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skupina ČechomoÍmá za sebou
vskutku dábelský rok. Na jeho řoziezd došlo ke společnému vystoupení s collegiem če5kých filharmoniků
v Dvořákově sini Rudoltina pod di]i-

gentskou taktovkou postpunkového
excentrika Jaze Colemana,
Další mě5ice? Navázaná spolupÍáce
se symfonickým tělesem vyústila
v nahrání pozoruhodného alba
Proměny, kte]é sklidilo mimořádný
úspěch u posluchačú a současně se
o něm začalo hovořit jako o jednom
z holkých favoritů na udělení výročních hudebních cen Akademie popu.
láÍní hudby. o rok dřive proběhnuvší
turné Čechomoru s pí5ničkářem
Jařkem Nohavicou zas inspiřovalo
reŽiséra Petra zelenku k nap5ání filmového scénáře' iehož realizace
probíhala ]ovnež v průběhu loňských
dní a t'ýdnů.
závěrečný Íiniš?Nekonvenčni snímek Rok dábla' o němž se nepochybně bude ieště hodně diskutovat'
p]ávě přišel do kin doprovázen vtitečným soundtrackem a čechomor
byl oceněn zlatými 5loškami Andělú
neien za album Přoměny, ale i za litulní písničku - a rovněž jako skupi.
na roku.
skutečně' po čertech vydařené období. Až by to mohlo svádět k úvahám, zda si muzikanti oplavdu nezadali s nějakým tím MeÍistofelem.
Houslista Karel Holas a zpěvák a kyta]ista FÍantišek Čeřný to nepotvldili, ale ani nevwraceli.

Pojďme neiprve k Boku dábla. Kolem Jarka
Nohavici, Ka.la Plíhala ivašíkapely lu Petr
zelenka spiáda smyšlené hislorky. které se
však mnohdy příliš neodchyluií od reality'

Napiíklad začálky čechomoru nejsou sice spjaly s hraním po barech, ale na tržišlíchse starými iemesly. Piedpokládam. že mnohé věcis vámi určitě konzultoval, takže isle se vlastně
svýÍn způsobem museli podílel na vzniku scénáře.

zelenka. Jak jsle se vzáiemné snášeli?
Holas: JelikoŽjsme mělidobíého reŽ sera lak]srre

se snesli NaVíc' ceý íilmový šIab f!.gol''a

1ak

skvě€, že my osobně isrne nezaznamena Žacne
prob énry Neexislovalo, Že by něco neš o To 'te

černý| Když nepočíiám, že jsem ]ednou maem
U^.lll a podlJhé Jhoře 'ák lo p'o mÁ b! o p'ileT.
né natáčení

v

Věděl, ž€ ne]prve s o nás rnusíVŠechnozjist t a pak
tepNe mŮŽe přemýšlei o něóem nadstandaÍdním
Takže s nám pochopilelně nejdříV diskutovala pÍobÍal hisioÍii kapely i kaŽdého z nás a potom si Utvo'
ři V aslní příběh

hodně záběrech z koncertů máte i heleckoÚ
akci. Přilom s€ iednalo o noímálni vystoupeni
před diváky. Je možnébýt v lakovou chvíli při
hranÍ uvolněný jako Iindy?
Čelný: N.{y js- e 'ŽdJ pjeoe- 1'o'mova l lldl' Že se
bude natáčel at nám pomŮŽou, a oni bylbezvad-

v iakém stadiu příprav do Hoku dábla vstoupil

jednou, ale nevadro lo

Čeíný:Petr je mistÍ mysliíikace' a tak moc dobře

Jaz Coleman?

