechci se nechat vcucnout do světa, kam nechci patřit. 

Ladislav Novák mi byl velice blízký. 

Celoţivotně mě dojímá, ţe mě Ladislav Novák označil za pokračovatele. 

Pokud mám nějakého pokračovatele, řekl v televizním dokumentu, tak by 

to mohl být Petr Váša. 

Kdyţ jsem začal s fyzickým básnictvím, tak spousta lidí ze 

svobodomyslného ţánru – big beatu – přestala se mnou komunikovat. Josef 

Rauvolf mi řekl teď po letech: „Samotného mě překvapilo, kolik lidí to 

štvalo. Hodně lidí si myslelo, ţe si z nich děláš srandu. Z rockerů.― 

To bylo hrozné nedorozumění. Já jsem ten rock and roll začal dělat i začal 

hrát na kytaru, myslel jsem, ţe je to obor, kde si můţeš dělat, co chceš. 

Děláš si, co tě napadne. Nejen, ţe jsem to miloval a miluju to. Myslím si, ţe 

jsem moţná pro to narozenej. Ale vůbec mě nenapadlo, ţe bych měl dělat 

jenom rock and roll, patřit ke skupině, která má stejné tetování, stejné 

mozkové oblasti. 

 

Někomu to třeba mohlo být líto? 

PV: Pro mě to byla ţivotní zkušenost, mně to taky bylo líto. Najednou se 

vynořili úplně jiní lidé, jiná poetika, jiné instituce a tihle lidé – Jiří Valoch, 

Ludvík Kundera – se mě ujali. Dalibor Chatrný mi řekl: „Musíš za Laďou.― 

(za Ladislavem Novákem) Někdo, komu je 80 let, přijde a řekne: „Jo, to co 

děláte, by se líbilo Chalupeckému.― Přišel za mnou pan Karlík, klasický 

herec a nabídl mi, abych učil na JAMU. Řekl, ţe to co dělám, jsou základy 

herectví. Učil jsem ve všech prvních ročnících základy herectví a vůbec mě 

nenapadlo, ţe mám něco společného s herectvím. 

 

Neviděl jsi náhodou to video ze slam poetry Váša kontra Landa? 

PV: Viděl jsem z toho asi kousek. 

 

Byl jsi zpočátku pouţíván „na vývoz“ české slam poetry? Dráţďany, 

Vídeň, Madrid… 
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PV: K tomu platí to, co jsem říkal před tím. Já se tomu nebráním. Kdyţ si 

někdo myslí, ţe dělám slam poetry v Německu, Španělsku, moc se mně to 

líbí. Ale vůbec by mě nenapadlo říct – Petr Váša rovná se slam poetry. Já 

dělám spoustu věcí a to, ţe nechci patřit do tohohle jednoho rajonu, 

neznamená, ţe bych k tomu neměl respekt. Umělecké závazky fungují 

jinak. Kdo dělá s radostí a váţně něco pořádně, člověk je zodpovědný za 

svůj styl, svůj -ismus. 

 

Sleduješ slam poetry? Znáš třeba Bohdana Bláhovce? 

PV: Málo věci sleduju nějak systematicky, hodně cestuju a nemám na to 

čas. Bohdana Bláhovce znám, tuhle jsme se setkali na nádraţí. 

 

Jak by se podle tebe dala pojmenovat slam poetry? Co to podle tebe je? 

PV: Vyhýbal bych se zjednodušenému pojmenování, co mě je sympatický 

na slam poetry, je to, ţe to nemá jednu moţnou definici, třeba někdo to vidí 

jako ţánr a někdo to vidí jako pravidla hry nebo jako společenskou hru. 

Líbí se mi moţná šíře slam poetry a to, ţe nikdo zas tak přesně neví, co to 

je. Ţánry a kategorie v umění se mi zdají podezřelé. 

 

Abych na to nezapomněl. Vystupoval jsem s Ruth Weiss, zakladatelkou 

beatnické poezie. Poprvé jsme vystupovali, já, Ludvík Kundera a Ruth 

Weiss na zámku v Lysicích. 

PV: Před těmi deseti lety jí bylo přes sedmdesát (Ruht Weiss je ročník 

1928). Moc se jí líbila moje vystoupení. Dělali jsme společně dvojhlasy. 

Měli jsme řadu společných vystoupení – ona do toho recitovala, slamovala. 

Začínala s Ferlinghettim s recitací do jazzového podkladu, tam jsou základy 

slamu. 

 

Improvizuješ na vystoupení? 

PV: To víš, ţe improvizuju, dokonce jsem jednou na Next Wave 30 minut 

improvizoval. Pak občas to dělávám na Festivalu improvizátorů. To je 

improvizace, kterou dělám soustavně, myslím, ţe od roku 2008. Občas jsme 
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vystupovali já a Eva Vrbková, Saša a Jiří Kniha – dělali jsme zvuky. 

Improvizuju i se Syčáky, řekl bych tak z 10 %. 

 

Kdyţ vystupuješ s fyzickým básnictvím, tak neimprovizuješ? 

PV: Mám tak něco přes dvě hodiny materiálu. 

Kdyţ jedu na vystoupení vlakem, tak si v hlavě projíţdím věci. Pak si 

stoupnu na pódium a něco potom můţu rozehrát, něco můţu zkrátit, 

přeskupit. Mám hodně připravených textů a v rámci toho nemám čas na 

půlhodinové improvizace. Improvizací je někdy způsob dopravy na to 

pódium. Spíš jsou to variace na téma. 
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Rozhovor 28. 5. 2011 s Bohdanem Bláhovcem, vlak Olomouc – Košice, 

cesta na USE THE CITY FESTIVAL (doplněno komentáři Jakuba Folla a 

Ondřeje Lidického) 

 

Medializace a slam poetry 

BB: Záleţí, kde se to objeví a v jakém kontextu. Televize je jen médium, 

takţe záleţí, jak se v ní s danou věcí naloţí. S medializací toho fenoménu 

ale problém nemám. Jiný případ jsou slamové výstupy v TV, tam uţ je to 

otázka sloţitější. 

 

Problematika prezentace slam poetry v médiích. 

BB: Pro mě je to vţdycky v zásadě proti tomu, co je pro mě definice poetry 

slamu. SP je pro lidi, kteří přijdou v určitou chvíli na určité místo, aby to 

tam mohli slyšet. Vţdycky je důleţité vědět komu, to říkáš a co z toho bude 

nebo to říkáš do televize nebo do rádia. Myslím, ţe je moţné to vystoupení 

přizpůsobit a dá se udělat něco zajímavého pro tu televizi. Co mi vadí, je, 

kdyţ se nahrává večer, který se vydává za exhibici. Na druhé straně, kdyby 

nebyl youtube, tak by o nás nikdo nevěděl. 

Myslím, ţe jde reagovat ţivě a situačně i na situaci nahrávání, stejně jako 

vysílání. Prostě jen v tu chvíli musíte vědět, ţe nejste třeba jen ve studiu, 

nebo na Flédě, ale u kohokoliv doma, kam to berete v komprimaci po 

oběţné dráze. Zvláštní … 

 

Co jste pouţili z minulé průpravy? 

OL: Kdybych začal říkat něco z chemie, tak by tomu lidi asi moc 

nerozuměli. Na střední škole jsem psal básně. Kamarád se dostal do 

státního kola a tak nadšeně o tom mluvil, ţe jsem se přihlásil. Třeba mě 

mrzí, ţe se to nejmenuje fyzické básnictví, protoţe v Čechách je jiná tradice 

neţ slam poetry. 

Není to stejný, ale fyzické básnictví je český příspěvek ke slam poetry a 

nemusíme všechno přebírat ze zahraničí. 

BB: Já si myslím, ţe je dobře, ţe se tomu říká v rámci síťového kódu, který 

se pouţívá 
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celosvětově, ţe se lidi mohou potkávat mimo kontext české kotliny  

v zahraničí. Já si tomu pro sebe říkám „poezie znenadání―. 

Nikdy jsem neviděl jediné vystoupení Marka Smithe a myslím, ţe je lepší si 

to udrţet. 

 

 

Petr Váša 

BB: Já si pamatuji naprosto ţivě první setkání s tvorbou Petra Váši. 

Zajímavý je, ţe to nedávám úplně do souvislosti se směřováním ke SP, ale 

nějakou roli to bezpochyby hraje. Bylo mi 8 nebo 9 let a Petr Váša měl sérii 

asi pěti vystoupení na kulturní akci Dny pro duševní zdraví v léčebně  

v první půlce devadesátých let. Bylo to pro mě úplně první setkání s tím 

„odporným― pojmem alternativní. Krásná doba, začali se sem vozit první 

experimentální punkoví, experimentální umělci i pseudoumělci. Tam jsem 

poprvé viděl Vášu a byl jsem z toho nadšený a to především z toho důvodu 

– hudebnost v jazyce. Tehdy jsem si to ještě tak nedefinoval a ze zpětného 

pohledu to bylo tohle. Bavilo mě to. 

Co je pro mě zásadní motiv? Na tom se asi shodneme s Jakubem Follem. 

Myslím, ţe jsme tři lidi, kteří dnes v české slam poetry improvizují, alespoň 

elementárně Masha, Jakub a já. Jakub poslední dobou asi úplně nejvíc, staví 

věci na tom, ţe jede úplně z oleje. Já to nikdy takhle striktně nedělám. 

Nemít tu pevně definovanou strukturu je pro mě velice důleţité, hra  

s momentem překvapení a nechávat si prostor pro interakci a pouţívat ji 

jako zásadní stavební jednotku toho tři aţ pětiminutového vystoupení, to 

pro mě pořád platí. i je pro mě velice důleţité, v tom mě Váša míjí. Vášovy 

věci jsou precizně vystavěny a jsou vycizelované. Co mám rád na poetry 

slamu, je to, co mě vzrušuje, skutečně vzrušuje – ţe ten člověk, který tam 

stojí, překvapí sám sebe. 

 

To by se ti mohlo podařit i v improlize. Proč ses nepřihlásil do 

improligy? 

BB: Dělal jsem divadlo na gymplu. A ta cesta byla podobná. Hraješ s tím, 

co máš v sobě. Nejsem člověk školeného projevu. Pro mě byly tvůrčí 
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mechanismy zajímavé v tom, ţe dostanu do ruky nějakou hračku, nějaké 

zadání a sám za sebe buď cítím, ţe jsem schopen se s tím popasovat – nebo 

nejsem. A je to o dialogu metody a mě, ať je to film, hudba. Nenaučil jsem 

se bohuţel pořádně hrát na ţádný nástroj, na kaţdý jsem hrál podle toho, co 

jsem schopný. 

Hodně jsem dělával elektroniku. V zásadě determinace softwarem. Dělal 

jsem to, co mi ten se software umoţnil. Metodou pokus a omyl. Kdyţ se 

nad tím zamyslím, takhle tvořím. Mám nějaký řečový aparát, fyzické limity 

a z toho vzejde nějaký tvar. Odpověď je jednoduchá. 

K improlize mě nezavály okolnosti k tomu, abych se dostal do toho 

prostředí. Moţná. Kdybych se k tomu dostal, tak bych to dělal, protoţe 

kdyţ mi bylo 11 let, tak jsem byl fascinován tím, co dělal Kaiser s Labusem 

na Nově, ţe improvizovali na zadané téma od diváků. 

 

Měl jsi tam publikum, nebo jsi to dělal sám pro sebe ve stanu? 

BB: Dělal jsem to pro děti na táboře. I přes to, ţe je to taková masturbace, 

to slam poetry. Jeţíš je jedinej chlap, o kterého mi jde. 

 

Stál jsi před tím na pódiu sám? 

BB: Jak jsem říkal, nikdy jsem nebyl ten školený člověk. Účastnil jsem se 

recitační soutěţe Wolkerův Prostějov dva roky před slam poetry. Pamatuji 

si, ţe mi porota dala shodou okolností i nějakou cenu, ze které jsem neměl 

radost, protoţe ta cena se jmenovala „Zvláštní cena poroty za fascinující 

projev navzdory technickým handicapům―. Ten přílepek mě tam dost 

vytočil. Tehdy jsem byl takový malý svazáček, ale dneska to povaţuji za 

velké vyznamenání. Ta soutěţ je taková továrna na studenty DAMU. 

 

Recitoval si neobvyklým způsobem? 

BB: Bylo to týden po invazi do Iráku a vybral jsem si Ginsbergovu báseň 

„Ameriko, dal jsem ti vše a teď nejsem nic―. Oni říkali, ţe to vypadalo, jako 

by mě to v tu chvíli napadalo. 

 

Improvizace 
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BB: Strávil jsem celé dětství s kamarády mých rodičů, důleţitá akce, 

takový disidentský tábor. Kaţdý večer se hrálo u ohně. Tam jsou pro mě asi 

ty nejdůleţitější motivy. Došlo mi, ţe jsem na tom odkojený, improvizovali, 

hráli. Proč improvizace. Pozvali si někoho na pódium, a ten člověk nevěděl, 

co bude dělat, z 90 procent se děly nepředvídatelné věci, občas to bylo i 

špatné, ale neustále dobrodruţné a vzrušující. To, co se pak v momentech 

dělo, by se bez tohoto nemohlo nikdy nacvičit ani stát. Spousta písní byla 

zaloţena na tom, ţe refrén je stabilní a jednotlivé sloky si vymýšlíš. 

Pavel Klusák napsal v recenzi nového CD Vladimíra Merty: „Merta 

konečně natočil studiové album a opustil tak „magickou, avšak i lenošivou 

metodu improvizace―. To je pro mě krásná definice, v improvizaci je kus 

lenosti a zároveň je to dobrodruţství a trochu i magie. 

 

Tištěný text 

Publikoval jsi někdy svoje texty v tištěné podobě? 

BB: Jednou asi dva týdny po vítězství na Flédě. Potom 5 textů do Psího 

vína, je to pro mě úplně jiná disciplína. Slam je pro mě o tom, ţe ty vidíš 

člověka na pódiu, ten člověk se pro mě má stát textem, který říká. Tím 

pádem velké procento informace a efektu je to, koho já vidím, ţe tam někdo 

stojí. Kdyţ čtu text na papíře, je to pro mě mnohem intimnější situace. 

Mozek funguje jiným způsobem, takţe já nedokáţu psát to, co říkám na 

slamu, úplně jiná situace. Zároveň, kdyţ píšu text, řeknu slovo a napadá mě 

nějaké jiné, kdybych ho napsal tak ta nuance není tak pochopitelná. 

A mozek funguje úplně jiným způsobem, takţe nedokáţu psát to co, říkám. 

Na slamu řeknu slovo a napadne mě úplně jiný. Moment hypertextu. Dost 

často v češtině se v jednom slově se skrývá jiné slovo, dost často pracuji 

způsobem např. napíšu slovo – s.lov.o. – a je tam rázem lov a nástřel na to 

přidat do příštího verše s. A zbyde lov a s.o.s. – volání o pomoc. Papír mne 

nutí přemýšlet a psát takto, hypertextuální verše – ve slamu dělám to samé, 

ale nevedou mě písmenka, ale emoce a slova. Pro mě je důleţité, jak je ten 

text poskládaný na papíře a je to pro mě ta dynamika, kterou bych na slamu 

dával do rytmu do gestikulace do nějakého zapálení, tak ho dávám do 

struktury textu, do syntaxe. 
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Zábavnost ve slam poetry, poplatnost publiku, které se chce smát. 

BB: Já se snaţím být zábavný, je to důleţité. Je ovšem rozdíl v tom, zda je 

zábavnost prostředek nebo cíl. Pokud je prostředek, tak je to špatně. 

JF: Já uţ jsem dělal oboje. Dělám to několika způsoby. Někdy to je zábavné 

a někdy to není zábavné. Zábava není definována tím, ţe by se měli lidi 

smát. To není jediný druh zábavy. Kdyţ slamuju pro pivaře v hospodě, tak 

je to jiné. 

OL: Definoval jsem si slam poetry jako populární verzi poezie. 

BB: Co to je? Tomu nerozumím. 

OL: Populární je, ţe je to pro masy. 

BB: Knihu si čte víc lidí. 

OL: ale v průběhu času. Na čtení básníka ti přijde pár lidí. Protoţe to není a 

priori fyzická věc. Ten básník se nesnaţí stát se tou básní být tím textem, 

který čte. Málokdo to umí. Málokdo umí prodat svou poezii. Slam je 

zajímavý v tom, ţe vidíš setkání, přímý proces, vidíš toho někoho na tom 

pódiu v přímém setkání s jeho slovy a se situací je před tím. Myslím, ţe to 

je důleţité pro poezii, souvisí to s poezií. Kdybych já nedělal slam a byl tam 

jako divák, tak bych tam chodil právě kvůli tomu, ţe vidím někoho v přímé 

vazbě s jeho slovy a vidím jeho reakci na verš, na to, co je před ním. 

 

Nemá to tedy blízko k happeningu, performance, k divadlu? 

BB: Kdyby se to nejmenovalo slam poetry. Já bych to sám za sebe zdaleka 

tolik nekonfrontoval s poezií. V českém kontextu se uţ nestává skoro to, ţe 

by básníci, kteří píšou, chodili na slam poetry. V zahraničí je normální, ţe 

skoro kaţdý účastník slamu vydá sbírku. Tady je to překvapivé, kdyţ Jílek 

vydá sbírku. Najednou je jediný, který prolomí tu hranici mezi performerem 

a básníkem. Nepřipadá mi od věci, ţe se děje, ţe to dělají lidi s hereckou 

zkušeností. 

OL: Já jsem jen amatérský herec. 

BB: Neopomíjel bych divadelní zkušenost. 

Já Kuba, Masha, všichni máme divadelní zkušenost. 

JF: Spíše jevištní zkušenost. 
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BB: Ano myslím tu jevištní. Zajímavé je, ţe Masha ji má. Mashin táta je 

největší propagátor Wolkerova Prostějova, iniciátor těchto akcí, divadelní 

guru v Západních Čechách. A kdo se zúčastnil s těch jakoby kovaných 

básníků, Typlt, udělal to dvakrát a pak odešel. 

LZ: Není tomu úplně tak, v české slam poetry začínalo hodně básníků – 

Norbert Holub, Marian Palla atd. 

 

Postoj básníků ke slam poetry 

BB: Velká segregace mezi slamery a básníky. 

LZ: To je trochu unikátní. Básníci si tu situaci vytvořili tím, ţe měli pocit, 

ţe by to měla být nová, uplivaná, trošku jakoby vikslajvantem smrdící a od 

coly upatlaná poezie s hamburgerem v kapse, coţ tak trochu je. Nemyslím 

si, ţe to je špatně. 

