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     zapsaný spolek                                                               v Praze, dne 13. 10. 2020  
 
 

 

Tisková zpráva:  

V nakladatelství Jalna vyšla kniha Tomislava Vašíčka s ilustracemi Josefa Stehlíka, 

která vznikla ve spolupráci se spolkem České kořeny. Tento literárně-hudební opus 

chce životním nadhledem, laskavým humorem i výtvarným pojetím oslovit zvídavé 

čtenáře všeho věku.    

 

Klavír vypráví 
 

Jakými zákrutami procházel vývoj populární, ale i klasické hudby v Čechách? Jak byl 
ovlivněn tím světovým? Co pro hudbu znamenaly milníky let 1945, 1968 a také 1989? A co 
do hudby přinese budoucnost? To bylo a bude obsahem řady publikací. Ale vyprávělo vám 
o tom všem, jak to zažilo a s odstupem let vidí, či jak o budoucnosti přemýšlí, nějaké piano?  
 
Rodinný klavír, který byl středobodem jedné pražské, a po emigraci stále je členem vídeňské 
hudební domácnosti, má na co vzpomínat. Zvlášť, když každá generace, jejíž prsty na něm 
dováděly, měla a má trochu jiné hudební sklony. Od populáru let předválečných přes swing a 
rokenrol „padesátek a šedesátek“, po světové muzikály, dětské písničky a vždy a všude 
přítomnou a inspirující klasiku. Navíc má ten klavír na co být pyšný. Vždyť byl svědkem či 
přímým účastníkem mnoha zásadních chvil, celou svou bytostí byl u toho, když se na něm 
autorsky tvořilo. A to, co u něj vzniklo s jeho pomocí, má v české i rakouské hudbě své stálé 
místo.  
 
Originální zpověď svého klavíru zaznamenal Tomislav Vašíček, jeden ze zakladatelů 
českého rokenrolu, který vstoupil před pár lety v Praze do rokenrolové síně slávy. A to 
dokonce dvakrát, podruhé i s celou skupinou Sputnici, jejímž byl zpěvákem a lídrem. Po roce 
1968 však před sputnickou slávou dostala přednost svoboda. V rakouské emigraci se 
absolvent pražské ČVUT etabloval u společnosti IBM. Dnes s rodinou žije nedaleko Vídně.  
Láska k hudbě ho neopustila ani v Rakousku, a proto se po čase krom povolání opět začal 
věnovat jejím různým žánrům jako autor – hudební skladatel i producent.  
 
Vašíčkův životní optimismus, humor a energie, které kolem sebe šíří, jsou dnes vzácným 
kořením. Jejich důkazem je i nejnovější autorův literárně – hudební opus, který se nyní 
dostává ke čtenářům.  
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Vyprávění klavíru Bechstein doplňují neméně originální „klavírní“ ilustrace Josefa Stehlíka, 
žijícího ve švýcarské Basileji, kamenosochaře a restaurátora, také však karikaturisty, 
známého dříve narozeným čtenářům Mladého světa či Dikobrazu. 
 
Jak autor, tak ilustrátor knížky se před několika lety ocitli před kamerou dokumentaristů ze 
spolku České kořeny. Následně se s jejich osobními příběhy seznámili i diváci České 
televize ve filmových dokumentech České kořeny ve Vídni a České kořeny ve Švýcarsku. 
S Tomislavem Vašíčkem i Josefem Stehlíkem udržoval spolek komunikaci i v dalších letech 
a sledoval jejich kulturní aktivity směrem k bývalé vlasti. Logickým vyústěním proto bylo jejich 
propojení a spolupráce při vydání této knížky.    
 
 
Kniha Klavír vypráví vyšla v nakladatelství Jalna.   
 
Zájemci si ji mohou koupit několika způsoby: 

- Objednat mailem na adrese spolku České kořeny a tím tak podpořit aktivity 
spolku. (Cena 250,- Kč + poštovné a balné)  

- Vyžádat si ji u větších knihkupců  
- Zakoupit na adrese nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, Praha 6 (jalna@jalna.cz) 
- Objednat on-line v knižním obchodě KOSMAS 

 

 

Přivítání knížky spojené s malým koncertem je plánováno ve spolupráci 

s Pianocentrem Bechstein v Praze, jakmile to okolnosti dovolí. O termínu vás budeme 

informovat.   

 

Kontakt pro další informace i objednávky: Martina Fialková, tel.: 603 930 074, 

m.fialkova@centrum.cz
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