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Kabáti v červnu pobaví Liberec
Dvanáct open air koncertů čeká na turné 2015 slavnou teplickou rockovou kapelu
28 KAMIONŮ
RADEK STRNAD

Liberec – Kabát se vrací a bude to fakt velký! Vždyť zatím
naposledy měl koncertní šňůru na otevřených prostranstvích v roce 2007.
Loni kapela uspořádala
velkolepý výroční koncert na
pražském Vypichu, také pod
širým nebem. Přišlo rekordních více než 73 tisíc lidí, čímž
rockeři s přehledem překonali návštěvnost koncertů takových zahraničních
mega
hvězd včetně Madonny či Depeche Mode. V rámci letošního turné avizuje kapela Kabát
megalomanskou show s velkolepou scénou. Na turné vyjede konvoj 28 kamionů!

Kabát jede Open Air turné 2015
19. 5. – Karlovy Vary / Atletický stadion AC Start
22. 5. – Plzeň / Fotbalový stadion
Lokomotiva Plzeň
25. 5. – České Budějovice /
Stadion JČU – Na Sádkách
28. 5. – Brno / BVV – za pavilonem Z
31. 5. – Piešťany / Slovenský
Top fest
6. 6. – Olomouc / Atletický stadion – ul. 17. listopadu

9. 6. – Ostrava / Atletický stadion – Sareza .
12. 6. – Hradec Králové / Všesportovní stadion „Pod lízátky“

16. 6. – Liberec Městský
stadion – Sport
19. 6. – Teplice FK Teplice – stadion Na Stínadlech
23. 6. – Praha / Fotbalový stadion Slavie – Eden
26. 6. – Pardubice / Fotbalový
stadion – u Letní stadion arény

Singl se blíží
Je to už jen otázka dní! „Máme
připravený první „singl“ na
mix, už se míchá! Spoluproducent nového CD Jarda
Helešic (ex Support Lesbiens)
se byl s Milanem Špalkem
(baskytara, autor textů) podívat v Berlíně v Riverside Studios, kde je považován za
„specialistu“ na rockovou
muziku Khalil Chanin,“ prozrazuje kapela Kabát.
„Prohlédli jsme si studio,
vedla se velká debata o podobě
mixu, poslouchaly se nové nahrávky připravené na mix,
staré nahrávky z posledních
CD, a teď se všichni můžeme
už jen těšit. Zvolili jsme 'soutěžní' metodu. Mix připraví
čtyři studia a čtyři zvukaři
a my si podle nejlepšího svědomí a pocitu vybereme jeden. Měli by na tom kromě
zmíněného berlínského studia v Riverside Studios pracovat ještě v Sendenu – Principal Studios, to nám dohodila
Marta Jandová.

Chyška vs Helešic
Jeden mix připraví tradičně
Milan Cimfe ve studiu SONO,
a jako další zástupce zvukových mágů českých zemí zamíchá singl ještě nově i Mirek

JEHO VELIČENSTVO KABÁT. Držme jemu i sobě palce, ať vydá kvalitní album. Foto: www.kabat.cz
Chyška (J.A.R., Die el. Eleffant, Snowboarďáci... ),“ zní
novinky ze stáje Kabátu.
A kapela ještě pokračuje:
„Půjde-li vše dobře, mělo by
být už brzo jasno, singl 'půjde
do světa'. Měl by být nasazen
do rádií, a pochopitelně bude
k mání i na domovských
stránkách Kabátu! Takže držme si palce… a brzy „na slyšenou v éteru!“ je Kabát plný
optimismu. Těšme se!

Špalek jako přízrak
A zatím asi nejaktuálnější
zprávy z facebooku Kabátu?
„Milan nás budí po nocích,
jezdí si pro nás domů a neuvěřitelnou rychlostí se pohybuje
na trase Vrahožily – Nouzov –
Berlín – Praha. Je jak přízrak,
který nejí, nespí, nepije a nezastavuje... Ale přátelé, 8 textů je komplet hotovejch a v
těch zbylejch stačí dodělat pár

slok a refrénů a je to na světě.
(Mimochodem Milan na tuhle
desku napsal už asi 30 textů,
který se válej někde v koši).
Opět zabral až totální časovej
pres... Musíme si zvyknout, že
jinak už to asi nebude...

