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Hudební léto
Mimořádná příloha

Sezona zábavy je tady
Foto: Josef Beník

KARLOVARSKÝ KRAJ Kdo si chce
zpestřit blížící se léto, i to opravdové,
má příležitost vybrat si z programu v loketském přírodním amfiteátru. Nabídka je letos zase o něco větší. Vybrat si
mohou příznivci popu, rocku, tvrdších
hudebních žánrů, ale i příznivci opery,
muzikálu i návštěvníci vyloženě rodinných akcí.
„Jednou z největších událostí sezony
bude srpnový koncert legendární skotské kapely Nazareth,“ upozorňuje Vladimír Suchan z pořádající agentury
Vlny. K tuzemským hvězdám pak budou patřit například Marie Rottrová a
Miro Žbirka. Oba představí kromě
svých největších hitů také novinky. V
případě Miro Žbirky nešetří kritici su-

perlativy. „All my days je jednou z nejsilnějších skladeb, kterou kdy během
své kariéry napsal,“ uvedl pro MF
DNES hudební publicista Václav Hnátek k albu nahraném ve studiu Abbey
Road a nazvaném Miro.
A co děti? Mají muzikál
„Novinkou budou dvě akce zaměřené
na dětské publikum. První bude muzikál Divadla Hybernia nazvaný Kapka
medu pro Verunku. Nabídne výpravný
příběh z království Popelky, Zlatovlásky a Hloupého Honzy. Druhou pak budou Radovánky s Ferdou Mravencem,
které kromě samotného muzikálu nabídnou i zábavné odpoledne,“ představil rodinné akce promotér Tomáš Svo-

boda. Muzikálu si užijí i dospělí, a to Tajemství od Daniela Landy. I letos pokračuje série shakespearovských her, tentokrát uvidí návštěvníci po několika komediích drama, a to Romeo a Julie.
Ve vyloženě tanečním duchu bude
Megaparty Evropy 2 s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým, na své si
přijdou i příznivci rocku a folku. Jména Michal Prokop, Vlasta Redl či Vladimír Merta hovoří za vše. Nabídku zpestří i program akce Static Monster, na
které se představí největší siláci z Česka. „Závod slibuje světové výkony, třeba v podobě mrtvého tahu o váze 400
kilogramů,“ zve strongman Jiří Tkadlčík. A stát za to bude i výlet do Chebu
na Letecký den. — Josef Šorfa
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Hudební léto

Nejznámější zamilovaní
prožijí osudové drama
P

o úspěšném uvedení komedií Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské
a Mnoho povyku pro nic míří do amfiteátru pod hradem první shakespearovské drama Romeo a Julie.
Za jeho zpracováním stojí režijní dvojice Skutr, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Jde o jejich druhou inscenaci pro Letní shakespearovské slavnosti. Po komedii Sen noci svatojánské to
byla tragédie Romeo a Julie s hudbou
Petra Kalába. „Chtěli jsme pracovat na
tématu, které je nám blízké. Téma první velké lásky je přesně pro nás – Martina romantika a mne skeptika. A stejně
tak je rozkročena i Shakespearova hra
Romeo a Julie. Zpočátku romantika, v
závěru drama s velkou skepsí možnosti naplnění lásky v našem světě. Zpočátku komedie, v závěru tragédie s velkým vykoupením,“ říká o hře Lukáš
Trpišovský. (kvr)

Julie: „Tmou
víc a víc se
dere na svět
světlo.“

Romeo:
„Ze světla tma.
A černější
než peklo!“

Drama
Romeo a Julie
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 4. srpna, 21:00 hodin
Vstupné:
690, 650, 490 Kč

Romeo a Julie V hlavních rolích mohou diváci vidět Jana Sklenáře jako Romea, v Roli Julie alternují Tereza Voříšková
(na snímku) a Marie Poulová. Foto: agentura SCHOK, Patrik Borecký

Landovo Tajemství
bude odhaleno v Lokti
Návštěvníci amfiteátru pod hradem
mohou také v letošní sezoně vidět další hit pražského Divadla Kalich - muzikálové drama Tajemství od Daniela
Landy.
Tajemství je napínavým mystickým
příběhem, v němž se kolem hlavních
hrdinů začínají dít nevysvětlitelné
věci a oni postupně - společně s diváky - přicházejí na to, proč k těmto událostem dochází.
„Vypovídáme především o obrovské
síle mít život ve vlastních rukou. Většina lidí o takové síle ani neví. My hrajeme o tom, jak rozdílné je být hráčem,
a být hrán. Nechci-li být hrán, musím
se chopit opratí,“ poodhaluje Daniel
Landa své pocity, kterými se řídil,
když psal svůj muzikálový hit.

