
Příští léto přijedou
Depeche Mode
Paříž – Ještě neznají název
nové desky, ale už teď vědí:
příští rok zahrajeme v Česku.
Konkrétně v úterý 23. čer-
vence v pražském Edenu. Prů-
kopníci elektronické muziky,
britská kapela Depeche Mode
se k nám tak vrátí po čtyřech
letech.

Depeche Mode patří k za-
hraničním kapelám s nejsil-
nější fanouškovskou základ-
nou u nás. Poprvé hráli v teh-
dejším Československu už
v roce 1988. „Hraní za želez-

nou oponou, v Budapešti, Pra-
ze nebo Varšavě, pro nás ne-
byla levná záležitost, ale cítili
jsme se povinováni vůči
množství fanoušků, které
jsme si tam získali,“ prozradil
na úterní tiskové konferenci
v Paříži Andrew Fletcher.

Turné Depeche Mode k plá-
nované nové desce začne
7. března v izraelském Tel
Avivu a skončí 29. července
v běloruském Minsku. V Pra-
ze se tak Britové zastaví
takřka na konci šňůry. (ol)

Státní cenu má
Ivan Wernisch
Praha – Státní cenu za lite-
raturu dostane básník a edi-
tor Ivan Wernisch. Včera to
oznámila ministryně kultury
Alena Hanáková. Cena za pře-
kladatelské dílo poputuje do
rukou romanistovi Vladimí-
ru Mikešovi. Cenu minister-
stva kultury za přínos v ob-
lasti divadla získá choreograf
Pavel Šmok, v oblasti hudby
klavíristka a pedagožka Zuza-
na Růžičková. Za oblast vý-
tvarného umění vybrala po-
rota historika umění, odbor-
níka na secesi Petra Wittli-
cha a za přínos architektuře
ocení Emila Přikryla.

Ceny předá ministryně kul-
tury laureátům dnes večer v
Národním divadle, záznam z
ceremoniálu uvede Česká te-
levize. (čtk)

Gympl:
střízlivění
Praha – Napětí v seriálu Gym-
pl s (r)učením omezeným ros-
te. Eva si po odchodu ředitele
vychutnává pozici zastupující
ředitelky. Rozhodne mimo ji-
né, že se studenti nezúčastní
výběrové soutěže muzikálů,
prioritou má být nahrávání
s dirigentem Jandourkem.
Studenti se vzbouří a jsou od-
hodláni absolvovat obojí. Když
se Eliška dozví, že mají na své
straně i Vladimíra, spěchá na
vystoupení. Fakt, že se Vladi-
mír rozhodl podstoupit léčení,
ji přiměje změnit plány. Ozná-
mí Jandourkovi, že s ním do
Prahy neodejde. Dívejte se dnes
ve 20.20 na TV Nova. (kul)

Do říše Manitou
Praha – Národní muzeum zve
fanoušky mayovek do Náprst-
kova muzea. Dnes tu otvírá vý-
stavu Po stopě Karla Maye a od
14 do 20 hodin pořádá indián-
ské odpoledne (indiánský ta-
nec, týpí, osadnický povoz), jež
zakončí průvod Prahou. (kul)

KRÁTCE

Taylor Swiftová má
novinku Red
Praha – Americká zpěvačka
Taylor Swiftová se po dvou le-
tech vrací s novou deskou. Na
evropský trh uvedla čtvrté
studiové album Red. (kul)

Mám radost z pozitivní nálady filmu
S fotografem a režisérem Adolfem Zikou o dokumentu Země česká, domov Tvůj!, který poběží týden v kinech
JANA PODSKALSKÁ

Praha – Zpráva o naší zemi.
I tak by se mohl jmenovat stři-
hový dokument Země česká,
domov Tvůj!, který Adolf Zi-
ka dnes představí v pražském
CineStaru na Andělu a který
až do konce měsíce poběží v ki-
nech sítě CineStar. Výběr
z příspěvků, které o sobě i ži-
votě v Česku natočili ama-
térští i profesionální filmaři
letos 11. května, ukazuje lec-
cos z naší povahy, životního
stylu i nálad.

Jste spokojen s tím, kolik lidí se
do projektu zapojilo?

Ano. Obdobného projektu
Ridleyho Scotta A Day in a Li-
fe, který běžel před časem u
nás v kinech, se účastnilo 400
tisíc lidí. Nám se sešlo pět set
příspěvků, to je podle mě vel-
mi slušný výsledek. Viděl
jsem zhruba dvě stě hodin
a věřte, že se bylo na co dívat.
Zaznamenali jsme hlavně
kladné postoje a pocity – to nás
upřímně překvapilo. Přestože
s naší politikou řada lidí
vesměs moc nesouhlasí a jsou
z ní otrávení, dokážou ctít ro-
dinu, lásku a humor. Kromě
jednoho Moraváka, který se
ostře vymezoval vůči Če-
chům, šlo o dobré vyznění.
Měli jsme z toho všichni velmi
příjemný pocit. Tahle nálada
určuje celý film.

