
ŽALMAN ZPÍVÁ PRO BOŘETICE 
V pátek 1. 6. v rámci celostátního projektu Noc kostelů vystoupí ve 

20.00 v Bořetickém poutním kostele svaté Anny vynikající folkový 

písničkář Pavel Žalman Lohonka se svými přáteli, kteří tak podpoří 

veřejnou sbírku na opravy této barokní památky. Jak se na tento 

benefiční koncert těší a na čem jiném ještě pracuje tento vynikající 

folkový písničkář, na to se jej přímo zeptali místní farníci. 

Jak se těšíte do Bořetic, na jižní Moravu, do srdce vinařské 

oblasti? Máte rád víno? 

K jižní Moravě mám léta vřelý vztah. Mnoho mých blízkých přátel 

žije na Slovácku a v Podluží a často je jezdíme navštěvovat.  

Myslím, že k posezení s přáteli víno neodmyslitelně patří, a to 

nejen jeho konzumace, ale celá kultura vína. Zdejší lidé jsou velmi 

přátelští a pohostinní a cítím se mezi nimi dobře. 

Máte vy osobně nějaký bližší vztah k Bořeticím? Už jste tu někdy zpíval nebo třeba jen projížděl? 

Pokud se pamatuji, přímo v Bořeticích jsme nikdy nehráli, ale v blízkém okolí jsme se vyskytovali 

poměrně hojně, namátkou třeba Hustopeče, Kobylí, Dolní Bojanovice, Mikulov, Hodonín, Břeclav. 

Hráli jsme i ve Strážnici, ve Velkých Němčicích a Dolních Věstonicích. Nesmím zapomenout i na Kyjov, 

kde dokonce každoročně v létě pořádáme vlastní festival. 

Dozvěděli jsme se, že do Bořetic vyrazíte s novou kapelou, která existuje teprve několik měsíců? Je 

to pravda, a na co všechno se můžeme těšit my, posluchači? 

Je to pravda, od začátku letošního roku existuje nová podoba kapely Žalman a Spol. S předchozí 

sestavou jsme odehráli za 14 let přes 1500 koncertů, s tou novou teprve něco málo přes deset. Můžete 

se těšit na svěží, lehce zmodernizovanou podobu naší hudby, a, pokud jde o členy kapely, konkrétně 

na vynikajícího kytaristu Pavla Malinu a půvabnou zpěvačku Michaelu Hálkovou. Ta už se mnou 

jednou zpívala někdy před patnácti lety a teď se znovu vrátila. To bychom měli nové přírůstky, vedle 

nich samozřejmě přijede i můj dlouholetý parťák Petr Novotný, který se mnou táhne muzikantkou 

káru už devatenáctý rok. 

Na hudební scéně se pohybujete už řadu let. Stále Vás kočovný muzikantský život baví? 

Když počítám úplné začátky s Minnesengry, hraju aktivně už přes čtyřicet let. Letos si připomínáme 
třicet let sdružení Žalman a Spol., protože podle pamětníků první vystoupení bylo na Portě v roce 
1982. 
Pořád mě baví hrát lidem, protože je to oboustranná radost a pořád mě to nabíjí. Samozřejmě 
s přibývajícími roky už člověk víc vnímá i ty ostatní věci kolem - dlouhé hodiny za volantem, spaní po 
hotelích a nepravidelný život obecně. Ale klady pořád převažují, a když se koncert povede, neznám 
větší radost.    
 

Benefiční koncert proběhne v místním kostele a i výtěžek z něj poputuje na opravy zdevastované 

střechy. Jak vy vnímáte toto sakrální prostředí? Jste věřící? 



Nejsem věřící v takovém tom konfesním smyslu, to znamená, nechodím ke zpovědi a církevní 

hodnostáře vnímám spíš jako chytré lidi, s kterými se dobře diskutuje, než jako autoritu, která stojí 

nad obyčejným člověkem. Ale uvědomuji si význam církve a její důležitou úlohu ve výchově lidí 

ke vzájemné úctě a pomoci. Když vstoupím do kostela, spíš než bázeň na mne padne pokora před tím 

němým svědkem času a úcta k našim předkům, kteří dokázali něco tak trvalého předat dalším 

generacím. I když ten příměr s němým svědkem času nebyl přesný - každý kostel, je-li aktivně obýván, 

promlouvá k lidem mnoha způsoby. Záleží jen na tom, co jsme schopni vnímat. 

 Na co se v současné době nejvíc těšíte? Co Vám dělá největší radost? 

Největší radost mi momentálně dělá nová kapela. Samozřejmě si na sebe pořád ještě zvykáme, ale 

energie, která z nás vychází, je pro mne životodárná. Přes řadu starostí, které přišly se změnou 

sestavy, cítím, že jsem omládl a přál bych sobě i svým kolegům, aby nám společné hraní dlouho 

přinášelo radost.  

Celý program Noci kostelů v Bořeticích startuje už v 17.00 mší svatou s P. Josefem Zouharem, 

děkanátem hodonínského děkanátu a prezidentem České katolické charity. Od 18.00 pak startuje 

bohatý program – odpoledne pro děti, výstava starobylých ornátů a knih, ochutnávka a prodej 

mešních vín a klášterních produktů, výstava dětských obrázků, prohlídka věže a opravované střechy 

kostela, noční adorace při svíčkách a spousta dalšího. Podrobný program najdete na www.boretice-

farnost.cz nebo www.nockostelu.cz.   

 

 

 

  


