
OsTraum: Řezník existuje už více než 10 let. Videa mají miliony sledujících. Je tvoje hudba tvým 
povoláním nebo máš různé projekty, kterými si ještě vyděláváš na živobytí? Jako marketingový 
expert nebo režisér?

Řezník: Pořád je to hlavně koníček, ale zároveň už mě to i živí. Mimo to mám eshop 
s merchandisem a plánuju do měsíce spustit ještě jednu speciální oděvní značku. Kreslím vtipy, už 
mám venku 3 knihy a příležitostně točím filmy, ale to je opravdu zatím jenom zábava

OsTraum: Když se rozpadl socialismus a s ním i Československo, byl jsi dítě a později v 
devadesátých letech teenager. Jaký na tebe ta doba měla vliv, jakožto na osobu a muzikanta? 
Například když padlo NDR, mnozí lidé najednou dostali přístup k hudbě, která do té doby byla 
skoro nebo opravdu kriminální. Jako: Slayer, Metallica, ONYX tak dále. Jak to bylo u tebe? 

Řezník: Bylo mi 6, takže jsem to tenkrát moc nevnímal. Ale vnímám to teď, protože spousta lidí si 
tu dobu pořád v sobě nese a nedokáže se srovnat se změnou Proto třeba i spousta lidí nenávidí 
mojí muziku, protože to prostě podle nich muzika / umění není – oni mají zažitou představu o 
hezky oblečenym pánovi s mikrofonem v televizi a tohle jde mimo mě. Možná i proto mě baví 
překračovat hranice a právě tyhle lidi šokovat. 

OsTraum: V roce 2013 vyhrál jsi Českého Slavíka, ale kvůli cenzuře jsi nedostal svou cenu. Tu cenu 
dostal opět Karel Gott. Roku 2008 Karel Gott udělal společný singl Für immer jung s německým 
raperem Bushido, cover na Gottův Být stále mlád z roku 2000. Co myslíš o Gottovi a tomto 
featuring s Bushido? 

Řezník: Nezajímám se o pop music. Popravdě už jsem Gotta několikrát v textu zmasakroval.  Je to 
profesionál, to se mu nedá upřít, ale líbal prdele už za socialismu – jenom proto byl tak úspěšný, a 
proto rozhodně nemá můj respekt. Český Slavík by měla být soutěž popularity -  trendy určují 
mladí lidé a já si nedokážu představit, která mladá holka si nad postel lepí plakát Karla Gotta. Celý 
je to fake.

OsTraum: Znáš něco z německého rapu? Máš něco rád?

Řezník: Znám Bushida. Pamatuju si Sido, ten se mi líbil. Měl dobrý song Weinacht Zeit. Dobrý byl 
MC Basstard a Blokkmonsta. Dříve jsem spolupracoval s Mr. 187, Babyshitter a Sick Ryk. Jinak toho
ale moc o německém rapu nevím.

Ich kenne Bushido und erinnere mich noch an Sido – der gefällt mir. Er hatte einen guten Song - 
„Weihnachtszeit“. Es gefallen mir noch MC Basstard und Blokkmonsta. Früher habe ich mit Mr. 
187, Babyshitter und Sick Ryk zusammengearbeitet. Ein bisschen also. Mehr weiß über deutschen 
Rap nicht.    



OsTraum: Pussy Riot, Lordi, Sido, Slipknot a Řezník - hudebníci, kteří vystupují v maskách. Co vás 
spojuje? 

Řezník: Aura tajemna. Pořádně nevíš, kdo je pod tou maskou a to přitahuje tvojí pozornost. Dá se 
s tím skvěle pracovat. V Čechách jsem jediný maskovaný hudebník a bylo to skvělé rozhodnutí, 
nikdo mě na ulicích neotravuje :D

OsTraum: Jaký máš vztah k současné české politice? 

Řezník: Politiku sleduju, ale v současnosti spíš jako komickou telenovelu než seriozní debatu. 
Současná česká politika je populistický hnůj. Do politiky bych se nikdy neangažoval.

OsTraum: Jakých pět českých nebo slovenských písní bys prosím doporučil naším čtenářům.

Řezník:

Hentai Corporation – Equilibristic Brides : https://www.youtube.com/watch?v=aC3aV7bJbr4
Vannesa – Fízl Na Speedu : https://www.youtube.com/watch?v=nyqNs1fawqQ
Haades – Home Office : https://www.youtube.com/watch?v=SvXlHoXGApY
Sodoma Gomora – Terminator (feat. Dope D.O.D.) : https://www.youtube.com/watch?v=-
FOq34_U_VU
Ivan Mládek – Jožin z Bažin : https://www.youtube.com/watch?v=S3tG1X5ewAg

OsTraum: Děkuji a jestli chtěl bys ještě něco říct, tak prosím...

Řezník: Zdravím všechny čtenáře Ostraum, Německo mám moc rád a často tam jezdím, tak snad 
někdy uděláme i koncert!

www.ostraum.com

Děkujeme moc Nikitě Mikhaylovému. 
www.facebook.com/ostraum 
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