Shodovaly se vaše představy
o filmu s názorem střihače
Aloise Fišárka?

Hádali jsme se, to ano. Strá-
vili jsme ve střižně skoro dva
a půl měsíce. Každý z nás měl
určitou představu, já třeba
prosazoval rychlejší tempo.

Ale nakonec jsme se vždycky
dohodli. Našli jsme v materi-
álech i shodné motivy a růz-
né symboly – aniž se natáče-
jící o tom předem dohodli.
Třeba motiv dítěte nebo kru-
hu.

Na plátně se často objevují lidé
s tetováním. Byl to záměr, nebo
realita, jež dorazila do střižny?

Také nás to zarazilo. Ale by-
lo to tak. Asi se to nezdá, ale
stoupá řada lidí, kteří se ne-
chávají tetovat. Promítají do
výtvarných motivů své touhy,
pocity a podobně.

Jak lidé reagovali na otázky
ohledně národní hrdosti a sym-
bolů, které by případně měli
nosit na tričku?

To bylo jediné, s čím měla
většina problém a také ho na
kameru přiznala. Národní
symboly. Většina lidí nám
řekla, že jsou hrdí na své češ-
ství a mají rádi tuhle zemi,
vždycky ale potom následo-
valo nějaké „ale“. Poukazova-
li na českou závist, nadávání,
pasivitu.

Čeho si na filmu nejvíc ceníte?
Některých silných momen-

tů jako třeba návštěvy
u starého muže v domově dů-
chodců nebo záznamu porodu.
A pak té převažující nálady.
Dojmu, že to s námi není tak
špatné. Že nastupující gene-
race ví, co chce, a je pro nás no-
vou šancí. I proto jsem použil
ve filmu několikrát dětský
motiv jako symbol určité na-
děje. Češi mají rádi svou zemi
a to je dobře.

A vy sám?
Jsem rád Čechem. Proces-

toval jsem šedesát zemí, dob-
ře vím, o čem mluvím. Tohle je

to nejhezčí místo, kde mohu
žít.

Doporučil byste film všem di-
vákům napříč věkem?

Rozhodně. Myslím, že se
týká nás všech. A dal bych ho
i jako povinnou součást škol-
ní výuky.

Ukázku z filmu
najdete na
www.de-
nik.cz/zeme
nebo po na-
čtení QR kódu
v mobilu

JAK ŽIJÍ ČEŠI. Adolf Zika (vlevo) natočil střihový dokument, poskládaný z názorů našich občanů na život u nás. Dnes má slavnostní premiéru
na Andělu a od zítřka ho uvidíte až do konce měsíce v kinech sítě CineStar. Foto: ZipoFilm

Elán: Náš cíl? Pořád chceme být nejlepší kapela na světě
ONDŘEJ LEINERT

Praha – Kapela Elán funguje
přes čtyřicet let. Přesto její
členové stále zažívají výji-
mečné chvíle. Jedna z nich je
čeká dnes. Koncert v pražské
Tipsport areně. „Bude to roz-
hodně největší show, jakou
kdy tahle země od českoslo-
venské kapely viděla,“ slibují
její členové v rozhovoru.

S Elánem jste začínali jako čtr-
náctiletí puberťáci už kolem
roku 1968. Dokážete si před-
stavit, že byste v současných,
pro vás už ryze profesionálních
podmínkách zahráli ještě živě ve
velké aréně nějakou píseň
z těchto dřevních dob?

Vašo Patejdl: Zrovna pís-
nička Já viem, kterou občas
hrajeme, je dost stará, dá se za-
řadit do našich začátků. A Ze-
lená myška nebo Semafor ta-
ky patří k těm, co už hodně pa-
matují. Takže nejde o tak ne-
reálnou představu.

Jaká jste tehdy, když vám bylo
patnáct, byla kapela?

Vašo Patejdl: Byli jsme
mladí, dnes už jsme jen pěkní
(usmívá se). Měli jsme tehdy
samozřejmě jen ty největší
ambice: dělat hudbu celý život
a být nejlepší kapela na světě.
Tvrdou manuální prací jsme
se snažili vydělat si na ná-
stroje, v podstatě to bylo tako-
vé budovatelské období.

Jožo Ráž: Ale nejlepší na
světě chceme být stále.

Podařilo se vám zahrát si
v Carnegie Hall. Byl to jeden
z okamžiků, kdy jste si řekli, že
jste se tomuto cíli přiblížili?

Vašo Patejdl: Byl to velký
zážitek. Ale dosáhli jsme také
třeba toho, že jsme v hudeb-
ních osnovách České a Slo-
venské republiky.

