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V těchto dnech slaví 70. narozeniny významná osobnost české hudební a výtvarné scény,
spoluzakladatel country skupiny Greenhorns a dnes kapelník trampgrassových Paběrků, ale
také kreslíř Rychlých šípů a „dvorní ilustrátor“ knižního souborného díla Jaroslava Foglara – Ma
rko Čermák
.

Při příležitosti Markova životního jubilea (nar. 14. 2. 1940) je několika sdruženími, institucemi i
jednotlivci připravována série projektů s cílem přiblížit a připomenout širokou škálu aktivit tohoto
všestranného umělce, jimiž v průběhu více než čtyř desetiletí proslul jako průkopník hry na
pětistrunné banjo, stejně jako spolutvůrce Foglarova díla a v neposlední řadě i zanícený tramp
a milovník romantiky „starých časů“.
Prvním z projektů, které už jsou realizovány, je vydání supraphonského dvojalba Poslední
romantik
.
Kolekce obsahuje 55 skladeb, které byly nahrány v průběhu 60. – 90. let minulého století. Na
všech se Marko podílel instrumentálně jako člen skupin Greenhorns, White Stars a Paběrky.
Některé ze skladeb nesou jeho autorský rukopis a v jedné z písní se představuje i jako zpěvák!
Z dalších narozeninových aktivit, které v ještě širším záběru mapují muzikantskou dráhu
jubilanta, ale zároveň jsou i průřezem jeho výtvarné tvorby a v nemenší míře vypovídají o ryzím
životním stylu spjatém s přírodou, nekonvenčních zájmech a hodnotách, jež jubilant vyznává, je
nutno vzpomenout Čermákovy knižní memoáry, které nesou shodný název – Poslední
romantik
.
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Autor v knize shrnuje vše podstatné, co v průběhu svého dospělého života prožil, co jej
poznamenalo, nebo naopak čím sám se snažil smysluplně ovlivnit své okolí, přátelé, kamarády.
V publikaci bude formou kvalitních reprodukcí klíčových děl zachycen samozřejmě průřez jeho
výtvarnou tvorbou, uveřejněny ukázky písňových textů a další dokumenty a přílohy.
Kniha Marko Čermák: Poslední romantik je připravována k vydání ve formátu 165 x 240 mm v
rozsahu cca 210 stran. V samostatném oddílu publikace je vyhrazen prostor pro prezentaci
marketingových partnerů projektu a jejich aktivit. Marketingovým partnerem se stane zájemce o
získání tzv. akcie projektu, nebo o reklamní plochu.
Ve stručnosti lze říci, že „akcionář“ přispívá k realizaci projektu dopředu uhrazenou finanční
částkou (= nákupem „akcie“). Cena „akcie“ je 600 Kč. Za tento příspěvek následně získá ve
stejné, resp. navýšené hodnotě samotnou knihu a jako bonus ještě „dividendy“, které potěší
zejména ty, jež s jubilantem rezonují na stejné foglarovské nebo trampské vlně. Zmíněnými
„dividendami“ jsou speciální kreslená dekorativní mapa brdských Hřebenů, kolekce nových
pohlednic Rychlých šípů, pexeso s ilustracemi z románu Hoši od Bobří řeky a další drobné
stylové suvenýry. Celková hodnota „akcie“ ve výši 600 Kč odpovídá prodejní ceně knihy (cca
300 Kč) a „dividend“ (= souhrnná prodejní cena produktů, které jsou zahrnuty do balíčku
bonusů akcie).
Výhradně pro „akcionáře“ jsou určena ještě další zvýhodnění:
1. Jména akcionářů budou uvedena (vytištěna) na zvláštní stránce přímo v knize Poslední
romantik s poděkováním za přispění k vydání pamětí.
2. Jedna z „dividend“ – dekorativní mapa „Brdy Generála Packarda“ – nebude samostatně
běžně v prodeji! Toto výtvarně-kartografické dílo (na rozdíl od předchozích kreslených a
skládaných map Marko Čermáka) je vytištěno na tvrdém kartonu a je vhodné především jako
nástěnná dekorace. Všechny výtisky mapy budou podepsány autorem a ručně očíslovány dle
pořadníku v seznamu akcionářů.
