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Jmenuji se Aleš Havlíček, ale mám přezdívku Alfi. Žiji v Českém Těšíně. Narodil Jsem se 
jako starší syn v rodině středoškolského profesora, matka byla úřednice. Na základní 
škole jsem patřil mezi lepší žáky, takže se předpokládalo, že půjdu dále studovat. Jako 
dítě jsem chodil do houslí, což mne nebavilo, protože se mi líbil klavír. Ale na ten nebyly 
peníze. Asi ve 12 letech mi učarovala kytara, na kterou hrál jeden kolega. Nakonec jsem si
ji vyžadonil a začal jsem se učit hrát, napřed samozřejmě akordy. Potom jsem začal chodit
do hudební školy..

 S mým nejlepším kamarádem Jirkou jsme hráli na kytary a v šedesátých letech, v době 
začátků Beatles, jsme si taky založili skupinu. Vymysleli jsme si název The Sharps, což asi
nebylo gramaticky správně, ale nám to nevadilo, hlavně, že jsme měli anglický název. 
Jirka hrál sólovou kytaru, já basovou, kamarád ze dvora Vláďa bicí a jeho spolužák Vláďa 
doprovodnou kytaru. Chtěli jsme být jako Beatles. Hráli jsme písničky Beatles a Rolling 
Stones.

Cvičili jsme v prádelně, ve sklepě našeho domu, 
od níž jsem vzal vždycky klíče. Sestavili jsme si 
repertoár a v době konjunktury beatových skupin 
jsme dokonce měli jedno vystoupení na přehlídce 
skupin v Domě pionýrů a mládeže. Za to jsme 
dostali stovku a koupili jsme si za ni tamburínu. 
Vzápětí na to jsme se rozpadli, protože Jiří šel 
studovat na vysokou školu. Já jsem pak šel na 
gymnázium (tehdy SVVŠ). V průběhu studia na 
gymnáziu jsme hráli s Vláďou (kytaristou) v 

Třinecké skupině Morava, s níž jsme jeli hrát na nějakou soutěž do severních Čech, už 
nevím, kde to bylo. Tam jsme vyhráli a hráli jsme večer na zábavě k tanci. To byly většinou
improvizace, protože jsme neměli tak velký repertoár na celý večer. 

Po maturitě na gymnáziu jsem se nedostal na vysokou na jazyky,
jak jsem chtěl, tak jsem honem hledal, kam půjdu. Protože tři
spolužáci nastupovali do tiskárny, šel jsem tam taky. Učili jsme se
jako typografové. Ale protože jsme celou směnu stáli na nohou,
bolely mě tak, že jsem si pomáhal z tiskárny pryč. To už jsem byl
ženatý a myslel jsem si, že se budu živit jako profesionální
hudebník. Ale nakonec jsem z toho kvůli rodině zrezignoval.

 Šel jsem pracovat do papíren a hudbě jsem se věnoval napřed
amatérsky a později poloprofesionálně. Udělal jsem si Lidovou
konzervatoř obor kytara a pak jsem dokonce pár let učil (při zaměstnání). V práci jsem 
dělal přesčasy, přes týden dvanáctky, často v sobotu dopoledne a v sobotu večer jsem hrál
v kavárně. V neděli dopoledne jsem samozřejmě spal, takže manželka si mě moc neužila 
a nakonec ji to zřejmě přestalo bavit a našla si náhradníka. Když jsem to zjistil, nemohl 
jsem to strávit a nakonec jsme se po vzájemné dohodě rozvedli.

 Mě to psychicky vzalo a strávil jsem postupně několik let v léčebně. Bývalá manželka se 
mezitím znovu provdala a já jsem skoro deset let ze života promarnil, užitečné bylo jen to, 
že jsem se podle svých možností staral o rodiče, nebo oni se spíš starali o mne. Se svými 
dvěma syny jsem se stýkal, když měli na mě čas. Starší syn šel do Prahy a mladší v 17 



letech začal bydlet se mnou. Poskládal si počítač a já jsem mu přitom finančně pomáhal. 
Když se po pár letech odstěhoval za prací do Rožnova, počítač si vzal sebou.

