




1.2.2018 čtvrtek - koncert německých kapel High Society (punkrock) a
Aggressive (oi punk) byl domluven s mladým pankáčem Sajmonem, který
nějakým způsobem spolupracoval s Enemy Events (v tu chvíli netuším, kdo za
EE je). Sajmon se mnou domlouvá jen místo a ne celou akci. Kapely dojely brzo
před vystoupením a nasáčkovaly se do první místnosti galerie Nibiru, která se
poslední dobou stává útočištěm pro kapely. Němci dovezli spoustu merche,
který rozbalili na povrch mohutného dřevěného stolu před okenním rámem.
Přichází pár návštěvníků, pankáč z kapely Aggressive má postavené číro a
začíná koncert. Všímám si, že krom druhé kapely, nás z klubovny, skupinky
kolem promotérů, pěti šesti platících vlastně nikdo jiný na koncertě není.
Takový koncert pro duchy. Kapely se nevědomky stávají vůbec prvními
kapelami, které hrají před monster aparaturou s nápisem BBYB, kterou Bbtko v
týdnu před koncertem instaloval. Zvuk se dal kousat. Menší účast mi nevadí a
těší mě, že to tak berou všichni. Však je čtvrtek a venku lije jak z prdele. Pár lidí
poguje, byli to členové druhé kapely. Když hraje druhá, tak jim zas poguje ta
první. Němci.., uměj si to udělat hezký; třeba holohlavý zpěvák z High Society
vyskakuje na bar a jeho pozici bych nazval „v předklonu zpívám do mikrofonu
a mám zaťatou druhou ruku v pěst“. Jeho text beztak souvisí s nějakým
klasickým tématem oi, čili násilí, život, fotbal, sex, politika nebo alkohol. Po
koncertě dostáváme všichni najíst od Sajmona, který připravil veganský guláš.
Kapely mají domluvené spaní u týpka, co má doma čtyři matrace a jednu
karimatku. Na to už někteří čtyřicátníci z kapely nemají sílu, tak si rezervují
noc naproti v hostelu Moravia. Po koncertě ještě pár lidí dojde a zevluje v
Nibiru, nicméně po dvanácté stahuji rolety a jdu sám ještě na jedno do Bazaru.
Ráno si přivstanu a než jdu do práce jedu kapele otevřít a pomoct vynést jejich
věci do dodávek.

2.2.2018 pátek - Vole a Ghettoblaster začínají v Ostravě jejich evropskou
minitour, která dále pokračuje směr Vídeň, Budapešť, Lublaň, Milán.. Pod
hlavičkou Chee Chaak Tips, nejlepší tragické promotérské skupiny, se chystá
zajímavý večírek. Kapely jsou v galerce nastoupené velmi brzo a mají dostatečně
času si vše nachystat. Kutíme pomalu, co je třeba. Oproti teplotám venku, které se
poslední dny pohybují těsně nad nulou, se ve všech místnostech dá vcelku
příjemně pohybovat i v mikině, plynová gamata a pár přímotopů topí už dva dny.
To je nevýhoda akcí v zimě, kdy platby za energii šplhají nad úroveň pravidelných
měsíčních záloh. Nicméně, hutný zvuk při zvučení si jdu poslechnout na ulici,
přestože jsou dveře zavřené, zvuk jde slyšet silně i venku. Už jsme si zvykli, že na
Chee Chaak koncerty se lidi nahrnou až okolo osmé a tak máme celkem klid se
mezi sebou bavit. Koncert začíná, světlo se ztlumuje a lidi jsou úplně všude. Vole
předvádí energické představení hodno prvního koncertu turné, plné surovosti a
odhodlání. Věřím, že se nechali strhnout atmosférou, která zde zrovna panuje.
Jestli si správně pamatuji a nezdálo se mi to, tak jsem krátce zahlédl i pogo. Po
pražských Vole nastupuje Ghettoblaster. Vybavuji si beaty a rapujícího pankáče.
Více po mě nechtějte. Vše končí ještě před desátou, a tak není potřeba stresovat
okolo pravidel nočního klidu. No a aftroška pokračuje do posledního lahváče.
Mezitím se většina lidí rozhoduje utéct do Bazaru, Mary, Kofáče a pokračovat v
pátečním večírku. Já a pár ostatních končíme v Kofáči, kde zapomínám batoh, pro
který se vracím další den. Vole si zapomněli tašku s kabely a efekty, kterou na
druhý den nechávám po jedné z návštěvnic koncertu poslat do Brna k předání.



10.2.2018 sobota - v klubovně se konala multimediální akce
s názvem Kdo uteče neUteče, která představila hudební
projekty Girl Therapy v podání Gabriely Wallace a projekt To
je hrůza v podání Isabely Tkáčové, Lucie aka Audivizuální
Culík a Valdy. Na akci participovali i jiní, jejichž jména jsem
si nezapamatoval. V galerii se objevily i menší instalace, jako
třeba introvertní disko. Díky tomu, že se JTN nachází v
blízkosti hlavního nádraží, měli jejich přátelé z Brna a Prahy
do JTN krátkou cestu, asi tak pět minut. Takže se znovu
potvrdilo, že dobré věci spojují lidi napříč republikou. Díky
této soudržnosti se podařilo vytvořit úžasnou atmosféru,
která vydržela až do ranních hodin, kdy se všichni společně
poté vydali dále objevovat krásy nočního života v Ostravě. Za
zmínku stojí také vizuální efekty jako videoprojekce či svítící
barevná koule, které vytvářely opravdu iluzionistické efekty,
dokonale ladící s hudbou, která k tomu hrála. Jsem velice rád,
že mohu být součástí a byť nepřímo se podílet na skutečnosti,
když mladí lidé svépomocí vytvářejí kulturu a umění, které
není závislé na aktuálních trendech a komerční úrovni.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili za opravdu nevšední zážitek.

15.2. čtvrtek - v galerii Nibiru se den po svátku zamilovaných uskutečnila vernisáž Zuzany Janeczkové a Radim Schaumanna.
Protože je Moučka na léčení v Opavě, tak jsem se ujal po dlouhé době kurátorství já. Oba přijeli se svou instalací o dva dny
dříve, aby se vše bez záseku stihlo připravit. Ony ty instalace jsou vůbec srandovní záležitost, která trvá do večerních hodin,
protože se u toho víc pije a mluví než pracuje a instaluje. Název vernisáže vznikl vtipným způsobem, kdy jsem tlačil na
Zuzanu, ať jej dodá, protože jsem potřeboval dokončit plakát s měsíčním programem. Bylo to nějako takto:
já: Hoď nějaký krátký název a ať se mi to vejde na plakoš.
Z: Dáš mi na ten název trochu času?
já: Co to nazvat „trochu času“?



.

Vernisáž byla zvláštní tím, že rolety galerie zůstaly zvenku zavřené a muselo se chodit přes klubovnu. Větší místnost galerie
patřila 4 větším a 6 menším malbám ve třech sadách autora Radima Schaumanna. Bohužel se návštěvníci příliš o těchto
dílech nedozvěděli. Osobně mě vždy zklame, když umělec nemá návštěvníkům co říct. Na to, abych dodal pár slov já a mluvil
o jejich umění ať už kriticky či popisně mi naprosto chybí umělecký nadhled. Špatenka. Do výklenku umístila Zuzana
Janeczková černobílé fotky focené v Anglii. Dle jejich slov pronesených při úvodu sada představuje ponuré lidstvo. V menší
místnosti galerie vynikla autorčina instalace lidské kostry bez hlavy sedící na křesle s nataženými nohama na stole před
televizí bez obrazovky, do které byla umístěna ona hlava kostry. Dle odhadu navštívilo verni 25 lidí a byla to jedna z
klidnějších vernisáží. Jakožto místo na aftrošku se vybírá nedaleký Hudební bazar.

22.2. čtvrtek - v přívozské galerce proběhla velice emotivní vernisáž,
tentokráte komiksových příběhů autora Honzy Krsy s názvem Dlouhá cesta.
Emotivní proto, že vystavené příběhy ukázaly hloubku vztahu mezi otcem
(autorem) a jeho dcerou, s kterou nemohl být z důvodů jeho nedobrovolného
a dlouhodobého odloučení v osobním kontaktu. Tento kontakt se snažil své
dceři nahradit zasíláním vystavovaných komiksových příběhů. Příběhy
ukazují jak výjevy z běžného života, tak také příběhy smyšlené. Na vernisáži
nám autor přečetl text, který odhalil ony důvody odloučení a vzniku díla. Při
jeho čtení se v očích některých návštěvníků také zaleskly slzy, což tuto
vernisáž zařadilo mezi tu nejemotivnější, která byla v této galerii k zhlédnutí.



24.2. sobota - topíme už od čtvrtku, kdy proběhla Krsova vernisáž a v sobotu
pořád není teplo. Zima v těchto dnech jde do morku kosti. Příjdou lidi a
prostor se zadýchá, říkáme si. A že jich došlo. Samostatný koncert Laundered
Syrup navštívilo odhadem 80 lidí. Důvod hojné účasti si vysvětluji tím, že
jednak je kapela ostravskému publiku známa a taky tím, že si je pozval Frano,
který si koncertem osladil oslavu svých narozenin. Návštěvníci se začínají
objevovat kolem osmé. Bicí a ostatní aparáty byly zapůjčeny kamarády, Syrup
si vlakem přivezl jen kytary a basy. Vege chlebíčky jsou pryč, lidí je tak akorát,
v devět začíná koncert, při kterém se mačkají lidi po všech stranách pódia.
Sleduji tanečky lidí v prvních řadách a neustále lítající konfety. Koncert
intenzivní a vynikající. Po koncertě je chvíli klid než se na podium za komp
staví další oslavenkyně, Anička. Svůj mix začíná rozpačitě, ovšem pak začne
nakládat fest, opět sleduju tanečky a lidem se to líbí. Na aftrošku zůstává dost



lidí. Akce to byla vskutku nezapamatovatelná, vzduchem lítaly konfety (které
Frano stříhal dva týdny), pilo se jako o dušu. Pár sklenic od baru se rozbilo a
žádná sklenice zůstala čistá (všechny špinavé po akcích vezu domů do myčky
na nádobí a pak zas dovezu). Jestli se něco dá nazvat DIY akcí, tak tato akce
tyto parametry splňovala do puntíku. Nachystej si to sám. A nachystej si to s
přáteli. V JTN je to vlastně všechno v/o DIY duchu. Lidi tentokrát nepřispěli
jen na kapelu, ale i na nás - na nájem, energie a údržbu prostoru. Tisíckrát
díky Franovi, že to takto vykutil. Poslední měsíce nemusíme fixní částky
doplácet z vlastních zdrojů, příspěvky z konaných událostí tak akorát
pokrývají vše, co finančně pokryto být má.

9.3. pátek - pokud má u nás vyhrazený
večer Chee Chaak, mám vždy radost z
muziky a nadšených hrajících. S mírnou
nervozitou jsem zhruba 15 minut před
prvním koncertem a prázdnou
klubovnou utrousil hlášku "ty vole dneska
asi nikdo nepřijde"… jak se do lesa
volá...tak za 5 minut byla klubovna plná.
Lastryko je parta opravdových nadšenců.
Kdo jiný by jel z Polska 7 hodin autem na
koncert do Prahy, následně okusil českou
D1, aby zahráli u nás a pak rovnou do
Varšavy. Za mě parádní rytmický
shoegaze. Po nich nastoupili borci z
Lambdy, přidali trochu na intenzitě,
odehráli parádní koncert, pro mě
hudebně hodně nostalgické. No a pak už
s jelo v klasických kolejích.

14.3. středa – V Nibiru se uskutečnila první společná večeře ateliéru Malba1.
Tématem se stal Mýtus. Studenti vedeni svým vedoucím, profesorem Balabánem
a jeho odborným asistentem Rodkem, vystavili na zeď některá svá díla a
v přátelské atmosféře se o nich ve společné diskuzi hovořilo. Večeře jsem se
zúčastnil jako tichý přihlížející asi deset minut. Většinu času jsem strávil sám
v JT úklidem s lahváčem. Po večeři zbylo trochu jídla, které jsme s Moučkou
s nenápadným povděkem snědli.



15.3. čtvrtek - protože sochař vlastně už jednu vernisáž jakoby zařízenou na 15.3. měl a vzpomněl si na to tři týdny před domluveným datem, tak jsme vernisáž nahradili
závodem rychlovarných konvic, jehož kulturní hodnotu drželo nad (vařící) vodou improvizované komentování dvojce nad míru vtipných moderátorů. Zapsalo se osm
konvic. Nejdříve se ve dvou tabulkách po čtyřech utkal každý s každým, průběžné výsledky byli přehledně zapisovány na flip chartu. Konvice podle všech regulí, na které
se moderátoři odvolávaly, plnila Trisha v roli asistentky půllitrem vody. Dokončená (!) voda se lila do hrnce s čajovými pytlíky a citrony. Hned při první bitvě si nepozorný
trenér nevšiml vyhozené pojistky a tak prohrál souboj s nějakým starým vařícím mordorem, kterému se voda uvařila někdy okolo čtvrté minuty. Horší byla snad už jen
ponorná spirála, kterou přihlásil jakýsi týpek. Na pozdější reklamace nebral rozhodčí, čili já, zřetel. Některé bitvy někteří soutěžící nebo diváci celkem prožívali, zaslechl
jsem skandování, jekot i tleskání. Když se voda blížila bodu varu diváci šíleli a ještě víc moderátoři, kteří okamžiku dodávali patřičnou dramatičnost. V pavouku se utkal
první ze skupiny A se druhým ze skupiny B a první ze skupiny B se druhým ze skupiny A. To byly celkem jasné bitvy, které vyhráli vítězové skupin, a tak jsme se mohli
soustředit na finále, které vyhrála Jiřího bílá konvice s názvem Water Killer. Water Killer vítězoslavně vytlačila stávající stříbrnou rychlovarnou konvici z baru. Celou
akci bezpečně v rámci kvality moderovali Petr a Viktor, díky, bylo to povznášející. Úterní příprava v Lese se nám vyplatila. Smáli jsme si všichni, jsou to vtipní borci, jejichž
moderování závodu povzneslo celou soutěž minimálně o pět řádů výš. Naplánujme v roce 2019 opakování, na podobné absurdity jen tak člověk nenarazí. Začátek soutěže
zachytil Krsa na kameru a postnul ji na fb stránky, kdyby to někoho zajímalo.



16.3. pátek - do desíti buřil při svém live setu na své
elektro nástroje K4CID solidní rychtu. On ten večírek
nebyl ani moc veřejný, spíš se oslovilo pár kamarádů,
kteří došli se svými známými. Okolo půlnoci zahrál
na nižší volume i jeden z hostů - Prudek. Z desek se
párkrát hrálo taky, vybavuji si jen hudbu Shitwife.

22.3. čtvrtek - lze se k tomu co se stalo vůbec normálně vyjádřit? Ne nejde to. Nebo jo? Tak jo. Na tento
den připadla ostravská zastávka amerických HC kapel Guilt Trip a Judiciary, kterým tour po ČR
zajišťovala promoterská skupina (či jak to mám nazvat) Enemy Booking/Enemy Events, kteří navíc jako
support domluvili českou kapelu War Reporter a polské World Histery X. Díky tomu, že akci pořádá
právě tato skupina, tak jsme měli jisté obavy, dvě akce už u nás dělali, ty se z našeho pohledu moc
nepovedly, navíc domluva před akcí vždy vázla. Sám pro sebe jsem si řekl, jestli to dopadne podobně
zle, tak EB/EE na dlouho zavřeme rolety, obrazně řečeno. V předvečer koncertu mi pípla zpráva, že se
koncert v Ostravě ruší! Ten večer hráli v Bajkazylu. Co jsem slyšel z Brna, tak hráli pro nějakých třináct
platících. Nějaký ten týden před koncertem prohodil promotér datum ostravského a brněnského
koncertu. Zkazil tím kapelám ale úplně routing. Čtěte dál. Jako odůvodnění zrušení jsem se dozvěděl,
že kapely si chtějí dát při náročné tour po Evropě day off. Úsměvné a do jisté míry vypovídající. Oni se
totiž US boys o změně nevěděli, přijeli do Brna z Polska, dozvěděli se, že den po koncertě mají jet 2
hodiny zpět na sever do Ostravy, čili směrem odkud přijeli. To by znamenalo další den po koncertě z
Ostravy zase 2 hodiny na Brno a dále 6 hodin do Erfurtu na další koncert, snad lépe organizovaným.
Tento routing fakt smysl nedává. Boys unavení nebyli, spíš mohli být opruzení nad organizací a chabým
promem. Proč se vůbec koncerty prohodily? Údajně kvůli konkurenčním akcím v obou městech. Za
úsměvné považuji jednu součást propagace promotéra na fb: Sdílej událost a můžeš vyhrát dva lístky
na HC koncert!! Jak by řekla moje slovenská ex: „akože wow“!

29.3. čtvrtek – boží čtyř koncert s velkou účastí návštěvníků začínají The Misogynist, duo vlasatých
ostravských chlapců v džiskách s nášivkama, které můžeme v klidu zařadit do nové vlny ostravského
grindu. Jak říkal Máro „delší vlasy než vály“. Po dvou desítkách minut bylo po všem. Na pódiu se pak
střídá Kulma s Sheevou Yogou, což jsou zavedené ostravské kapely známých tváří, kteří společně s
poslední kapelou Flummox z Prahy v Přívoze zahajují svou pětidenní velikonoční minitour Shovel
Violence. Já si z tohoto koncertu a večírku moc nepamatuji, měl jsem plné ruce práce se vším možným,
dokonce jsem během Sheevy běžěl koupit cosi do hladového okna.



10.4. úterý - na konci března se mi ozval Karel z Hranic, kterého znám jako kuchaře z Chee
Chaak festu a vyprávění mé přítelkyně. Šlo o to, že jej kontaktovali dvě sludgeové kapely z Ruska
a zoufale potřebovali najít místo na hraní během jejich evropské tour. Souhlasil jsem. Domluva
na last minute akci probíhala skvěle, což mě vždy těší, protože to znám samozřejmě i naopak.
Lidé, co si myslí, že se vše udělá tak nějak samo bez práce, naštěstí pomalu mizí. Napadá mě,
kde a kdo rychle mizí. Je to na Filipínách, přibývá tam farmářů, které moderní doba spojila
s leností přímo úměrnou s technologickým pokrokem. Tudíž exponencionálně mizí z chatrčí u
svých polí do pohodlných domovů měst s vyšším životním standardem. Uvidíme, jestli budou
mít Filipínci za pár roků co jíst, když jejich populace rok od roku skokově narůstá (mezi 1990
a 2008 vzrostl počet obyvatel Filipín o 28 milionů) a vypěstovaného jídla ubývá. Zpátky ke
koncertu. Návštěvníkům koncertu zanechali Rusové hutné vzpomínky. Hutný zvuk ze dvanácti
beden roztřepal Přívoz od Spodní až k hlaváku, rolety se třepaly, voda ve sklenici připomínala
tu slavnou scénku z Jurského parku. Sludge je opravdu mastný štýl. Představte si dlouhé písně,
chvilku rychlé, chvilku hodně rychlé prolínající se pomalé pasáže s občasným agresivním
řevem či srozumitelným zpěvem, navíc s velkým důrazem na sílu všech nástrojů. Zaslechl jsem
chvíli i blackmetalovou pilku. Přímo nadšen jsem byl z bubeníka druhé kapely, ruský
hromotluk, který do toho mlátil hlava nehlava. Na úterý návštěva celkem v pohodě.