Trio Merta, Hrubý, Fencl
doplní v kostele Dragoun

Muzikálové drama
Tajemství

Trio Merta, Hrubý, Fencl
Roman Dragoun

kde: amfiteátr Loket,
kdy: 23. června, 21:00 hodin
vstupné:
690, 590, 490 Kč

kde: kostel svatého Václava, Loket
kdy: 5. května, 18:00 hodin
vstupné:
260, 200, 160 Kč v předprodeji

Jedna z autentických osobností české
kulturní scény, Vladimír Merta (na
snímku), přijede do Lokte v rámci prvního ročníku akce Muzikantská noc,
která se ve dnech 5. a 6. května uskuteční celkem na osmi místech. Autor,
který se věnuje se filmové, divadelní a
scénické hudbě, zhudebňování poezie
a improvizované hudbě na pomezí žánrů, zahraje v kostele svatého Václava
na koncertu, na kterém zahraje a zazpívá také zpěvák, skladatel a klávesista
Roman Dragoun. Česká rocková legenda působí na hudební scéně od poloviny sedmdesátých let. Hrál, či stále hraje v rockových skupinách Progres 2,
Futurum, Stromboli a T4, vydal několik sólových alb, zpíval v muzikálech a
pracuje jako studiový hráč.
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Static Monster boří hranice

N

euvěřitelné kousky předvedou
22. července od 15:00 v loketském amfiteátru mistři soutěží v
super těžké silové atletice. Zvedají ze
země nad hlavu kameny, klády a činky,
přenášejí břemena, tahají je po zemi, tahání a přitahují různé dopravní prostředky. K těm nejlepším patří Jiří Tkadlčík, Andreas Altmann, František Piroš,
Peter Rekenei, Ahmad Taufiq, Kreyson
Pillay a Jiří Výtiska. Nemohou proto chybět v Lokti.
Celodenní program zakončí koncerty
Electric Lady a Krucipüsk.
„Celý závod, ve kterém se utkají jedni
z nejsilnějších mužů naší planety ve
svých kategoriích, bude protkaný exhibicemi nejlepších českých silových sportovců. Účast přislíbil například také držitel světového rekordu v bench pressu
Vlastimil Kužel, který patří k nejlepším
ve svém oboru, dále uvidíme pokus o

český rekord ve zdvihu 110 kg jednoručky nad hlavu nebo taktéž pokus o český
rekord ve zdvihu nejtěžšího atlasova kamene u nás. I samotný závod však slibuje velká čísla, třeba v podobě mrtvého
tahu o váze přes 400kg! Tuto hranici
jsem u nás prozatím pokořil v kategorii
do 105kg pouze já a věřím, že nejen já
pokus zopakuji přímo na závodních prknech,“ plánuje Jiří Tkadlčík. (šor)

Static Monster
Jiří Tkadlčík a další
Electric Lady, Krucipüsk

Foto: archiv Jiřího Tkadlčíka

kde: amfiteátr Loket
kdy: 22. července, 15:00 hodin
vstupenky: 290 v předprodeji,
390 Kč na místě, 990 Kč - speciální
vstupenka pro 4 osoby, děti do 15
let zdarma

Škwor, Dymytry,
DeBillHeads, Sinetrium

Tři sestry
Radegast Tour 2017

StahlZeit, Judas Priest
REVIVAL, Sinetrium

Funky večírek hvězd
Monkey Business a J.A.R.

kde: amfiteátr Loket
kdy: 9. června, 18:00 hodin
vstupné:
450 Kč v předprodeji
500 Kč na místě

kde: amfiteátr Loket,
kdy: 4. července, 18:00 hodin
vstupné: 300 v předprodeji,
350 na místě

kde: amfiteátr Loket
kdy: 21. července, 18:00 hodin
vstupné: 590 Kč v předprodeji,
750 Kč na místě, 2 100 Kč - speciální
vstupenka pro 4 osoby

kde: amfiteátr Loket
kdy: 18. srpna, 18:00 hodin
vstupenky: 440 Kč v předprodeji,
490 Kč na místě, 1 440 Kč - speciální
vstupenka pro 4 osoby

INZERCE

K o s t e l sv . Lu k á še
Z á m ec k ý v r c h 4, Karlovy Vary
Naproti hotelu Bristol Palace
Tel.: +4 2 0 730 154 806
E-mail: rezervace@houseofwax.cz
www.voskovefiguriny.cz
www.houseofwax.cz

K A R L O VY VA R
RY
OTEVŘENO DENNĚ OPEN DAILY

OBER - APRIL
KVĚTEN - ZÁŘÍ | MAY - SEPTEMBER ŘÍJEN - DUBEN | OCTO
11.00 - 18.000
10.00 - 19.00
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Operní premiéra:
Lazebník sevillský

Amfiteátr
zavzpomíná na
Radima Hladíka

D

obrá zpráva pro příznivce opery
zní: navzdory řadě peripetií pod
loketským hradem chybět nebude! Poprvé se tak její uvedení odehraje
ve spolupráci s organizátory letních
koncertů a akcí z agentury Vlny, a to 1.
července od 21:00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na Lazebníka sevillského, nejznámější operu Gioacchina Rossiniho, v podání Moravského divadla Olomouc. Děj komické
opery o dvou dějstvích se odehrává v
17. století ve Španělsku. Opera se dočkala i dvou filmových zpracování - v roce
1933 ve Francii a v roce 1946 v Itálii.
Hrabě Almaviva zpívá na ulici serenádu pod oknem dívky, do které se zamiloval. Jeho bývalý sluha Figaro mu prozradí, že je to Rosina, se kterou se chystá kvůli jejímu dědictví oženit její starý
poručník dr. Bartolo. Almaviva se převlékne za důstojníka či za učitele hudby a snaží se dívce dostat blíže. A intriky nebudou brát konce.
Vstupné stojí 890, 790, 690 a 590 Kč.

