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Promo focení The Desperate Mind na False Flag Tour 2017.

Martine, mÛÏete ãtenáfiÛm ListÛ re-
gionÛ pfiedstavit va‰i kapelu?

Od roku 2015 má na‰e kapela sou-
ãasnou sestavu. Jsme dva blanen‰Èáci,
já, (kytara, zpûv), Tomá‰ Ondra (kytara)
a dva brÀáci, David Havelka (baskytara)
a Winc Janeãek (bicí). V Brnû máme ta-
ké kapelní zku‰ebnu. Kapela vznikla
(i kdyÏ ne v souãasné podobû a sestavû)
v roce 2011 jako kapela „Dangers!”,
ov‰em kvÛli hardcore punkové kapele
z USA se stejn˘m jménem jsme se mu-
seli v roce 2014 pfiejmenovat na The
Desperate Mind. Kapelu jsem se sv˘m
nejlep‰ím kamarádem a druh˘m kyta-
ristou, kter˘m je Tomá‰ Ondra, zaloÏil
v roce 2011 - ale tehdy to bylo spí‰e jen
tak neváÏnû, na zabití ãasu. V pÛvodní
sestavû byl je‰tû bubeník Dominik
Kubík a Dominik Zavadil s basovou ky-
tarou. 

Proã název The Desperate Mind?
Název vymyslel Tom, a myslím si, Ïe

snad ani Ïádn˘ v˘znam za na‰ím ná-
zvem není. Ale je docela symbolickej.
The Desperate Mind znamená v pfiekla-
du „zoufalá mysl”, a neÏ jsme k tomuto
názvu pfii‰li, byli jsme uÏ pár hodin zou-
falí z toho, Ïe Ïádnej novej název nemá-
me, coÏ byl problém, protoÏe jsme 
tehdy za 3 dny mûli dûlat rozhovor pro
Rock & Pop, coÏ je snad nejstar‰í a nej-
v˘znamnûj‰í ti‰tûn˘ multiÏánrov˘ 
hudební magazín u nás. A bez jména 
bychom mohli ten rozhovor tak akorát
zru‰it. 

Jste tedy zakladatel a frontman ka-
pely…

Jsem sice frontmanem kapely, ale
o kapelních vûcech se vÏdy radíme me-
zi sebou, nikdo není víc neÏ ten druh˘.

Máte na kontû uÏ tfii vydaná EP alba,
tfietí vám vy‰lo 17. prosince 2016…

Na‰e první studiové EP album jsme
nahráli v roce 2014, jmenuje se
„Symptoms of the Ignition”.  Na‰e
první tour zaãala v fiíjnu 2014 v Brnû
a skonãila v bfieznu 2015 v Liberci.

na‰eho t˘mu, kterou je Sandra Stüben
- bez ní by ta organizace nikdy nepro-
bûhla tak hladce, jak probíhá teì.

Martine, pamatujete si na vÛbec
první vystoupení?

KdyÏ nebudu poãítat krátká vystou-
pení pro hrstky kámo‰Û na na‰í tehdej‰í
zku‰ebnû v blanenském klubu PVC
v roce 2012, tak ná‰ první koncert byl 9.
kvûtna 2013 na blanenském majálesu,
pfied docela velkou haldou lidí. Dodnes
si pamatujeme tu extrémní trému (a ta-
ky se jí docela ãasto smûjeme) a to ex-
trémní natû‰ení, protoÏe pro nás - jako
tehdy novou kapelu, byl koncert - 
dokonce úplnû první, pfied takovou
spoustou lidí naprosto nûco úÏasného. 

Kde se vám nejvíc líbilo nebo nejlíp
hrálo?

Na mysl mi pfiichází dva koncerty -
jeden v˘‰e zmínûn˘ v Arenû Beisl ve
Vídni, a druh˘, kter˘ probûhl v únoru
2016, kdy jsme byli speciálními hosty
na kfitu tour filmu Chaos Across Japan
brnûnské punkrockové kapely BOY.
V obou pfiípadech byla atmosféra ne-
skuteãná - ve Vídni, kde klub naplnila
spousta lidí na tehdy tam relativnû ne-
známou kapelu (coÏ je nûco, co se
v âesku prostû nestane, a je to docela
smutn˘), a v Brnû, kde vládla neskuteã-
ná punk party atmosféra a kde ze v‰ech
lidí v publiku sálala neuvûfiitelná ener-
gie, coÏ je nûco, co nás neuvûfiitelnû 
nakopne. 