 Koupil jsem si starší počítač, původně pro něho, aby se měl u mne s čím bavit, pak jsem 
mu přišel na chuť a postupně se stal počítač mým největším koníčkem, a tím zůstal 
dodnes. 



Moje tvůrčí pokusy o povídky





Písně, které jsem složil:

1. Alfi´s blues

2. Blues černého domu

3. Blues opuštěnýho chlapce

4. Hodinky

5. It´s Not Right

6. Milostná

7. Please Be Good To Her

8. Write Me A Letter

9. Život je pouhý kýč

10. Malý zázrak

11. Odcházím

12. Balada o jednom rozchodu

13. Život je pouhý kýč

14. Ty jsi má láska

15. Zdálo se mi, zdálo

16. Má Betty

17. Píseň o štěstí

18. Obyčejná láska

https://bandzone.cz/iband





    Rodokmen



                                               The Sharps



Byla to big-beatová skupina, která působila v 60. letech. Působila asi 3 roky a měla jedno 
veřejné vystoupení. Hrála písničky Beatles, Rolling Stones, Apache od Shadows. Měla 
jednu vlastní skladbu Sen v Rhythm and Blues, jejíž autorem jsem byl já. Potom se 
rozpadla, protože sólový kytarista odešel studovat na vysokou školu.
Fotografie je z roku 1964.

Obsazení
Jiří Koutný - sólová kytara (sedící)
Vladimír Brosch - doprovodná kytara
Aleš Havlíček - basová kytara (stojící)
Vladimír Moravec - bicí nástroje
všichni zpívali























                                     Děda Aleš na vojně



            Mladí manželé

                                            Dagmar a Aleš Havlíčkovi



Rodinka v roce 1981.



                                 Tatínek Martínek jako kluk.



                                       Havlíčkovi muži



Skupina Bumerang

Skupina Bumerang
Obsazení:

Aleš Borkovec - klávesy, zpěv,†
Vladislav Kosek - kytara, zpěv,†

Roman Pindur - bicí, zpěv
Aleš Havlíček - baskytara

Byla to poloprofesionální skupina Vláďi Koska, v níž jsem hrál do roku 1988
na baskytaru.

Hrála hity. Neměla žádnou vlastní tvorbu.



Babička Krzyžánková *6.12.1936 †11.2.2013

                               Dagmar Krzyžánková*1.5.1957 †21.3.2015





Děda Krzyžánek s Filipem 
*16.11.1929 †7.4.2007



                                   Bedřich Havlíček

(6.října 1922, Valašské Klobouky - 16. ledna 
1994, Český Těšín) 

(8.2.1923 -  4.4.1997),Vlasta



Bedřich Havlíček

(6.října 1922, Valašské Klobouky - 16. ledna 1994, Český Těšín) byl středoškolský 
pedagog, regionální historik, etnograf a vlastivědný pracovník. Narodil se jako prvorozený
syn Bedřicha Havlíčka a Františky, rozené Bařinkové. Měl dva bratry, Ladislava a Zdeňka.

Pocházel ze sklenářské rodiny, která zapustila ve střediskovém městečku jižního 
Valašska hluboké kořeny. Vystudoval gymnázium ve Vsetíně, na němž 1941 maturoval. 
Měl v úmyslu studovat na vysoké škole, ale okupační režim za protektorátu takovou 
možnost zcela vylučoval. Nastoupil proto na soukromou obchodní školu ve Veverské 
Bítýšce; zde setrval krátce, neboť jej postihlo totální nasazení. Pracoval v pražském 
zeměměřičském ústavu (1942 - 44). Teprve po válce se zapsal na Filozofickou fakultu 
MU, kde ukončil studia 1948 dosažením kvalifikace středoškolského profesora v aprobaci 
dějepis - zeměpis. Na vysoké škole rovněž absolvoval přednášky z muzejnictví a 
národopisu; kontakty s prof. Václavíkem motivovaly jeho zájem o příslušné obory na celý 
život.

Již za středoškolských studií jej plně zaujala regionální historie a národopis Valašska, 
teprve po osvobození se mohl tomuto zájmu intenzivně věnovat. Do učitelských služeb 
nastoupil v Českém Těšíně na obchodní akademii, odkud měl z nabízených míst nejblíže 
do rodného Valašska. Byl inspirován lidovou kulturou, tradicemi a způsobem života 
moravskoslovenského pomezí. Získal hodně autentických poznatků z vyprávění 
pamětníků, pečlivě je zaznamenával, a tak zachoval rozsáhlý sběrný materiál etnografický
i historicko-dokumentační.

