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Úvod
O kapelu The Plastic People Of The Universe (dále PPU) se zajímám již několik let.
Nejdříve mě zaujala zejména hudba skupiny, o něco později mě velmi oslovil jejich příběh,
způsob jakým si stáli za svoji tvorbou a svobodou projevu i přes ostrou perzekuci vládnoucí
moci. PPU podle mě sehráli nezanedbatelnou roli v českých dějinách. Navzdory faktu, že se
členové skupiny považovali za apolitické, se jejich kauza stala jedním ze stěžejních impulsů
k založení Charty 77, kterou zanedlouho následovaly další občanské iniciativy, tvořící
významný opoziční proud v jinak deziluzované a rezignované normalizační společnosti.
Význam PPU a jejich tvorby prokázalo také uznání, kterého se jim po sametové revoluci
dostalo. Dodnes jsou PPU pro mě, a jistě i nemalou část národa, symbolem boje o tvůrčí i
osobní svobodu, který nezlomila ani důsledná totalitní represe a také jednou
z nejvýznamnějších kapel v historii české populární hudby.
Ve své práci usiluji o zachycení mediálního obrazu kapely v dobových sdělovacích
prostředích a to zejména v období soudního procesu s nimi vedeného. (tj. březen – říjen
1976). Tohoto cíle chci dosáhnout analýzou mediálních obsahů, konkrétně článků ve čtyřech
celostátních denících (Rudé právo, Mladá fronta, Svobodné slovo a Lidová demokracie) a také
dvou televizních pořadů – televizního dokumentu Atentát na kulturu a epizody Mimikry,
devětadvacátého dílu seriálu Třicet případů majora Zemana. Samotné analýze pak předchází
kapitola o stavu společnosti a sdělovacích prostředků v počátečním období normalizace a
krátká historie PPU, od vzniku kapely v roce 1968 až po soudní proces v 1976. Při zkoumání
článků a pořadů se pak zaměřuji na charakteristiky, které byly hudebníkům připisovány a
jevy, se kterými bylo jejich působení spojováno. Závěry své analýzy pak porovnám
s historickými prameny – literaturou zabývající se fenoménem undergroundové kultury,
rozhovorem s členy kapely a dobovým materiálem, který byl okolo kauzy s PPU shromážděn.

Změny oproti schváleným tezím
Při zpracovávání konceptu bakalářské práce jsem vycházela z předpokladu, že kauzu
s PPU provázel velký počet novinových článků, že tisková kampaň okolo procesu s kapelou
byla srovnatelná s medializací Charty 77, jen probíhala v menší míře. Počet souvisejících
článků byl však v původně vymezeném období (březen – červenec 1976) relativně malý,
rozhodla jsem se tedy sledovaný vzorek rozšířit až na říjen 1976 a také první pololetí roku
1977. Ani tento krok však počet zkoumaného materiálu dostatečně nenavýšil, rozhodla jsem
se tedy, po dohodě s konzultantem, zahrnout do analyzovaných materiálů dvě audiovizuální
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díla s kapelou související - publicistický pořad Atentát na kulturu a epizodu Mimikry z Třiceti
případů Majora Zemana.

1. Normalizační média
V této kapitole chci ve zkratce popsat dění v Československu po 21. srpnu 1968.
Snažím se zachytit zejména důsledky normalizačního procesu pro sdělovací prostředky a
způsob, jakým se politické a společenské změny promítly do jejich fungování.

1.1 Reglementace médií v reakci na Pražské jaro
V šedesátých.

letech

docházelo

v Československu

k politickému

uvolnění,

pozvolnému reformnímu a obrodnému procesu ve straně i společnosti, který vyvrcholil
obdobím tzv. Pražského jara. Na počátku roku 1968 se prvním tajemníkem KSČ stal
Alexander Dubček, v dubnu byl schválen Akční program KSČ, který představil koncepci
„socialismu s lidskou tváří“, přinesl reformy politického i ekonomického systému. Tento
vývoj, směřující k demokratizaci poměrů, vyvolával rostoucí nelibost států Varšavské
smlouvy, která 21. 8. 1968 vyústila ve vojenskou intervenci. Důležitou roli v těchto
událostech sehrály sdělovací prostředky. „Reformní proces propůjčil médiím roli alternativní
politické síly, která se mohla opřít o rozsáhlý společenský konsensus a vymanit se ze své
služebnosti. Veřejnost se s médii identifikovala do té míry, že v době okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy byla ochotná alespoň symbolickými prostředky bránit budovu
Československého rozhlasu.“ 1
Hned 23. srpna se v Moskvě konají sovětsko-československá jednání, ze kterých
vzešel Moskevský protokol, ve kterém česká delegace de facto kapituluje požadavkům
Sovětů. Poprvé je zde použit pojem „normalizace“ (ve smyslu nutné konsolidace poměrů
v KSČ i zemi a obnovení „předjarních“ pořádků, postupně se ale jeho význam rozšířil na celé
období 1968-1989 v československých dějinách).
1

KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a jejich role v totalitním systému. In Slovníková příručka k československým
dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 557. Dostupný z WWW:
<http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>.
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To se projevuje i v důsledné regulaci médií. 30. srpna vzniká za účelem jednotné
kontroly médií Úřad pro tisk a informace, který hned zkraje září vydává první pokyny, např.
zákaz používat výraz „okupant“ v souvislosti s vojsky Varšavské smlouvy2
13. září je schválen Zákon č. 127/1968 Sb., který legitimizuje působení obou úřadů a
také znovuzavádí cenzuru, která byla v červnu téhož roku zrušena. 1.ledna 1969 se ČSSR
stává federací dvou států, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
Vzniká Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úrad pre tlač a informácie.3
Ve společnosti panovala velká deziluze a nesouhlas se sovětským vměšováním, událo
se několik protestních akcí. 16. ledna se na protest proti sovětské okupaci a pokračujícím
ústupkům ze strany čs. politické reprezentace upálil student Jan Palach. (jeho hlavními
požadavky bylo také zrušení cenzury a zastavení propagandistického časopisu Zprávy)4 Jeho
čin vyvolal silnou odezvu v ČSR i zahraničí. Následovalo jej několik dalších „lidských
pochodní“. V březnu došlo k nepokojům, které se později zapsaly do historie jako „hokejový
týden“. 28. března československým tým ve finále hokejového mistrovství světa porazil
mužstvo SSSR. Při následných oslavách dochází na mnoha místech k roztržkám se
sovětskými vojáky. Nejvíce vyostřená byla situace v Praze, kde došlo k devastaci kanceláří
sovětské letecké společnosti Aeroflot. 5

1. 2 Zostřování normalizačních opatření
Na dubnovém plénu ÚV KSČ je funkce prvního tajemníka zbaven A. Dubček, na
pozici generálního jeho pozici je dosazen Gustáv Husák, pod jehož vedením se rozpoutávají
rozsáhlé čistky v KSČ, Státní bezpečnosti, vědeckých, kulturních i vzdělávacích institucích.
V květnu vychází v Rudém právu petice Slovo do vlastních řad, kde novináři kritizují
skutečnost, že se v reformním roce média ocitla mimo vliv KSČ a byla zneužita k pravicové
kampani a vyvolávání protisovětských vášní. Vyzývají novináře k sebekritice, přijetí závěrů
2

KONČELÍK , Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 564. Dostupný z WWW:
<http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>.
3
Ibid.
4
Zprávy byl časopis, který na československém území ilegálně rozšiřovalo velitelství okupačních vojsk.
Objevovaly se v něm ostré výpady proti představitelům reformní politiky. In BĚLINA , Pavel et al. Dějiny zemí
koruny české II.. 1.vyd. Praha : Paseka, 1992, s.
5
Dle některých historiků incident zřejmě vyprovokovala StB. In FELCMAN, Ondřej. Hokejový týden.
In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006.
s. 879.
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dubnového pléna a zapojení se do konsolidace poměrů.6 Podepsalo jej tři sta padesát
novinářů. Ideologicky je „očista společnosti“ zakotvena v rozsáhlém dokumentu Poučení
z krizového vývoje ve straně a společnosti od XIII. sjezdu KSČ7, který apeluje na pozitivní
hodnoty vnesené do československé společnosti Vítězným únorem (nezřídka se dá mluvit až o
glorifikaci), ostře kritizuje reformní proud, jehož čelné představitele vykresluje jako
oportunisty a pravicové demagogy kteří zosnovali kontrarevoluci, srpnová intervence je
označena za internacionální bratrskou pomoc, která zachránila tisíce životů. Velký podíl na
krizi v 60. letech měla dle dokumentu média coby prostředek ideologické diverze a
manipulace širokého okruhu veřejnosti, soustavně vykreslující falešný obraz událostí.
V prohlášení se přímo uvádí: „Sdělovací prostředky, tisk, rozhlas, televize, film, jsou
nesmírně důležitým nástrojem moci a masové politické výchovy, který se nikdy nesmí
vymknout řízení a kontrole marxisticko-leninské strany a socialistického státu, nemá-li se věc
socialismu dostat do vážného nebezpečí“.8 Tato koncepce je brzy uvedena v praxi – až do
roku 1972 probíhají intenzivní personální čistky, svá místa musela opustit až čtvrtina
novinářů9 V rámci akce Opozice bylo v letních měsících zatčeno a uvězněno čtyřicet šest lidí
(většina za účast na politické letákové akci)10 Po tomto drastickém umlčení kritických hlasů
opoziční aktivita občanů stagnuje, stahují se do pozadí. Společnost se v podstatě rozdělí na tři
části: nomenklaturu: komunistickou elitu, která drží otěže moci a požívá velkých výhod a
oběti normalizační represe, kterým je mnoho práv upíráno (vzdělaní, kvalifikovaná práce
apod.). Mezi nimi leží široká vrstva, která se nijak veřejně neprojevuje, tzv. „šedá zóna“11
Skepse vůči politickým změnám načrtnutým Pražským jarem se prohlubuje, lidé se uzavírají
spíše do soukromí, starají se „o své“, vzrůstá fenomén chalupářství.

Do vedoucích pozic byli obsazováni lidé režimu plně loajální a důkladně prověření.
ČÚTI a SÚTI monitorovaly ideologickou správnost médií dodatečnou cenzurou (předběžnou
pouze ve výjimečných případech), i od té se postupně upouští a důraz se klade zejména na
autocenzuru každého autora. Opatření a případné postihy, které úřady vykonávaly, byly
6

Totalita.cz : prohlášení Slovo do vlastních řad [online]. 1999 [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW:
<http://www.totalita.cz/texty/slovo.php>.
7
Přijaté v prosinci 1970.
8
Totalita.cz : Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ (text) [online]. 1999 [cit.
2009-05-15]. Dostupný z WWW: <http://www.totalita.cz/texty/pouceni.php>.
9
KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a jejich role v totalitním systému. In KOCIAN, Jiří, JIRÁSKOVÁ, Marie,
KOUDELKA, František.Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. [s.l.] : [s.n.], 2006. s. 558.
10
CUHRA, Jaroslav. Léto procesů 1972. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha :
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 645.
11
OTÁHAL, Milan. Komunisticky režim v období normalizace. In Slovníková příručka k československým
dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 39.
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formálně podloženy příslušnými zákony, rozhodující váhu ale mělo oddělení masových
sdělovacích prostředků ÚV KSČ.12 Prostřednictvím „Upozornění /embarga/ sdělovacím
prostředkům“ předkládal ČÚTI médiím seznam zapovězených a doporučených témat.13 Tyto
restrikce měly neblahý vliv na kvalitu žurnalistické tvorby, kreativita je potlačena, články se
stávají agilními a unifikovanými. Na XIV. sjezdu KSČ14 byly pro sdělovací prostředky
stanoveny úkoly: zvyšovat socialistické uvědomění, formovat veřejné mínění, popularizovat
dosažené úspěchy, potírat buržoazní ideologii…15 Na únorovém zasedání strany je
zdůrazněna důležitost ekonomické propagandy, k čemuž měla přispět zejména užší
spolupráce se stranickými orgány.16

1.3 Československý tisk v počátcích normalizace
Podle údajů Českého úřadu pro tisk a informace byla v průběhu let 1968-1971
zrušena registrace celkem 156 ústředně registrovaným listům (9 v roce 1968, 35 v roce 1969,
33 v roce 1970 a 79 v roce 1971).17 Nejdříve přišly na řadu tituly Reportér (týdeník Svazu čs.
novinářů, velmi oblíbený, jeho zastavení vyvolalo mnoho nesouhlasných reakcí napříč celou
veřejností), Listy (týdeník Svazu spisovatelů), Politika, Studentské listy a další.
Důraz byl kladen na ideovou výchovu novinářů, v roce 1972 byla zřízena Fakulta
žurnalistiky na Univerzitě Karlově, Československý svaz novinářů pořádal mnoho seminářů,
sympozií a tvůrčích soutěží.18 V roce 1972 je na VI. sjezdu Československého svazu novinářů
ustanoven jednotný Československý svaz novinářů jakožto ideová, výchovná a zájmová
organizace podřízená KSČ. Územními orgány jsou Český svaz novinářů a Slovenský zväz
novinárov. Na sjezdu vystupuje coby vedoucí stranické delegace Gustáv Husák s blahopřáním
12

KONČELÍK , Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 564. Dostupný z WWW:
<http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf>.
13
KÖPPLOVÁ, Barbara, BLODIGOVÁ, Alexandra, SEKERA, Martin. Dějiny českého novinářství a českých
novinářských spolků : výstava k dějinám českého tisku na území České republiky. 1. vyd. Praha : Státní ústřední
archiv, 2002, s. 87
14
XIV. Sjezd KSČ proběhl v květnu 1971. Jeho závěry definitivně pohřbily reformní proud a upevnily absolutní
moc nového vedení komunistické strany. In OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989 : příspěvek ke stavu
bádání. 1. vyd. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, s. 79.
15
KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl : Česká a slovenská
žurnalistika v letech 1944-1987. 1. vyd. Praha : Novinář, 1989, s. 189.
16
ibid., str. 182 -183.
17 17
KÖPPLOVÁ, Barbara. Tisk. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 567.
18
KŘIVÁNKOVÁ, Alena, VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl : Česká a slovenská
žurnalistika v letech 1944-1987. 1. vyd. Praha : Novinář, 1989, s. 190
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ke konsolidaci žurnalistiky a obnovení jednotného svazu.19 Opoziční žurnalistika se zpočátku
formuje zejména v řadách československých exulantů - vznikají tituly Listy (dvouměsíčník,
Jiří Pelikán v Římě od r. 1971), Rozmluvy (Alexander Tomský, Londýn), pokračuje čtvrtletník
Svědectví, který od r. 1956 vydává Pavel Tigrid. Část nákladu těchto časopisů byla ilegálně
dopravována

do

Československa.20

Vznikají

exilová

nakladatelství

Sixty-Eight

Publishers(Toronto) a Index (Kolín nad Rýnem), která spolupracují se zakázanými
československými autory.
Na území ČSSR vzniká hodně samizdatových titulů koncem let sedmdesátých a
v letech osmdesátých. Jsou jimi například Vokno (1979, podtitul zněl „časopis pro druhou i
jinou kulturu“ byl spjat s undergroundovou komunitou, tedy i PPU), Kritický Sborník (1981),
Jednou nohou, později přejmenované na Revolver Revue (od r. 1985), Host (1985) a mnoho
dalších. Díla zakázaných literátů publikují samizdatová vydavatelství – Edice Petlice, Edice
Expedice, kolem kterých postupně vzniká distribuční síť (složená z mnoha opisovatelů a
šiřitelů).