5. 4. čtvrtek - v galerii NIBIRU se odehrála vernisáž studentky střední umělecké školy v
Ostravě, oboru Užitá fotografie a média slečny Elišky Lubojatské, vystupující pod
uměleckým jménem Elyžka s názvem Syndrom Procitnutí. Instalace děl autorky byla velice
pestrá a tvořily ji obrazové básně – autorská poezie ve spojení s malbou a kresbou.
Výsledkem byla multi-žánrová instalace s originální vizuální kompozicí. Elyžčina díla si
přišlo prohlédnout na 60 lidí, kteří vytvořili skvělou atmosféru a podpořili autorku v její
další tvorbě. Došlo také k navazování nových přátelství, které dále pomohou upevnit
vztahy v ostravské umělecké komunitě a pomohou dalším studentům realizovat jejich
umělecké cíle. Kolektiv galerie NIBIRU děkuje Elyžce za opravdu příjemný zážitek a přeje
jí mnoho dalších tvůrčích úspěchů. Tuto instalaci šlo vidět i v dokumentu rádia Wave,
který se zabýval promotéry v ČR. Zčásti se totiž tento díl natáčel v JTN. Kdybyste chtěli
článek a dokument najít, hledejte na Googlu „Promotérem v Ostravě, party v prázdných
domech střídá Chee Chaak fest. Čím míň zisku, tím líp“.



15.4. neděle - po zavření Plánu B přišla Ostrava o jedno z nejlepších míst pro DIY koncerty, které tady za posledních dvacet let
bylo. Doteď se tuto díru nepodařilo zalepit, ale jedno z míst, které díru vyplnilo, se „ideálu“ Plánu B přiblížilo. Tím místem je Jeden
Tag, spojený s galerií Nibiru. Dvě malé místnosti se nacházejí v malebné zástavbě starého Přívozu, která byla navržena podle zásad
moderního urbanismu Camillem Sittem. Možná i to přispívá ke specifickému Geniu Loci, které Jeden Tag má. Ten nakonec učaroval
i nám, tudíž jsme se rozhodli, že koncerty našich kapel, které vycházely na jaro 2018, uděláme právě tam. První report na koncert
KULMA a SHEEVA YOGA by měl být k nalezení na těchto stránkách. Já se budu soustředit na druhý koncert. Kapela SMÍCH HYEN
od té doby co kytaristka Pája odjela do Anglie, funguje nárazově a sporadicky, podle toho kdy Pája přijíždí zpět do Čech. Jeden
z takových návratů připadl na duben 2018, tudíž jsme se rozhodli, že to tentokrát pojmeme jako krátké turné. Poslední zastávkou
čtyř-koncertního výpadu byla právě Ostrava. Jako společnost jsme si pozvali kapely více než spřízněné: ARALKUM a HLEDÁNÍ.
Den předtím hrajeme v Brně, což končí mohutnou imprezou, která se táhne do ranních hodin, tudíž se do Ostravy vracíme ne
úplně nejčerstvější a v odpoledních hodinách. Naštěstí jídlo pro kapely vaří Pája Měrka z Hoppy Dogu a o zbytek se stará osazenstvo
Jeden Tagu, takže naším úkolem je jen dorazit na místo, což naštěstí zvládáme docela v časovém limitu. Před Tagem parkujeme
kolem 5 a vzhledem k tomu, že je krásný jarní slunečný den, vypleskáváme se na schody před Tagem a lelkujeme s lahváči v ruce.
Teda, nelelkujeme všichni, ale pouze tři z nás. Zpěvačka Kristie, která z Brna odjela hned po koncertě, pomáhá s vařením a basák
Tomo jede na otočku domů. Později se objevují barmani a za chvíli se začínají srocovat lidi na koncert. Nakonec se sleze necelých
40 platících kousků, což je na Ostravu, ospalou neděli a hardcore koncert docela cajk. Jako první to odpaluje orlovský emigrant
Dan pod svým folkovým alteregem HLEDÁNÍ. Chvíli jsme uvažovali, že by Dan zahrál venku místo na miniaturním pódiu, ale
nakonec vítězí konvenční varianta. Folk s kytarou a total punkovým feelingem do něhož Dan zpívá, recituje a vřeští texty, u nich
cynik může kroutit prsty na nohách, ale pokud onen cynik není úplný idiot, musí mu být jasné, že někdo musí ten punk nahlížet
z optimistické stránky, jinak by tu vůbec ten punk nebyl. Navíc v Danově podání to nejsou žádné jednoduché agitky, ale chytrá a
promyšlená sdělení a apely. Dan zůstává na pódiu, jenom za ním přibude kapela, složená ze samých ostřílených veteránů. Na bicí
Blum a na basu Hanka (oba GATTACA). Jednu kytaru ovládá Jarek (APOLITA) a druhou svírá Filip (EMPTY HALL OF FAME).
Dohromady pak tvoří ARALKUM, což je místní název (teď si kurva nevzpomenu v jakém jazyce a jsem líný na google-fu) pro
Aralské moře, jeden z nejdrastičtějších případů, kdy lidské konání zkurvilo ekosystém na cimprcampr. ARALKUM produkují rychlý
emocrust v nejlepších tradicích španělských kapel jako EKKAIA, MADAME GERMEN, ICTUS. Šlape jim to ohromně. Dan se
z hodného folkaře mění v běsnící bestii, která rozdává publiku ty nejvtipnější úškleby. Kytary se předhánějí v epických melodiích

s mohutnou podporou drtivé basy a Blum za bicíma s překloněnou hlavou z boku siluetou připomíná supa. Po nich se člověku na pódium dvakrát nechce. Komu se
tam však nechce nejvíc z nás je Kristie, která přišla o hlas a od rána do sebe lije čaj a cumlá vincentky. Před koncertem vůbec nemluví, spíše jen tak sípe. Nakonec to
nějak odehráváme. Rozhodně to není nejlepší koncert, co jsme odehráli, Kristie to jakž takž zvládá odzpívat, ale jde na dřeň. ARALKUM byli prostě lepší a jejich
podání emocrustu přehlednější a dnes rozhodně suverénnější. Vzhledem k okolním obytným domům, končíme něco po desáté. Že po koncertě se část obecenstva
rozprchává k domovům, ale určitá část zůstává na baru, není nic, co byste asi sami netušili. Ani my nakonec nehýříme nijak dlouho a vzhledem k pracovním
povinnostem se relativně brzo vytrácíme. Další super koncert za námi a já doufám, že jich Jeden Tag ještě mnoho čeká.



25.4. středa – pečlivě naplánována vernisáž jménem Retrospekce loutky měla velmi neplánový průběh. Úvod proběhl na ulici před galerií, kdy se z blázince navrátivší
Moučka chopil úvodního slova a představil autora obrazů Tomáše Müllera, který již od začátku vystupoval v červených dámských šatech. Po přesunu do prostor
galerie mluvil a četl návštěvníkům fotograf a poeta Otakar Matušek vybrané vlastní a cizí texty. Tom není jen malíř, ale i spisovatel a výrobce loutek. Na tři z jeho
loutek si secvičila dvojce herců z divadla Loutek skvělé a hlavně vtipné představení. Jelikož jedna loutka představovala Hitlera (s otočeným hákáčem), tak si herec Petr
Sedláček (jeden z moderátorů závodu rychlovarných konvic) vymyslel absurdní scénář. Ve zkratce; Hitler se jednoho rána (dne 16.3.1939 - den po okupaci) probudí
v Přívoze s absťákem po party a shání fet, který nemá, protože ho den předtím poskytl Emilu Háchovi, který podepsal kapitulaci. Veselá historka, skvěle zahraná, jde
to najít na Youtube. Poté probíhá stručné představení Tomovy literatury (v té chvíli už Marcelle). Jedná se o autobiografické knihy nazvané Psychóza donaha!

V galerii se v tu chvíli objevují části těchto jeho textů na papírech. Po verni se pije víno, domlouvám se s návštěvnicí
na budoucí vernisáži, lidi se baví v klubovně, venku a v galerii, panuje spoko nálada. Marcelle pár měsíců po svém
coming outu páchá během léčení v Opavě sebevraždu. Vzpomínkou na něj, či na ni – jak chcete – je dílo „OVA“,
které visí před barem. RIP.



26.4. čtvrtek – tento den se podařilo spojit dvě akce dohromady. V šest začíná přednáška lidí z iniciativy
Limity jsme my s cílem upozornit na klimatické změny a zároveň pozvat lidi na letošní Klimakemp, což
je asi největší enviromentální událost v ČR, kdy se aktivisté staví proti těžbě a spalování uhlí. Minulý rok
(2017) média informovala o situaci, kdy více než sto čtyřicet lidí v bílých overalech s rouškami na puse
na několik hodin zastavilo provoz hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku a způsobilo tímto velké
finanční škody. Návštěvníci shlédli taky dvě videa německé eko-klimatické skupiny sdružujících se pod
názvem Ende Gelände. Řekl bych, že jsou inspirací pro Limity jsme my, potažmo Klimakemp. Přednáška
působila velmi inspirativním dojmem, holka s klukem stoprocentně věděli, o čem mluví. Přednáška to
byla velmi poutavá a sdělené informace s kontexty byly v rámci globálního klimatu alarmující. Jak jsem
pochopil, hlavním průserem všeho je sucho, které je zapříčiněné klimatickou destrukcí planety - třeba
tou těžbou a spalováním uhlí. Mimochodem, věděli jste, že šestnáct ze sedmnácti nejteplejších roků se
uskutečnilo po roce 2000? Asi jo, že. Mezitím se do klubovny pakovala aparatura budějovických kapel
Stárneš a Tosiro, čili kolektivu z labelu NAAB (Noise ASSault Agency Budweiss). Také punkové bordely
jsme tu dlouho neměli. Veselí pánové z jižních Čech jsou na podiu úžasní a předvádí velké vystoupení
v malém prostoru. Tosiro jakože jo! Před koncertem se budějovičáků ptáme, jestli nedojedou s nějakým
jejich projektem zahrát na akci pod most, vyměňujeme si kontakty, uvidíme. Po koncertě jsou ještě
veselejší. Jeden z nich po nás chce anál! Tedy ten drink. Kde ho máme jako vzít? Myslím, že týpek měl
přezdívku Buďa a musím to tady napsat - co kdyby se to opravdu někdy chytlo, tak na těchto řádcích je
důkaz o jeho invenci. O co jde? Jde o tzv. „vyměklý anál“ a má představovat levnou verzi původního
análu s absinthem, spritem, limetkou a ledem. Co všechno člověk nevymyslí, když je pod vlivem. Výměklý
anál je velká panák zelené, smíchané s Ondrášovkou s příchutí citrónu a máty. Mňam. Ten večer ještě
vymýšlíme s Loučkou další pecku – panák vína za deset. Samé cypoviny. Dvěma naabům po zavíračce
ukazuji „krásy a nástrahy“ Hudebního bazaru (uvozovky tam nejsou jen tak).

27.4. pátek – náročný maraton tří akcí za sebou uzavírá experimentální elektronika. Bratři Mrvovi
z Prahy pod jménem Michael Jackson Pollock hrají (částečně i s Rejžou) improvizované kompozice
pracující s mikrosamplováním a DIY softwarem. Inspirace Stockhausenem, technem a metalem. Zvláštní.
Během večera hrají taky Narcoz, což je místní formace známých tváří, čili Floida, Lukáše Kleberce a
Mariana Kiscze hrající každý na svoje zvukotvořítka. Doprovázel je Štěpán Hruška na trumpetu. Narcoz
má být o marnosti, o poetice chaosu a katarzi člověka 21. století. Narcoz je formace pohybující se na
hranách experimentální elektroniky, hypnotické psychedelie v extrémních hlukových polohách. V tomto
freaky crossoveru jsme slyšeli prvky techna, soudobé hudby, ambientu noisu nebo world music.



3.5. čtvrtek – koncertní premiéru si zde odbyla v roli promotéra pekelná
grindová úderka z Ostravy Carnal Diafragma: Jako headlinera pozvali
mexické goregrindové trio Fecalizer. V nedaleké budoucnosti si role
protočí a Carnal Diafragma budou hrát v Mexiku. Pomoct zorganizovat
Carnalu mexickou tour má právě Fecalizer. Předskokané podvečera,
Top Sekret a Transonic Vomit načali večírek přísným grindcorem jako
z učebnice grindcoru. Mexičané svůj set odehráli tak dobře, že se
návštěvníci dožadovali dalších songů – uno más, one more song,
Fecalizer! Ještě nebylo deset hodin, tak si to mohli dovolit a ještě pár
válů zahráli. Na facebookových stránkách se na události akce v
následujícím dni objevují pochvaly kapel na adresu pořádajících a
hlavně publiku, které na to, že byl čtvrtek, bylo celkem početné.

5.5. sobota – na report číčákovského koncertu Barłóg z Polska a Biggest rat z Německa se nějak zapomnělo (že Bobátko!?:D)
a tak zde přikládám alespoň info z internetů: Barlog jsou dvě bubenice, jeden kytarista, tři hlasy. Vlastními slovy svoji
muziku popisují jako "dada punk" - a není to vůbec vedle. Nervní rytmy, skečovité texty i riffy. Jeden posluchač zhodnotil
muziku Biggest Rat takhle: “I find it either brilliant or totally fucking impenetrable (depending on my mood)."



7.5. pondělí – Michal Moučka se nám vrátil z léčebny, kde tvořil infantilní kresby a sekal (chvíli) latinu. Úvodní slovo vernisáže měl Honza Vrabček, básně přečetl
Ondřej Hložek. Moučka odmítl napsat pár vlastních řádků o jeho vernisáži a vybídl mě k otisknutí článku umíštěného na Ostravanu, tedy internetového deníku
pro kulturu a umění, kde se o něm a jeho vernisáži objevil článek. Obrazy byly inspirovány jeho pobytem v opavské léčebně. Námětem jednoho z obrazů byl ku
příkladu výlet k zimnímu Sádráku, kde jsme společně u vodní hladiny krmili několik labutí chlebem ukořistěného během dřívější návštěvy restaurace v opavském
centru města. Já se vernisáže nezúčastnil, tak zde zkopíruji cizí text, tedy zmíněný článek, který napsal pan Motýl: Někdejší skvělý herec Komorní scény Aréna a
nyní galerista a zapálený malíř na pomezí insitní a art brut malby Michal Moučka letos od února do května tvořil v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Deset obrazů
z léčebny a několik dalších, které jsou reakcí na opavský pobyt, aktuálně vystavuje ostravská Galerie Nibiru. S nadějí, i bez ní. Tak se jmenovalo jedno z posledních
představení, v němž si na prknech Komorní scény Arény zahrál talentovaný herec Michal Moučka. Bohužel, pak převážila beznaděj a divadlo musel opustit. A od
té doby to má jako na kolotoči. S nadějí, i bez ní. První letošní čtvrtletí pak hledal naději s pomocí lékařů. „Rozhodl jsem se zbavit závislosti,“ vypráví Moučka v
rozhovoru pro kulturní deník Ostravan.cz. Klobouk dolů, dobrovolně a dlouho dopředu si naplánovat pobyt v psychiatrické léčebně, to chce kus odhodlání. Do
Opavy odjel Moučka na počátku února, a protože věděl, že součástí léčby v blázinci je také art terapie, vzal si do ústavu deset našepsovaných a napnutých pláten
na vlastních rámech. „A krabici s barvami. Zpočátku byl ale s malováním trochu problém, protože pravidelná strava mě přivedla do trochu manického stavu, takže
jsem maloval, kde se dalo. To se lékařům ne vždy líbilo a říkali mi, ať se více než na malování soustředím na léčbu,“ líčí Moučka. Deset plánovaných pláten však
přece stačil namalovat a nyní je vystavuje v Galerii Nibiru v Ostravě-Přívoze. K dílům z psychiatrické nemocnice pak přidal i několik obrazů, které vznikly těsně
po jeho předčasném odchodu z léčby na počátku května. Na rozdíl od temných motivů, které převažují na „opavských plátnech“, je nejnovější Moučkova produkce
prodchnuta až čapkovskou nadějí. Konečně, právě Josef Čapek byl ctitelem výtvarného naivismu a art brut Michala Moučky by ho určitě nenechal chladným.
Třeba obraz s názvem Sýkorka. „První obraz, která vznikl na svobodě. Radost z jara, radost ze života i z té svobody, kterou v blázinci přece jen nemáte v takové
míře. Prostě radost,“ vypráví malíř. Idylicky působí i Dívka, dílo rovněž namalované až po příchodu z léčby a zobrazující slečnu s věncem pampelišek na hlavě.
Vnitřní obsah je však dvojznačný, na pomezí bláznivé radosti i šíleného smutku. „Je to portrét dívky, která mi v Opavě zlomila srdce,“ vypráví malíř, že i během
léčby může přijít další nemoc. „Ženy jsou běloučký cukr v hořkém kafi života,“ napsal kdysi básník Jaroslav Seifert. Zpočátku i Moučka prožíval sladké dny. „Ta
dívka moji lásku opětovala, na jedné terapii se ale rozplakala, že má strach, že ji v životě nebudu dostatečnou oporou. To mě natolik vzalo, že z jedné vycházky už
jsem se nevrátil.“ Teď Michal Moučka pije onu hořkou kávu. Navíc musí denně myslet na existenční problémy. „Vůbec nevím, jak ten můj život bude pokračovat,
za byt platím 4000 a 2400 za pronájem Galerie Nibiru, můj invalidní důchod je pouhých 6200 korun,“ počítá. Na živobytí nezbývá nic, vlastně 200 korun schází
i na nájemné. „Je to tak, nemám nic. Proto musím malovat, občas někdo něco koupí za čtyři pět stovek.“ Prvním obrazem namalovaným v léčebně je dílko Dva
citrony v mandalovém vajíčku. „Ten vznikl na počátku února venku na mrazu v areálu léčebny. Sněžilo a já měl pár hodin volno, protože jsem se nemohl zúčastnit
výjezdu do muzea s dalšími pacienty, neměl jsem totiž na jízdenku na trolejbus.“ Harmonie, k níž má přivádět tvorba mandal, je tak v tomto případě ještě pořádně
kyselá. Náměty obrazů, které Moučka maloval v blázinci, byly většinou okamžitou inspirací. „Když jsem přemýšlel nad svým životem, věkem a vůbec obecně nad
životem, vyšel mi z toho obraz Letokruhy.“ Ten už nemusel malovat „undergroundově“ na mrazu, ale stvořil ho v rámci ústavní art terapie. „Každé pondělí jsem
chodil do dílen v rámci terapeutické skupiny B2. “V dílnách vznikl i obraz Hvězda, což je opět dílo pracující s mandalou. „V léčebně se mi tvořilo dobře, bral jsem
to jako účinnou terapii. Jsou to navíc všechno díla, která vznikla s čistou hlavou, a to byla určitě změna,“ vypráví malíř Michal Moučka. Obraz Svatý muž se zrodil
z vizuálního zážitku u hypermarketu Albert naproti blázinci.



