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Své zrakové postižení
vnímám velmi pozitivně,
říká prajzský bluesman Lubomír Bužma Khýr

K

dyž mi můj kolega a kamarád Ivo Mludek jednoho dne zavolal, že by bylo fajn udělat rozhovor s Bužmou, věděla jsem jen,
že jde o bluesového zpěváka z Prajzské. Když jsme se o pár týdnů později sešli a já si poslechla jeho životní příběh, nestačila jsem se divit. Lubomír Bužma Khýr je neuvěřitelně optimistický člověk, na jehož příkladu lze snadno demonstrovat, že když
člověk něco opravdu chce, tak to jde, a nezabrání mu v tom ani zdravotní postižení. Bužma, jak mu jeho přátelé říkají již od vysoké školy, měl prestižní a dobře placené místo bankovního ředitele. Pak ale nečekaně přišel o zrak a tuto pozici musel ze dne na
den pověsit na hřebík. Někdo by se možná zhroutil, Bužma ale místo toho oprášil kytaru a se svým handicapem se naučil plnohodnotně žít. Nejen o jeho lásce k hudbě a životě si povídáme v následujícím rozhovoru.
n Jak se z úspěšného
bankovního ředitele stal
muzikant na plný úvazek?
Praxi v bankovnictví mám
osmnáct let. Pracoval jsem
jako oblastní ředitel ve stavební spořitelně a pak jsem byl posledních deset ředitelem hypotečního centra v Ostravě. Můj
život se ale během jedné krátké
chvíle velice rychle změnil.
n Co se stalo?
V srpnu roku 2016 se mi
začaly trhat sítnice. Nejdříve na levém a pak na pravém
oku. Projevila se skrytá vrozená vada, o které nikdo nevěděl.
Tenkrát jsem se sám sebe ptal,
co to pro mě znamená a kam
se mám nasměrovat. Okamžitě jsem si odpověděl, že si musím vybudovat nějakou rentu,
abych nebyl závislý na chození
do práce a mohl celý život strávit s kytarou na zádech. To se
vyplnilo. Uvědomil jsem si, že
dělám to, co jsem vždycky dělat chtěl, a své postižení jsem
vnímal a vnímám velmi pozitivně. Ke kytarám jsem přilnul
ještě víc než předtím a začal
jsem se také daleko víc věnovat
svému zdraví. Dnes mám o deset kilo méně a jsem v daleko
lepší kondici.
n Vaše postižení se nazývá praktická slepota.
Co vlastně vidíte?
To se těžko vysvětluje. Na
levém oku mám z velké části amputovanou sítnici a její
zbylá část není plně funkční.
Na levé oko tedy nevidím skoro vůbec. Pravé oko, na kterém
jsem závislý, je na tom podstatně lépe. Rozeznám světlo a
tmu, pohyb pod nohama. Vidím skoro všechno, ale tak, že
je mi to prakticky k ničemu.
Rozeznám jen to základní. Vidím, že tady jste, že máte výrazné brýle, že na sobě máte
bílé sako, ale do tváře vám nevidím. Můj mozek fixuje vaši

