
 Co čeká Fiakr v nejbližší 
době?

Ivo Zelenka: „Od loňské-
ho roku připravujeme nové al-
bum s pracovním názvem Vý-
let do zoo. Titulní píseň, jejímž 
autorem je náš basista Petr 
Kůs, pojednává – řečeno sou-
časným slovníkem – o naiv- 
ní sluníčkářce, která se nic 
netušíc vrhne do náruče pro-
třelého heteráka, jemuž pod 
rouškou ochrany přírody jde 
jen o jedno, a to protáhnout ji 
všemi odpornými a zakouře-
nými lokály pražského polo-
světa, kde na ni čeká jen gen-
derová nerovnost a ponížení 
ve společnosti pivních homo-
fobů. Další písně rovněž ne-
věstí nic dobrého. Namátkou 
jejich názvy: Před vejtoňskou 
hospodou, Pan Bureš, Stál na 
nároží biásek, Píseň o krásné 
panně Majolence a kanárkovi 
pana Aloise, Blíže viaduktu 
žila panna Lízi, Dobrou noc, 

good night (Do Ameriky), Po 
starých zámeckých schodech, 
Švestková alej, Libeňské za-
hrady, Po roce dva tisíce, Vl-
tavo, Vltavo, nebo Já mám 
tramway novou. Takže roz-
hodně bych CD nedoporučil 
slabším povahám a k využití 
ve školství. Poslech je pouze 
na vlastní nebezpečí, i když 
výrazy, které používá náš pan 
prezident, se zde občas také 
vyskytují.“

 Petře, na nové desce se 
podílíte i autorsky několika 
písničkami. Jak jste se vlast-
ně stal »fiakristou«?

Petr Kůs: „Začínal jsem 
s úplně jiným druhem muzi-
ky, a dlouhá léta jsem se navíc 
věnoval úplně jinému nástroji. 
Pak se to ale nějak zamotalo 
a já dostal příležitost nastou-
pit jako kontrabasista k tehdy 
stále populárnějšímu Šlapetu. 
Dost jsem si to období užil. 
Natočili jsme spoustu televiz-

ních klipů i silvestrovských 
pořadů, odehráli desítky kon-
certů, navštívili jsme řadu 
zemí a nahráli víc než deset 
cédéček. Dost podrobně jsem 
se seznámil se staropražskými 
písněmi a taky s lidmi, kteří je 
hráli, poslouchali a měli rádi. 
Pak ale jednoho dne Šlape-
to skončilo. Houslista Michal 
s akordeonistou Síbou založili 
Hašlerku a Radan s Oťasem se 
protloukají s Patrolou. Ivo Ze-
lenka rozjel s harmonikářem 
Pepou Hor-
váthem (oba 
kdysi zaklá-
dali Šlapeto) 
a fagotistou 
Bedř ichem 
Kameníkem 
náš Fiakr. Na 
první zastáv-
ce jsem přistoupil já a posled-
ním »cestujícím« ve Fiakru 
je nadějný venkovský harmo-
nikář Honza Jiterský. Vážíme 
si jeden druhého a všechny 

nás dohromady spojuje láska 
ke staropražským písničkám, 
ať jde o poklady Karla Hašle-
ra, nebo žižkovské hospodské 
odrhovačky.“

 Honzo, Petr Kůs vás ozna-
čil za nadějného harmoniká-
ře. Jak jste vy nastoupil do 
Fiakru?

Jan Bodlák Jiterský: 
„To máte tak. Se svou rodi-
nou jsem se usadil na venko-
vě poblíž Rumcajsova Jičína. 

Sedím si tak 
na zápraží 
naší rou-
benky, když 
tu se kolem 
p r o h n a l  
Fiakr taže-
ný čtyřmi 
ušlechtilý-

mi »koňmi«, tedy Ivem, Pet-
rem, Pepou a Bedřichem. 
Jízda to byla naprosto fasci-
nující a ani ve snu by mě ne-
napadlo, že bych mohl někdy  

spolutáhnout tento mimo-
řádný povoz. Stalo se. Přišla 
nabídka, která se neodmítá, 
a mně se ještě dnes tají dech 
při vzpomínce na toto pozvá-
ní. Možnost projíždět se na-
ším Fiakrem po vlastech čes-
kých je pro mě ctí a velkým 
závazkem zároveň.“

 A které hraní se vám líbí 
nejvíc? 

Jan Bodlák Jiterský: 
„Bezkonkurenčně naše pravi-
delná vystoupení v penzionu 
U Myšáka v Borovnici. Tam 
totiž hrajeme pro kachny, kte-
ré sice přežily ptačí chřipku, 
ale naše hraní již nikoli. Všem 
gurmánům vřele doporuču-
ji zastávku U Myšáka i mimo 
naše pravidelná »turné«.“

 V čem podle vašeho názo-
ru Fiakr vyniká?