BB: To co dělá Masha, je pro mě stoprocentní poezie. Pro mě to naplňuje 

to, co já od toho potřebuju, to znamená: schopnost zkratky, metafory, práce 

s jazykem a reflexe toho, co se děje kolem. Co je pro mě důleţité a proč to 

u mě nefunguje, skoro nikdy kdyţ to čtu je právě to setkání s tím, kdo to 

říká. Myslím, ţe Masha je pro mě někdo, kdo se stává tím textem, který 

říká. Tělo je pro mě problém ve všem, co dělám. To je takový bonmot. 

Neumím se s tím úplně srovnat a je to taky věc. Hledám to, co tělo dovede a 

co uţ nedovede. Není to pro mě řízený. To dělá Váša, např. na slovo „ua― 

má konkrétní druh pohybu. Nějak to pouţívám nekoordinovaně pořád. 

Zároveň to totálně ovlivňuje, to co řeknu. 

 

K obecné definici SP 

BB: Obecná definice SP nemá smysl. Nemůţeš obecně definovat hudbu. 

Autorský text v nějakém formálním vymezení, kaţdý má stejné podmínky, 

ţádná rekvizita, časové omezení. 

JF: Kdyţ stojíš posté na jevišti, tak je to jiné neţ poprvé. SP mi otevřelo 

další dveře, začal jsem přemýšlet nad tím, zda mohu být básníkem. Začal 

jsem psát divadelní hry ve verších a slam poetry. 

BB Je zajímavé, ţe chtějí naše texty. Zvou slamery na oficiální literární 

akce, ne jako na slam poetry. Je to klubová věc. 
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JF: Akademický svět má velký problém s egem. 

BB: Na druhou stranu se mohu vrátit obloukem k Mertovi, z logiky věci by 

to mohlo spadat do kategorie textů i hudby. Je to dost jednoduchý, ta 

platforma je neuvěřitelně demokratická. Nejjednodušší forma vystoupení je 

slam poetry. 

 

Improliga 

Otravné na improlize je pro mě osobně ladění do sportovna. 

BB: Na slamu je to jeden člověk, který tě baví nebo ne a můţeš se těšit, ţe 

za tři minuty přijde někdo jiný. Slam poetry je mnohem svobodnější, tam 

mi nikdo neříká zadání, pokud nechci (kromě Kuby). Jediný materiál, na 

kterém můţu stavět. Jen to co proţívám, můţu ventilovat ven. Nejsem tak 

hloupý, abych si myslel, ţe jsem tím hodnotnější nebo lepší. Povaţuji to za 

divadlo v kulisách angaţovanosti. Logicky je hyde park princip aspoň 

trochu aktuální, dělat trochu ty noviny. 

JF: Pro mě je politická situace neaktuální věc, aktuální pro mě je jen ten 

okamţik. Řeším tu chvilku. Aktuální věci se mi tam dostanou, ale ne 

vědomě. 

BB: Vyjadřuješ se k tomu, co tě sere. 

JF: Lidi to mají nad sebou. Kaţdé publikum dostane to, co si zaslouţí. 

BB: Pouţívám stavební hmoty – refrény. Z větší části je ten text mezi 

publikem a pódiem, ty si jej jenom stáhneš. Je to trochu kouzlení. 

BB: Zadání máme všichni stejné, ale děláme to kaţdý jinak. Myslím, ţe i 

princip, rozkládáš slovo. Pro mě hraje velkou roli, ţe refrény jsou vlastně 

hudební, zvukomalebné. 

BB: Ani já ani Jakub bychom neprorazili, kdybychom někomu dali přečíst 

svoji básničku a neměli za sebou ten ocas SP. Pro mě Masha zní je jako 

aplikovaný slam v rapu. Kdo je slamer? Ten, kdo je někam pozván na akci 

a zúčastní se jí. 

 

Profese slamer 

BB: Jsem neustále překvapený z toho, ţe i těch pár textů, co jsem napsal, i 

některá vystoupení, kdyţ uţ se někdo z básnické komunity odváţí přijít na 
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slam poetry, tak ty texty berou. Sice to nemohu tak stoprocentně říct, 

doopravdy bych to nezkoumal, ale je to pro mě zvláštní věc, nečekal bych 

to. Říkám to proto, ţe mě napadlo, ţe bych mohl zkusit něco napsat. 

Nepotřebuji vůbec oficiální struktury. 

 

Diváci 

BB: S publikem si můţeš udělat, co chceš. Nedokáţu to posoudit, protoţe 

ještě neţ jsem se stal divákem, tak jsem se stal slamerem. 

Jedna velká ţíla publika jsou studenti bohemistiky. Je tam tři sta lidí, tak 

někdo z nich má načteno, někdo ne. To je nepodstatné. Myslím, ţe definice 

poezie, aby to bylo pravdivý, je pouţívat jazyk jako nástroj vyššího sdělení. 

Pro mě je to věc času teď a tady. Musíš umět dobrý verš i na ten chatový 

jazyk, jak pouţívá Masha. To je dobré na slam poetry. 

Na slam poetry přijde hip hoper, kde je Masha, která mluví jeho jazykem, 

kterému on rozumí a je to jeho setkání s poezií. A je jedno, jestli četl 

Máchu nebo ne. 

Jakub teď několikrát vyhrál s něčím – to nebyl apriori humor, vtipný 

veršíčky, uřvaná poetika. Typlt byl pro mě z básníků nejvíc ten, který tu 

poezii umí podat. Poezie není připravena na to, aby byla špatně 

interpretována. Myslím, ţe není buď – anebo. Jílek má nulové charisma na 

pódiu. Stojí jak špejle a teď to říká. Dobrý nápady na text s dobrou 

interpretací. 

 

Jak by měl vypadat slam poetry workshop? 

BB: Reagovat na situaci, pochopit rytmus a dynamiku. Naučit se mluvit do 

mikrofonu, je to pro mě základní nástroj, nenávidím dělat bez toho. Některé 

věci prostě nemůţeš udělat a capella. Základní na tom workshopu je, aby si 

lidi zvykli, ţe to říkají někomu. Můţeš mít vystavěný text od A do Z, který 

utopíš tím, ţe neustojíš ten moment, ţe to říkáš. Myslím, ţe je skvělý, aby 

si doma vymysleli text. 
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Soutěţ 

BB: Myslím, ţe je to skvělý, ţe se to dá pouţít. V momentě, kdyţ je ve 

vzduchu nějaká cena, tak mě to bude limitovat. 

JF: Já jsem teď zkoušel. Je to teď zhruba dva roky, co jsem si stanovil, ţe 

stav je nula, ţe si to eliminuji a neomezím se přípravou. Absolutně nejsem 

nervózní, jen počkám. Příprava spočívá v tom, ţe si vyčistíš hlavu. Jde o to 

nic neočekávat a vyhnout se opravdu jakékoli přípravě. Bod nula je někde  

v tobě, jsou různé schopnosti a dojde se různě daleko, ale tenhle bod má 

kaţdý, aţ v něm budeme umět zastavit celý svůj ţivot, došli jsme na konec; 

mnoho jogínů by o něm pravděpodobně mohlo obšírně vyprávět, to co 

pouţívám já, je jenom taková pracovní verze; je to určitá míra důvěry  

v přítomný okamţik, kdyţ jste v něm a nemyslíte na to, co bylo nebo co by 

se mohlo stát, máte spoustu času a nemáte ţádný strach nebo trému, jen 

takový pocit vzrušení. Ale je to klidový stav. Je to jako kdyţ vidíte někoho, 

koho milujete, přicházet po hodně dlouhé době, uţ ho vidíte, uţ víte, ţe se 

dotknete, ale ještě se nedotýkáte, je to věčný pocit a čas v něm funguje 

jinak. Mám klid. Redefinoval jsem si to tak, ţe to vţdycky přijde. 

Pozval jsem si dobrovolníka – paní – teď si paní myslete slovo, říkal jsem 

básničku. Mě to pořád táhne něco přidat. Zkoušet nové věci, kdyţ se 

nabízejí, nezaleknout se. Teď jsem si stanovil, ţe bych chtěl říkat sonet. 

Pravidelný. To je moţná taky to, co vadí básníkům, ţe nedodrţujeme tu 

formu. 



 

 

163 

 

Rozhovor ze dne 28. 5. 2011 s Jakubem Follem, vlak Olomouc – Košice, 

cesta na USE THE CITY FESTIVAL 

 

Co tě láká na improvizaci? 

JF: Improvizace sama, dobrodruţství okamţiku. 

 

Nenudí tě to? 

JF: Nudí. Je to moc lehký. 

 

Nenudí tě uţ to, není to lepší se pěkně naučit hercem a mít klid? 

JF: Stejně všechny texty, co se učím, tak si píšu sám. Kdyţ to vymýšlíš, tak 

to stejně vymýšlíš hned, napíšeš to, ale pak to třeba koriguješ, jen občas 

přemýšlíš, jak dál. Ale já kdyţ píšu, tak to stejnak plyne rychle. A v tom 

momentě, kdy to říkáš rovnou, je akorát všechno zhuštěnější a ten mozek si 

funguje nějak jinak. 

 

Ty ses rozhodl, ţe se budeš ţivit tím, co vymyslíš? 

JF: Ano. Chci dělat aktuální (nerozuměj angaţované), specifické umění bez 

ohledu na finanční stránku věci. Ta mrzačí v této době nejvíc, mnohem víc 

neţ jen touha po slávě. Spousta potenciálně nezávislých umělců dojede na 

to, ţe uvěřila masáţi o tom, co všechno potřebují k ţivotu a tak se snaţí 

uţivit svůj spotřební standard a nemá čas na to, co by opravdu chtěla dělat. 

A pořád si na to stěţují, ţe musí vydělávat ty peníze a nemůţou dělat to 

umění, uţ mě to dost sere a unavuje. 

Taky bych asi nevydrţel v ţádném souboru a stálém angaţmá, někdy bych 

se nechal zahostovat v nějakém divadle, kdyby to ale někoho napadlo. Tím, 

ţe se člověk vymezí jako nezávislý umělec, vysílá určitý signál na vědomé, 

nevědomé a mimosmyslové úrovni a ţádné nabídky vlastně nepřijdou. 

Konkurzy neexistujou. 

 

Máš kapelu, divadelní představení pro dospělé i pro děti? 

JF: Ano, a pořad Tvrdé poetično, říkám tomu jevištní pobyt. Zvu si tam lidi, 

které by to mohlo zajímat a o kterých si myslím, ţe to zvládnou. Protoţe je 
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těţké být na jevišti a nehrát. Princip improvizací je podle mě to, ţe to 

člověk nikam nehrne a počká si, co přijde. 

 

Většinou kdyţ improvizuješ, tak tedy nemáš nic připraveného, něco se 

ti třeba jen honí hlavou… 

JF: Na něco si člověk vzpomene, včera jsem mluvil o supermarketu, který 

staví v Košicích, vzpomněl jsem si, ţe jsem jel před půl rokem s nějakou 

holkou z Košic, ke které jsem přistoupil v Brně do autobusu, a ona mi 

říkala, jak se hrozně těší, ţe tam budou mít konečně supermarket a bude 

kam jít o víkendu, to si člověk tak vzpomene. 

 

Jak se vejdeš do časového limitu při improvizaci? 

JF: Vlastně mám mnohem radši ty exhibice v poslední době. Na té soutěţi 

přibude k tomu napětí, zda se podaří zaobloukovat v těch třech minutách, 

dostat se do časového limitu. Ono se s tím dá hrát – můţeš říkat vše, co 

přichází, pustit to úplně a pak to můţe být skoro nekonečné; anebo musíš 

vnímat ještě ten druhý aspekt – máš třeba poslední slovo, kterým ta báseň 

má končit, a musíš k němu doměřovat. Mozek v tu chvíli funguje jakoby na 

dvou úrovních. 

Moţná to co říkám ani nejde přes mozek, ale mozek sleduje, jestli to, co 

říkám, se dá v nějakém momentě zakončit tím, čím potřebuješ. Dochází  

k propojení dvou linek – té myšlenkové, racionální a té transcendentální, 

která si tam ţije sama, které věříš, a tu druhou musíš připojit. 

 

Ale to si pak nemůţeš pamatovat. Jsi zvědavý, co jsi říkal? 

JF: To je docela zajímavý, kdyţ srovnávám pocit u vystoupení s pocitem, 

kdyţ to pak vidím na videu. Nepamatuješ si to. Pamatuješ si pocit, ale celé 

se to nedá zapamatovat. Pamatuješ si zadání, kterým slovem máš skončit. 

I to funguje jako taková meta, kdyţ máš to poslední slovo, tak to ovlivní ten 

tok, cítíš, ţe to nevybočí z nějaké výseče, která uţ by byla úplně cizí tomu, 

jak to má skončit, té pointě by to bylo hrozně vzdálené. Tu báseň to očeše o 

něco, co uţ by bylo hodně mimo. Např. nevzdálí se to z lesa, pokud je to o 

zvířeti, aby to mohlo skončit tam, kde má. 
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Na DAMU jsme se improvizovat neučili, tedy nebyl přímo předmět 

improvizace, ale často se na to narazilo, ţe improvizaci potřebujeme. Zaţil 

jsem to akorát ve Finsku na stáţi, kdy Myslím, ţe ty návody jsou hrozně 

špatně přenosný, pokud člověk chce být sám za sebe. 

 

Mluvili jsme o autenticitě – myslíš si, ţe je autentičtější, kdyţ 

improvizuješ na pódiu nebo kdyţ si někdo připraví text a naučí se ho 

zpaměti? 

JF: Záleţí, co to je za člověka, i kdyţ text cenzuruješ, můţeš si tu 

autenticitu zachovat, pokud nemáš problém, ale většinou to zcenzuruješ 

později při úpravách tolik, ţe to tu autenticitu ztratí. 

Autenticita je to o tom, ţe kdyţ improvizuješ, nemáš čas na cenzuru a 

kolikrát jsi sám překvapený tím, co řekneš. Kaţdý je hrozně ovlivněný. 

Jsou samozřejmě improvizátoři, kteří jedou tracky, které organicky 

začleňují do textu. 

 

Někdo by mohl namítnout, ţe kdyţ cenzuruješ text, tak přispíváš k 

jeho kvalitě. 

JF: No, to nic neznamená. Kvality jsou různý. Jsou dvě kvality formální, 

kterou se můţeš naučit a poté autenticita. Jsou to dvě věci, které nemůţeš 

udělat najednou. 

Kaţdý má ta kritéria jinde. Někdo vyţaduje jazyk na určité úrovni, s určitou 

rytmickou kvalitou. 

Mě taky ruší, ţe někdo nedodrţuje rytmus slova. To je ve SP obecný jev, ţe 

nebývá dodrţován rytmus, ale to nejsou jediné aspekty toho, jestli to je 

poezie nebo ne. Nejde nejednou vycizelovat text formálně a současně 

improvizovat. 

 

Básníci mají strach z publika SP, myslíš na publikum? 

JF: Já jsem tam s nima. Většina lidí chce publikum zaujmout, pobavit. Mně 

to publikum hrozně vyhovuje, jako nějaké masové médium. Nemám 

problém s tím, ţe to je na hovno, kdyţ to publikum bude na hovno. 
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Zúčastnil ses stand up komedy Na stojáka? 

JF: Ano. Bylo to zajímavý, jde tam především o pobavení. Publikum se 

přichází bavit. Nemusíš být básník par excellence. 

 

Šel jsi tam s připravenou věcí nebo jsi improvizoval? 

JF: To uţ bylo v období, kdy jsem začal úplně improvizovat. Byly to 

takový spíš skeče, nechal jsem si říct víc slov od publika, na které jsem 

reagoval, bylo to kratší, aby to mělo jiný formát, neţ co oni tam potřebují, 

plus jsem tam říkal historku, kterou mi někdo řekl. 

 

Zúčastnil ses někdy improligy? 

JF: Ne, já jsem se k tomu nějak nedostal a přestalo mě to zajímat. Myslím, 

ţe to bude spíš ta improvizační macha, ale nemůţu o tom mluvit 

 

Kdo tě zajímá z české slam poetry? 

JF: Masha s tím, ţe mě zajímá, jestli dotáhne to, co si vytyčila do konce. 

Vlastně od všech očekávám, ţe se posunou, ţe si vyzkoušejí to, co nedělají. 

Klidně bych chtěl Bohdana slyšet, jak se naučí doma text a potom ho tam 

nasolí. 

 

Pokud to člověk dělá s pocitem, ţe to posere, tak je to hrozně těţký. 

JF: Důleţité je to, co musíš udělat před tím, aby to přišlo. Jestli mě něco 

rozsekalo, tak to bylo tehdy, kdyţ jsem si něco připravil. Jakmile jsem se 

toho zbavil, tak to začalo chodit úplně plynule. Rok 2008. 

 

Ztotoţňuješ se s výsledky, s názorem diváků? 

JF: Na větších akcích je zkušený publikum a jeho hodnocení rozhodčích je 

uměřený, celkem konzistentní. I kdyţ můţe se stát, ţe to jeden rozhodčí 

rozbije, ale ani to se nestává. Je to zvláštně ukázněný. 

 

Není ti líto, ţe to pak uţ nikdy nevyuţiješ ten text? 
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JF: Měl jsem záţitek, dořekneš a to publikum vybuchne. Je to hrozně hezký 

záţitek. Mám pocit, ţe ten text by mne zajímal, ale záznam není. Slam 

poetry je jeviště s mikrofonem a touha a odvaha exhibovat nebo odhalovat 

svoje nitro, coţ je to samé s jinými konotacemi. 

Potřebuješ k tomu dav, aby to mělo smysl pro tvé já, a celou dobu máš na 

paměti, ţe v názvu někde figuruje slovo poezie, tak to tam nějak ohýbáš. 

 

Máš nějakou vizi, jak by se měla slam poetry vyvíjet? 

JF: Napadlo mne udělat ligu a divizi, aby začala existovat platforma pro 

začátečníky, z nichţ nejlepší by postoupil mezi elitu, jinak se budou bát ti 

noví čím dál víc. A poslední z elity by zase spadl do divize. Oboje by 

samozřejmě muselo probíhat hned po sobě, aby na začátečníky někdo 

chodil. 

Jinak já mám pro sebe pár nápadů, co zkoušet dál, ale ty nejsou obecným 

doporučením, to si budu prostě zkoušet sám. Jde o propracovanější práci s 

davem. Dále bych rád zkusil ty sonety nebo jinou pravidelnou formu. 

