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Kujooni všech zemí, spojte se!

KUJOONOVINY
KUJOONSKÉ NOVINY – DESETILETNÍK K 10. VÝROČÍ SOUBORU

V SOBOTU DNE 21. ÚNORA 2009 ČÍSLO 1 — ROČNÍK 1 CENA 20 Kujč

V úterý zahajovali Kujooni výstavu obrazů v galerii Ikaros. Če-
kal jsem mnohem větší návštěvnost a také větší zábavu. 

Kujooni jsou hudební skupina svým stylem hrající převzaté 
slavné melodie typu Carmen, Sandokan, Maxipes Fík, Another 
Brick In The Wall apod.. 

Když vystupovali v galerii Ikaros minule, tak byli čerstvě 
vzniklí, nesecvičení a byla to velká prča. 

Tentokrát byli mnohem lépe secvičení (i když Jahny mi na to 
řekl, ze si dělám srandu), umírnění a nebyla to už taková prča.

Nebylo to dobře nazvučeno. 

Zklamali mě: 
– Standa Kohoušek – jeho kytara nebyla slyšet 
– Pavel Brázda – v první písničce se mu rozbila harmonika a už 

na ni nehrál, také zpíval sám 
– Jakub Judl – hrál moc nahlas 
– Pepa Protiva – hrál Zed‘ moc ošizeně 
– celkové vyznění – příliš vážné, aranžmá místy odfláknuté 
– Sandokan – to je potřeba zpívat jinak – a ve dvou lidech, 

místy ve více 

Nezklamali mě (a potěšili): 
– Ivo Horňák – hrál skvěle na housle 
– Jahny Judl – nasadil si velké kulaté tmavé brýle s tlustými ob-

roučkami, zřejmě půjčené od maminky, dále nasadil strašli-
vý íqoušský úsměv a pohupoval se do rytmu své hry na basu. 
Je to blázen. Je schopný udělat ze sebe naprostého íqouše.

Jiří Mírovský – Deníček
Kujooni v Galerii Ikaros, 3. 12. 1999

PROLOG

U příležitosti významného 
kapelního jubilea jsme sou-
časné členy souboru požádali, 
aby se každý z nich ponořil 
do vzpomínek a podělil se i 
se čtenáři o svou zajímavou, 
teplou, lidskou vzpomínku, 
tak, aby dohromady vytvořili 
tu barevnou voničku ryzího 
člověčenství, nepochybného 
kumštu, lásky k hudbě i rod-
nému městu…

Tady to začalo, rok 1999 a slánská galerie Ikaros

Vernisážová kapela 
Byl to úspěch. Motorkáři nás 

po skončení hraní chtěli po-
zvat na motorkářský sraz, Ing. 
Hruška na další vernisáž a Lu-
cie Výborná řekla: „Kluci, jste 
výborní“. Syn Karla Černocha 
Marek si k nám přisedl a přes 
Standovo předchozí upozorňo-
vání, abychom se ho neptali, 
jestli je skutečně synem Karla 
Černocha, Johny při prvním 
společném panáku pálí: Hele 
a ty si jako syn TOHO Karla 
Černocha? 

Jede se rovnou do kavárny 
Wilson. Co se bude pít? Pivo 
a fernet. Že je to tady nějaké 
ospalé? To nevadí. Vytáhneme 
nástroje, které máme stále u 
sebe a trochu to tady rozjede-
me. Že je půl jedné? Nevadí. 
Jsme přece štamgasti, ne? Že 
už je jedna v noci? Nevadí. 
Teda nám rozhodně! Jsme 
přece štamgasti! Ale co ná-
jemníkům v horních patrech 
nad kavárnou? A co Sylvě, co 
tam někde nahoře rovněž spí? 
Její příchod, připomínající tor-
nádo, nás totálně sfoukne ze 
scény. Z minuty na minutu se 
z nás stávají bývalí štamgasti, 
ba co víc, i bývalí zákazníci. 

Uběhl nějaký čas, proběhly 
nějaké další koncerty, piva a fer-
nety taky. Ale dát si je v Kavár-
ně Wilson? To neexistuje! Tam 
už nikdo z nás nevstoupí. A 

pak, je tu další nabídka na hra-
ní na Kladně – že prý vernisáž 
byla fajn a proč tedy neudělat na 
ukončení výstavy dernisáž? 

Výstup je v pohodě, lidé se 
baví a mezi nimi i majitelka 
kavárny Sylva. Chce zakopat 
válečnou sekeru. Náš spraved-
livý hněv už dávno vychladl, 

a tak souhlasíme a jedeme s ní 
do Wilsonu.

Pije se, už nevím co, ale je 
toho dost. I Jakub, zapřísáhlý 
vegetarián, do sebe rve tatarák 
jako o závod. Snad z nedostatku 
proteinů, z množství piv v sobě, 
nebo snad aby Sylvu neurazil? 
Na Sylvin popud tasíme nástroje 

DĚDEK KOŘENÁŘ
Jednou jsme se takhle sešli s Vaanjou na 
zastávce autobusu z hlavního města k nám 
domů. Nastoupili, zaplatili i sedli si vedle 
sebe. No dali jsme se zkrátka do řeči a on ze 
mne nějak vytáhnul, co že jsem jako v tom 
velkoměstě měl na práci. Jako vždycky jsem 
prostě obcházel všechny ty krámky a voňavé 
obchůdky s kořením. No, měl jsem toho s se-
bou za celé odpoledne požehnaně.

Cesta ubíhala a to se ví, jak byl zvědavý, 
musel jsem mu dát tu očuchat, tam ukázat, 
no co vám mám povídat – než jsme se do-
kodrcali na nádraží, měl jsem všechny ty 
pytlíčky, sáčky a kornouty pozotvíraný nebo 
nakuchaný, až hanba.

Byl tam pepř celý, pepř mletý, šalvěj, nové 
koření, zázvor mletý, zázvor kandovaný, zá-
zvor celý, tymián, máta, hřebíček, majoránka, 
skořice mletá, skořice celá, kurkuma, chilli 
indické, chilli thajské, dobromysl, libeček, 
provensálské koření, paprika sladká, paprika 
pálivá, kmín celý, kmín drcený, kmín římský, 
muškátový oříšek, turecké koření, kari indic-
ké, rozmarýn, marocká směs, bobkový list, 
vanilka, tzatziky, sezamové semínko, grilovací 
koření, jalovec, garam masala, mák mletý, fíky 
sušené, švestky sušené, rozinky, sušená rajčata, 
olivy řecké, olivy turecké, kari pasta červená, 
kari pasta zelená, kari pasta žlutá, nakládaný 
lilek, olivová pasta, pesto a sto dalších.