Moučka tam vyfotil svoji siluetu u popínavé rostliny, která se v těch místech pne po zdi – loubinec
pětilistý. A poté vše promítl na plátno. „Svůj stín, který se zkubizoval. Považuji to za nepovedenější
obraz z blázince, pokud jde o infantilismus,“ říká Moučka, jehož výstava v Galerii Nibiru se
jmenuje Infantilismus z léčebny. Infantilismus je dle Moučky nový malířský směr, jehož je
zakladatelem. Svatý muž je vizí se dvěma svatozářemi. Svérázný autoportrét. Další obraz Pět růží
opět koketuje s mandalou. „Mandalovské barvy, zjednodušení, insit. Ale vlastně i úplně obyčejné
zátiší,“ vysvětluje Moučka. V areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě pobíhají i zajíci a bažanti,
jeden zajíc se tak dostal na obraz s názvem (UFO)zajíc. Tímto plátnem malíř navázal na svůj
nedávný vesmírný cyklus věnovaný planetám, vesmíru i mimozemským civilizacím Space attack.
Poslední z obrazů, na který Michal Moučka upozorňuje při prohlídce v Galerii Nibiru, se jmenuje
Trnová koruna. „Utrpení je jedinou vrozenou skutečností celého života,“ napsal básník Vladimír
Holan a podobně své „pozemské pinožení“ prožívá i Michal Moučka. Právě trpící umělci přitom
přinášejí dějinám umění nejzásadnější díla. Jenom bych upřesnil, že nájem za Nibiru už Moučka
v této době dávno neplatil a do současné doby ani neplatí.

19.5. pátek – Jeden Tag Nibiru kolektiv, BBYB crew a několik dalších pomocníků uspořádalo Análes, nepovolenou venkovní akci konanou pod mostem kdesi u
soutoku. K tomu zde nenajdete nic, to musíte jednoduše zažít na vlastní pěst a do morku kosti do poledních hodin druhého dne. Nejlépe s poskytnutím pomocné
ruky při odvozu a úklidu. V roce 2019 bude Análes zase, v pátek 17.5. Jenom na vysvětlenou, název Análes je vysmívajícím se rýmem slova Majáles. Análes se
konal ve stejný den jako mainstreamový Majáles. A tak to bude i v roce 2019, jenom se zas budem dohadovat, jak akci nazveme.

6.6. středa - fotky divoké
horské přírody vystavila
fotografka Simona
Saeverud pod názvem
vernisáže Beredskap.
Dívali jsme se na fotky
přírodních katastrof
v kontrastu s naivním
turismem v Norsku.



14.6. čtvrtek - tak jsme se dočkali a v Nibiru mohli
vidět první vernisáž sochaře. Postaral se o ni Šimon
Szabo, verni nesla název „PM2,5 + PM10 = “,
přičemž PM značí hodnty polétavého prachu (PM
- particulate matter) a jsou složkami ostravského
smogu, na který se váže rakovinotvorný benzopyren.
V obklopení desítek lesních šišek odlitých průhledným
materiálem do vyřezané formy spodku pet láhve
dominovala místnosti asi kubík velká černá socha
zmutovaného zajíce (zajíc+komíny) z polyesterové
pryskiřice. Autor nazval sochu “Ostravský smogový
zajac“. Instalace šišek představuje celosvětový problém
s plasty, který zobrazuje kontrast plastu a přírody. Tyto
tři části se pro autora staly symboly města Ostravy.
Jedná se o anomálii v množství vyskytujících zajíců,
ostravský smog a typický symbol ostravských komínů.
Žilinský umělec v tomto roce dokončil studium na
ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské
univerzity. Instalace se odehrála v celém prostoru větší
místnosti. Vernisáž byla doplněna čtením Radima
Schnebergera. Jednu z desítek šišek jsme dostali darem
a můžete ji vidět na výstavce za barem.



20.7. pátek



24.7. úterý – jediná událost v parném letním červenci
byla vernisáž Ivy Hájkové. Iva předvedla svá díla v
Nibiru podruhé, tentokrát už jako studentka OU FU.
Malířský um a vývoj v jejich pracích byl značný oproti
vernisáži před rokem a půl. Umělkyně se ve svých
dílech již nevěnovala malbám portrétů lidí z jejího
okolí, nýbrž abstraktnějším tématům. Část z nich
doplněna o vlastní verše. Co však zůstalo je malba na
hladký papundekl s převažující žlutou barvou. Úvodní
slovo a povídání o Iviných dílech zajistila zajímavým
způsobem její kamarádka Petra Kravalová. Povedený
úvod doplňoval svými komentáři kurátor Moučka a
Otakar Matušek se návštěvníkům předvedl autorským
čtením. Na vernisáži se mj. objevilo nejbližší Ivino
rodinné a přátelské okolí, sdílející pocity štěstí s
vystavující autorkou. O to smutnější je fakt, že se
podobné složení lidí objevilo na smuteční slavnosti
15.8. poté, co proběhl na Slezské Ivčin pohřeb. Iva
tragicky umřela 4.8.2018 v Rakousku během
stopovacího závodu Evropou, kdy spadla do vodopádu.
Krsa s Lenou v koordinaci s pozůstalým přítelem
nainstalovali v Nibiru výstavu úplně všech Iviných děl.
Během pietní akce se v smutečních proslovech
prostřídalo na deset lidí, kteří Ivču znali. Nemělo vliv,
jestli se znali dlouho nebo jen chvíli. Smutný večer plný
přípitků do nebe. Nikdy nezapomeneme, její dílo visící
v klubovně nad vchodem do krčku budiž připomínkou
jejího života. RIP.



4.8. sobota - Chee Chaak uspořádal koncert interpretů Red Kevendra z UK a Java Dell z Hamburgu. Oba interpreti
vyznávají především noise míchaný experimentální elektronikou. Prvně jmenovaný například zahrál na lednovém
Headphone festivalu v Praze, druhý hraje všude možně již od roku 2012. Tato hudba nemá ani v alternativních
kruzích moc posluchačů, přesto své fanoušky má.



16.8. čtvrtek – tento den se v klubovně udál
pravděpodobně nejklidnější koncert v roce
2018. Žádný řev, noise či jiná ostřejší
mainstreamu vybočující hudba. Jan Stoniš a
Barbora Sára jsou nové tváře české folkové
scény. Nejprve k Barboře. Její bezprostřední
vystoupení zanechalo v divácích příjemný
zážitek, Barbora svůj alt ráda míchá
špetkou jazzu. Představila nový song Back
to me. V poslední době se jí zalíbil pouliční
busking, první koncert si střihla na mini
stagi rovnou na Coloursech. Oproti tomu
Jan Stoniš již pár vystoupení za sebou má,
naposledy třeba na Besedě u Bigbítu. V jeho
podání je folkrock rozmáchlou a mohutnou
vlnou smyček, lo-fi kytary, motoriky a
veršů vypuštěných ze zajetí rýmu!



18.8. sobota - POHLED 1:
Uspořádali jsme druhý běh proti rasismu, skvěle jej
popsal jeden z účastníků běhu, Mikoláš Rec, který
vydal článek na serveru dobryzpravy.cz. Bez jeho
dovolení jej zde kopíruji: V sobotu 18. srpna se v
Ostravě uskutečnil už druhý ročník Běhu proti
rasismu, jehož prostřednictvím chtějí všichni
přítomní účastníci projevit svůj nesouhlas s
netolerantními postoji některých částí společnosti.
Také letos jeho trasa vedla symbolicky skrze
vyloučené oblasti městské části Přívoz. Kolem čtvrté
hodiny odpolední se začali v prostoru před klubovnou
Jeden Tag a galerií Nibiru v Přívoze scházet lidé
připravení běhat. Nebo také ne. Někteří z nich
opravdu nazuli běžeckou obuv a nasadili potítka. Jiní
však zasadili nohy do pedálů, přišli provětrat svou
koloběžku či longboard a někteří běžci pak s sebou
měli i své čtyřnohé miláčky. Bylo vidět, že se na místě
shromáždila opravdu pestrá, ačkoliv ne moc početná,
paleta lidí. Po delším čekání na zahájení běhu
samotného jsme byli my, běžci i ne-běžci, konečně
vyzváni, abychom odstartovali. Při běhu nás
doprovázel také vůz pořadatelů, který vždy zastavil
na záchytných bodech běžecké trasy, přičemž byli
účastníci podporováni prostřednictvím megafonu.
Akce nakonec přinesla kýženou radost nejen přímým
účastníkům, ale i některým místním. K běhu se totiž
chvílemi připojovaly děti právě z těchto vyloučených
lokalit. Výrazným podporovatelem pak byl jeden
chlapec, který v jízdě na kole s pelotonem vydržel až
do cíle, tedy k náměstí Svatopluka Čecha, kde se
klubovna a galerie nacházejí. To ovšem předbíhám.

Předtím nás ještě čekal jiný cíl, a to nechvalně známé
Přednádraží, dříve výstavní čtvrť pro pracovníky
rakousko-uherské železnice, z něhož dnes zůstaly pouze
ruiny. Tady pro nás bylo připraveno osvěžení ve formě
vody, ale nasytili jsme zde také svou touhu po vědění.
Historii místa nám vylíčil romský aktivista Julius Kala,
který se zabývá problematikou bydlení a, jak sám říká,
byznysu s chudobou. „Jako občanský aktivista jsem byl
osloven, abych celou akci zahájil. Ta myšlenka mě hned
zaujala, proto jsem se rozhodl Běh proti rasismu
podpořit,“ objasnil Julius okolnosti své účasti. „Věřím, že
se tato akce udrží a bude mít tradici,“ dodal. Po přestávce
poblíž Přednádraží už se pak běh pomalu ubíral zpátky k
místu, odkud jsme odstartovali. Musím říct, že způsobu,
jakým jsem strávil toto jedno sobotní odpoledne,
rozhodně nelituji. Umožnil mi podívat se na místa, kam
jsem dosud neměl šanci zabloudit, a potkat skupinku
opravdu zajímavých lidí. Příjemnou tečkou za celým
tímto odpolednem byl následný program, který si
pořadatelé připravili, a to ve formě živé hudby. Zároveň
byla v galerii Nibiru zahájena vernisáž Gabriely Vaškové

a Nicole Fialové s názvem My a Oni.
Premiéru si v klubovně odbyl tzv. freebox, který jsme
zde v týdnu před během namontovali. Slouží pro
potřeby ostravské organizace Food not Bombs, která
obsah distribuuje potřebným. Jo a Food not Bombs lidi
měli taky na starost jídlo, dělali palačinky. Na akci se
během prázdnin nepodařilo nalákat žádnou věhlasnou
kapelu. Nakonec ale kapela zahrála. Kluci, co mají
nedaleko zkušebnu, se rozhodli vystoupit. A tak během
půlhodiny přivezli bicí, kytaru a basu. Během jejich
chystání hrál na gramec brněnský DJ s přezdívkou
Faust Flegmatek. Trojce s hudebními nástroji totálně
improvizovala, to ovšem nešlo lehce odhalit. Prý v té
sestavě hráli poprvé. Prvním vystupujícím byl přívozský
rapper Max Kučka. Max již zarapoval na běhu minulý
ročník, na beaty, které si dovezl nahrané na mobilu.
Tentokrát mu ale mixoval za zády beaty na gramci
Faustík a to byla jiná. Bylo super sledovat DJ, který umí
skvěle improvizovat a Maxe jet bomby s majkem jak se
říká. After v režii DJ Fausta.





sme taky něco malovaly, ale základem je najít nějaké věci a dát jim nový rozměr uměleckého
díla. Protože sme punkáči, tak sme to nějak zvládly, i když dodělávky probíhaly ještě na místě,
samozřejmě s pomocí místního umělce Moučky, který ještě dosprejovával nějaké texty, jež pak
četl. Líbí se mi ta propojenost lidí, ta neohraničenost. To že se to tu prostě nehrotí. No ale než
sme uvedly naši anti rasist vernisáž s názvem „Oni a My“, jež měla poukazovat na rozdíly a
vzdálenosti, jež si staví lidi vlivem odlišnosti kultur mezi sebe, tak sme se mohly přidat k
samotnému běhu proti rasismu, respektive běhu přes Přívoz. Odhaduju, že šlo o minimálně
pět kilometrů napříč tou nejtemnější čtvrtí Ostravy, skutečný underground. Opravdu obdivuju,
že to lidi uběhli. Já sem teda zvolila variantu kola, ale nebyla sem sama. I když sem zprvu měla
obavy, nakonec sem cítila takovou spíš euforii, protože to byla exkurze vskutku nevídaná, navíc
v doprovodu skvělých lidí. Dokonce se k nám přidali i nějací místní obyvatelé. Mám dojem, že
ta akce v lidech a ve mně rozbila nějaké ty předsudky, strach a zábrany vůči tomu přiblížit se
k sociálně slabším lidem žijícím na odlehlejších místech, kam bych se asi normálně nevydala.
Jelo s náma taky auto s tlampačem a celé se to dokumentovalo. Hlavní zastávka proběhla v
totálně vybydlené čtvrti rozpadajících se domů, jež ani tak nenaháněla hrůzu, jako spíš
evokovala smíření se s faktem pomíjivosti. Protože mám ráda postapo, tak se mi to fakt líbilo a
věřím, že by to nadchlo spoustu dalších lidí, takže určitě doporučuju, minimálně se přidat na
další běh, což bude teď v srpnu, jestli se nemýlím. Skvělé jídlo taky připravili Food Not Bombs,
prostě boží akce. Jo a lidi kupovali obrázky, to nás moc potěšilo, zas tak často se nestává, že by
někoho zaujal trash art, takže punk! Díky kluci a v srpnu na viděnou!

POHLED 2:
Mám ráda Ostravu, protože je špinavá, temná, industriální a rozlehlá a je plná fajn různorodých lidí. Přívoz je jedna z těch temnějších čtvrtí, kde se bojíš
vylézt z tramvaje, nebo si jít koupit cigáro do místní trafiky a zrovna v srdci této slavné ostravské čtvrti se nachází ne málo slavná Galerie Nibiru. Už podle
názvu soudím, že jde o něco možná lehce provokativního, možná též příjemné místo, kde se lidi setkávají a sdílejí názory a kreativitu, ale zároveň může taky
klidně dojít k něčemu jako je pád systému nebo konec světa. Takže vlastně očekáváte cokoliv, což je v klidu. Díky svým rodinným kořenům to tu už nějakou
dobu znám, vlastně ještě před tím, než tu Nibiru a Klubovna Jeden Tag vznikla. Nějak sme se tu dycky potloukali, občas hráli a tak, vedl to tu Motýl a teď to
má na starosti jiná místní fauna. Kluci z Nibiru dokážou dycky překvapit. Nejen, že jejich prostory nabízí celou škálu zajímavých výstav a prezentuje nové i
profláklejší umělce, hudebníky a organizace všeho druhu, ale také se zde konají všelijaké akce od koncertů podivných hlučných i méně hlučných kapel, až
po druhý ročník lehce aktivistické akce Běh proti rasismu II. Moc sme tu chtěly s kolegyní výtvarnicí Nicole Fialovou udělat výstavu a pořád sme váhaly nad
tématem, až nám byla nabídnuta spolupráce v rámci této akce. Měly sme vytvořit něco na téma rasismus a mělo to být v duchu trash art, takže vlastně v
našem stylu, jež sme už prezentovaly před tím v Bludném kameni. Prostě art punk, anti art nebo taky trash ar. A vlastně cokoliv si můžeš přát. Samozřejmě



22.9. sobota - přes léto, či vlastně přes celý rok aktivně hráli, kde se dalo a nyní konečně zavítali z Orlové i k nám do našeho pidi prostoru. Řeč je o skupině
Pacino. No.. tato číčákovská akce (a zároveň společná narozeninová oslava Toma Jirsy a Loučky) budila respekt, ve FB pozvánce projevilo zájem přes 400 lidí. V
týdnu před koncertem jsme tedy prostory „nafoukli“ – vyhodili zbytečnosti, převrtali poličky či přehodili všechny stoly a židle vedle do galerie. Očekávali jsme
nejvíc navštívenou událost tohoto roku. Kousek dále u hlavního nádraží se konala i Pecha Kucha, tak si říkáme, že asi někdo po té akci dojde, no ale nejspíš moc
lidí nedošlo a tak jsme amorálně pařili dál. S Pacino zahrál hip hopový Násilník a méně známí Nusle Sound System, kteří společně dojeli do Ostravy vlakem z
Prahy. Pacino odehráli své standardní indie představení, kterým se prezentují celý rok. Nusle si už nějak extra nepamatuju, v tu chvíli jsme se snažili upravit
výčep. Koupili jsme totiž bečku a posraný výčep pěnil jako prase a ten kdo chtěl pivo musel čekat. Nusle podle všeho odehráli super koncert. Poslední act večera
byl Násilník. Původně jsme prohlásili v týdnu před koncertem, že zahraje venku - kousek od adresy U Tiskárny 2, kde galerka sídlí, na plácku směrem na
Mariánskohorskou ulici. Počasí bylo všelijaké, tak jsme se už dopoledne rozhodli na všecko vysrat, pardon, všechno přeplánovat. Násilník si ve Winampu (!) pustil
beaty a začal svůj set. Krása. Začal tuším Berlýnem a pokračoval rapovat své ostatní pecky, které znáte ze Soundcloudu. Z mého pohledu mu vystoupení sedlo, což
ocenili návštěvníci rozprostřeni kolem pódia až ke vchodu. Jako jo, byl to nakonec nejvíc navštívený koncert roku 2018. Hostili jsme určitě přes sto lidí. Venku
na ulici bylo i během koncertů stále hodně lidí, které jsme po desáté museli napomínat, ať nedělají bordel (asi jsme je málo hlídali či ignorovali naše příkazy,
protože v týdnu po akci přišla stížnost z městského úřadu, kterému si stěžoval anonym bydlící v sousedství). V Nibiru posedávalo taky dost lidí, kteří si židle a
stoly uspořádali dle svých potřeb. Kdyby nám nerozmontoval nějaký vůl celý pánský hajzl, tak je to bezchybná akce... která nechtěla skončit.



1.10. pondělí – promotérskou premiéru si na výbornou odbyla naše kamarádka Táňa, pozvala izraelskou kapelu Sweatshop Boys. Jako předkapela měla hrát
slovenská kapela Prach, bohužel kvůli úmrtí v rodině jednoho člena kapely Prach nezahrál. Dojel ovšem jejich frontman, známý Dáša Fon Fláša, který začal celý
večer svým kytarovým vystoupením. Toho člověka nelze zastavit, hrál by rád i klidně celý večer a co tak sleduju je nesmírně aktivní, vystupuje ať už sám nebo s
nějakou svou kapelou tak stokrát za rok. Dáša je vtipný, skládá provokující texty, s kytarou to umí a publikum ho hltá. Prostě týpek, co sedne na vlak a z Žiliny
jede kamkoliv ho pozvou či kam se vtěrkne - tak jak v případě koncertu Sweatshop Boys, protože se s členy kapely zná z minulosti. Na pondělí přišlo hafo lidí,
což během vystoupení hochů z Izraele ocenili i oni. Viděl bych to tak, že převážně hráli surf punk, i když v jejich popisu na Bandcampu tento žánr nenajdete.

Hustí borci, co vyznávají bromanci (od slova bro jako kámoš) si během koncertu poručili panáky. Nalili jsme jim pár Becherů, které do sebe kopaly mezi
songama, celkem jim zachutnal (na rozdíl od bramborového rumu Božkov!) Po jednom přídavku končí přesně v deset. Později a už se značně ztlumenými
aparáty, svůj krabičkový baso-elektro set zahrál Jeroným Bartoš aka Hepnar. Koncert byl skvěle nazvučen díky Bobátkovi. Dostat lidi domů bylo složité, ale

povedlo se a menší skupina se odebírá zewlit na bar do Hudebního Bazaru. Izraelci spali u Táni, na druhý den se stavili zpět sbalit své věci a frčeli do Seredě.
Ostravská zastávka byla na jejich turné třetí, dohromady mají patnáct zastávek. A to každý den. Amen!