Propojení s hudbou funguje, mohlo by být i organičtější – nám to s kapelou 

jde bezva dohromady, improvizovaná báseň se pomalu mění 

v improvizovanou píseň a podobně. 
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Rozhovor s Martinem Reinerem ze dne 21. 3. 2011 

 

Byl nějaký konkrétní důvod k tomu, ţe jste u nás zavedli termín slam 

poetry i kdyţ se ve světě mnohem častěji uţívá poetry slam? 

MR: Naprostá náhoda. Já se s tímhle fenoménem setkal poprvé jako se 

„slam poetry―. Nevím, kdo to poplet‘ přede mnou, ale kdyţ jsem se s tím 

pak dál seznamoval prostřednictvím webu, rozhodně jsem nenabyl dojmu, 

ţe by označení „poetry slam― nějak převaţovalo. Prostě mi nikdo neřekl 

zavčasu, ţe by to mělo být jinak; ostatně, ten rozdíl je minimální. Obě slova 

jsou substantiva, ale to první má vţdycky výrazně adjektivní náboj, takţe 

lze s minimálním rozdílem v překladu pouţít jednu i druhou variantu. 

 

Proč si myslíš, ţe se do soutěţe hlásí minimum ţen? 

MR: Jsou takové ty teorie o muţské soutěţivosti, bojovnosti, ale tomu bych 

moc váhy nepřikládal. Spíš v tom hraje roli třeba obecně trochu jiný přístup 

dívek a ţen k poezii. Ţenské psaní bývá introspektivnější, rádo se pohupuje 

na vlnách právě té nezřetelnosti věcí a jevů kolem nás, které k psaní poezie 

často popouzejí. Muţská poezie svým silnějším názorem (a tím vůbec 

nemyslím jen nějaké to angaţmá) vede bezprostředněji k nějaké formě 

konfrontace – a tedy třeba pódiového přednesu. A pak: kdyţ vezmeš asi 

nejznámější současnou českou slamerku, Mashu, jejíţ „silové, 

konfrontační― vystoupení jsem několikrát viděl – vţdycky jsem přitom měl 

pocit, ţe se pohybuje málem na hraně (coţ samo o sobě můţe být pro 

diváka taky vzrušující) svých exhibicionistických moţností. Řekl bych, ţe 

muţský potenciál exhibovat je nepoměrně vyšší. 

 

V jednom rozhovoru jsi uvedl, ţe dnešní slam poetry se blíţí více 

performance. Měl jsi na mysli výtvarnou performanci? A pokud ano, 

které prvky vystoupení některých slamerů by mohly mít k performanci 

nebo happeningu blízko? 

MR: Já toho naplácal – a tohle si uţ ani nevybavuju. Kaţdopádně ti můţu 

aktuálně říct, ţe současná podoba „ţánrových průmětů―, které ústí v různé 

instalace, performance, vstupování objektů do prostoru a ještě jiné 
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píčoviny, mi připadá prázdnější a prázdnější, spokojená s akcí, ale vlastně 

spíš uţ jen aktem samotným. Chybí tomu nápady, symbolika je většinou 

kýčovitě prostoduchá. Oproti tomu slam poetry ještě pořád stojí na 

absolutním nasazení jedince, který se neskrývá za ţádný „objekt―, ale jde si 

pro případnou ostudu pěkně sám a čelí publiku tváří v tvář. Je to riskantní, 

vzrušující – a nepochybuji o tom, ţe tohle lidi cítí a oceňují. 

 

Domníváš se, ţe dnešní slam poetry nemůţe do jisté míry evokovat 

undergroundové hnutí sedmdesátých let minulého století, a to svými 

DIY principy, nevyváţeností vystoupení a také uţ zmíněným prvkem 

výtvarné performance či happeningu? 

MR: Minimálně. Lze se tím čistě akademicky zabývat, ale to, co dělal 

Aktual, a co později různě doznívalo v undergroundu raných 70. let, se 

odehrávalo v natolik odlišném kontextu, ţe je zbytečné hledat tady nějaké 

paralely. Tehdy byl veřejný prostor uzavřený, mrtvý; cokoli se v něm 

odehrálo, aniţ to nachystali a schválili kulturní referenti KSČ, mělo 

závaţné kulturně-společenské konotace. Dnešní slam poetry je zábavou pro 

omezenou skupinku lidí, kteří se chtějí bavit právě takhle, zatímco desítky a 

stovky jiných skupinek se baví zase po svém. 

 

Myslím, ţe jsi vlastně jediný člověk v ČR, který byl aktivně /moderátor 

a organizátor/ nebo jako divák přítomen na všech finálních večerech 

soutěţe SP? Je velký rozdíl mezi českou slam poetry 2003 a českou slam 

poetry teď? 

MR: Stejná je od prvního ročníku aţ k tomu poslednímu skvělá atmosféra. 

Specifické klima večera. Jinak v roce 2003 se dělal slam z toho, co tu bylo, 

soutěţili spolu klasičtí básníci, kteří měli dobrý nebo zajímavý přednes, a 

freestylisté, čímţ to bývalo poněkud neurovnané, protoţe v obou případech 

jde spíš o mezní – a navíc zcela protilehlou – polohu slamu. Dnes má český 

slam své vlastní velké figury, hvězdy, které si sám „porodil―. 

 

Pozval jsi na svůj festival Poezie bez hranic Marc Smithe? Povaţuješ 
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českou slam poetry za originální, svébytnou nebo jde jen o převzatý 

model z USA? 

MR: Model je samozřejmě převzatý a jsou věci, které platí obecně, tedy  

v USA stejně jako v Německu stejně jako v Česku. Jednou z 

nejdůleţitějších v slam je intuitivní schopnost „navazovat přesvědčivý 

kontakt s publikem―. Ovšem, ţe to souvisí s charizmatem, ale kdyţ vedle 

sebe postavíš Bláhovce, Jílkem a Folla, dojde ti, ţe to charizma je po 

čertech divná a většinou předem obtíţně odhadnutelná věc. 

Pak jistě existují česká specifika, která se týkají především toho, jaký druh 

textu mívá největší úspěch. Bláhovec jako první velká hvězda českého 

slamu ještě uspěl především tím, ţe free style (a free stylový přednes) 

povýšil na intelektuální rovinu – a zásadním způsobem napověděl svým 

následníkům, ţe předchozí relativní neúspěch free stylu neznamená, ţe 

český divák nemiluje improvizaci. Naopak; jen chce, aby byla zároveň 

chytrá a takříkajíc „dopadla―. 

I díky tomu uţ Foll a Jílek dělají – z mého pohledu – perfektní českou slam 

poetry, která v sobě spojuje improvizaci (nebo alespoň její věrohodné 

předstírání) s chytrým, hravým, vtipným textem. 

 

Nacházíš paralely v české kulturní historii, které by mohly úzce 

souviset nebo připomínat slam poetry? 

MR: Myslím, ţe do české kulturní historie rozhodně patří například 

návštěva Majakovského v Praze, kdy v dubnu 1927 vystoupil víceméně 

spontánně, rozhodně „mimo program― na scéně Osvobozeného divadla. 

Nebo recitační voice bandy E. F. Buriana. Jelikoţ oficiální scéna později na 

nějakých padesát let poněkud ustrnula – a nepřipravené a neschválené věci 

byly povaţované za jedno z největších nebezpečí – lze hledat paralely 

alespoň v náznacích jen ve vzácných světlých „prolukách―, jako třeba v 60. 

letech ve Viole s její „jazzovou poezií―, nebo v 80. letech v Recitační 

skupině Vpřed. Asi nejblíţ slamu bylo zcela stranou stojící fyzické 

básnictví Petra Váši, to je jasné. 

 

Jsi rád, ţe něco, co jsi uvedl v ČR ţivot, stále ţije? A proč si myslíš, 
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jako básník a člověk literárního světa, ţe literární svět ve většině 

případů slam poetry zavrhuje jako relity show, blábolení, vulgarismus 

apod.? 

MR: Ano, jsem. A myslím si, ţe se slam potýká s jistým opovrţením ze 

strany „klasiků― hlavně proto, ţe zpočátku byla silná tendence (stvrzovaná 

jiţ zmíněnou účastí skutečných básníků na slamových kláních) srovnávat 

slam poetry a vysokou poezií, coţ je činnnost zcela neuţitečná a 

venkoncem zbytečná. U slam poetry je přirozeně hlavní akcent na „slam―, 

je to jen příbuzný ţánr, a komu se to nelíbí, ať si… klidně přeladí na jinej 

program, ne? 

 

Jaké vidíš rozdíly mezi fyzickým básnictvím Petra Váši a slam poetry? 

MR: Poměrně malé. Váša se ovšem svým projevem víc podobá 

holandskému Jaapu Blonkovi, který si naprosto podmanil Olomouc na 

prvním či druhém ročníku Poezie bez hranic, neţ českým slamerům, 

protoţe je – stejně jako Blonk –- hlavní profesí muzikant, takţe mu jde 

hodně o zvuk, o hlasový projev. 
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Rozhovor s Josefem Rauvolfem ze dne 14. 5. 2011 

 

Byl jsi u zrodu české slam poetry pokud se nemýlím – nenacházel jsi 

jako člověk, který vzešel z undergroundu – mezi tvorbou 

undergroundových básníků a slamerů jistou podobnost? Mám na mysli 

především tyto principy DIY kultury: nevyváţenost kvality textů, 

performativní stránku, napojení na hudbu apod. 

JR: Přiznávám, ţe tohle mě nikdy nenapadlo, a nejspíš bych to tam musel 

hodně násilně roubovat. Jistě, všechny tyhle prvky se najdou jak u 

undergroundu, tak u slam poetry, podobně by se to ale dalo hledat u punku, 

například. Napojení na hudbu bylo podle mě u undergroundových básníků 

spíše spřízněností, prostě ji měli rádi, ale v jejich tvorbě bych hudební vlivy 

nehledal. Anebo ne v ţádné velké míře, prostě běţně. Nevyváţenost textů 

(ale obecně jakéhokoliv projevu) patří ke kaţdé umělecké branţi, nelze ji 

tedy vztahovat pouze ke slamu nebo k undergroundu. 

 

Sleduješ českou slam poetry nebo jsi ji přestal sledovat a proč? Pokud ji 

sleduješ, myslíš, ţe došlo k velkým změnám v jejím formování u nás? 

JR: Sledoval jsem ji v počátcích, byl jsem na různých soutěţních kolech, i v 

Olomouci, a líbilo se mi to, zvláště pak pohotovost a schopnost 

improvizace (samozřejmě ne u všech!). V podstatě to, co umí černí rapeři, a 

to i ti na ulici. A třeba Ferlinghetti mi tvrdil, ţe právě v hip-hopu je naděje 

poesie. Slam poetry jiţ ale nesleduji, nějak to tak přišlo, není to ale tím, ţe 

bych ji z nějakého důvodu zavrhl. 

 

Jaké jsi zaznamenal podstatné rozdíly mezi českou slam poetry a např. 

americkou nebo německou? 

JR: Americká mi přišla daleko uvolněnější, coţ je dáno skutečně 

velikánskou tradicí v 

autorském, ničím nevázaném přednesu, věcí starou jistě sto let, a zcela 

odlišnou od naší „umělecké― tradice, viz Radovan Lukavský... Kdyţ jsem 

slam viděl v New Yorku v roce 1991 (v Nyuorican Poets Café jiţ zesnulého 

Miguela Algarína), nejdřív jsem byl, krátce, snad cosi jako pohoršen. 
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Soutěţit s básněmi a bodovat je jako při krasobruslení? To je přeci 

zneváţení poezie – rychle mě to ale přešlo a naopak jsem si to MOC uţil, 

nakolik jsem samozřejmě rozuměl. A stejně se mi líbila i o šest let později, 

kdyţ jsme v NPC točili pro Alternativní kulturu. Bavila mě celková 

uvolněnost, úţasná atmosféra, obrovská pestrost básní i jejich podání, 

sebevědomí autorů. 

 

Proč si myslíš, ţe se u nás ujal název slam poetry a všude na světě se 

nejčastěji uţívá poetry slam. Jako překladatel a angličtinář vidíš  

v přehození slov význam nebo velký rozdíl? 

JR: Nevím, proč k tomu došlo, nejspíš nechtěně, a pak uţ to tak zůstalo. 

Jinak významově se to podle mě zase tak moc neliší. 

 

Uvádí se, ţe v USA i ve Velké Británii uţívají pojmenování poetry slam 

pro akce a slam poetry jsou pak výstupy – tedy slamové básně atd. tedy 

něco jako druh poezie. 

JR: Tak o tom nic nevím, nechci se tedy pouštět do teoretizování. 

 

Setkal ses s Marc Smithem a viděl jsi jeho vystoupení, pokud ano, 

zaujalo tě? 

JR: Viděl jsem ho v Olomouci, bylo to zajímavé, nicméně trochu mi tam 

něco vadilo, nerad bych mu křivdil, ale přišel mi trochu jako cesťák. 

 

Kterým směrem by se podle tebe měla česká slam poetry vydat? 

Domníváš se, ţe je svébytná anebo se jedná pouze o převzatý model? 

JR: Základní model je samozřejmě převzatý, pokud ovšem mohu soudit, tak 

v Americe jsem neviděl improvizace, básníci četli/předváděli jiţ hotové 

věci, zatímco u nás jsem viděl spíš ty improvizace. 
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Rozhovor s Bobem Hýskem ze dne 4. 3. 2011 

 

Byl si u zrodu slam poetry v ČR a viděl jsi téměř všechny ročníky 

soutěţe. Nemohl bys mi popsat své dojmy z finále a taky z vystoupení 

Marka Smithe na festivalu poezie bez hranic. Vidíš nějaký vývoj, 

změny atd. Jak vidíš budoucnost slam poetry? Kam by podle tebe měla 

směřovat? 

BH: Viděl jsem zatím všechny finále a domnívám se, ţe zde jistý vývoj je, 

byť pozvolný. Přibývá procento finalistů, kteří jsou skutečně poetičtí a třeba 

i vtipní nebo zajímaví, mívají to čím dál lépe formálně zmáknuté. Ubývá 

řvounů a prvoplánových sprosťáků, a to celé je především a jaksi zázračně 

dáno finálovou porotou, která ve výsledku téměř vţdy ocení spíše charisma, 

poezii a humor. Vlastně i na prvním ročníku právě s tímto vyhrál Marián 

Palla, byť pouze četl jiţ vydané minitexty: česká porota jde po smyslu slov. 

Loňské finále, tj. 2010, to potvrzuje, i kdyţ ještě musím podotknout, ţe je 

zde zvláštní fascinace improvizací: někdy si ji lidé vyloţeně ztotoţňují se 

slamem, a zpravidla jako porotci mají pocit, ţe na fleku, v líném tempu 

nahozený poetický fórek je něco víc neţ promyšlená, nastudovaná, 

dynamická skladba. Jakub Foll má obrovské kouzlo, ale na papíře by  

s polovinou finalistů prohrál. 

Marc Smith byl geniální. Jednak mě zaujala jeho precizní příprava před 

vystoupením – scénář vystoupení jsme několikrát probrali, básně několikrát 

přečetli, soustředili jsme se na klíčová místa. Marc pracoval s obrovským 

zaujetím a soustředěním. Dalším silným záţitkem jeho seminář o slamu, 

který by se dal shrnout do krátké teze: být překvapivý. Přijít jinak neţ 

ostatní, přeformulovat prostor, překonávat hranice s obecenstvem, neustále 

překvapovat rétoricky, významově, pohybově. 

Myslím si, ţe vývoj půjde zejména tímto směrem, ţe se slameři více zaměří 

na formální stránku a ţe se naučí mít připravené na kaţdé vystoupení 

minimálně DVA perfektní texty (nevyrovnanost je fakt výsledkově sráţí), 

ale zároveň budou muset umět interakci s publikem, dát jim okamţik 

improvizace, ukázat, ţe to umí jako Bohdan či Jakub, ale ţe celkově umí 

něco víc. 
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Celkově sleduju silné sklony k řekněme jílkovské hře se slovy – má to i 

Bohdan, ale Honza jde více jazykově do hloubky, má tam zevrubnější 

kulturní a jiné aluze. Bohdana spíš baví objevit nějakou blbůstku přímo na 

jevišti – teď v Polsku jsem ho pochopil: nejde o to, ţe tam má repetice 

svých řetězců; to mu uţ nezazlívám, protoţe on se přes ně hypnoticky 

dostává někam a ani neví sám, kam a právě to ho baví, ţe jo. Jemu nevadí, 

ţe se i zopakuje, protoţe si nedělá hlavu s tím, co bylo, řeší to, co mu běţí – 

fakt fascinující. 

Chci tím hovorem o ikonách našeho slamu říct, ţe tady vţdy budou sklony 

k napodobování, vţdycky budeme vycházet ze svých vzorů na videích 

dostupných na webu, takţe budou výlevy maclovské, pásma kynčlovské, 

hříčky jílkovské, ezoterické a jiné vyprávěnky dle Konečného. Těch 

svérázných osobností přibývá ponenáhlu. Mimochodem kvalitních váţných 

slamerů je málo, ale doufám, ţe se je publikum naučí poslouchat. (např. od 

nás z Olomouce André Thaisz, Pavel Gončarov, brzy poznáš – i na finále 

jsme měli pár temných zajímavých týpků, uţ si nevybavuju jména, ale 

vesměs asi netvoří pravidelně, takţe nic). Jo, a ten rapový projev bude vţdy 

silně akcentován – to se prostě dobře píše a pamatuje, kdyţ tam valíš rýmy 

nahusto. (Kato je nejlepší slamer-neslamer.) První rapper, který překoná 

naučená rapová klišé a přijde si pohrát na Flédu poeticky, smysluplně, to 

vyhraje. Kato kdyby chtěl, tak nás má i bez hudby, ne? 

 

Vedeš workshopy slam poetry. Z kterých materiálů čerpáš, jakou 

uţíváš metodu? Máš nějaké materiály, které jsi sám připravil? A jak 

ten workshop probíhá? 

BH: Mám od Marka Smithe Idiot´s Guide to Slam poetry. Jsou i další 

zdroje ohledně tvůrčího psaní a slamu atd. Určitě přibývají nové, ale já rád 

učím intuitivně a prostě mi to přijde dost jasné. Různé triky a fígle přibývají 

postupně, třeba jsem se nedávno od Petra Baťka dozvěděl pár pravidel 

improvizace dle Duška (neutuchající vnitřní rytmus jakoby dle 

shakespearovského blankversu apod., nejít na pódium s nevyjádřeným 

problémem apod.). Vlastní materiály nemám, ale to je dobrý nápad, jednou 
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v rámci nějakého grantu připravím. Jde o kurz na katedře anglistiky, který 

ale vedu jako otevřený pro veřejnost, a to kdesi v baru. 