Když jsme se na autobusáku rozcházeli, 
šel Vaanja rovnou na zkoušku a já jsem mu-
sel ještě domů to koření přesypat. I tak mám 
však Vaanju rád… A ty ostatní kluky kujoon-
ský taky!  Urschulin Krejčí

a hrajeme. Mně a Jakubovi to 
nestačí, a tak s trombonem a 
virblem vybíháme kolem půlno-
ci do ulic Slaného, potěšit hud-
bou i naše spoluobčany. Melodie 
Veroniko, má drahá Veroniko 
zní pod okny naší kamarádky 
Na Dolíkách, zmatený freejazz 
trombonu s malým bubínkem 

na Skalkách u domku kamarád-
ky Renaty… A už ani nevím, kde 
všude ještě další kousky. A ono 
se to líbí! Pochvalu získáváme 
od obyvatele panelákového bytu, 
který na nás řve z horního okna 
Debile!!! a potom Debilové!!!, to 
když si všimne, že jsme dva… 

Pepa Protiva

dokončení na str. 3Multimediální show v dividýlku
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VE MLEJNĚ S IVEM
Vlezli jsme do prázdného 
klubu, do začátku koncertu 
zbývaly ještě dvě hodiny. Ivo 
mlčel, vyděšeně se rozhlížel 
kolem sebe a v ruce pevně 
svíral futrál se svými drahými 
houslemi. „Dobrý, ne?“ otočil 
jsem se na něj. „Co jako, dob-
rý?“ odpověděl Ivo a očima 
bloudil po temných koutech 
prostoru. „No tenhle klub, ne? 
Čistej, pohoda.“ Ivo mlčel, jeho 
zrak byl fixován na dva mladé 
muže s dlouhými pankerskými 
číry, kteří právě vešli dovnitř. 
Fascinovaně si prohlížel trčící 
bodliny na hlavách i charak-
teristický oděv a obuv obou 
příchozích. Měl jsem dojem, 
že má trochu strach. Pot‘ouchle 
jsem k němu prohodil: „Tohle 
z Rudolfina neznáš, co?“

Svát‘a se usmíval a my ostat-
ní jsme kolem něj stáli seřazeni 
do půlkruhu. „No, a tak mě 
právě Márvini posílaj, abych 
s váma domluvil, že by byla 
blbost, abyste hráli po nás jako 
druhý a oni až poslední, prostě 
vás necháme úplně nakonec 
jako hvězdy večera!“ „Ale tim 
to ztratí ten vtip, že jako my za-
hrajeme mezi dvěma pankovej-
ma kapelama“, namítnul kdosi 
z hloučku. Ale ta slova zasáhla 
cíl. Hvězdy večera! V Praze! 
Odpor k nápadu se pomalu 
ztrácel. „Voni se vás báli na 
to zeptat“, roztáhl Svát‘a pusu 
ke svému charakteristickému 
úsměvu a ukázal na naši po-
četnou skupinku převlečenou 
do koncertních kostýmů. Ivo 
měl na holém těle navlečenu 
rozepnutou koženou vestičku 
bez rukávů, na jeho rameni 
se skvěla kotva a ryba, obě na-
kresleny inkoustovou tužkou. 
Působil zlověstným dojmem.

Totální nasazení už dohrálo 
a na svůj set se chystala sku-
pina V.T. Marvin. Ivo si přes 
koženou vestičku natáhl svetr 
a vyrazili jsme ze šatny na WC. 
V chodbě, která vedla k záchod-
kům, na zemi seděly a ležely 
kouřící a popíjející postavy, 
klub byl našlapán k prasknutí. 
Ivovi se poprvé na tváři rozzá-
řil úsměv. „Hele, to je dobrý, 
oni už tu připomínají, že je zí-
tra Štědrý den, cítíš to? Někdo 
zapálil purpuru!“ Podíval jsem 
se na něj, abych se ujistil, že si 
nedělá legraci. „Ivoši, to není 
purpura. To je marihuana.“

Ze šatny, umístěné nahoře 
na ochozu, bylo proskleným 

průzorem velice dobře vidět 
do sálu i na pódium, původně 
to tu snad fungovalo jako kino. 
Ivo stál u skleněné výplně a po-
zoroval dění dole. „Jéžíšku, pa-
ňáčky, my se budem poblívati, 
Jéžíšku, paňáčky, my se budem 
poblívat!“, otřásal se sál. Trojice 
pankáčů z publika se vydrápala 
nahoru k Márvinům a po krát-
kém poskakování před kapelou 
se jeden po druhém vrhli střem-
hlav do vlnícího se davu. Ivo se 
otočil směrem k nám ostatním 
a pronesl: „Takhle nějak jsem si 
vždycky představoval peklo“.

Ta situace nebyla vůbec pří-
znivá. Dohráli jsme třetí píseň, 
ale zase vůbec nikdo nezatles-
kal. Naopak. Z poloprázdného 
sálu se začalo ozývat skando-
vání. „Raz, dva, tři – děte do 
píči! My chceme Márviny!“ 
Ohlédl jsem po ostatních. To 
velké pódium mi náhle přišlo 
ještě rozlehlejší, připadalo 

mi, že k Johnymu nalevo i 
k Pepovi po pravici je to tak 
20 metrů. „Tak zahrajte aspoň 
něco rychlýho!“, ozvalo se ze 
tmy. Nervózně jsem rozbalil 
papírek se seznamem připra-
vených písní. „Tak jo, jednu tu 
máme. Zahrajeme vám Před-
nostu stanice“, zkusil jsem se 
zachytit stébla. V tu chvíli mi 

přiletěl k nohám prázdný plas-
tový kelímek od piva. Dopadl 
asi metr ode mne a pomalu se 
dokutálel až k levé noze. „Mu-
síme pryč, tohle nemá cenu“, 
blesklo mi hlavou, netuše, že 
vypité pivo vrhl přítel Matula 
ve zlomyslné snaze zasadit 
nám poslední úder. To už při-
stoupil ke svému mikrofonu 
Johny: „Tak heled‘te se, koukej-
te poslouchat a bud‘te rádi, že 
se něco novýho dozvíte! Vždyt‘ 
je to pro vás vlastně takovej vý-
chovnej koncert!“. „Tak a ted‘ 
dostaneme na držku“, pomyslel 
jsem si.

Ale nedostali jsme, pankáči 
totiž museli na poslední metro.

Ing. Mozart

I TY MŮŽEŠ 
BÝT KUJOONEM
Snad jako jediný Kujoon jsem se 
ke kapele dostal prostřednictvím 
konkurzu. Zbylí členové Juni-
orky se Kujoony stali za jiných 
okolností. A Staří Psi, ti tvořili 
kapelu odedávna. Na konkurz 
k postu „jakéhokoli zajímavého 
nástroje“ jsme do Dividýlka do-
razili dva. První na řadu jdoucí 
flétnistka se omluvila, že ještě 
nemá flétnu, a tak jsem neče-
kal dlouho. Porotce tvořili pan 
Pepa Protiva a inženýr Mozart. 
Odehrál jsem píseň Misirlou a 
promluvil několik vět na téma:

Co má za úkol reprodukto-
rová výhybka ve vícepásmové 
bedně Jana Marka Judla?

„Výhybky dělíme na aktivní 
a pasivní. U bedny bassového 
Kujoona Jana Marka se dvěma 
desítkovými reproduktory a 
tweeterem má pasivní výhybka 
za úkol rozdělit signál, který je 
skrz zesilovač přiveden z jeho 
bass-kytary a závěsných kláves. 

Po výškovém reproduktoru 
J.M. především požaduje, aby 
měl tuhý závěs, basovému 
pak dovoluje být poddanější, 
pro větší rozkmit membrány. 
Umožňuje mu to čitelnější hru 
na oba nástroje a zvyšuje ra-
dost ze života.“

Pan Pepa Protiva a inženýr 
Mozart se na mě upřeně dívali. 
Po několika tichých vteřinách 
jsme šli na pivo, kde rozhodli, 
že jsem byl o trochu lepší než 
má konkurentka a do kapely 
budu přijat. Tak jsem se stal 
Kujoonem. 

Vojta Zápotocký

U domácích pankáčů se Kujooni setkali s pochopením, ba i nadšeným přijetím, jako například při 
vystoupení na prvním Valníku (tzn. jeho nultém ročníku) ve Slaném.

I v Praze Kujooni nakonec prorazili – třeba v žižkovském Matrixu.

Soupis skladeb legendárního 
koncertu ve Mlejně.

Standa Kohoušek – hrál i křičel.