2.4 Televizní vysílání v počátcích normalizace
Na počátku srpna 1969 nastoupil do funkce ředitele ČST Jan Zelenka, „očistný“ a
konsolidační proces se přiostřuje, aby televize lépe splňovala požadavky formulované ve
stranických dokumentech. V den prvního výročí intervence vojsk Varšavské smlouvy
odmítali hlasatelé na obrazovce vystoupit, byla najata nová hlasatelka, celá zpravodajská
relace byla odvysílána za ze záznamu a studio bylo střeženo státní bezpečností.21 V roce 1970
je obnoven Kádrový pořádek i kádrový odbor ČST, každé dva roky jsou pak zaměstnanci
hodnoceni.22 Materiály z let 1968-1969 jsou „zmrazeny“ v archivech s velmi omezeným
přístupem Vedení ČST připravuje každoroční Ideově tematické plány (přehled tvorby
plánované na následující rok) které se předkládají ke schválení stranickým špičkám. Vzniklo
mnoho pořadů na tzv. společenskou objednávku, které prezentovaly historické i aktuální dění
optikou vedení strany, mnoho pořadů bylo vytvořeno ku příležitosti různých významných
19

HUDEC, Václav et al. Z historie naší novinářské organizace (1877-1987). Praha : Novinář, 1987, s. 135.
VRBA, Tomáš. Nezávislé písemnictví a svobodné myšlení v letech 1970-1989. In Alternativní kultura. 1. vyd.
Praha : Lidové noviny, 2001. s. 275.
21
CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc: 1956-1967. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR , 1998,
s. 40
22
ibid., s. 52.
20
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výročí. Na podobě televizní se podílelo ministerstvo vnitra, které dodávalo tematické okruhy
a další materiály.23
V roce 1970 je spuštěn druhý program ČST, zpočátku je jeho pokrytí minimální,
postupně narůstá. Výrazným fenoménem televizní tvorby se staly tzv. „normalizační seriály“
– hlavní postavy měly být divákům vzorem, jejich prostřednictvím se vládnoucí režim snažil
divákům vtisknout hodnoty, normy a sankce socialistické společnosti. Za počátek tohoto
trendu se považuje seriál Nejmladší z rodu Hamrů, odvysílaný v r.1975.24 Podle scénáře
Jaroslava Dietla jej natočil Evžen Sokolovský, skrze postavu předsedy JZD je divákům líčen
vývoj zemědělství od roku 1945. Jaroslav Dietl získal v televizní tvorbě výsadní postavení,
jeho seriály se těšily nebývalé oblibě (která přetrvala i po skončení normalizačního období).
Komplexní obraz československých dějin v plném souladu s komunistickou ideologií byl pak
zpracován v seriálu Třicet případů Majora Zemana.25

2.5 Rozhlasové vysílání v počátcích normalizace
Důkladné personální čistky se nevyhnuly ani Československému rozhlasu, za doby
normalizace bylo odejito šest set zaměstnanců. Na ty, kteří mohli zůstat byly uplatňovány
důsledné restrikce. Jako např. v době prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy, kdy
bylo většině zaměstnanců nařízeno pracovní volno a provoz byl svěřen nejspolehlivějším
pracovníkům.26 Po několika vlnách propouštění je třeba zaplnit volná místa novými,
prověřenými pracovníky, v dubnu 1970 vzniká Středisko pro výchovu kádrů Čs. rozhlasu
v Liberci.27 Stejně jako v ČST vypracovávali Ideově tématické plány i vedoucí rozhlasových
redakcí. Živě vysílané pořady byly po srpnu 1968 v podstatě eliminovány, vše muselo být
předem schváleno,drobné úniky (jako např. přečtení dopisu, který po sobě zanechal Jan
Palach) byly potrestány okamžitým vyloučením.28 Prvek normalizační dramatické tvorby se
objevuje i v rozhlase – v roce 1974 je uveden seriál „Jak se máte, Vondrovi?“. V roce 1977
vzniklo oddělení rozhlasových seriálů. Občas se objevila i díla zakázaných autorů –
23

CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize. In Slovníková příručka k československým dějinám 19481989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 579.
24
BEDNAŘÍK, Petr, REIFOVÁ, Irena. Normalizační televizní seriál : socialistická konstrukce reality. In
Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2008, roč. 53. Praha : Národní muzeum, 2008. s.
71.
25
ČINÁTL, Kamil, ČINÁTLOVÁ, Blanka. James Bond a major Zeman : Ideologizující vzorce vyprávění. Petr
A. Bílek. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2007. Zeman - Rudý gentleman, s. 40.
26
HUBIČKA, Jiří, BOUČEK, Zdeněk. Období normalizace 1968–1989. In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k
posluchačům : Z osmi desetiletí Českého rozhlasu.. 1. vyd. Praha : Český rozhlas, 2003. s. 353.
27
Ibid., s. 356
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praktikovalo se tzv. „pokrývačství“ – redaktoři propůjčovali své jméno režimem
neschváleným autorům (takto např. pod jménem Alexe Koenigsmarka publikoval Pavel
Landovský)29
Jednou z mála alternativ k přísně oktrojovaným československým médiím byl poslech
zahraničních rozhlasových stanic, které vysílaly v českém jazyce (zejména Svobodná Evropa,
Hlas Ameriky), jejich význam rostl. K lednu 1974 vzniklo Monitorovací středisko Čs.
rozhlasu, zároveň se pracovalo na zdokonalení sítě rušiček.30 V roce 1976 je proti Svobodné
Evropě rozpoutána velká propagandistická kampaň. Do vlasti se po sedmi letech vrací kapitán
Minařík, který se coby agent StB infiltroval do Československého oddělení RFE/RL31, aby
přinesl svědectví o „podvratné činnosti amerických imperialistů“.

2. The Plastic People Of The Universe – stručná historie
Hudební skupina The Plastic People Of The Universe (dále PPU) vznikla v září roku
1968 v Praze ve složení Milan Hlavsa (baskytara, zpěv), Michal Jernek (sólový zpěv, klarinet,
sopránsaxofon), Jiří Števich (kytara, zpěv) a Josef Brabec (bicí). Navazovali na tvorbu
psychedelicky rockové kapely The Primitives Group, důležitými zdroji inspirace byly i
skupiny zahraniční, zejména The Velvet Underground. Autorem hudby byl Hlavsa, texty psal
Jernek. Důležitá pro ně byla vizuální stránka vystoupení, používali různé bizarní rekvizity
(např. makety létajících talířů) a převleky, ohňové efekty. V březnu je bubeník Brabec
nahrazen Pavlem Zemanem. V dubnu 1969 se účastní festivalu amatérských rockových kapel
Beat Salon, kde získali zvláštní cenu časopisu Mladý svět za tvůrčí přístup.32 V zákulisí se
seznamují s kunsthistorikem Ivanem Martinem Jirousem, který působil jako umělecký
vedoucí již zmíněných The Primitives Group a stejný post začal záhy zastávat i v PPU.
Objevuje se také manažer Pavel Kratochvíl (pracoval např. pro skupinu Olympic), který
kapele zprostředkovává smlouvu s Pražským kulturním střediskem (dále PKS), jež jim
zajišťuje aparaturu, zkušebnu a sjednává vystoupení. Oba měli na vývoj skupiny velký vliv,
často protikladný, Kratochvíl usiloval zejména o popularizaci skupiny a finanční zisky, Jirous
28

Ibid., s. 364
Ibid., s. 374
30
Ibid., s. 359
31
Radio Free Europe/Radio Liberty neboli Svobodná Evropa, Československá pobočka v Mnichově.
32
The Plastic People Of The Universe : Texty. 1. vyd. Jaroslav Riedel. [s.l.] : [s.n.], 1997. Biografická
poznámka, s. 15.
29
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zdůrazňoval umělecké hodnoty jejich tvorby. V červenci se k PPU přidává kytarista a
klávesista Josef Janíček, kapela hraje v atraktivních prostorách (Výstavní síň Mánes, Parku
kultury a oddechu Julia Fučíka, absolvují malé turné po českých městech). Na textech písní se
podílí básnířka Věra Jirousová. Normalizační prověrky počátku sedmdesátých let se zřetelně
dotkly také umělecké tvorby. PPU museli podstoupit tzv. rekvalifikační přehrávky.33
Požadavky na „rekvalifikovanou“ kapelu obsahovaly také počeštění názvu, změnu repertoáru
a ostříhání dlouhých vlasů (na kterých si členové PPU velmi zakládali). Proto v dubnu 1970
přichází konec spolupráce s manažerem Kratochvílem, i PKS, vracení poskytnuté aparatury.
Z PPU odchází Michal Jernek a Jiří Števich. Zbytek kapely se na nějaký čas vydává do
Humpolce, kde pracují pro lesní závod a na nějakou dobu oživují hudební aktivity, coby
„humpolecká skupina The Lumberjacks“.34 Setkávají se s pozitivním přijetím publika a
dokonce vítězí v lokální soutěži rockových kapel. V září se Hlavsa a Janíček vrací do Prahy,
přibírají nové hudebníky – houslistu Jiřího Kabeše a kytaristu Paula Wilsona, Zeman zprvu za
kapelou pouze dojíždí ze Šumavy, počátkem zimy se ale do Prahy vrací natrvalo. První
koncert nová sestava odehrává 26. září, společně s kapelou Aktual. V průběhu roku 1971
absolvuje kapela několik koncertů, začátkem roku 1972 se vrací někdejší kytarista Jiří
Števich. Po červnovém koncertě ve Zruči nad Sázavou se v regionálním tisku35 objevuje první
negativní zmínka o PPU. Na konci roku odchází Jiří Števich, později také bubeník Pavel
Zeman, skupina až do počátku roku 1973 přerušuje činnost, v únoru se k nim přidává
saxofonista Vratislav Brabenec a bubeník Jiří Šula. Důležitým mezníkem v další tvorbě je
seznámení s básníkem a filozofem Egonem Bondym, jehož básně začne kapela zhudebňovat.
PPU se začínají připravovat na přehrávky, které se konají 16. května, po dvou týdnech (ač
podle tehdejšího standardu dostávaly kapely výsledky tentýž den) jim přichází zamítavé
stanovisko: „Psali nám, že předvedený písně byly morbidního charakteru a mohly by mít
negativní společenský dopad, takže nám přehrávky neudělují“36 V roce 1973 je také poprvé
zatčen Jirous, po hospodském incidentu s penzionovaným důstojníkem StB. Impulsem
konfliktu se stal zpěv slov „Zahnat Rusy-vrahy do pekel kam patří“ na nápěv písně Stáli
Sokolíci.37
33

Přehrávky byly profesionální zkoušky souboru, komise kromě hudebních kvalit posuzovala také znalosti
z oblasti hudební teorie a „kulturně-politické znalosti“. In: VLČEK , Josef. Hudební alternativní scény :
sedmdesátých až osmdesátých let. . In ALAN, Josef, BITRICH, Tomáš. Alternativní kultura. 1. vyd. [s.l.] :
[s.n.], 2001. s. 206.
34
Ibid. s. 16.
35
Konkrétně v závodním časopise Sázavan.
36
HLAVSA, Milan, PELC, Jan. Bez ohňů je underground. Praha : BFS, 1992, s. 85.
37
13. komnata Martina Jirouse : odemyká Josef Rauvolf. Česká televize, 2007, 3. minuta. Dostupný z WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/206562210800044-13-komnata/>.
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V březnu 1974 měli PPU vystoupit na festivalu v Rudolfově u Českých Budějovic,
koncert byl však ukončen policejním zásahem, několik návštěvníků bylo zbito a pozatýkáno.
Poté již kapela hraje pouze na soukromých akcích, 1. září se v Postupicích u Benešova
uskutečnil První festival druhé kultury. Undergroundové hnutí dostává jasné obrysy, jeho
postoj vyjadřuje Jirous v textu Zpráva o třetím hudebním obrození: „Cílem undergroundu u
nás je vytvoření druhé kultury. Kultury, která bude nezávislá na oficiálních komunikačních
kanálech a společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne establishment. Kultury,
která nemůže mít za cíl destrukci establishmentu, protože by se mu tím sama vehnala do
náruče. Ale která zbaví ty, kdo se k ní budou chtít připojit, skepse, že se nedá nic dělat, a
ukáže jim, že se toho dá dělat mnoho, když ti, kdo to dělají, chtějí málo pro sebe a víc pro
druhé“38
Podzemní kultura kromě dalších hudebníků (kapely DG 307, Sen noci svatojánské,
písničkář Svatopluk Karásek a další) čítala také výtvarníky a literáty. V červnu 1975 se koná
oslava svatby Milana „Mejly“ Hlavsy s Janou Němcovou, na které zahráli DG 307. Jejich
produkci ale přerušili policisté, kteří část přítomných zatkli a posléze po čtyřiceti osmi
hodinách propustili, některé sankcionovali pokutou. 21. února 1976 se pod záminkou
opožděných oslav Jirousovy svatby koná Druhý festival druhé kultury, tentokrát
v Bojanovicích, vesnici nedaleko Prahy. V polovině března začalo masivní zatýkání, pod
záminkou výtržností, které se měly udát na bojanovickém koncertě, ve vazební věznici se
ocitlo dvacet pět osob.Od dubna byli postupně propouštěni. V červnu proběhl proces
s organizátory prosincového koncertu v Přešticích – Františkem Stárkem, Karlem Havelkou a
Miroslavem Skalickým.
6. července byli za odsouzeni k odnětí svobody ve výši třicet (Havelka), osmnáct (Skalický) a
osm měsíců (Stárek). V odvolacím řízení byly tresty zkráceny o polovinu. Důvodem trestu
bylo výtržnictví, kterého se měli dopustit tím, „že umožnili v klubu SSM v Přešticích u Plzně
veřejné vystoupení Ivanu Jirousovi a dvou sólových zpěváků, Karla Soukupa a Svatopluka
Karáska, které obsahovala hrubé neslušné a vulgární výrazy.“39 Z osob zatčených po
bojanovickém koncertě bylo v červenci obžalováno čtrnáct osob, kvůli podílu na organizaci
vystoupení skupin, jejichž program byl zaměřen tak, že vystupoval neúctu vystupujících ke
38

JIROUS, Ivan Martin. Magorův zápisník. Uspořádal a sestavil Michael Špirit . Praha : Torst, 1997. Zpráva o
třetím hudebním obrození, s. 197.
39
"Hnědá kniha" : O Procesech s českým undergroundem 1976, 1977, 1980) Plzeň : mrs, 2000. s. 80. pozn.:
Kniha je dostupná v knihovně Libri prohibiti.
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společnosti a pohrdání jejími morálními zásadami, zejména soustavným opakováním
vulgárních výrazů.40
Soudní proces je nakonec veden s Ivanem Jirousem (osmnáct měsíců), Pavlem
Zajíčkem (dvanáct měsíců), Vratislavem Brabencem a Svatoplukem Karáskem (po osmi
měsících). Odsouzeni byli za protispolečenské vystupování ohrožující správnou výchovu
socialistické mládeže, používání vulgárních textů a pobuřování.41 Skutečnost, že před soudem
stanuli právě oni čtyři, si vykládali tak, že byli z původně zatčených jediní, kdo měl (alespoň
započaté) vysokoškolské vzdělání.42 Proces vyvolal vlnu nesouhlasu, spisovatelé Havel,
Kohout a Klíma sepsali petici, šířili povědomí o kauze. Václav Havel napsal dopis Heinrichu
Böllovi, ve kterém jej žádal o podporu představitelů evropské kultury43 Proces se skupinou se
jedním z hlavních podnětů pro založení občanské iniciativy Charta 77, ve které se sjednocují
dosud poměrně roztříštěné opoziční skupiny.44

3. Obraz skupiny The Plastic People Of The Universe v dobových
sdělovacích prostředcích
V této kapitole se pokusím popsat obraz kapely a okruhu lidí jim blízkých jaký
nabízely tehdejší sdělovací prostředky. Jako výzkumný materiál používám články z tehdejšího
tisku a dva televizní pořady.