Na začátku semestru se seznamujeme se slamem obecně, s vývojem u nás, s 

rozdíly v národních slamech. Věnujeme se strategií psaní či hledání textu, 

pak se čtou první texty, takţe nastává rétorický trénink, souběţně s tím 

interpretační, pak se hledá pro báseň výraz či hlas vypravěče apod. 

Postupně básně přibývají a pilují se: pokaţdé někdo přednese, pak já a celý 

kolektiv má poznámky, jsme otevřeně kritičtí a pozitivní zároveň. Řeší se 

tempo, vývoj emocí, přesvědčivost, hlasitost, trénují se kritická místa básně, 

učíme se interakci s publikem, hledá se ideální místo pro báseň, trénujeme 

nečekané okolnosti a změny naučeného. Neustále se piluje forma i obsah. 

Během semestru pak zorganizuju několik slamů, postupně jdou co do 

kvality a významu nahoru, takţe na podzim to završujeme regionálem. Na 

prvním, jednokolovém hospodském slamu v první polovině semestru se 

seznámí s atmosférou a třeba i dost šílenými reakcemi ze strany publika, 

takţe se otrkají. Pak je nějaký dvoukolový či eliminační outdoor apod., 

nějaká pohodovka, ale dvakrát tolik lidí, a pak teda regionál na podzim 

nebo nějaká podobná dvoukolová akce s finanční prémií na jaře. Problém je 

s nalezením ideálního prostoru, kde je klid, malé pódium, kam chodí 

studenti rádi -snad to na podzim vyjde v jednom nelegálním studentském 

klubu jménem Půda, kde mají i ledničku s lahváčema a i kouřit se můţe…! 

 

Myslíš si, ţe organizátoři mohou ovlivnit slam poetry? 

BH: No jistě, i ten moderátor manipuluje publikum, určitě můţe pár 

rozhodujících bodů v konkrétním slamu (jakoţe soutěţi) ovlivnit. 

Organizátoři přímo ovlivňují slam (obecně) tím, ţe ho dělají. Chybí nám 

jen jedno: ještě větší zájem publika i v ostatních městech (proč je Ostrava 

zamrzlá? Jdu ji na podzim rozmrazit, objednávám se jako organizátor) a 

hlavně více odváţlivců u mikrofonu. Čili větší tlak a zároveň inspirace, jak 

všelijak to je moţné dělat. Ty prachy za první místo táhnou, má to i větší 

šmrnc neţ exhibice, chce to víc placených soutěţí. 

Někdy okolo pátého ročníku jsem byl docela zklamaný, ţe se to u nás 

nevyvíjí, ale to chce prostě čas. Lidé jsou tímhle fenoménem zcela zjevně 
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fascinovaní, neustále se mě na to vyptávají v rádiu a novinách, studenti o 

tom píšou diplomky (kdysi bejvalka od Reinera, nově Thaisz, Gončarova 

jsem uţ radši odradil, ať píše o hip-hopu), tento měsíc dělám o slamu tři 

rozhovory, jsme zvaní do Luhačovic, do Hradiště. Kvasí to. 

Slam je něco kmenového, archetypálního, něco nejblíţ k náboţenství, které 

nám tady chybí, a právě protoţe jsou lidi od poezie odpojení v důsledku 

těch hrůz, které se probírají na základní a střední škole, tak ji přes slam 

nalézají a jsou nadšení. Všichni, kdo to vidí poprvé, bývají strašně nadšení 

a udivení. Aţ pak začnou mrmlat, protoţe „minule to bylo lepší― – to máš 

jak s první nitroţilní aplikací, prý. 

 

 

 

 

Máš nějakou literaturu o slam poetry? 

BH: Akorát ty dva Smithe – Idiota a Spoken Word Revolution, coţ je spíš 

antologie řečových ţánrů s cédečkem. Pak něco o tvůrčím psaní, ale prózy, 

ale takových jsou mrtě. Hodlám si objednat přes univerzitu pár zdrojů, ale  

v dohledné době to nebude. 

 

Dodatek 

BH: Slam vytváří pocit komunity – nebo teda ne jen pocit. Vidím to u 

svých Olomoučáků, kteří mají ambice nakopat ostatním prdel za náš klub, a 

přitom se zároveň hrozně rádi setkávají s ostatními slamery, protoţe s nimi 

tvoří jinou, větší komunitu. Honza Jílek nedávno komentoval, ţe to je 

nějaká moc velká pohodička v zákulisí, ţe se všichni znají a jsou hrozní 

kamarádi. Já bych na tom neviděl nic špatného, právě mi to potvrzuje tu 

teorii o sebe-nalézání lidí v těchto para-náboţenských strukturách. Jakoby 

zrovna tihle slameři, tvůrci, byli ze své podstaty solitéři, kteří si ale váţí a 

uţívají toho momentu dočasné rituální sounáleţitosti. 

A ještě k vývoji: kupodivu se u nás ještě nerozjely duety a skupinové slamy 

– ale to je zase věc lokálních organizátorů, aby to nějak stimulovali –  

s klukama od nás z klubu chceme něco nacvičit, to bude vděčná šou. A jak 
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to předvedeme párkrát a dáme na web, budou nás následovat další a jednou 

třeba otevřeme speciální kategorii ve finále, nebo dáme aspoň exhibici. 

No a čím víc budeme dělat slamů, tím víc se ohrajou ty stabilně vyhrávající 

hvězdy, a bude to motivovat ty nové vítěze z druhého sledu :-) přece jenom 

je to hodně o nalézání sebedůvěry – jak autorské, textové, tak té 

energetické, před lidma. 

Neustále vnímám disproporce mezi německý, americkým a českým 

slamem. Je to zajímavé – jestlipak se nám nezačne humor časem zajídat a 

nepřistoupíme i na více agresivní, politické slamy jako u amerických 

černochů a feministek, či po německu chrlené, statické, puntičkářské slamy. 

Asi ne, vţdycky budeme ironičtější a ţertovnější. Ale fór je v tom během tří 

minut toho prodat co nejvíc, co nejvíce poloh, témat, emocí. Já osobně 

věřím v kombinaci jazyků, tam nás čekají nečekané, dosud neobjevené 

rýmy. (Jo, další věc – jak v poezii ulpíváme na rýmovanosti – legrační.) 
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Rozhovor s Romanem Švandou ze dne 18. 5. 2011 

 

Byl jsi u zrodu české slam poetry -jako člověk, který vzešel  

z undergroundu, z alternativní kultury nenacházel jsi mezi např. 

tvorbou undergroundových básníků a slamerů jistou podobnost. Mám 

na mysli především principy DIY kultury: nevyváţenost kvality textů, 

performativní stránku, napojení na hudbu apod.? 

RŠ: Všechno, co jsi jmenovala, má mnoho společných příčin, tedy DIY (já 

uţ léta razím DIY or DIE), underground, slam etc., ale tím se jistě 

dopodrobna zaobírá tvá práce. V případě slamu v našich úvalech a kotlině 

mám trochu pocit, ţe díky regionálním kolům celostátní slamové soutěţe a 

následnému finále se – celá ta druhdy jistě dobrodušná zábava – stává často 

bezzubou a bezústou obdobou básnické soutěţe Marušky Kudeříkové a 

minimalizovanou obdobou Superstar, coţ je začasté způsobeno i tím, ţe 

spoustě přihlášených jde především o těch 30 000 za první cenu. 

 

Myslíš, ţe za těch uplynulých devět ročníků české soutěţe došlo 

k nějaké pronikavé změně v české slam poetry? 

RŠ: Rozhodně! První ročníky vlastně nebyly vyloţeně slam, byly spíš 

pokusem transponovat tento druh „vyšší lidové― zábavy k nám a zaloţit 

tradici, coţ se snad podařilo. Stačí se podívat na soupisy soutěţících  

v prvních letech, kdy slam začínal. Třeba Marian Palla, který četl texty ze 

svých dávno vydaných knih (a nakonec celostátní kolo v Olomouci vyhrál – 

všichni víme proč), a další, kteří se sice pokoušeli o slam, ale neuměle 

přitom jen kopírovali jeho formu nebo spíš naplňovali svou vlastní 

představu o celé věci – coţ je koneckonců taky v pořádku. Další ročníky 

pak přinesly výraznější osobnosti. Asi mi nejvíc (kromě mne samozřejmě) 

utkvěl Bohdan Bláhovec. Vlastně mám raději kola regionální, kde je průřez 

sociálními, věkovými a všemi dalšími představitelnými vrstvami vţdycky 

barevnější. Nevím, jestli se tím někdo zabýval, ale byla by jistě 

pozoruhodná práce zjistit, kdo a z jakých pohnutek se slamu účastní. 
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Setkal ses s Markem Smithem a viděl jsi jeho vystoupení a dílnu, 

pokud ano, zaujalo tě? 

RŠ: Nezaujalo. Připadal jsem si jako na semináři o programovém řešení 

rotačně symetrických betonových skořepin či spíš výročním večírku JZD, 

kde zrovna soudruh Smith vyhodnocuje výsledky v mlácení prázdné slámy 

za období posledních dvou pětiletek, přičemţ nadšení komsomolci mu visí 

na očích i rtech. 

 

Kterým směrem by se podle tebe měla česká slam poetry vydat? 

Domníváš se, ţe je svébytná anebo se jedná pouze o převzatý model? 

RŠ: Model je sice převzatý – pokud si vzpomínám tak i včetně pravidel – 

podobně jako některé reality show či jiné blbosti v tv, ale jeho svébytnost u 

nás je moţná ve větší „plebejskosti― a různosti slamerů. Nejsem zevrubně 

informován, ale mám pocit, ţe u nás nevystupuje tolik „básníků― a „poetů―, 

ale ţe je tu i nepřeberné mnoţství nejrůznějších „zoufalců z lidu―, jejichţ 

slam se zrodil jenom a pouze pro ten jeden večer, jejichţ slova vyhořela 

jedním vystoupením a třeba odmítnutím publika, aby se pak vrátili tam, kde 

byli dřív (coţ je taky v pořádku). 

Povaţuju za dost nešťastný způsob bodování – nejhorší byl právě za jiţ 

zmiňovaného finále v Olomouci, kdy kupříkladu literární kritik Kopáč 

proteţoval svého mizerného favorita maximálním počtem bodů a ostatním 

sázel nuly. Však jsem na to upozornil ve své poémě napsané přímo k té 

příleţitosti a odrecitované tamtéţ. 

 

Ještě by mě zajímalo, co si myslíš o DIY kultuře ve vztahu  

k undergroundu? 

RŠ: Není underground jako underground. A není DIY jako DIY. DIY je 

výborná věc a divím se, ţe na to nepřišlo uţ víc lidí. Ale bohuţel DIY 

kultura, která se stává závislou na státním molochovi, je někde jinde. Jistě, 

proč nevyţdímat z grantů a dotací něco pro dobro věci, ale dělat DIY jen 

proto, to moc nechápu. Znám i grantové katolíky atd. Snad mi rozumíš. 
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Čím je podle tebe způsobeno, ţe je slam poetry především muţskou 

záleţitostí? 

RŠ: Doufám, ţe se to brzy změní. Moţná je pro chlapy jednodušší 

exhibovat tímto způsobem. To předvádění se a zápolení tohoto druhu je 

spíše muţskou doménou, a ať si říkají rigidní feministky, co chtějí, je to i 

hormonální záleţitost. 

 

Postoj českého literárního světa začíná být vůči slam poetry velmi 

skeptický a pomalu uţ nedochází k tomu, ţe by se do soutěţe hlásili 

„opravdoví básníci“. Sám jsi básníkem, napadají tě důvody, proč tomu 

tak je? 

RŠ: Nechápu, co máš na mysli „postojem― ani „českým literárním světem―. 

Jasně ţe rozumím, ale kdo je skeptický a proč? Nečetl a neslyšel jsem 

ţádné pochybnosti, tak nevím, co soudit. Leda by český literární svět byl 

nějakým golemovským homunkulem uhněteným z hlíny a kdesi na 

Čórtovým hradě na pokyn pana prezidenta vynášel generalizující soudy o 

slamu.  

„Opravdoví básníci― a jejich neúčast? Jednak je to způsobeno způsobeno 

tím, ţe spousta z nich nemá ten dar – charismaticky exhibovat před 

publikem, jednak tím, ţe slam u nás není aţ tak o kvalitách textu. I v tom je 

moţné specifikum českomoravského slamu. 

Podívej se na Měsíc autorského čtení – a to tam čtou profesionálové od nás 

i ze zahraničí. Některým není ani rozumět, tak jak by mohli zaujmout či 

rozdivočit publikum. Bohuţel dnes stačí k nadšení publika pouţít pár 

břeskných rýmů o facebooku a body se jen hrnou. 

Dovedeš si představit, ţe by tam četl třeba Jirous, kterého povaţuju za 

jedinečného básníka, svoje texty? Moţná by trochu pomohlo, kdyby se 

svléknul, ale porazil by ho stejně nějaký neumětel. A lidi by se mu za jeho 

něţnosti vysmáli, přestoţe jeho poezie je smrtelně váţná i ve vtipu. Dovedu 

si ale představit, ţe by básníci napsali něco vyloţeně pro slam, podobně 

jako jsem účelově napsal v Olomouci na několika ročnících Poezie bez 
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hranic k příleţitosti finále slamu poémy, které byly současně vţdy i 

recenzemi na festival a jednotlivé autory i pořadatele atd. 

 

Prosím tě, tak zatím těchto pár otázek, prosím tě, kdyby tě cokoli 

napadlo v této souvislosti, dojmy, poém apod., připiš mi to  

k odpovědím. 

RŠ: Poémy jsem nenašel, Vůbec nevím, kde to mám. A čas uţ není vůbec 

na nic. Řvou tu furt děcka atd. 
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Rozhovor se Zuzanou Fuksovou ze dne 15. 5. 2011 

 

Co bylo vaší největší motivací pro vznik Čokovoko? 

ZF: Prvotní motivací byla nuda na výletě, kde jsme nevěděly s kamarádkou 

odtrţeny od civilizace, co dělat, tak jsme pily víno a rýmovaly, to mi bylo 

23. Pak jsme ještě na té alkoholové vlně zaloţily kapelu. Poté, co našim 

známým shořel dům, chtěly jsme vydat charitativní cd na jejich podporu. 

Moc peněz jsme jim nakonec nedaly, ale něco ano, cd jsme si vypálily. Aţ 

o několik let později jsme se tomu začaly věnovat i myšlenkami ve smyslu 

nějakého konceptu, předtím to odpovídalo takové maturitní party, kde si 

kluci vycpávají prsa, taková hra. Teď uţ mám nějaký koncept, byť ne 

explicitní, asi je to trochu podobné DIY principům – mělo by to mapovat 

čistě témata, která se mě bezprostředně týkají, ne nic vycucaného, tj. někdo 

by tomu řekl „ţenská témata― nebo trochu je to ten romantický důraz na 

individualitu jako Werther, ten narcismus a opojení vlastním neumětelstvím 

je myslím pro DIY příznačný. 

 

Jsi autorkou textů, navrhla jsi obal CD a jeho koncepci. Je ti blízká 

DIY kultura? 

ZF: Jak uţ jsem uvedla, původně jsem nevěděla, před těmi 6 lety, ţe 

existuje nějaké DIY hnutí, to aţ později. Ale i kdyţ to nebylo tak 

pojmenované, tak zpětně myslím, ţe asi ano – i v mojí rodině to bylo běţné, 

ţe není nutné něco umět, abys to dělal. Tj. můj otec trávil večery vyráběním 

keramických ţab s vyvrhnutými střevy a mamka dělala trpaslíky, aniţ by si 

mysleli, ţe se jedná o umění, tedy aspoň doufám. Ale ta radost z toho dělat i 

hnus, pokud tě to baví, ta DIY estetika zasahuje teď i do mainstreamu – 

opice malují obrazy, mentálně postiţení hrají u Petera Brooka, povadlí 

sousedi točí porno. Ale teď si uvědomuju, ţe na tom DIY je milé, ţe můţeš 

být v rámci moţností vlastním pánem, baví mě udělat si pokud moţno 

hodně věcí sama, a co nejde, o to poţádat příbuzné a kamarády v rámci 

barterového obchodu (za úklid, za koncert, za uvaření). Ale taky se to DIY 

hrozně teď mytizuje, jak ti tvůrci jsou nezávislí, přitom ona je to současně 

trochu z nouze cnost, dělat si ty věci tzv. sám. Kdybych měla tu moţnost, 
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měla bych radši funky kapelu neţ lofi podklady o dvou akordech a na DIY 

se vykašlala. I Argema nebo Tublatanka jsou DIY nebo zpočátku byli, 

akorát třeba nejsou součásti té trochu snobské subkultury, která se tak 

definuje. 

 

V čem ti pomáhají hudební podklady? Myslíš, ţe bez hudebních 

podkladů by tvoje texty nebylo moţné interpretovat? 

ZF: No, na to, vystupovat sám a bez hudby uţ musí mít člověk opravdu 

odvahu a sebevědomí a být opravdu přesvědčen o tom, ţe je to dobré. Ta 

hudba a také kostýmy a celkově stylizace do trochu jiné osoby nám 

umoţňuje to vůbec prezentovat, i ta ironie a odstup jsou vlastně mnohem 

jednodušší neţ vystupovat někde jakoby holý, za sebe -jak je tomu u slam 

poetry. Já z toho mám obavu a občas se mi to i u sledování některých 

interpretů potvrzuje, ţe je těţké udrţet ten balanc, aby ta výpověď byla 

autentická a současně ne patetická a trapná. To uţ předpokládá nějakého 

vyspělého interpreta a to já zatím nejsem. 

 

Máš určitou zkušenost se slam poetry, jak vidíš klady a zápory a 

budoucnost tohoto fenoménu? 