cena

osobu podle jiných věcí, než je vám hodně usnadňují
vaše tvář.
život.
n Když se na vás dívám,
Používám tablet od Appůsobíte na mě, jako plu, který počítá s tím, že jebyste žádné postižení jich zařízení budou používat
neměl. Jak jste se nau- silně slabozrací nebo nevidočil takto fungovat?
mí lidé. Když třikrát kliknu na
Zpočátku se mi stávalo, že nějakou zprávu, ten software
jsem neodhadl vzdálenost. Na- mi ji nahlas přečte. Je to úžaspříklad, když jsem dával věci né, ale stát má navzdory velmi
do ledničky, tak jsem je pustil štědrým příspěvkům na koma ony spadly na zem před led- penzační pomůcky právě s Apničku. Pak jsem se naučil pou- plem problém.
žívat obě ruce a
n Jak to?
nejdřív si osa- „O Prajzské panuje
Protože je
hat polici. Chyto podle stámnoho legend,
bí mi prostoronadstanale od začátku se tu
vé vidění a taky
dard. Kupomám zúžené vi- mi tam žije dobře.“ val jsem si
dění, což znapočítač od
mená, že doleva nevidím vů- jiné značky než Apple a mubec. Pokud je někde větší dav sel zvládnout program, který
lidí, nosím skládací bílou hůl- mluví. Notebook stál čtyřicet
ku, abych jim nemusel vysvět- tisíc korun, dalších devadelovat, že když na ně šlápnu, tak sát tisíc stály softwary. Já jsem
jsem nechtěl. Dříve mi lidi na- řekl, že chci radši Apple za šedávali, že jsem hulvát a že mám desát tisíc, který má ten softdávat pozor. S bílou hůlkou se ware v sobě, a stát na tom ještě
to nestává. A když ano, tak se ušetří. Navzdory velmi vstřícmi omlouvají, že tam stoupli.
nému osobnímu přístupu to
n O jeden smysl jste nakonec úředníci museli odskoro přišel. Projevily se mítnout s tím, že Apple mají
u vás nějak výrazněji ty v tabulkách jako nadstandard.
další?
Tomu opravdu nerozumím.
Hodně si uvědomuji, jak důležitá je intuice. Když mi něco
spadne, intuice mi napoví,
kam mám sáhnout. Možná je
to ale můj mozek, který funguje jinak. Chodím na masáže k paní, která je slepá. Chtěl
jsem jí zaplatit, ale ona mi řekla, že to mám zadarmo. Poprvé
jsem její dárek přijal, ale když
odmítla peníze podruhé, položil jsem jí na lehátko dvě stovky. Paní přišla, peníze vzala z
lehátka a dala mi je zpátky. Vysvětlovala mi, že je vidí, ale jinak – zapojuje jiné smysly, jedním z nich může být právě ta
intuice.
n Všímám si, že používáte moderní technologie. Předpokládám, že n Daří se vám propojovat váš handicap s hudbou?
Protože dělám muziku, kde
používám hodně nástrojů, musel jsem se s tím nějak sladit.
Kdysi se mi všechny nástroje vešly do kufru od auta, ale
teď řídit samozřejmě nemůžu.
Začal jsem přemýšlet, jak ty
nástroje budu převážet, a pak
jsem objevil firmu, která vyrábí lehké skládací vozíky. Na vozík dám dvě kytary, na zádech
mám banjo a jedu vlakem.
n Jak dlouho se hudbě
věnujete?
Od puberty. V jedenácti letech jsem se naučil hrát na
kytaru a chtěl jsem, aby mi ji
rodiče koupili. Táta mi tehdy řekl: „No to určitě! Bavil
jsem se s kolegou v práci, koupil holce kytaru, peněz to stálo, teď to visí na stěně a nikdo
na to nehraje.“ Řekl jsem si, že
tudy cesta nepovede, a šel jsem
si půjčit kytaru k sousedce. Tu,
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co visela na zdi (smích). Naučil jsem se jednu písničku od
Katapultu a zahrál ji rodičům.
Asi dva nebo tři týdny se nic
nedělo a pak jsme jeli k prarodičům na jižní Moravu. Když
jsme jeli přes Olomouc, táta
zastavil a řekl, ať jdu s ním.
Přišli jsme do prodejny hudebních nástrojů, kde mi koupil tu nejlevnější kytaru, která
tam byla. Pamatuji si, že jsem
ji postavil na křeslo a díval se
na ni jako na svatý obrázek.
Byl jsem tak šťastný. A vydržela mi dlouho – do té doby, než
mi ji ve čtvrťáku na intru rozsedli kluci.
n Čím vás dostal právě
blues?
Měl jsem sice spoustu bigbítových kapel, ale bluesovou
muziku jsem chtěl dělat vždycky. Naprosto zásadní pro mě
byla deska Led Zeppelin, Robert Plant tam hrál na foukací harmoniku. A pak deska Z
lipového dřeva od Petra Lipy.
Měl jsem kapelu Bužma band,
která už sice nefunguje, nicméně ty písničky žijí dál a hrají je
moji tři synové. Mezitím jsem
hrál v různých projektech, například s polským bluesma-

nem Markem Wojtowiczem.
Deset let jsem taky působil s
Petrem Ritzkou v duetu Retro Blues a koncertně i autorsky jsem spolupracoval s dnes
již nežijící legendou folk bluesové scény Pepou Streichlem.
Pak jsem se osamostatnil, budoval si svou značku Bužma a
nastoupil svou vlastní dráhu.
Dělám to už čtyři roky a dnes
koncertuju po celé republice, jezdím i na Slovensko a do
Polska. Kromě své sólové dráhy hraju v duetu s Matějem
Ptaszkem, který je tady považován za špičku. Mimo jiné je
to spisovatel, fotograf a cestovatel, několik let žil v Kolumbii a v Ekvádoru. V prosinci ho
představím v Kupe, kde uděláme společný koncert.
n V Kupe jste měl koncertovat tento pátek 9.
října v rámci Dnů umění nevidomých. Koncert
byl ale kvůli koronaviru
přeložen na 5. listopa-