Jožo Ráž: I v rakouských.
Vašo Patejdl: Jak se jed-

nou dostanete do osnov, už vás
hned tak z paměti nevymažou
(usmívá se).

Nicméně zaujalo mě, že ačkoli
jste začínali ve zmíněném roce
1968, první desku jste vydali až
v osmdesátých letech…

Vašo Patejdl: Je pravda, že
v porovnání s dnešními mla-
dými kapelami nám to trvalo
déle, ale zas to taky déle vydr-

želo. Dnes není problém do-
stat se do studia a nahrát des-
ku, ale otázka je, jakou to má
váhu. Na Osmy svetadiel jsme

mohli vybírat ze spousty ma-
teriálů a to nám, myslím, hod-
ně pomohlo.

A která z těch desek, co přišly
po Osmém světadielu, je pro vás
srdcová?

Vašo Patejdl: Vedle Osme-
ho svetadielu, který to všech-
no nastartoval, je pro mě zlo-
mová i naše poslední deska
Anjelská daň. Cením si na ní,
že jsme za ty roky neztratili
chuť hledat v hudbě radost.

Před aktuálními koncerty jste
posluchačům dali příležitost
vybrat si pět písniček. Překva-
pilo vás, které zvolili?

Vašo Patejdl: Ani ne
(usmívá se). Kočku nebo Bo-
sorku chtějí lidé slyšet vždyc-
ky.

Čím bude pražský koncert, kte-
rý hrajete ve velké hokejové
hale, v Tipsport areně, výjimeč-
ný?

Ján Baláž: Budeme hrát
přes dvě hodiny, a i když ne-
chceme nic prozrazovat do-
předu, bude to rozhodně ta

největší show, jakou kdy tahle
země od československé ka-
pely viděla.

Vašo Patejdl: Ty vydržíš
hrát přes dvě hodiny? (Dobírá
si ho.) Je to šichta, jako když
jdete do dolu. Za koncert sho-
dím dvě, dvě a půl kila. Někdy
jsme hráli tak, že jsem měl
vzadu kyslíkovou bombu. Za-
hrát dobrý koncert není žádná
legrace, je třeba intenzivně
trénovat.

Hovoříte o největší show, jakou
kdy vaši fanoušci mohli vidět,
ale už se vám přece podařilo
hrát pro víc jak 70 000 lidí. Ně-
co podobného si v Česku mohli
vyzkoušet jen bratři Nedvědi.
Může být pro hudebníka vůbec
něco víc?

Ján Baláž: Měli jsme 80 000
plus 20 000, co stálo za plotem.
Ale dvakrát do jedné řeky ne-
vstoupíš a Letenskou pláň už
zastavěli. Pro tolik lidí asi už
hrát nikdy nebudeme, ale po-
řád můžeme dělat velké show.

VašoPatejdl:Tehdyjsmesi
pověděli, že všechno bylo dob-
ré, ale tohle byl asi vrchol.

ZPĚVÁK skupiny Elán, Jožo Ráž Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Cesty domů:
útěk, či safari
Praha – Václav chce začít no-
vý život. Bez Heleny a bez
Hamzíka. Musí Evě pomoct,
aby na něj zapomněla. Ro-
man se dozvídá, že jeho pří-
pad dostal na starost obávaný
prokurátor, který s ním ne-
bude mít slitování. Než jít do
vězení, to raději uteče někam
hodně daleko. Kači se roz-
hodne vypátrat svou rodinu.
Honza s Vejnarem řeší pří-
pad dívky, kterou srazil ná-
klaďák. Dívejte se dnes ve
20 hodin na seriál Cesty do-
mů na Prima family. (kul)

Support Lesbiens
vyrazili na turné
Praha – Kapela Support Le-
sbiens na turné po tuzem-
ských divadlech konaném k
20. výročí své existence nabí-
zí písničky s jinou atmosfé-
rou, než prezentuje na běž-
ných koncertech a festivalo-
vých vystoupeních.

„Všechno se bude hrát
rukama, ale chceme při tom
zachovat energii našich pís-
niček. Bude to o muzice, žád-
ná megashow. Po zkušenos-
tech z posledního turné, kdy si
už publikum chtělo sednout a

v klidu poslechnout muziku,
jsme zvolili komornější pro-
gram. Naši příznivci přece je-
nomstárnousnámiajsoutouž
často čtyřicátníci,“ řekl kyta-
rista a spoluzakladatel kapely
Hynek Toman.

Hostem výročního turné,
které se protáhne až do příští-
ho roku, kdy končí 15. února
v Divadle Bolka Polívky U22
v Uhříněvsi, bude zpěvačka
Tonya Graves. Doprovodí ji
klavírista Jan Andr, který bu-
de dalším hostem turné. (čtk)
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