AMERICKÝ SEN
Sedím na malém travnatém pa-
horku pod vzrostlým stromem. 
Zazní duté cinknutí a pár metrů 
nad hlavou mi prosviští golfový 
míček. Mě to však příliš nevzru-
šuje. Ráno jsem si koupil laptop 
a konečně jsem našel alespoň 
nepatrný signál k připojení. Je 
září roku 2005 a nalézám se 
v severozápadní části Floridy. 
Celé 3 měsíce jsem nebyl na 
netu. Je tu šílené vedro a po prs-
tech mi stéká pot do klávesnice. 

Konečně se mi podařilo 
dostat na e-mail. Takže co tu 
máme ? Hmmm, pokud mám 
malý penis, tak by tu bylo řeše-
ní. Nebo parádní Rolexky prak-
ticky za pusu. Vyhrál jsem 10 
milionů dolarů. Tak to si radši 
koupím hodinky v kamenném 
krámu a místo velkého péra 
červené Ferrari. Kvalitní nabíd-
ky se opakují, a tak je souhrnně 
odesílám na virtuální hřbitov. 
Pak je tu ovšem taky jeden mail 
s českým textem. Že Kujooni 
poníženě žádají a prosí, abych 
se uvolil v jejich tělese bubno-
vati? Tomu říkám nabídka a ne 
nějaké cibule a viagra! Kapela, 
na níž jsem nesčetněkrát stál v 
první linii s kelímkovou desít-
kou a skandoval jejich jméno 

po poslední písničce, by byla 
můj splněný americký drým. 
Odpovídám něco, jako že úplně 
nevím a jestli jsou pro mě jako 
dost dobří, abych zdůraznil svo-
je kvality, ale že se za tři týdny 
vracím do Česka a za pokus by 
to mohlo stát. Prolétl další mí-
ček a navíc mi dochází baterka. 
Ruce se mi chvějí nadšením a 
jdu si chvíli lehnout, než vyra-
zím na odpolední šichtu. 

Za 3 týdny plácnu letadlem 
v Ruzyni a už za 2 dny mě 

čeká přijímací řízení. Oproti 
tomu, co jsem absolvoval na 
ČVUT, se lišilo v tom, že se u 
něj nepočítalo, ale chlastalo. 
V kavárně na Komendě se ob-
jednal soudek červeného a pro 
každého několik Valašských 
penicilínů (medová slivovice). 
Ing. Mozart sázel jeden fór za 
druhým, Dědkovi se rozněž-
nily kukadla, všechny nádoby 
jsme vysušili, a tak jsme měli 
první kolo za sebou.

Jedním z mnoha předchůdců Vaanjy za bicími byla Markéta Hořejší.

(dokončení na str. 3)
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(Americký sen, pokrač. ze str. 2)
Do druhého kola se šlo pouze 

se džbánem červeného a soutě-
žilo se v gestikulaci. V té všech-
ny předčil Pepa, který používal 
i nohy a jeho pověstnou pravač-
kou poslal džbán nekompro-
misně proti zdi, čímž vytvořil 
ojedinělé dílo na pomezí expre-
sionismu a surrealismu. Já jsem 
alespoň zvrhl svou sklenku, a 
tak jsem postoupil dále.

Do třetího kola jsme znovu 
naplnili džbán a na stůl se 
snesla další runda penicilínu. 
Ted‘ se mělo v páce rozhodnout, 
kdo bude šéfem rytmické sekce. 
Před tímto kolem jsem se snažil 
posilnit, co to jen šlo, ale s vel-
mistrem Johnym jsem prohrál 
pravačkou, levačkou i opakova-
ně pravačkou. Nic naplat, jsem 
dobrej, ale dokud je tu on, budu 
vždycky jenom druhej. Paní 
Matoušková se už rozpakovala 
nám cokoliv naservírovat, a tak 

PRVNÍ KONCERT SE SKUPINOU KUJOONI

Je to možná náhoda, nebo záměr 
organizátorů plesu, že k výročí 
10 let skupiny Kujooni bylo vy-
bráno místo, kde se má hudební 
kariéra spojila s touto kapelou. 
Tehdy se v Městském centru 
Grand odehrával ples. Ještě před 
začátkem plesu jsem si krátil 
chvíle konzumací místních 
pokrmů. Když v tom se ke mně 
nepozorovaně přiblížil známý 
slánský pedagog Josef. P. 

Guiseppe Eros, jak si občas 
také říkával, byl samozvaným 
kapelníkem skupiny Kujooni 
a společně s dalším členem 
kapely Janem J. tvořili náboro-
vou dvojici. Guiseppe neváhal 
ani chvíli a ihned se mnou dal 
do hovoru. Začal mi vyprávět 
o kapele a o tom, že plánují 
rozšířit dechovou sekci. Před-
pokládal, že jsem na některém 
z jejich koncertu byl, a že tuto 
kapelu jistě znám. Vše jsem od-

kýval s nadějí, že agonie brzy 
skončí. Avšak on stále svým 
nekonfliktním (možná až vtí-
ravým) způsobem pokračoval. 
Nakonec mi sdělil, že mne vy-
brali za nového člena do jejich 
dechové sekce. Tehdy vybrali 
také Ondřeje Č. a společně 
jsme několik dní poté absolvo-
vali první zkoušku.

Do prvního koncertu se mno-
ho nestihlo nacvičit, přesto to 
stačilo. Mezi nejvýznamnější 
skladby, které nové duo Kýbl–
Rejžák již umělo, patřila koláž 
Potkali se na dálnici do pekla a 
avantgardní kompozice Igelity. 
Skladba Igelity, která byla do 
té doby značně podceňována, 
se stala vrcholem programu. 
S odstupem času mohu říct, 
že organizátoři pátečních jaz-
zových večerů nemohli vybrat 
lépe. Kujooni se stali předkape-
lou moderního jazzového kom-

ba Vertigo Quintet. Obě formace 
už v té době měly společné rysy. 
Systematicky opouštěly často 
povrchní mainstream a zamě-
řovaly se na hudbu pro úzkou 
skupinu jedinců. Vystupovat 
před tímto kombem zavánělo 
profesním ztrapněním, přesto to 
všichni členové vědomě riskli. 
Dodnes nemohu zapomenout na 
ten významný den a především 
na slova uznání člena jazzového 
komba. Byla to skladba Návštěv-
níci v pařezové chaloupce, která 
prolomila ledy. Tehdy v zákulisí 
zazněl hlas Marcela B., který 
pronesl: „Tak, to je drsný!“ I po 
letech si slova chvály tak vý-
znamného muzikanta pamatuji, 
jakoby to bylo dnes.

O krátké přestávce jsem si za-
šel pro malé občerstvení. Avšak 
to se později ukázalo jako osu-
dová chyba. Shodou okolností 
se na tomto koncertu objevil 
také stavební inženýr, básník a 
kapelník oktetu Pulpeho Sirotci 
v jedné osobě. Seděl u baru, 
před sebou měl skleničku vína, 
a jak to často v takových situa-
cích dělával, pobrukoval si pro 
sebe zajímavou melodii. Možná 
už tehdy vznikala jeho vrchol-
ná a často zatracovaná kompo-
zice Zelený mužíček. Když jsem 
procházel kolem, zavolal si mne 
k sobě. Naznačoval, že mi chce 
něco velice důležitého sdělit. 
Přiznám se, očekával jsem slova 
chvály, protože koncert dopadl 
nad očekávání dobře. Avšak 
tuze jsem se spletl. „Honzo,“ 
pronesl vážným až mentorsky 
znějícím hlasem, „běž za pri-
mářem Pechou do nemocnice, 

dá ti kulturní školení. A potom 
můžeš rovnou zajít na ušní.“

Po nás nastupující kapela 
předvedla strhující show. Mu-
zikanti hráli výborně a občas 
mi připadalo, jakoby byli v 
transu. Výsledný zvuk trochu 
kazila práce zvukaře. Avšak 
pro slánské publikum to ne-
byla žádná novinka, dokonce 
i většina slánských muzikantů 
si na mizernou práci místních 
zvukařů zvykla. Dojem však 
kazila i jiná věc, daleko zá-
sadnější. V tichých pasážích 
dojemných sól pronikaly do 
sálu nepopsatelné zvuky. Vinu 

jsme zamířili do nedalekého 
Kufru. Při placení mi ještě pan 
Pepa na znamení sympatií dal 
najevo, že můj kapitál nebude 
pro chod kapely nezbytný, na-
čež mi roztrhal padesátikorunu 
a zatáhl za mě útratu.

