
VŠICHNI SVATÍ

Když se v kapele sejdou muzikanti jménem Jan, Marek, Petr, Tomáš a 

druhý Petr s přezdívkou Šimon, pak je to pěkná sestava novozákonních 

postav. Nikoli nutně všichni a nikoli nutně svatí, ale při hledání názvu ta 

osudová náhoda pomohla.  

Když je vám patnáct let a máte potřebu na sebe upozornit, koupíte si 

elektrickou kytaru a založíte kapelu. Hrajete spolu z čisté radosti, jen 

proto, že jste součástí gangu, kde v jednu chvíli ostatní hrají s vámi více 

či méně podle stejných not, což je fascinující pocit.

Když je vám třicet, stále ještě chcete muzikou měnit svět, připadáte si 

důležití a nepřekonatelní.

Když je vám čtyřicet pět, vrátíte se ke stejnému modelu, jako když vám 

bylo patnáct.

Tam někde jsou teď VŠICHNI SVATÍ. Kapela, to je v podstatě milostný 

vztah, kde musí fungovat vzájemná chemie, a tady tomu tak je. Navíc 

každý člen sebou přináší to, co se za minulá léta naučil – a suma (nejen) 

hudebních zkušeností je opravdu mimořádná.

Honza Dvořák (Jerusalem, písně pro Petra Muka) zpívá a textuje, Marek 

„Mára“ Čmejla (Tichá dohoda, Jižní pól) basuje a organizuje, Petr Váňa 

(Toyen, Parament, Vanastový Vjeci) hraje na kytaru, přináší lehce 

americký pohled na věc, a navíc se našel v roli skladatele muziky, Petr 

„Šimon“ Franc (Lucie, Jižní pól) nabízí klávesové party a Tomáš 

Waschinger (Lucie, Jižní pól, p.m.b. Petra Muka, Ilona Csáková, 



Vivaldianno) drží bicími celou kapelu pěkně pod krkem.

Většina členů se spolu zná a přátelí již z dřívějších let. Některé z nich 

navíc spojuje jejich hudební minulost. K neplánovanému setkání došlo v 

roce 2012 a hned bylo jasné, že schůzky a zkoušky budou pokračovat. 

Kromě spousty radosti z hraní vzniklo i jedenáct písní, které vám kapela 

VŠICHNI SVATÍ představí na debutovém CD Vytáhni mě z davu.

Je to další příspěvek k posílení návratu původních českých písní do 

stále více neurčitou angličtinou masakrovaného českého éteru. Je to 

setkání dospělých týpků, kteří si lidsky i hudebně opravdu sedli. Je to 

muzika od srdce, ale také potřebně poučená léty hraním v 

pozoruhodných partách. 

Od dubna 2014 lze skupinu Všichni Svatí vidět a slyšet i naživo. Do 

konce roku už je naplánována spousta vystoupení po celé republice jak 

na samostatných koncertech, tak na městských slavnostech a 

festivalech.