3. Součástí akcionářských „dividend“ bude pozvánka na zahájení výstavy Marko Čermáka,
která se uskuteční od 13. dubna do 6. července 2010 v Muzeu Karlova mostu v Praze. Vernisáž
výstavy se uskuteční v pondělí 12. dubna 2010.
Příprava tiskových podkladů knihy začíná v těchto dnech finišovat. Listina akcionářů bude
uzavřena 28. února! Máte-li zájem o nákup „akcie“, je zapotřebí uhradit nejpozději do tohoto
data částku 600 Kč některým z následujících způsobů:
a/ Bankovním převodem na účet vydavatele knihy – Václav Vávra-Centrum S. T., Praha. Číslo
účtu: 72418369/0800, variabilní symbol: 30001. Jako zprávu pro příjemce je nutno uvést plné
jméno odesilatele a heslo Poslední romantik (např. Jan Novák-Poslední romantik).
b/ Odesláním poštovní poukázkou na adresu produkční agentury: Slavomil Janov, Božetická
3397/6, 14300 Praha 12 – Modřany. Do zprávy pro adresáta je třeba uvést: Poslední romantik.
c/ Osobně na akcích Akademie Jaroslava Foglara do rukou manažera projektu a editora knihy
Mgr. Slavomila Janova. Při osobním předání hotovosti je „akcionáři“ vystaven příjmový doklad.
Společně s uhrazením částky bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (možnost a/
nebo b/) je třeba odeslat zprávu na e-mailovou adresu jaroslav.foglar@email.cz s uvedením
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plného jména, doručovací poštovní adresy, popř. dalších kontaktů (telefon, e-mail). Usnadní se
tím kontrola doručení peněz, evidence akcionářů a další komunikace s přispěvateli vydání
knihy.
V průběhu března budou akcionářům, kteří se zúčastňují aktivit Akademie Jaroslava Foglara
(informace jsou průběžně zveřejňovány na www.bohousek.cz), předávány „akcie“ v podobě
speciálního grafického listu. Akcionářům, kteří si listinu nebudou moci touto formou v daném
období vyzvednout, bude předána (zaslána) v průběhu dubna společně s knihou Poslední
romantik a doplňkovými bonusy – „dividendami“.
Zejména pro firmy a jiné podnikatelské subjekty je určena druhá forma marketingového
partnerství – nákup reklamní plochy ve vyčleněném oddílu knihy. Tato nabídka je ovšem
výběrová a určena jen pro ty subjekty, jejichž činnost nebo aktivity prezentované v reklamním
oddílu knihy vytvoří s textovou částí tematicky harmonický celek. Jde například o výrobce a
prodejce hudebních nástrojů či tábornického vybavení, vydavatele tematicky příbuzné literatury
nebo časopisů, stylová zařízení typu westernových městeček, country klubů, saloonů..., jiné
sportovní a turistické subjekty a pod. Vydavatel si vyhrazuje právo konečného posouzení
relevantnosti obsahu reklamní plochy s charakterem knihy.
Vydání knihy je plánováno na jaro 2010. Její křest a prezentace se uskuteční v rámci zahájení
stejnojmenné výstavy v Muzeu Karlova mostu v Praze – 12. dubna 2010. Velkoryse
koncipovaná expozice přiblíží – podobně jako paměti – uměleckou i životní stezku „Posledního
romantika“ specifickými výstavními prostředky a do jednoho celku skloubí průřez širokým
záběrem jeho hudebních, výtvarných i trampských aktivit. Kniha bude k dostání v průběhu celé
výstavy až do 6. července. Následně bude Čermákovy paměti možno zakoupit ve vybrané
obchodní síti a na některých stylových kulturně-společenských akcích.
Další podrobné informace ke knižnímu projekt Marko Čermák: Poslední romantik a nákupu
„akcií“ lze získat telefonicky (ne sms!) na čísle 602 686 725.
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