ZF: Měla jsem moţnost zatím sledovat jen českou slam poetry. Je tam 

několik moc šikovných lidí, ale nevím, jak nastavit pravidla soutěţí, aby ti 

lidi víc improvizovali. Ale vlastně si nejsem jistá, jaká by byla kvalita při 

„čiré „ improvizaci a uţ vůbec ne, jak by se to kontrolovalo, ale bylo by to 

určitě napínavější. Ale minimálně o Máše si myslím, ţe částečně 

improvizuje a současně je v té poezii obsaţena nějaká „teze―, není to jen 

formální rýmovačka„google-štrůdl―. Taky je problém, ţe v českém slamu 

se opakuje stejný hlouček soutěţících, není tam velká obměna. Zajímalo by 

mě taky, jak by slam fungoval u jiných generací – kdyby slamovalo více 

starších nebo naopak úplně mladých lidí nebo úplně jiné sociální skupiny – 

ale to je asi scifi. Většinou je účastník slamu nějaký exhibicionista  

z umělecké školy okolo 30 let, coţ ty výstupy taky trochu determinuje, ale 

je to vlastně přirozené, rockeři taky nebývají padesátileté lékařky. Mě by 

bavilo, kdyby se tady rozvinul víc americký trend tzv. battlů, kdy proti sobě 
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verbálně „bojují― dva soutěţící nebo kdyby se slamovalo na nějaké diváky 

vybrané téma. Ve slamu aspoň v Česku, jak jsem si všimla, je diváky hodně 

oceňován humor, coţ někdy aţ manipuluje soutěţící – např. během minulé 

exhibice ve slamu, kterou jsem viděla, bylo devadesát procent básní o sexu, 

a to je časem nuda. Trochu pak odpadají nějaká jiná, neřkuli „závaţná 

témata― nebo „intimní zpovědi―, ale to všechno přijde. 
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Rozhovor s Marianem Pallou ze dne 2. 5. 2011 

 

Co se vám vybaví, kdyţ se řekne slam poetry? 

MP: Jak při finále v Olomouci, prosil jeden dědeček, jestli by si mohl 

ponechat hůlku, jinak ţe by nevylezl na pódium, a porota mu udělila 

výjimku. 

 

Účast na celonárodním finále v roce 2003 byla vaše první zkušenost s 

tímto netradičním uměním, nebo jste jiţ někdy předtím navštívil 

slamovou akci, např. v zahraničí? Pokud ano, tak jako divák nebo jako 

účinkující? A jak jste vnímal tamní atmosféru? 

MP: Na takové soutěţi jsem byl poprvé a přemluvil mě přes telefon můj 

nakladatel Martin Pluháček. Publikum je všude stejné, já to vůbec 

neodlišuji od běţného čtení po klubech, je fakt, ţe tehdá se ještě četla 

poezie, dnes je to více o hip hopu, soutěţící si myslí, ţe čím více budou 

vyvádět, tím budou lepší, bohuţel se vytratila ta poezie, kdyţ jsem vloni 

viděl nějaké kolo slam poetry, zkusil jsem si představit ty texty na papíře, 

jestli by obstály – ţádný, na papíře by to nikdo nečetl. 

 

Podle zakladatele slam poetry Marka Kellyho Smithe má performer 

zaujmout celým svým projevem. S čím vy jste tenkrát přišel? Chtěl jste 

diváky upozornit na nějaké aktuální téma, které vás štvalo, 

vyprovokovat je, chtěl jste je pobavit, nebo ukázat svůj talent v tvorbě 

nápaditých metafor? 

MP: To je základní chyba – snaţit se zaujmout. Ale zase se to týká všeho 

kolem (performance, divadlo, čtení). Člověk by měl být normální – svůj, 

teda aspoň já to tak cítím. Přečetl jsem z papíru svoje básně, které vyšly 

kniţně, a vyhrál, nepotřeboval jsem poskakovat. 

 

Mohl byste ze svých zkušeností s poezií porovnat “tradiční“ způsob 

prezentace básní a prezentace ve slam poetry? 

MP: Myslím si, ţe jsem to právě napsal, současná slam poetry mě nezajímá, 

nemám rád cirkus ani veršování. 
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Bez diváků by slam nebyl slamem, ale myslíte si, ţe u nás opravdu 

vzniká atmosféra, která k němu neodmyslitelně patří? A jak to bylo 

tenkrát? Reagovali diváci na performery, kteří se jim nelíbili? A jak ti 

naopak reagovali na diváky? 

MP: Je to ze strany diváků pořád stejné. 

 

Slam poetry je zajímavá také tím, ţe vystupující své tři minuty mohou 

pojmout jako naprostou improvizaci. Myslíte si, ţe je to právě ona 

spontaneita, která diváky ke slamu přitahuje? 

MP: Určitě, ale potom by se mělo vyškrtnout z názvu to poetry. 

 

Reflektujete českou nebo zahraniční slamovou scénu? 

MP: Ne, jen náhodně. 

 

Od první slamové akce na našem území uplynulo jiţ 8 let. Myslíte si, ţe 

zde slam získal svou popularitu a má šanci na další rozvoj nebo zůstane 

undergroundovou záleţitostí? 

MP: Rád bych, kdyby zůstal undergroundovou, ale bohuţel se stane to, co 

se děje pořád – nakonec se dostane do tv – a bude z toho něco jako 

Superstar. 
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Příloha B – Seznam ohlasů slam poetry v českých médiích 

2003–2012 

 

Seznam mediálních výstupů na téma slam poetry v letech 2003 – 2009,  

s využitím internetu, databáze Anopress a archivu Českého rozhlasu. 

Nejedná se o ucelený vyčerpávající seznam všech mediálních vystupů, kde 

se vyskytlo klíčové slovo slam poetry. 

 

Balaštík, Miroslav (2002). Slam poetry. Host, roč. XVIII, č. 7, s. 29-35.  

Básníci mohou osobně soutěţit při Slam poetry. Mladá fronta Dnes. 27. 8. 2003.  

První soutěţ ve slam poetry. Právo. 19. 9. 2003. 

SLAM POETRY. Právo. 25. 9. 2003. 

V Brně budou soutěţit básníci v přednesu. Mladá Fronta Dnes. 27. 9. 2003. 

Poetry- slam na Skleněné louce. Rovnost - Brněnský a jihomoravský deník. 27. 9. 

2003. 

Zelný rynk č. 383, Český rozhlas Brno, vysíláno dne 27. 9. 2003. 

Na slam poetry nestačí básně psát, musíte jimi zasáhnout. Mladá fronta Dnes. 29. 

9. 2003. 

Vypískej si svého básníka. Respekt. 29. 9. 2003. 

2003. FESTIVAL Poezie. Instinkt. č. 40. r. II. s. 55. 

Krváky v televizi mi nevadí. Právo. 2. 10. 2003. 

2003. Poezie nemá hranic. Reflex. č. 40. r. XIV. s. 58. 

SLAM POETRY V BRNĚ. Právo. 2. 10. 2003. 

VOCÍLKA O SLAM POETRY. Právo. 2. 10. 2003. 

Festival Poezie bez hranic přivítá Havla i Biafru. Mladá fronta Dnes. 3. 10. 2003  

Poezie bez hranic. Právo. 7. 10. 2003. 

V Olomouci je Poezie bez hranic. Mladá fronta Dnes. 7. 10. 2003. 

Poezie je i souboj, tvrdí Martin Pluháček. Olomoucký deník. 8. 10. 2003.  

Slam poetry: s kůţí na trh. Mladá fronta Dnes. 8. 10. 2003. 

V Olomouci ve sbírkách zalistují Havel i Biafra. Hospodářské noviny. 8. 10. 2003 

Olomoucí zněla poezie, mísila se do ní politika. Mladá fronta Dnes. 15. 10. 2003. 
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Na cestě jinam. Právo. 16. 10. 2003. 

OLOMOUCKÉ CHICAGO. Právo. 16. 10. 2003. 

Doleţal, Jiří X. 2003. Poezie bez hranic. Reflex. č. 42. r. XIV. s. 70. 

Se slam poetry vzhůru za duševním zdravím. Mladá fronta Dnes. 17. 10. 2003. 

Zelný rynk č. 388. Český rozhlas Brno. Vysíláno dne 2. 11. 2003. 

Stručně. Noviny Třebíčska – Vysočina. 14. 1. 2004. 

Koupil zářil ve Sklepě. Noviny Třebíčska – Vysočina. 16. 1. 2004. 

Zameť mou hruď aneb Abeceda podle Mariana Pally. Lidové noviny. 11. 2. 2004. 

KRÁTCE. Českobudějovické listy. 17. 5. 2004. 

Širák neznamená jenom letní kino. Hradecké noviny. 18. 5. 2004. 

Básníci svá díla přímo zahrají. Českobudějovické listy. 19. 5. 2004. 

ČESKOBUDĚJOVICKO. Českobudějovické listy. 20. 5. 2004. 

Slam poetry 2004. Právo. 20. 5. 2004. 

Hvizd místo vstupného. Českobudějovické listy. 21. 5. 2004. 

Měsíc ve dne hostí soutěţ v přednesu poezie. Mladá fronta Dnes. 21. 5. 2004. 

Obecenstvo vybičovalo básníky k podivuhodným výkonům. Českobudějovické 

listy. 24. 5. 2004. 

Happeningová soutěţ poezie v kině Širák. Hradecké noviny. 17. 6. 2004. 

Širák hostí Slam poetry. Právo. 17. 6. 2004. 

Co je to poetry slam? Mladá fronta Dnes. 18. 6. 2004. 

Poezie musí diváky především bavit. Mladá fronta Dnes. 18. 6. 2004. 

Slam poetry je poprvé v Hradci, básníci mají "ring volný". Mladá fronta Dnes. 18. 

6. 2004. KRÁTCE. Mladá fronta Dnes. 22. 6. 2004. 

Olomouc se chystá na festival Poezie bez hranic. Lidové noviny. 16. 9. 2004. 

Básníci mají poetické dostaveníčko. Mladá fronta Dnes. 17. 9. 2004. 

V Jazz Tibet Clubu proběhne emotivní klání básníků. Olomoucký deník. 17. 9. 

2004. 

VOCÍLKA O OPAKOVÁNÍ... Právo. 23. 9. 2004. 

Kulturní tipy. Mladá fronta Dnes. 24. 9. 2004. 

Umíte přednést vlastní texty? Mladá fronta Dnes. 25. 9. 2004. 

V Ústí si to rozdají gladiátoři poezie. Mladá fronta Dnes. 27. 9. 2004. 

Děláme poezii jako show. Právo. 30. 9. 2004. 
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2004. Poezie bez hranic. Reflex. č. 40. r. XV. s. 55. 

Slam poetry. Právo. 30. 9. 2004. 

Přednášejte vlastní texty. Plzeňský deník. 1. 10. 2004. 

Poezie, která nemá hranice. Nedělní svět. 3. 10. 2004. 

Olomouc bude patřit básníkům bez hranic. Olomoucký deník. 5. 10. 2004. 

Poezie bez hranic. Haló noviny. 5. 10. 2004. 

Regionální kolo Slam poetry v Jabloni. Právo. 5. 10. 2004. 

Začíná mezinárodní festival poezie. Mladá fronta Dnes. 5. 10. 2004. 

Básníci uţ počtvrté přijeli na festival do Olomouce. Lidové noviny. 7. 10. 2004. 

Na Poezii bez hranic se básně budou i rapovat. Hospodářské noviny. 7. 10. 2004. 

Z Poezie bez hranic vyrostla mladá dáma. Lidové noviny. 11. 10. 2004. 

Vítěz Slam poetry: Nejsem básník. Olomoucký deník. 12. 10. 2004. 

Kopáč, Radim. 2004. Show a báseň. Reflex. č. 42. r. XV. s. 26. 

Ulicemi coural anděl. Právo. 14. 10. 2004. 

Báseň potřebuje ţivé herce, říká Marc Smith. Hospodářské noviny. 15. 10. 2004. 

Peňás, Jiří. 2004. Slaměné básně. Týden. č. 43. r. XI. s. 96. 

Slam poetry je pro mě básnický dialog s publikem. Mladá fronta Dnes. 20. 10. 

2004. 

Rauvolf, Josef. 2004. Poezie ţije. Instinkt. č. 43. r. III. s. 46. 

Slam poetry 2004. Britské listy. 5. 11. 2004. 

RW cafe pořádá Festival poezie. Mladá fronta Dnes. 16. 11. 2004. 

PÍSECKO. Českobudějovické listy. 18. 11. 2004. 

Tipy. Mladá fronta Dnes. 19. 11. 2004. 

V Praze bude Česko-německá slam poetry. Právo. 22. 11. 2004. 

V Praze bude přehlídka slam poezie. Lidové noviny. 22. 11. 2004. 

Co se děje. Mladá fronta Dnes. 24. 11. 2004. 

Zelný rynk č. 449. Český rozhlas Brno. Vysíláno dne 28. 12. 2004. 

Německá knihovna slaví desáté výročí vzniku. Mladá fronta Dnes. 6. 1. 2005. 

Skleněná louka přivítá literáty z Praţské pětky. Mladá fronta Dnes. 29. 1. 2005. 

Hledá se bavičská superstar. A porota ţasne. Mladá fronta Dnes. 24. 2. 2005. 

Nočním divadlem zní do zítřka poezie. Mladá fronta Dnes. 25. 3. 2005. 
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Konečný předvede slam poetry. Mladá fronta Dnes. 12. 4. 2005. 

Donaufest sází na aktuální trendy. Lidové noviny. 19. 4. 2005. 

Etno hudbu doplní v klubu verše. Mladá fronta Dnes. 18. 5. 2005. 

Výtvarník a spisovatel Marian Palla vystoupí v Atlantiku. Mladá fronta Dnes. 1. 6. 

2005. 

Čtení poezie v Litvě. Právo. 9. 6. 2005. 

Slam poetry je výzva pro básníky – gladiátory. Mladá fronta Dnes. 13. 6. 2005. 

Nejlepšího básníka vybere divácká porota. Hradecké noviny. 14. 6. 2005. 

O co vlastně ve Slamu jde? Moravskoslezský deník. 16. 6. 2005. 

Na Slam poetry se předvedou básníci. Moravskoslezský deník. 16. 6. 2005. 

Uţ podruhé v letním kině vstoupí do "ringu" básníci. Mladá fronta Dnes. 17. 6. 

2005. 

Zralejší básníci se porotě líbili víc. Hradecké noviny. 21. 6. 2005. 

Slam poetry vyhrál redaktor. Mladá fronta Dnes. 9. 7. 2005. 

2005. Dočasný konec básníků v Olomouci. Týden. č. 32. r. XII. s. 65. 

Apoka: Čeští rapeři mi ţíly netrhají. Mladá fronta Dnes. 12. 8. 2005. 

Kritický klub, Český rozhlas Vltava, vysíláno dne 29. 8. 2005. 

Čeští básníci v Berlíně. Právo. 13. 9. 2005. 

Hulec, Vladimír. 2005. ...příští vlna/next wave... Reflex. č. 39. r. XVI. s. 14. 

Dialog v Liberci představí německé umělce. Mladá fronta Dnes. 5. 10. 2005. 

Recitujte verše a předvádějte se. Plzeňský deník. 5. 10. 2005. 

Příští vlna přinese Afriku. Lidové noviny. 5. 10. 2005. 

...příští vlna/next wave... Je právě dvanáct! Právo. 6. 10. 2005. 

Jabloň hostí soutěţ v autorské poezii. Mladá fronta Dnes. 6. 10. 2005. 

KAM ZA KULTUROU. Ústecký deník. 17. 10. 2005. 

Slamování jen pro odváţné. Na Tahu. 20. 10. 2005. 

Co končí a nekončí spolu s Petrovem. Mladá fronta Dnes. 21. 10. 2005. 

Básníci exhibicionisté mají v Brně příleţitost. Mladá fronta Dnes. 21. 10. 2005. 

Slam poetry: klání za pomoci veršů a těla. Olomoucký deník. 29. 10. 2005. 

Básníci zabojují na Slam poetry. Mladá fronta Dnes. 3. 11. 2005. 

Slam poetry jde do finále. Mladá fronta Dnes. 4. 11. 2005. 
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Básníci nejsou na vymření. Vysočina. 5. 11. 2005. 

Básníci všech zemí, slamujte! Rovnost - Brněnský deník. 5. 11. 2005. 

Je Slam poetry samohanou v přímém přenosu? Mladá fronta Dnes. 11. 11. 2005. 

Slam poetry. Radioţurnál. 13. 11. 2005. 

Hradečtí básníci se dnes večer sejdou Za oponou. Mladá fronta Dnes. 25. 11. 

2005. 

Zelný rynk č. 496. Český rozhlas Brno. Vysíláno dne 26. 11. 2005. 

Jaromír Konečný: Lyrika a vyprávění se vracejí k táborovému ohni. Právo. 23. 2. 

2006. 

Slam v paláci. Právo. 13. 4. 2006. 

Balvín ml., Jaroslav. 2006. Proměny literatury jako důsledek remediace. Weles. č. 

26. s. 84–89. 

Nádraţí se hemţí poezií. Plzeňský deník. 19. 4. 2006. 

OTÁZKA PRO. Plzeňský deník. 19. 4. 2006. 

Zvítězí největší prostitut. Plzeňský deník. 26. 4. 2006. 

Zelný rynk č. 517, Český rozhlas Brno, vysíláno dne 6. 5. 2006. 

Chystá se soutěţ v akční poezii. Mladá fronta Dnes. 6. 6. 2006. 

Třetí Slam poetry je výzvou všem autorům poezie. Mladá fronta Dnes. 14. 6. 2006. 

Letní kino uvede soutěţ básníků. Hradecké noviny. 15. 6. 2006. 

Klub Atlantik nabídne originální verbální exhibice. Mladá fronta Dnes. 26. 6. 

2006. 

Jak se ţije ţivé literatuře. Nedělní svět. 13. 8. 2006. 

WELES 26. Mladá fronta Dnes. 16. 9. 2006. 

Slam poetry: výzva pro básníky. Mladá fronta Dnes. 17. 6. 2006. 

Mladí umělci se sejdou na Poesii v parku v Kroměříţi. Regionalist. 19. 9. 2006. 

MĚSTO VE VERŠÍCH. Mladá fronta Dnes. 22. 9. 2006. 

Na Flédě letos nuda nehrozí. Mladá fronta Dnes. 26. 9. 2006. 

Kroměříţ ovládne poezie. Kroměříţský deník. 29. 9. 2006. 

Klub 15minut otevírá. Mladá fronta Dnes. 3. 10. 2006. 

Šulcová, Jiřina. 2006. ...příští vlna/next wave... Reflex. č. 40. r. XVII. s. 16. 

SLAM POETRY. Právo. 5. 10. 2006. 

Literární magazín, Český rozhlas Vltava, vysíláno dne 10. 10. 2006. 
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Rauvolf, Josef. 2006. Spisovatel: rocková hvězda. Instinkt. č. 41. r. V. s. 42. 

Hledá se nejkurióznější básník. Mladá fronta Dnes. 18. 10. 2006. 

Dny kultury uţ klepou na dveře. Právo. 19. 10. 2006. 