3.1 Analýza novinových článků
Vybrala jsem si čtyři tituly s celostátní působností – Rudé právo, Mladou frontu,
Svobodné slovo a Lidovou demokracii. Sledované období jsem vymezila od března do října
roku 1976 ( kdy byli členové skupiny a spříznění undergroundoví umělci zatčeni, vězněni a
čtyři z nich odsouzeni). V takto vymezeném období jsem ale našla jen malý počet článků
týkajících se kapely. Proto jsem se rozhodla zkoumaný časový úsek rozšířit o první pololetí
40

Ibid.
Tajné akce StB. : Akce Bojanovice. Česká televize, 2009, 8. minuta. Dostupný z WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/409235100221008-tajne-akce-stb/>.
42
Ibid.
43
OTÁHAL, Milan. Proces s undergroundovou hudební skupinou The Plastic People of the Universe.
In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006.
s. 679.
44
„Bezprostředním podnětem na cestě k Chartě bylo setkání lidí různého věku a názorů u soudu s hudební
skupinou Plastic People of the Universe na podzim 1976, kde si přítomní uvědomili důležitost širokého
41
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roku 1977 (u všech čtyř titulů) na základě předpokladu, že v rámci mediální kampaně proti
Chartě 77 se psalo také o undergroundové kultuře, jelikož spolu tyto fenomény úzce
souvisely. Tento předpoklad byl ovšem mylný – články o PPU ani jiných undergroundových
skupinách se v souvislosti s Chartou neobjevovaly.
Při analýze textů z novin jsem se zaměřila na charakteristiky, které jsou členům
připisovány, na to, jaké negativní jevy jsou s jejich působením spojovány, jakým způsobem
jsou v článcích prezentováni.

3.1.1 Rudé právo
8. dubna 1976 přineslo Rudé právo článek „Zbytečná starost“45 v rubrice
„Poznámka“. Začíná větou: „Některé sdělovací prostředky jsou neúnavné ve vymýšlení
pomluv a výmyslů na adresu socialistického Československa.“ V ČSSR má dle tiskové
kampaně vládnout bezuzdný teror, psát se mělo o zatčení „opozičních umělců“ – fakta
v zahraničním tisku předložená ale měla být dle Rudého práva přitažená za vlasy jako vždy.
K zatýkaní došlo, jednalo se o osoby, které se vyhýbaly poctivé práci, dopouštěly se
výtržnictví a dalších trestných činů. Jako beatové kapely měly „naprosto propadnout“ u
kvalifikačních zkoušek. Pořádali podvodná vystoupení která „se zvrhla v orgie a výtržnosti
narušující klid a pořádek v městech a obcích“. Jsou uvedena jména obou kapel „Plastičtí
muži z vesmíru“ (žádná zmínka o originálním názvu) a DG 307, coby zkratka diagnózy
„neurotické potíže pod vlivem nepříznivých okolností (jak dle autora ví každý lékař a sestra).
Dehonestace zatčených pokračuje a nabírá na intenzitě – řada „umělců“ má za sebou soudní
tresty, většina prošla psychiatrickým léčením v důsledku nadměrného požívání drog. (s
psychiatrickým léčením někteří členové zkušenost skutečně měli, žádný z nich ovšem
v důsledku užívání narkotik). Přes několikaletou výchovnou snahu a peněžité sankce si ovšem
nedali říct. Hudební kvality jejich tvorby jsou opětovně zpochybněny: na Západě se možná
považuje za umění „sólo na hoblík; třískání na činely spojené dámskou podprsenkou; tlučení
do výfuku auta nebo štípaní dříví a házení polínek mezi většinou mladistvé obecenstvo“. „Prý
se tomu říká třetí kultura“ (underground byl ovšem znám coby kultura druhá). „My tu o ni
nestojíme“ vymezuje se autor a s ním pomyslně i celá společnost proti vyvrhelům. „Ani o to,
společenství lidí pro příští opoziční akci“ In CÍSAŘOVSKÁ, Blanka. Charta 77. In Slovníková příručka k
československým dějinám 1948-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 667.
45
Zbytečná starost. Rudé právo. 8.4.1976, roč. 56, č. 84, s. 7.
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aby se někdo předváděl s bezduchými texty hemžícími se vulgarismy a nabádáním k činům,
které se příčí našim zákonům“ – vymezení je upevněno, vulgarismy ani nabádání však není
nijak konkretizováno (narozdíl od barvitého výčtu netypických způsobů hudební produkce).
Na Západě proto mohou tuto kauzu „pustit z hlavy“, skuteční umělci jsou v bezpečí, cítí se
jako pevná součást lidu. Pro inkriminované jedince však hudba byla pouze „průhledným
pláštíkem k soustavnému porušování zákonů“ – a proto se ze svých činů musí odpovídat, tak
jako kdekoliv na světě. Po výrazném odsudku uměleckých kvalit zatčených, kteří jsou
hudebníky pouze uvozovkách, je jejich tvorba dokonce označena za pouhou záminku
nezákonné činnosti. Jsou označováni jako problémové osoby , které se vyznačují potížemi se
zákonem, psychické problémy, pochybnou pracovní kázní (přitom dobrá pracovní morálka
byla v té době považována za jednu z nejvyšších ctností), drogovými excesy a orgiemi –
policejní postih je tedy v článku ospravedlněn a kampaň západních médií odmítnuta jako
zcela neopodstatněná.

24. září 1976, den po vynesení rozsudku, se v Rudém právu objevuje stručný článek
s titulkem „Odsouzení výtržníků“46 ve kterém se uvádí jména odsouzených, udělený trest a
jeho zdůvodnění - výtržnictví ve spolupachatelství - i s číslem příslušného paragrafu: § 9/2 a
§ 202/1,2 trestního zákona. Od ostatních zpráv s motivem výtržnictví, které jsou jinak
v Rudém právu poměrně běžné, se ale článek liší – není zařazen do rubriky „Z černé kroniky“,
má větší formát i titulek, samotný průběh trestného činu není nijak blíže popsán. Neobvyklé
také je, že jsou uvedena plná jména souzených. Jako zdroj je uvedena ČTK.

25. září 1976 byl na straně dva, věnované domácímu dění, uveřejněn rozsáhlý text
s titulkem „Na lavici obžalovaných výtržníci“47 z pera Jarmily Houfové. Hlavním nosným
motivem článku je příkrá reakce na ohlas, který proces s členy kapely vyvolal v západním
tisku. (za všechny tituly je citován francouzský deník Libération) Rozsudek je nahlížen jako
spravedlivý trest za výtržnictví. Není ovšem popsáno, jakým jednáním byla skutková podstata
činu výtržnictví naplněna. Dále se píše, že ono výtržnictví bylo opakované, organizované a
prováděné ve skupině. Mělo budit veřejné pohoršení a vést k mravnímu narušování. Tvorba

46
47

Odsouzení výtržníků. Rudé právo. 24.9.1976, roč. 57, č. 228, s. 2.
HOUFOVÁ, Jarmila. Na lavici obžalovaných výtržníci. Rudé právo. 25.9.1976, roč. 57, č. 229, s. 2.
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obou skupin (PPU a DG 307) je ostře odsuzována jako oplzlá a sprostá, jako „třískání, ječení
a nepředstavitelné řvaní, které ani nejde vydávat za hudbu“
Píše se o nich jako o hudebnících v uvozovkách, jejichž produkce nebyla komisí PKS
uznána za dostatečně kvalitní. Nebo na jiném místě: „Avšak to, co provozovali, snad ani
nejtolerantnější člověk nemůže nazvat uměním“. Osoby odsouzených i činnost obou kapel
jsou marginalizovány. „Většině našich lidí, kteří mají rádi hudbu i většině mladých ctitelů
beatové muziky, jsou přirozeně jména odsouzených zcela neznámá“ Polarizace mezi
konformní společností a zavrženíhodnými odpadlíky je výrazná. (použitím zájmena naši,
které se dále v článku několikrát opakuje, důrazem na slovo „většina“, konstatováním že
neznalost jmen potrestaných je přirozená) Nebo, jak se lze dočíst na konci třetího sloupce,:
„Vždyť co ví západoněmecký, francouzský americký či italský čtenář o jakémsi Jirousovi,
Karáskovi, Brabencovi či Zajíčkovi?“ Jako strůjci matoucí kampaně v zahraničním tisku jsou
uváděni „exponenti pravice, kteří nenávidí naše zřízení“, jmenovitě Havel, Kriegel, Mlynář a
jim podobní, kteří využili bezvýznamné osoby z hlubin kulturní spodiny ve svém
dlouhodobém úsilí o narušení stability socialistické společnosti. Kauza PPU byla zneužita
k protičeskoslovenské kampani v západních zemích: „Hodí se jim to k tomu - a to právě pro
poměry ve vlastních zemích - aby odváděli pozornost lidu od tíživých problémů současných
životních nejistot, jež jim způsobuje všeobecná kapitalistická krize, aby omluvili morální
marast, všeobecný úpadek a všechny neduhy dnešní kapitalistické společnosti.“
Rocková hudba sama o sobě není problém – v ČSSR prý působí na tisíc čtyři sta
beatových skupin, z nichž většina vystupuje veřejně a není omezována - mládež si ji může
dosyta užívat. Strana si váží umělců, kteří chápou společenské poslání své práce a usilují o
výchovu socialistického člověka. „Každý, skutečný tvůrce, který svým uměním povznáší
člověka, tříbí jeho umělecké vnímání a estetický cit, se může plně uplatnit“ Čtenář je tak
opakovaně ujištěn, že je ve společnosti vše v pořádku, status quo upevněn, či dokonce
posílen kontrastem s chuligány, kteří se snaží infikovat mládež, „tím co každý slušný člověk
odsuzuje“ a co má negativní vliv na duševní zdraví. Výrazná je také příkrá kritika západní
společnosti a poukazování na její tíživou sociální situaci, jeden z leitmotivů dobové
žurnalistiky.
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3.1.2 Lidová demokracie
8. dubna 1976 je v Lidové demokracii otištěn krátký článek „Pomluvy a skutečnost“48
reagující na zprávy o zatčení „opozičních umělců“ v zahraničních listech. Zatčeni však dle
autora byli členové „hudebních skupin“ při jejichž „vystoupení“ docházelo k výtržnostem.
Také LD zdůrazňuje, že „většina z nich byla v minulosti trestána a mnozí prošli
psychiatrickým léčením“ „Téměř všichni holdovali drogám, omamným látkám alkoholu.“
Poukázáno je také na jejich neúspěch u kvalifikační komise a tím pádem ztráta oprávnění
veřejně vystupovat. „Ostatně, jejich produkce neměla s kulturou vůbec nic společného“ –jak
novináři viděli na záznamu, kteří o sobě „muzikanti“ sami natočili.
Marginalizace hudebních kvalit undergroundových skupin je velmi výrazná, servítky
jdou stranou i v líčení hudebníků samotných (to co bylo v ostatních článcích stejného data jen
naznačeno, je nyní řečeno zcela explicitně) - jsou výslovně nazváni „zkrachovalými
vysokoškoláky, individui často měnícími zaměstnání, osobami snažícími se zaujmout jen
primitivní vulgárností.“ Proto při mnoha jejich „vystoupeních“ zasahovala Veřejná
bezpečnost. Navzdory pokutám a varováním k „výtržnostem, materiálním škodám,
narkomanii atd. – tedy zjevnému a opakovanému porušování platných československých
zákonů“ docházelo i nadále. To bylo oprávněným důvodem k represivnějšímu zásahu.
V tomto světle se pak kampaň západních listů jeví jako zcela absurdní – je dobře známo, že
proti podobným „extravagantním skupinám narušujícím veřejný pořádek“ postupují
kapitalistické země mnohem tvrději.

24. září 1976 se i v Lidové demokracii objevuje krátká noticka s titulem „Odsouzeni
za výtržnictví“,49 velmi podobná zprávě, která ve stejný den vyšla v Rudém Právu, pouze
s tím rozdílem, že křestní jména aktérů jsou zkrácena iniciálou.

48
49

Pomluvy a skutečnost. Lidová demokracie. 8.4.1976, roč. 32, č. 84, s. 4.
Odsouzeni za výtržnictví. Lidová demokracie. 24.9.1976, roč. 32, č. 228, s. 4.

