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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

Va‰ek: Já zpíval jiÏ jako dítû v auto-
busech pfii jízdû k babiãce, ale poprvé
váÏnû na chmelu v roce 1968, kdy jsem
vymûnil harmoniku za kytaru. Potom
jiÏ následovaly kapely. Nejdfiíve rok na
uãili‰ti OU Metra Blansko a od roku
1970 první vlastní kapela L·U
Blansko, pozdûji v roce 1973 zmûnûn
název L·U na VERMONA. Tu jsem
pfiedal Pavlovi Kr‰kovi v roce 1975,
kdy jsem musel odejít na vojnu. Zpût
jsem jiÏ nenastoupil (bylo obsazeno)
a od roku 1981 jsem zakládal dal‰í ka-
pely. SnaÏil jsem se uplatÀovat svoje
nabyté zku‰enosti ze záskokÛ v hudeb-
ních tûlesech okresu Blansko. Hodnû
vdûãím kapele „Radost ·o‰Ûvka”. To
byla fakulta pro hudebníky. V roce
1983 se podafiilo kádrovû vystabilizo-
vat skupinu SURF, kde jsem byl spolu-
zakládajícím ãlenem a v roce 1988 se
stal kapelníkem uvedené formace.
SURFu  jsem vûrn˘ dodne‰ka. V roce
2013 budeme slavit 30 let trvání. Je ne-
uvûfiitelné, Ïe mi v té dobû bylo 30 ro-
kÛ. Ani se mi to nechce vûfiit, jak to v‰e
uteklo.

Za ta léta va‰í spoleãné pûvecké
kariéry, kde jste vystupovali nejdál?

Eva a Va‰ek: S písniãkou jsme se
podívali do témûfi v‰ech zemí Evropy,
ale nakoukli jsme také za oceán.
Nav‰tívili jsme jiÏ ãtyfiikrát Austrálii,
naposledy to bylo v leto‰ním roce,
domÛ jsme se vrátili v dubnu. Tfiikrát
jsme vystupovali v Kanadû a USA.
V roce 2005 jsme nav‰tívili s hudbou
i Nov˘ Zéland.

Není tajemstvím, Ïe na poli hudby
jste získali nejedno ocenûní. Jaké je
va‰e nejvût‰í ocenûní? 

Eva: Za prodej zvukov˘ch nosiãÛ
máme celkem 2 Multiplatinové desky,
12 Platinov˘ch desek a 18 Zlat˘ch de-
sek a k tomu je‰tû 5 Zlat˘ch desek za
zvukovû-obrazové nosiãe (DVD). Ale
stejnû musím fiíci, Ïe nejvût‰í ocenûní
je, kdyÏ na vás stále chodí publikum.
A za to jim moc dûkuji.

Va‰ek: No, pfiesnû tak. To nejvût‰í
ocenûní je, Ïe existujeme pod názvem
SURF jiÏ 29 let a pfies ve‰keré ty zmû-

ny v na‰í republice na nás stále chodí
posluchaãi. I kdyÏ v‰echno jednou
konãí, ta doba je úÏasná. Dal‰ím oce-
nûním je, Ïe od roku 1997 lidé stále
milují skladbu Bílá orchidej, kterou
jsme do na‰í vlasti pfiivezli ze zahra-
niãí a máme k této skladbû ãím dál
tím vût‰í pokoru. Bílá orchidej tedy
slaví 15 let svého trvání v na‰í repub-
lice, stejnû tak jako na‰e HospÛdka
u SURFu, do které jezdí lidé z celé
republiky i zahraniãí na na‰e Hudební
veãery s Evou a Va‰kem.

KdyÏ zrovna nezpíváte, zb˘vá vám
ãas na nûjaké koníãky?

Eva: PouÏiji Va‰kova slova: „My si
jenom stále hrajeme.” MoÏná, Ïe já to
vidím tro‰ku jinak. Máme osmiletou
dceru, tak si jí chceme uÏít, neÏ nás
vymûní za kamarádky a pozdûji za ka-
maráda. 