6.10. sobota – po dvou týdnech si prostory rezervovala opět číčákovská Zuzka. Tentokrát jsme shlédli dvojkoncert.
První začínala švýcarská dvojce Tumortumor. Mike, jeden z členů, hrál letos se svým jiným projektem YC-CY
úspěšně na Chee Chaaku. Tumoři si dovezli bicí, krabičky, spoustu elektroniky a hlavně ozvučení jak na teknival.
Asi vás napadne, že jejich gró je noise. Po nich, po pauze a po delším ladění hudebních nástrojů začínají sv�j
výstup München Konflikt. MK jsou absolventi Umělecké fakulty OU. O prázdninách jim Tom Veliký ve Futře
nahrál premiérové album JUST DŮ DID TURBO VIOLENCE. Název kapely má tuším co dočinění s plenérem v
Mnichově, kde se stal nějaký průser. Byl jsem na jejich úplně prvním koncertu, co měli na Barráku v roce 2016
a musím říct, že posun obrovský. Hlavně jsem cítil z jejich hudby jistý řád. Dvě holky a dva kluci hrají hudbu,
kterou bych ocejchoval jako diskopunk! Klavíristka Bára, měla v Nibiru rok zpátky na počest jejího odchodu z
Ostravy vlastní výstavu. Jejich hudba je každopádně dost šílená a nápaditá. Afterparty mají v režii členové kapely
MK - z beden zní disko songy, občas jsem měl pocit, že snad paří jen oni. Švýcaři ještě v noci jedou domů. Večírek
opět dlouhý, tentokrát menší skupinka pro změnu končí u mě doma na bytě, kde hrajeme hru Kloboučku hop.

11.10. čtvrtek - Samčovu tvorbu jsem nejprve před lety poznal díky skvělým webovým stránkám Endemit
archives, v Ostravě i jinde jsme se pak několikrát potkali osobně, hráli jsme společně na třech akcích. Je
to absolutní nomád a freak. Co sebou přivezl, to jsem vzal: taktéž jednočlenné projekty Trigal z Argentiny
a Laconic Zero z Norska. Trigal hrál velmi úsporný ambientní set jak z hlediska použitých prostředků,
tak časově: dvacet minut uplynulo velmi svěže, atmosféru jakoby zastaveného času se podařilo nastolit.
Šlo až o kinematickou produkci - zpětně už ovšem nedokážu rekonstruovat, jestli film, který mi zůstal
po jeho vystoupení v hlavě se v klubovně opravdu promítal, nebo zůstalo jen u evokace. Pozoruhodné
bylo, že toho docílil hrou na tak robustní nástroj, jakým je baskytara. Stejný nástroj hrál ústřední roli i ve
vystoupení norského projektu, v tomto případě ale byl doplněn 8bitovými podklady syntetických bicích
a sporadických acidových ploch, vše se prostupovalo ve zběsilém, lámaně překotném rytmu. Usebrané
sezení na židličce vystřídal rozjívený pohyb vysoké, v kapuci zahalené postavy po celém vyvýšeném
pódiu i mimo něj. Na efektové pedály bylo šlapáno s takovou intenzitou, že se kotily přes hranu. Byl
použit levný mikrofon, ozýval se v dobrém slo  va smyslu strašný, zkreslený hlas. Pestrý večer završil a
jeho vrchol obstaral Samčo. Usadil se přímo na koberec, obklopil se muchomůrkami, barbínkami,
knihami o hvězdách pro náctileté a dalšími rekvizitami a spustil svoje te deum. Hrnul to přes indispozici
s neuvěřitelným nasazením, riffy a refrény a recitativy a antikázání a mňaukání a hádanky pro publikum
se valily bez zřetelných hranic mezi jednotlivými písněmi v jednom prudkém vše strhávajícím proudu.

13.10. sobota – ke koncertu polských kapel Ave Caesar a Spouds
chybí zápis, tak aspoň tyto dva řádky o tom, že koncert vůbec byl.



17.10. středa – v Nibiru si o umění popovídali při společné večeři studenti ateliéru
Malba1 s jejich profesorem Balabánem a asistenty Rodkem se Sumcem. Každý
profesor vystavil pro tuto událost své dílo. Společné téma všech děl byl „kontext“.
18.10. čtvrtek - tenhle ostravský gig byl jednou ze zastávek anglických Atomck
na jejich podzimním mini euro tour. Podařilo se mi domluvit pro ně celkem 3
akce v ČR (Ostrava, Olomouc, Praha) což kluky z Atomck potěšilo. Původně zde v
Jednom Tagu měli zahrát i francouzští Sycomore, ti ale na poslední chvíli zrušili
celé jejich turné. S Walterem domlouváme vše potřebné a celé to vypadalo na
báječný večírek což se nakonec i potvrdilo. Na to, že to byla akce v týdnu se do
přívozské klubovny sjela pěkná směska lidí. Sraz před klubem si dáváme na 18h
a trefujeme se před vchodem spolu s Walterem skoro na vlas stejně. Mezi prvními
návštěvníky se objevuje kolega z Pardubic, který byl zrovna v Ostravě na služebce.
Respekt. A taky pan Bilos, který nakonec ještě sehraje svou hlavní roli večera. Po
menší aklimatizaci roztahujeme distro a čekáme na kumpány z Atomck se kterými
je domluveno zapůjčení backline. Jak to tak bývá tak ne vždy probíhá vše hladce
jak by mělo. Něco po sedmé mi Luke (kytara Atomck) posílá zprávu, že jsou těsně

p�ed PL/CZ hranicemi ale z důvodu uzavírky se musejí vracet a najít jiný přechod takže se o něco opozdí. To ještě netuším, že je veze zkušený a ostřílený
harcovník Risky, který tu onehdy vezl do Planu B zbombardované Disorder. Kluci ovšem vše stíhají s přehledem a tak se po nějakých 5 letech opět setkávám
tváři v tvář s těmito bláznivými grindery. Po zdvořilostním vítacím kolečku jak se na UK chlapce sluší a patří, vyhazujeme apce z dodávky a chystáme se s
Hibakusha na plac. V klubovně už je lidí tak akorát takže po kratší zkoušce zvuku a pazvuků na to můžeme vlítnout. Vše pěkně šlape a v klubovně to vře. Na
domácí půdě se hraje vždy dobře a je to znát. Bavíme se náramně. Přidáváme i cover od polských Homomilitia. Po nás jsou domluvení Atomck a po trochu
kostrbatém chystání do nás pouští nekompromisní spazz grindcore s notnou dávkou agrese a Lukovým ječením, vřískáním a growlingem. Jejich nynější
bicmen Carl řeže do bicích jak golem urvaný z okovů. Paličky jsou jeho shem. Luke sype riff za riffem a po necelých 20 minutách je po srandě. Bolatičtí
IKMPFM úplně mění atmosféru a svým osobitým pojetím řekněme crossover hardcorem uklidňují celé osazenstvo klubovny až do stádia kývajícího se publika
v transu. Příjemná tečka na závěr. Po zvukové produkci následuje zábava na baru i pod ním a všichni co zůstali se dosyta zabavili. Z mého pohledu se akce
povedla a myslím, že můžu mluvit i za Waltera a všechny zúčastněné. Perlička na závěr. Původně měli hošánci z Atomck jet k nám domů kde na ně čekalo
připravené vymazlené spaní, jídlo plus ranní probuzení zařízené našimi dětmi. Ovšem jak jsem již zmínil v úvodu to by nebyl Bilos, kdyby se něco nezměnilo.
Během večera se totiž Bilos, Risky, Linus a Carl domlouvají na tažení Ostravou s první zastávkou u Hobita. S tím, že celé osazenstvo si vezme Bilos na starost s
plánem, že se potkáme druhý den kolem 14h před Jedním Tagem. Takže do auta beru jen Luka, který jediný abstinent ve stáji Atomck vítá ustlané ležení u nás
doma a ranní budíček. Vše klaplo dle domluvy. Bilos se ukázal jako skvělý a znalý hostitel. Jak by taky ne. Za což mu každopádně děkuji! Něž jsme druhý den
zvedli kotvy na další koncert v Olomouci navštívili jsme s mile překvapenými anglány Dolní oblast Vítkovice. Myslím, že to pro ně byl nezapomenutelný
zážitek.  Přesně jak mi to později Luke napsal. Velký respekt Walterovi a osazenstvu Jednoho Tagu. Respekt!



26.10. pátek - toto je pohled za oponu (mé mysli), do zákulisí (mé hlavy), kde není pro tmu běžně vidět. Nebude to vždycky hezký pohled. Text je tvořen metodou
koláže: cestopis, hanopis, slovníkové heslo, fejsbůčkový post, poezie. Začnu ale historickým románem. Navštěvuju a organizuju koncerty přes pětadvacet let a
tak jsem se dříve nebo později musel ocitnout v přívozské klubovně Jeden Tag. Byli jsme tam s Lukášem a Mikulášem hned, okamžitě. Nádherně otřískaný
prostor za plechovou žaluzií, na rohu Sitteho koridoru. (Camillo Sitte byl věhlasný architekt své doby, tedy přelomu 19. a 20. století. Je autorem jednak některých
přívozských staveb, jednak celkového architektonického řešení dnešního náměstí Svatopluka Čecha a okolních ulic. Nádražní ulice už v té době vytyčena byla.
Jeho zásluhou je vytvoření soustavy zalomených (turbínových) ulic, čímž dosahuje určité uzavřenosti a autonomnosti okolních prostorů. Proto se i před Tagem
můžete cítit jako schovaní v hnízdě, proto když chcete objevit rafinovaná zákoutí blízkého náměstí nebo nedalekou venkovní voliéru s andulkami, je třeba se
trochu projít po okolí.) Parádní místo. Co bys kamenem dohodil někdejší legendární Skaličanka, hodíš podruhé a jsi na místě legendární Cihelny. Kdysi jsem
bydlel na legendární Palackého ulici, pracoval jsem na Jirské, ty chodníky jsou mi důvěrně známé. A tak navštěvuju a dělám koncerty občas i tam. Zrovna
Mazutti tam ale původně být neměli. Jejich direktivně taneční set jsem původně nabídl do Docku, jehož činovníci mě oslovili ke spolupráci. Oslovili, vše jsme
domluvili, propagační kampaň běžela naplno, na stolech po Docku ležely letáčky, které jsem nechal udělat, ale necelý týden před akcí mi přišla na telefon
zpráva, že vlastně v Docku mají akci jinou, a že si mám nějak poradit a udělat Mazutti jinde. Au. Tři dny před akcí není ideální měnit prostor, ale díky za
promptní Waltrovo jednání. (Největší poděkování mu však patří za to, že mi rozehnal mlhu před očima a rozmluvil mi veřejné pranýřování těch popletů z
Docku.) Seznajíc, že Mazut už v Ostravě a okolí 2 x hráli (na Hlubině – pořádal Lukáš Kleberc, na Zimnichaaku – pořádala Loučka) a zanechali za sebou vždy
velmi pozitivní odezvu, čekal jsem nadprůměrnou návštěvnost. Nakonec, těžko říct jestli vlivem přesunu místa konání na poslední chvíli, byli jsme já i kapela
rádi, že vůbec někdo přišel. Pozoruhodné bylo, že ani jeden z předchozích organizátorů na to, že cirkus Mazut je opět ve městě, nijak nezareagoval. Pamatuju
si, jak se po zvukové zkoušce rozhodl Michal Moučka, že nad kapelou rozhodně musí viset jedno velmi rozměrné dílo, snažili jsme se mu záměr rozmluvit,
takže s tímto dílem každou chvíli vycházel z klubovny, aby s ním za chvíli vešel zpátky dveřmi z galerie a opačně. V nestřežené chvíli se dostal až k zadní stěně
za kapelou, kde při pokusu dvoumetrové dílo zavěsit na zeď dostal už visící obrazy do nestabilní polohy a nemohl své dílo ani pověsit, ani s ním odejít, aniž by
způsobil zřícení některého z obrazů na nikoli levné nástroje kapely. Miláček. Ten koncert jsem celý protančil. Skvěle budovaný a gradovaný průběžný tlak,
Macio Moretti za amati hrál velmi úsporně, ale účinkovalo to skvěle. Vůbec nebylo možné rozeznat elektronickou bázi od akustické, zvukově zvládli prostor
bravurně (za přispění Bobátka samozřejmě). Mazut jsou kapela, kterou je radost sledovat: každý koncert byl jiný! Každý skvělý! A Michal je opravdu
permanentní kuřák, klip Dźungla kwitu není žádná stylizace!



28.10. neděle POHLED 1:
Na tuto akci jsem se těšil od té doby, co byl znám lineup. Na začátku to bylo tak, že si prostory bookl Frano, aby udělal koncert italským HC punkerům My
own voice. S nimi měla vystoupit nějaká přespolní kapela (jméno už si nevzpomenu) a Marius Konvoj. Do toho jsem byl já v kontaktu s francouzskými
kapelami Sataŋ a Hørdür. Nakonec si Francouzi prohodili den volna během tour, Frano je ukecal na nízký cesťák či dokonce doordeal a tak se přidali
k Italům a Marius Konvoj. Přespolní byli zrušeni a dojedou jindy. Finální lineup je celkem žánrově rozmanitý, něco jako když v roce 2017 hrála improvizační
trojce Thisnis s punkáčema Spots. Sataŋ hraje něco na pomezí punku, grindu a z nějvětší částí hlavně black metalu. Hørdür je rychlý death grind, který mi
připomíná tvorbu místních pánu z Jeremenkovy osady. My own voice je klasický HC punk hrající od roku 2001. No a na afterparty elektroničtí Marius
Konvoj, dobře známí ostravskému publiku pro jejich show. Asi se opakuju, ale nedělní akce mám nejraději pro jejich atmosféru, tím spíš, že na tento den
připadal státní svátek, tedy 100 let od vzniku samostatného československého státu. S plakátem na tento večírek pomohla grafička Barča z Prahy. Plakát
nazvala Zlá ruka a velmi se ji poved. Už kolem sedmé se prostory dobře plní návštěvníky a brzo začínají hrát My own voice. Jejich zpěvák skáče jak opička
na gumičce sem a tam. Do skoku je i pár mosherům v prvních řadách stojících bezprostředně před zpěvákem. Italové zahráli přesvědčivý koncert, který se
musel líbit. Krátká přestávka a jedem dál, ať to do desáté jakž takž stihneme. Další jsou na řadě Hørdür. Kapela má nepříliš vídanou sestavu. Trojce se skládá
ze zpěváka bez hudebního nástroje, zpívajícího kytaristy a bubeníka. No ale co předvedli, byla jízda jak na horské dráze, krátké rychle songy odsýpají bez
přestávky až do poslední písničky. Když dopředu říkám, že se kapela co se pojetí týče, podobá jeremenkovým hochům (Sheeva Yoga, Prügelknabe), nevěděl
jsem, že se tomu na živo tak moc přiblíží. Navíc řvoucí kytarista Ben v určitém svém projevu zní na chlup stejně jako řvoucí Skulda. Oběma jsem to pak i
říkal, tak se chlamali. Koncert Sataŋů se blíží, poslouchal jsem poslední týdny jak magor všechna jejich alba (první vydané r. 2009), splitka (mj. mají i
s Whoresnation) a videa z festivalů (vč. Fluffu), tak se zákonitě nemůžu dočkat a těším se. Na pohled byste do čtveřice týpků neřekli, že hrají také blacky.
Začínají hrát, do konce koncertu nestačím zírat a užívat si to. Sataŋ mě baví, baví mě jak cyp, baví mě zkrátka nejvíc ze všech koncertů, co tu do té doby
byly. Paří se po blackmetalovsku, s pokrčenými horními končetinami ke stropu, úsměvně napruzeným obličejem a napjatě kývající hlavou. V půlce koncertu
vypínám všechna světla a zůstává jediné červené nad hlavou bubeníka Frederica, který to mele též hlava nehlava. Zdá se, že se zpěvák blíží maximálním
hodnotám řevu, který člověk dokáže ze sebe dostat. Přitom vzhledově takový slušný kluk s patkou, v brýlkách a džínsové bundě. Perfektně sehraná kapela
pro nás všechny vymačkává ze sebe úplně vše. Konec šmitec, málem jsem ohluchl a nejsem sám. Boží. Už je po desáté, Marius Konvoj, lokální stálice musejí
hrát s ubranou úrovní zvuku, což ale nevadí, věděli to dopředu. Na Marius Konvoj se dobře paří a tuto neděli po takových peklech obzvlášť. Paří i kapely.
Po dvanácté večerní začínají lidé pomalu mizet a tak je čas na úklid a jít domů. Srandovní bylo vysvětlit Italům, že už se pomalu končí. Říkám skákajícímu
zpěvákovi gotta go a on se začal shánět po mikrofonu, aby mohl začít valit from the east cost to the west coast gotta gotta gotta go.



POHLED 2:
Byla jsem oslovena udělat plakát na akci co se měla konat v Jeden Tag v Ostravě. Byla jsem tou nabídkou potěšena a na koncert i celkovou práci jsem se
těšila. Jednalo se o kapely Hordur, Satan, My own voice a Marius Konvoj. Celé tohle uskupení znělo dosti šíleně a zle, bylo jasný, že ten večer se odehraje v
tomhle duchu zloboty a našlápnutých tracků. Ústřední motiv pro plakát jsem měla jasnej od prvního momentu - bude to zlobota a ke zlobotě a metalu
patří zlá ruka, oheň šlehající do výšin horoucích pekel. Plakát jsem dělala kombinovanou technikou. Vše jsem si ručně nakreslila tuší a akvarelem a poté
kompozičně, barevně i textově komponovala v počítači. Pracovní název pro plakat byl Zlá ruka a po odsouhlasení mejch mentorů Frana a Waltra jsme šli
do tisku a na sociální sítě, kde jsme všichni akci šířili mezi lidi, protože zlobota se musí šířit všema směry. Samotné akce jsem se účastnila také. Přijela jsem
z Prahy k večeru pár hodin před akcí a mířila jsem rovnou na Spodní, kde jsem měla sraz s Franem. Poté jsme pofackovali ňáké věci doma a šli do Jeden
Tagu, kde už jsme čekali na příjezd kapel. Všichni postupně začali najíždět, vybalovat nástroje a my jsme se o ně vesele začali starat. Drink sem a drink
tam, tlacháni o cestě s kapelami, jak se maj a to vše s akcentem italiano-anglicko a francouzsko-anglicko. První vystupovali My own voice - Italové nabití
energii co to v klubu rozjeli ve svém stylu. Zpěvák byl neunavitelně skákající zvíře. Pak přišli na řadu temnější Hordur, kteří nasadili náladu temnoty a
předurčovali, kdo přijde po nich a co se bude dít dál. Po temných Hordur nastoupili francouzští Satan, kteří ten večer strhli všechny kolem sebe. Zlobota v
čiré kráse a plameny až na střeše klubu. Nasazení všech z kapely bylo maximální a publikum se nechalo také strhnout atmosférou, kterou vytvořili. Po
Satanech nastoupil Marius Konvoj ve svém klasickém odvážném modelu a rozjela se elektro disko tancovačka, ke které se nechali strhnout i účinkující
všech kapel a vesele jsme všichni zpívali, řvali a tancovali na songy Mariuse Konvoje. Pamatuju si, jak se mě Frederic (bubeník ze Satan) ptal, zda je to
normální, že on (myšleno Mariuse) vystupuje takhle obnažený. Smála jsem se a říkala mu, že ano a že je ještě víceméně dosti oblečenej dneska večer. Marius
dohrál a nám se ještě nechtělo končit. Kapely měli skvělou náladu a tak se pokračovalo v party dál. Kytarista z My own voice si vzal kytaru a začal na ni
hrát a zpívat staré dobré songy, na které všichni reagovali a přidali se k němu. Tahle veselice trvala pár hodin a nikomu se nechtělo domu. Nešlo kapelám
ani moc vysvětlit, že už musíme zavírat a že jdeme spát. Loučili se mezi sebou jako by se už neměli nikdy vidět a nechápali, že všichni jdeme jedním směrem
a to na Spodní, kde jim bylo poskytnuto ubytování. Po tomhle zjištění jásali o dost víc, že budou dál spolu a s námi a tak jsme šli jako velký zájezd domů. O
všechny jsme se postarali, tak jak nejlépe dokážeme. Ráno dostali najíst a odvedli jsme je opět ke klubu, kde si sbalili své saky paky a naložili si je do aut.
Loučili jsme se a bylo to skoro až dojemné loučeni. Během toho večera mi všichni přirostli k srdci a tak jsem si řekla, že by bylo fajn pořídit společnou
hromadnou fotografii před klubem. Jak jsem si vymyslela, tak jsem taky uskutečnila. Fotku mám na stěně doma mezi dalšíma fotkami a vždy mě potěší ji
vidět. Vrátí se mi vzpomínky na ten skvělej zlobotí večer. Zlobota never die.