- 17 -

3.1.3 Mladá fronta
8.dubna 1976 byl uveřejněn článek „Refrénem byly výtržnosti“50 podepsaný zkratkou
(jd.) Reaguje na tiskovou konferenci z předešlého dne, na které se probíral případ zatčených
umělců a ohlas na něj v zahraničním tisku. Západní zpravodajství je označeno za překroucené,
hudebníci jako amatéři - jen jeden z nich měl hudební vzdělání, navíc nedokončené. Jejich
vystoupení měla končit „výtržnosti i orgiemi s požíváním drog a omamných látek, ničením
majetku atd.“ Poukazuje se na fakt, že byli členové skupiny trestáni již v minulosti, většina
z nich měla projít psychiatrickým léčením. Jsou označováni za neúspěšné vysokoškoláky a
osoby často střídající zaměstnání. Úroveň jejich hudební produkce je opakovaně
zpochybňována – jejich již zmíněným amatérstvím a používáním velmi podivných hudebních
nástrojů – „činely svázané podprsenkou, startování motocyklu, kovová trubku a podobně“.
Západní země, které je v tisku označily za opoziční umělce ve skutečnosti proti podobným
výtržnostem narušujícím veřejný pořádek postupují mnohem ostřejším způsobem.
Zdůrazňováním neúspěchů a marginalizací hudebních kvalit jsou tak zatčení umělci
vylíčeni jako hrstka ztroskotanců a problémových jedinců. Kapitalistická propaganda jejich
případ zveličila, z pouhých výtržníku udělala „opoziční umělce“.

24. září 1976 přináší zprávu o rozsudku také Mladá fronta, na straně číslo sedm.
Titulek článku je „Odsouzení výtržníci“51 Formou i obsahem je článek skoro stejný jako
ostatní články informující o rozsudku, jen není uveden žádný zdroj či autor.
16. října 1976 byl v Mladé frontě uveřejněn článek „Tučná dávka hrubosti“.52
Autorem je Zdeněk Hrabica. V úvodu pojednává o západní propagandě, která se v posledních
dnech rozpoutala okolo procesu se čtyřmi výtržníky. Cituje V. I. Lenina „Jedné metody
buržoazní tisk vždy a ve všech zemích nejvíce používá a tato metoda spolehlivě působí. Lži,
dělej rozruch, křič, opakuj lež - něco z toho vzejde.“ Projevili se i „exponenti poúnorové a
posrpnové emigrace“ a „někdejší činitelé pravicového revizionismu a oportunismu“
50

Refrénem byly výtržnosti : Výmysly západní propagandy a zatčení skupiny "umělců". Mladá fronta. 8.4.1976,

roč. 32, č. 84, s. 7.
51

52

Odsouzení výtržníci. Mladá fronta. 24.9.1976, roč. 32, č. 228, s. 7.
HRABICA , Zdeněk. Tučná dávka hrubosti : Výtržnost, která se ocitla před soudem. Mladá fronta.

16.10.1976, roč. 32, č. 247, s. 7.
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(jmenováni jsou Havel, Kriegel a Mlynář). I v tomto článku, mluví-li se o odsouzených, je
slovo hudebník důsledně označeno uvozovkami. Kvalitu jejich tvorby hodnotí jako klesající,
nedosahující norem, které „platí pro každé hudební těleso, které veřejně vystupuje před
publikem“ (proto nebyli komisí PKS uznáni za hodné veřejné produkce). Přesto ale sjednali
několik koncertů, nechali si draze zaplatit (2000,- Kčs). Jejich produkce však byla
„vulgárností nehrubšího zrna“ a proto byli donuceni k odchodu. Účastníci akcí, na kterých
PPU zahráli, si měli stěžovat a upozorňovat, že taková činnost je na úkor „všech beatových,
které se těší oblibě mezi mladými“. (široká obliba beatové hudby mezi mladými a velký počet
skupin, které ji v ČSSR hrají, je v článku zmiňována opakovaně) Objevuje se nepřesnost –
PPU měli dle autora působit již od roku 1967 (kapela však byla založena v září 1968, jak
uvádím v první kapitole).
Hudba PPU a DG 307 je diskreditována o něco pádněji než v Rudém právu. „Před
soudem se neocitlo umění, vždyť v daném případě o ně ani nešlo. Před soudem bylo souzeno a
odsouzeno výtržnictví a chuligánství, které se dostalo do rozporu se zákony našeho státu.“ To
bylo pro „různé lidi na Západě“ záminkou pro neoprávněné vměšování. Západní země čelí
finanční krizi i úpadku morálního života, „libují si v rozvoji narkomanie, sexuální
nevázanosti, dekadenci“ Je citován

západoněmecký deník Süddeutsche Zeitung a

francouzský list Figaro53 Ozval se prý i H. R. Kirsch, přeseda Mladých deokratů NSR:
„Rozzlobil se, že je odsouzená výtržnost je v rozporu s „duchem Helsink“54
Dle slov autora článku by ale Kirsch „nebyl příliš nadšeným obdivovatelem
"výtržnosti", kdyby jeho soukmenovci pěli písně á la těch výtečníků, které československý
lidový soud pro výtržnost odsoudil.“ Následuje ukázka z písně odsouzených s názvem Malý
soukromý koncentrák ... “Až si koupím jednou koncentrák/ a vyberu si do něj oběti pak ztýrám
všechny sviňáky/ jenž jsou mi k smrti prokletí/. Všechny ty svině zkurvený/ měly by u mně
přísný řád/ k smrti bych je tu utahal/ tuhle svobodu nemám příliš rád.“ (PPU, DG 307 ani
Svatopluk Karásek ale tuto píseň ve svém repertoáru nikdy neměli)
Dále autor zmiňuje odborníky na revoltující mládež, kteří se v krizových letech 1968 –
1969 zabývali „tzv. Beat generation“. Proces s undergroundem se jim prý hodí do jejich
koncepce o nepokojích mládeže. (kdo je oněmi „odborníky“ míněn se ovšem čtenář nedozví).
53

V Süddeutsche Zeitung se mělo psát, že „režim dal za vyučenou všem kdož chtěli tančit podle západní

kytary“, Figaro „zahořekoval, že před soudem se ocitli nikoli výtržníci, ale čtyři nekonformní hudebníci.“
Příslušné články se mi bohužel nepodařilo dohledat.
54

Tzn. Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaný 1. srpna 1975 v Helsinkách.
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Článek končí odstavcem s mezititulkem „Úcta k člověku“. Socialismus je popisován
jako systém poskytující velký prostor talentům a kulturním hodnotám: „Politika
Komunistické strany Československa, znovu vyjádřená v přijatých závěrech XV. sjezdu KSČ,
je důsledně založena na tom, aby se všestranně rozvíjely ty nejlepší stránky lidské osobnosti, k
nimž kultura a umění výraznou měrou přispívají.“ Narozdíl od západní kultury zatížené
touhou po zisku a morálním bahnem. Obhajoba ryzích socialistických hodnot je odhodlanější
než v článku z Rudého práva. Autor píše: „Usilujeme o to, abychom podněcovali ty nejlepší
vlastnosti, které člověk má; socialistická kultura a umění jsou oním mocným prostředkem,
který dává lidem křídla v jejich zápase za nové a ušlechtilé cíle“ nebo „Patříme k těm
zemím, v nichž se dostává plné kulturní a umělecké svobody tvůrcům i nejširším lidovým
masám“. Opět se objevuje motiv polarizace my vs. oni, umocněný použitím první osoby
plurálu nebo větami typu: „...kterou náš soud a konečně i každý, kdo se s podobnými
hrubostmi setkal, po zásluze odsoudil a odmítá.“. Tentokrát je ale těžiště onoho „oni“ spíše za
západními

hranicemi.

Stabilita

a

správnost

československé

kulturní

politiky

je

nezpochybnitelná:
„Plně se mohou uplatnit a uplatňují nejrůznější umělecká tělesa a tisíce beatových
skupin. Leč podobné výtvory hrubosti, jaké nám předváděli ti, kteří se ocitli před soudem,
nebudeme nikdy za umělecké projevy považovat, nemají totiž s uměním nic společného.“

3.1.4 Svobodné slovo
8. dubna 1976 byl na straně číslo čtyři otištěn článek s titulkem „Podaření
"hudebníci"“55 podepsaný zkratkou (hod). Novinářům byl promítnut film, na kterém zatčení
výtržníci sami sebe zachytili jako „polonahé nebo velmi svérázně oblečené osoby, produkující
zvuky pomocí hudebních nebo jiných nástrojů“. (zmíněna je podprsenka a kus roury). Západní
listy je však nazývají „opozičními“ umělci. Pracovníci VB však novinářům odhalili důležitá
fakta – pouze jeden ze zatčených nich měl hudební vzdělání a to jen částečné, kapely neprošly
kvalifikací a tak nemohly hrát veřejně. Proto pořádaly akce na venkově, pod záminkou svateb.
Měli se na nich dopouštět „výtržností, ničení cizího majetku, požívaní drog atd.“ Přes
opakovanou intervenci Veřejné bezpečnosti a upozornění na nevhodnost jejich počínání však
v těchto aktivitách pokračovali a navíc lákali mnoho mladých zvědavých lidí. Členové kapel
jsou nahlíženi jako hudebníci v uvozovkách, jedinci již v minulosti trestaní, či intervenovaní
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v psychiatrických léčebnách. Represivní zákrok VB tedy byl oprávněný a zahraniční tisková
kampaň je bagatelizována a označena jako pouhý pokus západních imperialistů o umělý
rozruch. Který je, s přihlédnutím ke způsobu, jakým s podobnými narušiteli veřejného
pořádku zachází kapitalistické země, značné absurdní. Stejně jako v článku v Mladé frontě ze
stejného dne jde především o legitimizaci policejního zákroku podpořenou negativní
prezentací zatčených a o odmítnutí reakce západních médií.
24. září 1976 vyšel na sedmé straně krátký článek s titulkem „Vynesení rozsudku“56
Je velmi podobný krátkým zprávám, které se toho dne objevily ve všech ostatních
sledovaných periodikách, je uváděno plné příjmení odsouzených, křestní jména jsou zkrácena
iniciálou. (stejně jako u všech ostatních titulů v rozporu s obvyklou praxí krátit příjmení
pachatelů trestných činu iniciálou a uvést plné křestní jméno) Ivan Jirous je chybně označen
jako J. Jirous.

3.2 Analýza audiovizuálních obsahů
Vzhledem k malému počtu relevantních novinových článků jsem se rozhodla
zkoumaný materiál rozšířit o dva televizní pořady z roku 1977 a 1978. Prvním je dokument
Atentát na kulturu, který se zabývá odsouzenými hudebníky. Druhým je jeden z dílů seriálu
Třicet případů majora Zemana, epizoda č. dvacet devět, Mimikry. Ačkoliv není nikde
explicitně řečeno, že je děj inspirován PPU, existuje několik paralel, které rozvíjím v oddílech
3.2.2. V obecném povědomí jsou Mimikry s PPU spojovány, v minulosti se v tomto smyslu
vyjádřil také herec Jiří Lábus, který v analyzované epizodě účinkoval.57 Dokonce se traduje,
že někteří návštěvníci koncertů po PPU vyžadovali skladbu Bič Boží, kterou se proslavili
hrdinové seriálu.58
55
56
57

Podaření "hudebníci". Svobodné slovo. 8.4.1976, roč. 32, č. 84, s. 4.
Vynesení rozsudku. Svobodné slovo. 24.9.1976, roč. 52, č. 259, s. 7.
V rozhovoru pro časopis Respekt na otázku „Samotný seriál možná ne. Ale problém je v tom, že zobrazoval a

kriminalizoval postavy reálných lidí, kteří tehdy neměli nejmenší šanci se bránit. Platí to mimochodem i pro tu
vaši postavu.“ Jiří Lábus odpovídá: „To je pravda. Nemohu říct, že bych Plastic People znal, měl jsem snad o
nich jakési povědomí, ale vím, že to není omluva.“ in PEŇÁS, Jiří. Proto, že jsme herci. Respekt. 29.11.1999,
roč. 9., č. 24., s. 18.
58

ČINÁTL, Kamil, ČINÁTLOVÁ, Blanka. James Bond a major Zeman : Ideologizující vzorce vyprávění. Petr
A. Bílek. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2007. Zeman - Rudý gentleman, s. 44.
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3.2.1 Atentát na kulturu
je název publicistického pořadu, který o PPU a DG 307 natočila Československá
televize. Není opatřen titulky, co se týče autorů, je v archivních materiálech České televize
uvedeno pouze jméno režiséra: Ladislav Chocholoušek.59 Odvysílán byl 8. června 1977 na
prvním programu ČST. Začíná záběry na výkladní skříň obchodu s hudbou, kamera zabírá
několik vystavených desek. Další záběr ukazuje obchod zevnitř, mladí lidé si pouští desky. V
pozadí je slyšet tlumená hudba, přidává se hlas komentátora: „Prý je u nás zakázána rock 'n'
rollová hudba“ (z tónu jeho hlasu lze vyčíst nadsázku). Střihem se divák dostává do ulic
západního Berlína, slyší změť hlasů a hudby. Komentátor mluví o lživé kampani, která se
rozpoutala v západním tisku v reakci na uvěznění a odsouzení čtyř hudebníků. Coby ilustrace
slouží titulky příslušných novin. PPU jsou nazývání propagandistickou západní kapelou, která
pod taktovkou dirigentů Kohouta, Havla, Patočky a Mlynáře posloužila k přípravě půdy pro
pamflet Charta 77.
Další sekvence je věnována profilu kapely – kamera postupně zabírá

fotografie

(černobílé, pasového formátů), moderátor komentuje slovy: „Trnitá bývá cesta vzhůru a
kdyby Ivan Jirous, Pavel Zajíček, Svatopluk Karásek a Vratislav Brabenec nedopustili
trestného činu výtržnictví a kdyby se právě toto výtržnictví nehodilo do krámu hrstce
zaprodaných provokatérů, byli by bez reklamy dodnes“
Mluví se o nich jako „Plastických mužích z vesmíru“, kapele provozující podivnou
hudbu, bandě výtržníku, kteří se jednou spustili až příliš a bylo proto náležitě potrestáni.
Čehož ale využily známé podvratné živly, aby z nich udělali „politické mučedníky“. „Hrstka
profesionálních pomlouvačů“ jako Mlynář a Kriegel vydala zahraničnímu tisku svědectví o
útlaku nekonformních mladých. Dále je diváku přiblíženo o co vlastně v tvorbě kapel jde:
záběr na strojopisný text písně Atentát na kulturu, komentátor jej předčítá: „Rozkopte obrazy
spalte si knihy, divadla ať srovnaj buldozery. Zahoďte všechno co má nějakou cenu, spáchejte
atentát na kulturu.“ (píseň Atentát na kulturu je ale dílem Milana Knížáka, žádný z aktérů
kauzy se na ní nepodílel).
Následují záběry ze setkání několika lidí pálících knihu, z přítomných lze identifikovat
pouze Jirouse (jak komentátor uvádí, jedná se o akci, kdy výtržnici spálili knihy Bohumila
Hrabala, na protest proti jeho souhlasu s novou komunistickou politikou po roce 1968)
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Dále následují záběry z koncertu DG 307, textu není úplně dobře rozumět, jde ovšem
rozeznat několik slov, mimo jiné „poserem“. Karásek, několikrát označovaný jako „bývalý
duchovní“, měl údajně procestovat Západ aby pak svým kumpánům podal svědectví o
rockové hudbě za hranicemi - ta je líčena jako prostopášná, hlučná zábava, spojená s
užíváním drog. Rocková hudba je nahlížena jako zdroj masových nepokojů, jako způsob,
kterým mladí lidé ze západních zemí unikají od neutěšené sociální reality. Padají výrazy jako
antispolečnost nebo akustické narkotikum. A právě to mělo učarovat Ivanu Jirousovi,
zvanému Magor, který sepsal text Zpráva o třetím hudebním obrození, v němž popisuje
socialistickou společnost jako duchovní ghetto a ve které vyzývá k její destrukci. Pro další
ilustraci je uveden úryvek z básně Pavla Zajíčka (titulovaného jako básník s břitkým perem)
„Bratři a sestry - buďte volný - volný v lásce i sexu - odevzdejte svou duši ďáblu - nebojte se
LSD - bratři a sestry - pijte a radujte se“ (tento text ale Zajíček nenapsal). Následuje líčení
činnosti PPU na zámku Houska (Karásek tam pracoval v depozitáři), kde se „nahrávalo,
milovalo, fetovalo i pilo a chystalo velké tažení“. Dále jsou popisovány aktivity Jirouse jako
manažera kapely, který s propadlou legitimací Svazu výtvarníku domlouval PPU koncerty.
Mluví se o jejich účinkování na společenském večeru písecké průmyslovky, kde vzbudili
všeobecné pohoršení.

