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K muzice utekl Pavel Malhocký od lesáků
Tvůrce scénické hudby prošel několika folk a country kapelami. Pro Jihočeské divadlo nyní zaranžoval semaforskou Kytici

HANKA HOSNEDLOVÁ

České Budějovice – Hudba jej
provází celým životem a stala
se středobodem jeho soukro-
mého vesmíru. Řeč je o Pavlu
Malhockém – muzikantovi,
skladateli, pedagogovi a veli-
ce skromném člověku, jehož
tvůrčí stopy najdeme hned v
několika hudebních žánrech.

Narodil se sice v moravské
Lednici, ale od útlého dětství
byl jeho život spjatý s jižními
Čechami, které miluje stejně
jako hudbu. Náš rozhovor se
tedy točil okolo míst, kam jej
život zavál, ale především o
muzice...

Takže kde všude jste prožíval dět-
ství a studentská léta?

Můj otec chtěl být sadařem
(vinařství a sadařství učil), a
tak se naše rodina, když mi
bylo jen pár let, ocitla na Šu-
mavě. Vzpomínám na tehdej-
ší bílé zimy, kdy nebylo vý-
jimkou, že tatínek musel vy-
lézt oknem a odházet sníh od
dveří,
abychom
mohli vůbec
ven. Asi čtr-
náctkrát jsme
se stěhovali,
protože táto-
vy nekom-
promisní ná-
zory a postoje
se komunis-
tům příliš nelíbily. Nicméně
se nevzdával. Základní školu
jsem vychodil v Českém
Krumlově a namísto pláno-
vané konzervatoře jsem z ro-
mantických důvodů nastou-
pil do lesnického učiliště v
Prachaticích.

Ale lesák se z vás nestal...
Ne, utekl jsem odtud zase k

muzice, kterou jsem dělal už
od dětství. Trochu tomu na-
hrálo i to, že jsem měl pro-
blém se zády (díky čemuž
jsem vlastně také přešel po le-
tech hraní z houslí na kytaru)
a nemohl jsem zvládat tamější
fyzické pracovní nároky. Za
rok jsem nastoupil na kon-
zervatoř v Praze a začal v Pís-
ku učit v lidušce - tedy lidové
škole umění.

Jakému oboru jste se na konzerva-
toři těch šest let věnoval?

Dělal jsem kytaru u profeso-
ra Štěpána Urbana, ke které-
mu jsem soukromě chodil i na
skladbu. Hodně mi to dalo a
jsem mu za to dodnes vděčný.
Ještě během mých studií ro-
diče opět změnili působiště, a
to do Vodňan, kam jsem pak
šel učit, a také jsem jim po-
máhal s chalupou, kterou tam
koupili. Byl tam i bratr Miku-
láš, který byl v té době už že-
natý.

Mnozí si vás a bratra z těch dob pa-
matují také jako trampy...

Ano, měli jsme osadu Jižní
tornádo, jezdili jsme ven na
vandry, hráli jsme trampské
písničky a country a také
probouzející se folk, dělali
jsme vlastní písničky. Ještě
ve Vodňanech jsme založili
folkovou skupinu Kotvice a
docela nám to šlapalo.

Ovšem populárnější byla asi násle-
dující Létavice, ne?

Tu jsme s bratrem, Jirkou
Rejskem Borovkou, Petrem

Mrkáčkem,
Šárkou Janu-
rovou a po-
sléze s mou
budoucí
manželkou
Janou Vejva-
rovou založili
až v Krumlo-
vě, kam jsme
se vrátili,

protože se nám po tomhle ma-
lebném městečku stýskalo.
Dělal jsem tehdy v Domě dětí
a mládeže vedoucího oddělení
estetiky, který měl na starosti
pedagogický dohled nad ta-
mější zájmovou činností – od
slovesných aktivit přes dra-
matické a výtvarné až po hu-
dební. Moc mě to bavilo, ale
přituhující komunistický re-
žim usoudil, že nejsem poli-
ticky vhodnou osobou pro te-
nhle post a byl jsem odejit. V
té době jsem se také oženil.

Asi to nebyla zrovna veselá situa-
ce...

Naštěstí pomohli přátelé –
přes Waltra Trischlera a Ja-
romíra Schela jsem se dostal
do Domu kultury ROH jako
šéf zájmové umělecké činnos-
ti, což byla dobrá přestupní
stanice do lidušky na Piaris-
tickém náměstí, kde jsem po-

tom učil až do roku 1990, poz-
ději už jako zástupce ředitele.

Ale neopustil jste ani folkovou par-
ketu, že?

