
 

OLYMPIC OSLAVÍ PADESÁTINY V AUSTRÁLII 
 
 

Až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá, 
všechna slunce zblednou, já tam budu jenom sám 
Co jsi tady dělal v čase, který byl ode mne dán 
Čím jsi pomoh' lidem, kdo tě vůbec zná 
Udělal jsi všechno podle psaných i nepsaných zákonů 
anebo jsi patřil k těm, co jenom závidí 
Život šel kolem nebo jsi ho vzal do náručí 
Nechals' tu něco, co nás poučí…  
 
 

 
Takový text by jen málokdo řekl do rockové kapely – a přece.  Oblíbená již půl století, česká skupina Olympic  
má na svém širokém repertoáru mnoho obsahově bohatých a krásných písní, charakteristických bravurní  
vyvážeností slov a jejich významů.  Dobrá písnička by měla být vždy ideální symbiózou melodie a textu,  
pokulhává-li jedna složka, pak šance, aby se píseň stala hitem a „evergreenem“ zůstávají mizivé.  Petr Janda  
je ve výběru textů jedním z nejnáročnějších hudebních skladatelů a interpretů.  I to je důvod věčné popularity  
písní jako jsou Otázky, Osmý den, Taky jsem se narodil bos, Slzy tvý mámy, Giordano Bruno, Jasná zpráva,... 
Někdy jsou to texty vážné, plné ideové hloubky, jindy slyšíme písničky, které jsou téměř „úletové“, přesto  
však nabité vtipem a energií, jako například Želva, Pták Rosomák, Dědečkův duch, Ajajajaj,... které jakoby  
kompenzovaly svou lehkou hravostí závažnost poselství těch hlubokomyslných.  
Díky různorodosti, nápadu a humoru, mistrně i když zdánlivě nonšalantně vloženému do písní Olympiku,  
se repertoár této skupiny stal klasikou nebo mnohdy dnes už zlidovělou verzí populární hudby. 
Česká pop music se může oproti světové, konkrétně anglické a americké, právem chlubit zdařilými texty.  Vedle 
neuvěřitelně bohaté škály možností, nuancí a poetismu českého jazyka, o které my Čechoaustralané také něco  
víme, je to i zásluhou řady elitních hudebních textářů – Jiřího Štaidla, Zdeňka Borovce, Eduarda Pergnera,  
Jiřího Suchého, Jiřiny Fikejzové, Eduarda Krečmara, Michaela Prostějovského, Zdeňka Rytíře, Pavla Chrastiny, 
Michala Horáčka, Gabriely Osvaldové a dalších, díky kterým slova stvrdila nesmrtelný status mnoha melodií  
domácí i světové hudební tvorby.   
Skvělé texty a písně skupiny Olympic zmiňuji především proto, že máme možnost si je znovu opravdu  
báječně vychutnat – připomenout ty staré, se kterými mnozí z nás vyrůstali a později odcházeli do emigrace  
a objevit ty nové, které jsou stejně dobré jako nezapomenutelné Otázky, viz píseň v úvodu tohoto článku a stejně 
zábavné, jako byl například bláznivý Dynamit, viz citace z jedné novější - „Dostal jsem z berňáku nějakej výpis, 
abych prej do zítřka všechno zaplatil. Vidím, jak mě vedou do cely v poutech, vždyť já jsem nedávno prachy utratil, 
ajajajaj...“ 
Jako dárek do nového roku je pro krajany připraven exkluzivní zážitek – koncert Olympiku v rámci dalšího turné  
skupiny po Austrálii.  Pro velký úspěch se rocková legenda, kterou její hvězdný lídr Petr Janda vhodně omladil  
o vynikajícího baskytaristu Milana Brouma, výjimečný klávesový talent - Jiřího Valentu a skutečnou osobnost  
za bicími nástroji - Mildu „Ferdu“ Peroutku, vrací do třetice a naposledy zahrát Čechům a Slovákům v Sydney,  
Melbourne, Perthu a Brisbane.    

 
Nenechte si ujít tuto společenskou událost,  
abyste později nelitovali, jako minule ti,  
kteří koncert zmeškali.  Vy, kteří jste se byli  
podívat, přijďte znovu, je pro vás připraven nový 
program, ale nebudou chybět ani vaše staré  
oblíbené songy!  Mnozí krajané nám volají, píší  
a ptají se, proč se nic neděje, nepořádá – dnes 
vám nabízíme špičkový koncert – na Slovensku  
a v České republice právě skončilo velkolepé  
turné, skupina opět zaplnila ohromné haly včetně 
pražské O2 Areny.  V australských městech  
máme jedinečnou příležitost vidět a slyšet  
tuto skupinu „live, upclose & personal“– čeká nás 
opět zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat! 
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