Ivo Zelenka: „Někteří 
hudebníci jsou opravdovými 
mistry. Myslím rovněž, ales-

poň podle reakcí publika, že 
se nám skvěle daří vytvářet 
pohodovou, radostnou a bez-
starostnou atmosféru na na-
šich vystoupeních. Ostatně 
pochvalné ohlasy jsou i na na-
šich internetových stránkách 
a facebookovém profilu. Jestli 
je ale Fiakr opravdu v něčem 
vynikající, pak je to konzu-
mace jídla. Tuto vlastnost 
však držíme pod pokličkou. 
Stalo se nám například, že si 
nás pozvalo holešovické řez-
nictví Hulata na velkou spole-
čenskou akci pečení uzených 
kolen. Již byly vytištěny po-
zvánky a akce se blížila, když 
se pan majitel dozvěděl, že ve 
Fiakru hrají jedlíci jako Petr 
Kůs nebo Bodlák, okamžitě 
zasáhl a na plakátech se obje-
vila přelepka »Z technických 
důvodů ZRUŠENO«. Násled-
ně jsme se oklikou dozvěděli, 
že akce stejně proběhla, ale 
Fiakr tam měl vstup zakázán. 
Nebo jsme nedávno hráli na 

restaurační lodi Pivovar, kde 
má její majitel pan Ryvola 
vynikajícího kuchaře. Vlivem 
naší vydatné konzumace jeho 
skvělých pokrmů se stalo, že 
loď tak nabyla na hmotnosti, 
že narazila u Výtoně na měl-
činu a ka-
pela musela 
být evakuo-
vána na gu-
mových člu-
nech. Konec 
vystoupení 
jsme dohrá-
vali z podskalského břehu.“

 Jak jste se vy, Pepo, dostal 
k muzice a k harmonice?

Pepa Horváth: „Děda mi 
v mých čtyřech letech přinesl 
dětskou harmoniku a zpíval 
mi staropražské písně, které 
jsem pak uslyšel až o hodně 
později. Měl jsem vždy rád 
harmoniku a lidovky. Líbil 
se mi zvuk, co mi připomí-
nal flašinet. Ale jako nástroj 
na balení děvčat byl neprak-
tický. Tam se osvědčila kyta-
ra, později saxofon. Zejmé-
na hrál-li se třeba rokenrol 
nebo blues. Ale pro mě má 
staropražsky dobře zahraná 

píseň stejný náboj jako dob-
ře zahraný rokenrol, včetně 
harmonie a někdy i melodi-
ky. Staropražská lidovka byla 
ve své době normální pop. 
Hrála se na zábavách stejně 
jako dnes techno, house a po-

dobně. Písně 
hráli mladí 
lidé s velkou 
chutí a pod-
le některých 
d o c h o v a -
ných zápisů 
a záznamů 

svým nábojem i tempem 
předčili současné hudební 
směry.“

 Máte hezké dobové kostý-
my i nástroje... 

Pepa Horváth: „Snažíme 
se o dobový zvuk i vzhled, tak 
stále něco zkoušíme. Harmo-
niky máme dobové originály, 
které různě sháníme v pří-
bytcích předků a chráníme je 
před zubem času.“

 A co vy, Bedřichu?
Bedřich Kameník: „Mě 

s tak skvělými spolujezdci jíz-
da ve Fiakru hrozně baví!“  
 ■ gra

Fiakr plný 
staropražských 
písniček

Kapela Fiakr neboli Spolek emeritních Šlapeťáků 
má na svém kontě sedmnáct let existence. Skupina 
se poprvé sešla v úterý 28. března 2000 v základní 
umělecké škole na pražském Ládví a první veřejné 
vystoupení se uskutečnilo v restauraci U Bubeníč-
ků v Myslíkově ulici ve středu 12. července 2000. 
Od té doby pětice muzikantů a showmanů brázdí 
republiku a  na nedostatek práce si rozhodně ne-
může stěžovat.
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Staropražská lidovka 
byla ve své době normální 
pop. Hrála se na zábavách 

stejně jako dnes techno, 
house a podobně.

Všechny nás dohromady 
spojuje láska ke 

staropražským písničkám, 
ať jde o poklady Karla 

Hašlera, nebo žižkovské 
hospodské odrhovačky.

Ze světa hvězd Ze světa hvězd
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Kapelu Fiakr tvoří (zleva) Pepa 
Horváth (akordeon, zpěv), Ivo 

Zelenka (kytara, zpěv, kapelník), Petr 
Kůs (kontrabas, zpěv), Jan Bodlák 

Jiterský (akordeon, zpěv) a Bedřich 
Kameník (fagot, zpěv).

Fiakr to umí na pódiu pořádně rozjet.


