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Nechte zpívat Mišíka, žádá
tričko. Bude k mání i v Ústí
40 let hraní s partou ETC... slaví Vladimír Mišík v úterý 27. ledna v Národním domě Ústí

TIPY DENÍKU NA VÍKEND

Klasici v Teplicích
i zábava k Hračkám
Teplické muzeum ukazuje unikátní sbírku
obrazů, to litoměřické zve děti na dílnu
DO MUZEÍ
Teplice, Litoměřice – Jako
ve slavné galerii si budete připadat v Jízdárně teplického
zámku na výstavě „České moderní umění 1922 – 1980“.

Zrzavý, Filla, Trnka

VRACÍ SE
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem – Vše souvisí
se vším, napadlo mě, když jsem
si přečetl v lednovém programu ústeckého Národního domu: „VLADIMÍR MIŠÍK &
ETC... a hosté – turné ETC
40“. Termín koncertu české
rockové legendy s kapelou je
úterý 27. ledna, 20.00.
„Mezi hosty se objeví ex
členové ETC... Olin Nejezchleba, Kubeš Klásek i Guma Kulhánek a možná i další.
Zájemci o koncert si musí pospíšit. Do prodeje šlo posledních 50 lístků z kapacity sálu
230 lidí k sezení,“ řekl Ivan Dostál, šéf Kulturního střediska
města Ústí. „Navíc Mišík
s ETC... tu nehrál čtyři roky.
Ústí ho vidělo jen v triu Čunderground,“ doplnil.

LEGENDA VLÁĎA MIŠÍK na koncertě, kde je mu nejlépe. Foto: Deník/Libor Plíhal
Českem a na severu Čech měl
rockově nostalgickou show na
Žatecké Dočesné. Záznam
koncertu ke Kuřeti letos vyjde
na DVD u 100PROmotion Šimona Kotka, mateřské agentury Mišíka s ETC... či Ebenů.

Nevztahuje se ale přímo k výročí ETC...,“ uvedl manažer
Šimon Kotek na dotaz Deníku.
Na začátky skupiny ETC...
ale vzpomíná ve své knize
„Housle tečka Hrubý“ houslista
Jan Hrubý, označovaný svého
času za „Mišíkova dvorního

Když nesměl zpívat
Loňskou podzimní novinkou
z časů, kdy se Mišík k radosti
mnohých po delší rekonvalescenci opět vrátil na koncertní pódia, je i tričko „Nechte zpívat Mišíka“. Odkazuje
na 80. léta, kdy měl Mišík za-

Adama podporuju

Vyjde DVD z Kuřete
Jinak je ale okolo Mišíka stále
živo. Loni mu vydal Supraphon
kompilační
album
„Vladimír Mišík: Královský
večer – Balady 1972 – 2010“,
jehož všech dvanáct písní se
do období čtyřiceti let ETC...
vejde. Cokoli z CD, jehož repertoár vybral zpěvák sám,
může během vzpomínkového
turné zaznít. I finální píseň
„Já a dým“, ač je starší. Vyšla
už v roce 1972 na legendárním
supraphonském albu skupiny
Flamengo „Kuře v hodinkách“. Na desce, ke které jel
Mišík s přáteli velké turné

také. ... Když jsme si ohřívali
polévky z pytlíku a konzervy,
které s pomocí nějakých ingrediencí vylepšoval gurmán
Vláďa Mišík, byl na nás pohled jako na hladové bezdomovce. ... Ten dům už dnes nestojí, zbourali ho kvůli narušené statice. Ale možná ta demolice proběhla z jiných důvodů. Vždyť už v době, kdy
jsme tam zkoušeli, to byla polorozpadlá budova považovaná za doupě. ... Spořádaným
lidem v okolí jsme byli spolu
s našimi příbramskými přáteli trnem v oku.“

Paganiniho“. Knihu už předloni vydalo nakladatelství
Galén, napsal ji Milan Tesař
a Deník ji doporučuje.