Va‰ek: Já mûl muziku koníãkem od
9. tfiídy ZD· a zÛstává mi v rÛzn˘ch
podobách koníãkem dodnes. Tomuto
koníãku, mimo dcery a spánku (po-
kud se mi o ní nezdají sny), vûnuji
ve‰ker˘ zb˘vající ãas, kdyÏ vyfiídím
s tím spojené nepopulární vûci.

Prozraìte nám o vás nûco „z jiné-
ho soudku”. Jaké je va‰e oblíbené
jídlo?

Eva: Maso v jakékoliv úpravû.
Va‰ek: Já mûl také maso, hlavnû bif-

tek na zeleném pepfii, ale v souãasné do-
bû mi jiÏ chátrá moje biologická schrán-
ka a zaãínám hledat, co je pro tûlo zdra-
vé a ãím prodlouÏit lidsk˘m souãást-
kám Ïivotaschopnost. Pfiehoupnutím ‰e-
desát˘ch narozenin, coÏ se blíÏí, vám
konãí záruka na Ïivot a je tfieba s tím po-
ãítat a moc si nevyskakovat.

Sly‰ela jsem, Ïe mimo vystoupení
po celé republice a v zahraniãí pravi-
delnû vystupujete ve va‰í HospÛdce
u SURFu v Kotvrdovicích…

Eva a Va‰ek: No, jestli dovolíte, zaã-
neme tro‰ku ze ‰ir‰ího hlediska. Nikdo
z nás ãas nezastaví, jak se zpívá v jedné
písniãce „… letí jako blázniv˘…”.

Hudební skupina SURF bude pfií‰tí rok
slavit tfiicáté narozeniny, coÏ je pûkn˘
kus cesty za námi. Pro na‰e pfiíznivce
jsme se proto pfied patnácti lety rozhodli
otevfiít HospÛdku u SURFu v Morav-
ském krasu v Kotvrdovicích, kde se pra-
videlnû konají akce s Evou a Va‰kem.
Napfied to byly Hudební veãery s Evou
a Va‰kem, jezdili sem za námi poslucha-
ãi dokonce aÏ ze zahraniãí, a proto jsme
se rozhodli v „HospÛdce” natáãet DVD
hudební veãery z HospÛdky u SURFu,
které si mohou lidé zakoupit a mají i do-
ma tuto nepopsatelnou atmosféru.
V HospÛdce byl zbudován i penzion,
kde si mohou náv‰tûvníci uÏít krásnou
pfiírodu v okolí, odpoãinout si na zahra-
dû, která patfií k penzionu a veãer se po-
bavit a zazpívat si s Evou a Va‰kem,
pûknû se vyspinkat „do rÛÏova” a uÏít si
celkovû atmosféru… 

Pfiipravujete v „HospÛdce u SURFu”
v Kotvrdovicích v následující dobû nû-
jakou akci?

Eva a Va‰ek: Jako podûkování na‰im
pfiíznivcÛm a posluchaãÛm za celou na-
‰i dosavadní hudební kariéru a oslavu
patnáct˘ch narozenin HospÛdky
u SURFu, jsme se rozhodli uspofiádat tu-
to oslavu po dva dny s Evou a Va‰kem.
Penzion v HospÛdce v Kotvrdovicích
bude zcela k dispozici pro na‰e poslu-
chaãe, v pátek 27. ãervence i v sobotu
28. ãervence zde budeme zpívat a hrát
jen pro nû. V sobotu navíc bude zaji‰tûn
od 9.00 do 12.00 hodin kulturní program
na Klepaãovû v Blansku s ukázkou na-
‰eho v˘robního zázemí. Prohlídka TV
a audio studia na Klepaãovû, prohlídka
restaurace s kavárnou na Klepaãovû,
kde je bûÏnû po cel˘ rok k dispozici sál
pro kulturní i sportovní vyuÏití, máme
separé salónek pro konání rÛzn˘ch ro-
dinn˘ch oslav, fit centrum, které také je-
de celoroãnû. Pofiádáme rÛzné krouÏky
(aÈ jiÏ zumbu, judo, balet, jogu …).