Komentátor cituje „otřeseného studenta, který se podílel na

organizaci“. Ten popisuje členy kapely jako špinavé, zarostlé muže, kteří neměli povolení k
vystupování a způsobili svým hraním šok všem přítomným. Načež byli vykázáni. Jirous byl,
slovy komentátora, ovšem natolik drzý, že zorganizoval další štaci – tentokrát ve Zruči nad
Sázavou. Mluví se také o komunitě příznivců PPU, kteří se koncertů účastnili, a to jako o
nezvaných hostech, houfu souputníků složeném ze „ztracených synů a dcer“. Tato akce měla
negativní ohlas v závodním časopise Sázavan, kde vyšel článek s titulem „O podobné umění
nestojíme“ - noviny jsou ukázány, komentátor cituje část článku, kde se o PPU píše jako o
pochybných, nevkusných a vulgárních osobách.
Následuje další ukázka z tvorby PPU, dokonce označena coby slogan kapely:
„Zahoďte mozky - zahoďte srdce - zahoďte vše, co vás dělá člověkem - staňte se prasetem...“
- dále prý již kvůli slušnosti citovat nejde. (opět je ovšem jedná o text Milana Knížáka)
Poté co již veřejné vystupovaní nebylo možné, si Jirous našel „novou živnost“ začal
pořádat koncerty soukromé, v rámci posvatebních veselic. Dle komentátorových slov ale
„svatebčané utekli sotva co uzřeli“. Divák zatím sleduje záběr z koncertu, na několika
59

Jméno Ladislav Chocholoušek se objevuje také v krátkometrážním filmu Fotografové (etuda FAMU z r.
1964). Účinkoval v něm jako herec. Žádné jiné údaje se mi nepodařilo zjistit, nemohu tedy s jistotou určit, zda
jde o stejnou osobu.
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záběrech je vidět sedící publikum, několik přítomných popíjí pivo, baví se spolu, pár lidí
tančí. Divák se dozvídá že „tento podnik se Jirousovi zalíbil natolik, že se oženil sám“ - je
ukázána skupinová fotografie na Karlově mostě s nápisem „Magor's wedding“ a datem 21. 2.
1976, která sloužila jako pozvánka na Jirousovu svatbu. Svatba měla být ale pouze záminkou
pro nelegální akci na kterou Jirous sezval své „takzvané přátelé“ - festival druhé kultury.
Následují další záběry kapely a publika provázené slovy: „Čeho je moc, toho je příliš. A v
Bojanovicích bylo moc všeho“. Produkce byla prý obskurní, oplzlá a nevkusná, konzumovalo
se pivo i silnější nápoje. V průběhu večera se měl tento stav stále zhoršovat - to ale již
v dokumentu není, kameraman údajně raději odešel. (Průběh výtržnosti, za kterou byli
přítomní zatčeni tedy není nikde zaznamenán). Zneklidnění svatebčané pak měli zavolat státní
bezpečnost. Poté se dění opět přesouvá do západního Berlína, kde mělo dojít k demonstraci na
podporu „Magora a spol.“ kterou zorganizoval „Mlynář a spol.“ - doprovázeno záběry
postávajícího hloučku lidí s transparentem.60 Dále je ukázán způsob, jakým se Západ
vypořádává s rockovou hudbou – při sebemenší známce nepokojů nastupují obušky –to je
ilustrováno záběry policistů zakročujících proti davu mladých lidí, není řečeno o jakou akci se
jedná. Přitom však západní noviny dělají senzaci z odsouzení několika výtržníků v
Československu.
Poté dochází k přímému propojení PPU s Chartou 77 – Karásek a Brabenec se stali
jejími signatáři. To vede komentátora k závěru, že o hudbu v této kauze vůbec nešlo, cílem
byla podvratná činnost ke které se spojili bezvýznamní výtržníci s nechvalně známými
osobami. „Inu, vrána k vráně sedá“
Obraz se vrací zpátky do obchodu s deskami z počátečních záběrů, kde mladí
poslouchají desky (v záběru na obaly desek lze zahlédnou několik zahraničních interpretů
jako The Beatles nebo Stevie Wonder). Což má sloužit jako doklad skutečnosti, že si mladí
občané ČSSR mohou svobodně užívat hudby, dokonce i západního rocku, veselit se a tančit.
Dokument je zakončen zvoláním:

„Jen podle západní propagandy

a odpadlíku tančit

nebudeme. Nikdy!“

Atentát na kulturu vylíčil členy PPU jako vulgární jedince oddávající se sexuální
nevázanosti a drogám, věnující se společensky nepřijatelné tvůrčí činnosti. Kteří byli západní
propagandou využiti k vyvolání falešné senzace, společně s iniciátory Charty 77 usilovali o
60

Z nápisů na transparentu se mi podařilo identifikovat pouze „Rock music“, nemohu tedy specifikovat, o jako

akci šlo.
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protistátní činnost. Vše je opět porovnáno se standardním chováním (vyjádřeným záběry z
hudebního obchodu). Život v

socialistické společnosti je ukazován jako spořádaný a

harmonický. Odpadlíci a západní imperialisté jej nemohou narušit. Důležitou složkou je hlas
komentátora, který patřičně zdůrazňuje dopad sdělení – o PPU a jejich tvorbě mluví znatelně
opovržlivým tónem, o reflexi kauzy v zahraničních médiích pochybovačně a zlehčujícím
způsobem, místy až blahosklonně. Použije několik lidových rčení. Když se ale naopak
dostává k jistotám socialistického života, je jeho hlas pevný a neústupný.

3.2.2 Mimikry – devětadvacátá epizoda seriálu 30 případů Majora Zemana
Seriál byl vytvořen na politickou objednávku – na úplném počátku byla myšlenka
FMV (Federální ministerstvo vnitra) na využití televize pro propagaci svého resortu.61 Na
tiskovém odboru FMV padlo několik návrhů, jasné obrysy přišly až s námětem majora Leoše
Jirsáka (redaktor HRABB – hlavní redakce armády, bezpečnosti a brannosti) a spisovatele a
filmaře Jaroslava Šikla, který byl v roce 1973 rozpracován do ideového návrhu, kdy již mezi
autory figuruje také Jiří Procházka, dramaturg HRABB. Tento návrh byl blíže rozváděn,
přepracován a transformován do jednotlivých scénářů, na kterých se pod dohledem vedením
příslušníku HRABB podílelo více autorů.62 Samotné natáčení začalo v březnu 1974. První
vysílání seriálu se setkalo s diváckým úspěchem, sledovanost se pohybovala okolo devadesáti
procent, divácké hodnocení bylo kladné, na stupnici 1-10 udělili diváci známku 7. Jako
možné důvody takového úspěchu jsou uváděny: malá konkurence (diváci měli k dispozici jen
dva televizní programy) kvalitní herecké obsazení, nebo narativní postupy převzaté z
„červené knihovny“ (co se Zemanova životního příběhu týče).63
Samotná epizoda Mimikry se dočkala sledovanosti 93% a hodnocení 7,1 (měření
tehdy probíhalo formou „programových deníčků“ které vyplňoval pětisetčlený vzorek dospělé
populace).64 Námět dodal plukovník Jan Kovář, náčelník tiskového odboru FMV.
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Epizoda Mimikry byla natočena v roce 1978. Její děj se odehrává v roce 1972.
Hlavními hrdiny jsou členové hudební skupiny Mimikry (nápadně podobní undergroundovým
kapelám, z nichž nejznámější PPU jsou považováni za předobraz Mimiker) Jsou vykresleni
jako neupravení, psychicky nevyrovnaní jedinci, značně cyničtí a bezcharakterní - v úvodní
části nechávají dívku, která upadla do bezvědomí, ležet v parku. Pár hodin poté se major
Zeman od svého spolupracovníka dozvídá, že mladá dívka zemřela na zástavu srdce a v jejím
organismu byly objeveny stopy toxických látek (heroin a marihuana). Major Zeman se osobně
vypravuje oznámit tuto skutečnost rodičům dívky. Setkává se s její matkou – přívětivou
ženou, která mu o dceři ochotně vypráví. Problémy se u dívky objevily dříve – v souvislosti
s dražbou magnetofonových pásek. Do té doby byl dívka bezproblémová, skvěle vychovaná,
prospívala ve škole, věnovala se sportu.. „To ta muzika, ta jí popletla hlavu“ říká matka
doslova.
Na scéně se objevuje Karel Vondřich (známý též jako „Vulgo Kájík“) a postupně
odhaluje svůj plán – provést ozbrojený únos letadla na trase Praha – Mariánské lázně a dostat
se tak do Mnichova. Vidina potenciálních problémů zapříčiněných smrtí předávkované dívky
přesvědčí „Mimikry“ ke spolupráci.
Zatímco únos plánují, je dále odkrýván jejich charakter – mluví nespisovně, hovorově,
chvílemi používají obhroublé výrazy. Mají potíže s pracovní morálkou – na frontmana kapely
Chozého65 Borůvku si jeho nadřízený stěžuje, jiný člen kapely zas má být vyučeným
instalatérem, živí se však jako řidič popelářského vozu a „často mění firmy“. Holdují
alkoholu, zejména tvrdému. Užívají drogy – marihuanu a také jinou, neurčenou drogu, kterou
si aplikují nitrožilně (v úvodu se mluví o heroinu, zobrazena je však tekutá substance).
Prožitek změněného vědomí je ztvárněn poněkud bizarně. Mimikry jsou ale především
čtyřčlenná kapela (dva muži, dvě ženy, v nástrojovém složení kytara, baskytara, bicí,
klávesy). Jejich velký hit se jmenuje Bič boží a zpívá se v něm například:
„Sajme z mrtvých drog Drofár, taliman, voko, ksicht Zlatej písek, zlatý kamení Krtiny
a smaragdovej prach. Kosti, kůže, lejno, vítr, mrak. To všechno je mámení, protože jednou
stejně v prachu lehnou. A červi se rozlezou. Bič boží, Bič boží, Bič boží je vyžene!“ - dále je
v seriálu několikrát zdůrazněno, že jde o biblické texty. Jsou také poměrně ziskuchtiví – po
odehrání koncertu si stěžují nad dobrovolným vstupným si jedna z dívek stěžuje „Šest kilo
šedesát, dávaj málo, je to bída“
65
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přezdívky, zejména ve spojení s příjmením Borůvka.
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Nastává dějový zvrat – do běhu událostí zasáhne Zemanova dcera Lída, která je ve
stejném věku jako dívka umírající na začátku epizody. Zeman ji o případu vypráví a využije jí
a jejího přítele Ivana, aby přinesli svědectví z koncertu Mimiker. Oni se ovšem rozhodnou
pátrat dále „na vlastní pěst“, Ivan navštíví byt jednoho z hudebníků, kde se skupina schází.
Předstírá zájem o jejich hudbu, zmiňuje jméno předávkované dívky. Jeden z členů Mimiker,
zvaný Modrák, pojímá podezření a chystá se na Ivana zaútočit, za zády vytahuje nůž (projevů
násilných sklonů je v dílu více), k útoku ale nedojde, když se Ivan zmíní, že na něj čeká parta.
Členové skupiny jsou znepokojení spojováním se zemřelou dívkou. Zpanikaří a rozhodnou se
plán únosu urychlit, nakupují letenky. „Vulgo Kájík“ je ale zradí – se svou družkou a malým
dítětem se vydává na jiné letiště. Zbytek party se dle plánu vypravil do Mariánských lázní,
bez zbraní, v naději že Kájík dorazí. Jsou ale zatčeni, major Zeman je vyslýchá, dívka po
chvílí podléhá, udává jméno Karla Vondřicha (kterého už Zeman zná coby trestaného a
léčeného narkomana), vypovídá o smrti dívky z počátku seriálu. Ostatní ale její výpověď
popírají, dívku prý jen našli v parku a nic neohlásili, projevují lítost. Zeman je rozhořčen a
říká jim: „Na vaše svědomí se neptám, protože žádný nemáte... A to se ještě opovažujete o o
něm vyřvávat před lidmi? Aby na ty vaše Mimikry doplatili svým životem jako Halámková?“
(dívka, která v úvodu zemřela na předávkování). Vzápětí se telefonicky dozvídá, že „Vulgo
Kájík“ unesl letadlo a poté, co vážně postřelil jednoho z pilotů,

jeho posádka přistála

v Mnichově. Jako iniciátor únosu byl od začátku prezentován Kájík, postřelení pilota bylo
předem plánováno, aby vystrašilo zbytek posádky (členové kapely ale souhlasili a dokonce se
jeden z nich uvolil čin provést).
Srovnání undergroundových odpadlíku se „slušnou“ společností se nevyhýbá ani
seriál. Tou může představovat Zemanova dcera Lída, která má ráda hudbu a pouští si jí
nahlas, jinak je ale svědomitou studentkou, milou, usměvavou a veskrze charakterní dívkou,
která má se svým otcem skvělý vztah. Nebo konfrontace se samotným majorem, mužem
zákona – poté co Mimikry zatkne a přiměje vypovídat jim přísně mluví do duší – ve
vzpřímeném postoji, pevným hlasem, provinilci se před ním rezignovaně krčí, ztrácí nervy,
nejsou schopni adekvátně reagovat. Silný je motiv „svádění mládeže na zcestí“ – major
Zeman členy Mimiker ze smrti mladé dívky explicitně obviňuje i matka zemřelé zmiňuje
negativní dopad hudby na chování dcery (žádný případ předávkování ale v souvislosti
s hudební druhou kulturou znám není).
Paralel s PPU je několik: zevnějšek členů Mimiker – mají dlouhé vlasy a vousy. Dále
texty inspirované biblickými náměty (V tvorbě PPU se objevují zejména s Pašijovými hrami
Velikonočními z r. 1978, ale také dříve, v básni „Eliášův oheň“ od Františka Pánka, kterou
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PPU zhudebnili66 ) a hudební tvorba vymykající se dobovým standardům (text prazvláštní
písně Bič Boží napsal sám režisér Sequens,67 . Frontman Mimiker Chozé Borůvka pracuje
jako zeměměřič (nějaký čas se tak živil i Milan Hlavsa, frontman PPU). Členové kapely se
mezi sebou oslovují přezdívkami (Chozé, Modrák) stejně jako mnoho osobností
undergroundu (Mejla, Magor, Kába...).

