PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Kodex buskera


Jako buskeři se stáváme součástí kulturního života Prahy, chovejme se tedy
kulturně a udržujme dobré vztahy s kolemjdoucími, občany i zaměstnanci Prahy.



Pokud společně nejamujete, snažte se udržovat od ostatních hudebníků dostatečný
odstup, abyste vzájemně nerušili, nebo si nebrali publikum. Mějte vzájemný
respekt.



V nové vyhlášce jsou jasně stanovená pravidla a místa pro provoz buskingu (tichý,
hlasitý busking a podobně). Pokud nás i přesto někdo oprávněně napomene pro
příliš hlasitou nebo nevhodnou produkci, snažme se mu vyjít vstříc, popřípadě
změňme lokaci. Užívejme zdravý rozum. Vždy je lepší ustoupit. Míst na hraní je i
tak dost.



Každý busker je tvůrcem svého vystoupení a odpovídá tedy za to, co svému
pouličnímu publiku prezentuje. Vulgární, nebezpečné, agresivní či nepřátelské
chování a neochota spolupracovat s ostatními jsou pro nás nepřípustné.



Nehrajme na silnicích a neblokujme dopravu (pěší ani automobilovou). Snažme se
nezdržovat se v místech, kde bychom mohli zneprůchodnit jedinou možnou cestu.
Vhodná jsou větší prostranství a široké ulice.



Neblokujme vchody do budov nebo do obchodů.



Snažme se neporušovat hygienické hlukové limity – hrajme pouze akusticky,
případně používejme jen slabé zesilovače pro nástroje, které jinak nejsou slyšet.
Hlasitější a početnější produkce lze provozovat na vybraných, k tomu vhodných
místech (viz vyhláška).



Když odcházíme, ukliďme po sobě a případně i po publiku, které se u nás zastavilo.



Nenahánějme s kloboukem kolemjdoucí. Jedna věc je obejít s kloboukem zaujaté
publikum sledující produkci, jiná vstupovat do cesty náhodným kolemjdoucím a
vyžadovat peníze. Což je za hranicí slušnosti. Klobouku anebo futrálu je
každopádně nejlíp na zemi.



Obvyklá buskerská praxe je nezůstávat na jednom míst déle než hodinu, aby se na
atraktivních místech mohli hudebníci vystřídat. Hodina a půl je ale naprosté
maximum (také z hlediska jednotvárnosti produkce).



Sdílejme informace s ostatními buskery na www.busking.cz. Například o možných
překážkách a problémech – ze strany policie, zlodějů, problémových provozovatelů
obchodů, místních lidí atd. Čím lepší bude komunikace mezi námi, tím snáze se
nám bude komunikovat navenek a setkáme se s lepším přístupem.

Buskerskou etiketu je vhodné dodržovat kvůli nám samotným i všem ostatním
buskerům, abychom zachovali dobré vztahy s občany i úřady a vedením Prahy, a
busking se mohl vyvíjet jako respektovaná součást naší kultury, na které naše hlavní
město může být hrdé.
Zdroj: Kodex buskera (2012) [online]. Busking [cit. 2017-03-15]. Dostupné na:
http://busking.cz/kodex-buskera

Příloha č. 2: Protokol o pozorování

PROTOKOL O POZOROVÁNÍ
základní informace
Datum
Časový interval pozorování
Lokalita
Pozorovatel
Počasí a jeho případné změny
Zaplněnost: hodnocení 1–5 (1 – zcela prázdné, 5 – neprůchozí), zapisováno 2x za hodinu
:00
:30
:00
:30

Přítomnost pouličních umělců: počet, místo, čas, typ pouličního umění, délka vystoupení,
interakce s okolím, počet přihlížejících a jejich vnímání

Převažující směr proudu lidí: jakým směrem se lidé převážně pohybují a jeho změny

Skladba přítomných lidí: jaký je přibližný podíl (%) turistů, rezidentů a pracujících

Přítomnost organizovaných skupin (s průvodcem): jejich množství, velikost, věk, chování, ostatní

Přítomnost patologických jevů: místo, aktivita, např. bezdomovci, kriminální jevy, žebráci apod.

Přítomnost policistů: typ, směr pohybu, aktivita, interakce s kolemjdoucími a s patologickými jevy

Jiné významné jevy nebo aktivity výše neuvedené: vlastní poznámky, postřehy

Příloha č. 3: Vzory informovaných souhlasů s nahráváním
Informovaný souhlas s využitím výzkumného
rozhovoru

zaznamenaného pro účely výzkumného projektu, jenž je součástí bakalářské práce Jana Šubrta
s názvem:

Pouliční umění ve vztahu k cestovnímu ruchu v Praze

Žádám Vás o souhlas s poskytnutím materiálu získaného z rozhovoru ve formě audio nahrávky
pro výzkumný projekt. Výzkum probíhá na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán,
bude ihned po jeho pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a
jeho analýzy budou citovány výhradně anonymně.

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Janu Šubrtovi pro účely výše popsaného výzkumného
projektu a s jeho nahráváním.

Jméno:
V Praze dne:
Podpis:

Informovaný souhlas s využitím výzkumného
rozhovoru

zaznamenaného pro účely výzkumného projektu, jenž je součástí bakalářské práce Jana Šubrta
s názvem:

Pouliční umění ve vztahu k cestovnímu ruchu v Praze

Žádám Vás o souhlas s poskytnutím materiálu získaného z rozhovoru ve formě audio nahrávky
pro výzkumný projekt. Výzkum probíhá na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán,
nebude anonymizován. Výstupy z výzkumu a jeho analýzy mohou být v práci citovány.

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Janu Šubrtovi pro účely výše popsaného výzkumného
projektu a s jeho nahráváním.

Jméno:
V Praze dne:
Podpis:

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru
Dalibor Zíta: (spoluzakladatel iniciativy BuskerVille)
Vystupujete také v pražských ulicích nebo ne?
Vystupuji, ale teď už o dost méně. Mám novou kapelu tuto sezonu a chystáme se hrát
pravidelně. Ale tak maximálně jednou o víkendu vystoupím.
Se stálým zaměstnáním to asi nejde skloubit. (D. Zíta pracuje v Českém rozhlase, pozn.
autora)
Ne, to opravdu ne. Já mám spíš pocit, že busking hodně pomáhá lidem, kteří se dostanou do
nějaké situace, třeba i nezaviněné. Přijdou o práci, mají překlenovací období. Takhle jsem se
setkal s jednou paní, která nám strašně děkovala, že jsme pomohli ten busking trošku
legalizovat, protože ji samotné to v její situaci pomohlo. Chodila zpívat a to ji zachránilo před
pádem do nějakých horších problémů.
Pracující lidé tedy moc nehrají, třeba jen pro nějaké potěšení, radost.
Co mám zkušenost, tak lidé, kteří jsou zaměstnaní na plný úvazek, tak moc ne. Možná jednou
za čas. Pokud mají kapelu, se kterou třeba ještě vystupují, tak je to na ulici tolik netáhne.
Vystupují z nadšení jednou za čas. Hodně buskerů jsou studenti, pracující lidé už moc ne, ale
samozřejmě jsou výjimky.
Na jaký popud vznikla iniciativa BuskerVille?
Tady byla naprosto absurdní situace, kdy člověk, který vyšel s kytarou na ulici, mohl okamžitě
slíznout litr pokuty. Někteří lidé, kteří chodili hrát, byli opravdoví nadšenci. Jako byl třeba Vítek
Eliáš, který už měl na krku desetitisícovou pokutu a správní řízení jenom proto, že hrál svoje
písníčky, které jsou docela dobré. A mně to v tu chvíli přišlo úplně absurdní, protože panovala
absolutní neinformovanost o tom, za jakých okolností je možné na té ulici hrát, a velká pře
regulovanost pravidel. V té době se mohlo hrát jen na dvou ulicích v Praze, člověk musel čekat
měsíc, než mu vydali povolení, což je absurdní. Člověk má chuť jít hrát ten den, neplánuje si
měsíc. Za měsíc neví, jaké bude počasí.
Jaká je Vaše pozice – předseda, šéf?
Já sem zakladatel, tedy spoluzakladatel. My jsme byli tři a postupně se tam ti lidé prostřídali.
Spousta lidi nám s tím pomohla, po akcích a tak dále, ono to bylo dost volné sdružení, neměli
jsme žádné stanovy, příspěvky a tak dále.
Kdy byla iniciativa založena?
Bylo to na přelomu let 2009 a 2010. Bylo to dost dané tím, že jsem začal psát články, například
pro Nový Prostor – Kladivo na pouliční umělce. Já jsem se tehdy setkával s lidmi, kteří cestovali
po celé Evropě. Například s jednou artistkou, která studovala artistickou cirkusovou školu
v Paříži a byla velká profesionálka. V tom článku je i citovaná a říkala, že vážně v žádné zemi se