Po roce narozeninových oslav Michala
Prokopa se loňský jubilant opět vrací
pod loketský hrad s kapelou Framus
Five. Na akci Radia Beat spojené s poctou Radimu Hladíkovi, který bude uveden do Beatové síně slávy, zahraje i Luboš Pospíšil & 5P. A také energická
tříčlenná kapela The Wild Roots původem z Kynžvartu, spojující prvky grunge, blues, rock'n'rollu a hardrocku.

Beatová síň slávy
pocta Radimu Hladíkovi

Při koupeli Michael Kubečka hostuje v Lazebníku sevilském jako doktor Bartolo.
Foto: archiv Moravského divadla Olomouc

Na Party Evropy 2 bude i Mareš

L

etošní sezona v loketském amfiteátru začne 20. května megaparty
Evropy 2, nazvané Hanácká vodka Evropa 2 Live, na kterou přijedou
za svými fanoušky Leoš Mareš s Patrikem Hezuckým, DJ Michael Burian,
DJ Brian, DJ Dafonic. Taneční večírek
rozjede koncert kapely Eddie Stoilow.
A pozor, Leoš Mareš připomene
svou někdejší hudební kariéru, kdy
účinkoval v bílém kožichu a třeba v
písni Miluju se svěřoval své lásce: Miluju ty chvíle, kdy ti můžu umejt záda.
V době, kdy se představí v Lokti,
bude už mít za sebou dva koncerty,
kdy své tehdejší skladby připomněl fanynkám v pražském Foru Karlín. Samotného ho překvapilo, že se mu
ozvalo osm zájemkyň, když svůj pověstný kožich žertem nabídl za milion
korun k lístku na koncert.
„Já jsem si najednou uvědomil, že já
ho mám prostě rád. Je to součást mé
historie, taková moje relikvie a vnímám to hrozně osobně. Řekl jsem si,
že nechci rozprodávat sám sebe, že
milion korun je fajn, ale já mám ten

Tandem Patrik Hezucký a Leoš Mareš míří na party do Lokte. Foto: archiv L.M.
kožich rád,“ svěřil se Mareš v Mixxxer
show televize Óčko. Pro zahajovací
akci bude areál pod loketským hradem otevřen už od 17:00 hodin. Od
19:00 do 20:30 zahrají Eddie Stoilow
a finále bude patřit od 20:30do 01:00
- DJ's a moderátorům Evropy 2. (kvr)

Megaparty
Evropa 2 Live
kdy: 20. května, 19:00
kde: Loket vstupné: 390 předprodej,
490 na místě, 1 180 pro 4 osoby

kde: amfiteátr Loket,
kdy: 26. května,17:00 hodin
vstupné: 590 Kč (sektory B+C),
520 Kč (sektory A+D), 450 Kč (sektory E až I), 330 Kč (stání)

Z Úval se blíží
do regionu
hudební tsunami

Kapela Divokej Bill zahraje kromě
svých největších pecek také novinky z
živého alba, natočeného v Úvalech.
Jednou z nich je i skladba Tsunami , se
kterou vyráží na turné po amfiteátrech.

Divokej Bill: Lobkowitz Tour
Host: Poletíme?
kde: amfiteátr Loket
kdy: 28. července, 18:00 hodin
vstupné: 380 Kč v předprodeji,
450 Kč na místě
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Vladimír Merta / Roman Dragoun
HANÁCKÁ VODKA EVROPA 2 LIVE TOUR / Eddie Stoilow

5. 5. 2017

Kostel svatého Václava, Loket

20. 5. 2017

Amﬁteátr Loket

Beatová síň slávy Radia BEAT

26. 5. 2017

Amﬁteátr Loket

Pocta Radimu Hladíkovi / Luboš Pospíši & 5P / Michal Prokop & Framus 5

MIG21 / Marek Ztracený / Adam Ďurica (SK)
Hradišťan & Vlasta Redl: „Vandrovali hudci“
Škwor / Dymytry / DeBillHeads / Sinetrium

2. 6. 2017

Amﬁteátr Loket

3. 6. 2017

Amﬁteátr Loket

9. 6. 2017

Amﬁteátr Loket

Marie Rottrová

17. 6. 2017

Amﬁteátr Loket

Tajemství – muzikálové drama Divadla Kalich
Letecký den – 100 let Letiště Cheb

23. 6. 2017

Amﬁteátr Loket

24. a 25. 6. 2017

Letiště Cheb

G. Rossini: Lazebník sevillský (opera)

1. 7. 2017

Amﬁteátr Loket

Tři sestry – Radegast TOUR 2017

4. 7. 2017

Amﬁteátr Loket

Kapka medu pro Verunku – muzikál pro děti

8. 7. 2017

Amﬁteátr Loket

The Sweet

14. 7. 2017

Amﬁteátr Loket

(ENG)

+ hosté: Turbo

StahlZeit: RAMMSTEIN tribute show
STATIC MONSTER: Jiří Tkadlčík a další / KRUCIPÜSK

21. 7. 2017

Amﬁteátr Loket

(D)

22. 7. 2017

Amﬁteátr Loket

Divokej Bill – Lobkowicz TOUR 2017
William Shakespeare: Romeo a Julie

28. 7. 2017

Amﬁteátr Loket

4. 8. 2017

Amﬁteátr Loket

Nazareth

11. 8. 2017

Amﬁteátr Loket

(ENG)

