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Ivo Jahelka & Miroslav Paleček zazpívají pro Motýlek
V Komunitním centru Matky Terezy se 6. 11. v 18 hodin můžete těšit na dvojkon-

cert Ivo Jahelky a Miroslava Palečka ve prospěch dětí s handicapy z KC Motýlek

Miroslav Paleček folkový písničkář, 
zpívající právník Ivo Jahelka, svéráz-
né a  hlavně osobité duo, které zahra-
je začátkem listopadu ve prospěch dětí 
s  handicapy z  KC Motýlek tady u  nás 
v Komunitním centru Matky Terezy.

Proč jste se zapojil do  akce pro KC 

Motýlek?

MP: Oslovil mě tady můj dlouholetý ka-
marád Ivo Jahelka a protože mu věřím 
víc než sám sobě (smích), neváhal jsem 
ani vteřinu. Následující setkání s pořada-
teli, domácí atmosféra v ateliéru při fo-
cení s Aničkou – to vše jen umocnilo můj 
pocit, že se jedná o dobrou věc.

Vy ale nejste úplně klasická hudební 

dvojka…

MP: No, to je fakt. My se setkáváme  
na  písničkářské scéně a  na  tenisových 
dvorcích už hezkou řádku let. Máme 
společný pořad „Dvojkoncert“, ale máte 
pravdu, že jako klasická písničkářská 
dvojice nefungujeme, byť pár společ-
ných písniček máme. Myslím si, že to-
hle spojení vyhovuje jak nám, tak i po-
sluchačům. Říkám s  trochou nadsázky 

– se soudničkami Ivo Jahel-
ky se budou lidé smíchy 

za  břicha popadat, se 
mnou je zase smích 
brzy přejde!

Zpívající právník je dobrá kombinace, 

je něco, co vás v advokátní praxi doká-

že ještě překvapit?

IJ: Člověk si myslí, že ho už nic nepře-
kvapí, ale pořád vás něco překvapuje. Co 
lidi vymyslí, aby si třeba vzájemně uško-
dili. Já z toho pak mám příběh nebo in-
spiraci, což využiji a zhudebním. 

Vyhrožoval vám někdy nějaký recidivis-

ta, který se poznal ve vašem textu?

IJ: Ne, to ani ne. Naopak. Jeden recidi-
vista, a opravdu velký recidivista, ukra-
dl auto a jel s ním do Chebu. Z Budějo-
vic. A v tom autě byla kazeta s nějakými 
mými písničkami. On si to celou ces-
tu pouštěl, pak ho chytili v  tom Chebu 
a teď se ho ptali, že musí mít nějakého 
obhájce. A on jim řekl: Já chcu Ivoša! Já 
chcu teho Ivoša, co jsem ho poslouchal! 
Ještě mi to pomohlo ke klientovi. 

Vy jste ho opravdu obhajoval?

IJ: Ano, samozřejmě. Byl z  Jindřichova 
Hradce, tak se případ vrátil tam, a tam 
už všichni věděli – Chcu Ivoša – kdo to 
asi bude…

Jaké byly vaše hudební začátky?

MP: Hudbu jsem začal vnímat prostřed-
nictvím rozhlasu po  drátě, kde ovšem 
za mého mládí bylo možno slyšet pouze 
písně budovatelské, orchestrální sklad-
by a řízné pochody. Později už naštěstí 
i Rudolfa Cortése, Jarmilu Veselou, Kar-
la Dubu, orchestr Karla Vlacha, Gusta-
va Broma atd. Tenkrát mě ale uhranu-
ly písničky Osvobozeného divadla, které 
jsem objevil ve zpěvníčku mého staršího 
bratra Venouška. A když jsem od něho 
záhy dostal i svou první kytaru, bylo roz-
hodnuto. Jako samouk jsem začal hrou 
a  zpěvem obluzovat dívky na  pionýr-
ských táborech. Nevím jak jim, ale mně 
se to zalíbilo natolik, že spolu s notnou 
dávkou štěstí se můj koníček stal mým 
životním povoláním.
IJ: Já jsem hrál na  piano. Dlouhá léta 
jsem chodil do  lidové školy umění, což 
mě moc nebavilo. A taky to nebylo moc 
použitelné ve  vztahu k  nějakým akcím, 
takže se mi líbilo, že na  kytaru mohu 
hrát na výletech se školou. Tak jsem se 
začal učit sám. Podle toho to taky bo-
hužel vypadá, takže jsem se to nenaučil 
(smích). Nebo naučil, ale v mezích mož-
ností. A vydržel jsem s tím.

Já vám přeji určitě i  za  naše čtenáře, 
abyste s „tím“ vydrželi oba ještě pořád-
ně dlouho. Díky za  příjemný rozhovor 
a za Motýlek.
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