V Kufru už se jen testova-
lo, zda v sobě udržím jejich 
pověstný kyselý Gambrinus a 
jelikož se mi navíc podařilo 
zaprudit volbou v džukboxu 
několik diskantů, mohla se 
moje hvězdná kariéra u Kujo-
onů naplno rozproudit.

Když jsem se ráno vzbudil, 
ležel vedle mě pan Pepa. ...? 
....?! ....?!?!! Zkontroloval jsem 
se zevrubně, ale bolest jsem cí-
til pouze ve své hlavě. Pepa, ten 
starý dobrák, mě u sebe patrně 
nechal přespat. Usoudil jsem, 
že orgie v Římském stylu se 
nejspíš nekonala a vydal jsem 
se pěšky domů, do Řisut.

Michal Vaanja Urbánek

nesli tři obtloustlí rádoby zpě-
váci. Ti ve vedlejším sálu bavi-
li místní barbary svým hitem 
Jede, jede mašinka, a tak rušili 
jinak bezchybný koncert.

Několik let poté formace 
Vertigo Quintet získala cenu 
Akademie populární hudby 
Zlatého Anděla. Kujooni na 
takto významné ocenění stále 
čekají. Přesto svítá na lepší 
časy. Členové Kujoonů obdr-
želi několik významných řádů 
a medailí. A věřím, že další 
během budoucí existence sku-
piny jistě přibudou.

Ján Eržiak

Současná sestava v plné síle na festivalu Čtverec.

Scénář a kresba: Johny Judl
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JAK JSEM POZNAL KUJOONI
Kujoonské jubileum se sym-
bolicky protíná s převzetím 
předsednictví Evropské Unie 
Českou republikou, proto 
jsme požádali o názor na sku-
pinu i několik významných 
evropských osobností. Zde 
čtěte jejich vyjádření.

Nebyl jsem vždy tak úspěš-
ný, jako dnes. Po rozpadu Do-

ors a válce ve Vietnamu jsem 
byl hodně dole. Protloukal 
jsem se jako krupiér a chodící 
reklama na whisky. V takové 
chvíli napadají člověka různé 
myšlenky. Dodnes nevím, zda 
to byla náhoda, či osud, ale 
právě tehdy mi kdosi dal do 
ruky kazetu. Byl na ní krátký 
nápis. KUJOONI. Nic mi to 
neříkalo. Řekl jsem si, že ne-
může být hůř a zašel na jejich 
koncert. Šok. Exploze pozitiv-
ní energie. Katarze životní síly. 
Zhudebněná improvizace Vos-
kovce a Wericha, Kusturicova 
šílená jízda Balkánem očima 
Monthy Pythonů satirována 
ústy Jana Krause. 

Tato chabá slova nemohou 
ani z desetiny přiblížit člově-

ku, který nikdy neměl to štěstí 
sledovat koncertní vystoupení 
Kujoonů na vlastní oči, o jaký 
se jedná zážitek. Já z něj čer-
pám z něj dodnes. Z pozice 
manažera nadnárodní společ-
nosti. Díky Kujoonům. Sláva 
Kujoonům!  Matula, 

manažer nadnárodní 
společnosti, Praha, 

Česká republika

Den začal, aniž by dne před-
chozího bylo u konce. Vše, co 
šlo uvolnit, uvolňoval jsem po 
hrstech a ne špetkách. Tančil 
jsem, chodil jsem, trávil jsem 
čas pitím i mluvením. Někoho 
jsem někde zapomněl. Však se 
všichni jednou setkáme. Byl 
čas vystoupat do vrchu a zase 
z něj seběhnout dolů. Opatr-
ně jsem se za šírání vyhnul 
všemu, co by mě nenechalo 
klidným. Mazal jsem na vlak 
jak máslem a sádlem mazaný. 
Pomalu se skále na východě 
tvořila svatozář. Vše podle 
řádu. Jedeme.

Slunce oslní vždy, když se 
vyhneme kopci. Téměř pláču 
dojetím. Oblé vrchy zalévané 
slunovratním sluncem, vzduch 
ještě chce být chvilku chladný. 
Rozechvěn psal bych verše, ale 
jsem příliš oslněn. Pokračuji 
autobusem. Den se zvolna roz-
jíždí do horkého tempa. Tam, 
tam někde za těmi vrchy jsou 
Kujooni! Již tak blízko... Pře-
stupuji a řítím se dál. Opouš-
tím autobus v malebné vísce na 
plošině s dalekým výhledem. 
Poklesla mi kolena. Taková 
nádhera. Taková krása! To je 
boží svět, v němž žijeme a já 
jej ted‘ vidím tak, jak by byl 
stvořen, pokud by od počátku 
existovali zemědělci. Vstříc 
vesmíru scházím ze vsi po sil-
nici, která se kroutí dolů mezi 
hlohy a šípky. Jdu dál a nemohu 
se dočkat. Brzy je spatřím!

Hle! Zde jsou! Krásní jak 
bohové, tak i vznešení v stří-

břitých oblecích vystoupili ze 
svého kosmoplánu a laskavě 
mě, červa, který se svíjí u jejich 
palců, přivítali. Naložili mě 
do kosmoplánu a vezli kamsi 
branou světů. Vše ostatní mám 
zamlžené jak vzpomínky ze 
snů, jak zážitky z budoucnosti. 
V dobře utajeném přístřešku 
mezi jinými téměř stejnými 
měli ukryty své nástroje. 
Občas některý z nich zahrál 
libou melodii, mé uši chvěly 
se blahem. Chvílemi se mnou 
mile rozmlouvali a vůbec mi 
nedávali najevo, že jsem proti 
nim jen hmyz. Pak mne od-
vedli k jezeru s průzračnou 
vodou, hráli na šalmaj a harfu 
a andělskými hlasy pěli. Dali 
mi pít nektar, jaký oni snídají, 
obědvají i večeří. Jak božský 
nápoj to byl! Celý omámený 
tou nádherou a účinky nektaru 
pomalu jsem se loučil. V jejich 
přítomnosti nelze být dlouho. 
Lidské tělesné stránky rozpad-
ly by se vlivem nebeských vib-
rací, které oni kolem sebe šíří. 
Nechal jsem se vézt domů au-
tem a tváří mi stékala slza po-
kory. Jsem vyvolený, směl jsem 
se setkat s Kujoony. I dnes, po 
letech, kdy to vyprávím vnou-
čatům, neztrácí můj zážitek na 
síle a přitažlivosti. Necht‘ mé 
zážitky nejsou zapomenuty. 
Svěřuji je papíru a posílám 
vám, kteří též sníte o setkání s 
Kujoony. Věřte a vaše víra vám 
toto setkání umožní.