Dalším nosným motivem epizody Mimikry je únos letadla. K únosům letadel na území
ČSSR skutečně došlo. V r. 1972 . Skupina deseti mladých lidí, ozbrojená dvěmi střelnými
zbraněmi, nastoupila do letadla Praha - Mariánské Lázně s cílem donutit pilota aby přistál
v Norimberku. Letadlo nakonec přistálo v německém Weidenu, jeden z pilotů byl postřelen a
na následky zranění o pár dní později zemřel.
V říjnu 1976 na ruzyňském letišti přepadl muž ozbrojený pistolí a samopalem letadlo
chystající se k odletu do Tater. Pilot pod nátlakem vzlétl a přistál v Mnichově.68
Epizoda Mimikry tedy čerpá hlavně z prvního případu. (zejména dle data, dále také
trasy letu, provedením únosu skupinou mladých lidí, zabitím pilota) ale lze nalézt i paralelu
s únosem druhým – Mnichov coby vytoužená cílová stanice únosců.
Spojení dvou hlavních motivů – pokleslého života undergroundových hudebníků a
únosů letadel – je čistou fabulací, mezi PPU a únosci není žádná souvislost. Takové vystavění
příběhu může dát epizodě další ideologický rozměr – možný výklad, že členové Mimiker
coby představitelé undergroundové kultury jsou schopni těžkých zločinů.69
Otázkou také je, zda prezentace režimu nepohodlných umělců, ztělesněných v kapele
Mimikry, nevzbudila účinek spíše opačný než diskreditace kapel. Píseň Bič boží postupem
času zlidověla, samotná epizoda dosáhla popularity téměř kultovní, některými replikami se
lidé baví dodnes. Že se Mimikry staly nechtěnou karikaturou je naznačeno i v odborné
literatuře70. O možném negativním dopadu mluví i samotný představitel Zemana Vladimír
Brabec. Ten na otázky, zda si uvědomoval účelové zobrazení druhé kultury v Mimikrách a
jestli nebylo lepší se v epizodě zaměřit pouze na letecké piráty, odpovídá: „Někomu se
66

The Plastic People of The Universe: Texty. Jaroslav Riedel. 1. vyd. Praha : Maťa, 1997, s. 65

67

Bič boží. Reflex. 6.11.2005, roč. 15., č. 44, s. 71

68

K únosu čs. letadla : Zločinec si vynutil let do Mnichova. Svobodné slovo. 29.10.1976, roč. 32, č. 259, s. 1
Což podporuje i poukazování na proradný charakter a násilnické sklony, o kterých píši výše.

69

70

„Odvážné obrazy narkomanovy mysli ale vyznívají spíše groteskně a sami narkomani (a zároveň
undergroundoví hudebníci) působí spíše jako v kabaretním vystoupení.“ In ČINÁTL, Kamil, ČINÁTLOVÁ,
Blanka. James Bond a major Zeman : Ideologizující vzorce vyprávění. Petr A. Bílek. Příbram : Pistorius &
Olšanská, 2007. Zeman - Rudý gentleman, s. 57.

- 28 -

podobná kombinace hodila. Jde o to, zda tento díl, tedy Mimikry, soudruhům spíše
neuškodil.“71

4. Závěry analýzy a jejich konfrontace s historickými prameny a
svědectvím pamětníků

4.1 Závěry analýzy denního tisku
Zájem tisku o PPU se dá (v rámci vymezeného období) v podstatě rozdělit na dvě vlny
- duben a září-říjen 1976.

4.1.1 První vlna – duben 1976
Krátce po zatčení více než dvaceti undergroundových umělců a jejich příznivců. 7. dubna se udála tisková konference, na které novináři zhlédli filmový materiál natočený
samotnými hudebníky. Druhý den se ve všech sledovaných periodicích objevují články:
společným motivem je degradace jejich hudby výčtem nezvyklých způsobů hudební produkce
(zajímavé je, že popis „nástrojů“ se v článcích poměrně liší, každý klade důraz na jinou
anomálii). Jsou spojováni s trestnou činností, narkomanií a nadměrným užíváním alkoholu,
psychickými potížemi, problémy se zaměstnáním i při studiu, vulgárním chováním. Hudební
kvality jejich tvorby jsou soustavně snižovány, v každém z článků jsou označeni jako
hudebníci či umělci v uvozovkách, kteří jsou ve skutečnosti pouhými výtržníky. Ve všech
článcích je poukazováno na opakované porušování zákona a psychiatrickou léčbu většiny
z nich. Diskreditace je patrná ve každém článku z onoho dne, v některých intenzivněji.
Struktura všech článků je podobná – začínají zmínkami o informacích v západním tisku, který
referuje o zatčení „opozičních“ umělců. Následuje část popisující zatčené osoby a jejich
aktivity coby zavrženíhodné a právem trestané. Zprávy v západním tisku jsou ve světle těchto
okolností odmítány jako nepatřičné.
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4.1.1 Druhá vlna – září-říjen 1976
Den po vynesení rozsudku, tedy 24. září,

se ve všech zkoumaných periodicích

objevují krátké zprávy, formou i obsahem velmi podobné. Jde o informativní články o
vynesení rozsudku, délce a důvodu udělených trestů. Od podobně zaměřených článků, které
v té době vycházely, se liší – nejsou zařazeny do rubriky černá kronika, mají větší titulek i
formát., jsou zveřejněna příjmení odsouzených (což je velmi neobvyklé – pachatelé trestných
činů jsou jinak uváděni plným křestním jménem a pouze prvním písmenem příjmení)
Následují rozsáhlé články o kauze, ve dvou ze čtyřech sledovaných titulů. V Rudém
právu hned 25. září, v Mladé frontě až o tři týdny později, 16. října. V obou článcích se opět
píše o reakci západního tisku, jako o falešné senzaci, MF dokonce píše o protisocialistické
kampani, kterou odsuzuje obzvlášť tvrdě. Objevují se také přesvědčení, že kapitalisté
kampaní pouze odvádějí pozornost od morálního úpadku a sociálních nejistot Západu.
Důrazná je obhajoba stavu v ČSSR – opakovaným poukazováním na velké množství
beatových skupin, které v zemi působí a poskytují mládeži dostatečné vyžití. Autoři článků se
plamenně staví za kulturní politiku strany, která poskytuje příznivé podmínky skutečným
umělcům a rozvoji umění všeho druhu. Kontrast s jedinci, jejichž je tvorba je pokleslá natolik,
že ani nemůže být nazvána uměním, tuto správnost posiluje. Zároveň legitimizuje výrok
soudu tím že je vykresluje coby vulgární chuligány. V RP se ve srovnání s MF o aktivitách
vedoucích k odsouzení hudebníků píše stručně, ve snaze jejich činnost co nejvíce
marginalizovat (společně s poukazováním na fakt, že jsou jejich jména běžnému občanu
neznámá). O tom, že v letech 1969 – 1970 byli PPU kapelou s profesionálním statutem, není
zmínka v žádném z článků.
Článek v MF je o mnoho rozsáhlejší, líčí aktivity odsouzených podrobněji, píše o
konkrétních vystoupeních. Kritika Západu je v MF poznání ostřejší, stejně jako odsudek
inkriminovaných umělců. Dokonce je jim připsáno autorství písně opěvující nenávist a
koncentrační tábory, kterou ale nikdy nenapsali. Také ujišťování, že je v zemi vše pořádku,
zejména co se kulturní politiky týče, svou angažovaností předčí rétoriku RP. Žádný z článků
není opatřen fotografií. Lidová demokracie a Svobodné slovo již další články nepřinesly.

4.2 Závěry analýzy audiovizuálních obsahů
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4.2.1. Atentát na kulturu
V dokumentu Atentát na kulturu je možné vysledovat všechny charakteristiky a
přesvědčení uvedené ve výše uvedeném tisku (odsouzení kampaně západního tisku,
marginalizace tvorby PPU a DG 307 a diskreditace jejich členů, spojení se zatracovanými
disidenty, kritika kapitalistické společnosti). Pořad začíná i končí záběry z hudebního
obchodu coby důkazu, že mladí lidé nejsou v hudbě omezováni. Undergroundoví hudebníci
jsou pak líčeni jako zhýralí (poukazuje se na nadměrné užívání alkoholu, drog, sexuální
nevázanost). Kvalita jejich tvorby je zpochybňována, ilustrována úryvky z děl, která ovšem
do jejich repertoáru nikdy nepatřila. Dokument se hodně zaměřuje se na Ivana Jirouse coby
iniciátora a organizátora nekalých aktivit, je popsán velmi dehonestujícím způsobem, dokonce
prezentován coby osoba usilující o narušení státu. Objevuje se také přímé spojení
undergroundu s Chartou 77. Ohraničení záběry z obchodu z deskami, představujícími
konformitu a správnost, posiluje dojem, že se jedná o uzavřenou epizodu, že aktivity
„Plastických mužů z vesmíru“ a hrstky „exponentů pravice“ eskalované západním tiskem
nemohou stabilitu socialistické společnosti ohrozit.

4.2.2 Mimikry
V Mimikrách, předposlední epizodě Třiceti případů majora Zemana, figurují postavy
považované za parafrázi undergroundové kultury. Ztvárněni jsou jako jedinci zanedbaného
zevnějšku, psychicky nestabilní, lehce se nechají vyprovokovat k fyzickému násilí. Účinkují
v extravagantní kapele „Mimikry“, jejich největším hitem je Bič boží, rocková píseň
s biblickým textem, plná nevábných výjevů, vymykající se jazykovým konvencím. Holdují
alkoholu, užívají drogy (otázce narkotik je věnován velký prostor). Jsou zapleteni do případu
dívky „z dobré rodiny“, která zemřela na předávkování. (je jasně řečeno, že právě členové
kapely jsou zodpovědní za dívčino jednání, vedoucí až k smrti). V průběhu epizody navíc
s vyhlášeným narkomanem plánují únos letadla za hranice západního Německa, včetně
vraždy jednoho z pilotů (autoři tak zpracovávají skutečné únosy z let 1972 a 1976). Pohrdavě
vykreslené „máničky“ tak dostávají nálepku všehoschopných desperátů (aniž by existovala
faktická souvislost mezi druhou kulturou a únosy).
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4.3 Konfrontace závěrů s historickými prameny

4.3.1 Dopisy obviněných a jejich blízkých reagující na články o PPU v tisku
Na články, které v září a říjnu vyšly reagovali příbuzní obviněných a později také sami
obvinění dopisy ve kterých se snažili poukázat na nepřesnosti a nepatřičně negativní vyznění
článků.
30. září 1976 napsaly manželky odsouzených – Juliana Jirousová, Marie Benetková,
Marie Zajíčková a Stanislava Karásková dopis určený Jarmile Houfové, redaktorce RP.
Reagují v něm na její článek „Na lavici obžalovaných výtržníci“, který napsala
25. září. Kritizují fakt, že v článku byla uvedena plná jména odsouzených v době, kdy
rozsudek ještě nenabyl právní moci. Dále poukazují na to, že

se v článku objevují

skutečnosti, o které jsou v rozporu se zněním obžaloby (spojování s „exponenty pravice“,
nebo informace o průběhu kvalifikačních přehrávek). Vyznění článku je podle autorek dopisu
jednostranné, určité skutečnosti z průběhu soudního líčení nejsou brány v potaz, není
poskytnut žádný prostor oponentuře, čímž je poškozeno dobré jméno obžalovaných. Po
autorce článku požadují, aby tyto věci uvedla na pravou míru.

21. října 1976 napsali členové PPU a DG 307, stíhaní na svobodě – jmenovitě Milan
Hlavsa, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Otakar Michl, Pavel Zeman a Jan Kindl - dopis
šéfredaktorovi Mladé fronty, v reakci na článek „Tučná dávka hrubosti“, který v MF vyšel 16.
října.72 Ohrazují se proti textu „Malý soukromý koncentrák“, který autor článku uvádí coby
jejich text a prohlašují, že text nikdy nezveřejnili a nezhudebnili a v tomto článku se s ním
setkávají poprvé, žádají proto nápravu. Upozorňují také na rozpory článku s obsahem
soudního spisu jejich kauzy – např. fakt že obžalovaní požívali v místě svého bydliště pověst
řádně pracujících lidí.
5. srpna 1977 reagují tři z odsouzených – Pavel Zajíček, Vratislav Brabenec a
Svatopluk Karásek - na dokument Atentát na kulturu. Jejich dopis je adresovaný
šéfredaktorovi Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti Československé televize.73
Upozorňují na uveřejnění nepravdivých, zkreslených a ničím nepodložených údajů, které se
72

Ibid., s. 157.
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Ibid., s. 190.
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dotkly jejich cti. Ohrazují se proti tvrzení, že byli s Havlem, Kohoutem, Mlynářem a
Patočkou spojeni již před zatčením. Dále poukazují na to, že text písně Atentát na kulturu není
jejich dílem a ani nebyl na žádném z koncertů kapelou použit. Neoprávněné je také
označování Jirouse za narušitele státu, jeho Zpráva o třetím hudebním obrození je teoretickou
studií hudebníků, kteří svojí hudbou vyslovovali svůj životní pocit, nikoliv štvavým
politickým pamfletem, za který je v dokumentu označován. Text „Bratři a sestry - buďte
volný ...“ prezentovaný jako dílo Pavla Zajíčka je ve skutečnosti překladem poezie
amerických autorů. Na pravou míru uvádějí svůj pobyt na zámku Houska – PPU se tam sešli
pouze jednou, za účelem nahrávky, není tedy pravda, že by Houska byla jejich „tvůrčí
dílnou“, nikdy tam nezkoušeli ani nevystupovali, nezvali si tam ani žádné „kumpány a
společnice“ jak dokument uvádí. Nařčení z narkomanie pak obžalovaní označují za hrubý
výmysl, neboť nebyla u žádného z nich, ani jejich přátel, nikdy zjištěna. Ohrazují se také proti
obvinění z vulgární produkce na koncertech v Písku a Zruči nad Sázavou – v tehdejší době
PPU hráli pouze písně s anglickými texty. Upozorňují na to, že byly ve filmu použity záběry
ze zahraničních médií, týkající se volné lásky a drog, které ovšem s obviněnými nemají
žádnou souvislost a se kterými nechtějí být nijak spojováni. Od Československé televize
požadují uveřejnění patřičné opravy, kde by byla výše zmíněná tvrzení uvedena na pravou
míru a doložena vybranými ukázkami z tvorby obžalovaných a z textu Zpráva o třetím
hudebním obrození.