Evo a Va‰ku, pfieji vám obûma
hodnû dal‰ích posluchaãÛ a dûkuji za
rozhovor. 

Renata Kuncová Polická.
Foto: archiv SURF

Vystoupení Evy a Va‰ka v HospÛdce u SURFu.

TakÏe, pokud budete mít zájem strávit zajímav˘ víkend v Moravském krasu 27. 7. 2012 – 28. 7. 2012 s Evou a Va‰kem, 
neváhejte a spojte se s námi… Tel.: 516 417 634, 602 790 311,  www.evaavasek.eu

Pátek 27. 7. 2012 – sobota 28. 7. 2012 - po oba dny zaji‰tûn zajímav˘ celodenní program: dechová hudba, country, heligonkáfii
- oba veãery vystoupí Eva a Va‰ek se sv˘m repertoárem

Léto je právû v plném proudu,
venku se stfiídají parné dny s letními
boufikami a de‰ti, zkrátka pfiíroda se
ukazuje v celé své kráse. Pokud bu-
deme pfii toulkách pfiírodou dosta-
teãnû pozorní, moÏná se nám podafií
v záplavû kvetoucích a vonících rost-
lin zahlédnout také orchidej. KdyÏ
se u nás v‰ak fiekne „bílá orchidej”,
hodnû lidem se pravdûpodobnû vy-
baví stejnojmenn˘ hit od pûveckého
dua Evy a Va‰ka, neboli Evy
a Václava ·evãíkov˘ch. Co uÏ ale asi
kaÏd˘ neví, je skuteãnost, Ïe pokud
se budete toulat po Klepaãovû
u Blanska, moÏná narazíte právû na
Evu s Va‰kem. Listy regionÛ se roz-
hodly manÏele ·evãíkovy nav‰tívit
a poloÏit jim pár otázek. 

Evo, Va‰ku, pocházíte z na‰eho re-
gionu, mÛÏete fiíci pfiesnû odkud?

Eva: Pocházím z Rájce-Jestfiebí
a dodnes tam mám své rodiãe.

Va‰ek: Já jsem rodil˘ „blanen‰Èák”,
v souãasné dobû v‰ak Ïijeme v té lep-
‰í ãásti Blanska, na Klepaãovû.

Jak vidno, jste skuteãnû „místní
patrioti”. Zpívali jste odjakÏiva? Co
a kdy vás svedlo dohromady?

Eva: Já jsem pr˘ je‰tû neumûla
mluvit a uÏ jsem zpívala. Ale to uÏ si
nepamatuji. Nav‰tûvovala jsem
Lidovou ‰kolu umûní v Blansku.
Mûla jsem to ‰tûstí, Ïe jsem se dosta-
la na konzervatofi - obor zpûv a klavír.
Zpûv jsem studovala operní, ale tomu
se nevûnuji. Ve ãtvrtém roãníku pfied
maturitou jsem poprvé usly‰ela hrát
Va‰ka a jeho kapelu SURF na jednom
plese. Vzpomínám si, Ïe to bylo
v Letovicích. Líbilo se mi, jak hráli.
Jak se fiíká, hráli tfii na tfii. Tfii rychlé
a tfii lidovky. Doma jsem zpívala
hlavnû s maminkou a byly to pfieváÏ-
nû lidové písniãky. V‰echno vlastnû
domluvila moje maminka, jak se fiíká
„o mnû beze mû”. Va‰ek se na mû jed-
noho dne pfii‰el podívat domÛ. Na po-
moc si vzal svého klávesáka. Omrkl si
mû a fiekl, Ïe mû bere. Byl to velmi
rychl˘ konkurz. Mé první vystoupení
se skupinou SURF bylo 24. února
1989. Od té doby uÏ uplynulo více jak
23 let. A jsme stále spolu. 