Tematicky se Bedřich Havlíček věnoval otázkám historického místopisu, vývoji valašského
soukenictví, dějinám dělnického hnutí na Valašsko-Kloboucku, důsledkům hospodářské 
krize ve 30. letech, na sklářskou výrobu, pulčínským pověstem, dějinám hradu Brumova, 
místopisnému vývoji obce Haluzic, tradicím lidového vyšívání, protifašistickému boji a 
významnějším úsekům ze středověkých a novějších dějin Valašska. Tyto práce publikoval 
v Jubilejní čítance o VK (1956), ve Zprávách OM VK (1958 - 59) a v knižní publikaci o 
dějinách Vlachovic (1988).

V pozdějších letech se zaměřil především na Těšínsko, kde byly předmětem jeho zájmu 
hospodářská výstavba okresu Karviná (1965), dělnické boje v OKR za průmyslové 
revoluce (1968), minulost a přítomnost Českého Těšína (1970), dějiny některých 
těšínských obcí, stavební památky a pamětihodnosti, lidová architektura a národopisné 
slavnosti v Dolní Lomné, jejichž zpravodaj Bedřich Havlíček od roku 1969 redigoval. V 
časopise Těšínsko uveřejnil kolem 70 zpráv o literatuře, nekrologů a jubilejních 
vzpomínek na významné osobnosti a kulturní výročí. Po dobu celoživotního působení na 
obchodní akademii v Českém Těšíně připravil na ekonomické povolání několik generací 
absolventů, stál u zrodu Těšínska (od r. 1957), byl jeho dlouholetým redaktorem; zakládal 
Muzejní zprávy OVM v ČT, významně se zasloužil o kulturní aktivitu na Těšínsku. Podílel 
se anonymně na zpracování monografie Český Těšín 1920-1970, neboť v období 



normalizace měl zákaz publikování.

Rodina v roce 1993



Děda na chmelu 





Děda Aleš telefonista

Práce s chytrým telefonem je docela náročná pro seniory.



Strýc Karel Buják

 

Karel Buják 

Narodil se jako druhé dítě Roberta Bujáka (1888-1929), důstojníka celní správy
a Anny Bujákové, rozené Matulové (1889-1964), kuchařky. Měl starší sestru 
Vlastu (8.2.1923-4.4.1997), která byla mojí matkou. Byl řidičem, později 
zásobovačem v Tatře a po celý život byl vášnivým rybářem. Měl syna 
Vítězslava, který je mým bratrancem. Také výborně vařil. 





Libor Havlíček - regionální historik

Narodil se v Českém Těšíně 4.října 1955 v rodině středoškolského profesora 
Bedřicha Havlíčka, jako druhorozený syn.
Matka Vlasta byla úřednice. Již v dětství projevoval zájem o výstavy a historii. 
V roce 1973 maturoval na Gymnáziu v Českém Těšíně z dějepisu. Pak studoval 
na Jazykové škole v Ostravě němčinu,
protože měl zakázáno z politických důvodů studovat vysokou školu. Později 
nastoupil na šachtu,
kde začal při zaměstnání studovat Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. 
Poté získal titul inženýra. Přestěhoval se na Slovensko. Nyní žije v Čadci.



Začal zpracovávat otcovu pozůstalost a pokračoval v jeho díle. Napsal 
Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka, 4 díly. 

 



                                 Webové stránky

http://alfihosvet.wz.cz/
http://tesinak.xf.cz/
http://skupina-ibis.wz.cz/
http://training.xf.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Alfi51
http://tommy.wz.cz/
https://www.pocasi.toje.in/73701.html
https://www.youtube.com/user/ratafak51
https://html5.validator.nu/
https://validator.w3.org/
http://www.digitalniknihovna.cz/
https://uloz.to/



Aleš Havlíček

Hodnota Vašeho IQ je 86





V roce 2009 jsem se zajímal o 3D grafiku a vytvořil jsem několik
obrázků ve 3DS Max.
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