k ní nechovali tak hnusně jako v Čechách. Například když tu vystoupila se svojí skupinou, tak
jim byly hned zabaveny propriety pro jejich artistické žonglování. Chovali se k nim odporně.
Je pravda, že různě v Evropě platí různé zákony. Nepříjemnost se může stát leckde, ale tady to
opravdu bylo extrémní. Já jsem v té době měl zkušenosti z Edinburghu, i během léta, během
„French festivalu“, kde to absolutně nikdo neřeší. Naopak je to vítané, mají to tam rádi, jsou
s tím srozuměni. S těmi pouličními umělci tak nějak koexistují, žijí, jsou bráni za samozřejmost
a je tam třeba „Rose street“, která je taková typická ulice, která je pořád plná. Je to takové
busker místo, o kterém to všichni vědí a za kterým tam všichni jdou. Něco takového mi v Praze
chybí. Je to absurdní, že Praha od té doby, co jsme přestali ten aktivismus dělat, nemá svůj
vlastní buskerský festival. Vlastně měla, minulý rok proběhl první ročník festivalu „Praha Žije
hudbou“ (více o festivalu v dalším rozhovoru s Janem Gregarem). Jsme ale na chvostu, ostatní
města zareagovala rychleji. Plzeň už měla několikátý ročník, v Hradci Králové je také buskerský
festival. Já to beru jako náš velký úspěch, že se nám podařilo dostat tohle do povědomí
českých lidí. A to slovo „busking“, ono to je hrozné používat nějaký anglicismus, spousta lidi
nám vyčetla, že je to nečeské, ošklivé, proč nepoužíváme „pouliční umění“. Neuvědomily si
ale, jak strašně to zapůsobilo, jak to zafungovalo, protože do té doby to bylo považováno za
žebrotu, a nám se to podařilo „volejblovat“ (onálepkovat) jinak, udělat tomu rebranding. Je to
v podstatě marketingová věc. Udělali jsme z toho cool činnost a fakt se to povedlo, protože
přesně pak vzniklo několik festivalů, které mají „buskerský“ nebo „busking“ ve svém názvu.
V mediích se o tom mluví, politici se to naučili, za nás se nám povedl hodně velký úspěch, i
když ta pravidla v Praze nejsou přesně taková, jaká bychom chtěli. Praha na tom byla dobře do
loňska (do 1. 3. 2016) v porovnání s ostatními.
Probíhá spolupráce s městem na vytváření vyhlášek?
To je opravdu absurdní, ta spolupráce neprobíhá nijak moc. Ze začátku jsme sepisovali
všechny ty petice, měli jsme stovky podpisů a dělali jsme velké demonstrace, kam nám přišlo
500 lidí. Ulicemi hrály hudební nástroje a bylo to vidět.
Vyhlášku jsem četl a píše se v ní, že s Vámi probíhá spolupráce.
Ona je spolupráce a spolupráce. Vypadalo to tak, že po třech letech našeho snažení, kdy se
vystřídala na magistrátě tehdejší pravolevá mini koaliční opoziční, vlastně chci říci, že vládla
ODS a ČSSD a protestovalo se proti tomu dlouho. Pak, když začala TOPka, tak se rozhodlo, že
všem těm občanským iniciativám, které přinesly nějaké stížnosti, nějak vyhoví. Chtěli
transparentnější vládnutí a my jsme se s tím trochu svezli. Co bylo jednoduší než povolit
busking. Ptali se nás na naše návrhy, poslali jsme jim to a pak se s námi vůbec nedebatovalo.
My jsme věděli, že se nějak scházejí, ale netušili jsme, o čem jednají. Vůbec nás k tomu
nepřizvali a pak najednou z ničeho nic mi volá redaktor aktualne.cz a ptá se mě, co říkám na
novou buskerskou vyhlášku. Já jsem byl úplně v šoku a řekl jsem mu, ať mi nejdřív řekne o čem
je a já mu řeknu, co na ni říkám. S námi se o tom předtím nikdo nebavil, Vyplynulo z toho, že
se rozhodli, že to totálně uvolní na zkušební rok. V podstatě tomu dají téměř nulovou
regulaci, akorát omezili počet členů, lehce ta místa a tak. My jsme od začátku věděli, že to
bude průšvih. Říkali jsme si, že takhle to přeci nejde. Ve všech městech, kde to funguje, mají
nějaká omezení, nějaká pravidla, která vznikla debatou mezi buskery, rezidenty a politiky. To,
že to nejde takhle udělat, jsme vyjadřovali i nahlas, až se na nás paní radní Alexandra Udženija

(ODS) pěkně naštvala, protože ona byla tou hybatelkou v celé věci. Jenže se bohužel právě to
kyvadlo zhouplo z té naprosté pře regulovanosti a represe až k příliš velké uvolněnosti, na což
tady nikdo nebyl zvyklý. Je to takové pusťte tygra z klece a nedejte mu žádné omezení. Někteří
lidé toho samozřejmě začali hned zneužívat a hráli někomu pod okny čtyři hodiny v kuse jednu
písníčku a tak. Tomu se dalo nějak předcházet a omezit to, ale nestalo se.
Politici se hodně divili, že když nám dali takovou svobodu, proč to kritizujeme, když jsme to
chtěli. My jsme to samozřejmě takhle nechtěli, ty návrhy, jak by to šlo regulovat, jsme jim
dávali různé. Pak se s námi o té nové vyhlášce začali bavit, pozvali si nás na nějaké setkaní, kde
nám řekli, jak to ve skutečnosti bude, a v podstatě nám vysvětlili, že jinak to nebude. Což také
nepovažuji za šťastné, že naše dílčí návrhy vzali na vědomí, ale nedá se říct, že by něco z toho
uplatnili. Ta první vyhláška, před dvěma lety, byla ještě relativně volná, ale pak přišlo
zpřísnění, které je opravdu absurdní. Proti tomu jsme se i vymezili, stejně tak i sdružení „Praha
Žije hudbou“ se proti tomu vymezilo. I laik, když si to přečte, tak pozná, že to psal někdo, kdo
absolutně nerozumí hudbě. Nařídit lidem, aby hráli na saxofon s tlumítkem je absurdní,
protože tlumítko funguje jen při cvičení. Není to žesťový nástroj. I když je z kovu, je brán jako
dřevěný nástroj, protože má normálně klapičky, a tak dále. Omezit plošně zesilovače, naprosto
chápu, že lidi štvaly ty indiánské kapely, které si přitáhnou obří zesilovače a hrají, že je to
slyšet tři bloky daleko, já je také nemám rád, řve to na kilometr daleko.
To jsou také buskeři?
Je to busking, vybírají peníze, něco prodávají. Nevím, jestli na to musí mít nějaké povolení,
doufám, že jo. Tohle je případ zneužití té vyhlášky, že si přitáhneš obří zesilovač a hraješ tři
hodiny tuhle hudbu. Chápu, že to lidi štvalo. Zase na druhou stranu, já když budu na ulici hrát
na svůj malý akordeon, tak se udřu, aby to bylo slyšet. Když si to minimálně nazvučím, tak mi
to maximálně pomůže, abych si nestrhnul záda, a bude to znít stejně. To je absurdní, že oni to
nejsou schopni vnímat tyhle věci. Ale tohle ještě chápu, ale jak můžou do té vyhlášky napsat
takový paskvil? Že se nesmí hrát na dechové nástroje, které hrají vysoké tóny. To je absolutní
absurd. Oni tam ještě uvádějí jako příklad hoboj. Hoboj je takový tichý dechový nástroj. Já
mám v baráku hobojistku, těšil jsem se, že spolu občas vystoupíme, protože ona je skvělá
hudebnice, a ten nástroj je takový tichý sametový. Jasně, dokáže hrát ve výškách, ale prostě
tiše. Já chápu, že chtěli zamezit tem píšťalkám a nepříjemným dudám, ale napsat to takhle je
absolutní nesmysl. I ten můj akordeon může hrát vysoké tóny, všechny dechové nástroje
můžou hrát vysoké tóny, napsat to takhle je nehorázné. Když byla o této vyhlášce debata na
magistrátě, tak i mezi zastupiteli zazněly rozumné hlasy to přehlasovat, jen tam není politická
vůle to udělat. Kupodivu je politická vůle si nechat vypracovat drahý sociografický výzkum,
jestli vyhláška plní svůj účel. Což podle mě dotazníkovým šetřením takovéhoto typu není
absolutně možné zjistit, ale vyplácali se na to zbytečně veřejné prostředky a jde to na hlavu
zase buskerům. Já sem z přístupu radnice v tuhle chvíli hodně zklamaný.
Co byste změnil za podmínky?
Já bych hodně překopal tu vyhlášku. Je toho hodně, je toho strašně moc, co se v tom dá udělat
a jak by to mohlo vypadat. Je pochopitelné, že nejde, aby na tom jednom místě hrál někdo
dlouhou dobu, třeba dvě hodiny. Já bych to klidně zkrátil na půl hodiny, kdy ale nepočítám
rozkládání a zabalení, což někomu může trvat další půl hodinu. Buskeři se proti tomu bouří, že