Brněnské kolo Slam poetry je zítra. Brněnský deník. 23. 10. 2006. 

Festival Slam poetry opět v Brně. Metropolis. 23. 10. 2006. Retrieved March 31, 

2010 from <http://www.metropolislive.cz/detail/789/0/>. 

Dnes mohou soutěţit zájemci o slam poetry. Mladá fronta Dnes. 24. 10. 2006. 

Básníci budou bojovat. Liberecký deník. 30. 10. 2006. 

Básníci se utkají v literární kavárně. Mladá fronta Dnes. 31. 10. 2006. 

Barborka patří básníkům. Vysočina. 1. 11. 2006. 

Češi a Němci se poperou básněmi. Ústecký deník. 1. 11. 2006. 

Básníci zkříţí jazyky. Liberecký deník. 3. 11. 2006. 

Slam poetry vypukne v K.Ú.D. Trutnovský a semilský deník. 3. 11. 2006. 

KÚD hostí Slam poetry. Mladá fronta Dnes. 3. 11. 2006. 

Slam poetry dnes vypukne. Liberecký deník. 4. 11. 2006. 

Na starém nádraţí zazní poezie. Plzeňský deník. 6. 11. 2006. 

Slam poetry zná vítěze. Jablonecký deník. 6. 11. 2006. 

Slam poetry vyhrál básník z Brna. Mladá fronta Dnes. 6. 11. 2006. 

Moving Station přináší poezii. Plzeňský deník. 7. 11. 2006. 

Předveďte show s vlastním textem. Plzeňský deník. 7. 11. 2006. 

Literární magazín, Český rozhlas Vltava, vysíláno dne 7. 11. 2006. 

Co je slam poetry? Plzeňský deník. 8. 11. 2006. 

Dokazují, ţe poezie není nuda. Mladá fronta Dnes. 8. 11. 2006 

Finále Slam poetry dnes večer ve Flédě. Blanenský deník. 11. 11. 2006. 

Na Flédě dnes zvolí finalistu Slam poetry. Mladá fronta Dnes. 11. 11. 2006. 

Slam poetry uţ strhává i davy. Mladá fronta Dnes. 13. 11. 2006. 

Slamu se v Plzni daří. Plzeňský deník. 14. 11. 2006. 

Vítěz Slamu je z Brna. Brněnský deník. 14. 11. 2006. 

Jen se vyřvi, showmane! Mladá fronta Dnes. 15. 11. 2006. 

Slam poetry 2006 - Vladimír Vacátko. Právo. 16. 11. 2006. 

Zelný rynk č. 546, Český rozhlas Brno, vysíláno dne 25. 11. 2006. 
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Literáti zdravili Liberec. Liberecký deník. 27. 11. 2006. 

V Jabloni dostávají šanci začínající umělci i podnikatelé. Mladá fronta Dnes. 18. 

12. 2006. 

Pojedem do Brna... Mladá fronta Dnes. 12. 1. 2007. 

Do Plzně přijedou nejlepší představitelé slam poetry. Radio Praha ČRo 7. 29. 3. 

2007. 

Čeští básníci bojují s německými. Plzeňský deník. 30. 3. 2007. 

V Plzni se utkají básníci. Lidové noviny. 31. 3. 2007. 

Čeští básníci změří na slamu síly s Němci. Právo. 2. 4. 2007. 

Souboj básníků je dnes v Andělu. Mladá fronta Dnes. 3. 4. 2007. 

Poezie na Colours. Moje Ostrava. 14. 6. 2007. 

Poměřte své síly v freestylové poezii. Metro. 15. 6. 2007. 

Festival vybízí k zápolení v recitaci. Mladá fronta Dnes. 16.6.2007. 

Festival Colours of Ostrava bude mít uţ podruhé také divadelní scénu. Metro. 22. 

6. 2007. 

2007. Bohatě prostřený stůl. Týden. č. 28. r. XIV. s. 66. 

Colours of Ostrava - můţe vás zajímat. Karvinský deník. 9. 7. 2007. 

P E L - M E L. Moje Ostrava. 9. 7. 2007. 

Hudební festival Colours of Ostrava začíná uţ ve čtvrtek. Havířovský deník. 10. 7. 

2007. 

Uţ ve čtvrtek začíná hudební svátek. Karvinský deník. 10. 7. 2007. 

Včera se začalo na Černé louce se stavěním pódií. Moje Ostrava. 10. 7. 2007. 

Ve čtvrtek začne barevný hudební svátek. Novojičínský deník. 10. 7. 2007. 

2007. Barevná Ostrava. A2 kulturní týdeník. č. 28. r. III. s. 3. 

Uţ ve čtvrtek začíná barevný hudební svátek v Ostravě. Moje Opava. 11. 7. 2007. 

Zlata Holušová: Letošní ročník Colours of Ostrava byl nejúspěšnější. Opavský a 

Hlučínský deník. 17. 7. 2007. 

2007. Barvy stále pestřejší. Instinkt. č. 29. r. VI. s. 61. 

Machoninová, Alena. 2007. Andrej Rodionov. A2 kulturní týdeník. č. 36. r. III. s. 

24. 

Ticho je moc špatná nápověda. Mladá fronta Dnes. 6. 9. 2007. 

LIDÉ METROPOLE. Lidové noviny. 20. 9. 2007. 

Slova bez hranic v Olomouci. A2 kulturní týdeník. č. 39. r. III. s. 3. 
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Olomouc ţije poezií. Mladá fronta Dnes. 2. 10. 2007. 

24 HODIN NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. Lidové noviny. 3. 10. 2007. 

Olomouc ode dneška ţije poezií. Metro. 3. 10. 2007. 

Jsem rád, ţe mi to "prskání" vydrţelo. Lidové noviny. 6. 10. 2007. 

Básníci svedou na nádraţí boj o přízeň publika. Mladá fronta Dnes. 19. 10. 2007. 

Básníci se utkají ve slamu v bývalé nádraţní budově. Sokolovský deník. 22. 10. 

2007. 

Básníci se předvedou na nádraţí. Lidové noviny. 24. 10. 2007. 

Slam poetry - bitva básníků o publikum. Právo. 24. 10. 2007. 

ZNOVU VYHRÁL BOHDAN BLÁHOVEC. Sokolovský deník. 29. 10. 2007. 

Literární showman v Ústí představí svůj slavný román. Mladá fronta Dnes. 12. 11. 

2007. 

Slam poetry. A2 kulturní týdeník. 2007. č. 46. r. III. s. 29. 

SCÉNA. Instinkt. 2007. č. 46. r. VI. s. 62. 

V NoD Roxy svedou bitvu básníci. Právo, 15. 11. 2007.  

Kůs, Tomáš T. 2007. Slam poetry je jako vaření bez receptu. Rozhovor s 

Bohdanem Bláhovcem. Tvar. č. 19. r. XVIII. s. 1, 4–5.  

Reiner, M. 2007. Jedna otázka pro … Martina Reinera. Tvar. č. 19. r. XVIII. s. 3.  

Začínající autoři se stále mohou přihlásit do soutěţe Slam poetry. Blanenský 

deník. 16. 11. 2007. 

Poezie s atmosférou fotbalu. Olomoucký deník. 19. 11. 2007. 

Východočeští básníci mají opět "ring volný". Mladá fronta Dnes. 20. 11. 2007. 

Bitva básníků se odehraje v Roxy. Lidové noviny. 21. 11. 2007. 

2007. Praţské kolo Slam poetry. A2 kulturní týdeník. č. 47. r. III. s. 3. 

SLAM POETRY. Právo. 22. 11. 2007. 

Slam poetry. Metro. 23. 11. 2007.  

Ve slamu je moţné vše, říká muţ, který si úspěšně hraje se slovy. Mladá fronta 

Dnes. 23. 11. 2007. 

Tisícovka za šest minut v Patnáctce. Olomoucký deník. 26. 11. 2007. 

Recitují vlastní básně. Právo. 27. 11. 2007. 

Básnický happening zve odváţné autory. Mladá fronta Dnes. 28. 11. 2007. 

24 HODIN V METROPOLI. Lidové noviny. 29. 11. 2007. 

Bartošek, Matěj. 2007. Slam poetry v Brně. Reflex. č. 48. r. XVIII. s. 6. 



 

 

196 

 

Brněnský klub Fléda hostí finále soutěţe Slam poetry. Blanenský deník. 30. 11. 

2007. 

Slam poetry 2007. Česká televize 1. 30. 11. 2007. 

Na Flédě dnes soupeří básníci a pohotovost. Mladá fronta Dnes. 1. 12. 2007. 

Celorepublikové finále ve Slam poetry v˙brněnském klubu Fléda. PRIMA TV. 3. 

12. 2007. 

Jak básníkům chutná Slam poetry. Aktuálně.cz. 5. 12. 2007. Retrieved March 30, 

2010 from <http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=515684>. 

Zkrátka. A2 kulturní týdeník. 2007. č. 50. r. III. s. 5. 

Circus slaví se Sputnikem. Ústecký deník. 8. 2. 2008. 

Literární maratón obsadí Bárku. Ústecký deník. 19. 3. 2008. 

V ústecké kavárně Bárka se odehraje literární maraton. Mladá fronta Dnes. 21. 3. 

2008. 

Švec, Štefan B. P. 2008. Krize české literatury. A2 kulturní týdeník. 2008. č. 13. r. 

IV. s. 1. 

Japonsko na tři způsoby. Region Opavský a Hlučínský. 22. 4. 2008. 

Plzeň připravuje exhibici ve slam poetry. Týden..25. 4. 2008. Retrieved March 31, 

2010 from <http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/plzen-pripravuje-

exhibici-ve-slam-poetry_56009.html>. 

Bitva básníků v Plzni. Právo. 28. 4. 2008. 

KULTURA NA PLZEŇSKU. Klatovský deník. 28. 4. 2008.  

Přijďte fandit na bitvu básníků. Plzeňský deník. 29. 4. 2008. 

V knihovně se představí recitační jednotka Karla a také dva ziny. Litoměřický 

deník. 15. 5. 2008. 

Šícha, Jan. 2008. Aby si jiní kluci nemysleli, ţe jsou nemocní. Literární noviny. č. 

22. r. IXX. s. 15. 

Básníci se utkají v Roxy. Lidové noviny. 23. 6. 2008. 

Bitva básníků aneb Slam poetry v Roxy. Blanenský deník. 24. 6. 2008. 

Němec, Jan. 2008. Přeřval jsem je. Respekt. č. 27. r. IXX. s. 55. 

Kdy, kde a kdo vystoupí na Colours of Ostrava 2008. Opavský a Hlučínský deník. 

3. 7. 2008. 

Spisovatel Martin Reiner přečte to nejlepší z Milionáře. Blanenský deník. 16. 7. 

2008. 

Nejhodnější medvídci se popasují s poezií. Mladá fronta Dnes. 23. 8. 2008. 

Básníci se opět mohou utkat na Slam poetry. Mladá fronta Dnes. 30. 9. 2008. 
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Pestré i hektické budou desáté Dny české a německé kultury. Ústecký deník. 3. 10. 

2008. 

I básně můţou přivést lidi do varu. Mladá fronta Dnes. 8. 10. 2008. 

SLAM POETRY. A2 kulturní týdeník. č. 41. r. IV. s. 29. 2008. 

Slam poetry básníci do ringu. A2 kulturní týdeník. č. 41. r. IV. s. 3. 2008. 

Festival oţiví divadlem Národní muzeum. Mladá fronta Dnes. 9. 10. 2008. 

Vtípil, Tomáš. 2008. Hlavně nebýt za literáta! Literární noviny. č. 42. r. IXX. s. 

11. 

Kovář, Petr. 2008. Poezii nechat projít varem. Literární noviny. č. 42. r. IXX. s. 

11. 

SLAM POETRY 2008. Ústecký deník. 13. 10. 2008. 

Slam poetry: Básníci do ringu! Právo. 13. 10. 2008. 

Ústí dnes zaţije bitvu o titul krále uměleckého přednesu. Mladá fronta Dnes. 13. 

10. 2008. 

Performance, slam poetry a kabaretní show bude k vidění v Knihovně K. H. 

Máchy. Litoměřický deník. 14. 10. 2008. 

Slam poetry v Praze: básníci do ringu! Berounský deník. 14. 10. 2008. 

Souboj ve slamu rozhýbají na úvod dva celostátní vítězové. Karlovarský deník. 14. 

10. 2008. 

MF DNES doporučuje. Mladá fronta Dnes. 15. 10. 2008. 

 2008. Slam poetry v Roxy. Literární noviny. č. 43. r. IXX. s. 4. 

Němci mají rádi český jazz. Mladá fronta Dnes. 25. 10. 2008. 

Slam poetry hledá odváţlivce. Mladá fronta Dnes. 25. 10. 2008. 

Hvězdy české a německé slam poetry se utkají v Circuse. Ústecký deník. 27. 10. 

2008. 

V Alfě lákají na Slam poetry. Mladá fronta Dnes. 27. 10. 2008. 

Brněnská Slam poetry, měl jsem si vzít dva svetry. Mladá fronta Dnes. 29. 10. 

2008. 

Slam poetry: potlesk nebo pískot? Pardubický deník. 1. 11. 2008. 

POETRY SLAM BUDE HOSTIT KLUB CIRCUS. Ústecký deník. 3. 11. 2008. 

POETRY SLAM V CIRCUSE. Ústecký deník. 3. 11. 2008. 

Porotou na soutěţi přednesu je publikum. Jablonecký deník. 3. 11. 2008. 

Nelítostné klání v recitaci proběhlo při jabloneckém slam poetry. Jablonecký 

deník. 6. 11. 2008. 
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Jiţní Morava. Mladá fronta Dnes. 7. 11. 2008. 

24 HODIN V METROPOLI. Lidové noviny. 8. 11. 2008. 

Básníci ze světových ostrovů se spojí na olomouckém festivalu. Olomoucký deník. 

8. 11. 2008. 

Kdyţ se poetický večer promění v dramatické klání. Blanenský deník. 8. 11. 2008. 

Českou Slam poetry vyhrál muţ. Bojoval za ţeny. Mladá fronta Dnes. 10. 11. 2008. 

Sobotní finále Slam poetry na Flédě vyhrál Jan Jílek z Olomouce. Blanenský 

deník. 10. 11. 2008. 

Nejlepší slamer je z Olomouce. Právo. 11. 11. 2008. 

Inspirativní bídu za prachy nekoupíš. Mladá fronta Dnes. 12. 11. 2008 . 

O zlatých vejcích české literatury. Právo. 13. 11. 2008. 

Undergroundový spisovatel Konečný rozvášní Fiducii. Mladá fronta Dnes. 21. 11. 

2008. 

Zelný rynk č. 650, Český rozhlas Brno, vysíláno dne 22. 11. 2008. 

Novomestská, Ivona. 2008. Myslím, tedy slam.. Literární noviny. č. 48. r. IXX. s. 

13. 

Smítko, Sabine. Slam poetry! Slam! LitENky (Literární novinky). č. 1, roč. 5, s. 4. 

24. 11. 2008.  

Dobrý, Marek. Přicházející konec experimentů v experimentálním prostoru. 

LitENky (Literární novinky). č. 1, roč. 5, s. 4. 24. 11. 2008.  

Demelová, Karolína. Ambice člověka stahují do křeče. LitENky (Literární 

novinky). č. 1, roč. 5, s. 6. 24. 11. 2008.  

Mistr „slam poetry― ve Fiducii. Moravskoslezský deník. 25. 11. 2008. 

Mandys, Pavel (2008). Poetické pistolnice budou exhibovat v Arše. Týden. 1. 12. 

2008. Retrieved April 1, 2010 from 

<http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/poeticke-pistolnice-budou-

exhibovat-v-arse_93383.html>. 

Konečný, osobnost německého poetry slamu. Region Opavský a Hlučínský. 2. 12. 

2008. 

Pošlete a zpívejte své stíţnosti. Mladá fronta Dnes. 7. 2. 2009. 

Eňo ňuňo č. 1 bude Circuse. Děčínský deník. 11. 2. 2009. 

Eňo ňuňo naplní klub zábavou mnoha ţánrů. Mladá fronta Dnes. 13. 2. 2009. 

Zaoral, Martin. 2009. Divadlo Point bavilo diváky ve jménu všech Gizel. 

Prostějovský týden. č. 9. r. IXX. s. 5. 

Bez procent do televize nelez. Lidové noviny. 5. 3. 2009. 

Sbor nářků se ptá, proč na nás primátor kašle. Mladá fronta Dnes. 13. 3. 2009. 
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V Praze začal jedenáctý ročník festivalu Jeden svět. Právo. 13. 3. 2009. 

Mladý básník představí své dílo Krnovu. Region Krnovské noviny. 17. 3. 2009. 

Eňo Ňuno v Circusu bude mít v pátek téma Hráč a hračka. Ústecký deník. 26. 3. 

2009. 

Eňo ňuňo zve na další umělecké jednohubky. Mladá fronta Dnes. 27. 3. 2009. 

Pestrý a odvázaný pořad Eňo Ňuno č. 2 zve do klubu Circus na téma Hráč a 

hračka. Děčínský deník. 27. 3. 2009. 

Básníci míří na festival do Olomouce. Právo. 15. 4. 2009. 

Nechcete neonacisty v Ústí? Jděte dnes na koncert. Mladá fronta Dnes. 15. 4. 

2009. 

Festival básníků nabídne slam i lidové vypravěčky. Mladá fronta Dnes. 16. 4. 

2009. 

Týden ve znamení básníků. Olomoucký deník. 16. 4. 2009. 

Mladé autorské divadlo hlásí inventuru. Otevřeno všem! Plzeňský deník. 24. 4. 

2009. 

Velká inventura v Plzni aneb Divadlo v jiném balení. Právo. 24. 4. 2009. Krňávek, 

Petr.  

Hrnečku pař, díl jedenáctý - Na přehlídce autorského umění se představí 

hudebníci a básníci ze Šumperka a okolí. Moravský sever – týdeník. č. 18. s. 5. 

Festival Velká inventura pokračuje i dnes v Plzni. ČRo – Plzeň. 29. 4. 2009. 

TIP DENÍKU: HRNEČKU PAŘ. Šumperský a Jesenický deník. 2. 5. 2009. 

Čtyřdenní nabitý majáles dnes začíná! Jindřichohradecký deník. 4. 5. 2009. 

Majáles dnes začíná! Českobudějovický deník. 4. 5. 2009. 

