
Hladík před Benátskou!: Zážitky z festivalů
máme spíš s bahnem a s průtržemi mračen
Blue Effect, rocková legenda kytaristy
Radima Hladíka, pobaví open air festival
Benátská! ve Vesci u Liberce již v pátek
24. července od 17.10 na Fanda Stage...

RADEK STRNAD

Lovosice, Liberec – Hladíkův
Blue Effect měl za červen dva-
cet tři koncertů po Česku,
přesto o něm téměř není sly-
šet. Je to snad tím, Radime, že
se tak „necpete“ do médií jako
některé jiné party?

„Máme trošku jiný okruh
posluchačů. Nemám rád ta-
kový ten obchodní řetězec,
pak si muzikant připadá jako
výrobce spotřebního zboží.
Tak bych muziku nechtěl de-
valvovat,“ říká slavný český
rockový kytarista, autor hitu
Čajovna. „Na nás chodí lidi
konzervativnější, ty nezajímá
rychlý obrat, netouží slyšet
furt něco novýho. To pak z to-
ho maličko uniká kvalita. Na-
še publikum funguje, jezdíme
sto padesát až sto sedmdesát
koncertů za rok. To nám vět-
šina „rychle obrátkovejch“
kapel závidí a ptají se: Proč to-
lik hrajete? A my odpovídá-
me: „Protože nás to baví.“

Jsme klubová kapela
Máte to jako Olympik, který ta-
ké nedělá velké koncerty, že?

Olympik velké koncerty
dělá. Jsme spíš klubová kape-
la a máme repertoár hitů pro-
věřených desítkami let, je pro
nás riziko udělat nový věci,
který by byly horší. A z toho
mám strach, takže na to netla-
čím. Navíc vydat desku je
dnes trošku ekonomická se-
bevražda. To se nikdy nevrátí,
prodej je tam tak malej...

Proto jsme točili DVD s
koncerty. Studiová práce je
trošku sterilní, záznam živé-
ho koncertu, je pravda. Když
sleduju muziku v televizi ne-
bo na satelitu, hledám jen živý
koncerty. Klipy mě nebaví. Je

to zase zboží, živý koncert je
odvedená práce. Baví mě sle-
dovat, jak to ti lidé dělají.

Co vás v poslední době nadchlo?
Mám rád, když je v hudbě

svoboda, ani naše koncerty
nejsou jeden jako druhej.
Umíme zahrát tak tři a půl
hodiny, takže z toho vybereme
dvě hodiny, ty věci se střídají.
Je to jen rámec vyplněný tím,
jak to cítíme a jak hrajeme
v současnosti. To nás naplňu-
je, s tím jsme spokojeni.

Samozřejmě že cítíme, že by
to chtělo něco novýho, ale já
mám ten blok, že to musí být
minimálně stejně kvalitní ja-
ko byly ty staré věci.

Hraní s bigbandem
A jak do toho všeho zapadá vaše
nová Nová syntéza?

My vydali dvě desky na za-
čátku 70. let, ale živě jsme je
zahráli jen na jazzovým festi-
valu v Lucerně a ve Smetano-
vě síni v Praze. Ale mě zají-
malo, jak ty věci fungují pro
současné publikum. Zjistili
jsme, že velmi dobře, že to ne-
zestárlo. Tak jsme udělali
verze jen bez bigbandu, pro
kapelu, a zároveň zkoušíme s
bigbandem z Chrudimi, a pár
koncertů uděláme s ním.

Kdy a kde?
Před rokem jsme to už hráli

s Orchestrem Gustava Broma
na Rock for People v Hradci
Králové, tam na nás bylo asi
deset tisíc lidí. A fungovalo to.
Teď chystáme pár koncertů,
začneme v Plzni před Vánoce-
mi. Tak uvidíme, jak to půjde.
Jsou to dlouhé věci, Syntéza 2
má dvacet minut, ty jsme ni-
kdy nehráli živě. Je to vlastně
nová věc, dlouhá jako pět nor-
málních věcí. My máme ty pa-
rametry maličko jinak.

Takže kdybyste to znovu točili,
tak jedině koncertně?

Přesně, jedině tak.

Jste nostalgický v muzice? Mělo
by pro vás smysl udělat vzpo-
mínkové koncerty třeba na al-
bum Svět hledačů?

Z té desky pár věcí hraje-
me, stejně jako z první desky,
z Meditace. Náš koncert je
průřez čtyřiceti lety muziky...

12 let už je unikát
Jak vám „voní“ staré hity Walk
Choc Ice, kde hrál a vedl Honza
Křížek, váš současný spoluhráč
z Effectů? Dá se říci, že to tak
vzdálené od Blue Effect není?