za půl hodiny nic nestihnou, ale to je blbost, když se člověk může o kus dál přesunout. A jsou
tam taková zakázaná místa v Praze, která jsou jinde v Evropě pro busking totálně přirozená,
široké bulváry například Na Příkopech. To je ideální prostor pro něco takového. Je nesmysl, že
je to zakázané. Chápu, že si tam nějací lidé stěžovali z obchodů, že mají pocit, že jim to kazí
obchody. Kdyby se to tam ale dalo jen třeba po sedmé hodině, od sedmi do devíti, tak je to
ideální čas. Já bych v tom neviděl žádný problém.
Mohl by být boj o místo mezi buskery?
To takhle vůbec není. Proběhlo pár mini konfliktů, co jsem si tak všiml, ale v Praze je těch fleků
tolik, nebo mohlo by být, že by ten boj takhle vyhrocený nebyl. Je blbé, že oni těch míst tolik
zakázali, místo toho, aby je nějak rozumně zregulovali. Tak se to bohužel teď hodně soustředí
na to Staroměstské náměstí, kde opravdu nějaké to natěsnání bylo znát a bylo to tam
buskingem přeplněné. Přičemž tam hodně lidí tahalo fakt silné zesilovače a to bylo špatné.
Taky se mi to nelíbilo. V té vyhlášce stojí, že se člověk musí přesouvat z levého břehu na pravý.
To je pro nás úplná kravina. Jeden břeh si uleví, ale ty lidi se budou shromažďovat na stejných
určitých místech. Víc lidí na jednom místě v jednu hodinu, víc na druhém břehu další hodinu,
místo toho, aby se rozptýlili na obě strany. V některých městech to mají tak, že v lichou hodinu
se nehraje v sudou jo. Proč ne, v tom nevidím problém. Další věc, dají se udělat zóny, ve
kterých se dá hrát tišeji, někde hlasitěji. Chápu, že lidem hlasité produkce vadí, že bicí jim vadí,
ale třeba na náplavce, proč ne. Tam to přes tu stěnu nahoru nejde, přes Vltavu, ty tramvaje to
přeřvou, takže takováto místa můžou být. Proč by nemohla být v Praze jako je v Edinburghu ta
„Rose street“? Proč tady nemůže být nějaké místo, kde by to bylo vítané a propagované? Když
se bavíme o turistickém ruchu, tak by bylo ideální, kdyby na to město nějakým způsobem
myslelo. Ne způsobem odkud ten busking vypráskat, ale kam ho dostat. Vymyslet, jak to
udělat hezké, jak tím buskingem město oživit a zpropagovat na nějakém konkrétním místě,
které by nevadilo lidem, jako například rezidentům. Díky tomu, že by to bylo známé turistům,
tak by se na to chodili lidé podívat. Tím by se zabily dvě mouchy jednou ranou. Nikoho by to
nerušilo a buskeři by měli výdělek. Určitě je v Praze nějaké místo, které by šlo prohlásit za
buskerskou zónu. Šlo by to propagovat i směrem k těm turistům. Pak by to bylo řešení pro
tenhle problém, lidi by to nerušilo nebo by tam s tím byli smířeni.
Jsou často buskeři sankciováni (pokutováni) za hraní v ulicích? Jaké jsou nejčastější
prohřešky? Existuje nějaká statistika?
Evidenci nevedeme, tabulky nejsou, ale co se ke mně dostává, tak v současné chvíli je to dost
o vůli strážníku. Alespoň tedy v tom, co je dechový nástroj, co hraje vysoké tóny. Už jsem
slyšel, že dostal pokutu kytarista, co hrál na foukací harmoniku, což je absurdní. To je jako
bychom tady pokutovali Boba Dylana, ten se živil v New Yorku, že chodil po hospodách a
ulicích a hrál na kytaru a na foukací harmoniku, a vyrostla z něj hvězda. Nikoho to nemůže
rušit, je to absurdní a člověk za to dostane pokutu. Je to hodně na libovůli strážníků, jak si to
vyloží.
Dechové nástroje jsou tedy nejčastějším prohřeškem?
Asi jo.

Nebo jde spíše o ten čas?
Nevím, jak moc to hlídají, zatím jsem o tom neslyšel, nikdo si moc nestěžoval. Vím, že byly
nějaké problémy s lidmi, co dělali „fireshow“. Dokonce mi jedna holka říkala, že ji policisté
vyhrožovali fyzickým násilím a chtěli ji pokutovat. Další lidé, co to dělali, tak říkali, že se s ničím
takovým nesetkali, a hrozně se nad tím divili.
Je to tedy individuální?
Opravdu je to teď hodně o těch policistech, což je taky chyba. Policie má být taková, že
nerozhoduje o interpretaci zákonů, ale má být taková, která má jasně stanovené co je, a co
není porušení zákona. Není to přeci o její libovůli, ne že si to interpretuje tak, jak se jí zrovna
zlíbí.
Tak harmonika je porušení zákona, pokud vydává vysoké tóny.
Tak mi definujte vysoký tón. Co to je vysoký tón? O čem se tady bavíme, pořád to je na libovůli
toho policisty.
V jakých řádech se pokuty pohybují a za co jsou nejčastěji?
Opět dost na libovůli. Co jsem slyšel, tak ten harmonikář, kytarista dostal dvě stovky. Může se
to normálně pohybovat kolem tisíce až dvou tisíc, ve správním řízení až do 30 tisíc.
Existují např. nějaké negativní, ale i pozitivní reakce nebo ohlasy na buskery?
Dřív těch negativních bylo daleko víc, pravda je že teď to dost ubylo, protože spousta buskerů
s tím sekla. Lidé, kteří hráli v centru na teď zakázané nástroje, tak si našli jiné destinace.
Výborné duo, které hrálo na „dindžaridu“ a bicí nástroje a mělo tu svoji show parádně
zpracovanou (mělo okolo sebe velký kruh, turisty to bralo hodně), tak to teď jezdí do Drážďan.
Je to škoda pro Prahu. Nemuseli být na Václavském náměstí, kde byli pokutováni, a mohli si
najit jiné místo. Jasně, že stížností ubylo. Když něco zakážete, tak si na to nikdo nebude
stěžovat. Otázka je, jestli se to nedalo vyřešit tak, aby nebyly stížnosti a zároveň se nemuselo
plošně zakázat strašně moc dobrých vystoupení, na která by ty stížnosti ani být nemusely.
Takhle to vidím.
Co všechno musí (akustický) busker udělat, aby mohl vystupovat v pražských ulicích? Viz
článek Kladivo na čarodějnice – využití licencí.
My jsme teda prosazovali, aby nějaké ty licence trošku byly. Myslím, že by to vůbec ničemu
nevadilo, že by se daly získat na ten den, co ten člověk se rozhodne, že chce jít hrát. Tím by
odpadlo to, že by se na buskery přestalo nahlížet jako na nějaké příživníky, co se obohacují
díky veřejnému prostoru, což například tvrdili někteří politici. Tím by odváděli něco do státní
kasy, a to by nebylo úplně špatně. Odfiltrovalo by to lidi, co ten busking nějakým způsobem
zneužívají, vyrábí spíš jenom hluk a tváří se, jací jsou hudebníci. To se vyskytuje všude, a tak se
to dá krásně odbourat.
Jak byste charakterizoval vztah buskingu a cestovního ruchu? Jaký je jeho vliv na městské
prostředí?

No to je otázka. Ono vždycky zaleží, jak ten busking vypadá, jakým způsobem je ošetřovaný a
regulovaný a jestli spíš ty lidi odradí nebo naopak je přiláká. Já mám třeba strašně rád Berlín,
kvůli tomu, že to město je živé, že se tam furt něco děje. A i na těch ulicích se něco děje ti
buskeři si tam tolik třeba ani nevydělají, protože častokrát se mi zdálo, že tam ti lidé hrají jen
tak pro radost, že moc nedostávají nebo někteří ani nevybírají. Nějakým způsobem to tam ale
žije. Pravdou ale je, že se říká, že Prahu si jedou lidé prohlédnout, zatímco do Berlína si jedou
něco užít, něco zažít. Když si Prahu prohlédnete, tak už ji máte prohlédnutou a proč do ní
jezdit znova, zatímco do Berlína se jezdí opakovaně, protože tam máte chuť pořád něco znova
a znova zažívat. Já když si vzpomenu na ty pobyty v Berlíně, na ty pouliční muzikanty. Když si
vzpomenu, co předváděli, tak to bylo dost bizarní a někdy to bylo naopak výborný. Například
argentinský tango, tak to ve mně zanechá stopu, že se tam v tom město něco dělo a že jsem
tam něco zažil. A to mě tam přivede znova. Můžu to srovnat třeba s Rigou, kde je těch umělců
také hodně, ale spousta z nich je fakt příšerná a může to někoho odradit. Mě to ale neodradí,
já to mám rád i tak.
I špatná hudba dokáže lidi přivábit.
Otázkou je, co je špatná hudba, to je individuální. Kolikrát je to ale jen pokus o předstírání, že
člověk na něco hraje. V té Rize to bylo hrozně rozmanité, dobří špatní muzikanti a bylo jich
tam strašně moc. Jeli jsme tam jako pouliční muzikanti, po cestě jsme hráli a živili se tím, a pak
jsme si až říkali ze srandy, že tam máme takovou konkurenci, že to otáčíme zpátky, že to nemá
cenu. Když by radnice, město o to nějakým způsobem dbalo, ale o ni o tom fakt přemýšleli
jenom tím restriktivním způsobem, jenom co zakázat, aby z toho nebyl problém. Nepřemýšleli
o tom, jak to udělat, aby z toho byl přínos, a nechali to na těch buskerech a to je blbost. Jak
jsem říkal, kdyby se jedno místo vyhradilo pro ten svobodný busking, ne tak jako Karlův most,
tam se dostanete, jen když projdete nějakým konkurzem, za který zaplatíte tisícovku, a dělá se
to jednou za rok, nezveřejňují komisi, rozhodují totálně podle své libovůle, zda jste s nimi
kamarád nebo ne). Kdyby bylo nějaké volné místo buskerské, které by bylo propagované, a
město by pro to něco dělalo i v tom smyslu, že by i ty turisty o tom informovalo, že tam něco
takového je, ti buskeři by se tam stahovali, kdyby tam měli takhle přirozené publikum. A tím
by se toho podle mě dost vyřešilo, a dost by to tomu městu mohlo pomoct.
Proměňuje se pouliční umění vlivem turistické aktivity, přizpůsobuje se umění turistům?
To je samozřejmé, busking by bez turistického ruchu moc nemohl existovat. Tedy mohl, ale
přece jenom to je hlavní zdroj příjmu. Někteří to tak neberou a schválně pro turisty nehrají a
budou hrát někde na okraji města jako je právě třeba jeden houslista, co hraje na Kobylisích.
Ten schválně nechodí do centra, hraje v průchodu pro místní. Cestující buskeři potřebují
busking k tomu, aby jim to zaplatilo cestu a jídlo. Když dělají dlouhé cesty po Evropě, tak je ten
turistický ruch naprosto nepostradatelný, tomu člověk přizpůsobí svoje vystupovaní, protože
abys lidi upoutal, tak musíš dělat show, nejde si hrát prostě někde v koutku. Já jsem jednou
hrál v Antverpách, hráli jsme nějaký klezmer, prostě jsme u toho skákali a blbnuli a lidé nám
dali spoustu peněz. Pak jsme šli kousek dál do jedné takové odlehlejší uličky a tam seděl
vynikající akordeonista a já jsem se mohl jít zahrabat. On hrál vážnou hudbu a seděl pod lípou,
s nikým neudržoval ani kontakt a jel si ty svoje Bachy. Sledovali jsme ho půl hodiny a byli jsme
hotový z toho, jak hrál. Za tu dobu mu hodil někdo jen jedno euro, tak jsme mu pak