Jacek Czaskowski, 
vyvolený, Polsko

JAK JSEM SE SMĚL SETKAT S KUJOONY

PORTA A MAXIPES FÍK
Každá ambiciózní kapela touží 
prorazit na výsluní. Kujooni 
se nedlouho po svém vstupu 
na hudební scénu pokoušeli 
probojovat na soutěžní festi-
val písničkářů Porta. Někteří 
z členů kapely by raději necha-
li tento ztřeštěný pokus spát 
v temné minulosti, protože 
tehdy nepostoupili ani z oblast-
ního kola. Trampům ani ostat-
ním bardům folkové a country 
scény v porotě zřejmě nešel pod 
vousy svérázný hudební projev 
a málokdo z nich pochopil hu-
mornou nadsázku písniček. Své 
určitě sehrál také nešt‘astný los, 
díky kterému Kujooni přišli na 
řadu až pozdě večer jako posled-
ní. Ty dlouhé hodiny, vyplněné 
více či méně zdařilými pokusy 

ostatních soutěžících, bylo po-
třeba nějak přečkat, a to není 
u hudebních žánrů portského 
klání zrovna jednoduché. Něko-
lik Kujoonů si vytvořilo vlídnou 
čekárnu za barem, což se ten-
krát bohužel neblaze odrazilo 
v jejich hudební produkci. Těž-
ko dnes říci, která ze zmíněných 
skutečností byla hlavní příčinou 
potupného vyřazení, po kterém 
se slánský soubor musel smířit 
s tím, že se na Portě žádného 
uznání nedočká.

V té době zdobily koncerty 
Kujoonů velké kulisy z vyřeza-
ného a pomalovaného kartonu: 
sekyra, dříví, láhev tequily a 
další. Mě se nejvíce líbil Maxi-
pes Fík, vlastnoručně vyrobený 
kapelníkem Pepou. A právě 
ten se při jednom vystoupení 
stal hlavní výhrou divácké 

soutěže. Otázka zněla: „Postou-
pili Kujooni z oblastního kola 
Porty?“ Já správnou odpověd‘ 
znal, protože jsme několik 
dní předtím seděli s Kujoony 
v kavárně a frontman Pavel 
alias Ing. Mozart historku o de-
baklu na Portě vyprávěl pro po-
bavení. Jenže přihlásit jsem se 
nemohl, nebylo by to sportovní 
vůči všem ostatním, kteří v té 
kavárně nebyli. Tak jsem zůstal 
sedět a s vysněným Maxipsem 
se pomalu loučil.

Přihlásila se nějaká dívka 
a s upřímným přesvědčením 
správné fanynky vyhrkla: 
„Ano!“ Ing. Mozart z pódia od-
vážnou soutěžící zklamal: „To 
není správná odpověd‘.“ A sálu 
oněmělého překvapením se 
zeptal: „Zkusí to někdo další?“ 
Ke správné odpovědi stačila 
tak jednoduchá logická deduk-
ce, že každému přišlo trapné se 
přihlásit. Každému, až na mě. 
Najednou jsem si uvědomil, 
že ted‘ už jsou šance všech 
na výhru vyrovnané, protože 
správnou odpověd‘ už známe 
všichni. Má ruka vylétla vzhů-
ru, po vyvolání jsem se pomalu 
postavil a do naprostého ticha 
pěkně nahlas a zřetelně řekl: 
„Ne, nepostoupili.“ A z pódia 
se mi vrátila tato libá slova: 
„Ano, to je správná odpověd‘!“ 

Fíka, který pak dlouho zdo-
bil stěnu mého pokoje, jsem 
přebíral za bouřlivého smíchu 
a aplausu. Po představení za 
mnou přišel brácha, přesvěd-
čený, že celá tahle scénka mu-
sela být dopředu připravená. 
Opravdu nebyla, šlo o další 
z neuvěřitelných absurdit, kte-
ré Kujoony bez varování prová-
zejí po celých deset let.

Pavel Pánek, husita, 
Slaný, Česká republika

CUIONI
Non ho mai sentito parlare del gruppo „kujooni“. Il nome suona 
molto come „cuioni“, quindi „coglioni“, il che č un tutto dire…

Sara‘ qualche schifo di gruppo punk. Foneticamente pank. Non 
so se voglio conoscere quei figli di puttana... anzi, sinceramente 
non me ne frega un cazzo! Monica Belluci, herečka, Itálie
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Sedím před počítačem a pře-
mýšlím o tom, jak ve zkratce 
shrnout pocity, které pro mě 
má existence skupiny KUJOO-
NI. Aby to byl obrázek alespoň 
zdánlivě úplný, musím zabrou-
sit až do první poloviny 90. let. 
Tehdy slánské „alternativní“ 
scéně kralovala kapela LUISA 
BUDALI. Má chatrná pamě již 
není sto přesně rozklíčovat, co 
bylo přesným důvodem, ale část 
osazenstva se zformovala do pa-
ralelního projektu ODNOGE.

Jakožto tehdejší častý ná-
vštěvník společenstva scháze-
jícího se v pivnici „U Rybiček“ 
jsem měl toto dění tak říkajíc 
z první ruky a proto není divu, 
že jsem s velkým zájmem na-
vštěvoval hned jejich první 
koncertní počiny. Pravdou je, 
že než o plnohodnotné vy-
stoupení etablované kapely, se 
jednalo o zapálené exhibice 
našich kamarádů, kterým jsme 
se stejným nasazením dodávali 
legitimity svým nekoordinova-
ným alkoholním rejem.

Pro představu – jeden z nej-
úspěšnějších koncertů proběhl 
ve volební místnosti okrsku 
č.11 – Kvíček metodou spálené 
země a zpětné předání prostoru 
probíhalo za dosti pohnutých 
okolností. Již v té době bylo ale 
zřejmé, že pestré nástrojové ob-
sazení v kombinaci s hravými 
texty si nachází své posluchač-
stvo v celém širokém spekt-
ru, které nabízelo maloměsto 
v postkomunistickém rozpuku.

Toto období beru s odstupem 
času jako hřmění před velkým 
třeskem, který měl nastat. Z 
počátku byl rozpad ODNOGE 
jejími skalními fanoušky při-
jímán s malomyslností a výčit-
kami, ale když si po čase sedl 
prach zvířený destrukcí tohoto 
nadějného uskupení, odhalil 
se pohled, který dával příslib 
něčeho nového a neméně pod-
nětného.

Poprvé jsem KUJOONY 
uzřel v komorním prostředí 
slánské galerie IKAROS a již 
tehdy mi bylo jasné, že po-
změněná sestava a nový reper-
toár nic neubere (ba naopak) 
z vítězného tažení těchto vě-
rozvěstů energetické a veselé 
hudební kakofonie. Jak běžel 

čas, bylo stále více zřejmé, že 
se nejedná pouze o raritní úkaz 
na lokální hudební scéně, ale o 
zjevení minimálně středoev-
ropského formátu. Jejich bez-
břehá universálnost a otevření 
se srdcím v podstatě jakého-
koliv publika se koneckonců 
ukázala i při hostování na ak-
cích soundsystému OKTEKK, 
kde svými výkony sklízeli 
KUJOONI zasloužené ovace. 
K hodnocení jednoho skalního 
příznivce freetekna, který mi, 
mávaje palestýnou nad hlavou, 
svěřil svoje dojmy: „To je fakt 
přísnej oldskůlovej hárdkor, 
pičo“, není co dodat.

