
ŽIVOTOPIS KARLA ŠÍRKA

Narodil se 11. 2. 1962 ve Varnsdorfu. Jeho otec pocházel z Turnova.

Když mu bylo 7 let, přestěhovali se do Jenišovic, obec nedaleko Turnova.

Po  ukončení  Základní  školy  v Jenišovicích  pan  Šírek  začal

navštěvovat obor elektromechanik v Jablonci nad Nisou. Hned první den

byl předvolán k řediteli školy, měl totiž na triku obrázek Sochy Svobody.

Bylo mu vysvětleno, že takové triko nosit nemůže. Nakonec (ale ne kvůli

tomuto  důvodu)  pan  Šírek  odešel  z této  školy  na  zemědělskou  školu,

kterou zakončil výučním listem.

Pan Šírek se se svými přáteli zajímal o literaturu a hudbu. Pravidelně

se scházeli v restauraci na Rychtě, mezi sebou si půjčovali knihy a hudební

nahrávky. Karel Šírek se stává členem turnovské kapely Nic Band. Kapela

měla  16  členů  a  hrálo  se  na  nejrůznější  hudební  nástroje  (kytara,

baskytara, bicí, pozoun, klarinet). Hudebním vzorem pro ně byli The Plastic

People  of  the  Universite  a  DG 307.  Skupina  Nic  Band odehrála  mnoho

koncertů. Dopředu ale nevěděli, kde se bude koncert přesně konat. Znali

pouze místo,  kam mají  přijet  a tam se dozvěděli,  kde se bude koncert

konat.  Dle slov pana Šírka se jim lépe hrálo na Moravě. Jejich písničky

vypovídaly  o  celé  generaci,  jak  se  lidem  žilo  a  i  o  vztazích  s rodiči…

S hraním skončili  na jaře roku 1989,  ale  v 90.  letech odehráli  ještě 2-3

koncerty. V roce 2016 Karel Šírek a Jan Víšek odehráli koncert.

Byl několikrát zatčen, prodělal několikahodinové výslechy, ale vždy

ho pustili. Naposledy byl zadržen 31. 10. 1989.

V roce 1983 a 1985 se Karel Šírek stal otcem, má dva syny.

Karel  Šírek  vyzkoušel několik  povolání.  Krátký  čas  pracoval  jako

zemědělský technik, pak odchází do ČSAD Turnov, po roce 1989 se stává

1.správcem  Vesecka,  pracoval  jako  skladník,  dále  distribuoval  pivo,

pracoval u kamaráda, který měl firmu s rybami, dále spravoval horskou

chalupu, poté se stal správcem Střelnice a v současnosti je dramaturgem a



technikem  Kulturního  centra  Turnov.  Od  roku  2011  je  dramaturgem

festivalu Básníci ticha (alternativní hudební scéna).