samozřejmě něco dali z našich peněz, ale my jsme vydělali x krát víc za tu samou dobu. Byli
jsme na hlavní třídě mezi turisty, skákali jsme tam jak divý a o tom to je, že i člověk musí ten
repertoár přizpůsobit. Jasně, chceme hrát naši hudbu, kterou máme rádi, ale člověk musí začít
něčím, co ty lidi přitáhne, a pak si hrát něco, co chce sám. Takže asi takhle to je, že ten
cestovní ruch hodně ovlivňuje buskery jak fungují a hrají.
Jaký vnímáte vztah rezidentů k pouličním umělcům? Nemůže jim vadit stereotyp pouličního
umění?
Je to individuální. My jsme si tenkrát dělali průzkum. Když ta první vyhláška vyšla v platnost,
tak jsme prošli baráky na Starém Městě, zvonili jsme na lidi a ptali jsme se jich, jestli jim to
vadí. A ti lidé, kteří nežijí na hlavních turistických tazích, tak jim je to úplně jedno. Vadilo to
lidem z obchodů v Celetné a studentům na fakultě, kteří nemohli mít občas kvůli rambajzu
otevřená okna do ulice.
Ti lidé vnímají, co je kvalitní busking a co je jako kočičina, a podle toho mají k tomu vztah.
Bohužel v Praze je to takové, že těžko říci, jaký je poměr té kvality a té kočičiny, možná bych
řekl, že je to tak půl na půl. Takže si myslím že, lidé k tomu mají často negativní vztah, protože
to nebylo dobře ošetřené, prostě z hlediska té regulace a tím že se plošně zakážou nějaké ulice
a vytěsní se to někam jinam, ten problém neřeší, jen se odsouvá.
Nejvíce frekventované a oblíbené lokality v Praze?
Teď už se dá ptát jenom na oblíbené povolené lokality. Já bych měl oblíbených mnoho, avšak
nejsou povoleny. Staroměstské náměstí je ještě z části povoleno, tak to je jasné, ale já bych
tam třeba v životě nehrál. Je to kvůli tomu, že je tam velký nával lidí a zbytečný hrot. Je tam
těch muzikantů hodně, je to takové stresové. Jde o to, co je dobré místo na výdělek, a co je
dobré místo na to, užít si to hraní. Dost také záleží na tom, jaké má ten umělec nástroje,
protože teď bez toho ozvučení je to ještě složitější. Mně se dobře hraje v ulici, která není příliš
široká, ve které se ten zvuk odráží, odráží se zpátky a hned se slyším a hned mám z toho hraní
dobrý pocit. Častý problém začínajících kapel je to, že si něco zacvičí doma v místnosti, pak
vyjdou ven a ono to najednou nefunguje, protože neslyší ten zpěv, nic prostě. Pro mě jsou
ideální uličky, z nichž většina je teď zakázaná, což je problém.
Lokality na pravém a levém břehu – kde objevit buskery, se kterými mohou vytvářet
rozhovory?
Na té levé straně se hrává se u Lennonovy zdi, občas se hrává na Kampě. Hrávalo se za
mostem v Mostecké, ale to teď nevím, jestli není zakázané. Popravdě jsem trošku ztratil
přehled o tom, které lokality jsou zakázané. Zajímavé bude to, až se revitalizuje Malostranské
náměstí, protože zatím tam je parkoviště, ale nepatří mezi zakázaná místa. Až odtamtud
odstraní ta auta a udělají tam ten příjemný park, tak to bude ideální místo pro busking.
Minimálně na jednu sezónu do té doby, než ho tam zakážou, což bude strašně zajímavé, na to
se těším, tam budu chodit hrát. Jinak ještě Zámecké schody, ty jsou, myslím, ještě z části
povoleny.
Jaké jsou oblíbené části roku?

Léto, jasně že léto. V březnu, dubnu se to začíná probouzet, listopad je horší.
Oblíbené části dne?
To záleží. Já mám jednoho oblíbeného starého buskera, jmenuje se Jiří Wehle. Ten hraje na
středověké nástroje a ten začne klidně i hned ráno.
Dokázal byste charakterizovat, jak se proměnil cestovní ruch v Praze za období 5 - 10let?
Mým úhlem pohledu to celé zcyničtělo a stalo se to dravější, opravdu vyždímat ty turisty co to
jde. Celkem dobře na to reaguje seriál na stream.cz turistické pasti. Krásně to dokresluje, že se
v Praze snažíme turisty vyždímat a myslím, že se to hodně projevuje. Myslím, že to ovlivní i to,
že se ti turisté nebudou vracet, že to zažijí jednou. Já si myslím, že Praze mohou pomoci hodně
alternativní záležitosti. Mně se třeba hrozně líbí, jak ti bezdomovci provádí turisty, zažít Prahu
jinýma očima, to mi přijde důležité. Já jsem hodně aktivní na couchsurfingu, tak se lidem, co u
mě spí, snažím ukázat Prahu trošku jinak, než jsou právě ty turistické pasti.
Myslím si, že ten turistický ruch je fakt vnímaný, přijímaný a je utvářený nějakým odlišným
způsobem, že z toho nebudou mít turisté reálný zážitek, že je to Disneyland.

Zdroj: Rozhovor s Daliborem ZÍTOU, spoluzakladatel iniciativy BuskerVille.
Praha 3. 3. 2017

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru
Jan Gregar: (organizátor festivalu „Praha Žije Hudbou“)
Vystupujete také v pražských ulicích nebo ne?
Já nevystupuju, nebo teda jak se to vezme. Chodím do sboru pořád ještě, tak čas od času si
chodíme s radostí zazpívat. Výjimečně buskingově, to znamená, že bychom třeba vybírali
peníze, nicméně to už také není legální.
Jste členem sdružení Nerudnýfest.cz, tak se chci zeptat, zda má něco dočinění s iniciativou
BuskerVille?
Přímé propojení tam není, primárně jde o situaci, kdy my jsme vymysleli festival pouličního
umění, „Praha Žije Hudbou“, protože jsme cítili, že úroveň pouliční kultury, na to, jak je Praha
kulturní město, není zas tak vysoká. Zvlášť když se to porovná s Paříží, New Yorkem nebo
obdobnými metropolemi. Ta jsme přišli s touto ideou a zároveň se v té době začala řešit ta
poměrně restriktivní vyhláška (ne ta 1. 3. 2016, ta předtím). Ale skrze to, že my jsme na ten
festival vybírali na crowdfundingu, a obecně jsme hlásali, že do něj chceme zapojit co nejvíce
pouličních umělců, tak už ani nevím, jak jsme se propojili s Daliborem Zítou, na kterého mi dal
někdo doporučení, a začali jsme spolupracovat, protože se to přirozeně nabízí.
Kdy vzniklo sdružení?
Už dříve, byl to rok 2008.
Jak vypadal busking v té době?
V té době to bylo takové nijaké, nebyla žádná konkrétní úprava. Ta legalizace přišla někdy
okolo let 2012/2013, což zas byl, nutno říci, druhý extrém. Také špatný, a pak teda přišla
minulý rok ta slavná vyhláška.
Proběhla nějaká spolupráce se zastupitelstvem?
Snažili jsme se vyjednávat s politiky intenzivně od ledna minulého roku a činíme tak doteď.
Máme za sebou jednaní na x úrovních, dokonce i na úrovních městských částí Praha 1, Praha
2, v různých kulturních výborech, byli jsme dvakrát na zastupitelstvu. V tomhle směru se
snažíme. Nicméně aby se tam dosáhlo nějakého konkrétního posunu, to ne.
Ve zprávě od městské policie se můžeme dočíst (od zastupitelky Janderkové), jak jsou
všichni spokojeni a neschvalují případné změny.
Policie je spokojena s tím, že se minimalizovaly problémy s buskingem, což je samozřejmě
v určitém směru dobře. Ale ono když něco zakážete a je to nelegální, tak logicky s tím
přestanou být problémy, pokud to zrovna nedělá mafie, která na zákon kašle. Ale ti buskeři
přeci jenom čas od času dostanou pokutu. Spousta z nich to ani neriskne, spousta z nich je
zmatená, pořádně neví, jestli vystupovat může nebo ne. Ta vyhláška je poměrně dost nejasná
a aplikace těch jednotlivých pravidel také, nedivím se, že městská policie je spokojena. Dalo ji
to poměrně efektivní možnost problém s buskery ne ani vyřešit, ale prostě se jich zbavit. A