du. Můžete akci více při- mi řekl jeden organizátor nějakého folkového festivalu. Chtěl
blížit?
Když jsem se dozvěděl, že jsem hrát blues česky, protosjednocená organizace nevido- že to tady nikdo moc nedělá a
mých a slabozrakých, kde pra- lidi to docení. A o Prajzské pacuji od února, pořádá každo- nuje mnoho legend, ale mně
ročně Dny umění nevidomých, se tam od začátku žilo dobře.
nabídl jsem jim spolupráci. Když jsme se s rodinou přistěTato akce má jednoduchý cíl – hovali, zašli jsme se představit
prezentovat činnost organiza- sousedům, farářovi i starostoce, která podporuje nevidomé vi na obecní úřad, abychom se
s nimi seznámili. Záleželo mi
lidi, směrem k veřejnosti.
n Co říkáte na rozhod- totiž na tom, aby lidé věděli, že
nutí ministra zdravot- tam chci být rád.
nictví Romana Prymu- n To je docela netradičly zakázat na čtrnáct dní ní přístup…
Moje bývalá kolegyně z prázpěv?
Vnímám to jako součást ce žijící v Oldřišově mi vypráopatření ke zpomalení šíření věla, jak ji na Prajzské nepřijali.
Covidu-19 a chtěl bych věřit Uvědomil jsem si, že to má urtomu, že tato opatření jsou po- čitou logiku. Když přijdete na
depřena odborností. Pokud ale území lidí, kam se chcete zanapříklad v předvolební deba- členit, ale tak trochu jimi opotě premiér odpoví profesionál- vrhujete, oni vás samozřejmě
ní houslistce aktuálně pracující nepřijmou. To dá rozum. Snaza pokladnou v supermarketu, žil jsem se jim ukázat, že nejak si má plánovat profesní ži- jsem nějaký nafoukanec z měsvot, následovně: „Já na housle ta, který jim bude vysvětlovat,
nehraju, tak nevím”, potom si jak se co dělá. Naopak jsem si
spíše myslím, že si z nás děla- od nich nechal poradit. Místní
jí srandu. A že jsou jejich mo- obyvatelé se mi otevřeli a chotivace jiné než nás chránit před dili se ptát, jestli něco nepotřenemocí. Zachovávejme tedy bujeme.
veselou mysl, zdravý rozum a n Čemu dalšímu se krotělo a bojme se jenom vlastní- mě hudby ještě věnujeho strachu, který slouží těm, te?
Dva dny v týdnu vyučuji sekteří nám vládnou.
niory
angn Proč si
vlastně ří- „Bluesová muzika ličtinu a inkáte Buž- není smutná hudba f o r m a t i k u .
Nejsem ale
ma?
starého dědka
lektor, pouTa přezdívka
ze vedu kroupochází z vys trumpetou.“
žek základů
soké školy. Byl
jsem podobný jednomu arab- angličtiny a výpočetní techniskému studentovi, který se tak ky. Moji klienti jsou výhradjmenoval. Následně jsem zjis- ně senioři mezi sedmdesáti a
til, že i moje příjmení pochází osmdesáti lety. Je to úžasné vidět babičky, které se chtějí naz perštiny.
n Vy máte nějaké arab- učit pracovat s počítačem a z
kroužku odcházejí nadšené,
ské předky?
Možná jo, ale nevím o tom. protože už umí skypovat a moMůj děda z tátovy strany, po hou být v kontaktu s vnoučakterém mám příjmení, nebyl, ty, která žijí v zahraničí. Někdy
co se týče předků, příliš sdílný. je to pro mě obtížné, protože
n Ve své tvorbě skládá- ti senioři mnohdy vidí daleko
te vlastní texty v prajz- lépe než já, takže si musím svíském nářečí. Žijete při- tit tabletem, ale je to super. Nětom v Hněvošicích, jak kteří z nich si totiž velice dobře
uvědomují, že když svůj příto přijali místní lidé?
Ty prajzské texty jsou žertov- stup k výpočetní technice nené, které pobaví. Bluesová mu- změní, tak si za pár let nevybezika totiž není smutná hudba rou ani důchod.
Tereza Piskořová
starého dědka s trumpetou, jak
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Lubomír Bužma Khýr

ochází z Břidličné, posledních osmnáct let pracoval v bankovnictví. Pozici bankovního ředitele opustil před čtyřmi
lety, když po mnoha chirurgických zákrocích přišel o zdravé oči
a ocitl se ve stavu praktické slepoty. Ještě více přilnul ke svým
kytarám, z nichž se stala práce na plný úvazek. Lubomír Bužma Khýr se věnuje akustické bluesové muzice s českými texty. Hraje na akustickou kytaru, rezofonickou kytaru (dobro),
banjo a foukací harmoniku. Jeho repertoár tvoří z velké části vlastní písničky a také tradicionály a gospely s originálními
úpravami textů do češtiny. Tento „sólo bluesman“ s banjem či
kytarou na klíně, foukací harmonikou ve stojánku v ústech, s
pravou nohou na ozvučené dřevěné krabici a s tamburínou na
levé noze nejen vypadá, ale i skutečně zní originálně, zejména
když při tom zpívá jednu ze svých písniček ve slezském nářečí.
Žije v Hněvošicích, je ženatý a má tři syny.