POHLED 3:
Když mě Walter z Jeden Tagu požádal o to abych napsal report z koncertu HORDUR, SATAN, MY OWN VOICE a MARIUS KONVOJ, tak jsem se trochu
zarazil. A to hned ze dvou důvodů. Ten první byl, že je mi blbé psát report z koncertu, který jsem sám pořádal a za druhé, že je skoro půlka února a koncert
se odehrál koncem října loňského roku. Pravda je, že to bylo prostě skvělé, a i kdybych psal tenhle report týden po koncertě, tak si asi taky na víc než to,
že to bylo skvělé, nevzpomenu. Stejně co psát o hudbě že? Ale zkusím to. SATAN prostě hráli black metal, jak už taky název napovídá. Black metal, který
čpěl vlhkým sklepem kdesi v Grenoblu. Rychlý, přímý a bez zbytečných kudrlinek. Zároveň bylo poznat, že někdy v životě slyšeli i jiné kapely než metalové
a jsou schopní to v dobrém slova smyslu reflektovat. Galerie se na chvíli změnila v odsvěcenou kapli, která je připravena na jakýkoliv temný rituál. Navíc
se na ně dalo krásně hrozit a vůbec dělat takové ty věci, po kterých vás druhý den bolí šíleně za krkem. My Own Voice z Milána hráli melodický old school
hardcore. Není to oxymóron? Prostě taková ta hudba, kdy máte pocit, že jedete na motorce a přidáváte plyn, abyste si pak za chvíli rozbili hlavu o wall of
death, nebo zakopli o vlastní, cizí nebo oboje nohy dohromady v circle pitu. K tomu pozitivní a energický zpěvák, který rozdává úsměvy a dobrou náladu
všude kolem. Se zpěvákem jsme si mimochodem vyměnili velmi zajímavé zprávy v messengeru. Nechtěl jsem totiž při domlouvání koncertu vypadat jako
úplný negramota. Tak jsem se rozhodl Italy potěšit pár hezkými větami v jejich mateřštině. Samozřejmě, že pár běžných frází bylo bez problémů. Ovšem
když došlo na větu, že se nemůžu dočkat jejich koncertu, udělal z toho google translator tohle: „non vedo l’ora di te“. Což jak jsem pochopil podle reakce,
je věta, kterou říkáte své partnerce/partnerovi, když chcete naznačit, že čekáte doma polití šlehačkou nebo javorovým sirupem. Nicméně odpověď
„udělejme zlou stranu, super party“, která byla evidentně taky dílem podobné aplikace, mě naplnila optimismem. Druzí z francouzské dvojice byli Hørdür,
kteří si získali mé sympatie už svým riderem s požadavky. Který sestával z velmi jednoduchého obrázku kapely na podiu, kde byl bubeník za bicíma,
kytarista s basovým a kytarovým aparátem a zpěvák s mikrofonem. Dále pak přeškrtnutá nota a obrázek lahví s dodatkem x 1000 a obrázek lístku konopí
s jointem s dodatkem taky x 1000. Tolik tedy okénko „promotéra“ a teď k hudbě. Grind úderka, libující si v rychlém a krátkém přístupu k tvorbě, který
vyvažuje naléhavostí dvou vokálů, které přes sebe štěkají, řvou, ječí, křičí a vztekají se. Vysoko naladěný snare nešetří stopkami a kytara hraje tolik rifů, že
by to vydalo na několik alb. Není náhoda, že se na koncertu objevila delegace z Jeremenka. Rychlé, hlasité, hutné a intenzivní. Byl jsem opravdu rád, že mé
pozvání přijali i Marius Konvoj, kteří celou akci ukončili svým elektro punkem s pozitivně surreálním, raveovým, neo ego poselstvím lásky a přátelství.
Jasně formulovanými texty na hraně naivity a hlubokého moudra, s tvrdými techno beaty se probíjely místy skoro až dadaistické 8bitové melodie. Tančila
celá klubovna a chvílemi jsem měl pocit, že texty zpívají všichni včetně Francouzů a Italů. Prostě něco jako vzpomínka na diskotéku na letním táboře, když
vám bylo dvanáct, ale bez ambivalentních pocitů z toho, že paříte jako o život na Madonnu, ale přitom máte na tričku savem vyleptaný nápis punk. Pro
mě to byl jednoznačně nejlepší koncert MK, co jsem zatím slyšel a plně tímto vyznávám kapele lásku až za hrob. PS: Krom Marius Konvoj si nejsem jistý
tím, že kapely hrály v takovém pořadí, v jakém o nich píšu. PS2: Děkuji Barči za plakát a Food not Bombs Ostrava za uvařené jídlo pro kapely.





3.11. sobota - v lednu 2018 jsme si s Martinem Klapperem rukoudáním slíbili, že uspořádáme návštěvu Tima Hodgkinsona v Ostravě. Zde je potřeba ti, laskavý
čtenáři, osvětlit kdo je Klapper, kdo Hodgkinson. Martin Klapper byl v sedmdesátých letech aktivní na pražské alternativní scéně, hrával např. s Mikolášem Chadimou
a v orwellově roce 1984 emigroval do Kodaně. Tam se postupně zapojil do mezinárodní improvizační a free jazzové scény a hrál a hraje s nejproslulejšími jejími
osobnostmi: Eugene Chadbourne, Roger Turner, Adam Bohman, Martin Küchen, Tony Buck, Pat Thomas, Steve Beresford, Ikue Mori, Evan Parker atd.. Hraje na různé
objekty, jeho specialitou jsou hračky. Tim Hodgkinson je ročník 1949, v roce 1968 spolu s Fredem Frithem spoluzaložil skupinu Henry Cow, která - je to tak - se
zapsala do historie rocku a otevřela prostor pro jeho vývoj. Ovšem v jeho případě se nejedná o osobu, která by těžila či se vůbec zabývala slavnou minulostí. Jeho
současná aktivita je hledačská a progresivní a v tom nejlepším slova smyslu avantgardní. Hodgkinson je vystudovaný sociální antropolog, hráč na klarinety, saxofony,
lap steel kytaru, klávesy, violu a perkuse. Postupně kromě hraní v různých sestavách (The Work, God, Officer!) je stále patrnější jeho stopa jako skladatele. Podílel se
na nahrávkách téměř stovky alb. V lednu jsem předpokládal, že koncert udělám ve Fiducii, že to bude určité vyvrcholení mé snahy tam dělat zajímavé koncerty.
Bohužel Martin se ozval s konkrétním termínem na přelomu září a října, kdy jsem měl už plány a finance pro Fiducii naprosto přečerpané. Opět řešením bylo
přesunout akci do Tagu. OK, místo by bylo. A finance? Vzhledem k tomu, že se nejedná o kapelu na turné, ale Klapper přilétá z Kodaně, Hodgkinson z Londýna a
Peter Ole Jørgens na tři koncerty do ČR, a zpět jedou každý jinam (Jørgens s Hodkinsonem z letiště v Krakově), jsou náklady vyčísleny na 6000. Patnáctisetstránková
kniha Svět jiné hudby I, II uvádí v hesle Henry Cow: Jsou tisíce kapel, na které si po nedlouhém čase nikdo nevzpomene, ačkoliv se zdály být populární. Jsou stovky
kapel, které zazářily a mají své místo v rockových či jiných encyklopediích, ale setrvávají tam samy o sobě, bez podstatného ovlivnění současníků či následovníků.
Jsou desítky kapel, které nadto, že byly po jistou dobu v centru zájmu posluchačů, inspirovaly fluidum příštího vývoje. A je pouze malé množství souborů (možná že
bychom je spočítali na prstech jedné ruky), které podstatným způsobem ovlivnily příští hudební dění. A navíc: jejichž členové i v pokračující hudební kariéře dávali
tomuto vývoji další podnětné injekce. K těmto souborům patří Henry Cow. Postupně jsem pozbýval sebevědomí koncert těmto profesionálům produkčně zajistit, když
navíc bylo stále zřejmější, že povědomí o aktérech a tudíž zájem lidí je.. mizivý. Neměl jsem zvukaře, nemohl sehnat bicí ani publikum. Nakonec i Karel, se kterým
jsme se měli zhostit role řekněme předkrmu před hlavním chodem, se mě textovou zprávou tázal, jestli se nechci přidat a jít onen večer do kina. Pokud tedy nemá
přijít ani ten, kdo měl hrát, dospěl jsem k rozhodnutí, že koncert zruším, zajedu za borci do Pardubic, koncert si užiju tam, dám jim slíbené peníze a adieu. A
šáteček. Koncert v Pardubicích byl.. něco nesedělo. Ani Petr Válek aka Maresbrecht, ani mezinárodní trio neoslnilo, byl to takový tradiční improvizovaný koncert s
místy slabšími i lepšími, ne že by opravdu nebylo co ocenit, ale ani obsah, ale především zvuk nepřinesl kýžené body. Inu, sedli jsme k pivu a přišlo mé oznámení -
koncert ruším. Záhy jsem pochopil, že pokud letí z Krakowa, a přes Ostravu tak jako tak jet musí, taky někde spát musí, že, tak že se v Ostravě rozhodně uvidíme.
Taky bylo řečeno, že jsou ochotni podstoupit veškeré technické podmínky a zahrají. Byl jsem měkkej, jako vždycky, a cestou z Pardubic, jak se mi motal celý můj život
v hlavě, pocítil jsem, i tys to někdy pocítils, můj esoterický čtenáři?, že se sbírá nějaká zvláštní energie, a na fb jsem o tom napsal, abych publikum mobilizoval: Bylo
to v roce 1993 nebo 94. Šel jsem centrem Ostravy a v místech kde je dnes Stará aréna jsem uviděl plakát, oxeroxovanou áčtyřku, v Zábřehu na Základní škole že
vystoupí Laurie Amat, zpěvačka The Residents. Říkal jsem si co je to za blbost, Residents jsou anonymní kapela a rozhodně nemají zpěvačky. Šel jsem tam, do Zábřehu,
a tam skutečně ve čtyři odpoledne v areálu školy zpívala Laurie, kterou skutečně můžete slyšet na několika albech The Residents, nejvýrazněji zřejmě na albu Freak
Show. Ten koncert pořádala Radana Pamrová a Mudr. Ševčík. A pro mě to byl důležitý, nezapomenutelný moment. Tak nepravděpodobný koncert na tak
nepravděpodobném místě. Jedu z Pardubic, z koncertu tria Hodgkinson, Jørgens, Klapper. Dneska hrajou na pražské Alternativě, v sobotu budou hrát v Ostravě v
přívozské klubovně. Z Pardubic asi nikdo nepřijede. Z Ostravy teprve ne. Tak odkud? Něco vám o nich řeknu. Tim Hodgkinson, ročník 49, je člověk, který rozhodně
hudbě pozotvíral několikery dveře. Spolu s Fredem Frithem založil Henry Cow, tudíž stál u zrodu celého hnutí Rock v opozici. Pak hrál s The Work, Konk Pack atd.



atd., ale že je stále v pohybu dokládá to, že jeho kompozice vydává značka
Mode (Xenakis, Cage, Feldman), to je parketa Ostravských dnů (Dita Eibenová,
Renata Spisarová tedy přijdou určitě). Na Alternativě ho avizují jako
saxofonistu, je to ale multiinstrumentalista a tak na saxofon vlastně vůbec
nedojde, jeho nástroj bude budit zaslouženou pozornost už sám o sobě. To
Jørgens je prostě jazzový bubeník. Ale jaký! Hrál s Gustafssonem,
Brötzmannem, Trzaskou atd atd. A v triu s Martinem Klapperem hrajícím na
hračky, vábničky, kovové špony a brka (má těch věcí dva metry čtvereční)
tvoří úžasně dynamické a sevřené skrumážiště zvuků. Ten koncert začne
možná už v sedm, kdo bude chtít stihnout i Plato, šanci má. Ještě jsem vám,
mí trpěliví čtenáři, neřekl, že v Platu byl ten večer koncert hudby, co si říká a
možná i je progresivní (uvidíme za třicet, čtyřicet let, pak už mi to bude
jedno), a že v Tagu ten večer nemohl být nikdo ani za barem. Aby akce
proběhla, svezl jsem několikero kytarových komb, aparát z Fiducie, kotel a
přechody od Vikiho plus příšerné b u b n y z jedné zaprášené zkušebny,
hromadu kabelů, v klubovně jsem zametl a přestěhoval stoly, vytřel podlahu,
uklidil a zásobil bar, doma umyl a zpátky zavezl sklenice, a pak, mí netrpěliví
čtenáři, jsem uklidil i záchod. Kabely jsem zapojil a jel pro kapelu na nedaleké
nádražíčko. Co jsme zjistili: že laťkové stoly se při pokusu je posunout
rozpadají pod rukama, že některé kabely úplně nepasují do dírek, že na stojan
na hi hatku lze položit jen spodní činel, ten vrchní není jak upevnit, a v
neposlední řadě, že chybí snare drum, tedy šroťák. Ono i ti
nejminimalističtější hráči, i ti snare drum mají. Nakonec i ten vojenský nebo
táborový bubeníček, co svolává hochy, mydlí právě takový snare drum. Tudíž ho chtěl i Peter. Ty kabely a dírky jsme nakonec nějak vyřešili, pro šroťák jsem po
několika bezvýchodných telefonátech zaběhl do nedalekého Hudebního bazárku, u bizarní hi hatky s jedním činelem už zůstalo. A pak, pak přišlo deset svědků
oněch chvil, Jirkovi zazářila očka, když byl osloven nabídkou zapnout pípu a čepovat, a byl koncert. Mí pobrblávající čtenáři, máte pravdu, tento rozvláčný elaborát
by se vlastně stručně dal napsat třeba takto: podmínky byly svrchovaně amatérské. Ale: koncert byl svrchovaně dokonalý. Absence PA se ukázala výhodou,
Hodgkinson hrál do dvou linek, Klapper též, všechno přes malá, ale dostatečně výkonná komba. Obrovská Peterova postava za bicími (figurou i účesem připomíná
náčelníka z Přeletu nad kukaččím hnízdem) jistila a tmelila fascinující hru hračičkářů, nad nepravděpodobností sestavy, která připomínala photoshopem
sestavenou koláž ani nemrkl. Superlativy shrnu tak, že to byl (a nejen pro mě), jeden z nejlepších koncertů, které jsem kdy viděl. Hudba byla absolutně svobodná,
komplexní, a absolutně n e k o m p r o m i s n í, bylo v ní možné slyšet jazz, hardcore / noise, harsh, country, dada, i tuarežské blues. Tak jsem, pokud tu ještě jsi,
můj jediný zbývající čtenáři, věděl, že to všechno mělo a má smysl.



6.11. úterý - když mi cheechaakovské tamtamy donesly, že se 06.11.2018 do Jeden Tagu – Galerie Nibiru chystají australští obráběči kovů Kollaps,
neváhal jsem ani minutu. V době, kdy téměř všichni v noise/industriální scéně jen kroutí čudlíky a ještě se u toho tváří jako vysokoškolští profesoři
matematiky jsem si říkal, že troška hraného industriálu v sestavě bubny, basa, kovové pružiny a řev nemůže uškodit a směle jsem vyrazil směr
umělecká galerie. Na místě už zevlovalo pár známých ksichtů a na miniaturním pódiu se už pomalu chystal Rejža a.k.a. Säkkikangas. Dal jsem na
baru Jamesona a dumal nad tím, zda nás ostřílený zvukový experimentátor po uších pohladí jemným ambientem nebo nám tam nemilosrdně vrazí
hřebík brutálním noisem. No, ano, bé je správně. Takhle brutální set jsem snad ještě od Rejži neslyšel a přesně v této rovině ho mám taky rád.
Pecka! Opět následuje pitný režim na baru, ale to už si pomalu chystá svůj vercajk na pódiu těžkotonážní těleso jménem Kollaps. Hrají ve třech.
Basák obsluhuje střídavě svůj nástroj a kovové pružiny přehnané přes krabičky, bubeník hraje opravdu minimalisticky a vedle toho ještě mlátí do
kovových trubek a zpěvák řve jako by ho na nože brali a u toho ještě výhružně mává hrubým kovovým plátem nad hlavou. Hrají snad půl hodiny
a hrají opravdu nahlas. Hodně nahlas. Pomalé, táhlé industrální pasáže plné kovových úderů střídá uchobolavý hlukový monolit a takhle se to
hezky střídá až do konce jejich setu. Kdybych měl nějak přirovnávat, tak zde slyším jistou podobnost s rannými alby Einstürzende Neubauten,
zejména s jejich albem ''Kollaps'' z roku 1981. A tipoval bych, že zrovna tohle album bude jejich nejoblíbenější a dal zároveň i název kapele. Po
solidním ušním průplachu ještě vytrvale kroužím kolem jejich distra, kde nakonec neodolávám a kupuji slušivé tričko s motivem rozšklebené
mrtvoly, na které ještě ve finále dostávám kilo slevu. Co víc si přát? Snad jen více takto hlučných koncertů pod taktovkou CheeChaak Tips.



9.11. pátek - CRTVTR jezděj tour okolo
světa přes deset let a při dalším kolečku
světem, během příprav český části tour
přišla řeč na koncert v Ostravě, ještě tam
nehráli a je nuda jezdit furt ty samý místa,
ne? Když padl Plán, tak byl jasnej plán
Jeden Tag. Byl to jejich první koncert v
okolí. A bylo to super. Hypnotický obrazy,
syrová energie, dvě tepající basy. Byl to
jejich první koncert v okolí, ale nebylo to
mezi cizíma. Cesare z kapely dodává:
“That, was more than a gig! First time in
Ostrava, nice and politically active people
at the club, nice crowd. But the best always
comes at the end and so in late night
someone asked us to come to a strike, in
the morning after, right in the center of a
huge neighborhood where a big romanesc
community lives. It was about civil rights,
about giving people a place to live, about
fighting a wrong and corrupted system;
yes, it was our cup of tea. So we went. It
was a great human, social and cultural
experience. In my heart, this is Jeden Tag,
this is Ostrava. I hope that this connection
that we had the luck to feel, between
cultural activities and social issues, will
always be the taste of the club, and the
deep core of something great, for Ostrava.”