tohle mě na tom štve, protože to je jednoduché řešení formou zákazu, ještě ne moc šťastného
zákazu. Přikazuje věci, které fakticky ani nejdou.
Vysoké tóny?
Tak jasně, vysoké tóny, to je kapitola sama o sobě. Ale tak třeba dusítko na saxofon a podobné
věci. Ono hlavně si upřímně nedokážu vysvětlit, proč by to měla posuzovat městská policie. Já
jsem tu zprávu četl také a přijde mi absurdní, aby hodnotila význam té vyhlášky a její platnost
a funkčnost městská policie. Já si dovedu představit, že městská policie se k tomu vyjádří, díky
této vyhlášce ubylo stížností a ze svého pohledu dá tu zpětnou vazbu. Oni nejsou odborníci,
oni na to nemají kapacitu, nemají znalosti. Nechápu, že by se k tomu městská policie měla
vůbec vyjadřovat, ve smyslu, ano tahle vyhláška má smysl, přestože k tomu nemá žádnou
odbornost.
Bizarní pokuty?
Četl jsem v pražském deníku, kde hodnotili počet pokut, kterých bylo 30-40 měsíčně, jestli se
nepletu.
Doporučuji se podívat na průzkum veřejného mínění, který dělal magistrát. To je takový
zajímavý průzkum, jak je vyhozených zbytečně 150 tisíc do vzduchu. Ten průzkum je sám od
začátku mylný a špatný. Špatně klade otázky, je vidět že autoři toho výzkumu, který byl
závěrem zastupitelstva a výboru, na jeho základě zhodnotili, jak ta vyhláška funguje. Ten
průzkum je úplně na nic, nic nového pořádně neřekl. Ti, co ho tvořili, se v něm pořádně
nevyznali, evidentně ani v té problematice, a nerozhodli se to ani nastudovat. Řeší tam hlavně
povolenky, o kterých dávno ví, že v Praze být nemůžou, protože ministerstvo vnitra to
nepovolí, ale je to jedna ze stěžejních částí toho průzkumu. Ta otázka byla tak špatně
naformulovaná, že to spíš evokovalo situaci, zda by měl být busking povolen, jestli by se mělo
povolit vystupovaní v ulicích, byť systém povolenek není legálně možný. Nebylo jasné, jestli ti
lidé kvůli špatnosti té otázky, špatné kompozici, odpovídají i na tohle. Bylo tam x otázek, které
byly matoucí, a ve finále z toho byly irelevantní výsledky, z našeho pohledu.
Rezidenti jsou spokojeni, když je skoro celá Praha 1 zavřená?
Praha 1 má v tomhle velkou roli, oni mají velký hlas i na zastupitelstvu, protože tam je hodně
politiků z Prahy 1. Spokojení asi rezidenti jsou, my teď řešíme, že nám nepovolili spoustu míst,
kde chceme mít festival na Praze 1.
Jak probíhá organizace festivalu „Praha Žije Hudbou“?
Máme člověka, co nám tipuje lokace, a snažíme se v tomhle směru nějakým způsobem
reflektovat to, že už busking může být problém. Je to další problém, ke kterému se musí
opatrně přistupovat, v rámci vystupovaní ve veřejném prostoru. Je potřeba, aby docházelo
k nějakému ohledu k místu a lidem, co tam žijí.
Je to druhý ročník festivalu, ten první (2016) vznikl na popud té nejnovější vyhlášky?
Ne, ne. První vznikl na popud toho, že jsme chtěli zvýšit kvalitu pouliční kultury v Praze. Ta
vyhláška se k tomu tak volně přidala, protože v průběhu naší kampaně se vyhláška začala řešit.

Jen jsme se dostali do takové pozice, že buskeři jsou poměrně atomizovaná skupina, velké
individuality, každý má svůj názor – prostě umělci. No a sami jsme viděli, že v té komunitě
nejsou shody, že tam není žádný leader. Dalibor Zíta už má také svůj vlastní pracovní život,
zaměřuje se na něco jiného. A najednou tam nikdo nebyl v té skupině, kdo by za to nějak
komplexně táhnul, usiloval, jednal a dodržoval nějaké i standardy jednání a nějaké koncepční
myšlenky. Takže jsme se do toho postupně zapojili a naše role rostla, a tak nějak jsme si vzali
za své, že když děláme tento projekt, festival, tak ta vyhláška jde přímo proti cíli toho festivalu.
Jako je vetší pestrost v ulicích, větší kvalita, aby ulice ožily, spíš než zůstávaly šedým místem
transitu. Vyhláška jde i principiálně proti organizaci, která dělá kulturu.
Vztahy mezi buskery: jsou to spíše kamarádi, nebo konkurenti?
Obojí. Kamarádi to určitě jsou, komunita se nějakým způsobem zná. Na druhou stranu části té
komunity jde primárně o výdělek, což může být legitimní. Šéf městské policie sám přiznal, že
většina, značná část těch stížností, která byla v minulém období, byla busker na buskera.
Udávají se, zvlášť v centru, pokud je hodně skupin. Jsou lukrativní místa a v těchto
momentech vznikají konflikty.
Jaké jsou nejpopulárnější lokality?
Místa s největší koncentrací turistů, místa, kam každý den chodí turisté. Pražský hrad na levém
břehu, i když teď těch buskerů hodně ubylo, hodně jich nemůže hrát. My jsme měli okolo 120
umělců v rámci prvního ročníku našeho festivalu a 80 % z nich by nemohlo vystupovat podle
vyhlášky – bubeníci, dechové nástroje, malé „kombíčko“, etnické nástroje, větší plocha, cajon
(kachon), vždyť nemůžete používat ani triangl.
Co byste změnil za podmínky? A jaký je Váš názor na pravý a levý břeh?
Na začátku mi to přišlo pomalu jako úplně největší blbost ze všeho, na druhou stranu rozumím
a chápu to, že se snaží zamezit tomu permanentnímu zatížení. Samozřejmě se snažili vymyslet
něco, co bude objektivně vymahatelný, takže nepřišli na nic jiného než na tohle, což by se furt
dalo brát, kdyby se to netýkalo celé Prahy. To mi přijde úplně zbytečné, ten problém je
primárně na Praze 1, můžeme říct, že trochu na Praze 2 a minimálně na Praze 5, ale co víme
tak v jiných městských částech ne. Ale dobrý, tohle bych ještě bral, pokud by se to dokázalo
omezit na městskou památkovou rezervaci, tak je to ideální. Ale pak nám spíš primárně vadí ty
věci, které zasahují do svobodného uměleckého projevu, a které nejsou ohrožením veřejného
pořádku, jak se často busking podává. Případně je z uměleckého hlediska škoda, že se ta
kreativita omezuje, třeba zákaz hraní na předměty, pokud jsou užity jako hudební nástroje.
Kreativního umění a způsobů kreativního pouličního vystupovaní je celá řada, v zahraničí kolik
vám koluje videí po internetu. Těchto hrozně šikovných lidí, kteří to dělají úplně po svém je
poměrně hodně. Pokud to ovšem není případ, jako když tu chodil jeden černoch, který byl asi
trošku mentálně někde jinde, nebo byl alespoň sjetý, já nevím, a to je přesně případ lidí, kteří
toho zneužívají. Mlátí do bubnu, k tomu nějak pořvávají a nebylo to rozhodně žádné kvalitní
umění, ani základní umělecké standardy to nesplňovalo. Ale aby se na tomto základě
diskriminovala celá paleta umělců, mi přijde jako škoda. Jak by to měl někdo takhle posuzovat,
co je ještě umění. Je celá řada jiných způsobů, jak se s tímhle dá pracovat, akorát ta vůle tam
není.

