
KAREL ŠÍREK - scénář

ŠÁRKA:  Jednoho  prosincového  odpoledne  jsme  se  vydali  vyzpovídat  pana
Karla Šírka.  Ze začátku bychom rádi  uvedli,  že je  to člověk,  kterému nechybí
osobní svoboda.

K. Šírka: „K těm všem přátelům mně pomohla ta vnitřní svoboda, já jsem ji chtěl a
to nás pojilo, nás ten systém omezoval hranicemi, omezoval nás tím, že že jsme
byli  jako  by vyčlenění  z tý  společnosti,  on  na nás  ukazoval,  to  jsou ty,  který
nežijou tak, jak chceme, ale nás to sdružovalo a mám ohromný přátelé z tý doby.“

Šárka: Dozvěděli jsme se spousty zajímavých věcí. 

HONZA: Velkým  překvapením  pro  nás  bylo,  že  pan  Šírek  byl  předvolán
ředitelem školy kvůli  triku, na kterém byla zobrazena Socha Svobody, pro nás
nepochopitelné,  nedokážeme  si  představit,  že  bychom  nemohli  nosit  to,  co
chceme, co se nám prostě líbí. 

KUBA: Pana  Šírka  jeho  srdce  táhlo  ke  kultuře.  Jeho  kamarád  měl  strýce
v cizině, přes kterého se dostávali k zajímavým nahrávkám hudby. Karel Šírek se
pravidelně  scházel  v turnovské  restauraci  Na  Rychtě  s lidmi,  kteří  měli  stejný
životní postoj. 

KRISTÝNKA: Zde  si  předávali  různé  hudební  nahrávky,  texty  nebo  knihy.   Na
přečtení knih nebo poslechu hudby byl většinou jeden týden, pak se to muselo
poslat dále. 

DAVID:  Pan  Karel  se  stává  členem  turnovské  kapely,  která  se
jmenovala Nic  Band.  Samozřejmě,  že nás zajímalo,  jak  taková kapela vznikla.
Překvapením bylo to, že se jednoduše domluvili během procházky na Sychrov.

KRISTÝNKA:  Nikdo z nich neměl zkušenosti s hudbou, ale  jejich sen se za rok
splnil.  Následovaly  zkoušky,  které  probíhaly  v Ohrazenicích v tamější  hospodě,
doma, prostě kde se dalo.

HONZA:  Blízký  vztah  ohledně  typu  hudby  měli  k  Plastic  People  of  the
Universe a  DG307. Texty vypovídaly o životě jejich generace. 

ŠÁRKA: Odměnou pro ně byl potlesk, to jim dodávalo sílu dále hrát.
Jedním z prvních vystoupení byl koncert v Rožnově pod Radhoštěm, ale členové
kapely dopředu nevěděli, kde se bude přesně konat. Pouze obdrželi zprávu, že
mají  přijet  na  dané  místo,  kde  je  bude někdo  čekat  a  ukáže  jim cestu,  kam
pokračovat.

DAVID:  Koncerty  se  v té  době  nemohly  oficiálně  konat,  proto  se
scházeli  na narozeniny,  na svatbách,  kde se hrálo.  Někdy se podařilo koncert
odehrát, ale někdy je přijela rozehnat policie. Toto se spíše stávalo v Čechách, na
vlasaté lidi přezdívané máničky hned volali policii. 



HONZA: Karel  Šírek  byl  několikrát  zadržen,  prodělal  několikahodinové
výslechy.  Přiznal,  že  měl  strach,  ale  věděl,  že  nedělají  nic  protistátního,  tak
doufal, že ho pustí. Přesto, co zažil pan Šírek, nepomyslel na to, že by opustil
republiku Pan Šírek nám dal velkou životní radu a ta zní takto.

K. Šírek: „Braňte svobodu, braňte svobodu, svobodu svoji a všech.“ 


