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"Napiš něco o Lampovi...", tak ta věta zazněla. Ale o čem psát? O té chvilce, kdy jsme v jednom
momentu prožívali radost i pocit mrazivě opačný při setkání se Žralokem a Čitou z Ozvěny v
Náměšti, od kterých jsme se tu hroznou zprávu dozvěděli poprvé? O muzice z desky Příboje,
kterou si pouštím a lovím v paměti těch pár koncertů, kdy jsme si kapelu s Lampou vychutnávali
na vlastní uši? O tom všem, co o Lampovi povídal Bublině kdysi Bůček? A jak se dá dobře psát
o člověku, se kterým jsme se osobně neznali, i když jeho muzikantsví mě nemohlo minout?

A Lampa odešel s Kuldou tak podivně tragicky... Jenom těch dohadů a polopravd co se za těch
pár dnů vynořilo. A tak si dovolím opsat slova povolanějších. Nesuďme přísně ta slova, těžko se
hledají...

...po překrásné noci - oslavě mých 50-tin jsem jako poslední opouštěl Hlubocký zámek a po 300
metrech jsem uviděl Jeep snad v největším stromě co tam roste. Protože jsem si byl jist, že
kluci odjeli přistaveným autem a nikdo nevěděl, že Kulda přijel svým, jednal jsem jako každý.
Okamžitě jsem volal záchranku. Ani jednoho z kluků, se kterými jsem ještě před 15-ti minutami
zpíval, jsem nepoznal. Možná to bylo dobře, protože jsem nezmatkoval. Zbylá parta kamarádů z
Kanady už na mne čekala u mne v baru a mysleli jsme, že si ještě zazpíváme... Klukům jsem
říkal, že je hrozné jet z oslavy a být první u bouračky. Když jsem jim řekl, že to byl JEEP 6litr a v
kufru jsou futrály od kytar, a že to byli asi taky trempové protože byli v Jeepovkách, po
posledním slově jsem vytuhnul a ptal se, proč není Lampa s Kuldou a Vikinou s nima. Ve
vteřině bylo vše jasné. Námořník tam okamžitě jel, ale Vikina byl pryč a Jenda se s klukama
rozloučil a zároveň potvrdil totožnost. Podrobnosti nemohu psát, ale moc stojím o to, aby
všichni kamarádi věděli jenom jednu jedinou pravdu, protože jsem u toho byl. Již teď se ke mně
dostávají polopravdy, výmysly atd, takže moc prosím - tak to bylo.

Harmonika

...ten kluk zpíval zrovna "Hory Skalistý" a drnčely při tom okenní tabulky. Nabídnul jsem mu
členství v trampské skupině Příboj a on nabídku přijal.

Lampa byl dělníkem kytary, ochotný hrát v momentech, kdy ostatním docházel dech a životní
síla...
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Fony

...uvolněná místa po emigraci v Příboji obsadili výborní muzikanti. Byl to Luboš Dvořák - Lampa
a Jirka Vašina, později ještě Miloš Delin - Unkas. To byla bezpochyby nejúspěšnější léta
Příboje. Vyhráli soutěž Zpívající totem v Karviné, pětkrát Náměšťskou placku a v roce 1973
hlavní Portu v Litomyšli a v roce 1974 Portu ve Svitavách. V roce 1981 dostává Příboj v Plzni
Zlatou Portu a měsíc nato Lampa a Fony emigrují do Kanady...

Joe Jégr

...nevím, zda vůbec budu schopen ještě zpívat písničky, které mi hrával Lampa. Jako by se o
ten strom neroztříštilo jen auto s Lampou, ale i ta krásná pospolitá doba, kdy jsme vyháněli
občasný smutek z duší nejen pitím, ale hlavně zpěvem písniček, o kterých by se dalo říct, že
jim napsal teprve Lampa jejich křestní list...