Čas letí jako zběsilý a právě 
si připomínáme deset let od 
doby, kdy toto veselé sdružení 

spatřilo světlo světa. Doufejme, 
že se kluci nezpronevěří svému 
tradičnímu koncertnímu ho-
kejovému dávkování a směřují 
pouze do kabin po první vyda-
řené třetině.

Osobně se těším, až odpoča-
tí a posílení do dalšího boje vy-
jdou ze šaten do záře reflektorů 
výročního plesu.

Tímto bych jim chtěl podě-
kovat za neutuchající optimis-
mus, energii a pestrost, kterou 
svojí netradiční produkcí zpro-
středkovávají po celá ta léta 
nejenom mně, ale všem svým 
posluchačům.

DÍKY!
Picín, 

obchodník a spisovatel, 
Praha, Česká republika

OLDSKŮLOVEJ
HÁRDKOR

První kujoonská deska – záznam živého koncertu (LIVE IN DIVIDÝLKO – SMOKER‘S EDITION 2002) 
je na světě a jde se pokřtít ke slanému prameni.

HOE IK PLOTSELING 
EEN RAEGGE 
ZANGER WERD 
Ik geloof het was het jaar 2004 
toen ik gevraagd werd de groep 
Kujooni bij te treden. Ze beloof-
den me dat het betere muziek 
zal zijn dan in die punkband 
(phonetisch ‚pank‘) waar ik 
vooraf speelde. Verder was 
het een interessant bod omdat 
ik naast Masta Johnny mocht 
optreden, een man van karaat. 
Maar het meest interessant was 
mijn stage vanwege de Vlaam-
se cover-versies die ik mocht 
zingen zoals het liedje ‚Reggae 
Jaja‘. Helaas viel dit niet in de 
smaak van het publiek dat wat 
raar opkeek...

Michel Coolman, 
hudebník a polyglot, 

Belgie

Kujoonům věnoval svůj podpis 
i slavný Michal, patrně slyšel 
album THE POWER OF COVER. 
O jejich podpisy David nestál.

JÁ A BIG KUJOON
Celá historie Kujoonstva se 
z mého pohledu rozprostírá od 
pitek k hudebním extempore. 
Počátek budoucích taškařic pro 
mne zvěstovalo samo první 
setkání s ještě prapůvodní se-
stavou Kujoonů dne 4. 9. 1999 
na nultém ročníku lokálního 
festivalu Rock na Valníku. Na 
této akci jsem ve společnosti 
současného bubeníka Kujoonů 
a mého velmi dobrého přítele 
Michala „Vaanji“ Urbánka vy-
pil svoje vůbec první kelímko-
vé pivo. Jeho chut‘ a účinky na 
můj adolescentní organismus 
předpověděly moji budoucí 
dráhu fanouška živé hudební 
tvorby pod širým nebem. Dá 
se v podstatě říci, že projev 
tehdejší sestavy, v čele s již teh-
dy nezapomenutelnou ikonou 
Pavlem „Brázdičem“ Brázdou, 
byl zlatým hřebem večera. 

Zhruba v téže době se už 
Vaanja začínal zaobírat myš-
lenkou vstupu do rockové síně 
slávy, coby nepřekonatelný 
hráč na bicí soupravu, zatímco 
já jsem pomalu zjišt‘oval, na co 
je ten klacek s dráty, co mi dal 
do ruky. Začal jsem docházet 
na hodiny hudební nauky. 

V té době se mi tvorba Kujoonů 
ztratila z dohledu. Ale ne na 
dlouho. Po dvou letech do-
cházky do hudební „základky“ 
jsem byl odkázán na jakéhosi 
zázračného nového pedagoga 
na ZUŠ Slaný, který, jak se 
proslýchalo v místních kuloá-
rech, má převeliké muzikální 
schopnosti. Jaké bylo moje pře-
kvapení, když jsem v tváři toho 
instrumentálního poloboha 
poznal baskytaristu Kujoonů 
Honzu „Johnyho“ Jůdla.

Po dalších sedm let jsem měl 
příležitost pokoušet se zdolat 
svoji hudební impotenci pod 
jeho vedením. Často však naše 
hodiny končily konstatová-
ním, že kde nic není, ani smrt 
nebere a šlo se na jedno. To sa-
mozřejmě ovlivnilo i můj vztah 
ke Kujoonům. Přehled hudební 
produkce této skupiny jsem 
z hodin musel znát nazpamět‘. 

Není tedy divu, že jsem se 
svými souputníky zavítal i na 
koncert v roce 2003 v rámci 
jednoho z dalších ročníků fes-

tivalu Rock na Valníku. Ener-
gie výstupu Kujoonů, který 
pořadatelé neuváženě namísto 
večerních hodin přesunuli do 
odpoledního bloku, vybičovala 
posluchačstvo až k euforii. Kdo 
viděl záznam publikovaný jako 
DVD VALNÍK/KUJNÍK, dobře 
ví, o čem mluvím. Pak už bylo 
jasné, že se cesty Kujoonů a 
moje nerozejdou. Jelikož tou 
dobou byla dávno zformována 
i sestava hudebního tělesa, ve 
kterém jsem měl tu čest sám 
účinkovat (Krteczek, pozn. 
editora), začaly se dráhy těchto 
dvou těles nezadržitelně protí-
nat. 

S Kujoony jsem zažil ještě 
mnoho taškařic. Za zmínku 
určitě stojí soustředění na Bili-
chově a hlavně mnoho společ-
ných koncertů. A samozřejmě 
– legendární Kalivodské čty-
řiadvacítky. Akce, kde snad 
nikdo nepochyboval o tom, 
že je naprosto nezbytně nutné 
opustit lod‘ a stejně tak o tom, 
že Pepa Protiva má jediný klíče 
od záchranného modulu. 

Zkrátka, jak už jsem říkal, já 
jsem si s touhle partou užil svo-
je... a to TY… můžeš TAKY! 

Mr. Keef, 
pamětník, Řisuty

Die Gruppe Kujooni aus Schlan 
hat ihr Debuet im Reich vor sich 
hergeschoben, was eher glueck-
lich als bedauerlich ist. Es soll 
sich wohl um eine Punkgruppe 
(was als ‚Pank‘ ausgesprochen 
wird) handeln, die nicht mal 
in der Tsjechischen Republik so 
richtig erfolgreich ist. Das wird 
sicherlich auch daran liegen 
das die meisten Gruppenmitg-
lieder aus Rusland sind (ausser 
die beiden Ausnahmemusiker, 
Ursulin Krejci aus der Slowakei 
und Meister Johnny aus Weiss-
-Russland). Was allerdings posi-
tief zu bewerten ist, ist der Fakt 
das die Gruppe auf deutsche 
Markenqualitaet setzt, wie zum 
Beispiel ‚Meisterspiel‘. Falls 

Sie dann doch auf Punk (wird 
immer noch als ‚Pank‘ ausges-
prochen) aus Schlan bestehen, 
sollten Sie vielleicht lieber auf 
den Totalen Einsatz setzen. So 
wie wir damals auch...

Görman Herink, 
hudební kritik, 

Spolková republika Německo

Jedinečný honorář – P. F. 2000 – věnoval Kujoonům Kája Saudek.

MEINE LIEBE DIE ELECTROPHONISCHE KUJOONEN 

TERVEITSIN KUJOONILLE
Suomessa me ei olla koskaan ku-
ultu bändistä nimeltä Kujooni. 
Luultavasti me vihattais niitä vi-
tun paskiaisia kuitenkin, koska 
ne ei oo hevimetallia. Nyt painu 
vittuun ja anna mun juua olutta 
rauhassa. Mika Hräjäköski, 

bandy-hokejista, Finsko
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Přeplněný sál bývalého hotelu 
Pošta na slánském Masary-
kově náměstí v pátek večer 
nadšeně aplaudoval multime-
diální show místní skupiny 
Kujooni. Na snímku... Ivo 
Horňák...