+ Keks, Michal Šindelář

Monkey Business + JAR

18. 8. 2017

Amﬁteátr Loket

Radovánky s Ferdou Mravencem

19. 8. 2017

Amﬁteátr Loket

Fešáci – 50 let + hosté

25. 8. 2017

Amﬁteátr Loket

Miro Žbirka (SK) / Katarína Knechtová (SK) / Ondřej Ruml
Termiti Loket: 20 let (Alkehol / Morčata na útěku a další)

26. 8. 2017

Amﬁteátr Loket

2. 9. 2017

Amﬁteátr Loket
Předprodej:

    

K
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Skotští Nazareth vezou hardr

N

azareth, to není jen skotská
kapela známá coververzí balady Love Hurts z poloviny
70. let, ale řadou dalších
hard rockových skladeb. Hudebníci už po letech strávených na
mnoha světových pódiích vědí, jak na
své fanoušky zapůsobit a to i díky
svým velkým hitům jako jsou Dream
On, This Flight Tonight, Expect No
Mercy a nebo i Hair Of The Dog.
V posledních letech zažila kapela dvě
podstatné změny, a to na postech zpěváků. Před čtyřmi lety odešel ze skupiny kvůli zdravotním potížím odešel původní zpěvák Dan McCafferty. V únoru
2014 ho vystřídal nahradil Linton
Osborne. V prosinci téhož roku musela byla kapela kvůli Osbornově nemoci
nucena zrušit několik koncertů a odložit turné po Spojeném království. 16.
ledna 2015 Osborne na svém Facebooku oznámil odchod z Nazareth. Od února 2015 je hlasem skupiny zpěvák Carl
Sentance. Mnozí posluchači ho znají
jako zpěváka švýcarských Krokus či
britské formace Geeze Butler Band. Je
také členem Persian Risk a také pravidelným frontmanem sólových projektů klávesisty legendárních Deep Purple Dona Aireyho.
Hosty koncertu jsou rockoví Keks,
odkojení muzikou ako Deep Purple,
Sweet nebo Slade. A Michal Šindelář,
syn někdejšího baskytaristy Katapult,
který s touto formací svého času bubnoval. Kromě spolupráce s mnoha hudebníky má také vlastní kapelu, ve které zpívá a hraje na kytaru. Známá je
jeho píseň Hořely, padaly hvězdy.
Začalo to v Dunfermline
Ale zpět k Nazareth. Kapelu založila ve
městě Dunfermline část členů tamní
poloprofesionální kapely The Shadettes (původně se jmenovala Mark V a
The Red Hawks). V ní zpíval Dan McCafferty, na kytaru hrál Manny Charlton, na baskytaru Pete Agnew a za bicími seděl Darrell Sweet.
Jméno získala kapela díky skladbě
The Weight od skupiny The Band (I pulled into Nazareth/was feelin' half past
dead. - Stáhl jsem se do Nazareth, cítil
jsem se zpola mrtvý).
V roce 1970 se muzikanti přestěhovali do Londýna, kde v roce 1971 vydali
své první, stejnojmenné album. Když
si získali větší pozornost díky albu
Exercises z roku 1972, Nazareth vydali
album Razamanaz na začátku následující roku. Skladby jako Broken Down
Angel a Bad Bad Boy se umístily v britském hudebním žebříčku Top 10 list.
Poté přišlo album Loud 'N' Proud na
konci roku 1973, které zaujalo hitem

Nazareth Členy kapely jsou kytarista Jimmy Murrison, bubeník Lee Agnew, zpěvák Carl Sentance a baskytarista a doprovodný zpěvá
This Flight Tonight, původně od Joni
Mitchell. V roce 1974 vydala kapela album Rampant, které bylo neméně
úspěšné, i když neobsahovalo žádný
singl. Další skladba, jejíž zvláštností je,
že ji nikdy nenahráli, je opět cover verze, tentokrát skladby My White
Bicycle, se začátem roku 1975 umístila
v UK Top 20.
V roce 1975 vychází album Hair Of
The Dog. Americké vydání alba obsahuje skladbu Love Hurts, původně od
The Everly Brothers. mezi jinými ji
také nahrál Roy Orbison. Tato skladba
byla ve Spojeném království a ve Spojených státech vydána jako singl. V USA
byla oceněna jako platinová. Je to jediná skladba od Nazareth, která se umístila v americkém Top Ten. Titulní

skladba alba, s totožným názvem (nesprávně známá také jako Now You're
Messing With A Son Of A Bitch, posloužila jako základní hudební moment, na
který vsadila rocková rádia 70. let a objevila se také na albu The Spaghetti Incident od Guns N' Roses.
Traduje se, že zpěvák GNR Axl Rose
začal používat svůj pověstný ječák
poté, co ho jeho kytarista Izzy Stradlin
slyšel zpívat ve sprše vysoko položeným hlasem právě skladbu Hair Of The
Dog. Tento styl zpěvu Izzyho údajně zaujal natolik, že Axlovi doporučil ho používat i při vystoupeních s kapelou.
Nazareth patří k pionýrům
Hard&Heavy kapel. Už od svého založení v roce 1968 vyčnívala po boku kapel jako jsou Led Zeppelin, Deep Pur-

ple a Black Sabbath a to dost výrazně v
rámci scény tvrdé rockové hudby.
Nazareth prodali něco přes 60 milionů nosičů po celém světě. Dá se tedy
říci, že ve svém žánru patří k těm nejposlouchanějším. Za připomenutí stopjí, že písně Love Hurts a Dream On,
které se zařadily mezi 100 nejlepších
skladeb všech dob v žebříčku prestižního časopisu Rolling Stone