Jedna galerie, dvě
kapely, šest limonád a
co sem viděl, tak asi
nekonečno pivek a
panáků všude okolo.
Skvělej pátek v Jeden
Tagu, za kterej zaslouží
místní crew i obě
kapely velkej dík. Je
skvělý vědět, že jsou
takový místa, kam se dá
vracet. It's like the first
time I see it I lived an
endless evening.
Doprovodnou kapelou
CRTVTR byli orlovští
Livelike vyznávající
instrumentální  post
rock/post metal.



21.11. středa - Užívám si tak jednou příjemný podzimní večer na zahrádce
v Hudebním bazaru, když uslyším z klubu hrát kapelu Elektrick Männ!! „Ty kráso!
Tak toto jsem už dlouho neslyšel!!“ bleskne mi hlavou. Vzápětí si potáhnu
ze zapáleného brčka a vzpomínám, na jejich koncert, který jsem zažil někdy před
12 lety v Marleyi. Byl to totální masakr! Masakr to byl jednak proto, že z jedné akce
byly nakonec dvě. Když měl být koncert, tak se kluci tak vyndali, že pro ně málem
musela jet záchranka. Protože koncert ten den nebyl, tak jsme se totálně vyndali
taky, ať s Elektrick Männama držíme basu! Myslím, že to byl jeden z těch
nejšílenějších večerů co Marleyi zažil. Naštěstí jsou kluci z Elektricků normální,
takže sotva vystřízlivěli, slíbili, že bude náhradní termín, kde už fakt zahrajou.
Termín byl asi měsíc po tom prvním a co vám budu povídat, koncert byl šílený,
úchylácký, perverzní a bůh ví, nebo tedy raději satan ví co ještě! U těchto myšlenek
jsem dohulil, a protože v Bazaru pustili nejspíš celé album, vytáhl jsem mobil a
hledal co teď s kapelou je. Vzpomněl jsem si totiž, že před několika lety zemřel její
frontman ICE-B (Jan Bezděk). Uchlastal se 21.11.2015 ve 42 letech, což je špatný.
Ale to je osud, jak se říká. „Tvl vždyť za dva měsíce má třetí výročí úmrtí! Tak to
v Tagu něco spáchám!“ byla první myšlenka, kterou jsem měl, když jsem zjistil kdy
ICE-B umřel. Sedím a přemýšlím jak to udělat. Zvát Elektrick Männy to bychom
v Tagu jak finančně, tak kapacitně nedali, ale napadlo mě jen prostě udělat
poslechovku! U toho se samozřejmě zrýt jak zákon – respektive ICE-B káže! Hlavou
se mi honí myšlenky, když přichází skupinka hlučných lidí, ve kterých poznávám
své přátelé. Čau, čau, zdravíme se a oni ke mně přisedají. „Nad čím přemýšlíš?“ ptá
se jeden z nich – Radim. „Čéče, za dva měsíce to budou tři roky, co umřel ICE-B
z Elektrick Mannů, tak mě napadlo udělat vzpomínkovou akci – poslechovku a
podle vzoru ICE-B si zrýt držky a dělat ostudu“ odpovím mu s úsměvem. „Oj! To
zní jako dobrý plán! Elektrick Männy taky miluju! Kde to bude? V Tagu?“ ptá se
zvědavě. „Jo v Tagu, v den jeho úmrtí. Potřebuju akorát udělat letáček. Nevíš o
někom?“ odpovím a zjišťuji, jestli mi není schopen pomoc. „Já bych udělala letáček.
Pošli mi jen nějaké podklady“ ozve se Martina, což je Radimova holka. „Pecka!“

odpovím, ale vzápětí mi bleskne hlavou „Kua ale co dáme na plakát za
obrázek? Chce to nějakou prasárnu, protože plakáty Elektricků na akce
jsou vždy kvalitně zhovadilé!“. Když tak zasněně přemýšlím, co na ten
plakát dám, tak jsem si vzpomněl, že jsem před pár dny fotil jen
v kalhotkách zadek mé ženské! Má opravdu moc krásný zadek a toto
bude pravé na letáček! „Poslal jsem ti fotku“ řeknu Martině. „OK,
mrknu na to a ozvu se“ odpoví a tím debata o akci pro dnešek skončila.
Za zhruba týden mi přišel od Martiny mail „Čau, udělala jsem letáček,
akorát jsem nepoužila tvou fotku, protože ta je moc umělecká, použila
jsem jinou. Vyfotila jsem Radimovou řiť!“. Dočtu, zobrazím si letáček a
málem padnu smíchy na zem! „Tak to je masakr!!! To se jí povedlo!!“
běží mi v hlavě, zatímco se nahlas řehtám jak kůň. „Super! Díky moc!
Uvidíme se tedy 21.11. v Tagu“ odepisuju. Obratem letáček přeposílám
Waltrovi a v kalendáři akcí blokuju termín. Neuběhne ani 5 minut a
Waltr volá „Krsa cos to zas vymyslel za akci? K nám Elektrick Manny?
Jsi se zbláznil ne? To je tak koncert do Marleye a ne k nám.“. „Klid kámo,
to je jen poslechovka k výročí úmrtí ICE-B. Pustíme si jejich hudbu a
zachlastáme u toho v dobré společnosti“ uklidňuju ho. Celkem mu i
rozumím, protože pozvat Elekrticky na živák, tak bychom tu akci
museli udělat na punk na ulici. „Tak to jo, poslechovka s přáteli je cajk,
ale protože to jsou kluci komerční s managerem, tak to nešiř nikde moc
veřejně. Spíš ať si to lidé mezi sebou řeknou a přijdou tam jen ti
opravdu největší fanoušci. Nemáme odzkoušené, co sortu lidí na ně
přijde“ argumentuje do telefonu. „To jsou zase kecy“ honí se mi hlavou,
když ho poslouchám. Ale argument s managerem a kapelou co
vyloženě vydělává na hraní mě přesvědčil. „OK. Uděláme kompromis.
Hodíme to na FB do tajné skupiny a udělám pár letáčků, které pustíme
v ověřených hospodách mezi lidi.“ navrhuju. „Jo to je ok“ souhlasí
Walter. Jakmile položím telefon, tak se pustím do práce. V tajné



skupině to je nahrané hned, ale pak mi to nedá a hodím to ještě na Instagram. Profil máme zřízený teprve dva týdny, takže
není ještě tak profláknutý a těch několik sledujících znám osobně. Potom ve Wordu vyskládám 6 letáčků na stránku, kterou
vzápětí v 5 kusech vytisknu na laserovce. Rozstříhám a vyrazím na pivní tour po prověřených hospodách. Čas běžel, když
mi najednou v pondělí v poledne zazvonila upomínka, že za dva dny je v Tagu akce poslechovka Elektrick Männ!! „Kurva,
já na to zapomněl!“ bleskne mi v hlavě. Jdu hned zkontrolovat, jestli je v klubovně uklizeno a začnu řešit, jak to uděláme s
hudbou. Zjistil jsem totiž, že mé originální cd, které jsem dlouhá léta opatroval jak oko v hlavě, je někde důkladně založeno
a najdu ho pravděpodobně, až ho vůbec nebudu potřebovat. Chvíli jsem přemýšlel, že bych koupil CD nebo DVD z ehopu
Elektricků, ale když jsem se na ten shop podíval, tak na mě vypadly jen nějaké stupidní trička a kšiltovka. „Nechápu nic.
Oni vážně neprodávají cd nebo DVD?“ říkám si, když se urputně snažím najít jejich hudbu. Pak se na to vyseru a najedu
na You Tube. You Tube je záchrana! Tam těch klipů je dost a mám telefon s datovou kartou, takže je po problému a můžu
jít řešit chlast. V Kauflandu nakoupím 8 beden Radegastů 12, co jsou v akci, přiberu 2 flašky rumu Tuzemáčku,
Jägermeistera, Whisky a Fernet. „To musí stačit. Stejně si někdo zase dotáhne nějakou svojí láhev “ honí se mi hlavou.
Případně za rohem je večerka Vietnamce Pavla, která nejednou zachránila situaci, když nám na akci došlo pitivo, takže
žádný stres. Ve středu jsem v Tagu v p�t hodin a otvírám si prvního lahváče. Je tam pěkně zatopeno, ale pořád mám pocit,
že něco k tomu dnešku chybí. „No jasně! Chybí mi tady zapálená svíčka!!“ proběhne mi hlavou myšlenka. Běžím k Pavlovi
do večerky a díky bohu, že byly ty dušičky! Má tam hřbítovní svíce v akci za 5 Kč. Koupím jednu a valím zpátky do Tagu.
Když jsem zpátky, vezmu fix a po obvodu napíšu velkým ICE-B. Potom ji zapálím a postavím na bar. Teď to je dokonalé!!
Chvíli po zapálení se objevil ve dveřích vysmátý Tonda na kole. „Čááááu“ zdraví mě s rohlíkem od ucha k uchu a podává
mi ruku. Je mi jasné která bije a hned si vzpomenu na vtip o zhulených cyklistech. „Vítej a nezapomeň si ty mouchy vytahat
ze zubů“ pozdravím ho vesele. „Dej mi raději pivo, ať je spláchnu“ odpoví pohotově a úsměv má ještě větší. Otevřu lahváče,
postavím ho na bar a Tonda hned spustí „Co to je za poslechovku, když tu nic nehraje?!“. „Sorry kámo, před chvíli jsem to
otevřel a ještě byl pro svíčku za ICE-B. Hned to napravím“ a vydám se ke stolku s hudebním příslušenstvím. Zapnu kompa,
zesák a pustím na You Tube písničku a nic. Ticho jak v hrobě. „Co to zas kurva je?“ zakleju nahlas a začnu zjišťovat v čem
je problém. Když se v tom hrabu asi dvacet minut a mezitím začnou chodit lidi, tak Tonda příjde se spásnou myšlenkou
„Vyser se na to, skočím domů pro přenosný reprák a budem hrát z mobilu. Data a nabíječku máš ne?“. „Jasně že mám data
i nabíječku, ale kurva nechápu, proč to nehraje, když to nedávno ještě hrálo a nic nevypadá, že by bylo v prdeli“ odpovím
vztekle. Pak ale hned změním tón „OK, pokud bys pro to pls skočil, protože já ty krámy asi brzy hodím z okna!“. Tonda na
nic nečeká a vyrazí na kole pro repro. Trvalo mu to asi 20 minut a mezitím se klubovna docela zaplnila. Jakmile se rozjely
jeho repráčky, tak se hladina nálady rapidně zvedla! Zvýšil se také průtok alkoholu a zátky od piva létaly vzduchem jak
mouchy! Hodně lidí znalo texty, takže netrvalo dlouho a začalo i karaoke. U písně „Jaks ji šukal?! Normálně nebo do píče?!“
se už skoro třásly i sklenice. Nějaká slečna, která seděla na baru mi řekla, že nic horšího ještě nikdy neslyšela. „Dám ti
ruma na bar a uvidíš, že se ti začne líbit“ odpověděl jsem ji s úsměvem.

Večer pokračoval ve velmi svižném
tempu a docela jsem byl rád, když
se v klubovně, v nevím kolik hodin
objevil Walter, protože mohl po mě
převzít štafetu. Zbytek večera mám
zahalen ve velmi husté mlze.
Druhý den jsem se kupodivu
vzbudil doma v posteli. Nebyl jsem
okradený, rozbitý ani odřený, jak
se mi po problémech s rovnováhou
někdy stává. Měl jsem jen brutální
kocovinu. Ostatně, s takovým
výsledkem se počítalo. Zřídit se jak
ICE-B káže! Navíc je třeba dodat,
že v ten večer se nám pokazil
kompresor, od této chvíle si
čepované nedáme a pojedeme
lahváče.

 RIP



2.12. neděle – na začátku prosince je
v Ostravě už celkem pěkná zima, ale v
Klubovně Jeden Tag a galerii NIBIRU se
chystá hudební akce, která všechny fans
syrového punku doslova rozpálí do běla! Po
cestě z Vídně do Prahy se k nám zastaví
zahrát dvě skvělé kapely – VOLE a EKE BUBA.
VOLE je kapela z Prahy, ale jak to všichni
známe, tak Praha je plná náplav z celého
Česka, takže část kapely je z Moravy a zbytek
jsou kovaní Pražáci. EKE BUBA jsou kluci z
chorvatského Záhřebu, což slibuje, že sebou
přivezou i pověstný jižanský temperament!
Jak to je u nás obvyklé, tak přípravy na
koncert probíhají na poslední chvíli, takže
když zhruba 2,5 hodiny před začátkem
koncertu vyložím z auta basy piv a začnu
utírat bar, rozrazí se dveře a do klubovny
vejde veselá skupina asi 10 lidí. Hi, Hi slyším
anglicky jejich pozdravy, za kterými
následují jména, které nemám šanci si
zapamatovat. Naštěstí mi po chvíli jeden řekl
„Ahoj, já jsem Tomáš“. Vzápětí co mě
pozdravil, tak ke mně natahuje ruku, v které
drží láhev Johnniho Wolkera. „Dej si na
zahřátí“ říká s úsměvem. Lok Johnniho mi
sklouzne do krku a do očí mi vyhrknou slzy
„Kua to bude dneska večírek!“ řeknu lehce
zastřeným hlasem. Tomáš se jen usměje a
začne zjišťovat, jak to vypadá se zvukem.
Zbytku otevřu lahváče, což přijmou

s povděkem. Je to totiž naše tradice, že kapely
mají vždycky basu piv free. Upozornil jsem
Tomáše, že nejsem zvukař a náš zvukař Bob
odjel na zkušenou do Holandska, takže si se
zapojením aparatury musí poradit sám. „Punk
jak má být!“ je jediné co na to řekl. Chvíli tam
přehazoval a zapojoval kabely, ale když zjistil,
že máme digitální mix, tak i on byl v koncích.
Protože do koncertu zbývaly už jen dvě hodiny
a v nejbližším dosahu nebyl nikdo, kdo by nám
s nastavením digitálního mixu pomohl,
zavolal jsem Bobovi do Holandska. Díky bohu
mi to hned zvedl! “Čau Bobe! Mám v Tagu
problém a potřebuju tvou pomoc! Za dvě
hoďky máme koncert, nemáme zvukaře, ale
zpěvák z jedné kapely, která tady bude hrát je
šikovný, zvládl zapojit bedny ještě potřebuje
vysvětlit ovládání mixu. Můžeš mu pls po tel
pomoct?“ Z telefonu se nejprve neozvalo ani
slovo, slyšel jsem jen jeho smích. „Zkusím to,
dej mi ho na ucho“ odpověděl vesele. Naštěstí
to jsou kluci šikovní, takže neuběhlo ani třicet
minut s telefonem na uchu a z repráků se
začaly linout zvuky kytary. „Tak to jsem ještě
nezažil, abych telefonem zjišťoval jak zapojit a
zprovoznit mix přes týpka v Holandsku“ řekl
Tomáš s úsměvem, když mi vracel mobil. „U
nás hodně lidí zažije plno věcí poprvé“
odpovím. Na to že je neděle, máme dnes v
klubovně docela plno, a když se před 20:30
hod. rozechvěly membrány repráků od VOLE,



tak se strhla apokalypsa!! Co vám budu povídat! Kluci hrají jak šílení a lidi paří ještě
šíleněji! Já zase všechny šíleně zásobuji lahváčema, ať nevypadnou z varu a v tomto
duchu probíhá celý koncert. Když kluci dohráli, tak se rozpařená a žíznivá bandička
vrhla k baru a já měl co dělat, abych stíhal nalévat panáky. Whisky, rum a pivo mají
svůj šťastný den! Lidé se od baru najednou přelijí k pódiu a o chvíli později se rozezní
bicí a kytary. Jestli VOLE byla apokalypsa, tak EKE BUBA je tsunami! Vřava stojící okolo
kapely je tak šílená, že mám chvílemi strach, ať při pogování nesejmou zpěváka či
kytaristu! Starost je ale zbytečná, protože po chvíli sám kytarista jde do kleku a vzápětí
do lehu a od tama solí své sóla! Lidi řvou slastí a já s nimi! Chvíli nato šílený dav kytaristu
zvedne ze země nad sebe! On bez přerušení ale hraje dál! Toto na vlastní oči vidím
poprvé!! „Ti Chorvati jsou fakt šílení!!“ je jediné, na co myslím. Protože je naše klubovna
v obytné zóně, musíme s koncerty končit v 22 hodin. Dneska jsem ale neprotestoval,
když to kluci o 15 minut natáhli, protože atmosféra byla opravdu úžasná! Když skončili,
tak aplaus nebral konce. Zdivočelý dav znovu obsadil bar a punk začal zase pro mě. Jdu
pustit náš zvukový výběr, ať neupadne nálada dále pařit, což je přijato s povděkem. Po
chvilce šílený dav trochu prořídl. Zůstali jen členové kapely a několik dalších
návštěvníků. „Můžeme pustit nějakou hudbu?“ zeptal se jeden z kluků z VOLE. „Jasně,
dneska je hudební produkce na Vás“ odpovím s úsměvem. Čekal jsem, že budou
pokračovat v punkovém nářezu, ale kupodivu pustili rock. Po další půl hodině začaly
hrát 90´. To když jsem slyšel, tak jsem z šuplíku vytáhl naší specialitu – žárovku ala disko
koule. Vyškrábu se na barovou židli a pod stropem vyměním žárovku. V tu chvíli se
znovu roztančila celá klubovna! Už je jedno, jestli hraje rock, pop či rap. Punk nepunk,
všichni paříme jak o život. Když padne na baru poslední láhev usoudím, že bychom už
mohli skončit. Koukám na hodinky a ono jsou už skoro 4 hodiny! Ztlumím hudbu a
oznámím, že budu zavírat. Jsou přeci jenom skoro 4 ráno a navíc je pondělí. Chvíli sice
trvalo, než to přes vypité panáky všem došlo, ale nikdo neprotestoval. Kluci z kapely si
na byt k Loučce, u které spali, vzali ještě basu piv, já vytřel záchody, ať sousedi s kterými
je sdílíme, ráno v práci nezažijí punk a vyrazil jsem domů. S Miturou, frontmanem Vole,
se uvidíme o pár dní později na vernisáži jeho umělecké skupiny, se kterou jezdí po
malých galeriích v republice.



6.12. čtvrtek - vernisáž Good to Feel byla vymyšlena trojící (už) pražských umělců Mitury, Sýkory, Brože
a byla naprosto odlišná od všech vernisáží, které jsem v Nibiru zažil. A víš proč? Neměla žádné úvodní
slovo, žádné zahájení, nic. Jen áčtyřkové papíry s doprovodným textem rozházené na stole vedle vína. Ten
doprovodný text vypadal takto: Jejich pouť ohrožoval kde kdo. Hozená lahev je jako rukavice v ringu,
naštěstí už klaply dveře. I zhmotněnci neklidu potřebují občas spočinout. Nikdo netuší, jak je těžký chodit
v jejich botách. Táhne se to; kde je ten kus nábytku co je postel i byt i domov sám - zatím netuším. Kolikrát
ses rozkošnicky přetočil na gauči abys toho co nejvíc oddálil? Kolikrát tě cestou v autě zděsil kartonovej
strašák dopravního policisty? Nemůžeš mi přijít na jméno, ale to nevadí. Růže obrůstají místo jejich sto let
trvajícího chilu. Jako hudební doprovod si kluci domluvili elektronický výstup Jima Krutora. Nutno
vypíchnout, že vážení vystavující a jejich kamarádi přes odpoledne zasádrovali spoustu děr, které zbyly
z vernisáží minulých, včetně zamalování bílou barvou. Díky!