Radek - Reďák

...Lampa byl známým pojmem v muzikantském světě i v trampských kruzích, kde jeho ztrátu
všichni těžce nesou. Do jeho minulosti patří také nezapomenutelná brněnská kapela Příboj a
jeho kytara nezahálela ani v Kanadě, kterou si jako emigrant před řadou let zvolil za svůj nový
domov. Bylo mu osmapadesát roků...

Hanka Hosnedlová

Na závěr jen dopis Mývaly, víc se asi říct nedá....

Ahoj Lampo,
tak vidíš, když jsi byl naposledy na Yukonu ani jsem Tě nestačila provést po zdejších zlatých
polích, slíbil jsi mi, že přijedeš na Yukon znovu a bude víc času... no už není.... víš kolik jsi mi
toho nasliboval? Jak natočíš svoje další CDčko, že já budu první komu ho pošleš? Děsně
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neplníš sliby, kamaráde....
Naposledy, když jsi mi volal, byla jsem v nemocnici ve Vancouveru s infarktem. No a Ty? Hned
sis o 14 dní nato pořídil infarkt naprosto vlastní.... ještě jsem Ti psala mejla že i kamarádství má
svoje meze, že není nutné dělat všechno co dělám já :)
Jak dlouho Tě vlastně znám? No to jsme byli ještě v Česku, kolik mi to mohlo být, snad
sedumnáct? T.O. Příboj, ve kterém jsi tehdy hrál, patřil do SBO, stejně jako naše osada. Byl jsi
starší, než já a už tenkrát jste jezdili hrát na různé festivaly, párkrát jsme byli s naší osadou s
váma. I když jsi fantasticky zpíval a hrál, nikdy se z Tebe nestal pódiový tremp. Pak jsem
emigrovala a roky jsem tě neviděla. Dlouhá doba u trempů a kamarádů neznamená nic.... když
se setkají znovu navazují tam kde před lety bylo spojení přerušeno....
Pamatuješ? Bylo to ve Vancouveru a já jsem jela pomaloučku autem kolem kavárny Slavia,
nikoho jsem tenkrát ve Vancouveru neznala, bylo mi smutno.. a najednou jsem si všimla, že za
okny restaurace sedí nějací lidi a mají v rukou kytary. Podivné... Kanaďani se přece takhle
nebaví. Zaparkovala jsem auto a šla se podívat dovnitř.. Strašně nenápadně, protože i když to
nedávám na sobě vidět, moc se stydím někam přijít sama. No a v čele stolu jsi seděl Ty a ještě
spousta lidí kolem Tebe. Dohrál jsi písničku a zavolal na mne přes stůl: "Kde se tu bereš,
Mývalo? Ty máš být přece v Africe!"
Nechtěla jsem tomu věřit, že je to skutečnost, a odpověděla jsem zpátky: "No to se zrovna tak
můžu ptát kde se tady bereš ty? Nemáš být náhodou v Česku?" Tak jsem začala jezdit s
vancouverskou partou....
Pak jsem se odstěhovala na Yukon a vždycky když jsem přijela dolů, tak jsi sliboval že se sem
určitě brzy vypravíš. Nakonec se Ti to povedlo loni na Yukon 2003... Přijela jsem jenom na první
večer v Carmacksu a pak poslední dva dny na Galenu. Ještě jsem byla doma, když jsi mi z
Galeny volal, potřebovali jste pivo.... Byl jsi první komu jsem řekla tu smutnou zprávu od
Bobina, když umřela Jarka.... měl jsi ji rád, jako my všichni a i když to bylo očekávané, bylo to
velice bolestivé. V Dawsonu jsem pak vykoupila všechno plzeňské.... Na moje narozeniny na
řece ses mne ptal co chci zahrát a já Ti řekla písničku kterou jsem po Tobě chtěla vždycky..... je
to strašně těžké, ale teď bych ji chtěla zazpívat já Tobě.....
Kdo ví, kde je Mecca všech tvejch cest,
kdo ví kdy se vrátíš z cizích měst....
Quen sabe kde je hrobník, který má pro tebe rakev cedrovou.
Quen sabe....
Lampo sbohem ........

Mývala

Poskládal
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