Dá. My jsme je adoptovali,
jejich skladby už dnes spíš po-
važuju za věci Blue Effect než
Walk Choc Ice. Ono se to ne-
zdá, ale my spolu hrajeme už
dvanáct let v jedné sestavě.
To dřív nikdy nebylo, sestavy
se střídaly po dvou třech le-
tech. Žádná dvanáct let nedr-
žela. Lidi mi říkají „Ty hraješ
s těma mladejma,“ a já na to:
„Oni už tak mladí nejsou. Ono
se to nějak zhouplo a dnes ma-

jí blíž ke mně než k mladým.“

Zítra hrajete v Lovosicích na
Altrosu. Co od vás lidi uslyší?

Když hrajeme hodinovku,
jsou tam stěžejní hity jako
Slunečný hrob, Ej padá padá
rosenka, hity Walk Choc Ice...

Čajovnu nemám rád
...a Čajovna?

(smích) Čajovna ne, s tou
velmi šetřím. Hraju ji už čty-
řicet let a nemám ji rád. Jak
všechny skladby máme volný,
můžeme si vymýšlet, Čajovna
je naprostý opak. Musí se do
tónu zahrát tak, jak byla. Není
kam vybočit. Hraju jen Čajov-
nu a Slunečný hrob, všechno
ostatní si dál vymýšlím.

Jak je pro vás zajímavá Benát-
ská noc? A můžete tu novou
srovnat s tou dřívější?

Malá skála měla svou tra-
dici, ale mám pocit, že už se jí
Vesec u Liberce vyrovnává.
I to už je pár let. My jsme tam
hráli asi před dvěma lety a
bylo stejný vedro, jako je
dneska. Ale přežili jsme to a za

ty dva roky jsme se zase posu-
nuli, takže hrajeme trošku ji-
ný věci než tenkrát.

Houska na krámě
Někdy hrajete i tři festivaly za
den. Ale když ne, zůstanete ně-
kdy na akci a užijete si ji?

Přesně tak, pokud čas je,
tak rádi. Ale ty velké festivaly
jsme už maličko omezili, člo-
věk je tam jako „houska na
krámě“. Jde tam jeden za dru-
hým... Proto třeba Sázava Fest
hrajeme ve stanu pro míň lidí.
Ten stan je narvanej, má to
svou atmosféru...

Máte z Benátské i zážitek na
hodně dlouho? Malá skála bý-
vala dost přírodní... Šli jste se
tam někdy koupat, nebo jste se
naopak brodili v bahně?

Máme ty zážitky spíš pest-
rý, ty bahna, kde jsme mokli,
kde byla bouřka... Malou ská-
lu známe s bahnem, stejně ja-
ko Rock for People ještě v Čes-
kém Brodě. Máme tyhle zážit-
ky dost specifický. Publikum
reaguje vždycky, ale není to
takový zážitek, jako když se

člověk brodí bahnem.

Pršelo úplně kolmo
Ve Vesci na nové Benátské!
bahno není, ani s Kabáty jsme si
ho neužili. A že ti tam před pár
lety pěkně mokli a my s nimi...

Ale není pravidlem, že musí
být bahno nebo silný déšť jen
někde. My jsme asi před čtr-
nácti dny v Jihlavě na náměs-
tí zmokli takovým stylem, že
jsem to snad ještě nikdy neza-
žil. Pršelo úplně kolmo, ale
nic neshořelo a my dál hráli...

A nebojíte se při tom o život?
Vždyť vás elektrika může zabít!

To může. Ale když člověk
jen drží kytaru a nedotkne se
mikrofonu, většinou se to dá
přežít. Vidíte, jsme tady, ne?

DVANÁCTLETSPOLUVBLUEEFFECT!Honza Křížek (vlevo) a RadimHladík
spolu vydrželi už dlouho. Foto: Deník/Lubomír Stehlík

ROZHOVOR

Lístky Benátská!
Výhodněji je lze pořídit na webu
http://www.benatskanoc.cz/
Ale vstupenky paralelně nabízí
zájemcům také tyto weby:
Ticketportal, Ticketpro,
Ticketstream a evstupenka.cz

Umí zvířata počítat? A co kojenci?
Tušíte, jak být úspěšní i v casinu?
Věřte.Matematika může být i vstřícná, vřelá a také vzrušující

Severní Čechy – Na tyto i dal-
ší otázky, třeba „Jaké je nej-
větší číslo menší než jedna?“,
odpovídá nová kniha od na-
kladatelství Dokořán. Napsal
ji Alex Bellos a její podtitul
zní „Výprava do úžasného svě-
ta matematiky“.

