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      Jitka 
Charvátová 
  aka JI

text: Lukáš Paulů

Pod pseudonymem JI se skrývá svět 
Jitky Charvátové, autorky a interpretky 

v jedné osobě. S hudbou začala již na základní 
škole, kdy ji rodiče přihlásili na klavír. 

Po škole pracovala v rádiu v rodných 
Českých Budějovicích, později se 

přestěhovala do Prahy. Zde zpočátku 
moderovala ve dvou rádiích, 

ale hlavně se chtěla věnovat zpěvu. 
V kariéře má Jitka minimálně 

3 momenty, pro které bezesporu 
platí formulka „být ve správný 

čas na správném místě“, nebo jí, 
jak jsme se shodli, shora na cestu 

svítí Mejla Hlavsa, který jí přirostl 
k srdci. Naše setkání bylo velice 

příjemné, kromě její kariéry 
jsme si hodně povídali 

o electro-popu, který 
právě chce JI v ČR 

více popularizovat.

foto: Michal Rejzek
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Jak ses k hudbě dostala, pocházíš 
z muzikantské rodiny? 
Chodila jsi jako malá do hudební školy 
(lidušky), na co jsi hrála?

Tatínek je muzikant – samouk, měl de-
chovku a hraje na harmoniku – heligonku. 
Naši pochází z vesnické rodiny a s tatínkem 
jsem odjakživa zpívala lidovky. Neměl hu-
dební vzdělání, a o to větší měl nutkání, 
abychom si ho my se sestrou udělaly. Dal 
nás na klavír, ale my jsme to strašně nenávi-
děly – zkoušely jsme si lámat ruce, abychom 
nemusely na hodinu (smích). Byly to muka, 
hlavně pro rodiče. Nicméně 8 let jsem na 
lidušce na klavíru vydržela. Zkoušela jsem 
i zpěv, ale nějak to moc nešlo.
O prázdninách, jak mě do toho nikdo nenu-
til, mně to začalo strašně chybět. Mám o pět 
let starší ségru a měly jsme sourozeneckou 
při, tak jsem si to vybíjela písničkama. Od 
14 let jsem začala skládat. To už mě nikdo 
nenutil, začala jsem zpívat a našla jsem ten 
svůj svět. Já a klavír jsme si porozuměly bez 
profesorky. Doteď blahořečím tatínkovi, že 
to se mnou s maminkou vydrželi, protože 
jsem byla hodně revoltní dítě, a díky tomu si 
vlastně můžu svobodně tvořit.

Umíš noty?

No jasně. Když skládám, tak si do not ale 
nezapisuju. Skládám v programu Lo-

gic. Spíše se řídím pocitem 
a intuicí, jako bych ty 

noty neuměla, 
ale orientu-

ju se 

v situaci. To mě vede k tomu, aby to mělo tu 
správnou atmosféru a nebylo to překombi-
novaný. Mám nápad, oddám se mu, hodně 
mě inspirujou zvuky. Trošku to je na škodu, 
protože mám tendenci to dělat složitější, 
než to je.

Pamatuješ si na první písničku, 
kterou sis jako malá napsala?

Ano. Vůbec se nerýmuje, byla velmi harmo-
nická a hodně zoufalá. Bylo to v létě, byly 
prázdniny a sestra měla za úkol mě hlídat. 
Místo toho se chodila koupat a mě necháva-
la doma. 
Já jsem sedla za klavír a složila velmi drama-
tickou píseň s opakujícím se textem:
„Kdybych se mohla, mohla koupati, dala 
bych do toho život.“
Trpitelské písničky mám ráda dodneška 
(smích).

Kromě hudby se věnuješ moderování, 
grafi ce, designové tvorbě a divadlu. 
Jak ses dostala k těmto činnostem?

Pocházím z Českých Budějovic. Do Prahy 
jsem přišla v 27 letech, protože jsem chtěla 
zpívat. Shodou náhod jsem dostala nabíd-
ku udělat návrh potisku na trika pro Hudy 
sport. Poté jsem pro jejich dceřinou společ-
nost dělala nějaké potisky do zahraničí. 
Moderovat jsem začala na Fajn rádiu a poté 
na Evropě 2.

