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Nautica a Jiří Černý zavzpomínají na Karla Kryla
Cyklus 25 ro(c)ků bez opony tentokrát připomene klasika českého folku – Karla Kryla. Dnešní rok přinese dvě jeho kulatá výročí

VÍTĚZ letošní Dětské porty je jablonecká kapela Nautica. Foto: Michael Firman

Co jsem se snažil dodržet, je
důraz na text a určitá výrazová prostota,“ vysvětlil Jan
Krajník.

Veličenstvo kat
VZPOMÍNKY na písničkáře, básníka, novináře, výtvarníka a hlavně ČLOVĚKA Karla Kryla doprovodí v pořadu Jiří Černý fotografiemi a zvukovými záznamy. Nestárnoucí Krylovy písně zahraje mladá kapela Nautica.

VZPOMÍNKOVÝ
VEČER
HANA LANGROVÁ

Jablonec nad Nisou, ČR –
Přesně před dvaceti lety Česko zarmoutila zpráva o úmrtí
písničkáře a básníka – Karla
Kryla. Jablonec si připomene
tuto osobnost na vzpomínkovém večeru zítra 4. března
v koncertním sále Základní
umělecké školy. Akce startuje

v 18 hodin.
Na hudebního barda zavzpomíná publicista a jeho
osobní přítel Jiří Černý. Oba
muže pojilo dlouholeté přátelství. Ač to nebyl bezproblémový vztah, přetrval i po čas
Krylova dvacetiletého exilu
v Bavorsku.
„Připadal jsem si spíš jako
Karlův mladší bratr, neustále
mě poučoval…“ smál se Černý. Kdyby v dubnu před dvaceti lety nezemřel, slavil by letos na jaře sedmdesáté narozeniny. „A oslava by to byla

jistě bujará, protože takové
měl Karel Kryl rád“ dodává Jiří Černý.

Rozšířená aranžmá
Nestárnoucí Krylovy písničky v hudebním bloku pak
předvede živě kytarista Jan
Krajník se skupinou Nautica.
„Zahrajeme sedm věcí.
Aranžmá jsme mírně rozšířili, ale myslím, že by nebyla
dobrá cesta snažit se dodržet
Krylovu úspornost. Když dva
dělají totéž, není to vždy totéž.

Kapela si připravila sedm
Krylových písní, většinou
z desky „Bratříčku, zavírej
vrátka“: Karavana mraků,
Veličenstvo kat, Jeřabiny,
Kotva a kříž, Bratříčku, zavírej vrátka, Habet a Pasážová
revolta.
Mladí muzikanti v kapele
se přiznali, že Kryla znali spíše okrajově, ale díky nácviku
jeho skladeb se teď o tomto hudebníkovi dozvídají více.
„Než jsme začali zkoušet,
Karla Kryla jsem skoro neznala. Jen Morituri te salutant. Teď už si jeho písně pouštím i sama doma. Nejvíce se
mi líbí Veličenstvo kat. Basa
příliš těžká není, ale asi budu

hrát z not,“ smála se nejmladší členka kapely baskytaristka Radka Bělíková.
V sedmdesátých letech byly
Krylovy písně mezi mládeží
velice populární. To, že dosáhl
takové popularity bez mediální propagace, je naprosto unikátní.
„K výuce využívám Krylovy písně jen vzácně. Pouze
u opravdu schopných žáků.
Většina jeho písniček sice není těžká na zahrání, ale je náročná hlasovým rozsahem a
výrazem. Nechci je používat
jako etudy. Některá hudba se
pro výuku začátečníků prostě
nehodí. Když například slyším, že se třída ZŠ při hodině
zpěvu rozcvičuje na Yesterday od Beatles, je mi trapně,“
dodává hudební pedagog Jan
Krajník.
Karel Kryl byl hlavní představitel
československého
protikomunistického
pro-

PUBLICISTA Jiří Černý.
testsongu v letech 1963–1989.
Po Sametové revoluci byl zřejmě zklamán vývojem společnosti. „Vždy tvořil protipól
k
oficiálním
mediálním
hvězdám. Z tohoto hlediska mi
připadá nevhodné, co se na něj
chystá v Lucerně. Ale je to
otázka vkusu,“ uzavřel Krajník.

Zabiják Machette má Krylovo výročí teď Toaletní povídky nás
fakt dobrej životopis připomene 2CD
chtějí dobře pobavit
AKČNÍ KOMEDIE
ČR – Humorně nekorektní.
(Od)vážně k neuvěření. Dost
zábavná. Pěkně zběsilá. Fakt
rychlá. Drsná. Likvidační.
A ovšem také hodně, hodně
krvavá. Až hororová. Má P-15.
Ano, právě taková je akční
komedie „Machete zabíjí“, pokračování příhod mexického
lidového hrdiny Mačety. Sval-

natého dlouhovlasého podmračeného chlápka drsného
už od pohledu, před kterým na
sto procent zavřete svůj dům
i dcery a jídlo mu radši dáte
s sebou ven na ulici. Jasně že
jenom „pro jistotu“. Vždyť on
nekouše, jen zabíjí...
Akční thriller „Machete
zabíjí“ (Rusko, USA 2013, v ČR

