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Jo nechce hhd, Rytířl z Blonftu, Z očí do oči,

l Zoslíbenei kroi $ronehengeJ... vzponínóte?

Bylo thvíli po listopodové změně politických po-

mělů u nús o črsrÉ SRDCE vydóvolo svoie

plvní elpíi|ro, nocponé iednim hitem zo druhým.

Iehdy to vypodolo i no nezvrolnou změnu po-

něd ve sÍéře tuzenské populóni hudby. (eské

sldce byIo vedle lude, Iithé dohody, Jižního pó-

lu opod. přesně onín zlělerněním 'nového po-

pu', ktelý ď žúdolo 'novó dobo'. Dobo se, iok
znóno, postupně bohužel opěl do rnořné míry

'znormolizovolo' - ovšok (eské srdte přes dz-
né personólni peripetie biie stoleřně dól. Albun
Znonení, vydoné v zóvěru loňského roku, si

trouÍón povožovol zo téněř steině silný o krev

zdeišího pop ro*u okysličuiicípořin, iokým byIo

plrivě prvotino České snlce.Vzdušnýth, ele-

gontně nelodi*ých o podmonivým kehským

Íluidem i'iÚlúovským' odérem nosóklých písni-

ček není nikdy dost... A že třebo lucernu dnes

opět roplní spiš zonbíci lóže Mitho|o Dovido

nebo KotvoIdo s Hloikem, kopelníko Českého

rrdte MichoIo Šenbouelo niiok zvlóšť neirilule.

Svou hudebni certu si nošel už dóvno o nemíni

z ni uhnout.

pirúr šťastný s oRBA

Minulou desku oheň voda vzduch isle si
vydali sami, což bylo samozřejmě tak tÍo-
chu riskantní. Vzhledem k tomu, že i no-
vinka vyšla bez pomoci nějakého gřamo-
giganta, lze usuzovat, že tenhle krok do
neznáma vyšel.'.
Mám takovej názor, Že |e lepší bejt svobodnej
neŽ relativně zajištěnej' coŽ jsi tehdy' kdyŽ po-
depiišeš smlouvu s firmou. Pokud nebudeš jed-
nou z několika ýimek v téhle republice, pro Íir_
mu to v zásadě moc neznamená' A |á uŽ nechci

:
ž

minule jsme si vyzkoušeli, |ak to dopadne' když
si uděláme všechno sami, a i kdyŽ zpďátku ne-
bylo vŮbec jednoduché zjistit' jak co funguje,
a objevit potřebné cestičky' pro novou desku
jsme už ani nějakého vydavatele nehledali'

Myslím si, Že s Žádnou velkou firmou uŽ nic dě_
lat nebudeme, ale nemůŽu to samozřejmě furdit
stoprocentně. Ta nezávislost nám naprosto Vy-
hovuje. Například jde o to' že novou desku jsme
vydali ď tehdy' kdyŽ |sme s ní byli naprosto
spokojeni, a nemuseli jsme nikam pospíchat -

u Íirmy jsi vŽdycky tlačen nějahými termíny.

Vrátily se vám třeba aspoň nákIady v!ože-
né do natočení' výroby a propagace před-
chozího alba?

Asi ne' Ta deska stála spoustu peněz uŽ |en
proto, Že lsme ji nahrávali Ve strašně drahém
studiu. Kdeáo novinku jsme uŽ dělali v mém
vlastním a tím pádem jsme ušetřili dost Íinan_
cí - i kdyŽ to je taky relativní...

př. opět zahrál kytarista Michal Pavlíěek...
Cítíš to podobně?
Ze Znamení mám hrozně dobrej pocit.
Především proto, Že |sme měli spoustu času
na přípravu materiálu i na samotné nahrává-
ní' A ona spojitost, o které mluvíš, tam asi
opravdu je _ v samotných písničkách' Ty no-
vé jsou sice jinak zaranŽovány a udělány ji-
nak zvukově, ale svým charakterem nejsou
až tak vzdáleny tomu, co jsme dělali na první
desce.

Stojíš si za ní i dnes, po více než deseti le-
tech? Někteří muzikanti se ke svým začát-
kům nehlásí moc ochotně...
Já to řeknu takhlg: pro mne osobně jsou ne|-
lepšími deskami Ceského srdce pÍáVě ta prv-
ní a ta po-slední' tedy Znamení. Mimo jiné
proto, Že Ceské srdce opět Íunguje jako ka-
pela, a ta soudrŽnost |e na nové nahrávce
podle mě znát. Měli jsme období, kdy jsme
skupinu Wořili vlastně jen já s houslistou

ii,
před časem naopak vrátil jiný zanaaaftr
člen, bubeník ondřej Mucha'\

Á propos, zmíněný debut dodnes neexis-
tuje v CD podobě' tedy pokud nepoěítám
jeho anglickou verzi Bohemian Heart.
Dojde někdy na jeho reedici?
Tuhle záleŽitost moc nechápu. Práva na prv-
níalbum vlastní Sony Music Bonton, a oni ne-
mají zájem udělat reedici, přestoŽe neustále
vydávají desítky jiných reedicí. Posluchači za
mnou chodí a ptají se na cédéčko, protoŽe
doma mají jen ohrané desky nebo kazety..'
Té desky se tenkrát prodalo třicet tisíc kusů
a myslím si, že spousta lidí by ji chtěla na CD
minimálně uŽ ien z takové nostalgie, ale
Bonton lo nechce vydat.

