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                   S Romanem Dragounem 
                     a Milanem Princem nejen 
       o hudbě

text: Petr Soukup

Na 12. června 2010 jsem se těšil snad čtvrt 
roku dopředu, ale stále jsem si říkal: 
„Nedělej to, budeš zklamanej!“ Těšil jsem se 
a byl jsem nadšen! 

Ne každý den se vám povede sejít se s autory 
a hudebníky, kteří se vám tak otevřou a bez 
jakékoli masky či pohrdání a poučování od-
povídají na vaše otázky. Textařem Milanem 
Princem jsem byl pozván na městské slav-
nosti do Písku, kde se Milan i hudebník 
a skladatel Roman Dragoun narodili. Sklá-
dají spolu už od poloviny osmdesátých let, 
kdy začal Milan Princ psát texty pro Roma-
novu skupinu Futurum, kterou Roman zalo-
žil po odchodu ze skupiny Progres 2. Ovšem 
právě s Progres 2 ten večer Roman na písec-
kém náměstí vystupoval. Po několika letech 
obnovil i skupinu Futurum, před několika 
lety založil skupinu T4, kde s ním vystupuje 
např. Stanislav Kubeš a Vladimír „Guma“ 
Kulhánek, a když nehraje své skladby sám 
jen na klávesy, vystupuje se skupinou His 
Angeles, která hraje převážně písně z jeho 
sólových alb. V loňském roce vydal Roman 
Dragoun po devíti letech své zatím poslední 
sólové album s názvem Otlučená srdce 
a v letošním roce připravuje desku novou, 
a to i se skupinou T4. 

Celý rozhovor probíhal ve velmi veselé 
náladě, ale prostor byl i na vážnější témata.

Pánové, nevím, s kým z vás mám začít 
rozhovor…?
RD: Ať odpovídá Milan.
MP: Ať odpovídá Roman.

Aha. Tak on někdo z vás začne. Jak jste 
se seznámili?
MP: Romane, ty to víš?
RD: Já to nevím, ale Milan asi taky ne. Vím, 
že nám bylo 16 nebo 17 let. V Písku se nejde 
neznat… 
MP: Až později se to víc sblížilo, když jsme 
tady založili skupinu Primátor Dittrich 
a vzali jsme Romana s sebou. V autě dostal 
Roman hroznej hlad, klávesák Martin 
Vokroj mu podal několik svých kuřecích 
řízků a Roman je všechny sněd. S Romanem 
v té době vyšel článek v Melodii, kde o sobě 
psal, že je vegetarián (smích).
RD: Na tom koncertě jsem byl skupinou 
pozván na pódium.
MP: Roman tam naprosto geniálně improvi-
zoval na klávesy.

Začátkem devadesátých let jsi Romane 
natočil svou první sólovou desku 
s Michalem Pavlíčkem, jak vzpomínáš 
na tohle období?
RD: Dobře. Točilo se to Na Kloboučku. 
Chodili jsme tam na houby, vařili jsme si. 
Byla to krásná spolupráce. Myslím, že si 
vážíme jeden druhýho. Tedy to, že si vážím 
já jeho, je samozřejmé, ale to, že si váží on 
mě, je míň samozřejmý, ale je to tak 
(smích). 

Napsal jsi někdy píseň pro někoho jiné-
ho než pro své projekty?
RD: Ano. Například pro Báru Basikovou. 
Krásnej text napsal Milan, ale bohužel se 
někde ztratil (smích). Já píšu pořád s tím, že 
by to někdo chtěl. Ovšem, když je to hodně 
dobrý, tak si to nechám, a když je to špatný, 
tak to nikomu nedám.

Pro koho kromě Romana jsi psal ty, 
Milane?
MP: Psal jsem pro Primátor Dittrich, 
Harlem, Anetu Langerovou, Vlastu 
Horvátha, Helenu Vondráčkovou, pro 
Žalmana, pro Dormozvon atd.

Které české interprety máš rád, 
Romane?
RD: Dana Bártu, Michala Pavlíčka, Romana 
Holého, tedy Monkey Business a J.A.R., a ze 
zahraničních je to např. George Duke, který 
tu měl teď koncert, a to byla nádhera!
MP: Mně se hrozně moc líbili Genesis v roce 
1987 v Budapešti, Pink Floyd v roce 1994 
a úžasnej byl koncert Björk v Praze. Bylo 
toho hodně.

Chtěl bych se zeptat na skupinu T4. Už je 
to několik let, co vyšlo album. 
Připravuje se nějaké nové?
MP: Čtyři skladby už jsou hotové, teď se 
čeká na Standu Kubeše a Vláďu Kulhánka, 
jestli něco dodají.

Milan Princ
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A co sólové album Romana?
MP: Roman stále chrlí nové věci a je hodně 
materiálu. Možná na několik alb. Teď 
mu síme vybírat.
RD: Mám asi 160 minut hudby, teď je na 
Milanovi, který s tím má největší práci, aby 
napsal texty. Ale on je úžasnej a udělá to. 
Krásně.