Nazareth
Host: Keks, Michal Šindelář
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 11. srpna, 18:00 hodin
Vstupné:
790 Kč v předprodeji, 890 Kč na místě
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rockové hity

Do kraje se opět vracejí
The Sweet s Andy Scottem

D

o České republiky se vrací už poněkolikáté slavná britská glamrocková formace The Sweet. Skupina se proslavila v 70. letech v sestavě Brian Connolly, Steve Priest, Andy
Scott, Mick Tucker a patřila k hlavním
protagonistům rockové éry vedle Davida Bowieho, T Rex, Slade, Alice Coopera, Gary Glittera a Kiss.
Založení The Sweet se datuje do
roku 1968 a zanedlouho se hity kapely
začaly pravidelně objevovat na špici
světových hudebních žebříčků. Slavnými se staly písně Funny Funny,
Block Buster, Hell Raiser,The Ballroom Blitz,Teenage Rampage,Turn It
Down, Fox On The Run a Love Is Like
Oxygen.
The Sweet se představí v aktuální sestavě: Andy Scott, Bruce Bisland, Tony
O'Hora a Peter Lincoln. Nestorem kapely je kytarista Andy Scott. Nastoupil do
skupiny v roce 1970, dva roky po jejím
založení, a stal se členem nejpopulárnější sestavy. Během kariéry vydal i několik sólových singlů.
Hosty budou na koncertu muzikanti
z kapely Turbo. Projekt poprockové
kapely, která bude velice dobře zvládat muzikantské řemeslo a navíc nabídne lidem pořádnou show začal zaměstnávat šedou kůru mozkovou
textaře a manažera Ládi Vostárka už v
roce 1980. A že šlo o nápad, který není
na pár let, je jasné dodnes, kdy kapela
hraje svým příznivcům skladby jako
Chtěl jsem mít či Láska z pasáží a Díky
já jdu dál.
Dramaturgickým osvěžením bude zařazení norimberské kapely Brunhilde.
Ta představí své druhé album Behind
My Mind. Kritika označuje zvuk kapely jako chytlavý, nervózní, divoký a
oduševnělý, album jako hardrockový
granát. Koncert tak zpestří hlas zpěvačky, která si říká Caro. (šor)

ák Pete Agnew. Foto: archiv skupiny

Nestorem kapely The Sweet je kytarista Andy Scott. Foto: MAFRA

The Sweet
Host: Turbo, Brunhilde
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 14. července, 18:00 hodin
Vstupné: 590 Kč v předprodeji,
750 Kč na místě

Díky bohu za Love Hurts, říká basák Agnew

Na koncertu Nazareth nemůže kromě
novinek chybět průřez hity této kapely a mezi nimi pro kapelu ikonická
skladba Love Hurts. O jejím vzniku hovořil s MF DNES loni baskytarista skupiny Nazareth Pete Agnew.
Nelitovali jste nikdy, že váš největší hit je „jenom“ cover?
Když uděláte coververzi pořádně, tak
je trochu vaše. Po pravdě, vy jste novinář a víte, že to je cover. Když se budete ptát běžných lidí, pro ně to je písnička Nazareth. Ale povím vám – sakra
bych si přál, aby byla.
Jak vlastně došlo k tomu, že jste v

roce 1975 natočili patnáct let starou skladbu od Everly Brothers?
Vždycky jsme dělali písničky někoho jiného, pokud se nám líbily. Love Hurts
byla skvělá, pouštěli jsme si ji na
cestách v dodávce a tak.
A v těch dobách jste museli vybrat
jednu píseň z alba jako singl a ještě další dát na jeho B stranu. Ta nemusela
ani na albu vyjít. My jste takhle udělali
Love Hurts a ve Spojených státech se
tak líbila, že ji zařadili na desku. Díky
bohu za to.
Takže jste nečekali, že to bude hit?
Vůbec. Ani jsme neplánovali, že Love

Hurts bude na desce. Nicméně myslím, že ta písnička byla tak slavná díky
zpěvu, který je dost vysoko, popravdě
výš, než by náš zpěvák Dan McCafferty chtěl. Ale byli jsme spolu na kamarádově svatbě, zbytek kapely nechali ve
studiu a oni k ní nahráli základy ve vyšší tónině. Kdybychom v tom studiu zůstali, nikdy by to takhle neznělo.
Jaké to je být posledním zakládajícím členem?
Vystřídali jsme hodně složení a všechna mě bavila, ale vyměnit hlavního
zpěváka, to je velký krok. Nicméně
náš nováček Carl Sentance je skvělý,

publikum ho má rádo a dostává i dobré recenze. Takže já jsem spokojený.
Chystáte další album?
Jasně, máme přece nového zpěváka. S
každou novou sestavou kapely jsme
udělali jednu nebo dvě nahrávky. A
rád bych v tom pokračoval.
Měl jste v 60. letech pocit, že se kapela dočká nového tisíciletí?
Vůbec ne. Na to tehdy nepomýšlel nikdo. Jsem samozřejmě rád, že to tak
dopadlo, ale v sedmnácti jsem neměl
páru, že tady budeme ještě v sedmdesáti.
— Václav Hnátek
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Hudební léto

