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Jaká byla vaše 
cesta k rapu?  
„Dlouhá. od třinácti 
jsem chodil do 
skautu, ve kterém 
všichni starší kluci 
uměli hrát na kytaru. 
chtěl jsem umět to, 
co oni. a hlavně... 
holkám se to líbilo! 
vzpomínám si, že 
jsem čekal celý den 
na to, až mi kurýr 
doveze mou první 
kytaru. Když 
dorazila, byl jsem 
nesmírně šťastný. 
Držel jsem ji v ruce 
a věděl, že přesně 
muzika je to, co 
chci dělat. hodně 
jsem trénoval, 
hrál s klukama 
po garážích. Potom 
jsem začal tvořit 
hudební podklady. 
Jenže jsem neuměl 
pořádně zpívat, tak 
jsem zkusil rapovat. 
Maminka mi ale 

S ostrým muzikantem, který původně  
začínal jako ky tarista, si v cosmo ateliéru 

povídala Romana schützová.  

cosmo mu fandí: 

Raper 
Amco! 

mARek 
LAzARovski,  

alias raper aMco, 
25 let, společně se svojí 
přítelkyní, youtuberkou  

Not So funny any  
(anežka chudlíková) 

nazpíval píseň 
Barevný vlasy
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celou dobu vtloukala 
do hlavy: ‚Musíš 
dělat něco, co tě 
uživí.‘ takže jsem 
vystudovaný grafik.“

Fandíte ženám 
v hudební sféře? 
které muzikantky 
se vám líbí? 
„raperky. Miluju, 
když holka rapuje! 
obzvlášť mě baví 
američanky, ty si 
hodně věří. Jsou 
skvělé v tom, jak  
samy sebe dokážou 
odprezentovat. 
Kdežto u nás jsme 
naučení být skromní, 
spíš mlčet a nemít 
vlastní názor.“ 

kdy se vám úplně 
nejlíp skládá? 
„Když píšu písničku, 
vycházím přitom 
z nějaké fráze. 
Nebo z něčeho, co 
mě baví. a o tom 
pak chci napsat. 

„Moje přítelkyně už pochopila, 
že jsem samorost, kterého 

jen tak nezmění. Při sledování 
romantického filmu občas 

začne s tím, že bych se měl 
chovat jako hlavní hrdina… 

Jakmile však na mě  
s něčím takovým vyrukuje,  
prchám – a ona ví proč.“ 

o n dře J,  29  L e t:

„ J s e m

samoros t !”

„Mám tolerantní manželku. 
ráda leze po horách, ale ví, 
že mám strach z výšek, takže 

mě do horolezectví nenutí 
a raději vyráží do skal se 
svými kamarády. S nimi si 

to rozhodně užije víc.“

vAšek ,  34  L e t:

„ona  j e 
t o l e ran t n í .“

„Moje ex byla extrémně 
ambiciózní a kladla  

nereálné požadavky na 
všechny lidi kolem sebe.  
Nikdy jsem se vedle ní 

nedokázal uvolnit. teď mám 
ale úžasnou přítelkyni, 

která mě má ráda takového, 
jaký jsem.“

m Atě J,  28  L e t:

„t
eď  j s e m s  t o u p ra vou!”

„Je jasné, že spolu dva lidi 
ve vztahu nikdy nevyjdou 
stoprocentně. S přítelkyní 
proto na sebe neklademe 

žádné nereálné požadavky. 
Naše láska je založená 

hlavně na kompromisech.“ 

dAn,  37  L e t: 

„m áme

(ne)mění vás 
pARtneRkA  

k obRAzu svému?
cosmo vyzvídalo u vzorku 

pěti českých mužů. 

ale je pravda, že 
takové zásadní věci 
vždycky vznikají 
v podvečer. a ty 
úplně nejzásadnější 
v mé hudební kariéře 
vznikají, když jsem 
nemocný. Nevím, čím 
to je. ale vždycky, 
když jsem doma 
a ležím, prostě píšu. 
asi jsem možná 
trošku mimo…“

příběh, na který 
nezapomenete? 
„Když jsem měl 
svůj první koncert. 
v Českém těšíně, 
na hranicích 
s Polskem. Jeli jsme 
tam čtyři hodiny, 
byli jsme hodně 
unavení. a když jsme  
dorazili, požádal 
jsem paní, co nás 
měla na starost, aby 
mi udělala malé 
kapučíno. S trochou 
mléka. a ona mi 
donesla půllitr turka!  
rychle jsem ho  
vypil a pak mi bylo 
hodně špatně. ale 
koncert byl úžasný. 
v maličkatém klubu. 
a my tam byli za  
největší hvězdy.“ 

co máte v plánu 
na nejbližší dobu? 
„Plánuju natočit 
videoklip na singl, 
který jsme nedávno 
vypustili. Dost  
se mu daří, takže 
se hrozně těším 
na další vývoj.“
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toL ik  pRocent  
mužů je  o cho tných    
   p ř ip la t i t  s i 
za  še t rně j š í 
r e cyk lova t e lné 
oba ly.

v ě d ě t  o   J e J i c h  ú m y s L e c h .

Letos Ještě nA pLes...
29. února se vypravte na Ples v rudolfinu. 

a až dostanete hlad, ochutnejte laskominy české 
nebo francouzské kuchyně. třeba ústřice, mají 

afrodiziakální účinky! chcete se vdávat? Podle irské 
tradice může žena právě v tento den na přestupný 
rok požádat milého o ruku. Nechte se inspirovat 

a udělejte to třeba právě tady! :-)

b řezen 2020  cosmopol i tan  61

zApLuJte spoLu do hLediště  
Jestli nemáte kultury dost, vezměte ho do Divadla 

ungelt na hru housle od Dana Mccormicka. 
hlavní postavy jsou Bobby, terry a Gio, kterým se 
nečekaně dostanou do rukou cenné housle z roku 
1710 v hodnotě čtyř milionů dolarů! vrátí vzácný 

nástroj, nebo ho pěkně tučně zpeněží?

kam  
s ním?

d á R e k  p R o  n ě J
chcete drahému dát 
něco, co vymydlí jeho 
ego? Darujte mu balíček 
dienikolai, 650 kč, 
se sprchovým gelem 
na tělo i vlasy, který 
voní po víně. a aby 
nebyla jeho kůže 
tak drsná, podstrčte 
mu mléko Sommeliér 
na ruce i tělo. 

kompromis.”
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