 Jiří Jaroch, 
Kladenský deník – 12.9. 2000

Umělecké sdružení Kujooni 
patří k nejosobitějším a nejzá-
bavnějším skupinám středo-
českého regionu. Mnohočetné 
společenství se vyjadřuje 

především hudbou, ale velký prostor dostávají také vizuální pro-
středky, tanec a slovo.  Karel Souček, MF Dnes – 30.3. 2001

ZE ŽIVOTA KUJOONŮ

DESETILETÍ ZACHYCENÉ TISKEM I OBRAZEM

Na slánské hudební scéně se před několika týdny objevila nová 
kapela s názvem Kujooni. Její vznik iniciovala výstava herečky a 
výtvarnice Ivy Hüttnerové, která vystavuje své grafiky tematicky 
zaměřené na období dvacátých a třicátých let tohoto století ve 
zdejší Ikaros galerii. … Část kapely pochází z rockových slán-
ských seskupení Odnoge a Luisa Budali.

(jum, MF Dnes – 19.3. 1999)

Výstavu zahájila slánská hudební skupina KUJÓÓNI a pak už se návštěvníci mohli věnovat krás-
ným obrazům mistra ZÁBRANSKÉHO. Alena Škuthanová, 

Slánské listy – 14.12. 1999

Rychlosepratelný potisk triček

Kujooni byli dobří, ale nelíbí 
se mi ani jedna jejich vlastní 
písnička, líbí se mi pouze ty 
převzaté.

Jiří Mírovský – Deníček
Koncert na valníku, 

14.5. 2001

Tradičně velký aplaus hned 
po svém nástupu zaznamena-
li Kujooni. Nezařaditelný styl 
této před dvěma roky se obje-
vivší skupiny i nadále stojí na 
netradičním nástrojovém obsa-
zení. Repertoár, který Kujooni 
hrají, stále vychází převážně 
ze známých filmových a popu-
lárních melodií, které členové 
kapely někdy s vtipem a jindy 
méně úspěšně přetvoří. 

(jum, MF Dnes – 15.5. 2001)

Celou KUJOONskou produkci 
charakterizují především velký 
kumšt a velká porce nadhledu. 
Zúčastnění muzikanti již mají 
lecos za sebou a já doufám, že i 
lecos před sebou. 

David Nedoma, 
Spark – červen 2003

Nové album Minutky z ho-
vězího masa vydává v těchto 
dnech slánská kapela Kujooni. 
Většinu písniček napsal basky-
tarista Jan Judl na texty Pavla 
Žaluda.… Svérázný humor 
a nezaměnitelné zpracování 
známých písniček zapsalo 
skupinu Kujooni do povědomí 
posluchačů především ve stře-
dočeském regionu a Praze. 

(pa, MF Dnes
 26.11. 2002)

Hudebně-zábavná skupina KU-
JOONI pokřtí zítra od 19.30 
v kladenském klubu Divi-
dýlka v nových prostorách 
Hejtmanského dvora své nové 
CD Minutky z hovězího masa. 
Účastníci křtu se prý konečně 
dočkají několik let plánované 
multimediální show této sku-
piny.

(zk, MF Dnes – 29.11. 2002)

To je tedy něco! Další slova už budou mít nádech neobjektivity, 
neb jsem se stal skalním příznivcem tohoto radostně cynického 
šramlu… Přijde mi to vtipné po formě i obsahu; nápady v téma-
tech, textech i v doprovodu. Navíc dobře zahrané i zazpívané. A 
sranda! Byl jsem vyloženě rád, že Kujooni dodali celých 13 kous-
ků ze své dílny – mám si ted‘ doma co pouštět. 

Petr Hanzlík – člen poroty hudební soutěže na tiscali.cz, 2003
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V hudebním klubu Lokalita se mohou starší školáci zítra večer 
rozloučit se školním rokem na koncertu hudební skupiny Kujoo-
ni. Ta zakončuje v Lokalitě svou letošní Summer Tour. 

(zk, MF Dnes – 25.6. 2004)

Sobotní program festivalu 
Čtverec zahájila skupina Ku-
jooni. Sedmičlenný band před-
vedl snaživý výkon, který byl 
odměněn kromě aplausu i tro-
jicí diváků, kteří na hudebníky 
v průběhu jejich vystoupení 
synchronně vystrčili holé po-
zadí.  (zrud, 

Šluknovský hlas –7. 7. 2006)

Inspirativní prostředí bývalé 
zemědělské usedlosti v Na-
hořanech u Volyně, zasazené 
do malebné krajiny, vytvořily 
spolu s krásným počasím, 
výbornou zelňačkou a hlavně 
vnímavým publikem vyni-
kající koncertní zážitek pro 
všechny návštěvníky festivalu. 
Výstup, na který se hned tak 
nezapomene, přestavoval set 
skupiny Kujooni. Jejich kon-
certní úspěch byl korunován 
úspěchem obchodním: prodali 
údajně veškeré hudební nosiče, 
které měli s sebou a to se prý 
na některé zájemce ještě nedo-
stalo! Příště bude asi dobré vzít 
víc než 3 kusy…  (hra, 
Jihočeská svornost – 4.9. 2006)

Koncerty Kujoonů bývají velkou show. Připravují mnohá překva-
pení, jimiž svá vystoupení obohacují. Tentokrát se představili 
v parukách, zajímavým momentem bylo i vystoupení dvou mužů 
ve zlatých krabicích. Veronika Smetáková, MF Dnes – 13.9. 2004

Napodruhé udělali kolekci co-
ververzí, z nichž některé sice 
koketují s estrádou, ale některé 
jsou prostě jedinečné. Předělat 
Prodigy nebo Cure v sestavě 
akordeon – cello – dechy – basa 
– bicí je sice docela nápadité, 
ale vybrat si k coveru Jeana-
-Michela Jarreho v úpravě Jen 
počkej zajíci, a to ještě tak, že 
výsledek je lepší než originál, 
to už opravdu o něčem svěd-
čí...  Tonda Kocábek

Co jsem poslední dobou 
také poslouchal – říjen 2004

KUJOONI jsou partička veselá a už od prvních vteřin je zřejmé, že budou cuchat nervy především 
skalním fanouškům... Člověk by je možná mohl vinit z jistého kalkulu. 

David Nedoma, Spark – květen 2005

1. hudebně-filmově-divadelní 
festival (alias hufidní festival) 
Natvrdel se konal v malebném 
areálu Malovarského rybníka. 
Prostor plátěného stanu 
opanovali Kujooni, kteří kromě 
strhujícího výkonu překvapili 
tvrzením, že ve Velvarech 
hráli i předchozího dne – na 
soukromé zahradní akci.
(jk, Velvarské ozvěny – 10.9. 2007)

THE POWER OF COVER
a Karel křtitel Babuljak

THE POWER OF COVER
a Richard křtitel Žák

Vynikající vystoupení vokální 
skupiny v čele s Jiřím Kornem 
bylo bohužel rušeno hlasitou 
hudbou ze sousedního prosto-
ru zvaného Stodola, kde sou-
běžně předváděla své „umění“ 
slánská skupina Kujooni. 