V podhradí vysvitne hvězda
jménem Marie Rottrová

V

polovině června potěší tisíce
svých příznivců jedna z mála
opravdových hvězd tuzemské
populární hudby, Marie Rottrová. Už dvakrát se rozhodla přestat zpívat. Pokaždé se ale na pódium
opět vrátila, a to k velké radosti svých
fanoušků. Díky tomu také mohla loni
odezpívat největší koncert své kariéry,
kdy vyprodala pražskou 02 arenu.
Své časem i přízní posluchačů prověřené písně i novější skladby představí
zpěvačka v Lokti v doprovodu hudebníků kapely Neřež, se kterými spolupracuje.
Dohromady je svedla zvláštní souhra
náhod. Zdeněk Vřešťál se potkal s Marií
Rotrovou u jejich společné daňové poradkyně. Chtěla si zazpívat v Lucerně
na vlastním koncertě, stejně jako Pavel
Bobek, jemuž to právě Vřešťál zajišťoval. „Říkal jsem dobře, ale nejdřív uděláme desku a k ní turné. A od té doby
jsme spolu začali hrát,“ vzpomínal
před lety při koncertu v Litomyšli.
V repertoáru má texty Jaroslava Wykrenta (Lásko, Řeka lásky), Jaromíra
Nohavici (Lásko, voníš deštěm, Lakomá) či Jiřiny Fikejzové (Markétka, To
mám tak ráda) si s ní fanoušci na koncertech zpívají desítky let. A v jejím repertoáru jsou i sklaby od hudebníků z
Neřež (Já lítám, Prstýnek.)
Muzikanti jí dál písničky nabízejí, ale
zpěvačka vybírá opatrně. „Jsem strašně vybíravá, hlavně na texty jsem přísná. Jakmile mi něco nesedí, nechci to
zpívat. Každou chvíli se mě někdo ptá,

Marie Rottrová Sedmnáctého června zazpívá pod loketským hradem. Foto: Lenka Hatašová, MAFRA
jestli chystám album. Ale dokud nedostanu písničku, do které se zamiluju,
nemám chuť. Jarda Wykrent kdysi prohlásil, že jsem mu víc textů odmítla,
než přijala, přitom od něj jich mám v repertoáru hodně. Jsem opravdu odmí-

Marie Rottrová
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 17. června, 20:00 hodin
Vstupné: 490 Kč v předprodeji,
790, 590 Kč na místě

Mig 21, Ztracený a Ďurica
P

říležitostí k oslavě radosti z muziky bude červnový koncert kapely
Mig 21, Marka Ztraceného a Adama Ďurici.
Kapela Mig 21 o sobě dává poslední
dobou vědět nejen písničkami, ale
také také zpěvníkem jednadvaceti vybraných písní. Je k dispozici hned v několika podobách. „Přinášíme jej v tištěné formě, ale i v podobě webové aplikace,“ uvedl pro MF DNES zpěvák Jiří Macháček. Aplikace se zpěvníkem je zdarma ke stažení na stránkách kapely.
Marek Ztracený ještě donedávna vystupoval jako zpívající klavírista. S vy-

tačka,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz. Přestávku si dala v roce 1988,
kdy se vdala do Německa, a před pěti
lety, kdy si potřebovala odpočinout.
Loni v létě se po desetiletém vztahu
vdala za Milana Říhu. (šor)

Termiti Loket: 20 let
Alkehol, Morčata
na útěku a další...

Mig 21, Marek Ztracený,
Adam Ďurica

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 2. června, 18:00 hodin
Vstupné: 490 Kč v předprodeji,
550 Kč na místě

Jiří Macháček S Migem 21 zazpívá v
Lokti 2. června. Foto: M. Klíma, MAFRA

dáním poslední desky se chytil kytary
a akordeonu.
Devětadvacetilý Adam Ďurica patří
mezi současné úspěšné slovenské hudebníky. Tomuto hráči, skladateli a
producentovi učarovala zase mandolína. (šor)

kde: amfiteátr Loket
kdy: 2. září, 13:00 hodin
vstupné: 250 Kč v předprodeji,
350 Kč na místě,
děti do 15 let zdarma
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Miro Žbirka se vrací

P

Čiže ste husličky
čije? Odpoví
Redl a Hradišťan

řísloví o tom, že nelze dvakrát
vstoupit do jedné řeky, má jednu výjimku. Jsou jí koncerty
Miro Žbirky v areálu pod loketským hradem. Příjemnou atmosféru, prosycenou jak známými hity,
tak zajímavými novinkami, nabídl v Lokti v roce 2012 v doprovodu symfoniků.
O dva roky později čekal návštěvníky
stejně skvělý zážitek, jen s tou změnou,
že hosty byly členové beatlesovského re-

iže ste husličky čije, kdo vás tu zanechal, zeptá se jako před lety
Vlasta Redl. Spolu s textem písně
se vrátí skladby z doby více než před
dvaceti lety, kdy vzniklo album nesoucí
jen jména interpretů nazvané „Vlasta
Redl - AG Flek, Hradišťan - Jiří Pavlica. V
zremasterované podobě se druhým
rokem vrací pod názvem Vandrovali
hudci.