„Abstraktní matematické
myšlení patří k tomu nejlep-
šímu, co lidský druh dokázal,
a je základem jeho pokroku,“
píše ve své zajímavé knize
„Alexova dobrodružství v ze-
mi čísel“ britský matematik
a filozof Alex Bellos.

Někdejší absolvent Oxfor-
du v knize představuje mate-
matiku jako inspirující, pří-
stupnou a především velmi
tvořivou. Kniha již byla pře-
ložena do více než dvaceti ja-
zyků a získala celou řadu oce-
nění (včetně ceny za nejlepší
populárně-naučnou knihu
roku na amazon.com). V čes-
kém překladu ji nyní vydává
nakladatelství Dokořán,
k mání je již také v severočes-
kých knihkupectvích.

Autor si je ovšem také vě-
dom faktu, že „matematika
obecně nemá nejlepší pověst“.
Říká se o ní, že je přísná, dost
náročná, je těžké se s ní spřá-
telit a pochopit, jak uvažuje.

Kdekdo kontakt s ní předem
vzdává, krčí rameny, propadá
pocitu, že „na to nemá“.

Alex Bellos vystudoval filo-
zofii a matematiku, nachází se
tedy na pomyslné hranici me-
zi světem věd humanitních a
přírodních. Během let si uvě-
domoval, jak všudypřítomné
je matematické myšlení, jak
přirozené je uvažovat v čísel-
ných řadách, tvořit rovnice,

pracovat s matema-
tickými symboly.
Rozhodl se, že napí-
še úvod do základ-
ních – i některých
složitějších – mate-
matických problé-
mů.

Ať už se jedná
o euklidovskou geo-
metrii, algebraické
rovnice nebo o nau-
ku o pravděpodob-
nosti, Alex Bellos
zde ukazuje, že také
problémy, které se
tváří komplikovaně,
lze podat srozumi-
telně a lehce. A tedy
setrvávat přitom na
pomezí vyprávění.

„Bellosova kniha
ukazuje, v čem je
matematika užiteč-
ná, v čem vzrušující,
mnohým inspirují-
cí, ale po správném

představení i vstřícná, vřelá
a vzrušující,“ říká Denisa No-
votná, spolupracovnice na-
kladatelství Dokořán ke knize
z roku 2010, která se stala best-
sellerem a má celou řadu oce-
nění (tři nominace jen ve Vel-
ké Británii, včetně ceny BBC
Samuela Johnsona, Galileovy
ceny v Itálii a ceny za nejlepší
populárně-naučnou knihu
roku na amazon.com). (red)

TIP DENÍKU

Něco dětem, něco dospělým
Prvně se představují publiku v ČR báječní Mimoni. Chcete Banán?

ČR – Jednostránkové vypoin-
tované epizody nabízí čtená-
řům, především dětem, nová
komiksová kniha pražského
nakladatelství Crew, svěží ti-
tul „Mimoni 1: Banán“. Ale
samozřejmě to není náhoda,
doráží do českých knihkupec-
tvích stejně, jako nový film
„Mimoni“ do našich kin.

„Jednostránkové vypoin-
tované epizody jsou zcela beze
slov, takže si komiks můžou

užít i ti nejmenší čte-
náři... Ovšem díky
skvělým fórům a la-
hůdkovému grafické-
mu zpracování potěší
i ty odrostlejší,“ uvádí
Richard Podaný, který
knihu pro nakladatel-
ství Crew přeložil.

Nejen děti, ale i čte-
náři odrostlejší, tedy
dospělí, se tak už mo-
hou nechat strhnout
vtipnými zábavnými
příběhy pro nejmenší.
Za 149 Kč je čeká 48 ba-

revných stran
novinky od
autorského
tandemu Re-
naud Collin
a Didier Ah-
Koon. Ale zda
si dáte nejpr-
ve Mimoně
v kině, a pak
z knihy, či
zcela naopak, to už je
jen na vás...

Vyloženě dospě-
lým, s dost odřenýma
ušima možná i tee-
nagerům, je určena
další letní novinky
nakladatelství Crew,
pokračování drsné
temné série z Ameri-
ky blízké budouc-
nosti. Book „Živí
mrtví 14: Není úni-
ku“ je pokračování

příběhů malé skupiny „zou-
falců“ okolo ex policisty Ric-
ka, muže s nezdolnou vůlí
chránit své blízké i přesto, že
má jen jednu ruku. Všude oko-
lo krvelační zombie... „Ticho
přerušily výstřely. Klid skon-
čil, nepřítel je na obzoru. Ale
tentokrát se hrdinové nehod-
lají vzdát a utéct. Už vlastně
ani nemají kam,“ zní anotace
knihy. Přeložil ji Martin An-
tonín, má 136 černobílých
stran plných napětí... (dts)
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