Magic Box 2014, na Blu-ray
i DVD, český zvuk 5.1, 105 minut, bez bonusů) točil Robert
Rodriguez a soupeřil tak s loňským Tarantinovým kasovní
trhákem „Nespoutaný Django“. I ten má moře hlášek a krvavý humor, ale přeci jen je
trochu sofistikovanější.
Předností dvojky Machete
je fakt, že zde řada charakterních herců i zpěváků hraje
hajzlíky a proto i umírají. Často s úsměvem na
rtech, ale poslední
se vždycky stejně
směje Machete!
Prezident USA
(Charlie Sheen =
Carlos
Estevez)
nařídí Machetovi
(Danny Trejo), aby
zachránil svět před
raketami šíleného
výstředního milionáře (Mel Gibson).
Ve hře je též odměna za mexického
banditu, suma tak
tučná, že pro ni
kdokoli chce udělat cokoli. Nezaváhá ani drsný lovec
odměn (Lady Gaga
v řadě převleků a
masek) s pistolí
s tlumičem, která
hřmí jako kanón.
Mačetova mačeta
je proklatě ostrá,
ale nejen on seká
hlavy na potkání.
Mexické prostitutky mají fest
výbavu včetně rotačních mini
kulometů v podprsenkách...
Machete se sveze tunelem
pod ostře střeženou hranicí
USA - Mexiko a letí i na raketě
středního doletu. Zkrátka jízda nesmírná téměř vesmírná.
Ale ne téměř, i do vesmíru se
Mačeta dostane. A tam... (dts)

Představí jeho písně česky, polsky i německy
BUDE UNIKÁTNÍ
ČR – Solidarita. Tak se jmenuje 2CD s nikdy nezveřejněnou nahrávkou koncertu Karla Kryla z Mnichova roku 1982.
Kryl jím podpořil polské hnutí Solidarita, firma Supraphon vydá toto unikátní
dvojalbum v pátek 21. března.
„Pod prostým názvem Solidarita nabídne nový archivní
objev 22 písní s poprvé vyda-

nými Krylovými českými,
polskými i německými verzemi jeho songů,“ uvádí Vladan
Drvota ze Supraphonu.
2CD vyjde v rámci Roku
Karka Kryla (*12. dubna 1944,
Kroměříž / † 3. března 1994,
Mnichov). „70 nedožitých let
a 20 od předčasné smrti jsou
příležitostí k připomínce naší
písničkářské legendy! Zdánlivě vše již bylo vydáno a slyšeno, a přece je dál šance na objevy. Archiv Karla Kryla po-

skytl Supraphonu nikdy nevydané nahrávky,“ říká.
Mnichovský koncert z roku
1982 je průnikem Krylova repertoáru ze 60. a 70. let, doplněný o novinky z počátku 80.
Budou zde notoricky známé
hity typu Bratříčka či Anděla,
ale i více než 20 pro tu příležitost vybraných songů s mimořádnou posluchačskou intenzitou: slyšet Jeřabiny,
Varhany v Olivě či Dědicům
Palachovým v česko-polské
verzi je zážitek. Převážná
většina z těch
22 písní je česky,
některé
napůl a jiné
zcela polsky,
čtyřikrát se
objeví němčina, třikrát bez
české předlohy. Kryl se
představuje
v mnoha písničkářských
podobách. Je
politický,
sentimentální, zadumaný,
žertovný
a
ironický. Jeho spojovací
komentáře jsou zacílené a
vtipné, blok „federalizační poezie“ i po těch letech neodolatelný. Je to Kryl na pomezí jazyků i občanství, vždy připravený písničkami a povídáním
povzbuzovat lidi vyhnané bolševikem mimo vlast,“ dodává
Vladan Drvota.
Zvukově velmi kvalitní záznam v bookletu 2CD doprovodí fotografie a také fundovaná poznámka Krylova knižního editora Jana Šulce. (red)

PRO LEGRACI
Praha – Kniha „Toaletní povídky“ Olivera Buriana, to je
11 povídek o přátelství i zášti,
lásce i nenávisti, o zlobě i dobru – o životě. „Prožil, zažil a zaznamenal je svěžím jazykem
a s naprostou otevřeností i
v oblasti erotických scén Oliver Burian,“ uvedla Jana Semelková z nakladatelství J a
S, které Burianovu
knihu vydává .
„Toaleta může být
krásný a nadýchaný
úbor ženy, který potěší smysly. Toaletní
voda nádherně voní,
kéž by vám takto i mé
povídky voněly. Toaleta může být místo
plné ošklivých věcí a
i ty v mých povídkách najdete, protože je život přináší,“
říká o své knize autor (ročník 1954), který prožil dětství
v Praze na Letné. Jako aktivní hokejista
hrál ve Spartě i Slávii, v Dukle Liberec,
Škodě Plzeň či ve Slovanu Ústí.
„Cílem knihy je
pobavit. Skončí-li na
toaletě, a třeba v těch
chvílích někdy těžkých, jindy krásně
sametových, po ní sáhnete,
abyste si zpříjemnili tu intimní chvilku, budu poctěn,“
vyznává se spisovatel.
„V knize poznáte svět hokeje, golfu i horolezců, projedete se na lyžích, projdete se
Prahou a navštívíte i místa,
kam byste se radši dostat nechtěli: třeba na policejní vyšetřovnu či na venerologické

oddělení nemocnice. Působivé příběhy vás zavedou do doby dnešní i minulé s otevřeností zcela neobvyklou.“ slibuje Jana Semelková.
Autor vystřídal více povolání. Mezi jeho životní vášně
stále patří sport, literatura,
hudba, film a divadlo. A jak
ostatní vnímají jeho tvorbu?
„Oli, Očkování mě dostalo
40 let nazpátek, sliby věčných
lásek s holkama, který to mož-

ná v té chvíli myslí vážně a ty
stejně podvědomě tušíš, že to
bude jinak. Postpubertální
duši mučí představy, co kde
dělají. Popsal´s to skvěle, výborná povídka. Vykašlal jsem
se včera večer na Borgii, syfilis byl zajímavější, než ta jejich travičská partička,“ řekl
nadšeně Ondřej Soukup, český hudební skladatel.
(dts)