Katarína Knechtová Foto: archiv K.K.

Vlasta Redl Foto: Luděk Peřina, MAFRA

vivalu. Letos se chystá do amfiteátru potřetí, tentokrát opět s Katarínou Knechtovou, známou hity jako Spomaľ či Za tebou. Nově se jako host přidá herec, zpěvák a muzikant Ondřej Ruml.
Hosté se mohou těšit na nové skladby
z alba Miro natočená ve slavném studiu
Abbey Road. „Každá skladba – od „odr-

Zazní i nové věci, jak na tom trval Jiří
Pavlica. A Vlasta Redl k tomu dodal:
„Doopravdy jsme si plácli až po soustředění obou kapel, kdy jsme nazkoušeli
část nového repertoáru,“ řekl redaktorce Kláře Kubíčkové pro iDNES.cz.“ Co
posluchače v programu vandrovali hudci čeká? „Zazní novinky, kterými se

Ondřej Ruml Foto: archiv O.R.

Jiří Pavlica Foto: Michal Klíma, MAFRA

hovačky“ Girl In The Middle po koncentrované emoce v závěrečné baladě Fair
Play – s dalším poslechem odkrývá nečekané vrstvy. All My Days je pak jednou z
nejsilnějších skladeb, které kdy Žbirka
během své kariéry napsal,“ napsal pri
iDNES.cz Honza Vedral, hudební publicista a autor publikace Miro Žbirka Zblízka. (šor)

bude prezentovat jak Hradišťan, tak
Vlastova skupina, dále pak novinky, které jsme připravili pro obě kapely, a písně z původního alba. Bude Vandrovali
hudci, Husličky, Vlaštověnka, Žlutava,
Smrti a další, to by nám skalní příznivci
asi neodpustili,“ shrnul Pavlica. (šor)

Č

Vandrovali hudci

Jiří Pavlica a Hradišťan
a Vlasta Redl s kapelou

Miro Žbirka
Katarína Knechtová,
Ondřej Ruml
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 26. srpna, 18:00 hodin
Vstupné:
650, 550 a 470 Kč v předprodeji

Miro Žbirka Zpěvák se chystá opět do Lokte. Foto: Marek Podhora, MAFRA

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 3. června, 19:00 hodin
Vstupné:
450 Kč sektory B + C
520 Kč sektory A + D
590 Kč sektory E, F, G, H, I
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Hudební léto

Co se stane, když se rozzlobí
královna? To zjistí Verunka

N

ovinkou letošní hudební sezony v Lokti budou dva muzikály zaměřené na dětské publikum. Jedním z nich je Kapka
medu pro Verunku. Uvádí ho
Divadlo Hybernia.
Tvůrci ho charakterizují jako původní pohádkový, výpravný příběh o lásce, přátelství, o modré planetě a o
tom, jak to bylo a nebo mohlo být dál v
království Popelky, Zlatovlásky a
Hloupého Honzy.
V muzikálu se představí Kamil Střihavka, Martina Pártlová, David Gránský, Ivanka Korolová, Míša Sejnová,
Míša Nosková, Felix Slováček jr., Peter
Strenáčik či Mirek Hrabě.
Vzhůru na pohádkový ostrov
Příběh se odehrává se na pohádkovém
ostrově, kde vedle sebe žijí tři království známá z pohádek:
Honzovsko - vzniklo před léty, když
Honza přezdívaný „Hloupý“ přemohl
draka a vzal si princeznu. Byl koruno-

Kapka medu pro Verunku.
Foto: archiv Divadla Hybernia

ván na krále a na pohádkovém ostrově
založili s královnou království věnující
se hlavně zemědělství. Dnes, po dvaceti letech úspěšného panovaní, mají
syna Honzu, zkušeného zemědělce a siláka, který by měl brzy převzít po otci
vládu.
Zlatovláskov - vznikl když Jiřík za podivných okolností získal princeznu Zlatovlásku. V současnosti mají nejen
krásnou dceru Verunku, ale i prosperující království, bohaté na lesy.
Popelkov - založení tohoto království spadá do doby, kdy princ Miroslav
našel svou Popelku pomocí neskutečně malého střevíčku. Dnes mají chytrého syna Mirka a úspěšně tu vyrábějí
-co jiného, než střevíčky a šaty co se
vejdou do oříšku. Za všechno hovoří
hymna tohoto království, která začíná
slovy: „U nás se nám dobře daří, u nás
se nám dobře žije...“
A pak je tu ještě jedna část ostrova –
území nazývané Království Královny
přírodních sil. Vládne tam tajemná krá-

lovna, kterou nikdy nikdo neviděl, ale
každý o ní slyšel, a její poddaní pečují
především o vzduch, zemi a vodu na
celém pohádkovém ostrově. Obyvateli
jsou víly, skřítci, vodníci, čerti, ježibaby, bludičky a další pohádková havěť.
Království žijí vedle sebe v míru, spolupracují, pomáhají si a obchodují, ale
trochu zapomínají na čistotu životního
prostředí. Princové by se měli ženit,
ale nevěsta je jenom jedna, což na jinak klidném mírumilovném pohádkovém ostrově způsobí obrovský mezinárodní konflikt. A pak se to všechno stane: Královna přírodních sil se rozzlobí.
A jak to dopadne? To zjistí ti, kdo přijdou.