V posledních volbách kandidovala do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
i Česká pirátská strana. Zajímalo by mě, 
jak na činnost této strany nahlížíš jako 

autorka. Docela mě pobavil spot na 
YouTube: Kalousek – Piráti, viděla 

jsi ho?

Bohužel jsem to neviděla. 
Politiku vnímám, Pirátskou 

stranu nějak neregistruji.

Po maturitě tvoje kro-
ky vedly do mode-

rátorského křesla  
jihočeského rádia. 
Náhoda, nebo cí-
lená akce?

Nemoderovala 
jsem, ale prodá-
vala reklamu, 
věnovala jsem 
se merchandi-
singu a spíše 

se soustředila na obchodní záležitosti. Rádio 
Faktor bylo 2. soukromé rádio v Čechách, 
tudíž ty začátky byly pionýrské – všichni dě-
lali vesměs všechno. Byla jsem tam 12 let.

Nyní více k tvým hudebním počinům, 
jaké jsou začátky na poli profesionál-
ním? Myslím, že to byl projekt Fiction, 
kde jsi zpívala s Mejlou Hlavsou. 
Kdy a jak jste se vy dva dali dohromady?

Dušan Vozáry dokončoval sólovku a sháněl 
někoho pro nazpívání vokálů. Já v té době 
pracovala právě ve Faktoru a Láďa Faktor, 
majitel, mě Dušanovi dohodil. Na tu desku 
jsme spolu natočili asi dvě písničky. Musím 
říct, že to byla velká souhra náhod, vlastně 
osud.
Asi rok po této spolupráci mi zavolal Honza 
Vozáry a mluvil o projektu „dvou ryb“ (Du-
šan a Mejla). Já jsem o Mejlovi do tý doby 
neměla vůbec tuchy. Ten den jsem si doma 
pustila ČT2 a viděla pořad o Plasticích. 
„Ty vole, to je ten Mejla?!“
 Vůbec jsem neměla tuchu o undergroundu. 
Mejla mi byl sympatickej už z televize, mám 
totiž ráda indiány a on byl takovej indián. 
Hned na první schůzce to mezi náma za-
klaplo, nazpívala jsem, co jsem měla, Mejla 
souhlasně pokyvoval hlavou. Tím to začalo.

Setkání s ním pro tebe muselo znamenat 
hodně, jak na to vzpomínáš?

Pro mě to bylo hlavně lidský setkání. 
Potřebuju mít jasno, jsem analyzátor svých 
pocitů. Říkala jsem si, jaký to bude, až budu 
o deset let starší. Mně se moc líbilo, jaký 
to měl Mejla, když mu bylo pětačtyřicet. 
Chtěla jsem to mít stejně jako on. Zajímalo 
mě, jestli to může takhle člověk mít, proto-
že chce, nebo jestli je to daný. Jeho přístup 
k hudbě a ke všem věcem… měl jadrnou, 
krásnou češtinu, absolutně nebyl vulgární. 
Ve všem byl obřadní, vše mělo specifi ckou 
atmosféru, kterou si nikdo nedovolil naru-
šit. Mejla pro mě není smutná vzpomínka, 
ale je mi líto, že se s ním nemůžu vídat. Za-
nechal ve mně spoustu hezkých věcí. Byl pro 
mě velkej vzor, jako např. Ivan Medek.

Jakým způsobem probíhala spolupráce, 
kdo měl poslední slovo?

Mejla mi na kazetách posílal až takový gym-
naziální demáčky se slovy: „Jíťo, nějak tak-
hle, víš co? Takový to tvoje si tam dej.“ Mělo 
to jeho duši, čistotu, která pro mě byla a je 
jako maják doteď.
Já jsem si vymýšlela melodie, texty psala Mi-foto: Michal Rejzek

„Kdybych 
se mohla, 
mohla 
koupati, 
dala bych 
do toho 
život.“
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chaela Taková. Výsledné slovo měli kluci ve 
studiu, ale nechali mě dělat, co jsem chtěla.

Po Fiction jsi byla na sólové dráze. 

To jsem se hledala. Pracovala jsem v Budějo-
vicích v rádiu – dělala jsem reklamní spoty 
a hledala jsem do nich hlasy – scouting.