Jako bezdomovci
kázáno zpívat a tento nápis se
objevoval po Praze i Teplicích. Triko má i web agentury
100PROmotion, ale nejen on.
„I na koncertě Mišíka v Ústí bude triko k mání. Prodává
se za 350 korun, vzniklo jako
vzpomínka na nelehkou dobu.

Hrubý v knize vzpomíná na
léto 1975, na zkoušení v polorozpadlém mlýně u Příbrami:
„Byli jsme tam zalezlí jako
švábi, hygienu jsme vykonávali v potoce a pak jsme vždy
někoho vyslali pro jídlo a pití.
Kšeftů bylo málo, takže peněz

Netuším, jak vnímal Vladimír
Mišík pop tehdy; dnes je
k němu smířlivý alespoň v
případě hudby, kterou dělá jeho syn Adam. Že by mu nevadila? Na to, zda mu vadí, co
zpívá Adam Mišík, zpěvák
odpověděl v rozhovoru s Josefem Zdobinským:
„Vadí, nevadí. Je to každého věc, co zpívá. Já jsem třeba
rád, že Adam našel svůj styl,
jde mu to a baví ho to. Baví lidi
a to je to, o co v showbyznysu
přece jde. Já sice zpívám trochu jiný šálek, ale to neznamená, že se mi Adamův styl
nelíbí. Budu ho podporovat
vždycky a všude. Ač se třeba
někomu může zdát, že má díky
příjmení cestu téměř volnou,
opak je pravdou. V hudebním
světě se naopak očekává od
něj mnohem víc. A já ho budu
jedině podporovat.“

David Deyl představí album V ozvěnách
Odvážným, v Česku nevídaným projektem
zpěváka Deyla je jeho třetí album. Natočil
ho se Severočeskou filharmonií Teplice,
dnes na Lázeňském plese ho spolu představí
PRO RADOST
Teplice – Že má nenapravitelný romantik David Deyl desku
„V ozvěnách“ s filharmonií, je
dobrá zpráva pro jeho fanoušky. I pro ty, kteří si zoufají, jak
naši interpreti umějí nahrávky „šidit“. Taktéž ti slavní.
Už jen slyšet Chrám vzpomínek na úvod, čistotu jeho
hudby, zvuk každé struny,
klapky klavíru Václava Krahulíka z Ústí, je balzám. Vysekávám poklonu i Severočeské
filharmonii (dirigent Marek

Štilec), že do projektu šla. A že
nám tak zpěvák a orchestr dali kvalitní čistý crossover.
Desku vydal nový label DADE music (distribuce Supraphon). Má velkolepá aranžmá,
kdo to tak dnes v Česku umí,
kdo zaplatí? Prvně nový repertoár představil Deyl živě
vánočně v divadle Hybernia
20. 12. 2014. I muzikálová Pojď
dál tu musela zajímavě znít.
„Do příprav alba se zapojilo
156 lidí, od hudebníků po řidiče autobusu,“ uvedla Zdena
Selingerová. Zní tu balady
v čele s půjčeným Domem ho-

lubím a titulní písní V ozvěnách; je jednou z nejzdařilejších melodií, které kdy David
napsal. Jedna každá by se –
a nejen v tomto provedení –

neztratila na albu
Karla Gotta.
Je fajn, že dvakrát dodal text Ondřej Ládek (Xindl
X), tedy odvázané
Souhvězdí a finální
Když tě srdce vábí.
Šestkrát zde zní
hudba Davida Deyla, jednou Svěrák
s Uhlířem (Holubí
dům). No a dál už
„jen“ autoři ze zahraničí. Ač je Deyl
pro sebe jistotou,
což už na dvou albech dokázal, tentokrát si nesobecky
půjčoval u těch nejlepších.
A nebýt hamburského studia
Master & Servant a produkce
Dana Hádla, by byl výsledek
chudší. Takto je to radost. (dts)

