
Reporter
Stamp





pepa nos

ROVNOU ZA NOSEM 

2011



Rovnou za Nosem

5

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodu-
kována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu 
nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla, a jen pro 
její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha 
je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z portálu. 
Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, 
úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu ob-
chodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze 
datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze 
kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového sdílení 
umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do 
technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího 
užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpe-
čení elektronické knihy.
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NAVŠTÍVENKA

NOS JOSEF „PEPA“ 
(* 16. květen 1949, Šumperk), 

český folkový písničkář. Dětství prožil ve Vidnavě, ZŠ tamtéž. Gymná-
zium absolvoval v Jeseníku (maturita 1967). Další rok strávil v Liberci, a to 
měsíc na strojní a textilní VŠ, zbytek roku v továrně Plastimat. Následoval 
rok na jazykové škole v Ostravě. Od roku 1969 po rok 1974 studuje an-
gličtinu a francouzštinu na univerzitě v Praze. V roce 1974 získává mož-
nost živit se zpíváním, přeruší studium a činí tak do roku 1982, kdy mu 
„státní bezpečnost“ sdělí, že se nadále zpíváním živit nesmí. Od roku 1982 
do roku 1992 vyučuje angličtinu a francouzštinu. V roce 1982 proti němu 
tajná komunistická policie zahajuje trestní řízení na základě vykonstruova-
ných obvinění z hospodářské kriminality (nedovolené podnikání, příživ-
nictví, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví). V orwelovském 
roce 1984 ho totalitní soud odsuzuje na dva roky (s podmínkou na pět let). 
V tomtéž roce se stává učitelem jógy a je jím dodnes, např. v časopise As-
tro vycházel Korespondenční kurz Jógy Pepy Nose. V roce 1985 je pak 
zproštěn obvinění.

Pepa Nos byl iniciátorem festivalu Krylonoce – na počest Karla Kryla, 
jako pokračování jeho etického, uměleckého a morálního odkazu. První 
ročník se konal 7. 7. 2000 v přírodním areálu Na Skalkách v Novém Jičíně. 
Z počátku 90. let býval ještě často k vidění na „komerčních“ festivalech 
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folku, později začal s pořádáním vlastních akcí, měly spočívat v opozici 
vůči šoubyznysové mafii. Nosovi se na masových akcích zdála vystupovat 
do popředí manipulace s účinkujícími a s veřejností, absence etiky a mo-
rálky, diskreditace základních hodnot žánru.

Hudebně je samouk, vystupoval jak sólově, tak v triu se Slávkem For-
manem a Jaroslavem Kovářem nebo v duu (opět s Jaroslavem Kovářem či 
se Štěpánem Rakem). Patrný je na něm vliv anglosaského folku, zejména 
Boba Dylana, a moravské melodiky. V textech je často přítomna ironie až 
sarkasmus, humor, parodie měšťáctví. 

Pepa Nos se také na koncertech často představuje jako herec. Filmoval 
v roli předáka ruských mužiků s italskými režiséry (Paolo a Vittorio Tavi-
ani) – film Vzkříšení. 16. 6. 2001 natáčel s Charlesem Aznavourem scénu 
pro francouzský film Angelina (režie Claude d‘Anna) a 27. 3. 2002 měl 
premiéru film Milana Šteindlera Perníková věž (role bezdomovce). Ob-
jevil se i v sérii francouzského seriálu Komisař Maigret (2004) a pak ve 
velkofilmu Terryho Gilliama Kletba bratří Grimmů (2005).

Účastnil se významných festivalů: Český Krumlov (1973–75), Pražští 
písničkáři v Lucerně (1978), Veselí nad Moravou (1980), Moravský Písek 
(1981), Lipnice nad Sázavou (1985–86). 

V letech 2005 a 2006 koncertoval ve Spojených státech amerických, 
v roce 2007 ve Francii a v roce 2008 v Anglii.

DISKOGRAFIE

LP, MC, později CD: Země je kulatá (Multisonic 1990), Žádný strachy 
(Multisonic 1991), Člověk (Multisonic 1992), Měj rád! (Venkow 1995), 
Ecce Homo (Pepa Nos 1997), Rok 2000 (Pepa Nos 1999), Vysněný ráj 
(Multisonic 2001), Navzdory nepohodě (Response 2004), Bojové písně 
(Carpe Diem 2006), Bůh v hotelu Balkán (Carpe Diem 2011).
DVD: Na bitevním poli... Pepa Nos (Carpe Diem 2007).*

* Informační zdroje: internetové stránky Pepy Nose, heslo v Encyklopedii jazzu a moderní po-
pulární hudby III, část jmenná (Editio Supraphon 1990) a internetová encyklopedie Wikipedia 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pepa_Nos)