4.3.2 Rozhovor se členy kapely
Abych získala autentická svědectví a zjistila, jak proběhly médii popsané události
z pohledu zúčastněných osob, provedla jsem rozhovor s třemi členy kapely – Jiřím Kabešem
(dále J.K.), Vratislavem Brabencem (dále V. B.) a Josefem Janíčkem (J.J.)
Vypověděli, že jejich činnost neměla žádný politický, natož podvratný rozměr, že
chtěli pouze svobodně tvořit a žít po svém. Snižování kvalit jejich tvorby, kterého se v hojné
míře dopouštěly tehdejší sdělovací prostředky, se příliš nebraní, na svojí tvorbu ze
sedmdesátých let nahlížejí poměrně kriticky. Zejména V.B., který význam tehdejšího
působení PPU vidí hlavně v aktu svobody.
Kapela byla velmi často spojována s užíváním drog, J. K. ovšem mluví pouze o jediné
zkušenosti z počátku sedmdesátých let, kdy členové zkusili hašiš, žádné další zážitky ale
nenásledovaly. Výstřední hudební nástroje, o kterých se píše počátkem dubna v denním tisku
(činely svázané podprsenkou atd.) dle J.K.používal Milan Knížák a kapela Aktual. Koncert
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v Písku, kde PPU hráli na plese střední školy, měl být opravdu předčasně ukončen. Žádné
vulgární texty ale nezazněly, repertoár kapely byl hlavně anglický (předělávky The Velvet
Undeground atd.). Dle J.J. měla vedení školy, které PPU vykázalo, pohoršit zejména účast
několika vlasatých příznivců kapely, kteří však pouze tančili. Studenti měli dle J.K. dávat
jasně najevo svůj nesouhlas s ukončením produkce PPU, přece jen koncert sjednali sami, J. J.
dokonce uvedl, že se na kapelu těšili.(což je v rozporu s tím jak o píseckém koncertu
informovala média - coby vulgární a hrubé produkci, která přítomné šokovala a pohoršila
natolik, že žádali ukončení její ukončení). Peníze za své angažmá opravdu dostali, dva tisíce
korun, dle předem sepsané smlouvy. Na zručský koncert si již příliš nevzpomínají nevybavují
si ale žádné zvláštnosti nebo nepřístojnosti. Legitimaci Svazu výtvarníku měl Jirous při
organizaci koncertů opravdu používat, nemohli si s jistotou vzpomenout, zda byla skutečně
neplatná (jak uváděl Atentát na kulturu). Dále mě zajímal původ záběrů, které byly použity
v Atentátu na kulturu, zjistila jsem že šlo o záznam z postupického koncertu, který natočili
známí kapely pracující v ČST. (pozn. zřejmě odtud je tedy získali autoři dokumentu).Nešlo
tedy o autentické záběry z koncertů, o kterých se v dokumentu mluví. Oslavy svateb tehdy dle
V. B. skutečně byly do jisté míry záminkou pro koncert, svatebčané ale byli blízkými přáteli
kapely a přáli si aby na jejich svatbách hráli (nijak se nepohoršovali ani nevolali policii, jak
uvádí Atentát na kulturu). K pořádání „posvatebních“ koncertů vždy měli všechna potřebná
úřední povolení. Akce, kterých se PPU účastnili, byly vykresleny coby výtržnické, mělo
docházet k narušování pořádku, ničení cizího majetku, na které si stěžovali místní obyvatelé.
J.K. si však nevybavuje žádný případ, kdy si v průběhu koncertu někdo stěžoval. I. M. Jirous
v televizním dokumentu mluví o tom, že dbal při akcích na dodržování pořádku.74
V mediální kampani okolo kapely se také často mluví o negativním vlivu na mládež, J.
K. ovšem uvedl, že mladiství, kteří navštívili jejich koncerty, byli většinou dětmi jejich
blízkých a příznivců. Většina publika byla ve stejném věku jako členové kapely. ( což bylo
tenkrát rozmezí 25 – 33 let). Na bojanovickém koncertě také nezasahovala policie, jak tvrdí
Atentát na kulturu, J.J. ale vyslovuje podezření, že byli přítomní důvěrníci StB. J.J. také mluví
o tom, že byli zprva policejnímu útisku vystaveni zejména příznivci PPU, kteří často jezdili
na koncerty i ze vzdálených částí země. To potvrzuje také svědectví V. B. v dokumentu Akce
Bojanovice75 Epizodu Mimikry J.K. vnímal coby pokus o zobrazení PPU, spojení kapely
s únosci letadel hodnotí jako zcela absurdní.
74

„Neničte zařízení a neubližujte druhým“. zněla přímo jeho zásada. In Tajné akce StB. : Akce Bojanovice.
Česká televize, 2009, 4. minuta.
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Ibid., 7. minuta.
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Co se týče dopadu medializace kauzy a negativní prezentace obžalovaných na kapelu,
uvádí členové kapely určité problémy s kampaní spojené, J.J. je ale přesvědčen, že jim režim
udělal spíše „reklamu“, mnoho mladých lidí si uvědomilo, že v zemi není něco v pořádku,
sympatizovali s kapelou, dokonce zakládali vlastní hudební skupiny.

4.3.3 Historická literatura o PPU a undergroundovém hnutí
Je patrné, že jednou z věcí, která vládnoucí moc nejvíce iritovala byl nekonformní a
svobodomyslný životní i hudební styl undergroundových skupin. Hezky to formuluje
například H. Symůnková: „Jejich [PPU] revoltující hudba a nepřizpůsobivé chování se
nehodily do důsledně realizované šablonovité výchovy mladých lidí. Vládnoucí moc se snažila
zastrašováním a zostouzením vymazat jakýkoliv projev neoficiální kultury z oblasti zájmu
veřejnosti “76 V souladu s tímto úsilím jednala také dobová média – jedním z ústředních
motivů byl negativní vliv undergroundové kultury na mládež a její prezentace jako něco zcela
okrajového a odsouzení hodného. Do kontrastu s nimi jsou pak postaveny „normální“ beatové
kapely, jichž má být přes tisíc a které nabízejí mladým lidem dostatečné vyžití – snaha o
posílení konformity je patrná v ujišťování, že vše je v pořádku co se svobody hudebního
projevu týká, že PPU jsou jen pokusem několika zhýralců o hudební produkci, právem
trestanou bandou výtržníků. Dalším motivem je spojování PPU s drogami a prostopášnostmi.
V literatuře zabývající se alternativní kulturou se však o drogách píše jako o jevu v té době
okrajovém a o velmi omezené dostupnosti narkotik v zemi. Osob užívajících

drogy

v undergroundové komunitě skutečně několik existovalo, jejich podíl byl ale zcela
menšinový. Drogové zkušenosti muzikantů měly být spíše platonické.77 I. M. Jirous píše, že
hlavní drogou českého undergroundu byl halucinogen lupulin, který je obsažen v pivu.78 Dále
byli obžalovaní hudebníci (zejména v novinových článcích z dubna 1976) označováni za
recidivisty, osoby opakovaně trestané. Ve skutečnosti byl však do té doby trestán pouze
Jirous.79 V Atentátu na kulturu je ukázán záběr z pálení Hrabalových knih. Tato akce se
opravdu uskutečnila, v roce 1975 na pražské Kampě, inicioval ji Eugen Brikcius spolu s I.M.
Jirousem, nijak se ale netýkala PPU ani ostatních obžalovaných.80
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77

VLČEK, Josef. Hudební alternativní scény : sedmdesátých až osmdesátých let. In ALAN, Josef, BITRICH,
Tomáš. Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945 – 1989. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2001. s. 209.

78

JIROUS, Ivan Martin. Pravdivý příběh Plastic People. 1. vyd. Praha : Torst, 2008, s. 90
„Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem 1976, 1977, 1980. Plzeň: mrs, 2000, s. 12.
80
JIROUS, Ivan Martin. Autodafé. Revolver Revue. 1999, č. 41, s. 224.
79

- 35 -

Závěr
Na sledovaném vzorku mediálních obsahů, týkajících se PPU (a dalších
undergroundových umělců), jsem zjistila, že obraz vytvářený tehdejšími sdělovacími
prostředky byl velmi negativní. Připisováno jim bylo výtržnictví, ničení majetku, narkomanie,
nemravnost, snaha negativně působit na mládež či dokonce podvratné protistátní úsilí. Počet
článků byl mnohem nižší, než jsem očekávala. (za sledované období celkem deset článků,
z toho dva rozsáhlé texty, čtyři obsáhlejší články a čtyři krátké zprávy). Kampaň vedená
okolo PPU se také protnula s dalšími body tehdejší mediální agendy – disidentskými umělci a
reformními komunisty, kteří v druhé polovině sedmdesátých let byli již zavedenými vnitřními
nepřáteli nebo kritikou západní společnosti. Přístup všech čtyř sledovaných deníku byl dosti
podobný, lišil se občas intenzitou diskreditace či zaměřením se na jeden určitý aspekt
popisovaných záležitostí, obsahově byly však sledované články z velké většiny stejné.
Aktivnější v kampani byly deníky Mladá fronta a Rudé právo, které přinesly obsáhlé články
vyznačující se příkrou kritikou odsouzených hudebníků. Články vycházely i ve stejných
časových obdobích, kromě dvou rozsáhlejších textů v RP a MF ve stejný den, umístění článků
v oddílech novin se také mnohdy shodovalo. Televizní pořad Atentát na kulturu pak
pojednával o stejných tématech a událostech, jen jinou rétorikou, přizpůsobenou povaze
audiovizuálního sdělení. Jeho kritika byla ještě o něco ostřejší, o kapele se mluví značně
sarkastickým tónem. Speciální kapitolou je epizoda Mimikry, ve které sice název PPU
explicitně nezazní, existuje však několik důvodů, proč jsou s ní PPU, nebo minimálně
undergroundové hudební skupiny jako celek, spojovány. (rozvíjím je v kapitolách 3.2 a 3.2.2).
V Mimikrách jsou pak postavy hudebníku spojeny s podobnými negativními jevy jako v tisku
a Atentátu na kulturu, s větším důrazem na narkomanii. Co je od ostatních analyzovaných
epizod odlišuje je propojení postav hudebníků s únosem letadla (děj je inspirovaný
skutečnými událostmi, jež ovšem nemají s hudebníky žádnou souvislost). Konfrontací
výsledků analýzy s historickými prameny jsem pak zjistila, že tehdejší sdělovací prostředky
referovaly o některých událostech týkajících se PPU zkresleně a přinášely dokonce informace
zcela nepravdivé, čímž poškodily čest obžalovaných hudebníků. Média, v době normalizace
pod důslednou kontrolou vládnoucí strany, se snažila kapelu a celé undergroundové hnutí
zdiskreditovat a prezentovat jako záležitost okrajovou a zavrženíhodnou. Jakékoliv projevy
nezávislé kultury měly být eliminovány, aby neohrožovaly společenský řád nastolený a
důsledně upevňovaný komunistickou stranou.
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Summary
In bachelor thesis „Image of The Plastic People Of The Universe in normalization
media“ I tried to capture the way in which media presented music group The Plastic People of
the Universe. I put emphasis on the period of lawsuit with band members and fellow
underground artists, that is: march - october 1976. The thesis starts with a chapter about
czechoslovakian society and media in the early years of normalization. The next section tells
brief history of the band, from the beginnings in 1968 until the lawsuit in 1976.
The main part of the thesis is analysis of media content – newspaper articles in four
nation-wide newspapers (Rudé právo, Lidová demokracie, Mladá fronta a Svobodné slovo) in
the period march – october 1976 and first six months of the year 1977. I also analyse two
televiews – documentary Atentát na kulturu and Mimikry, episode of the series Třicet případů
majora Zemana. I focus on characteristics and phenomena that were specific for the media
coverage of the band members. Their media image was very negative, the members were
shown as a group of musical dilletantes, drug addicts and rioters who have bad influence on
youngsters. They were also connected with czech dissidents (who were constanly presented as
right-wing supporters and enemies of the state). The results of analysis were confronted with
historical documents, literature and interview with three members of the band. In this
confrontation i discovered, that a part of information was totally false – ascribing lyrics of
songs that the band never wrote, accusation of drug abuse or bad work attitude. In series
Třicet případů majora Zemana were underground musicians even shown as plane hijackers.
The normalization media used to be under tight governmental surveillance, that’s why I
consider the discreditating campaign about the band as a result of an effort to eliminate every
display of independent culture.
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Příloha č. 4: Rudé právo, 24.9. 1976 (fotografie příslušného článku)