Význ je Lucie
Bílá' písniěku
Boso natočen
klip. předsta-
vou, a?
Vůbec ne. Tady se právě pro.jevila výhoda to-
ho, že jsme mohli natáčet neomezeně dlou-
hou dobu' Pokud jde třeba o Bosou nohou žá-
rem,zpívám tam celou dobu hodně nízko, ale

ji oslovit. Jsem rád, že to vyšlo. Navíc Bosou
nohou žárem se stalo Vedle Srdce z Avalonu,
titulnívě-ci naší druhé desky, vůbec nejhraněj-
ší písní Ceského srdce v rádiích.

$ jak došlo ke spolupráci s Blankou
Srůmovou, která jednu skladbu otextova-
la a v dalších dvou si zazpivala?
KaŽdej rok dělám unplugged Íestival na
okoři' kde vŽdycky hrála i Tichá dohoda'
Blanka se mi jako zpěvačka taky strašně líbí.
uŽ dávno jsme se domlouvali, že spolu néco
uděláme...

Je píseň obyčejnej den'.. s Bonem míněna
i jako určitá pocta skupině U2' kterou jste
vŽdycky měli rádi?
Jo' ie to tak. Tahle písnička má určitou nála-
du, která U2 připomíná' a tak jsem i v jejím
te)du chtěl prozradit, Že si ioho jsem vě_
dom...

Já moc nevyhledávám nové věci. U2 se do
mého srdce trefili UŽ před mnoha lety. mám



je rád, a i kdyŽ občas uděla|í něco, co se mi
tolik nelíbí, stejně jim to vŽdycky odpustím'

Znamení jsem především nepsal já - ale
tenhle text a některé obraý v něm se mi
hrozně líbily. Musím přiznat, Že to je jediná
písnička na desce, kteÍou isem se snaŽil sklá-
dat s tím, Že půjde o věc pro rádia. Podle to-
ho, co mi lidi z rozhlasových stanic říkali' mě-
lo jít o skladbu, která bude trošku keltská
a zároveň víc v tanečním rytmu' aby vyhovo_
vala tomu proslulému 'Íorňátu rádíí'. Ale ne
Že bych se do něčeho vyloŽeně nutil...

Na mne ta deska nějak smutně nepůsobí,
fuůj názor mě trochu překvapuje. Myslím si,
že spíš tam jsou takové 'lidské' texty, prostě
texty ze Života, Ve kterých by se skoro kaŽde|
mohl na|ít, protoŽe něco podobného zažil.
Aspoň já jsem všechny ty věci určitě proŽil.

Nevidíš určitý rozpor v tom' když hraješ
písničky se silnými, nebojím se říci až
vznešenými a pozitivně laděnými melodie-
mi, zároveň ale s dost potemnělým myš-
lenkovým obsahem?
Vím, jak to myslíš, ale'.' Třeba text Bosou no-
hou žárem je o tom, že se v Životě dostaneš
úplně nahoru i úplně na dno. A mně to přijde
optimistický - V tom, že si vyzkoušíš úplně
všechno a že se kolem tebe pořád něco dě-
je. Vůbec to necítím jako nějakou přehnaně
smutnou věc, mně to právě takhle vyhovu-
'|e...

Už v první polovině 90. let si české srdce
vybudovalo docela silnou pozici v Bretani.
Jak to v tomhle ohledu vypadá dnes?
UŽ rok |sme tam nebyli. Hraní v Bretani pro
nás bylo v určitém smyslu načerpávání ně-

čeho úplně |iného, něčeho, co tady není.
Vrcholem pro mě samozřejmě bylo to,
když jsem asi dva roky hrál v kapele Alana
Stivella, kterej je v mých očích největší le-
genda keltské hudby. A mám pocit, Že se
tahle zkušenost odrazila aŽ na nové des-
ce.

Ale jinak jsme s kapelou došli k závěru, Že
koncertování v Bretani uŽ skoro nikam ne-
spěje. Za ty roky jsme tam odehráli určitě ko-
lem tří set koncertů. Vždycky jsme tam jeli
hlavně kvůli jednomu, dvěma' třem festiva-
lŮm, ale zůstali tam celej měsíc a mezitím
odehráli dalších dvacet vystoupení po hospo-

ace, ale zjistili jsme,
dál uŽ je téměř ne-
vou letech se tedy
ředíme na hraní

v Cechách'

A tvoje spolupráce s Alanem Stivellem už
je deÍinitivně uzavřená kapitola?
Není. To, že jsme s Karlem Holasem odešli
z jeho skupiny, nebyl vlastně ani jeho nápad'
Alan si tenkrát vzal novou produkci' která
měla téměř takovou představu, Že kapela
musí být celá z Paříže apod. Na druhou stra-
nu, já jsem tentokrát necítil potřebu, že by
Stivell měl na Znameníhostovat. Vím, že za
ním můžu kdykoliv přijet na návŠtěvu, přivézt
mu novou desku a můŽe vzniknout zase ně-
jaká další spolupráce Mezi námi se Vyfuořila
dost silná nejen hudebnÍ, ale i vůbec lidská
spojitost, která můŽe kdykoliv pokračovat.
Myslím, Že Alan s námi taky počítá - třeba ně-
kdy před rokem mi poslal fax, Že by chtěl
udělat v Praze společnej koncert Alan Stivell,
Simple Minds a Bohemian Heart... a