Jaký je váš názor na živé sochy?
Ono to tak celé zapadá do rozhodování na Praze 1. Živé sochy jsou největší kýč a zároveň věc
co má poměrně silné mafiánské vazby. Ti lidé bydlí na jedné ubytovně na Vltavské a jsou
placeni nějakou skupinou, odevzdávají své výdělky a oni je tam živí a nechávají je tam bydlet.
Vytláčejí se umělci a tyhle mafiánské struktury se tam nechají, je to kýčovité, nevkusně laciné,
kdyby si někdo vymyslel nějakou krásnou zajímavou živou sochu tak proč ne. Nebo ať tam jsou
klidně, nerad bych to omezoval, ačkoli s tím nesouhlasím a přijde mi to hrozné, ale ten rozdíl v
přístupu se mi nelíbí.
Jak byste charakterizoval vztah buskingu a cestovního ruchu? Jaký je jeho vliv na městské
prostředí?
Obrovský, to znáte sám. Nebo přijde mi, že většina lidí, co cestuje, přijede do cizího města
nebo do jakéhokoliv místa a něco se tam zajímavého, výjimečného děje. Ať už potkáte buskera
na ulici nebo tam zažijete koncert, nebo tam je festival nebo cokoliv, tak vám to přidá na tom
zážitku. V tomhle je, myslím, vidět, že Praha to trošku podceňuje a zbytečně se připravuje o
obrovskou sebepropagaci třeba skrze sociální sítě. I když zrovna konkrétně „skleničkář“
(vystupuje na Náměstí Republiky, pozn. autora) má x videí se statisícem zhlédnutí, což
přirozeně dělá reklamu Praze a pokud tady ti turisté budou cítit, že je to pro ně velký zážitek
ve všech směrech, tak je to bude lákat, aby sem cestovali znova.
Proměňuje se pouliční umění vlivem turistické aktivity, například změnou repertoáru?
Tak záleží, co to je za buskera. Jestli to je busker, co cílí vyloženě jenom na zisk a zároveň úplně
rezignoval na nějaké umělecké ambice, tak je schopný hrát dvě, tři písníčky pořád dokola toho
nejplytčejšího ražení, nebo prostě pop, tak ať hraje. Má naučené, že za ty dvě, tři písníčky se
to publikum vymění a on hraje dál. Je to jeden z momentů, co štval lidi na Praze 1, čemuž taky
docela rozumím.
Dokázal byste charakterizovat, jak se proměnil cestovní ruch v Praze za období 5–10 let?
To si nemyslím, že bych byl tak velký znalec té situace. Myslím si, že byste se měl potkat
s Jirkou Wehlem, nevím, jestli ho máte na seznamu nebo ne. To je jeden z nejstarších buskerů
v Praze a ten má svoji osobní životní zkušenost. Zažil to tu od sedmdesátých let nebo tak
zhruba, kdy poprvé začal vystupovat na ulici a od té doby vystupuje pořád. Z mého pohledu
cestovní ruch se zvýšil a vím, že to bylo poměrně lukrativní tu vystupovat. Třeba lidi z DAMU
vystupovali před školou, tam je obrovská koncentrace lidí a byli schopni si vydělat řádově
tisíce za hodinu, což bylo pro ně určitě velmi zajímavé, na to odskočit si ze školy, nicméně to
už je také zakázané. (kvůli rozměrům, na kterých se může vystupovat jako kapela či sbor –
jedno uskupení může mít jen 6 m², pozn. autora)
Jaké jsou plány s Nerudnýmfestem.cz? Plánujete nějaké další akce?
Tak my děláme více projektů. „Praha Žije Hudbou“ patří mezi ty nejnovější, a kdybychom u
tohohle festivalu zůstali, tak naším cílem je posunout ho do roviny svátku živé kultury v ulicích,
kdy bychom chtěli, aby to trvalo x dní, třeba 5 dní, týden. Aby to byla tak známá oblíbená
akce, aby se na ni sjížděli lidé ze zahraničí, buskeři z celé Evropy. Něco ve stylu jak máte

divadelní festival v Avignonu třeba, co je zas svátkem divadla. To město v ten moment žije, ten
Avignon je v tu dobu zasypaný objekty, reklamou, ale takovou tou hezkou, plakáty. Je to
všechno ve stylu, že se tam děje tenhle divadelní svátek, a to město vypadá úplně jinak. Pak se
to sundá a jde to pryč, ale má to strašný dopad na to město a vůbec na tu atmosféru, co se
tam v ten moment děje a jak to lidi vnímají.
Co třeba otázka náplavky hrát tam s minimem omezení?
Já nejsem fanda vyčleňování těchto míst. Zaprvé to stejně časem způsobí problém, ať už to je
to, že tam nenarvete všechny buskery, stěžovaní, že tam někdo hraje furt, a navíc zrovna
náplavka je úplně přelidněné místo, které ještě zalidňovat dál mi přijde zbytečné. Rozčiluje
mě, že bychom chtěli omezovat to oživování kulturnosti veřejného prostoru jen na jedno, dvě,
tři místa. To je podle mě špatně, myslím, že by mohli existovat místa, kterých by tím pádem
mělo být třeba aspoň deset minimálně, kde ta pravidla budou volnější, a ve zbytku můžou být
klidně přísnější, ale vyhánět tu spontánní kreativitu a umění odevšad je proti smyslu, o co by
mělo město smysl usilovat. Já studoval na gymnáziu Jana Nerudy a chodili jsme si na Kampu
často zazpívat nebo jen tak a ta vyhláška neodděluje, zda vyděláváte peníze nebo ne. Jakákoli
venkovní umělecká produkce spadá pod tuhle vyhlášku, tak mi přijde absurdní, že politici
s klidem připustí, že studentské sbory nemůžou legálně vystupovat.

Zdroj: Rozhovor s Janem GREGAREM, organizátor festivalu Praha Žije Hudbou.
Praha 17. 3. 2017

Příloha č. 6: Přepis rozhovoru
Jiří Gróf: (akustický pouliční busker)
Na jakých místech hrajete?
Hrajeme tady u Lennonky (Lennonova zeď, pozn. autora) a potom s kolegou, ale to už si
taháme komba na ozvučení, takže hrajeme za hranicí památkové zóny. To hrajeme na
Hradčanské, na Andělu, na Budějovické.
Jak často hrajete?
Denně, u Lennonky každý den.
A kdyby tam chtěl hrát nějaký jiný busker?
My jsme si tam vytvořili takovou auru, kde tam ani moc lidí nechodí, kteří by tam chtěli hrát.
Máme tam takovou, jak to říct, přátelskou dohodu, ale sešli jsme se tam čtyři lidi a nějak jsme
se na tom dohodli a střídáme se a je to moc prima.
Jaká jsou Vaše motivace?
Motivace, jako proč jsem s tím začal? No defacto ze zoufalství, ale je to pro mě vysněná práce.
Je to to nejlepší, co mě mohlo potkat, pro co jsem se mohl rozhodnout.
Tíživá situace?
No všechno bylo na levačku, tak jsem všechno smetl ze stolu a zamyslel jsem se nad tím, co
mám vlastně nejradši, co jsem vždycky chtěl dělat. Tak jsem popadl kytaru a šel jsem ven a
najednou jsem zjistil, že ten svět je krásný, že si dělám zbytečný binec v hlavách. Ta ulice tě
naučí všemu, je to vlastně přímé divadlo, přímá odezva, líbí, nelíbí, a naučí tě to i přemýšlet,
protože s jakou náladou nebo s jakým stavem mysli jdeš ven, před ty lidi, tak oni ti to vrací
zpátky. Ta ulice je nejvíc.
Jak dlouho hrajete?
Venku hraji tři roky.
Dokážete říct, jak se obecenstvo proměnilo za ty tři roky?
Já myslím, že se neproměňuje, že koluje v určitých intervalech. Už to tak nějak máme zjištěné,
že třeba začátkem jara přijíždí jižní Evropa hodně, Italové nebo takhle, o prázdninách jezdí
klientela, která je o trochu bohatší. Je to proměnlivé, a to je právě to hezké, že nikdy nevíš,
kdo ti tam přijde. Včera jsem třeba zpíval s belgickým zpěvákem. Přišel, zazpíval si se mnou
dvě písničky, potkávám se prostě s úžasnými lidmi. Je to krásné, nejenom ti normální turisté,
ale potkáváš spoustu zajímavých lidí.
Přijde Vám, že se ti lidé do Prahy vrací? Zaznamenal jste, že by se někdo vrátil?
Někdo se občas přihlásí, že mě viděl, nebo přišel s časopisem, kde jsem byl třeba vyfocený, že
mě zná, a že už tady třeba byl. Stává se to a je to příjemné, není to tak časté, ale stává se to.

Jaké jsou vztahy mezi buskery?
Já s žádným buskerem nemám problém, fakt nemám problém a ani problémy nedělám. Když
jdu na nějaké místo a někdo tam je, tak se zeptám, na jak dlouho to vidí. Neuzurpuju si nějaké
místo, byl tam dřív a hotovo, tak to pro mě hasne. To je takový zákon ulice.
Jak nahlížíte na situace, kdy si stěžuje busker na buskera?
To jsou lidé, co si to svoje místo holt zase hledají jinými způsoby. Já si radši najdu jiné místo
nebo prostě nebudu hrát, on se ten svět taky nezblázní. Mám kapelu, tak když nemůžu hrát,
nebo je ošklivo, tak si zajdu do zkušebny a makám ve zkušebně.
Dávají turisté hodně peněz?
Na obživu je to slušné.
Jaký je Váš názor na vyhlášku?
My jsme ji přijali tak, jak byla schválená, odsouhlasená. S tím člověk nic neudělá, když máš
v sobě smysl pro nějakou demokracii, tak uznáváš i hlasování, které se ti nelíbí, a o tom to je.
Nemůže to být demokracie, jak se mi to líbí.
Jaké jsou vztahy s rezidenty?
Občas byly nějaké rozmíšky, ale postupně jsme si na sebe zvykli. Oni vědí, že nejsme žádní
grázlové, nebo že bychom tam dělali nějaké nepřístojnosti. U té Lennonovy zdi, je hodně
komorní prostředí, tak se snažíme, aby to bylo i komorně zahrané. Tam, kde hrajeme, tam
žádné problémy s rezidenty nejsou.
U Lennonovy zdi hrajete jen tematicky Beatles a Johna Lennona?
Z 99 procent jo. Občas někdo přijde, jestli bych nezahrál to a to, tak když to umím, řeknu
dobře, ale nemám to ve zvyku.
Jaké jsou nejvíce frekventované a oblíbené lokality v Praze?
Každý busker se pohybuje tam, kde mu to nejvíce vyhovuje, že už si to nějak vyselektoval, Ty
lokality, které jsem říkal na začátku, jsou pro mě nejlepší.
Myslíte, že většina buskerů začala kvůli tíživé situaci?
To nemůžu soudit, ale spousta lidí začíná už velice od mlada, od studentských let. Já jsem se
k tomu dostal později.
Kolik Vám je let?
Je mi 48, tím pádem už mám jiné návyky, ale jsem docela flexibilní v mysli. A tím, že jsem stále
obklopený mladými lidmi, tak vlastně nestárnu.
Proměňuje se repertoár muzikantů, pro získání většího obnosu od turistů?