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s členy kapely:
Rozhovor jsem provedla se třemi členy PPU: Jiřím Kabešem (dále J.K.), Vratislavem
Brabencem (V.B.) a Josefem Janíčkem (J.J.). V místech, kde docházelo k odchylkám od
tématu, je přepis krácen. K zachování autenticity je text ponechán v nespisovném znění.
[na úvod se představuji, vysvětluji záměr své bakalářské práce, rozhovor začíná reakcí J.K. na
Mimikry, epizodu Třiceti případů majora Zemana]
J.K. Ty Mimikry byly o něčem úplně jiným. Tam došlo, v tom dílu, teda, došlo k takzvanýmu
propojení mezi Plastikama a únoscema letadel, to byli Adamicovi, žejo... To v životě
k něčemu takovýmu nedošlo, navíc ta píseň, která oběhla celou republiku byla vymyšlena
jenom pro ten seriál.
Brali jste si to tenkrát osobně?
Ne my jsme se tím bavili, protože tam nebylo nic pravdivýho. A to ještě současně s tim, nebo
nějak podobně, vycházel týdeník Dikobraz, to byly takový vtipy kreslený a krátký povídky a
tam vycházeli takoví trpaslíci a to bylo taky jakože o nás. Bohužel to ilustroval můj spolužák
z výtvarky Miloš Kánský. A byl to vlastně taky takovej příběh o čemsi, jakoby zakázanym
Jako komiks?
to byl spíš článek a občas u toho nějaká ilustrace, ne přímo komiks. [kráceno]
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Já jsem ty noviny už studovala a našla jsem články jednak 8. dubna, vlastně těsně po
zatčení po bojanovickém koncertu. Měla být tisková konference..
V. B. Nevim o ničem, že by měla bejt nějaká tisková konference, to už jsme byli dávno na
Ruzyni.
Měli tam promítat nějaký záznam, který natočil někdo z vás, jako těch hudebníků a
potom druhej den vyšly články ve všech těch periodicích co jsem sledovala. Psalo se
hlavně o kampani v západním tisku, byla hodně snižovaná vaše tvorba...
V. B. No tak oni ji snižovali naprosto právem, žejo, ta tvorba byla velice líná, šlo o tu akci,
žejo, o akci svobody. To jako kdybychom šli k antickým filosofům... ...
Já si myslím, že tam byla taková nějaká... nebyl to vzdor. Bylo to takový: budu se chovat tak
jak chci
J. K. My jsme taky neměli v plánu někoho svrhnout
V. B. Tam nebyl politickej kontext.
J. K. My jsme prostě nejvíc nasrali bolševika tim , že jsme ho přestali vnímat.
V. B. To Kába řiká, to jsem řikal já, největší urážka je, když mě to nezajíma. Sedím u stolu,
někdo něco vypráví a mě to nezajíma, sednu si k jinýmu stolu. My jsme si prostě sedli
k jinýmu stolu a u druhýho stolu bolševici zakládali JZD a my jsme se tam bavili o muzice,
nebo o poezii, jestli se tomu vůbec dá říct poezie. A co vy děláte vůbec?... [kráceno]
Chtěla jsem se zeptat na jednu věc ohledně těch článků, oni tam popisovali různý
bizraní způsoby hudební produkce, to se tedy týkalo spíš DG 307.. Údajně se mělo hrát
na činely svázané podprsenkou, na kovové trubky, řezat polena..
V.B. Ale to sou jen takový srandy...
J.K. Nám jednou vtiskli, že jsme bubnovali, v F Klubu na Smíchově, mrtvou myší
V. B. No, Krysou!
J. K. Podprsenky používal Milan Knížák s kapelou Aktual. Ten používal ještě motorku, co
tam pod pódiem túroval, štípal polínka a házel to do lidí. To byla kapela Aktual. Oni teda
neměli stálou podobu.
V. B. Plastic People Knížák docela správně zhodnotil, že my jsme taková spíš kavárenská
kapela.
Kavárenská?
V. B Jako ve srovnání s Aktualem. My jako nemáme nastartovaný motorky, my to zahrajem
na nástroje, v klidu. V klidu se vožerem.. [kráceno]
Ještě jsem se chtěla zeptat na události o kterých se v tom tisku psalo, na tom koncertě
v Písku, na maturitním večírku..
J.K. No hlavně měl Hlavsa v tý době něco s rukou, měl ji celou zafačovanou, takže nehrál na
basu, my jsme se střídali, kytarista, Janíček a já chvíli
V. B. Tys hrál na basu jo?
J. K. No Mejla měl tu jednu ruku zavěšenou hrál na klávesy. My jsme se tam střídali
s nějakým místním kombem co hrálo Neckáře, Petra Spálenýho a takový. Ale po tý naší
první sérii přišlo vedení školy, že něchtěj abysme tam vystupovali. A studenti začali pískat a
dožadovat se nás... oni nám vyplatili asi tři tisíce, já nevim přesně kolik to bylo, podle
smlouvy, Jirous měl smlouvu, jako uměleckej šéf tehdy..
To se říkalo myslím v tom Atentátu na kulturu, že on využíval neplatný průkaz Svazu
výtvarníku, když domlouval tyhle koncerty...
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V.B. Svazu výtvarníků a umělců no. No, neplatný, on byl v redakční radě Výtvarný práce, asi
měl novinářskej průkaz. On ho používal taky s náma, někde mu to prošlo
Pak byl ještě dost zmiňovanej koncert ve Zruči, jestli si to pamatujete..
J.K.: Tak to už vůbec...
Také se psalo o tom, jak jste hráli v nějakejch těch menších městech, že si tam místní
stěžovali... Jestli jste něco takového zaznamenali...
J. K.: Já si na nic takovýho nevzpomínám. Oni možná vyslechli názor nějaký místní stařenky
a hned jako že místní si stěžují...
Nic takového jste tedy nezaregistroval?
J. K.: Ti mladí co byli na koncertě tak ti byli spokojení a co se tam dělo potom, to nevim.
Počkáme na Pepíka, myslim, že tu Zruč má docela zmapovanou
Chci se zeptat na záběry, který tam oni používali, jak PPU hrají svatební pochod a
Magor tam hraje na činely k tomu..
J. K.: To jsou Postupice.
V. B. : Na ty činely hraje hodně špatně, nejen že nemá hudební sluch, ale nemá rytmus...
[kráceno]
A jak to tenkrát bylo s těmi oslavami svateb? Jestli to byly regulérní oslavy?
V. B. : No někdo se ženil, tak jsme mu zahráli. Tohle se zrovna ženil Magor [pozn.: v
Bojanovicích]
Oni to prezentovali tak nějak že se to zneužívalo..
V. B. : Zneužívalo, no. Ale měli jsme povolení
Oni to prezentovali vyloženě tak že „Svatebčané utekli sotva co uzřeli“
V. B. : Neutekli.. měli jsme regulérně objednanou hospodu, měli jsme povolení od Národního
výboru, od Restaurací a jídelen, všechno bylo regulérní, jenom tam hráli Plastici. Samozřejmě
že se to takzvaně zneužívalo ... A přišlo pět se hostů... To bylo na fotky. Lidi dostali fotky, my
jsme tam nechtěli jiný lidi. Občas tam pronikli třeba vesničani, ale minimálně, bylo to hlídaný
i u vchodu. Myslim, že to bylo dost bláznivý. Vlastně mě teď napadlo, že to nebylo dost
bláznivým že to mohlo bejt bláznivější... [kráceno]
Chtěla jsem se také zeptat, jestli tenkrát na vaše koncerty chodili mladiství.
J.K.: No tak to byli soukmenovci. Mladší generace, tak pokud tam byli mladší, tak to byli děti
našich kámošů, ty se tam vyskytovali, když jsme hráli na těch barákách, tak se tam
vyskytovali.
Takže se dá říct, že ti lidi co na Vás chodili, že jste se navzájem znali?
J.K.: No, ale takovej ten bližší okruh to je pravda ale taky tam jezdili lidi z Košic třeba..
A větší počet mladistvých tam tedy nebyl?
J.K.: Ty byly mladý jako my, de facto. Dneska je to teda jinak, dneska choděj až o dvě
generace mladší. [kráceno]
Chtěla jsem se zeptat, jak to tenkrát bylo s drogama?
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J.K.: Drogy u nás nehrály prakticky žádnou roli. Jednou Paul přivez nějakej hašis z Londýna,
to jsme si dali na Smíchově v F Klubu, to bylo někdy v sedmdesátým prvním. A bylo to
hroznej koncert, lidi to neznali, ty byli uplně na jiný laťce. A od tý doby jsem neměl nic, ani
nikdo z nás.
[přichází Josef Janíček, ptám se jej na koncert v Písku]
J. J. : Tam jsme hráli nějaký Velvety, mám dojem, to byl sedmdesátej druhej to jsme ještě
Bondyho neměli nazkoušenýho. [kráceno]
J.J.: Třeba v tom Písku bylo zajímavý to, že my jsme tam hráli na plese, mladí žáci si to
objednali a byli tim nadšený, že tam Plastici budou. To by ani tolik nevadilo, jak jsme hráli a
jak jsme vypadali, ale tam přijelo asi deset patnáct mániček z Prahy, včetně Hendrixe to byl
takovej ten co měl vlasy do půli zad. A jak ten ples probíhal tak tam, to byla takové
sokolovna, vysoký pódium, asi tam byl parket, to už si přesně nepamatuju. Nicméně teda
máničky zaujaly pozici v rohu pod pódiem až začneme hrát. Nejdřív vždycky hraje takovej
orchestr..
J.K.: Kombo taneční!
J.J.: To tak bylo v tý době že na těch plesech museli ty mladý přetrpět takovou tu dechovku,
dá se říct nebo něco na ten způsob a teprv potom zahrály kapely různý, včetně nás. Nevim
přesně v kolik jsme začali hrát, máničky tam začaly křepčit, začaly se pohybovat, jako že tady
to je ono, tady se nám to líbí.Hendrix měl k tomu ještě nějaký připomínky... Panu řediteli se
to teda nelíbilo a rozhodl... teda my jsme tenkrát teda neměli nárok na honorář, jako oficiálně,
ale Magor protože měl kunsthistorii a měl na to nějaký papíry, tak si za účtoval dva tisíce za
takzvanou scénu. Ten ředitel řek: Dejte jim peníze!! Ať vypadnou!! Tak jsme dostali dva
tisíce – zahráli jsme asi čtyři nebo pět skladeb, sbalili jsme to a jeli jsme. Některý teda asi
toho litovali, ale takhle to dopadlo.
J. K.: Tak on si to nemohl risknout, žejo jako ředitel, aby tam hráli takovýhle... [kráceno]
A jak to bylo v Bojanovicích?
J.J: V Postupicích? Tam byli objednaný autobusy z Prahy, přivezly lidi přímo do těch
Postupic... v těch Postupicích to nahrávali naši kamarádi z Český televize, který teda trochu
spolupracovali s policií, nicméně vzniknul potom dobrej dokument, kterej potom oni často
používali..
J. K.: V tom Atentátu..
J.J: Ta strategie v těch Postupicích byla taková, že přijeli policajti, dva autobusy nebo jeden,
nevim a když lidi opoušteli nějak sál, tak kontrolovali kdo tam všechno byl..
Jako občanky?
J.J: Občanky. Ty, co studovali nějakou střední školu, nebo něco, samozřejmě je vyhodili ze
školy, nebo měli nějaký problémy nevim přesně... tenkrát to bylo takový privilegium, žes
mohla studovat, tak to byla reakce, žejo: když chcete koncerty, tak nebudete chodit do školy...
zadarmo, do naší úžasný školy... A teda v Kostelci u Křízku, v pětasedmdesátým, to byla
Hlavsa’s wedding a tam už to vypadalo tak, že opravdu přijeli čtyři autobusy policajtů, tam
hráli jednom DG307, tak zkontrolovali stůl od stolu, kdo tam je, já jsem teda měl zlomenou
ruku v tý době, z nějakýho fotbalu [kráceno]
J.J.: No a když jsme dělali ty Bojanovice, což bylo někdy v sedmdesátým šestym, dvacátýho
prvního února bych tak tipoval.... a já sem tam vez Bondyho, teda nevim jestli tam, ale určitě
sem ho vez zpátky,protože pan Bondy musel už v devět hodin domů, do postýlky... Tam hrálo
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asi třináct,odhaduju, souborů, Hever a vazelína, mimopražský, Sváťa Karásek.. a stalo se to,
že tam žádný policajti nepřijeli. A my sme si s Honzou Ságlem řikali: už to vzdali. Oni tam
samozřejmě měli fízly tajný, nebo nějaký donašeče aspoň a potom, sedmnáctýho března, nás
sebrali asi třicet, Magora se jim nepodařilo chytit ten den... ... toho chytli pozdějc. Těch třicet
lidí do vazby, výslechy pak postupně pustili... tebe asi po měsíci, nebo..
J.K.: sedm neděl
J.J.: no a my sme tam zůstali pár lidí, odhaduju celkem sedm, z toho tři pustili v srpnu a čtyři
tam nechali až do soudu [kráceno]
Ještě jsem se Vás chtěla zeptat na jednu věc, vy jste tenkrát prodávali lístky na ty
koncerty?
J.J.: Takhle, v těch Bojanovicích, se prodávaly nebo rozdávaly proti fotografii, kopii
fotografii, se vybíralo čtyřicet korun, to nějak sbíral Magor, jenže Bondy ho pak prásknul u
výslechu, jako že po něm vyžadoval čtyřicet korun, což jsem považoval za normálního
práskače, Bondyho už jen podle toho co vypovídal... to se člověk bojí, že nechal někde
v knížce doma nějakej text...
J. K.: ale počkej, to my jsme platili i my co jsme tam hráli
J.J.: Všichni takzvaně zaplatili těch čtyřicet korun, Magor to vybíral, žejo, jako na aparaturu
to mělo bejt
J.K.: Na pronájem sálu
J.J: ale tak to byla maličkost... to se vybralo daleko víc, asi pět tisíc nebo já nevim, normálně
jsem nechodil po těch Magorovejch hospodách, ale že sem ho sledoval, na Staromáku u
zahrádky si tam objednával kořalky, minimálně polovinu prochlastal...
Psalo se, že to byly nějaké vstupenky s pornografickými motivy...
J.J: To je možný, jako nevim no, ty fotky na tu svatbu, to byly normální fotky
A ješte teda asi už poslední otázka: Jak jste v té době vnímali tu kampaň a jak na to
reagovalo vaše okolí?
J.J: My jsme se teda počítali s všim ale myslim že sme se zrovna nechystali trávit čas
v kriminále, nicméně to nebránilo tomu, abysme pokračovali v tom co jsme chtěli dělat, ne že
by nás k tomu ten Magor nutil, myslim, že to bylo dobrovolný, ale Magor na sebe bral velkou
zodpovědnost za tyhlety akce.....Reakce... no tak reakce, moje tetka, ta psala anonymní
dopisy, že se mám vostříhat a že přivedu mámu do hrobu...
J.K.: No můj tchán třeba, když nás zašili, on byl komunista a ten šel na buňku do Klatov,
nebo kde to měli ten úřad a hodil tam tu legitku že na ně sere, že ví že sem nic neudělal tak
proč sem zavřenej... tak mu řekli: pane Mirvald, vemte si to zpátky, ještě se neví jak to
dopadne, tak teprv kdyžtak potom. [kráceno]
A přinesla vám nějaký problémy vyloženě ta medializace? Že najednou se psalo o těch
kapelách, šel ten dokument...
J.J: Tak to samozřejmě přineslo určitý, protože oni to ještě namíchali ten dokument,
tam nějaký jak si píchaj v těch doupatech jehly.. tak ty běžný posluchači televize
předpokládali, že jsme to my a že víceméně to odsoudili.. ale globálně, nebo všeobecně, nám
to vlastně udělalo velkou reklamu. Ty mladý lidi, který tušili, že to neni uplně v pořádku co se
tady děje, tak začaly vznikat nový kapely... jako že je potřeba to dělat tímto způsobem.
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