1

Je píavoa'

HolasI

Holas: Až po tom' co ]sme odehráli

konceÍ1
V Rudolfinu' coŽ bylo lonl v lednU Tarn už Petr natáčel' aniž by Věděl, jest i z toho později něco poL'
žije Byla lo ale Výllmečná příleŽilost a on ji chtěl
ýyLž Kdýž sF začala Íaz.lŽoě| raÁe 5oo LpÍa.e

l

Žé o!A' ' '_

1\ll oe d V|. Vecl ra

Nu1no říct, že nry po konceně ještě dotáče

Íizfé zaběÍy É.Žep: 2 'e^ 1' .e oě'dlv l' avně
pohledy kamery zezadu p:es nas na dlVáky.
Heíecké akce tady samozřeJmě lake by y ale dop
lovaly se až po odchodu publika AtmosÍéíakon_
ceÍtu lím nebyla ni]ak dotčena

-é 'eonou pul' zda sl myslm' že Byl vám dán něiaky píoslor pro improvizaci při
b) d2 mohl piil-oul 1ab,ok r 'la ucirkovan dialozích? Nedovedu si například dost dobře
s Jalem' lak se

V Roku dábla Byl jsem přesvědč'"n že ano' ae
samozřejnrě se musel dohodnoul spolu Jaz tí.n
pak byl nadšen, ale Vstoup l do toho vlasině takhle

ve lilmu plocházlle řadou bizaíních siluací. mimo jiné se tám píezentujete i jako pohřební kapela' Mohli jste se i v tomhle připadě opřit o něiakou svoii reálnou zkušenosl?
Černý: Já tedy ]o Ješlě kdysidávno

Holas:

Já sám

s Čechomoíem

samoziejnrě taky ale ]esli

Černý: My dva spolu asi ne V aslně jednou, to je
ale smutná Vzpomínka, když zemřel náš kolega
JiÍka Bienek
Holas: Lislopao' sy( 1'avo' slle1y m'á7 V l'aímorI
ce se zasekly úp ně Všechny k apky' kteÍé hláy Ú'
plně ]iný souzvuk, neŽ jsme V jlnou chvíll polřebo_
Vali ?l. -s-e s I lénlou zah'alijPdnL J Íkov \da

Pii natácenl se sešlo hodné osobitých jedinců
Jaíek Nohavica, Kaíel Plíhal' Jaz coleman, Pelr

předslavit, že váš Íozhovoí v šalně o Jařkových
|renýrkách a slipech probíhal přesně podle da_
Holas: Tak

toh

e byla lrnprovizace na dané téma

Černý| Já chlěl zÍovna ííctže lo bylo přesně do
s ova napsané

Do iaké míry iste se vlastně

orienlovalive Všech

rovinách a motivech, které Rok dábla obsahuje?

HolasI scénářisnre samozřejmě zna dopřed! ale
kdyŽ se pak točilo napřeskáóku, nrusim za sebe řícl
že jsem se několkrát n€orientova a muse se zep|al' co vlasŤ1ě ločime A e od loho JF'dm 'éž+'
Černý: Byla to pío nás oba asi ste]ná zkušenost
Piece jenom jsme mUzikanll, Žádniheícl

Vy |ste ale musel zvádnout převlek za

[4arii

Rottrovou, když v iedné scéně zaskakuiete v lra_

Vesly show' ale i převtělení do Jalka Nohavici'
co se vám dělalo oblížnéii?

Černý: Jarek mi šel lépe, přece ]enom je to chlap
Líčeníza N'4aíi Hottrovou nebylo moc při]emne
NaVíc ona se ml pořád líbí'kdežto sám sobě ]sem
V iednu chvíli vás filmový scénář slaví před di-

lema, zda dát přednost hlaní se symíonickým
tělesem nebo s Nohavicou' skuteěný osud vám
umožnil oboií. oaly by se tyhle iistě hodně roz'
dílné zkušenosli něiak porovnal?

Holas: Zákadem Všeho je dobře s] zahrái
s Jaí{em bylo l'ar paíh"ls\p' alespoi l np
strany spolupáce s oíchestÍempío mě předsta_

ťts-r
34 nocra

pop

Vovala úplnénovou zkušenosl a záÍoveň i zV ášt
nía n€Uvěřitelný záŽitek' Vóetně RUdo flna celoU
desku jsme Uděla i lim zpŮsobem' Že lsme prožll
měsíc Ve sludiU s I/]ilanem cimfem a PaVlem
Kar]íkem současně V ]ednom ]sme zpÍVai' Ve
druhérn se to aÍanžovalo a V pos edním micha o
o'aLovné lo Dyl srad 1e|vÁlš /aplal_ LleÍv jsekdy zaŽil
Černý: PÍo mě to byla V obou přÍpadech přede_
Vším muz kantská radosl a jsern docela zVědaV'
jak to bude pokračoval dá s KaÍlem jsm€ chlé
] Vždycky dělal spolu - to se Vyplnilo K lomu
se přlpoj a moŽnost hÍanís Jarkem což byla