Myslíte jako zištný repertoár? Když se procházím po městě, tak vím, co takhle zaslechnu, tak
problém je, že ti mladí buskeři často poslouchají stejné věci, že stejné věci hrají. Najednou to,
co slyšíš v rádiu, slyšíš i od těch buskerů a pro mě to není tak zajímavé.
Jak byste charakterizoval vztah buskingu a cestovního ruchu? Jeho vliv na městské
prostředí?
Busking ovlivňuje, dává městu život. Nejsou to jenom davy turistů procházející městem, ale že
to město dýchá jakousi kulturou. Busking jako takový není jenom muzika, je to jakékoli
pouliční umění, takže jsem o tom přesvědčený, že to ukazuje, jak to město umí žít, umí dýchat.
Jaký máte názor na živé sochy?
Není to nic proti ničemu. Každý se živí tak, jak umí, nikomu tím neubližuje, je to volba těch lidí,
je to v pořádku.
Jaké jsou nejoblíbenější části roku, například i na výdělek?
To se nedá říct, my hrajeme pořád. Třeba v zimě buskerů není tolik, takže defacto jsi vzácnější
pro ty lidi, i ta odezva je potom jinačí než v létě, když je turistická sezóna, a buskerů je na
každém rohu plno. Ideální buskerské časy jsou začátek jara a konec podzimu.
Měl jste někdy nějaké problémy? Jak vnímáte vztahy s policií?
Na Andělu volala stále jedna paní anonymně a přišla městská policie, že tam nemáme hrát
s těmi zesilovači, tak jsme jim ukázali vyhlášku. Jdou tě za něco postihnout a neví o tom nic.
Když jsme jim ukázali tu vyhlášku, tak se odvolávali na to, že je tam poslal šéf. Je to chyba. Ten,
kdo má dohlížet na pořádek, by měl tohle vědět.
Dostal jste někdy pokutu?
Pokutu jsme dostali jednou, to bylo ještě před vyhláškou. Na Příkopech, zahráli jsme půl
písničky a už tam byli, že tam nesmíme hrát, jsme byli lehce za hranicí. Dostali jsme stovku
pokutu, tak jsme se tomu společně zasmáli. Řekli něco jako docela vtipného, že nám dají
stovku, protože si tady stejně asi víc nevyděláme.

Zdroj: Rozhovor s Jiřím GRÓFEM, busker hrající u Lennonovy zdi. Praha 21. 3. 2017

Příloha č. 7: Přepis rozhovoru
Busker 4: (busker hrající převážně v zahraničí)
Rozhovor proběhl, po předchozím kontaktu na ulici, v hotelu Hilton v Karlíně, 45 min před jeho
vystoupením v místním baru. Dotyčný busker přijel přímo z Německa, kde také vystupuje na
ulicích. Už ve výtahu jsme si začali povídat o buskingu a tak začátek není nahráván na diktafon,
jednoduše se to nestihlo. Problémem u tohoto rozhovoru byla špatná pozice tazatele, který
nedokázal korigovat respondentovy odpovědi.
Jaké máte povědomí o hraní v dalších cizích státech (mimo Německo), například v Austrálii,
jakožto místě, kde jsou nejpříznivější podmínky pro vystupování?
Tam je to výborný, jenom tam dostaneš vízum na určitou dobu, nebo se to dá vyřešit jako
„work in holiday“, ale s tím já nemám zkušenost, protože jsem tam nebyl. Já jenom vím od
spousty kamarádů, co znám, třeba 80 % lidí, co dělá to, co já, tak tam byli a všichni říkají: „tady
se na to vykašli a jeď tam“. Podmínky jsou tam dobré, ale zase tam nevyděláš tolik, lidé tam
jsou na to docela zvyklí. I spousta hvězd jejich, třeba John Butler, byl také pouliční muzikant a
vypracoval se z toho. Tam to má velkou tradici a velký respekt, ale už to tam také není takové
prý jako před 8 – 9lety, kdy se tam dalo opravdu vydělat. Spousta Australanů, co takhle jezdí,
jsou čtyřicetiletí chlapi, a to je třeba týpek, co je nadprůměrný muzikant, ale aby byl klubový
profík, tak to není. Ale dělá to slušně a v těch devadesátých letech, zlatých devadesátkách,
když lidé mysleli ve velkém, a nebyla s tím taková zkušenost a lidé se nebáli rozhazovat, tak se
vydělávaly slušné peníze. Znám lidi, třeba Australana Davida, co hraje na „didžaridu“ má
k tomu „loopstatiton“. Nahrává k tomu stopy a ještě dva další nástroje přidá, ještě nějakou
techniku k tomu, a ten říkal, že byl schopný za léto. Že vždycky přijel na 4-5 měsíců z té
Austrálie a za tu dobu, co si koupil nejdřív nějaký malý obytný vůz nebo pronajal a projel
takhle Evropu, si odvezl, když to přepočtu, tak 30 tisíc euro. Čistá ruka a jel zpátky do
Austrálie. Lidé to takhle dělali 10–15 let, postavili za to barák. To jsou, když to tak řeknu,
milionáři pomalu. Ti si tím vydělali hezké peníze. Je to o tom, stejně jako ty podmínky v Praze
narazily na to, že spousta lidí, ať už mají tady v Praze byty v centru, což jsou kolikrát staří lidé,
kteří mají tady ten byt třeba vrácen v restituci, nebo už tady žijí po několik pokolení, nebo jsou
to pak kanceláře tady v těch firmách, tak to lidi ruší. Jenže to ona se musí najít určitá
rovnováha, podle mě chyba byla v tom, že na začátku to bylo super, že to všechno povolili (rok
2012, pozn. autora), ale to také není dobře. Ve městech, kde jsem součástí nějaké té
buskerské komunity, třeba máme facebook, kde si řekneme, kdo kde hraje, abychom pak
nepřišli do města a nebyla tam rvačka o místo. S těmi kluky se známe v tom Německu, kde
hraji. Dohodneme se v jakých časech kdo, kde bude hrát, takhle to třeba funguje v Berlíně.
Jaké jsou vztahy mezi buskery?
V každé komunitě, v každé práci je určitá skupina fajn lidí a pak je vždycky pár blbců, kteří to
celé rozkmotří, tak to prostě je. Je to také o tom, v jaké je člověk situaci. Když zrovna někdo
neměl pár dobrých měsíců, pořád je to takový adrenalin, dají se tím vydělat hezké peníze,
třeba i větší než v normální civilní práci, ale začneš měsíc a nebudeš vědět co dělat. Máš
potenciál vydělat hodně peněz, ale nevíš, jak ti vyjde počasí, jak na tom budeš zdravotně,
nevíš, jak na tom bude konkurence. Nemáš stálý plat, takže když ti odejdou hlasivky, tak seš

prostě v pytli, a další dva tři měsíce doháníš finanční manko, které sis tím nadrobil. Potom
přijde nervozita, spousta lidí nechce pak čekat, než bude místo, takže pokud má trošku silnější
sound systém, tak si stoupne kousek dál a normálně tě přeřve a dochází k rozbrojům.
Jak funguje použití zesilovačů v Německu?
V Německu skoro nikde nemohou být zesilovače, jen v Berlíně na pár místech to jde Pak snad
v Lipsku, tam je to tolerované, i když oficiálně zakázané. Tam, kde se ví, že je to povolené, tak
tam se sjede spousta buskerů, ti, co to v Evropě děláme jako obživu, bych řekl, že je nás třeba
tisíc, možná ani ne, nevím. Spoustu muzikantů, které jsem potkával v Praze, potkávám teď
v Německu nebo na různých festivalech. Tím, že to moc povolené po Evropě není, tak to
dělám tak, že hraju někde, dokud mě nechytnou policajti. Ale tím, že se ví, že je to v těch
městech nějak povolené, tak se tam sjedou jak kvalitní muzikanti, tak, a to řeknu asi tvrdě, ale
paraziti, co nejsou dobří, pro mě nejsou muzikanti.
Platil jste někdy pokutu nebo byl jinak potrestán?
Třeba ti seberou nástroje a za 100 euro ti je vrátí, plus třeba nějakou správní pokutu. Když
nejsi známá firma, tak dostaneš jen napomenutí, ale musíš to sbalit a vypadnout.
Jaké jsou Vaše hlavní motivace?
Teď už to není výdělek, v první chvíli byl, protože jsem měl dluhy, byl jsem nezodpovědný
mladý člověk, dostal jsem se do špatné životní zkušenosti a bylo to pro mě jedno z východisek.
Teď je to pro mě svoboda, vždycky jsem to chtěl dělat od malička, i když jsem ze začátku
neměl hudební vzdělání. Až v 18 letech jsem začal hrát na kytaru. Na ulici potkáváš lidi a o tom
to celé je, potkáváš ostatní muzikanty, od kterých se i učíš. Nějak tě ovlivní a pak si najdeš svoji
cestu a zjistíš, že to tak dělat chceš.
Jak dlouho hrajete?
Čtyři roky, začal jsem ve 25 letech, je mi 29.
Dokázal byste charakterizovat, jak se proměňuje obecenstvo?
Ono to je dané tím, jaký seš typ člověka, jakou muziku hraješ, jaký seš typ osobnosti. Protože
mimo takové ty hodně extrémní dny, kdy je těch lidí spousta, když je normální počet lidí v těch
centrech, během pracovních dní nebo obyčejných víkendech, mimo tu hlavní turistickou
sezónu, tak ti zastavuje určitý typ lidí. Člověk, co má kravatu si mě kolikrát ani nevšimne, ten
nezastaví, telefonuje si a dokáže i projít mezi mnou a mikrofonem. Zastaví ti i kancelářští lidé,
člověk, co sice teď dělá v kanceláři, ale měl své sny dřív o svobodě, ale skončil v té kanceláři a
teď jde naštvaný z práce, kde je jeho mentální potenciál úplně nevyužitý a pak jde a slyší, že
třeba hraješ nějakou jeho oblíbenou písničku. Musíš být ty sám tak nějak hezky pozitivně
naladěn, prostě když to neděláš rád, tak i když jsi dobrý, tak ti lidé tou vibrací, kterou
vyřazuješ, ti třeba nezastaví, ale když jsi naladěn dobře, tak zastaví a řeknou mi, že jsem jim
třeba udělal radost.
A naopak nějaké negativní ohlasy?