Jiří Pávek,
Kladenský deník – 15.9. 2006

Dojem, že prijela profesionáĺna 
skupina, sa rozptýlil, ked‘ pri 
vykladániu nástrojov a apara-
túry vyšlo najavo, že bubeník 
Kujoonov zabudol doma svoj 
virbel…  Juraj Škultéty, 

Skalická vatra – 18.9. 2006

Narozeniny moderátora Standy 
Berkovce ve slánském divadle, 
proslaveném v 70. letech Kar-
lem Gottem a později dalšími 
televizními estrádami všeho 
druhu, přivedly do tohoto 
kulturního prostoru i domácí 
těleso Kujooni. Na ploše cca 
10 minut přidělených skupině 
scénářem revuálního progra-
mu, oděni do slavnostních kos-
týmů hned v úvodu deflorovali 
papírové vstupy a předvedli 
písně Sandokan (ve speciální 
„oslavenecké“ verzi Stando, 
kam?) a Jawa jede do Polska. 

Ondřej Modrý, Středočeské 
noviny – 8.11. 2006

Vyprodané slánské kino sledo-
valo legendární filmovou klasi-
ku Sergeje Ejznštejna Křižník 
Potěmkin za živého doprovodu 

hudební skupiny Kujooni. Pro-
jekce byla zakončena spontán-
ním potleskem spokojeného 
publika.
(J.P., Revue Ohledy, 1.10. 2007)

Druhou sobotu v září se na 
pódiu na hřišti představili 
vyznavači podřipské rockové 
hudby. Jako první vystoupil 
Jiří Kovrzek, hned po něm 
následoval Luboš Pospíšil a 
Bohouš Zatloukal a na závěr 
to rozjeli Kujooni. Vzhledem 
k chladnému počasí bylo ná-
vštěvníků velmi málo, něco 
kolem šedesáti, Holubice jsou 
zvyklé na větší návštěvnost. 
Na posledním tanečním veče-
ru bylo skoro šest set lidí. Při 
vystoupení Luboše Pospíšila a 
Bohouše Zatloukala si lidé jen 
podupávali do taktu, ale když 
se rozjel podřipský rock v po-
době Kujoonů, začalo se tančit. 
Posluchači se rozdělili na dva 
tábory, jedni byli hudbou
nadšeni a druzí naopak. 

Libor Beneš, 
Naše Noviny, měsíčník obce 

Holubice – Kozinec, říjen 2008



VE SKUPINĚ KUJOONI
V LETECH 1999–2009 HRÁLI:
Josef Protiva – pozoun, baskřídlovka
Johny Jůdl – baskytara, zpěv
Ing. Mozart – akordeon, zpěv
Marek Marcipán Beznoska – bicí
Ivo Horňák – housle
Standa Žiži Kohoušek – kytara, zpěv
Urschulin Dědek Krejčí – violoncello
Jakub Judl – bicí
Markéta Hořejší – bicí
Sergej Semoykin – bicí
Michel Coolman – kytara
Tomík Husák – bicí
Ondra Čečrdle – saxofon
Jánko Eržiak – klarinet, baryton sax
Vojta Zápotocký – kytara, zpěv
Michal Vaanja Urbánek – bicí

A) 
1. Značka předposledního 

Johnyho automobilu
2. Přezdívka Honzy Eržiaka z 

legendární dechové sekce
3. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
4. Světoznámý obuvník české-

ho původu
B) 
1. Příkaz kojící ženě
2. Část vozu
3. Pozdrav
4. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
5. Bratr dcery
C) 
1. Sourozenec zeleniny
2. Opak sóji
3. Hodiny na věži s měnícími 

se postavami
4. Opak hluku
5. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
D) 
1. Manžel baby
2. Citoslovce výhružky či nářku
3. Instinkt
4. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)

A ted‘ka něco vo Kujónech, 
jo? Tak to sou teda pěkný 
debilové, to vám musím 
říct rovnou. Vůbec sme vo 
nich nic nevěděli a strašně 
jsme se s klukama těšili 
na koncert našich voblí-
benejch kapel VT Marvin 
a Totální nasazení ve 
Mlejně. Jenže po Totáčích 
a Márvinech, který to vo-
pravdu supr rozjeli – ská-
kali sme z pódia a pogovali 
– se na place vobjevila sku-
pinka podivnejch sráčů, 
no a ty inštrumenty co 
měli – trumpeta, harmoni-
ka, housle a eště taky viola 
nebo jak se ta basa menuje! 
Ale co bylo nejhorší, zasra-
nější muziku jsem snad v 
životě neslyšel a že sem 
toho slyšel hodně. Taky 
sme je je hned začali po-
sílat kam patřej – do píči! 
Většina lidí to nevydejcha-
la, po dvou sračkách jich 
dost vodešlo. Řeknu vám, 
že dyby jich nebylo tolik 
a ten basák vážil vo něco 
míň, tak bychom si na ně 
počkali a rozbili bysme jim 
huby, kreténum.

(Blogger s nickem Pank85, 
prosinec 1999)

EPILOGSE SKUPINOU KUJOONI V LETECH 1999–2009 
ÚZCE SPOLUPRACOVALI TITO SPOJENCI:
Pavel Al Žalud – básník a textař
Mr. Svinjaak – grafik 
Petr Kráva Ledvina – grafik a tvůrce videoklipů
Honza Tač Kocáb – zvukař a nahrávač
Standa Kiml – 1. zvukujoon
Radek Prošek – trumpetista
Marek Lustig – kontrabasista
Prokop Seidl – slapový baskytarista
Dizzy Kouda – trumpetista
Tomy Black – saxofonista
Petr Chlouba – bubeník
Jana Kaucká – operní diva
Tomáš Belko – textař a saxofonista
Zdeněk Vlasatý – tubista
MUDr. Richard Žák – pravidelný křtitel
Lukáš Jurek – herec
Pavel Kronus – mistr zvuku
Pavel Pánek – novinář
Jarda Hložek, Jirka Šíma a celé Dividýlko – divadelníci
Karel Babuljak a celá kapela Snoo – hudebníci
Jirka KonVRZek a VRZ – hudebníci
Manželé Hruškovi – galeristé
Thomas – francouzskofinskočeský tlumočník
Krteczkové – mladí slánští hudebníci
Petr Werner (  V ) – nahrávač a míchač, co už nás nesmíchá 
Jirka Buble Jaroch – fotograf
Martin Berry Beránek – grafik a tvůrce plesové kampaně
Czasko – vyvolený
Danek Kutinski – fotoaparátčík
Lajba Lajbič Lajbenko – statik
Matula – provokatér
Picín – (pseudo)manager 

Vydáno v únoru 2009 u příležitosti Kujoonského plesu, DTP – Pavel Pánek, Foto – archiv Kujoonů, Korektury původních textů – Ing. Mozart,
Cover – Kujooni and Friends 2009

DĚKUJEME VŠEM A OMLOUVÁME SE TĚM, NA KTERÉ JSME ZAPOMNĚLI!!!!

DĚKUJEME! OMLOUVÁME SE! DĚKUJEME! OMLOUVÁME SE! DĚKUJEME! OMLOUVÁME SE!

PRO BYSTRÉ HLAVY E) 
1. Bitva
2. Pyšný pták
3. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
F) 
1. Oblíbený nápoj
2. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
3. Rádio skupiny Queen
4. Jogínův výkřik
5. Česky Der Baum
6. Časně
7. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
8. Alkohol – tzv. král koňaků
9. Současný český název pro 

krále koňaků (z brambor)
G)
1. Zkr. ústředního výboru
2. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
3. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
4. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)
5. Opak primitivního 

hudebního směru
6. Primitivní hudební směr 

(pozn. – psáno foneticky)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

1
2
3
4
5

B

A

1 2 3 4

E
1
2
3

G

1 2 3 4 5 6

D

1 2 3 4

C
1
2
3
4
5

Všem, kteří správně vyluštili, gratulujeme!