Kubert, Tomáš. Láska praská jak lepicí páska. Rozrazil online. 12. 5. 2009 

Retrieved April 22, 2010 from 

<http://74.125.77.132/search?q=cache:jTYSbt0vfdUJ:www.rozrazilonline.cz/clan

ky/182-Laska-praska-jak-lepici-

paska+Bohdan+Bl%C3%A1hovec+nohu&cd=5&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=fi

refox-a>. 

Park festival nr. 1 v Jevíčku. Svitavský deník. 20. 5. 2009. 

12 opic zaţije první slam poetry. Šumperský a Jesenický deník. 1. 6. 2009. 

12 opic zaţije první slam poetry ve městě. Prostějovský deník. 1. 6. 2009. 

DÍTĚ MEDARTU: DIVADELNÍ AKADEMIE. Prostějovský deník. 9. 6. 2009. 

Na Medartu vznikla ochotnická akademie. Prostějovský týden. č. 24. r. IXX. s. 3. 

CIGISTOCK ZALIDNIL MĚSTO. Chebský deník. 27. 7. 2009. 

2009. Festival uspořádají i bez elektřiny. Nový ţivot. č. 31. r. LIX. s. 7.- 
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Festival Analog: elektronická hudba se špetkou improvizace. Blanenský deník. 1. 

8. 2009. 

Na festivaly do sousedních regionů. Mladá fronta Dnes. 6. 8. 2009. 

Na Eurotrialogu zahrají Topol, Schmitzer i Redl. Mladá fronta Dnes. 27. 8. 2009. 

Čeští i rakouští slameři se utkají v přednesu poezie. Na Eurotrialogu. Blanenský 

deník. 29. 8. 2009. 

Eurotrialog poprvé nabídne i divadlo. Břeclavský deník. 29. 8. 2009. 

Slam poetry spojí Čechy a Rakušany. Mladá fronta Dnes. 29. 8. 2009. 

Cirkus bude! I muzika. Mladá fronta Dnes. 11. 9. 2009. 

Cirkus bude! Divadelníci v Hradci dělají inventuru. Mladá fronta Dnes. 12. 9. 

2009. 

Oda, Milena. 2009. Orient a okcident na berlínském divanu. Literární noviny. č. 

40. r. XX. s. 3. 

Obludárium: slavný hit v Ústí. Mladá fronta Dnes. 9. 10. 2009. 

Videofestival navštíví Tristan, Marhoul i Míka. Mladá fronta Dnes. 10. 10. 2009. 

Slam pod hlavičkou kandidatury. Plzeňský deník. 13. 10. 2009. 

Dnes se koná finále soutěţe Slam poetry. ČRo – Plzeň. 14. 10. 2009. 

Básnická topografie města Brna. Mladá fronta Dnes. 16. 10. 2009. 

Artfestival Kult 2009 láká také na Duškovo divadlo Vizita. Ústecký deník. 17. 10. 

2009. 

Na další část festivalu míří Dušek či Clouseau. Mladá fronta Dnes. 22. 10. 2009. 

Festival Kult zakončí básníci a hry na přání. Mladá fronta Dnes. 24. 10. 2009. 

Komiks na mnohé způsoby. Literární noviny. č. 44. r. XX. s. 4. 2009. 

Irmanovová, Anna. 2009. Přeletět sály v pláštěnce a schovat se. Literární noviny. 

č. 44. r. XX. s. 13. 

Rapper, skladatel, básník, Petr Ţilák alias Bůček. Mladá fronta Dnes. 26. 10. 

2009. 

Regionální soutěţ v přednesu poezie. Jablonecký deník. 27. 10. 2009. 

Regionální soutěţ v přednesu poezie. Jablonecký deník. 29. 10. 2009. 

2008. Slam poetry – praţské kolo. A2 kulturní týdeník. č. 22. r. V. s. 29. 

První Slam poetry o muţích v ČR. Právo. 4. 11. 2009. 

Básníci všech stylů, zkuste slam poetry! Mladá fronta Dnes. 5. 11. 2009. 

Na nádraţí se bude básnit o muţích. Plzeňský deník. 5. 11. 2009. 
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Ostrovy bez hranic. Akce básníků začíná. Mladá fronta Dnes. 5. 11. 2009. 

Levicové názory, řízené střely, lubrikační gely... Slam poetry je zpátky. 

Lidovky.cz. 6. 11. 2009. Retrieved March 31, 2010 from 

<http://www.lidovky.cz/levicove-nazory-rizene-strely-lubrikacni-gely-slam-

poetry-je-zpatky-1j6-/ln_kultura.asp?c=A091105_025505_ln_kultura_jk>. 

Poetové se sejdou ve středu v NoDu. Metro. 9. 11. 2009 . 

Slam poetry: šílenost, která nezná mezí vstupuje uţ zítra do regionálního kola. 

Berounský deník. 10. 11. 2009. 

Českou republikou kráčí Den poezie, letos o virtuálním světě. Jičínský deník. 12. 

11. 2009. 

Exhibici mladí aplaudovali. Domaţlický deník. 13. 11. 2009. 

V baru 12 opic se utkají literáti s hiphopovými textaři. Prostějovský deník. 13. 11. 

2009. 

Prostějov zná krále slamu. Prostějovský deník. 16. 11. 2009. 

Víkend přál otuţilcům, punkerům i myslivcům. Šumperský a Jesenický deník. 16. 

11. 2009. 

PROSTĚJOV ZNÁ KRÁLE SLAMU. Prostějovský týden. 18. 11. 2009. 

Slam poetry v Hradci vyhrál loňský vítěz. Mladá fronta Dnes. 18. 11. 2009. 

Hledá se ten nejlepší básník ve slam poetry. Mladá fronta Dnes. 24. 11. 2009. 

DIVADLO. Metro. 25. 11. 2009. 

Amatérští básníci se utkají na Flédě.. Sedmička..4.12. 2009. Retrieved April 1, 

2010 from <http://www.sedmicka.cz/brno-vyskov/clanek?id=88375>. 

Slameři se utkají v přednesu. Na Flédě. Blanenský deník. 5. 12. 2009. 

Vítěz finále slam poetry diváky dostal hlavně na „verše o počítačovém světě―. 

idnes.cz.. 6. 12. 2009. Retrieved March 31, 2010 from <http://brno.idnes.cz/brno-

zpravy.asp?c=A091206_090945_brno_aja>. 

Slam poetry vyhrál Ondřej Macl z Hradce. Blanenský deník. 7. 12. 2009. 

Slam poetry vyhrál tichý introvert. Mladá fronta Dnes. 7. 12. 2009. 

Slam poetry vyhrál Ondřej Macl. Mladá fronta Dnes. 9. 12. 2009. 

Obecní dům má divadelní premiéru. Mladá fronta Dnes. 10. 12. 2009. 

Slam poetry a Ondřej Macl. Britské listy. 14. 12. 2009. 

Básník, který zvítězil. Mladá fronta Dnes. 15. 12. 2009. 

Silná osobnost s bohatým vnitřním světem. Mladá fronta Dnes. 15. 12. 2009. 

Ondřej Macl vyhrál celonárodní kolo Slam poetry. Mladá fronta Dnes. 16. 12. 

2009. 
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Vybrané odkazy na téma slam poetry 2010-2012 (s využitím internetu) 

Exhibice slam poetry - básnění, aţ praští — Kultura ... 

Slam poetry (všude jinde ve ... Změřit síly v přátelském duchu se v Rock Café 

rozhodli slameři Jan Jílek (mistr ČR 2008), Bohdan Bláhovec (mistr ČR 2005) ... 

www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/120299-exhibice-slam-poetry-basneni-az-

prasti/  

Na slamu je krásné, ţe se děje v reálném čase, jinak ztrácí význam... 

www.czechlit.cz/.../na-slamu-je-krasne-ze-se-deje-v-realnem-case-jinak-z...  

27. 3. 2010 – Rozhovor Miroslava Balaštíka s organizátorkou Slam poetry Lenkou 

Zogatovou z měsíčníku pro literaturu a čtenáře Host. 

Slam poetry zasahuje aneb básníkům vstup přikázán | TOPZINE.cz 

www.topzine.cz/slam-poetry-zasahuje-aneb-basnikum-vstup-prikazan  

Slam poetry zasahuje aneb básníkům vstup přikázán. Eva Síčová | 4. Prosinec 

2010, 10:00 | Slam poetry zasahuje aneb básníkům vstup přikázán. 

Slam poetry umí udělat z poezie zábavu pro všechny Autor: Vojtěch Šprdlík | 

Kurz: Stisk | Kategorie: ... Další slammer, Jan Jílek, ... 

www.munimedia.cz/prispevek/aktualne-slam-poetry-umi-udelat-z-poezie-zabavu-

pro-vsechny-571/ Autor: Vojtěch Šprdlík 05.12.2010 00:49 

 

Básně se slovy sopel a šlehačka vyhrály slamerovi třicet tisíc. ... Básně se slovy 

sopel a šlehačka vyhrály slamerovi třicet tisíc. Ţádné příspěvky. 

brno.idnes.cz/basne-se-slovy-sopel-a-slehacka-vyhraly-slamerovi-tricet-tisic-p7v-

/brno-zpravy.aspx?c=A101205_103317_brno-zpravy_pp 5. prosince 2010 10:33 

Slam poetry - tři minuty slávy anebo taky ne — Kultura ... 

Praha – Po praţském večeru 24. listopadu je známo uţ sedm z deseti finalistů, 

kteří se 4. prosince utkají v Brně o titul Slam poetry 2010. 

www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/108166-slam-poetry-tri-minuty-slavy-anebo-

taky-ne/  

Slam poetry je moţná budoucnost poezie, říká slammer Miroslav Kynčl 

www.munimedia.cz/prispevek/slam-poetry-je-mozna-budoucnost-poezie...  

22. 3. 2011 – muniMEDIA ... Slam poetry je moţná budoucnost poezie, říká 

slammer Miroslav ... Miroslav Kynčl - úspěšný slammer z fakulty sociálních studií. 

.... Hodnocení příspěvku ... (c) 2010 MuniMedia.cz - všechna práva vyhrazena. 

Rozhovor s Jakubem Follem u příleţitosti praţské exhibice ve slam ... 

www.nekultura.cz/.../rozhovor-s-jakubem-follem-u-prilezitosti-prazske-e... 4. 4. 

2011 – Slam poetry se vrací do Rock Café ve svém exhibičním hávu. ... se mezi 

fanynkami šušká, ţe celou akci bude moderovat Jakub Foll – dámy, má ... 

Exhibice slam poetry - básnění, aţ praští — Kultura ... 

Slam poetry (všude jinde ve ... Změřit síly v přátelském duchu se v Rock Café 

rozhodli slameři Jan Jílek (mistr ČR 2008), Bohdan Bláhovec (mistr ČR 2005) ... 

www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/120299-exhibice-slam-poetry-basneni-az-

prasti/ 6. 4. 2011 13:04, autor: jab 
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„Kouzelná špína ulice― aneb Exhibice slam poetry posedmé . 2012-10-01 10:38. ... 

Bohdan Bláhovec, Bio Masha, Pavel Klusák, Mruczivák, Taktika,  

www.pragueout.cz/divadlo/articles/slam-poetry-exhibice-5896  

Češi se spletli a vytvořili unikát - slam poetry, Kultura … Bohdan Bláhovec (* 

1984) je jeden z pětice českých performerů, kteří posledních šest let vyhrávají 

tuzemské soutěţe ve slam poetry a kteří objíţdějí …  

lidovky.cz/cesi-se-spletli-a-vytvorili-unikat-slam-poetry-fl5-/kultura.aspx?c… 22. 

prosince 2011 15:00 

OBRAZEM: Jak vypadá SLAM POETRY? - Deník.cz 

Na exhibicích slam poetry v Rock Café se jiţ tradičně představuje česká špička 

oboru. ... Bohdan Bláhovec, Bio Masha, Pavel Klusák, Mruczivák… 

www.denik.cz/ostatni_kultura/jak-vypad-slam-poetry-podvejte-se-lbwf.html  

Středeční chvilka poezie. Zkuste fenomén jménem slam poetry 

Fenomén jménem Slam poetry startuje 1 ... názorem a slovem,― charakterizuje 

slam poetry jeden z nejúspěšnějších českých slamerů Bohdan Bláhovec. ... 

www.topzine.cz/stredecni-chvilka-poezie-zkuste-fenomen-jmenem-slam-poetry 

Hana Mazancová | 30. Leden 2012, 15:45 

Milovníky slam poetry rozesmějí na exhibici ti nejlepší ... 

Vystoupí například Marek Kynčl, Bio Masha, Mruczivak nebo Bohdan Bláhovec. 

Slam poetry se dělá pro české publikum uţ deset let. 

www.metro.cz/milovniky-slam-poetry-rozesmeji-na-exhibici-ti-nejlepsi-z-

nejlepsich-12y-/metro-extra.aspx?c=A120410_121337_metro-extra_rab  

Lukáš Hrábek Metro.cz 10. dubna 2012 12:58  

Co je Slam poetry? | NUKAIN.CZ 

www.nukain.cz/co-je-slam-poetry/  

2. 5. 2012 – Štítky: básně, biomasha, bohdan bláhovec, fléda, jakub foll, 

konstantin metoděj, martin vasquéz, monika serbusová, poetry slam, recitace... 

Rozhovor se slamerkou Bio Mashou - Aktuálně.cz 

Rozhovor s hubatou slamerkou Bio Mashou ... Rozhovor - Slam poetry se v Česku 

zabydluje desátým rokem, dnes večer vystoupí česká elita na exhibici v praţském 

... 

aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=741558 U rapu jenom doufáš, 

ţe neni nazi, říká "slamerka"13:55 | 18.4.2012 | Adam Pešek 

Festival Colours of Ostrava doprovodí i nehudební program ... 

Návštěvníci mohou zavítat také na Colours Shake - československou exhibici slam 

poetry, tedy soutěţ v autorském podání vlastního textu publiku. 

www.ceskenoviny.cz/regiony/zpravy/festival-colours-of-ostrava-doprovodi-i-

nehudebni-program/814203 vydáno: 05.07.2012, 11:38 | aktualizace: 05.07.2012 

11:40 

SLAM POETRY | NOVÁ SCÉNA 

www.novascena.cz/cs/repertoar/717.html  

SLAM POETRY. Bláhovče, vţdyť slovo tě málem zabilo! Ach ano. Jílku, Viléme, 

Jarmilo! - Přední čeští slammeři Bohdan Bláhovec a Jan Jílek spolu na pódiu, ...2. 

8. 2012 
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Súčasná podoba Hviezdoslavovho Kubína Slovem být, slovem beat 

...www.kulturnipecka.cz/.../sucasna-podoba-hviezdoslavovho-kubina-slov.. 

10. 10. 2012 – Slam poetry je v současné době fenoménem. ... (Slam poetry na 

hudebních festivalech, Slam poetry jako nový fenomén v mezinárodní 

komunikaci). ... (na rozdíl od improvizačního, který dává prostor mnohému 

opakování, ... 

Na zahájení Dnů české a německé kultury zahrál Jarek ... 

Fanoušci netradiční poezie mohou v poslední říjnový den vyrazit na Poetry Slam 

Show. Vystoupí na ní český autor Jaromír Konečný, ... 

www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-zahajeni-dnu-ceske-a-nemecke-kultury-zahral-

jarek-nohavica/857598. vydáno: 25.10.2012, 20:00 | aktualizace: 25.10.2012 22:32 

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-

vikend/212411010121201/obsah/232648-finale-slam-poetry/ 

Za vodou s Bohdanem Bláhovcem - ČRo Radio Wave ... 

Bohdan Bláhovec vystudoval dokument na praţské FAMU. ... Kromě filmu se 

Bohdan řadu let zabývá slam poetry (respektive poetry slamem), ... 

www.rozhlas.cz/radiowave/zavodou/_zprava/za-vodou-s-bohdanem-blahovcem--

1153239 

24. prosince 2012 v 17:00  
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Příloha C - Přehled akcí slam poetry v letech 2003–2012 

 

Akce slam poetry v rámci národní soutěţe 

 

Město Místo Datum 

Brno Skleněná louka (klub) 28. 9. 2003 

Praha Vagon (klub) 22. 9. 2003 

FINÁLE: Olomouc 

(Poezie bez hranic) 

Pavilon E  11. 10. 2003 

Brno Skleněná louka (klub) 25. 9. 2004 

Praha NoD/Roxy (klub) 7. 10. 2004 

Hradec Králové Širák (letní kino) 18. 6. 2004 

Liberec Atelier (klub) ? 

Ostrava Atlantik (klub) ? 

Plzeň Jabloň (kavárna) 6. 10. 2004 

Ústí nad Labem Cirkus (klub) 27. 9. 2004 

Třebíč Na Barborce (rock café) ? 

České Budějovice Měsíc ve dne (kavárna) 21. 5. 2004 

FINÁLE: Olomouc 

(Poezie bez hranic) 

Pavilon E  11. 10. 2004 

Brno Skleněná louka (klub) 23. 10. 2005 

Praha NoD/Roxy (klub) 6. 10. 2005 

Hradec Králové Širák (letní kino) ? 

Liberec Atelier (klub) 22. 10. 2005 

Ostrava Atlantik (klub) 20. 6. 2005 

Plzeň Moving station (bývalé nádraţí) 5. 10. 2005 

Ústí nad Labem Cirkus (klub) 17. 10. 2005 

Třebíč Na Barborce (rock café) 3. 11. 2005 

Olomouc Studáč (hospoda) 26. 10. 2005 

České Budějovice Měsíc ve dne (kavárna) ? 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 5. 11. 2005 

Brno Skleněná louka (klub) 24. 10. 2006 

Praha stan Divadla Continuo (festival 

...příští vlna/next wave...) 