Na tohle mám štěstí, protože hraji docela potichu, jsem písničkář, mám takové vibrnkávačky a
svým jemným chraplákem si hraju. Koukám se často, když jdu tím městem, kde jsou byty a
snažím se stoupat tam, kde nejsou. Oni ty byty nahoře to slyší kolikrát víc nahlas než
posluchač metr přede mnou.
Ale já to chápu, to je to, co se stalo v Praze, tam bylo 50 muzikantů a všichni jeli na maximum.
Chápu, že to těm rezidentům vadilo, plus lidi v kancelářích jsou suchaři. Je to o lidech, někteří
nejsou v tomto ohledu tak tolerantní, zadruhé, když to je někde bez omezení, tak si chce každý
ukousnout velký kus koláče těch turistů. Jak se to někde povolí, tak se tam na ten rok sjede
celý buskerský svět, protože se tam může hrát bez obavy, hraje se nahlas, s vědomím toho, že
tě policie nebude kontrolovat, a pak to logicky začíná rezidentům vadit.
Jsou zase ale města, kde je to oficiálně zakázané, ale když jsi potichu, nebo si alespoň koupíš
nějaké to povolení, které platí v těch městech, třeba za 5–6 euro, plus, když prodáváš CD, tak
ještě víc, ale nesmíš mít zesilovač, tak se snažím být alespoň trochu legální. Když přijedou kvůli
tomu zesilovači, tak jim ukážu povolení na hraní, a snažím se jim vysvětlit, že bez toho mě
nikdo neuslyší. S některými policajty se dá o tom bavit v pohodě a třeba mi i navolí hlasitost,
ale pak třeba přijde další a napaří ti pokutu.
Přizpůsobujete repertoár kolemjdoucím?
Dělal jsem to, já to kombinuju, teďka mám i pár svých věcí. Jsou lidé, co přijdou a řeknou umíš
tohle a tohle třeba od Bruno Marse, tak zrovna umím, tak mu to zahraju, a kolikrát chtějí i
moje věci, ať jim ukážu, co hraju. Kolikrát když je špatný den, tak se i lidí ptám, co chtějí, abych
zahrál. Člověk musí mít trochu empatii a vidět, jak je posluchač oblečený a podobně.
Hlavní důvody, proč hrajete v Německu, v zahraničí?
Lidé jsou tam mnohem otevřenější vůči tomuhle, nebyla tam železná opona, to je moje teorie,
nic, za co bych dal ruku do ohně, ale jsou tam na hudbu zvyklí. Já třeba hraju písničky od Tracy
Chapman, což u nás moc lidí nezná, nemá takovou popularitu. Ale tam to zahraješ a tam jsou
vychovávaní kvalitní muzikou, tam má každý zboží svého kupce, jak tam byl ten svět vždycky
otevřený, je tam obrovská spousta lidí, kteří mají svůj styl. S jakýmkoli stylem se tam chytneš.
Když seš dobrý, tak můžeš hrát na cokoli. Nejjednodušší to máme my, co hrajeme na kytaru,
umíme dobře zpívat třeba ty známé popové věci. Získáš si pozornost širokého spektra.Je to
hodně individuální, město od města, počasí od počasí, podle nálady těch lidí, všude funguje
trošičku něco jiného. To zní až spirituálně, ale člověk se musí nadechnout trochu té atmosféry
města.
Jaký je vztah buskingu na městské prostředí? Ovlivňuje busking městské prostředí?
Určitě, a když to má nějaké hranice, ti muzikanti jsou rozumní, mají určitou vnitřní morálku a
respektují, že tam někdo bydlí. Jak to v Praze zakázali, tak je to samozřejmě z části chyba
úředníků, nějaká byrokracie, ale zároveň je chyba z poloviny i na straně právě nás všech
muzikantů. I já to beru na sebe, protože byly dny, kdy jsem potřeboval prachy a jel jsem
naplno pořád, ale když to má hozené mantinely, ti muzikanti jsou rozumní do určité hlasitosti,
a to město si dá záležet a pustí do města vážně jen muzikanty, tak je to dobré.

Co byste změnil za podmínky?
Dal bych omezený počet muzikantů v tom městě. Šlo by se na konkurz, ale třeba jen jednou za
rok, a dali by si tě do kolonky, jo ten umí. A pak bys chtěl jít hrát, tak jim zavoláš a víš, že by
bylo jen 15 licencí na den, a zjistil bys, jestli je ještě volno. Pak by ti dali nějaké omezení na
hlasitost, některé nástroje ani nehrají bez zesilovače, akusticky hrát nemůžou. Nebo se vždy na
hlasitosti dohodnout s policisty, kteří by tam chvilku stáli a poslouchali tě.
Tak, jak to je teď v Praze, to je celé špatně. To je „pes se nažral a koza zůstala celá“, aby
nemohli říct, že to zakázali, aby nepůsobili jako totalitní mocnost, ale celé to pokazili, protože
tak jak to udělali, je nemožné tu práci dělat. To nemůže fungovat, to je celé špatně, to je
šibeniční, to je nesmysl. To ať se na mě nikdo nezlobí, zmuchlat a vyhodit do koše. Když to
tady celkově povolili, tak to bylo také na nic. Tady bylo 50 lidí, kteří se rvali o tři nejlepší místa,
a všichni byli nahlas, že bylo jasné, že to je časovaná bomba, že jednou někdo třískne do stolu
a zakáže to. A oni to udělali takhle, podobně špatně to je v Mnichově. Jak se Praha hlásí, že se
Mnichovem inspirovali, tak tam je to taky na pytel. Podle mě se dají vymyslet alternativy,
třeba náplavka, hluk z ulice a přes tu řeku se ten hluk nepřenese. Tam nikdo nehraje, dalo by
se hrát, tam je lidí spousta.
Ještě k tvé předchozí otázce, busking je krásné oživení toho města a té ulice V každém městě
by to mělo být, je to krása, ale musí to mít určité hranice, hlasitost, vzdálenost muzikantů od
sebe. Tady byli světoví muzikanti, Američané, Irové na ulici, že i pak jdeš do Lucerny, dáš litr za
lístek a ten koncert není tak dobrý jako ten muzikant, okolo kterého jsi před dvaceti minutami
šel. To všechno je teď pryč, ale vidíš tam třeba živé sochy, člověka, co je nabarvený na zlato, a
stojí a nevím, co dělá.
Jaké jsou Vaše nejoblíbenější části roku, s ohledem na počasí, turisty?
Tyhle preference jsem měl. Co je finančně nejzajímavější, je léto, turismus, hezké počasí,
nejdéle světlo. A k tomu ještě vánoční trhy, to je výdělek, sice zima, když se dobře vybavíš, tak
se to dá. Otevřená atmosféra, najednou mají všichni čas. Na podzim, na jaře, po Novém roce,
kdy hraješ a poslouchá tě 5-20 lidí, tak kolem Vánoc klidně až 300 lidí. Seš jako bys byl ve
vyprodaném klubu, místo peněz dostaneš občas i kávu, strašně krásná atmosféra. I tak má
každé období své, je to vždycky o tom, jaké potkáš lidi, jaké si s nimi vyměníš sympatie. Takže
už nemám žádné oblíbené či neoblíbené části roku. Každý den je krásný, když na to člověk má
náladu.
Poslední otázka, myslíte, že se i turisté vrací do měst kvůli pouličnímu umění?
To si nemyslím vyloženě, že by se kvůli tomu vrátili. Všude se to navíc rychle mění, takže se na
to ani nemůžeš spolehnout. Pokud se turisté vrací do měst, kde už byli, tak ví, že tam je
například dobré pivo, a že třeba zas potkají nějaké muzikanty, kteří tam hrají. Takže ne
vyloženě kvůli tomu, ale může to být přidaná hodnota, že se to třeba zase povede. Tak tomu
věřím, že se to děje.

Zdroj: Rozhovor s BUSKEREM 4, busker hrající převážně v zahraničí. Praha 30. 3.
2017