13.12. čtvrtek – týden po vernisáži Good to Feel jsme uspořádali vernisáž Radimu Schaumannovi,
studentovi prvního ročníku místní umělecké fakulty (Ateliér malba 1). Název vernisáže je Phobia.
I zde se objevuje doprovodný text. Je napsán přímo autorem: Jde o cyklus autoportrétů, které jsem
namaloval, abych se smířil s různými strachy, které mi často znepříjemňují život. V této sérii se
dají vidět fóbie, jako jsou: Nekrofobie, Achluofobie, Coulrofobie, Hematofobie atd. Tyto fobie mají
různou intenzitu působení. Autoportréty jsou nakresleny podle odrazu v zrcadle a postupně
dobarvovány podle onoho dotyčného strachu – tedy podle toho, jak jej vnímám. Pozadí na většině
z nich chybí, jelikož jsem v odrazu zrcadla nikdy nevnímal, jaká květina se za mnou nachází,
nebo co visí na zdi. Aby to neznělo tak egoisticky, chtěl jsem rychle naskicovat obrys své hlavy a
při malbě už jsem se tolik o odraz v zrcadle nezajímal. Phobia jako téma není příliš veselá či
zábavná, jde spíše o sebeuvědomění. Tato výstava by měla být skvělým seznámením s lidským
strachem jakožto každodenním omezením. Jde o velmi osobní téma, které však každý zná a
málokdo ho chce poznat do hloubky. Je to taková hra s naší myslí, kdy se bojíme poznat to, čeho
se bojíme. Vernisáž byla zahájena Krsou. Radim po úvodním slově předvedl návštěvníkům
způsob malování jeho obrazů z cyklu Phobia, jednalo se do jisté míry i o performance autora. Na
dřevěnou podlahu umístil bílé prostěradlo, na které během krátké chvíle namaloval autoportrét.
Toto dílo jsme dostali darem a umístili jej zicherkami na pověšený koberec vedle do klubovny.



15.12. sobota - po dubnovém přestěhování náš první černo-bílo-pandí
koncert v Ostravě. Pokud teda nepočítáme dva pidi akustické koncerty
v pubu Psí kusy. Fertile hump jsou naše srdcovka, respektive The Stubs,
kteří už před nějakou dobou zahlásili konec a právě Fertile hump je takové
„pokračování“, neb tam hraje na kytaru a zpívá právě Tomek z The Stubs
a rovným dílem se o kytaru a zpěv dělí s přítelkyní Magdou, a na bicí
doplňuje Maciek. Předvánoční sobotní počasí slibovalo, že večerní koncert
v Jeden Tagu bude čuprový. No uznejte sami, pod mrakem, zima jako svině
a všudypřítomný smog. No prostě krása!!! Navíc zmínky o tom, že v Tagu
je jen pár elektrických topení byly taky fajn. Ale co, aspoň pivo bude krásně
vychlazený. V klubovně jsme byli asi kolem páté s jídlem pomalu
připraveni na to večerní mecheche. Tom pomalu chystal „stage“ pro
kapely, které dorazily kolem půl 7. Klasická zdravice, obhlídnutí prostoru,
popřání k narozeninám, které má ještě měsíc a půl čas a čekání na koncert.
Jako první byli na řadě Stay nowhere, na které jsme byli zvědaví páč jsme
je jenom slyšely z desky (respektive na Bandcampu, ale to je jedno). A
akorát nás utvrdili v tom, že i naživo to je pecka!!! Devadesátkový
emo/alt/post hardcore (a na škatulky si teda nepotrpíme) jak má být. A ano,
lidí už bylo docela dost. Což teda v tak malém prostoru není problém. A
s tvrzením, že většina těch lidí v Tagu ještě nikdy nebyla je radost
dvojnásobná. Na řadě byli Fertile hump a už od prvních tónů bylo jasné,
že začíná přes hodinu trvající blues/rokenrol/garážové peklo. A vůbec
nevadí, že polská Lauryn Hill je malá špinavá blondýnka, a vlastně zbytek
kapely taky (až na tu výšku). Magdin špinavý hlas je neuvěřitelný a
Tomkovy „kreace“ s kytarou prostě zaručovaly, že to tento večer v „klubu“
rozbijí. A taky, že jo!!! Po koncertu pomalu začala taková klasická opíječka,
která pokračovala hozením věcí na byt, Poláci nemohli vynechat falafel na
Stodolní a zakončení v Mary už je takové tradiční. A asi nemá cenu psát,
že to tak opravdu bylo. Nedělní dopoledne s vyzvednutím věcí v Tagu,
fotka nesmí chybět, objetí se všemi z kapel, slíbení si, že za nějakou dobu
znova, zavření dveří dodávky, mávačka a hurá na smažák a pivko. Jo, bylo
to krásný!!!



31.12. pondělí - prosinec roku 2018 byl pro mě snad ten nejhorší měsíc v mém životě. Krom toho, že Léna měla docela vážné zdravotní problémy, tak se
mezi nás připletl jiný muž a mě ta situace posílala do kolen. Jediné co mě v tom měsíci drželo nad vodou, byly akce v klubovně, protože nejlepší terapií pro
mou duši se stala společnost, která k nám chodí a její vděk za to co děláme. Na každé akci se mě vždycky lidé ptali, jestli u nás na silvestra něco bude. Walter
měl svůj soukromý plán s rodinou, Jiří byl taky někde mimo a já pořád nevěděl, co bude nebo nebude. Nevěděl jsem to až do 20.12., kdy jsem přijal pozvání
od přátel na vánoční Vánočůrek Ostravské univerzity. Lidé z Ostravské připravili perfektní program, a byť nejsem student, tak jsem se mezi nimi cítil jako s
rodinou. V průběhu večera jsem nesčetněkrát slyšel otázku – bude u vás silvestr? Nemáme plán, tak nám ho udělej. Ten večer jsem pocítil, takové to znovu
načerpání životní energie a maximální podporu od lidí, kteří mě mají rádi, váží si mě a oceňují mou práce. Takže bylo rozhodnuto! Silvestr v Tagu bude!!
Druhý den, byť se silnou kocovinou jsem se vypravil do Kauflandu nakoupit Becherovku Lemond a rum Božkov. Před pár lety jsem někde ochutnal Becher
Lemond, v které byla naložená chilli paprička. Po prvním panáku, jsem si ten jemně alkoholový drink s chutí citrónu a pálivostí chilli zamiloval, tak jsem si
říkal, že proč pro ty fajn lidi nepřipravit něco speciálního. Koupil jsem dvě láhve Becherovky a po láhvi Božkovu a s chutí si zaexperimentovat, jsem přibral
i láhev kávového Božkovu. V zelenině jsem koupil sáček malých Jalapeňo papriček a vyrazil nakládat. Doma jsem do každé láhve naložil dvě papričky a
láhve uložil naležato do špajzu. Pět dní před Silvestrem sedím u piva s kamarádem Kubou a mezi řečí se ho zeptám, copak se svou ženskou dělají na silvestra?
„Proč? Plánuješ něco?“ je jeho první otázka. „Jo, v Tagu udělám akci. Bude to uzavřená společnost pro studenty z Ostravské univerzity, pár mých přátel a
lidí co chodí k nám na koncerty.“ odpovím. Pak se zhluboka napiju z orosené sklenice plné lahodného Radegastu. „Nemáme plán. Chtěli jsme udělat tour po
hospodách a někde zakotvit“ odpoví. „Takže teď už máš plán zakotvit v Tagu!“ řeknu mu s úsměvem. Pozoruju ho, jak přemýšlí. „To zní dobře. Budeš tam
mít něco na jídlo? Můžeme s Martinou něco připravit, ať ti s tím pomůžeme.“ odpoví. „To by byla pecka a hodně by mi to bodlo! Já se postarám o piva a
připravil jsem speciální chilli panáky“ odpovím s úsměvem. Vím, že Kuba má rád pikantní, takže se začal vyptávat, ale já ho odbyl, ať se nechá překvapit.
„Teď už jen vymyslet nějaký letáček, ať to lidem potvrdím, že ten Silvestr fakt bude“ přemýšlím nahlas, zatímco servírka přede mě postavila další pivo.
Prohlížím si v telefonu fotky a najdu tam jednu z vernisáže Radima Schaumanna, která proběhla 13.12. Vernisáž se jmenovala Phobia a vyjadřovala Radimové
pocity, které má, když na sebe pohlíží v zrcadle. Jako bylo to fakt hodně dobré! „To je ono! Tuto fotku použiju a doplním ji jen text!“ honí se mi v hlavě.
Ukážu ji Kubovi a ten jen kývne hlavou. Fotka na silvestrovskou pozvánku je schválena. V mobilu fotku rychle upravím a než přede mnou přistane další
pivo, tak ji stihnu i nahrát na síť. „Tak a je hotovo. Teď už jen zajet koupit pivo!“ Na silvestra se pijou Svijany! V den, kdy se chystám pro pivo, potkám se i s
mou Lénou. Strávili jsme spolu celý den a já, byť jsem hodně nešťastný z toho všeho co nás v prosinci potkalo, cítím, že to pouto lásky, které nás spojuje je
stále velice pevné. Připadám si jako kapitán korábu, který se ztracený plaví po rozbouřeném moři a v té strašlivé bouři mu vlna spláchne z lodi toho
nejmilovanějšího člověka. Kapitán se musí těžce rozhodnout. Jestli zachránit svou loď, nebo loď obětovat a zachránit toho koho miluje. Já se rozhodl obětovat
loď a vrhnout se do rozbouřených vln zachránit svou lásku. Zaplaven těmito pocity, jsme se společně vypravili do Penny pro božský nápoj – pivo Svijany
11°. Nastrkat 13 bas piv do auta a potom je zase přesunout do Tagu nebyla žádná sranda, ale společně jsme to zvládli. Ve dvou se to přece lépe táhne. Večer
mi doma proběhne hlavou myšlenka „Léna má přece ráda Arthura Rimbauda a jeho báseň Opilý Koráb! Tak já tu báseň pro ní na Silvestra přečtu!



Udělám jistě radost nejen ji, ale taky ostatním lidem!!“. S touto myšlenkou a klidem
na duši usínám. Den před Silvestrem zapnu v Tagu všechna topení, které máme
k dispozici. Rozmístím stoly s židlemi. Je tady Silvestr!! V Tagu je příjemně teploučko,
komín z piv je připravený, na mrazáku se chladí mé alko chilli speciality a já si
pokuřuju u baru cigárko. V záplavě modravého kouře přemýšlím. Rozhodl jsem se,
že se buď ten večer krotit, ať nejsem zmožen hned po Silvestru, jak to v posledních
letech bylo obvyklé. Kolem 19 hodiny se rozrazí dveře a objeví se Kuba s Martinou.
Ruce mají obtěžkány taškami s jídlem. „Čau! Tak jsme tady i se slavnostním
občerstvením!“ zdraví od dveří. „Čau! Super! Tak já to slavnostně připravím!“
odpovím a pomáhám jim rozložit vše na stůl. Mám připravené papírové tácky a
začneme mazat první chlebíčky. „To prozatím bude stačit ne? Když tak se potom zase
domažou.“ řekne Martina, když je stůl zaplněný tácky. „Jo, dobrý nápad. Jdeme si dát
pivo“ odpovím a za chvíli zapalovačem otevírám lahváče. Čas plynul a klubovna se
plnila lidmi. Kolem 22 hodiny byly všechny stoly a židle v klubovně obsazené a já
vytáhl mé chilli speciality! „Kdo si dá speciálního silvestrovského panáčka s tajnou
ingrediencí??“ zavolám hlasitě do prostoru a vzápětí dodám „Ten kdo uhodne, co ta
ingredience je dostane dalšího panáka zdarma!“. Sotva to dořeknu, tak se objevili
první odvážlivci. Začnu rozlévat panáčky Becherovky a lidé ochutnávání. „To je
výborné!!“ slyším zleva. „Fuj, Ježíši v tom je chilli!“ přiletí zprava. Po becherovce
vytáhnu rum a ochutnávky pokračují. Když přijde na ochutnávku kámoš Mates, tak
jen spokojeně zamlaská. „Krsa, dobře jsi to naložil!! Hlavně teda tu Becherovku, ta je
luxusní!! Já taky přinesl něco na vypálení červa. Tady ti věnuju mou domácí chilli
pastu!“ řekne a podává mi malou zavařovačku. Otevřu, naberu si na špičku nože a
ochutnám. „Mates, to je dobré jak cyp!!“ řeknu, když se mi v puse zatřepou chuťové
buňky. „To si můžu nechat?“ zeptám se. „Ano, to máš dárek k novému roku. Protože
jak na nový rok, tak po celý rok!“ sotva to dořekne, tak se zadívám na Lénu a naše
pohledy se setkají. Usmějeme se na sebe. „Krsa posloucháš mě? Chtěla jsem nalít
panáka té tvé dobré Becherovky“ vytrhne mě z myšlenek hlas Martiny. „Jasně kočko,
hned to bude!“ odpovím a hbitě nalévám. Zábava v klubovně se pěkně rozjela a
bzučelo to tam jak ve vosím úle! Když bylo 23:30 hodin, tak ztlumím hudbu a hlasitě

řeknu „Přátelé, děkuji, že jste se v tak hojném počtu zúčastnili dnešního
silvestrovského večera a aby si Vaše hlavy a duše z tohoto večera
neodnesly jen morální kocovinu a bolehlav, připravil jsem vám kulturní
program. Kulturním programem je čtení básně Opilý Koráb od
prokletého básníka Arthura Rimbauda! Protože naše pódium je nízké,
báseň Vám přečtu z baru!“. Než vyskočím na bar, požádám Matese aby
čtení básně natočil, ať to můžu později nahrát na síť. Předám mu mobil,
přesunu se k baru a vyskakuji na něj. Usadím se na výčep s textem
básně v ruce. „Báseň se jmenuje Opilý Koráb a napsal ji básník Arthur
Rimbaud. Tuto báseň věnuji mé milované Léně“ řeknu, usměju se na ni
a Léna mi úsměv opětuje. „Jéééééééé!!! To je krásné!!“ ozve se najednou
ze všech stran. Počkám, až se lidé zklidní a začnu číst „Když plul jsem
po Řekách, jež nelítostně pádí, tu jednou musil jsem dát sbohem
lodníkům: křiklaví divoši k nim vpadli v lodní zádi a nahé přibili je k
pestrým kolíkům…“. Čtení básně mě úplně pohltilo. Duší jsem se
přesunul na rozbouřená vlna oceánů a prožíval verš po verši, sloku po
sloce, tak jako bych já osobně byl onen Opilý Koráb. Když jsem dočetl,
tak se na chvíli rozhostilo ticho, že by i spadnutí špendlíku bylo slyšet.
Vzápětí se ale ozval potlesk! Lidé křičeli „Bravo! Výborně! Bylo to
boží!“. Mně z toho běhal mráz po zádech. Seskočím z baru a vezmu do
náruče mou Lénu. „Děkuji lásko! To bylo úžasné!! Ještě nikdy mi nikdo
nepřečetl milovaného Opilého Korába. Když pominula euforie, tak
znovu na plné pecky pustím hudbu a zábava pokračuje v plném
proudu. Půlnoc odpočítáme všichni společně a vzduchem lítají špunty
z šampaňských!! „Na zdraví a šťastný nový rok!!“ přejí si všichni
navzájem. Protože návšt�vníci od baru neustávali, tak jsem vzal basu
piv, hodil ji na bar, vedle položil sešit s účty a zavolal jsem „Kdo chce
pivo, tak ať si bere z basy co je na baru a píše si čárky ke svému účtu!“.
„Krsa ty jsi šílený! Ale to se mi líbí“ řekne Karel, který si jako první
vytáhl pivo z basy a udělal čárku ke svému jménu.



Z repráků hrají
osmdesátky, ani chvíli
jsem neváhal a vytáhl
žárovku ala disko
koule a zapojil ji. Jako
bych přilil olej do
ohně!! Vřava tančících
lidí se v tu chvíli
zdvojnásobila a pařili
jsme úplně všichni!!
Bylo to šílené!!! Když
jsem zaregistroval, že
se blíží 5 hodina ráno,
tak jsem zmobilizoval
všechny síly a začal té
zdivočelé zvěři
oznamovat, že v 5 se
zavírá. Bylo to
náročné, ale krátce po
5 hodině ráno byla
klubovna prázdná.
Zůstali jste tam jen já,
Léna a neskutečný
bordel, který jsme
uklidili. Byl to ten
nejskvělejší a
nejšílenější silvestr co
jsem zažil.



12.1. sobota - už si ani nevzpomínám, kdy naposledy jsem v Ostravě organizoval
koncert, ale zřejmě to byl hardcore-punkový nálet na Starou Arénu v Centru
Ovy. Zahráli jihočeští Svině!, Kulma, Tyranie Identity a naše tehdy nová kapela
Anti-Covers. Koncert dopadl dobře, jen "umělečtí" provozní Staré Arény se z toho
málem posrali a vytkli naší spojce Martě i Davidovi Mírkovi že takovou "kulturu"
teda ne. Léta běží a v Ostravě je zase nový alternativní prostor, říká si Jeden Tag!
I když každý den otevřený není. Místo samotného Tágu byla láska na první
pohled, ten prostor má ducha! Punkového, uměleckého, ne-li berlínského.
Žádná hipsteřina, ale pořádný andergraund! O to více jsem zde již delší dobu
zamýšlel pozvat nějakou zajímavou bandu. Na podzim 2017 hrála v pražském
Klubu Famu dark punková kapela s prapodivným názvem Padkarosda (ve
volném překladu je roszda rezavý a padka patník), čert tomu chtěl, abych po
příchodu na koncert a vypití pár piv v mé bezčasé bublině zjistil, že je špatné
datum já přišel o den později... :) Ze smutku a nenasycenosti orbánovským
punkem zrodila se myšlenka pozvat kapelu znovu do ČR, tentokrát do Ostravy.
V březnu 2018 proběhly výměny mailů, dvakrát jsme se nedohodli a kluci zrušili
spoustu dalších termínů, po letní přestávce padlo datum mini turné na půlku
ledna 2019. Vše se rýsovalo skvěle až na to, že v Brně je většina promotérů ten
víkend odmítla, často s brněnským nihilismem "... to není hardcore, to tady
nikoho nebude zajímat" zachraňuje to nakonec Slovča a Kabinet Múz. (díky!).
Druhou bandou večera jsou znovuobjevení Garlands, staří známí z frýdeckých
punkových dob, kluci co to táhnou od roku 1994 a nikam se dnes neženou, o to
víc mě potěšilo, že stále hrají. Nastává den D, který se hned týden předtím
komplikuje zprávou, že v Tágu shodou blbých náhod není zpěvavý aparát. Rvu
si hlavu .. 300 km za Ostravou, že nejen jak chuj pojedu dobrovolně importovat
kulturu do černého města, ale do toho tam ještě z domů jako mimoostravský
budu půjčeným mini Fiatkem Panda tahat reprobedny. Doma nakládám auto po
strop aparátem značky Tesla a Vermona (made in DDR 1983 - true punk).