„Máme originální díla mistrů
českého moderního umění Zrzavého, Filly, Špály, Trnky,
Janečka, Lieslera, Koláře, Komárka, Rabase, Veselého, Rady, Nowaka, Johna, Dydka,
Pražáka, Houry, Šmída a také
Honyse,“ uvedla Vlasta Tichá
z Regionálního muzea Teplice.
Návštěvníky potěší i fenomén české abstrakce Koblasa.
„Připomíná slavnou dobu teplických výstav ze 60. let 20. století. Je ke 120. výročí teplického muzejnictví a je srovnatelná s nabídkami galerií metropolí Evropy,“ láká Tichá.

Hurá na koně!
K tvůrčí návštěvě Oblastního
muzea v Litoměřicích zve je-

ho pedagožka Pavlína Gutová.
„Houpy hou, koně jdou“ se
tu jmenuje tvořivá dílna pro
nejmenší v sobotu 24. ledna od
10.00 do 17.00. Předchozí přihlášení na ni není nutné.
„Vstupné na dílnu je součástí
vstupného do expozice muzea.
Dílna uzavírá výstavu Hračky
ze staré půdy, je do neděle 25.
ledna. Inspirací dětem na dílně bude hračka, která doprovází několik generací dětí –
houpací koník,“ zve Gutová.

Ze žíní a z kůže
Starý houpací kůň z pravé kůže a žíní na výstavě nejvíce
upoutává. O jeho oblibě svědčí jeho zjevné opotřebování.
„Na naší aktuální tvořivé
dílně si vyrobíme jednoduchou mobilní hračku, která
bude zmenšenou variantou
zmíněného vystaveného exponátu. Toto tvoření je přitom
tentokrát určeno pro ty úplně
nejmenší děti. Ty, které již
zvládnou základy stříhání, lepení a obkreslování,“ dodala
ještě Pavlína Gutová, pracovnice muzea Litoměřice . (dts)

Tvrdohlavý Bernard
má u čtenářů úspěch
TIP DENÍKU
Česko – V létě 2014 Deník upozornil na knihu Stanislava
Bernarda „Tvrdohlavý muž“
(nakl. 65. pole). Za půl roku se
jí prodalo 17 tisíc výtisků.
Totiž nejoriginálnější český
pivovarník v ní odhaluje
zákulisí politické korupce
a českého podnikání na cizí účet, zamýšlí se nad naší
společností i EU.
„Je to zajímavé čtení,
s chutí jsem knížkou listoval. Už vím, že to Bernard
neměl lehké,“ řekl ke knize
rodilý Ústečan Miroslav
Škarvada, který se o vše
okolo piva zajímá. Chválí
názory i činy spolumajitele
renomovaného českého pivovaru, kterému není jedno, co se kolem děje. Proto
založil Nadační fond proti
korupci a otevřel kauzy
rozkrádání
Dopravního
podniku hl. m. Prahy i IT
zakázky na ministerstvu
práce a sociálních věcí.
Na své cestě poznal úskalí
českého podnikání. Kniha začíná úvěrovým thrillerem
a vydražením humpoleckého
pivovaru. Bernard se zamýšlí
nad spornými privatizacemi
i zákony, reklamou... Ale
hlavně představuje pivovar-

nictví, kde je nadprůměrná
konkurence.
První linií knihy je unikátní příběh mladého inženýra,
jenž si se dvěma přáteli vzal
v 90. letech obrovský úvěr na
zakoupení chátrajícího humpoleckého pivovaru. Druhou
linii knihy tvoří Malá po-

dotknutí nad šnytem, postřehy autora na aktuální témata.
Jde-li o nezdravé prolínání
podnikání a politiky, Bernard
ví, o čem mluví. Dva roky bojoval za zákon o snížené spotřební dani, v jehož důsledku
dnes existuje velký počet českých pivovarů a piv.
(red)