Máte v rukávu nûjakou veselou his-
torku z akce?

Nevím, jestli máme nûjakou úplnû
veselou historku, ale vsadím stovku na
to, Ïe jsme jediná kapela z Blanska, je-
jíÏ zpûvák a kytarista hrál festivalovej
koncert v trenkách. 

Martine, dûkuji vám za rozhovor,
pfieji celé va‰í kapele úspûch na celo-
svûtové úrovni a myslím, Ïe o The
Desperate Mind je‰tû usly‰íme… 

Renata Kuncová Polická
Foto: Dalibor Ondra

V roce 2015 jsme se znovu zavfieli do
studia a nahráli na‰i první full lenght
desku s názvem „Amassed Sickness”,
která byla ohodnocena v recenzi na
nejvût‰í svûtové stránce o punkové
hudbû Punknews.org poãtem 3,5 hvûz-
diãek z 5, coÏ bylo hodnocení, které
tento web udûloval i nûkter˘m albÛm
na‰ich zahraniãních hudebních vzorÛ,
mezi které patfií napfiíklad kapely Anti-
Flag, NOFX, Pinhead Gunpowder
a Green Day. ZmiÀovaná pozitivní re-
cenze na stránkách Punknews.org nám
otevfiela dvefie do zahraniãní punkové
a celkovû hudební scény a vÛbec do
podvûdomí lidí v zahraniãí, a my v ro-
ce 2016 vyrazili na ná‰ první zahraniã-
ní koncert do Rakouska, konkrétnû do
Areny Beisl ve Vídni. V fiíjnu roku
2016 jsme pak nahráli na‰i tfietí studi-
ovou nahrávku s názvem „False Flag”.
Napfi. v druhé písniãce „The Syringe”
zpíváme o drogovû závislé matce dvou
dûtí, která se stala otrokyní farmaceu-
tického prÛmyslu, kterému spí‰e neÏ
o zdraví lidí jde, bohuÏel, o jejich pe-
níze. Obal designoval Doug Dean, de-
signér legendární americké punkové
kapely Anti-Flag. Toto album vy‰lo

17. prosince 2016 a v souãasné dobû
jsme na tour v Nûmecku, Anglii a dal-
‰ích evropsk˘ch zemích na podporu
tohoto alba.

Kde teì hrajete?
Stálou scénu nikde nemáme, a mo-

mentálnû Ïádné koncerty v âesku na-
plánovan˘ je‰tû nemáme - 28. ledna
nám zaãalo v Nûmecku na‰e evropské
turné s názvem False Flag Tour 2017,
se kter˘m jen v Nûmecku projedeme
mûsta jako Kolín nad R˘nem,
Mnichov, Stuttgart nebo Hamburg,
kde jsou na‰e koncerty uÏ buì vypro-
dané, nebo jsou na hranici vyprodání -
coÏ je vûc, u které bychom si nikdy
netipli, Ïe se vÛbec nûkdy stane.
NatoÏ v zahraniãí, pofiád tomu nemÛ-
Ïeme uvûfiit, jsme za to v‰e na‰im 
fanou‰kÛm neskuteãnû vdûãní. Po nû-
mecké ãásti tour nás ãeká britská, 
dále plánujeme koncerty v Holandsku
nebo napfiíklad Belgii. V létû vystou-
píme také na nûkolika nûmeck˘ch 
festivalech. Velice také vdûãíme a dû-
kujeme na‰í organizátorce nûmecké
ãásti tour a veledÛleÏité souãástce 

Punková kapela z regionu mífií do svûta
Ve va‰ich Listech regionÛ si uÏ ‰est˘m rokem ãtete rÛzné rozhovory s osobnostmi regionu, s mlad˘mi a nadûjn˘mi teenagery, se sportovci a dal-

‰ími. Tentokrát jsem poÏádala o rozhovor „blanen‰Èáka” Martina J. Poláka, frontmana kapely The Desperate Mind, jednoho ze ãtvefiice, která má
namífieno do svûta showbusinessu. 