Padkarosda už mezitím čeká před Tagem a jsou nějací nesví. Na místě je vítá Waltr s Káčou, hrají šachy a čekají, až dovezu jídlo. Místo třech přijeli
nakonec v 5 lidech, ale nějak je to netrápí, jen kdyby měli kde spát? Mají s sebou kámoše z Izraele a prý jim stačí jakákoliv podlaha...ok. Dávají brko a
jdem na pivo do Hudebního bazaru. Vyptávají se na Ostravu a po tom co jim přednesu krátký úvod o Přívoze, osudu místních židů atd.. říkají že četli o
Ostravě a prý jako celá země byla německá a proto to tady máme tak pěkné. :D Nastává debata o historii a multikulturní Ostravě počátku 20. století,
nakonec si nechávají vysvětlit že do Rajchu jsme nepatřili...jen na chvíli a to se nepočítá… ehm.. V Bazaru si objednávají maďarskou kombinaci piva a
kafé. Nad Bernardem se rozplývají a moc jim chutná, vracím se do Tágu stavět apec a uvítat Garlands. Vše začíná nabírat rychlý spád a pomalu začínají
chodit lidi. Zesilovače po dvou letech ležení v garáži fungují, jen s mírnou nervozitou se nám s Waltrem nedaří propojit druhou část beden, podium se
začíná podobat špagetovému bludišti kabelů. Není času na zbyt, sál se zaplňuje na maximum, zhasíná se světlo, zapalují svíčky a večer odpalují Garlands.
Zvuk je vpředu slušný, kapela překvapená z počtu lidí, já překvapen z počtů členů kapely a průraznosti klarinetu. Souznění kytar s klarinetem má v
některých pasážích doslova chorusové harmonie. Na koncertě dost mladých a neznámých lidí, kteří zřejmě kapelu vidí poprvé. V Tágu to má skvělou
gotickou atmosféru. Lidi se baví a tak s úsměvem na tváři i mírnou nervozitou ze starého aparátu sleduju od mixpultu parádní koncert. Garlands vidím
po mnoha letech a stále jim to moc dobře šlape, dají silný 45 minutový set a bez většího přemlouvání přidávají ještě dvě věci. V tu chvíli se nechávám
unést časem a i když je po 21h, Padkarosda se teprve chystá.. a trvá to.. Kytarista si doma zapomněl DC adapter do syntetizátoru, Brno "odehráli" bez něj



a nás dnes zaúkolovali jej sehnat (prý nejlíp pasuje ten z internetového routeru), Krsa zachraňuje a nachází starý router, adapter
funguje, jsou štěstím bez sebe! Svíčky na zemi hoří dál a nastává čas psychedelického punku. Lidi reagují daleko svižněji a dávají se
do tance v čele s Franem, který paří na desce baru. Není se moc kde hnout, atmosféra skvělá. Při paření někdo rozkopne svíčku, které
zahoří plastový obal, naštěstí je ve sklenici, takže požár zažehnán a jede se dál. Padkarosda hraje neúnavný set a zní to opravdu jako
povedený mix Killing Joke, Siekiery, HNF a maďarské post-punkové diktatury. Po všech těch sypačkách a crustech co do člověka pálí
hardcorová scéna poslední roky je tohle velmi milý psychadelický odpočinek. Chorusové kytary, automatický beat synťák a basa s
bicíma na jedné vlně. Zkrátka naprostá euforie, nezaměnitelný zvuk kapely a originální zpěv kytaristy, který působí jako punková
vykřičená zpověď ze země, kde se mluví pozpátku. Karma je dnes koncertu nakloněná, přetahuje se do 22:15 k plné spokojenosti
všech. Pak se jako vždy Tág mávnutím proutku na půl vylidní, avšak tvrdé jádro pokračuje v parádní alko-post-punkové afterparty
až do ranních hodin. Koncert to byl náročný, ale skvělý, lidí spousta, Maďaři dost sví, osobně trochu bez komunikace a emocí (prý je
to taková aura všech postpunk kapel…), zpětně píšou, že to byl jeden z nej koncertů za poslední dobu a děkují. Další den klasika:
kocovina, balení, nečekaný oběd u Loučky a tetris aparátu do mini-caru. Díky celému kolektivu Tágu za skvělou domluvu, Verči O.
za obětavou roli výběrčího vstupu, všem lidem co přišli a Jirkovi za azyl Maďarům.





31.1. čtvrtek

POHLED 1:
Nela to má v prostoru galerie Nibiru ráda, Nela to v Nibiru umí, Nelinu tvorbu
lidi mají rádi. Kdo je Nela? Bývala studentka ostravské zušky Nela Bártová, nyní
studující v Brně, měla nevědomky veliký vliv na vývoj prosotru v počátcích
symbiózy klubovny Jeden Tag a galerie Nibiru. Jako pravidelná návštěvnice
galerie chodila na vernisáže s podobně starými studenty nejen z její školy.
Postupně se k ni nabalovalo (hrozné slovo) nemálo lidu z ostravské umělecké
hudební a umělecké scény. S Krsou tomu říkáme Nelina generace. Mnozí
z těchto lidí v Nibiru mělo své první vernisáže a koncerty. Díky Nele a Nibiru
se spolu střetli a seznámili lidi, kteří by se asi jinak nepotkali. Jejich vazby trvají
dodnes. Napadá mě třeba Applied Nihilism. Nelina vernisáž Všichni mrtví,
která zachycovala fotky spících lidí v ostravských nalívárnách, v roce 2016
byla pravděpodobně nejvíce navštívena vernisáž v Nibiru, na které jsem byl.
Podílela se taky na společných autorských výstavách. Co udělala Nela pro
uměleckou část společných prostor, udělala Loučka pro hudební část. Asi tak.
Loučka zde udělala první koncert v roce 2016 (Leto a Alpha Strategy), objevila
Jeden Tag pro koncerty Chee Chaaku. Chytlo se to, spolupráce fungovala, lidi
to baví, kapely taky, spolupráce trvá skvěle dodnes (jo Blonde, seznámil jsi nás
kdysi ty, ty tahači nitek!) Další větou se vracím zpátky z odbočky o ženách
s velkým vlivem na Jeden Tag a Nibiru a pokračuji reportem o akci. Nela se do
Nibiru vrátila jako DJ elektronického projektu Lowmoe, který tvoří spolu se
Štěpánem Konečným. Hrají spolu více než rok. Důvodem uskutečnění koncertu
bylo představení nové tvorby z alba Temple. Jeden song z toho alba v tuto dobu
celkem často hraje na Radiu 1 (toho českého z Prahy, ne toho anglického od
BBC, i když tam by se asi taky úplně neztratil). Celé události předcházela pečlivá
instalace den předem. Instalace se váže k názvu alba temple, čili chrámu.
K instalaci se připojil i Moučka, kterého na začátku týdne pustili z léčebny.
Umělecká instalace měla zachytit podobu jakésiho chrámu a odehrála se ve
větší místnosti galerie. Byla to úchvatná instalace, jejíž prostorná audiovizuální
podoba originalitu rozhodně nepostrádala. Jen čtěte ve vedlejším odstavci:

-na věšáku visící bunda představuje jeden oltář (na čelní zdi), zrcadlo na
piedestalu ozdobené pokojovou rostlinou a talířem citrónů představoval
další oltář (ve výklenku), třetí oltář je šumící stará televize naladěným
programem Černí proti Bílým (v rohu u okna).
-na (pohledem od vstupu) levých dvou zdech pověšené tři plakáty. Jeden
z nich zachycující trochu jiný pohled na Poslední večeři, pak Ježíšovy oči
a vlnité nápisy Sex, Drugs & Instagram.
-na protilehlé zdi (vlevo od výklenku) Nela nalepila ne víc než 15 fotek,
kde na každé je vyfocené zmuchlané povlečení. Rozmístěny jsou fotky
tematicky, do souhvězdí Panny (Virgo).
-vedle výklenku vpravo je pověšena průhledná fólie s piedestalem,
z kterého teče bílá barva ve dvou proudech až na podlahu.
-celou atmosféru chrámu silně dotváří tři kusy (asi dva metry) dlouhých
neonových pásů v různých blikajících a zářivých barvách přichycené na
zdi pod plakáty



Pod jedním ze stolů se nachází mocný kouřostroj, který zavalí celou galerii hustým
kouřem, takovým kouřem co jste neviděli ani v časech, kdy se v Mary kouřilo z každé
držky. Z jedné místnosti nešlo vidět, kdo sedí v druhé, tak hustý byl. Kouř, jak už to
je u něj zvykem, se rád roztahuje. Když už ho byla plná galerie, roztáhl se do
klubovny, což vlastně bylo v pohodě, protože to házelo super efekty na světlo
projektoru během koncertu. Výstavu či instalaci na dvakrát zahájil Moučka a chvíli
poté už zahajuje svůj set Jakub Adamec. V osm hodin se naplněná přívozská
klubovna s Kubovou elektronikou o životě nalaďuje na elektro vlnu, která bude trvat
až do půlnoci. Po Kubovi, krátké pauze a dalšího kouře v klubovně se na pódiu
objevují Lowmoe. Za barem mezitím doufáme, že se sní Kačiné vegan jídlo, což se
nakonec povede. Před pódiem a vedle něj se vlní už celkem dost lidí. Z atmosféry
toho opavská dvojce moc nemá, protože musí sledovat svá kroutítka a počítače. Navíc
jim do očí svítí projektor. Před koncertem jsem sundal všechny obrazy za pódiem a
tak vidíme docela zřetelně projekci na bílé zdi z live VJingu, na které se občas
zasekávám. Kdo ne že. Nejsem specialista na tyto „low tempo elektro“ žánry a jistě se
na mne nebudete zlobit, když napíšu, že pomalé pasáže střídaly ty rychlé a lidem se
to líbilo. Pařba skvělá, akorát je už něco málo po desáté, a tak musí další elektronický
interpret Metoděj aka Strachvkas na poloviční volume bo nechceme problémy se
sousedy, že jo! Strachkvas už kdysi v Tagu hrál, reprodukovanou hudbu, a dopadlo
to tak, že mu to Bobátko vypnul a já se s nim pohádal. Jako jo, uznávám, že někdo
něco tvoří a chce se prezentovat lidem, ale tehdy se jeho songy dle mého nehodily do
atmosféry. Někdy se holt i ve mně probudí radikál. Nyní je Metoděj opět zpět, ovšem
s live DJ setem. A tentokrát to na vypnutí nebylo. DJ set trval tak hodinu a nebyl vůbec
špatný. Aby toho ještě nebylo po hudební stránce dost, tak se na pódiu objevuje opět
Nela, už sama, a rozjíždí afterparty elektro. Po půlnoci je ve všech místnostech
kupodivu ještě dost lidí, kteří zrovna nechtějí prchat domů.

POHLED 2:
Úkol jsme splnili a to je hlavní.



13.2. středa – během prosincové výstavy pražské skupiny jsem byl osloven Jakubem Gajdošíkem. Možná jsme se už někdy viděli, nicméně tvář mi
povědomá nepřišla. Probíhá výměna kontaktů s tím, že se domluvíme na vernisáži. Domluva padla na 14.2.2019. Ve stejný den ovšem má Sheeva
Yoga akustický koncert v Hoppy dogu, tak vernisáž později přesouváme o den dřív. Den před samotnou vernisáží společně s Kubou a Moučkou
instaluji první půlku obrazů. Druhou půlku už instaluje v den vernisáže Moučka s Kubou, protože jsem v práci. Název vernisáže je Wolf completed,
na plakátě se místo jména s příjmením objevuje umělecké alterego KKD Trooper. Wolf completed je soubor děl z posledních let Jakubovy tvorby.
Jakub je absolventem malířského ateliéru na AVU (M. Rittstein a M. Mainer). Nedávno měl taky vernisáž v mariánskohorském Saigonu. Tvoří komiksy,
dělá grafiku Cooltouru a má rád Napalm Death. Bystřejší by mohli za názvem vernisáže tušit spojitost s Wolfensteinem, tedy kultovní počítačovou
hrou minulého století. Umělce vždy fascinovali počítačové hry této doby. Ale pozor, nikoliv jako hráče, spíš mu přišla fascinující herní grafika. Ve
všech vystavených dílech šlo jednoznačně rozpoznat tuto inspiraci. Na svých plátnech Jakub propojil svůj malířský um s vlastní nápaditostí. Herní
motivy mistrně propojuje s temnou až hororovou atmosférou těchto oldskúlovek. Výsledkem jsou malby se zombíky, příšerami, vlky, ohněm,
smrtkami, krví, satanem. Jedna malba zachycuje siluetu herní postavy na černém pozadí, kdy od půl pasu výše sleduji červený rozmazaný flek s ne-



příliš výraznou černou malůvkou
hlavy králíčka Bunnyho, ruce
(zasádrované úklidové rukavice)
z obrazu vystupují, jsou zavěšené
provázkem o vrchní hranu rámu.
V dlaních pentagram. Dominující
instalací výstavy je Temple of
Doom. Jsou to dva nad sebou
zavěšené obrazy, pod kterými byla
až na podlahu zavěšena černá
plenta. Tyto obrazy jsou doplněny
rozpixelovanými loučemi
nast�íhaných z papíru nalevo a
napravo většího obrazu. Větší
vrchní obraz (akryl na plátně,
190 x 120) je ryzí temnota a zlo s
nestvůrami, ďáblem, stromy, zdí.
Druhý obraz je podstatně menší
(akryl na plátně, 100 × 30),
démonický obdélník zobrazuje
zkrvavenou hlavu hlavní postavy
z. Průběh úvodu z mého pohledu
nebyl z těch nejlepších. Moučkou,
který umělce představil a vzal si
úvodní slovo, to nebylo, Nebylo to
ani Jakubovými proslovem. Štvala mě nízká účast. Štval mne nešvar posledních vernisáží, kdy lidé nechodí na začátky, které bývají mezi šestou a půl sedmou
a objevují se v Nibiru později. Snad se nejedná o dlouhodobou záležitost. Téma výstavy je mi blízké, devadesátkovými hrami jsem si samozřejmě prošel taky,
bavilo mě provedení instalace a myšlenka spojit a bavil jsem se tím, že jsem lovil v paměti, ze které hry asi můžou motivy obrazů být.



15.2. pátek



23.2. sobota – zvláštní akce. Jen co jsem dorazil, jsem se dozvěděl, že polovina interpretů nedorazí ☹. Podobně to bylo i s návštěvníky. Mám pocit,
že "nehrajících" tam bylo tak 10, a to včetně promotéra, barmana a psa. Teď už k hudbě. První za�al týpek, který usedl za svůj macbook, a do prostoru
se dostávala nějaká elektro muzika. Nepobral jsem to vystoupení a chvílema jsem měl pocit, že se týpek dívá na tom noťasu na film (nedíval).  Dále
nastoupili DEPRESSIVE DIRECTIONS, kteří už měli aspoň kytaru, takže pro mne hned lépe lahodící hudba. Nejlepší vystoupení večera. Trochu
zvláštně působil akorát zpěvák, který celou dobu texty četl ze štosu A4 a mezi písničkami v něm zběsile hledal další.
Na závěr nastoupil Samčo podporován nějakou holčinou na ukulele a spícím psem. Nevím, jestli jsem byl ožralý já nebo interpreti, ale nějak jsem
nerozuměl, o čem zpívají, a přišlo mi, že si prostě jen přišli zajamovat.



Tato ročenka vznikla z potřeby zaznamenávat. Reflektuje kulturní prostředí klubovny Jeden Tag a galerie Nibiru osobními vjemy autorek a autorů jednotlivých
příspěvků. V ročence jsou popsány téměř všechny akce, které se udály od začátku února 2018 do konce února 2019.
Autoři příspěvků: Barcia, Frano, Gabriela V, Jiří P, Krsa, Kurt, Marek D., Cesare, Moučka, David J., Maugli, Marzena, Pája M., Rejža, Skulda, Viki, Walter
Fotky: Loučka, Krsa, Kurt, Walter, Kača Š, Moučka, Richard trafikant, Barcia, Nela, Floid, atd..
Texty seskládal a ročenku jak hotentot navrhl: Walter
První vydání v nákladě 50 ks. Forever DIY.

Klubovna Jeden Tag/Galerie Nibiru jsou dva spojené nekomerční a nezávislé prostory sídlící na adrese U Tiskárny 2 v městském obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz. Kulturu, vzhled a dění zde tvoří či organizují duchovní otcové a měnící se skupina lidí. Kolektiv organizuje provoz a zajišťuje veškeré akce v rámci
prostor Jeden Tagu a Nibiru. Tvoříme a pracujeme bez nároku na zisk a dobrovolně, s cílem vytvořit nejen kulturní místo. Motivuje nás myšlenka povznést a
oživit městskou část Přívoz. Poukázat na to, jak je tato lokalita atraktivní k návštěvě, procházce, ale i k bydlení. Snažíme se být lidmi, kteří prostory navštěvují,
utváří dění a dodávají klubovně a galerii jejich podobu, a to nejen estetickou, ale i obsahovou. Jeden Tag by měl představovat místo pro sociální interakci, které
je lidem otevřené k realizaci vlastních nápadů a budování společných zájmů. Nepravidelné využívání prostor se neodvíjí jen z výsledků práce skupiny, nýbrž
taktéž impulsy zvenčí. Umělci každého věku či osoby s různým kulturním zázemím zde nachází platformu k vypracování, uskutečnění a prezentaci vlastních
kreativních idejí. Hosté jsou zváni si prostory osvojit a aktivně užívat. Samozřejmě, externí skupiny, skupiny kamarádů, spolky či iniciativy, kterým se nedostává
patřičné sebeprezentace mohou prostory využít. Otevírací časy jsou závislé na množství domluvených (ne)akcí či množstvím volného času kolektivu galerie a
klubovny. Jeden Tag ist nicht Jeden Tag geöffnet und das ist auch gut so. Pracujeme z vlastního zájmu, ve vzájemné interakci. Jde o otevřený prostor nepříliš
interesovaný o monetární zviditelnění. Chápeme se jako někdo, kdo dává druhému možnost k nápadům. Vedle realizace vlastních konceptů přitom vybízíme
ostatní k využití prostor, k realizaci jejich nápadů a nejlíp tak, aby jejich návštěvníci nezůstali v pasivní roli. Chceme nabízet platformu různorodým vyjadřovacím
formám. V galerii se pokoušíme udržet přímý a nezaujatý přístup k umění. Jde o místo sociálního setkávání a výměny názorů, zároveň podněcuje k diskuzi a
seznámení lidí z různých uměleckých směrů a nestrannému přístupu k umění. Umělec, promotér, skupiny či jiná individua by neměla zapomenout, že jim není
poskytován pouze prostor pro své prezentace, ale mohou se spolehnout na pomoc při realizaci. Rozhodování se děje na základech konsenzu. Pokud se například
někdo nadchne pro svůj nápad a nikdo jej vyloženě nevetuje, může jej sám nebo za pomoci ostatních nadšeně zrealizovat. Skupina se v nepravidelném množství,
v nepravidelných chvílích, schází fyzicky v prostorech Jeden Tag a rozhoduje o programu, interiérových změnách, budoucích plánech či prostém vybavení.
Jeden Tag se sám chápe jako měnící se prostor. Pokud mluvíme o měnící se skupině lidí a jejich strukturách, tak ony změny jsou přímo vyžadovány, aby díky
vlastním ambicím byla dosažena proměnlivost místa, prostor a jeho prezentace.