Ve druhé polovině 70. let
vznikla skupina Ptáci. Ještě v
DK ROH jsem metodicky spo-
lupracoval se skupinou Pa-
nenky, které jsem hodně po-
máhal. Byly to mladičké, ale
velice schopné muzikantky -
například Jana Mikulášová,
která dneska učí na ZUŠ a ve-
de pěvecký sbor, Vlaďka He-
lebrantová psala skvělé texty,
které bodovaly i na Portě. A v
80.letech se pak obě skupiny
spojily a vytvořily Panoptá-
kum, což byla vlastně posled-
ní oficiální formace, kde jsem
působil s bráchou, když nepo-
čítám pozdější nahodilá a
jednorázová muzikantská
uskupení.

Kdy vlastně vstoupilo do vašeho ži-
vota divadlo?

Do Jihočeského divadla ja-
ko dirigent činoherního or-
chestru a hudební režisér
jsem nastoupil v roce 1990, ale
scénickou hudbu pro různé
scény jsem dělal už předtím.
Kromě českobudějovického
divadla třeba pro Hradec Krá-
lové, Pardubice, Mladou Bo-
leslav, Plzeň a také pro Ná-
rodní divadlo v Praze a další...
Je to pro mne jedna z nejzají-
mavějších prací a dělám ji
moc rád. K dnešnímu datu to
představuje skoro stovku ti-
tulů.

A jak to vypadá s vaší spoluprací s
divadlem nyní?

Díky úsporným koncepč-
ním změnám v divadle jsem
musel přejít na volnou nohu,
takže jsem šel učit do ZUŠ
Otakara Jeremiáše, ale s di-
vadlem spolupracuji dál – dě-
lám různé aranže a hudební
úpravy na místní podmínky a
vystupuji i jako interpret.
Třeba v Saturninovi, Cikán-
ském baronovi, v titulech
Med ve vlasech a Vyvěste fan-
gle nebo teď naposledy v Kyti-
ci.

Vracel jste se pak ještě k folku?
Samozřejmě, to se nedá vy-

škrtnout ze života. Rád si za-
hraju s kamarády u ohně ne-
bo v příjemné hospůdce. Do-

konce jsme asi před pěti lety
na čas oživili i Létavici – s
mými dvěma dcerami a jejich
kamarádkou – pro soutěžní
vystupování na dětské Portě.

A jiné skladatelské počiny...
To jsou jen drobnosti, pís-

ničky jsem psal naposledy pro
dcery. Teď jsou to spíš znělky,
hudební loga, klubové hymny
anebo komponování hudební
aranže pro asi padesátičlenný
kytarový orchestr, který se
tradičně prezentuje na kraj-
ské soutěžní přehlídce Zliv-
ská kytara, a tak.

Slyšela jsem, že píšete také odborné
publikace...

Spíše metodické příručky
jako třeba Abeceda pro kyta-
risty, skladby, sešity a alba
tuto metodiku doplňující a
rozvíjející. Původně jsem ten-
hle materiál sestavil, aby se
mi lépe učilo, ale pak jsem si
řekl, že by to mohlo pomoci i
ostatním a má to úspěch.

Jakou hudbu posloucháte ve chví-
lích volna a jak vlastně relaxujete?

Nejčastěji si při sklence ví-
na pouštím vážnou muziku,
ale mám rád i jazz, swing,
folk, country – zkrátka jakou-
koliv dobrou muziku! A nej-
lépe se mi relaxuje v lese,
venku v přírodě, na chatě na
Rančickém potoce nedaleko
od Budějovic.

Jak je to s vašimi skladatelskými
plány?

Uvažuji už nějakou dobu o
dramatickém titulu pro or-
chestr a vokály a co se týče
námětu, napadlo mě, že by by-
lo působivé zpracovat do jed-
noho příběhu nějaké šumav-
ské báje a pověsti, třeba in-
spirované knížkami Hynka
Klimka. Něco takového jako
Hrubínova Kráska a zvíře...

A máte ještě jiné velké přání?
Je to vlastně takové podvě-

domé a celoživotní přání, kte-
ré zvláště dneska získává na
naléhavosti: aby lidi k sobě
našli správnou cestu, aby byli
na sebe hodnější, vstřícnější a
tolerantnější. A na syčáky
všech kalibrů aby účinně
fungovalo něco takového jako
v té pohádce Obušku z pytle
ven.

MUZIKANT. Pavel Malhocký se sice narodil v moravské Lednici, ale
od útlého dětství spojil svůj život s jižními Čechami. 2x Foto: Petr Hasal

„Nejčastěji si při sklence
vína pouštím vážnou
muziku, ale mám rád i

jazz, swing a folk.“
Pavel Malhocký
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