Muzikál
Kapka medu pro Verunku
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 8. července, 21:00 hodin
Vstupné: 650, 590, 490, 390 Kč

Ferda Mravenec zkusí vysvobodit Berušku

Foto: archiv Divadla Hybernie

N

a motivy pohádek Ondřeje Sekory připravili producenti a autoři
muzikál Ferda Mravenec, který z
prostor pražského Divadla Hybernia
míří do prostor pod širým nebem.
Je plný hudby Leška Wronky, který
stál za objevem Ewy Farné, návštěvníky čekají taneční čísla, vizuální efekty a
nápadité scény.

Ferda se vydává vstříc různým dobrodružstvím, prožije napínavá dramata,
nechybí ani milostná zápletka a komické prvky ani akrobatická vystoupení.
„Vlastně to není novinka, napsal jsem
ho asi před dvaadvaceti lety v Těšínském divadle a dodnes se tam hraje,
mají už přes pět set repríz. Je tedy prověřené, že na děti i jejich rodiče fungu-

je,“ uvedl Wronka pro iDNES.cz. Jak doplnil, libreto, které napsala Iva Peřinová, je výběr z knížek o Ferdovi. Je tam i
scénka, kde jde Brouk Pytlík s Beruškou vysvobodit Ferdu ze spárů mravkolva, což je choreograficky něco jako
kung-fu. Ferdu hraje Vojta Drahokoupil, známý ze skupiny New Element, Berušku ztvární Andrea Gabrišová. (šor)

Akce pro rodiny s dětmi
Radovánky s muzikálem
Ferda Mravenec
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 19. srpna, 15:00 hodin
Vstupné:
490 Kč (děti), 690 Kč (dospělí)
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Letecký den v Chebu
N

ebe plné podívané na odvážné
muže pilotující historická i moderní letadla a areál letiště plný
zábavy. To vše nabídne Letecký den
v Chebu. Komu nevyjde návštěva v
sobotu 23. června, může tentýž program vidět o den později.
Co se také chystá? Vystoupení Armády ČR s letouny Jas 39 Gripen a
L159 Alca doplní program plný špičkové letecké akrobacie, historických
letounů, kluzáků, vrtulníků a dalších
strojů. Atraktivní leteckou show doprovodí i pozemní program s ukázkami vojenské a hasičské techniky. Připraveny jsou i lety pro veřejnost.
Skupině German Historic Flight
představí divadlo plné leteckých soubojů, hořících letadel a náletů se
spoustou pyrotechniky se šesti letadly té doby navodí věrnou atmosféru.
K vidění budou legendy 2. sv. války
jako Spitfire, Jak-3 budou doplňovat
další stroje tohoto období Stinson,
Kaydet a Harvard. Chybět nebude ani
akrobacie Petra Kopfsteina. Akci pořádá Ultralight Club Cheb. Podrobnosti najdete na webových stránkách
www.letistecheb.cz. (kvr)

Letecký den 2017
Oslavy 100 let Letiště Cheb
Kde: Letiště Cheb
Kdy: 24. a 25. června, 9:00 - 18:00
Vstupné: v předprodeji na 1 den:
210 Kč (dospělí), 60 Kč (děti 6-16 let)
na místě na 1 den:
250 Kč (dospělí), 80 Kč (děti 6-16 let)
Děti do 6 let, senioři nad 70 let, držitelé ZTP: zdarma

Přiletí do Chebu Vlevo nahoře letoun P51 a dva JAS 39 Gripen, vlevo uprostřed Beech Expeditor, vlevo dole Jak3 a Spitfire
a vpravo letouny z formace Flying Bulls. Foto: archiv ULC

Fešáci slaví padesátku, je na co vzpomínat

S

kupina Fešáci vznikla před padesáti lety, už brzy po založení se stala
v tuzemsku uznávanou bluegrassovou skupinou. Později začala skupina
hrát i jiné styly country hudby. Jak to od
počátků po dnešek vlastně bylo, není
třeba dlouze popisovat, lepší je si to rovnou poslechnout na výročním koncertu. V úvodním hodinovém bloku pojmenovaném Rekonvalescence, zazní zazní
od 16:00 písně Jindřicha Šťáhlavského.
Od 17:20 do 18:30 nastoupí formace Michal Tučný Revival, která je poctou nejslavnějšímu členovi Fešáků. V bloku od
19:00 do 20:10, nazvaném Cadillac, za-

zní písně někdejšího člena kapely Pavla
Brümera. Finále pak bude od 20:30 do
22:00 Fešákům a jejich hostům. Tedy
Janu Turkovi, Tomáši Linkovi, Robertu
Mouchovi, Jindřichu Malíkovi a dalším
veteránům české country. (šor)

Fešáci
Jubilejní koncert - 50 let

Fešáci Foto: archiv skupiny

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 25. srpna, 16:00 hodin
Vstupné:
370, 470, 550 Kč v předprodeji