CRANBERRITS
WAKE UP
AND SMELL
THE COF.EE

Ranní k{va irských
brusinek íe j

po Íoce

voňavá' Pokud byste se chtěli přesvědČit, jal( jim to
půjc]e naživo, n€nechte 5i Ujít l(oncert 23 dubna
v pra^lé spoÍtovnÍ hale

SHERYL

CROW
C MON C'MON

f:

Hutný a/uk, Výborné

' řizná lqtaía,
a jednoduŠe

v

'tf

prostě

fanoušci sheryl cÍow mohou b\^ spokoieni' na no_
vé album se sice čekalo několik let' ale stálo to za to.

RYAN ADAMS
COLD

pohoda potom spolupráce se symfon c' V tomh e proudu Dokonce jsnre s něko ika takový
ay- o'cl'eslÍe-' laaŽe se 1aolz oIá7ka' s kVrÍ mi zpěVačkamijednal' ale nakonec padla Vo]ba na
Lenku N,4yslím, Že isnre LJdělal] dobře' protože to
ddli - lAd log ' Le mi pi''de' db\ koneanó p;i
še na ladL PeLel Gao1e arebo 7ds |o lížiš_ zazpíVala nroc pěkné a Vypadá to, že naše spolu_
Ve ká

lě

práce bude pokÍačovat

Pokusy o symbiózu řockových muzikaniů se
symfonjckým tělesem lze zaznamenávat iiž od

ČechonrolL a teo'anl na VleilnL nezavahaa .oŽ
přo nás bylo potěšUjícíPřš a do s1udia a zazpiva]a, an ž bychom si museli něco říkat
Černý: Mys lm sl' Že lol lF iF iPde'l /e /o lsooJ' a_
kým Čechomor prezeniuje písničkyKapely, kleÍé
déla- l'do!Ly la.' Že le zplvd|l opíavou íolklot'll lr_
aranžmá a neDou
lerpreli, přÍsně se držílíadičniho
žíVajímodeÍní zVUky' se Většlnou nedostanoU moc
nad Íámec slandaídu a ]e to Vlastně taková konzeÍ
Va coŽ |e zap at'pánbu dobře' pokt]d se lýká tÍadi
ce A'e ÁdyŽ cl_( "'e dosáhnoL| néaneho vwoe
a doslat ty písničkyk mladým idenr' je toh e jedna

konce šedesátých let a Ždaleka ne vždy to sto_
procentné vyšlo' uvědomovali iste si tohle nebezpečí?

Holas: obavy lsrne

mě

i

aLe já

jsem Jazovi Věřil

a mysim si. že to nakonec dopadlo nad rámec

očekáVání Bylodobře že JazVza pisn]óky lak, jak
]sou nedělaly se V nich žádné šílenésymfonické
úpíavy' pouze se zhulnily ae necha se lirn pÍoslor' Chtě bych ovšem zdúraznil, že tohle celé pro
r.ě znamená Urč lý pÍo]ekt, který Čechonror uskule' 'l ale sa-olra sLLp ra 1 a é l ra( A 'lPjsFm .
stoprocentně jstý. zda V lom budeme pokÍačovat
Íeba nékdy iešténě]akou písn]čku,lo asi ano, ale
že bychom Udělali druhé takové a bum, o lom neu'

Jak byla celá záIeŽilost vnímána druhou stranou? seznámili se filharmonici předem nějak
bllze s vasí muzikot], nebo to brali lak. že jen
standaídně odehraií svoje párty?

raslal

lo-

a zaČdlo -e Io

díLhÁ piŠrlč,e

odlild ]ajedrou llépe

hÍá]