Pak přišli na 6 let Skyline a s nimi 
3 desky. Jak vzpomínáš na toto období?

Na nějaký akci jsem se potkala s Matějem 
Ruppertem, pustila jsem mu demáč, kterej 
se mu líbil, a ten večer mě dohodil do Sky-
line. S klukama jsme se sešli a já objevila 
taneční hudbu - byla to pro mě opět nová 
zkušenost. Jak s Fiction, tak se Skyline jsem 
vstoupila do nějakýho světa, kterej vytvořil 
někdo jinej.

Proč se vaše cesty rozešly? 
Nedostavovaly se již autorské invence, 
nebo tě táhla sólová dráha?

Všechno dohromady, stalo se to přirozeně. 
Táhlo mě to… mám ráda pokrok, změny, 
nové věci, novátorské myšlenky. Měla jsem 
touhu, „vnitřní pnutí“ něco vytvořit. Věci se 
naplnily a rozhodla jsem se ze Skyline odejít. 
Nenaplňovalo mě to tolik, chtěla jsem udě-
lat sólovku. Otevřela jsem se něčemu, co ve 
mně téměř vybouchlo a chtělo to ven.

Na začátku roku ti vyšla autorská deska 
„Feed My Lion“. Jak vznikala? 

Asi rok jsem seděla u počítače a kláves 
a skládala jsem. Nešlo pouze o hudební ná-
měty, ale o celý svět, který byl ve mně a byl 
tak silnej, že jsem věděla, že to udělám. 
Spousta lidí mě odrazovala, potýkala jsem se 
s velkou nevolí. Já to ale udělat chtěla, měla 
jsem tu potřebu.  
Po tom roce skládání jsem začala shánět 
producenta. Dušan mi řek o Arminu Ef-
fenbergerovi z Cartonnage, který jsem do 
té doby taky neznala. Když jsem je slyšela, 
strašně se mi ulevilo, že je tady někdo, kdo 
mi rozumí, o co mi jde. Bavila mě elektro-
nika, zvuky osmdesátých let - jejich jedno-
duchost a nedokonalost a sci-fi . S Arminem 
jsme to měli stejný. Druhý rok jsme společně 
dotvářeli desku a svět „JI“.

Splnila deska tvoje představy? 
Jak bys ji charakterizovala?

Nad očekávání splnila moje představy. 
Touhu, co jsem měla v sobě, se mi podařilo 
zhmotnit. To mi přineslo uspokojení a ra-
dost. Zažila jsem si moc hezký dva roky. 

Deska se jmenuje „Feed My Lion“, jedna 
z písní „The Tiger“. Koukám, že tě berou 
kočkovité šelmy?!

(píseň „The Tiger“ je text stejnojmenné 
básně Williama Blakea, v repertoáru ji měli 
i Fiction, na desce Feed My Lion je 
skladba věnována Mejlovi Hlavsovi, 
pozn. autora)

Jojo, šelmy mám ráda (smích). 
Hudbu složil Armin, ale dlouho jsme 
nemohli dát dohromady text. Doma 
na mě jednou vypadli starý Fiction… 
koukala jsem na to a nemohla 
tomu uvěřit. Použili jsme ten samý 
text a spontánně vzniknul The Tiger. 
Tím se deska a Fiction propojili.
Spojení Feed My Lion vymyslela 
textařka Pavla Milcová, se kterou 
jsem strávila taky hezký rok nad 
textama. Vyjadřuje to tu šelmu v nás, 
která potřebuje být nakrmena ve všech 
formách naší bytosti.

V určitých místech mi deska 
připomíná tvorbu Moloko. 
Znáš, poslouchala si je? 
Oslovila tě jejich tvorba, 
později samotná Roisin 
Murphy?