Romane, tvůj tatínek, malíř a básník 
František Roman Dragoun, složil 
spoustu duchovních textů, některé jsi 
zhudebnil, např. Kronikáře. Chodil na 
tvé koncerty? 
RD: Ano, velmi často. On mě podporoval 
a měl z toho radost. Dal mi svobodu a dal 
mi volnost. Vozil mi desky jako Deep Purple, 
Pink Floyd. Dal mně a bratrovi duchovní 
základ a neměl o nás starost, protože věděl, 
že když máme ten základ, tak ať nás mládí 
dotáhne kamkoli, tak je tam i bůh.
MP: Když pan Dragoun před pěti lety zemřel, 
tak s ním odešlo něco, co spojovalo to staré 
mocnářství rakousko-uherské s dneškem, 
což byl nadhled, noblesa, vzdě lanost, to, co 
už lidi moc nemají.
RD: A hlavně ušlechtilost!
MP: A víra.
RD: Víra a ušlechtilost, to je to nejvíc. On 
nebyl zpátečnickej, vážil si starých průzrač-
ných věcí, ale nebránil se novým věcem. 
Měl rád operu a symfonie. A jestli bude 
tenhle rozhovor číst někdo, kdo poslouchá 
a vnímá hudbu, tak ví, že v několika tak-
tech Beethovena je asi dvacet alb AC/DC.

V Kronikáři zpíváš: „Je tolik krás, že 
tisíc let nestačí na přehled…“ Věříte v to 
oba každý den?

RD: Jenom stéblo obyčejné trávy nikdo 
nikdy neudělal a neudělá, a to je stéblo, 
které se kývá větrem, natož mravenec, 
který má možnost komunikace s ostatníma 
mravencema. Lid čeká, co vědci z té naší 
Země, která je obrovskou stavebnicí, ještě 
dál vyhrabou, a přitom stačí tak málo. Ten 
text má v sobě velkou pravdu. Bez jakého-
koli našeho přičinění se děje hrozně moc 
zázraků. Miliardy krás se odehrávají denně 
na světě, už od východu slunce.
MP: To jsi řekl, Romane, moc hezky. Člověk 
si myslí, že je pán tvorstva. O co je víc, než 
strom nebo ryba? Kdybychom to měli převést 
na umění, tak se podívejte, kolik výborných 
hudebníků hraje na ulicích a podobně. Kolik 
z nich se proslaví, jen díky tomu, že narazí na 
správnou osobu? Jsme takové malé zrníčko.
RD: A bohu je to jedno, protože je v každém 
z nás a on se raduje z toho, jak se náš talent 
dostává na povrch. Nemusíš mít pohřeb 
v největší aréně, kde budou davy plakat 
a smrkat. To je úžasná spravedlnost.
MP: Přesně. A co je víc? Geniální Mozart, 
a nebo obyčejná žena, která vychová zdravé, 
citlivé a vnímavé dítě? To je jasný.

Milane, byl jsi na Jesus Christ 
Superstar, když tam zpíval Roman? 
MP: Ano. Byl jsem na tom několikrát. Bylo 
to výborný! Můj názor je ten, že na rozdíl 
od těch ostatních lidí, kteří Ježíše zpívali, 
tak u Romana byl cítit ten obrovskej 
duchovní prožitek. 

Romane, víš, že se teď Jesus vrací? Šel 
bys do toho znovu?
RD: Nešel, protože už jsem to zažil. Bylo to 
nádherný. Byl jsem mladší a hezčí než teď, 

i když to víc už možná nejde (smích). Já 
jsem invenční, sednu si ke klavíru a chci 
tenhle potenciál, který jsem od boha 
dostal, nějak využít a nechci dělat kašpara 
v nějakým projektu, navíc, když to může 
dělat někdo, kdo z toho má větší radost, ale 
zase nedělá takové věci, které dělám já 
a mám je rád. Není to moc skromný, ale je 
to pravda.

Milane, ty jsi pracoval u Supraphonu 
a Universalu. Jaký máš názor na obrov-
ský pokles prodeje nosičů?
MP: Myslím si, že ty největší fi rmy si za to 
můžou samy. Je to obrovský kolos, který 
živil hodně lidí, který s hudbou neměli 
nic společnýho. Zajímal jsem se, kolik 
lidí se podílí na tom, než se to všechno 
dostane k zákazníkovi, a bylo jich asi 
devadesát.
RD: Muzika by měla dělat radost. A jestliže 
někdo dnes prodává zahraniční CD za 
500,- a na internetu ho seženete zadarmo, 
tak by mezi tím měla být nějaká rovnováha.
MP: Lidi vypalujou a stahujou, ale pozor, 
stůl v obchodě neukradnou. 
RD: Hnus je ten, že nejmenší peníze z alb 
mají ti autoři.

Milane, je pro tebe příjem z OSA exis-
tenčně důležitý?
MP: Já jsem invalidní důchodce a žiju 
hlavně z úspor. Pro mě je v podstatě každá 
koruna důležitá.