Černý: N/lně lo ze začátku přiš o, ]ako že jsou za'
méstnánl V ně]akém iělese, dostal rozp s' kaÍl
-a l pj ll' obdlŽeh ro|v d h a l A najFdnoJ oo né.
'oh'. p'\r Čí"1 ,,jl_ll' že Jde o 'rěco ine'ro 'rež
obvyí e 7aaall Šé'o71| lel' v|. lsme sl vlajem'rě
Všímai]eden dluhého a nakonec jsme si Všichni
docela dobře zahráli

V titulní písni Proměny s vámi hostuje Lenka

Dusilová' Upřímně řečeno, píVníúvahu o inteF
preice téhle písnióky bych Určitě nesměřoval
Čeíný:Nebyla to ani naše prvnÍ ÚVaha ze začál
ku ]srne

s

Kdyby náhodou nevyšla spolupráce s Peterem
Gabrielem, mále v záloze né|akou nahradní činHolas: Ano, od dUbna jsme na lurné, rýsu]e se Vy'

V Něrnecku FÍancii. Polsku
Japonsku a AÍn€rice Takže led'se do]ednáVá, kam
pojedeme hrál a co Všechno pro to bude lřeba Udědáí\Í Prcmén

podzimu. Mezi 5Vé fanoušky můžepočítat ; Eltona
]ohna' l(terý si 5 Íac]ostÍ zahÍál v ieho Posledním
videoklipu

NO DOUBT
ROCK STEADY
Nové album nahrávali
No Doubt V Lonctýně'
LA' San FÍancisku
a na ]amaice Zřejmě icli](y spoluPráci s producentem Williamem oÍbitem ie stylově Íůznoro(lějšÍ
a PestřeišÍ, než alba př€dchozí'

lat

Holas: To bylo 2a lmévé\ašl' sp meli 'li^ i TJli
iarr l.tFn ra\ 7ral, nplren dolonce chod,l r na
naše koncerly, a e píVnizkoL]škanijak sllbné neza'
čala UŽ lěsně před nílo bylo V takovém tom duchu
'Dobíý den, pane ko ego' My sami moc nevěděl],
jak lo ceé bLJde znit, len se nám lahle cesta

s -d7"- 7émloJ!aa léplve po

Jeden z nejnaclšeněii
přijaiých americl(ých
clebutantů loňského

Holas: Lenka zpíVala už na pÍedchozí desce

mysel]' Že takovou V ládÍLr jasně Ío koÍ'

ni písn čku by měl zpivat někdo. kdo se pohybu]e

Černý| Teď V dubnu' kvěhu na loho GabÍiela pÍo_
slě nenráme čas, ledaže by s s náÍnl šel zahrál na
cello než sl llichal PaVllk zlrojízlomenou rUkU

Kdybvste métizávěÍem něiak zobecnit vášizku_
šenosl z Íilmování'.'

PRoMĚNY

Čeíný:Abych píavdu řek , V souóasné době

by.l

5P 'léČe"ludalšl^ L doLe'a oÍan

l

p'olože sl

mysím ž€ bychom měl zůslat U toho co

dělá_

me A lo, že jsme se VÍhl do nějakých hereckýclr

Anděly si z letošní'

akcí, bylo jen díky tomU' že jsme se plně podVo-

l l Pp'íL 7elerkovl V žVolě je přlerr'le občas
Vybočit, edacos Vyzkoušet a býl iřeba chvíl to_

Várník Když Vdím továrnu, lak co bych j nekou
p]l když je pěkná Ale myslim si, že bude lepší
Věnoval se s Karlem písn]ókáBr, a když se bUdou

ho ucli]ení hudebních
cen odnesli Cechomor

a ieiich album Proměny- Březen byl Ve znamení filmu
a soundtracku Rok Ďábh' v dubnu WÍaŽejÍ na furné.

líbit lidem

Holas:

l\4oje odpověď je V podslatě

ste]ná Přišel

-sem na |o Žé -spm píece Jero- epšl l'Ldebnl( reŽ

Mimomochodem, kdo
oním ďáblem?

Holas: Petr Zelenka
Černý: N.4oŽná

]

a

ie podle vás ve

kohol
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