To víš, že znám, poslouchala 
(úsměv). 
Roisin Murphy je můj vzor, 
ale nevnímám ji pouze jako 
hudební inspiraci. Spíš ji vnímám 
jako ženu, která si obhájila, 
prosadila ten svůj svět a je v tom 
přirozená.  Mám ráda její pěvecký 
i divadelní projev, její převleky. 
„Když si vzala sako s jelenem, 
tak jsem se hodně pobavila, 
protože to je můj svět.“ (smích).
Ne, že by tam byla úplně inspirace 
hudební, ale mám pocit, 
že vnímám věci podobně. foto: Michal Rejzek

Když si vzala 
sako s jelenem, 

tak jsem se 
hodně pobavila, 

protože to 
je můj svět.
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Začínala jsi undergroundem, 
pokračovala taneční hudbou. 
Nová deska je electro-popová. 
Co ty sama máš ráda/
posloucháš?  

Mám ráda Tori Amos, Moloko, 
Röyksopp, Robin, Tom Waits 
– strašně blízká duše, líbí se mi jeho projev. 
Beru je jako lidský vzory, zdroje. Hudebně 
jsem hodně blízko k Roisin Murphy. Moloko 
mám naposlouchaný a ještě víc její sólovku. 
Overpowered považuji vůbec za jednu z nej-
lepších electro-popových skladeb, co jsem 
kdy slyšela. 

K písničce Real Life jsi natočila 
i videoklip. Kdo ti ho režíroval? 
Scénář je tvoje dílo? Děj se odehrává
v podzemních chodbách 
– kde jste natáčeli? 

„Šimone, mám ráda sci-fi  z 80. let 
a chci úlet.“
Klip režíroval Šimon Šafránek, natáčeli jsme 
v únoru ve sklepech Ekotechnického muzea 
v Bubenči. Scénář měl několik forem. Kos-
tým dělala Marie Hlad. Všechno fungovalo 
skvěle. Líbí se mi atmosféra, která je tam 
vytvořená.

Z Cartonnage s tebou na albu také 
spolupracovala Vanda Choco. Střihly 
jste si spolu písničku „Big Demoiselles“. 
Krom písničky je to label, který vydal 
tvoji desku, a zároveň i váš společný 
projekt. Můžeš projekt 
„Big Demoiselles“ trochu představit?

Vychází z lidských pohnutek, zjistily jsme, 
že si rozumíme, jak lidsky, tak hudebně. 
Vytvořily jsme si společný „elektronický 
prostor“ Big Demoiselles (Velký slečinky), 

který funguje na principu vzájemný podpo-
ry a klubových nocí. Vzájemně se nabíjíme 
myšlenkama. 

Farma zvířat pokračuje, 
kromě Tygra a Lva máš ještě Kachny. 
Představ nám tvoji kapelu.

Kapela se jmenuje Mother Ducks, celý název 
je tedy JI & Mother Ducks: 
JI -  zpěv
Pharoah Smaeton-Russell - bubeník
Carrot – vokalistka, synťák,
Papaja – kytarista, basista, synťáky 
DJ Crazy Helena – DJ  
Všechno jsou to takový fi lmový postavičky. 
Dohromady jsme se dali při dokončování 
desky, vstoupili do hotovýho světa, jako já 
kdysi.

Zastupovaná OSA jsi od července 2004. 
Jak hodnotíš spolupráci?

Poprvé jsme se k právům přihlásila v době, 
kdy jsem byla u Skyline. Vždy když něco po-
třebuju, tak cinknu a oni mi ochotně poradí.

Kde tě na podzim uslyšíme/uvidíme?

V říjnu a listopadu budeme obrážet český 
kluby s electro-popem, protože pochybuju, 
že tam vůbec kdy byl (smích). Možná poje-
deme i do Německa a Rakouska. 
Všechno je na mých stránkách 
(www.jitkacharvatova.com).

foto: Roman Černý
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foto: Roman Černý
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Jitka Charvátová aka Ji / ex-Skyline

electropop music www.jitkacharvatova.com

tour 
2OIO

06.IO. Brno > Fléda / Lumírova tříska

 I4.IO. Ostrava > Marley

 I5.IO. Krnov > Kofola Music Club

22.IO. Prešov > Wave

23.IO. Košice > Tabačka Kulturfabrik

29.IO. Hradec Králové > La Putika

   I2.II. České Budějovice > mc Fabrika

   I9.II. Jaroměř > Bastion No.35

  26.II. Zlín > U Tetoura

  27.II. Znojmo > Gogo

JI & Mother ducks 
tour 2010
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grafi ka: Martin Poláček