5. 10. 2006 

Hradec Králové Širák (letní kino) 18. 6. 2006 

Liberec Krátké úderné divadlo 4. 11. 2006 

Ostrava Atlantik (klub) 26. 6. 2006 

Plzeň Moving station (bývalé nádraţí) 

(festival Moving poetry) 

8. 11. 2006 
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Ústí nad Labem Cirkus (klub) 17. 10. 2005 

Třebíč Na Barborce (rock café) 1. 11. 2006 

Olomouc 15 minut (klub) 19. 10. 2006 

České Budějovice Měsíc ve dne (kavárna) 31. 10. 2006 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 11. 11. 2006 

Brno Skleněná louka (klub) 29. 11. 2007 

Praha NoD/Roxy (klub) 25. 11. 2007 

Hradec Králové Studio A – Adalbertinum (sál) 28. 11. 2007 

Ostrava Atlantik (klub) 8. 10. 2007 

Plzeň Moving station (bývalé nádraţí) 

(festival Moving poetry) 

24. 10. 2007 

Ústí nad Labem Cirkus (klub) 19. 11. 2007 

Olomouc 15 minut (klub) 20. 11. 2007 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 1. 12. 2007 

Brno Alfa (pasáţ) 28. 10. 2008 

Praha NoD/Roxy (klub) 20. 10. 2008 

Hradec Králové Širák (letní kino) 3. 10. 2008 

Ostrava  Atlantik (klub) 12. 9. 2008 

Plzeň Moving station (bývalé nádraţí) 15. 10.2008 

Pardubice Divadlo 29 (klub) 1. 11. 2008 

Jablonec nad Nisou Na Rampě (klub) 4. 11. 2008 

Ústí nad Labem Cirkus (klub) 13. 10. 2008 

Olomouc Divadlo hudby (divadlo) 20. 10. 2008 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 8. 11. 2008 

Brno Alfa (pasáţ) 18. 11. 2009 

Praha NoD/Roxy (klub) 11. 11. 2009 

Hradec Králové La Putika (klub) 12. 11. 2009 

Plzeň Moving station (bývalé nádraţí)  14. 10. 2009 

Pardubice Divadlo 29 (klub) 20. 11. 2009 

Jablonec nad Nisou Na Rampě (klub) 29. 10. 2009 

Ústí nad Labem Činoherní studio 24. 10. 2009 

Prostějov 12 opic (bar) 14. 11. 2009 

Olomouc Divadlo hudby 25. 11. 2009 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 5. 12. 2009 

Plzeň Moving station (klub) 14. 10. 2010 

Ústí nad Labem Ćinoherní studio (divadlo) 23. 10. 2010 

Brno  Dům umění (galerie) 4. 11. 2010 

Ostrava Atlantik (klub) 11. 11. 2010 

Prostějov Bar 12 OPIC (bar) 13. 11. 2010 
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Pardubice Divadlo 29 (klub) 19. 11. 2010 

Praha  NoD/Roxy (klub) 24. 11. 2010 

Hradec Králové Literární kavárna (klub) 26. 11. 2010 

Jihlava  Soul music club (klub) 26. 11. 2010 

Olomouc Divadlo hudby (divadlo) 2. 12. 2010 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 4. 12. 2010 

Ústí nad Labem Činoherní studio 18. 10. 2011 

Frýdek Místek Hospůdka u Arnošta 5. 11. 2011 

České Budějovice Horká vana 15. 11. 2011 

Praha Roxy NoD 16. 11. 2011 

Brno Kabaret Špaček 17. 11. 2011 

Plzeň Anděl Café Music Bar 22. 11. 2011 

Pardubice Klub 29 22. 11. 2011 

Hradec Králové Hostinec u Kohouta 24. 11. 2011 

Ostrava Klub Atlantik 25. 11. 2011 

Olomouc Divadlo hudby 29. 11. 2011 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 3. 12. 2011 

Ostrava k.c. Stará aréna - kavárna 19. 10. 2012 

České Budějovice Horká vana 23. 10. 2012 

Ústí nad Labem Činoherní studio 24. 10. 2012 

Frýdek Místek Hospůdka u Arnošta 10. 11. 2012 

Brno Kabinet múz 13. 11. 2012 

Pardubice Klub 29 16. 11. 2012 

Plzeň Anděl Café Music Bar 20. 11. 2012 

Olomouc Divadlo hudby 21. 11. 2012 

Hradec Králové Hostinec U Kohouta 22. 11. 2012 

Praha Roxy - NoD 28. 11. 2012 

FINÁLE: Brno Fléda (klub) 1. 12. 2012 
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Slam poetry akce mimo celostátní soutěţ 

 
 

název akce město místo datum 

2004     

Slam poetry (pohybová 

poezie) 

- Třebíč Sklep (klub) 14. 1. 2004 

Slam poetry Poezie bez 

hranic (festival) 

Olomouc Divadlo hudby 

(divadlo) 

9. 10. 2004 

Slam poetry Den poezie 

(festival) 

Písek RW Café (kavárna) 20 11. 2004 

Česko-německá slam 

poetry 

exhibice Praha Lucerna (kavárna) 23. 11. 2004 

2005     

Slam poetry exhibice Brno Skleněná louka 

(klub) 

29. 1. 2005 

Noční souboj „slam 

poetry“ 

Poezie na rynku 

(festival) 

Klatovy - 25. 3. 2005 

Slam poetry exhibice Liberec Krajská knihovna + 

kavárna Ateliér 

12. 4. 2005 

Slam poetry exhibice Plzeň Jabloň (kavárna) 18. 5. 2005 

Česko-německá slam 

poetry 

akce Dialog Liberec - 8. 10. 2005 

Za oponou XXX exhibice Hradec 

Králové 

Centrum mladých 25. 11. 2005 

2006     

Německo-český poetry-

slam 

Dny německé 

kultury v 

severních 

Čechách 

Ústí nad 

Labem 

Cirkus (klub) 2. 11. 2006 

Slam Exhibice exhibice Plzeň Moving Station 

(bývalé nádraţí) 

19. 4. 2006 

Slam poetry Poesie v parku Kroměříţ - 29. 9. 2006 

2007     

Česko-německý poetry-

slam 

Německo-české 

kulturní jaro 

Plzeň Anděl (klub) 3. 4. 2007 

- Německo-české 

kulturní jaro 

Plzeň Anděl (klub) 30. 3.–1. 4. 

2007 

Colours Slam poetry 

2007 

festival 

Colorous of 

Ostrava 

Ostrava Divadelní scéna 14. 7. 2007 

- festival Slova 

bez hranic 

Olomouc Divadlo hudby 2. 10. 2007 

2008     

Česko-slovenská slam 

poetry 

festival Slova 

bez hranic 

Olomouc Divadlo hudby 5. 10. 2007 

Literární maratón Světový den Ústí nad Bárka (kavárna) 21. 3. 2008 
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42.195 poezie Labem 

Hičhaikum slam poetry večer věnovaný 

Japonsku 

Opava knihovna Petra 

Bezruče 

22. 4. 2008 

 

Bitva známých slamerů 

Soutěţní 

exhibice 

Plzeň Moving Station 

(bývalé nádraţí) 

29. 4. 2008 

Autorské čtení exhibice Litoměřice knihovna 16. 5. 2008 

Slam poetry exhibice exhibice Praha NoD/Roxy (klub) 25. 6. 2008 

Colours Slam poetry 

2008 

Colours of 

Ostrava 

Ostrava - 13. 7. 2008 

Slam poetry v lese - 

slam poetry bitva 

festival 

divadelního 

spolku 

Nejhodnější 

medvídci 

Mostek u 

Trutnova 

Na Souvrati 

(hospoda) 

23. 8. 2008 

Česko-německý poetry-

slam 

Dny české a 

německé 

kultury 

Ústí nad 

Labem 

- podzim 

Šoumeni exhibice Litoměřice knihovna 15. 10. 2008 

Česko-německá 

slamová exhibice 

exhibice Ústí nad 

Labem 

Cirkus (klub) 5. 11. 2008 

Slam poetry show festival Ostrovy 

bez hranic 

Olomouc Tereziánská 

zbrojnice (nádvoří) 

- 

- - Praha Gourmer (klub při 

divadle Archa) 

7. 11. 2008 

Ms. Slam Mezinárodní 

exhibice 

Praha Archa (divadlo) 1. 12. 2008 

Ms. Slam Mezinárodní 

exhibice 

Brno Fléda (klub) 2. 12. 2008 

2009     

Slam poetry Eňo Ňuňo Ústí nad 

Labem 

Cirkus (klub) 13. 2. 2009 

sitcom Divadélko 

Domeček 

divadlo Point Prostějov Point (divadlo) 1. 2. 2009 

Slam poetry jam - Praha Underground 

(divadlo) 

23. 2. 2009 

Básníci pod mostem Literární 

večírek 

Praha Kavárna Muzea 

Karlova mostu 

24. 2. 2009 

Pizza Slam poetry Jeden Svět Praha Atlas (kino) 13. 3. 2009 

Slam poetry Eňo Ňuňo Ústí nad 

Labem 

Cirkus (klub) 27. 3. 2009 

Slam poetry exhibice Brno Atrium FSS Brno 31. 3. 2009 

Slam poetry jam exhibice Praha Underground 

(divadlo) 

4. 4. 2009 

koncert exhibice Ústí nad 

Labem 

Mírové náměstí 15. 4. 2009 

- Literární večer Praha v letenské 

vodárenské věţi 

16. 4. 2009 
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Slam ve sluji Festival básníků Olomouc Ponorka (hospoda) 22. 4. 2009 

Slam ze sluje ven Festival básníků Olomouc Ponorka (hospoda) 22. 4. 2009 

Exhibice slam poetry Velká inventura 

(divadelní 

festival) 

Plzeň Moving Station 

(bývalé nádraţí) 

29. 4. 2009 

autorské čtení Hrnečku pař Šumperk Čarovna (čajovna) 3. 5. 2009 

Slam poetry jam exhibice Praha Underground 

(divadlo) 

5. 5. 2009 

Noční slam poetry Budějovický 

Majáles 

České 

Budějovic

e 

- 6. 5. 2009 

Mezinárodní slam 

poetry 

EUROGLOBE 

on tour 

Praha NoD/Roxy (klub) 13. 5. 2009 

Exhibice slam poetry Park festival Jevíčko - 5. 6. 2009 

Exhibice slam poetry Medart 

(festival) 

Prostějov 12 opic (bar) 6. 6. 2009 

Exhibice Graffiti Jam Plzeň pod mostem u 

Škoda parku 

10. 6. 2009 

Slam poetry festival Beseda 

u Bigbítu 

Tasov - 31. 7. 2009 

Mistři improvizátoři festival 

Cigistock 

Plzeň Moving Station 

(bývalé nádraţí) 

22. 7. 2009 

Slam poetry festival 

Šrámkova 

sobotka 

Sobotka zahrada Šrámkova 

domu 

6. 7. 2009 

Výstava fotek Ladislava 

Duchoně 

Festival bez 

hvězd 

Nová 

rokle u 

Karlových 

Varů 

areál koupaliště 8. 8. 2009 

Česko-rakouská slam 

poetry 

festival 

Eurotrialog 

Mikulov čajový stan 29. 8. 2009 

Exhibice Videofest Tábor Milenium (klub) říjen 

Exhibice KomiksFEST Praha Klubovna 2. patro 

(klub) 

31. 10. 2009 

Exhibice ...přístí 

vlna/next 

wave... 

Praha Potrvá (kavárna) 12. 10. 2009 

Slam MAN poetry exhibice Plzeň Moving Station 

(bývalé nádraţí) 

5. 11. 2009 

Básnická Inventura: 

Poetry slam Bohdana 

Bláhovce a Marťani 

Divadla Inventura 

- Praha La fabrika (klub) 

 

5. 11. 2009 

Poetry session 

Zatuchlost 

Den poezie 

2009 

Praha  17. 11. 2009 

2010     

Slam poetry battle Soutěţní 

exhibice 

Praha 2. patro (klub) 18. 3. 2010 
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Oční flirt a Slam poetry 

(nejen Praha žije 

slamem) 

exhibice Plzeň U Mroţe (hospoda) 30. 3. 2010 

Slam poetry exhibice exhibice Praha Rock Café (klub) 7. 4. 2010 

Předmajálesový slam exhibice Brno Galerie Vaňkovka 

(obchodní centrum) 

21. 4. 2010 

Slam poetry exhibice v 

Plzni 

exhibice Plzeň Moving station 

(bývalé nádraţí) 

5. 5. 2010 

Slam poetry na FSS exhibice Brno Fakulta sociálních 

studíí, atrium 

12. 5. 2010 

Soutěžní exhibice ve 

skm poetry na téma 

PARADOXY 

Divadelní svět 

Brno 2010 

Brno Śpilberk - divadelní 

stan 

12. 6. 2010 

Mezi námi, spolu sami 

(Oční flirt) a Slam 

poetry 

exhibice Plzeň U Mroţe (hospoda) 15. 6. 2010 

Slam poetry Graffiti jam Plzeň Světovar 23. 6. 2010 

Slam poetry exhibice Eurotrialog 

Mikulov 

Mikulov Areál festivalu 14. 8. 2010 

Slam poetry jam exhibice Mladá 

Boleslav 

U-Turn (klub) 2. 10. 2010 

Slam poetry exhibice exhibice Praha Rock café (klub) 21. 10. 2010 

Česko-německá slam 

poetry show 

exhibice Ústí nad 

Labem 

Cirkus (klub) 2. 11. 2010 

2011     

Exhibice vol. 3 exhibice Praha Rock Café 13. 4. 2011 

Exhibice exhibice Plzeň Moving Station 27. 4. 2011 

SHAKE – slam poetry a 

hudba 

Eurotrialog 

Mikulov 

Mikulov Areál festivalu 20. 8. 2011 

SHAKE- slam poetry a 

hudba 

SHAKE Praha Klub Kaštan 14. 9. 2011 

Poetry slam - Smíchov Křest knihy Ústí nad 

Labem 

  

Poetry slam - Smíchov Křest knihy Praha Kavárna Potrvá 29. 9. 2011 

Česko německý poetry 

slam 

 Praha Goethe institut 26. 9. 2011 

Slam poetry exhibice Hostování Brno Kavárna Trojka 1. 10. 2011 

Exhibice vol. 4 exhibice Praha Rock Café 12. 10. 2011 

Slam poetry exhibice exhibice Plzeň Moving station 26. 10. 2011 

2012     

Slovem být, slovem beat, 

slovem bít. 

workshop Ţilina Stanica Zárečie 21. 1. 2012 

Exhibice vol. 5  exhibice Praha Rock Café 1. 2. 2012 
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Slam poetry Workshop 

s Bohdanem 

Bláhovcem 

Praha Café V lese 18. 3. 2012 

Slamastyka II. soutěţ Olomouc Hospoda U muzea 22. 3. 2012 

Exhibice vol. 6  exhibice Praha Rock Café 18. 4. 2012 

Slam poetry workshop Workshop 

s Janem Jílkem 

Ţilina Stanica Zárečie 21. 4. 2012 

Exhibice exhibice Plzeň Moving station 9. 5. 2012 

SHAKE Verbální atentát Brno Kabinet múz 17. 5. 2012 

Bláhovec a Jílek- Slam 

Zweitopf - hostem 

Vladimír Merta 

pořad Semily Kino Jitřenka 25. 5. 2012 

Slam poetry workshop Praha Café V lese 3. 6. 2012 

SHAKE Luhačovický 

Vincent 

Luhačovic

e 

Klub Sokolovna 1. 7. 2012 

CZ – SK exhibice Festival Baţant 

Pohoda 

Trenčín Areál festivalu 6. 7. 2012 

SHAKE Colours off 

Ostrava 

Ostrava Areál festivalu 15. 7. 2012 

Exhibice exhibice Plzeň Hospoda U Mroţe 24. 10. 2012 

Exhibice vol. 7 exhibice Praha Rock Café 11. 10. 2012 

Exhibice Benefice pro 

CHEIRONT 

Tábor Bardo Klub 10. 11. 2012 
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Příloha D – Slovník pojmů 

 

 

SLAM SLANG, slovníček pojmů nejčastěji uţívaných v souvislosti se 

slam poetry 

 

Active portion   aktivní zóna 

Accompaniment  hudba či další média, která dotvářejí poetry 

performance / u soutěţí není povoleno 

Affecting the audience  ovlivnění publika 

Boutle  soutěţ mezi dvěma či více slamovými básníky 

nebo dvěma či více týmy 

Calibration poet  tzv. zahřívač první nesoutěţní vystoupení 

slamového básníka před začátkem soutěţe 

Call and response  divadelní způsob zapojení publika např. 

doříkávání započaté věty 

Call time  divadelní termín pro určení času, kdy má být 

účinkující na místě vystoupení 

Chapbook  malá kníţka poezie, balad, povídek vydaná 

vlastním nákladem 

Concrete poem   důraz na vizuální formu psané poezie 

Clichés    klišé 

Disclaimer  sdělení na úvod, kdy moderátor sdělí publiku 

pravidla soutěţe a představí  

soutěţící 

Disdainful    opovrţlivý 

Doggerel    kostrbatý verš 

Duo  dva básníci vystupující společně jako slam 

tým 

Elders    občasní organizátoři poetry slamù 

Emcee    moderátor soutěţe 

Exquisite corpse   báseň, vytvořená několika básníky  
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Feet  měnitelnost rytmu přednesu prostřednictvím 

různých kombinací přízvučných a  

nepřízvučných slabik 

Free-stylers poetický, rytmický souboj rapperù na pódiu 

nebo ulici, který se rozšířil do světa slamu  

Frenzied attack   šílený útok  

Giveaway    rozhlasová soutěţ o ceny 

Incorporation   začlenění 

Individual test   soutěţ jednotlivcù 

Intelligibility of syllables  slabiková srozumitelnost  

Mixing proces   mixování audio záznamů pro finální nahrávku 

Layering    vrstvení 

Listserv    e-mailový adresář zájemcù o akce slam poetry 

Liner notes    textová příloha CD 

Moved on     postoupit dál 

No-repeat rule  báseň přednesená pouze jednou na semifinále 

soutěţe případně na finále 

Open mike  část typického slamového večera, ve které 

dostane příleţitost kdokoli z publika  

prezentovat svou poezii 

Performance as a whole  celkové provedení 

Pertinent    přiměřený 

Preliminary    kvalifikace 

Pong jam  hudební a poetický jam session, básníci čtou 

nebo recitují svou poezii společně 

s improvizovanou hudbou 

Points  čísla, zpravidla od 1 do 10, která uţívá porota 

z publika k hodnocení výkonu  

soutěţících 

Primary author   hlavní autor společné básně 

Prop jakýkoliv předmět, který performer uţívá pro 

dramatický efekt – náušnice, náhrdelník apod. 

Proscenium    prostor mezi oponou a orchestřištěm  
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Report in rhyme   rýmovaný verš 

Relay slam    ţivý rozhlasový přenos slamu 

Read verse about   verš po verši 

Slam a door    zabouchnout dveře 

Scazon    kulhavý verš 

Scoff     posmívat se   

Slammer  soutěţící, básník (v českém prostředí 

pouţívíme grafiku slamer) 

Slammaster  osoba, která organizuje poetry slamy a stará se 

o dění ve slamovém světě na lokální úrovni 

Stealing    vykrádání cizích básnických obratů 

Stanza    sloka 

Teammates    spoluhráči 

Tribulations    protivenství 
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