K tvorbě. Milane, u tvých textů si vážím 
toho, že se někam vyvíjejí a refrén se 
neopakuje stále dokola. Měl jsi s tím 
problém u interpretů? 
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MP: Od Romana nikdy připomínky nebyly. 
Jen jednou od Heleny Vondráčkový. Text 
má sloužit písni a nezkazit melodii.

Milane, kdo je tvůj vzor, je-li?
MP: Génius Pavel Vrba, Hana Kocourková, 
básnířka, o které už dnes bohužel nikdo 
neví, což je obrovská škoda, Soňa Smeta-
nová, která psala pro Futurum, Vladimír 
Václavek, Josef Vondrášek, Oldřich Janota 
– duchovně není, kam jít dál. A také ne-
smím zapomenout na své profesory na 
„Ježkárně“ – Pavla Koptu, Láďu Kantora 
a Jiřího Suchého.

Nevím, jestli mi na to budete chtít 
odpovědět, ale u vás obou je jasné, že 
jste silně věřící. Spoustě křesťanských 
kapel se to ani nedá moc věřit. U vás je 
to jasné i s vaším nadhledem. Co pro 
vás znamená bůh?
MP: To je všechno, co je okolo nás a v nás, 
každý z nás je součástí boha. Celý náš život 
není o ničem jiném než o konfrontaci 
s bohem, a je jedno, jestli jsem jazzman, 
punker, rocker nebo vážňas. Vždycky je to 
bipolární rozhovor a každý se k této autori-
tě nějak vymezuje. Máme to štěstí, že to 
můžem pomocí hudby lidem přiblížit a je 
to může posunout někam dál.

Romane…?
RD: Bůh je síla, která řídí celý vesmír, je 
v každém člověku. Bůh je možnost jak 
dobra, tak zla. A ať jsou národy primitivní, 
nebo civilizovaný, tak v rámci desatera má 
člověk možnost zjistit, že když bude krást, 
podvádět a lhát, tak na něj dojde. Bůh je 
láska, která dokáže odpustit už jen proto, 

že je příčina všeho. Náš život je zkouška, 
a jestliže obstojíme, tak jsme schopni se 
dostat dál do dalších prostorů a smrt je jen 
přestup. Je důležitý přiznat chybu a pak se 
od toho může člověk odrazit. Bůh je světlo, 
radost, příčina, odpuštění, všechno to 
nejkrásnější a nejstrašnější.

Takto skončil náš rozhovor ve třech. Za 
chvilku si mě vzal Milan Princ stranou 
a mluvil o Romanu Dragounovi, aniž by to 
Roman věděl. To samé udělal za chvilku 
Roman a mluvil o Milanovi. 

MP: Chtěl bych říct pár věcí k Romanovi. 
On je můj obrovský kamarád. Já jsem měl 
v osmdesátých letech problém s StB a lidi 
se ke mně točili zády. Musel jsem z Písku 
odejít. Jezdil jsem za Romanem do Brna, 
neměl jsem ani korunu. U Románka jsem 
strávil vždy víkend a tam se o mě starali 
a pomáhali mi. To mu nikdy nezapomenu. 
Je to naprosto skvělej člověk! Cítím tam 
obrovské duchovní pochopení. Díky 
Románkovi dokážu vnímat tenhle sobeckej 
svět trochu líp. Je to famózní člověk! Kdy-
bych pokračoval dál, tak bych se rozbrečel.

RD: Já bych strašně rád řekl, že děkuji bohu, 
že mi dal člověka, jako je Milan Princ. Téměř 
vždycky, když mi Milan donese nějaký text 
na moji hudbu, tak se rozpláču jako malej 
kluk a cítím v tom svůj život, obrovskou 
váhu, nadhled a hloubku. Vážím si toho, že 
tenhle člověk dělá hlavně pro mě a že díky 
němu taková krásná poezie existuje. 

Za pár minut jsme šli na koncert Progres 2, 
kde Roman hned úvodní skladbu Zdroj 

věnoval svým rodičům, kteří před pěti lety 
zemřeli. Zcela zaplněné písecké náměstí si 
zpívalo: I ty, i já, i já, i ty, i my, i vy se můžem 
mořem stát…

Vesmír
Milan Princ

A kulatý je vesmír
A kulatý je čas
Ať řeknu prosím bože
A nebo vem tě ďas

A každej má svou pravdu
Modlicí mlýnky – kříž
Ať první nebo vzadu
Dole i stále blíž

A věční jako život
A konečný jak on
Tak bratře bože Šivo
Ať jehlou projde slon

A někdo našel světlo
A někdo temno tmy
A stálo to i vzlétlo
A byli jme to my

My v každé chvíli sami
Hledajíc věčný řád
Zde – kdesi pod hvězdami 
Zhasnem i budem hřát

Jeden z textů Milana Prince, který Roman 
Dragoun zhudebnil. Píseň můžete nalézt na 
albu Slunci blíž z roku 2000.

Roman Dragoun i Milan Princ jsou OSA 
zastupováni od roku 2004. 