Mějte trpělivost
Mějte s námi dál trpělivost,
ale už vám co nevidět začnem
přinášet střípky a ochutnávky z nového alba. Kabát“

Popularizátor české vědy Václav
Cílek vypráví také o očích kamenů
TIP DENÍKU
Severní Čechy – Ač se geolog
a klimatolog Václav Cílek ve
své práci zabývá především
změnami klimatu a prostředí
i vývojem naší krajiny, najdeme v jeho knihách i přesahy
k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému
umění či k hudbě všech žánrů.
Tak tomu je i v jeho novince
„Kameny a hvězdy“, s níž přišlo nakladatelství Dokořán.

Kounovské řady
Nedaleko slavných severočeských kounovských řad odkryli lovci menhirů kamenná
uskupení a vztyčili víc než
dvacet menhirů o váze až sedm
tun. Cílek se v knize zamýšlí
nad tím, zda jsou to opravdové
kamenné památky či zda oblast Kounova představuje pravěkou posvátnou krajinu, jedinou svého druhu u nás.
„Do světa stavitelů kamenných řad nikdy nepronikneme, nebudeme znát jejich písně, gesta a city. Přesto je pro
nás důležité poznat jejich
představy o životě a smrti,“ píše. Dle Cílka zájem o kameny
odráží ještě něco zásadnějšího
– potřebu naší společnosti
v tomto nejistém, přechod-

ném období mezi dvěma věky
držet se něčeho pevného a neměnného, jako je kámen. Jeho
knihu však lze číst také jako
jeden ze způsobů, jak se dívat
na kosmický aspekt české
krajiny, jak slučovat nebe
a zemi. Tyto záležitosti musely být dobře známy chudým lidem mezi pravěkem a barokem, kteří v krajině žili po generace a záviseli na ní svým
tělem i duší. Závěrečná poloha knihy se vrací k Zemi
a hvězdám. Vychází z toho, že
kultura je nejen návštěva Národního divadla, ale také způsob, jak si rozumíme se Sluncem a Měsícem.

Cena od Havlových
Václav Cílek (*1955) získal
v roce 2007 Cenu ministra životního prostředí „za výrazný
přínos k popularizaci české
vědy, zejména pak geologie
a klimatologie“. V roce 2009
mu byla udělena cena VIZE 97
Nadace Dagmar a Václava
Havlových. Získal ji za to, že
„svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na
méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky
vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského
pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“.
(red)

Ti zábavní Tučňáci
jsou z Madagaskaru
Ale narodili se v říši věčného ledu a sněhu.
Je to v úvodu této animované akční komedie
ZÁBAVA
Severní Čechy – Kdysi jsem se
synky ulítával na bláznivých
dobrodružstvích čtyř akčních
tučňáků. Bývali hektičtí, zábavní a odvázaní, ale ze zoo šli
ven jen výjimečně. Jenže teď
už celý sever Čech z biografů ví, že mají ti čtyři
na svém kontě velké světové dobrodružství. A to
už je k mání i na Blu-ray
discích jako 2D i 3D podívaná. Inu, je to skvělá
vizitka animační firmy
DreamWorks, která právě slaví 20 let vzniku!
Ve filmu „Tučňáci
z Madagaskaru“ (USA
2014, Bontonfilm 2015, 92
minut, český zvuk 5.1, přístupný, co bonusy klipy
i Svět DreamWorks Animation) mají čtyři skvělí
super tajní agenti Skipper, Kowalski, Rico a Vojín velkého nepřítele Dr.
Octavia, vědce i mecenáše. To je ale jen maska
chobotničáka jménem Dave
(mluví ho John Malkovich).
Žárlí. Byl hvězdou všech zoo,
ale jen do chvíle, než do nich
přišli tučňáci. Pak vždy šel
o dům dál, muselo to být potupné. A tak Dave unáší tučňáky po celém světě; chce je

geneticky měnit, aby z nich
nebyli roztomilí konkurenti,
ale ohyzdní mutanti. Daří se
mu, ač pro spravedlnost pracuje i tajná organizace Severák. Ani ta nemá na odvážného vůdce Skippera, mozek týmu Kowalskiho, neřízenou
střelu Rica a Vojína...

Jeďte se s Tučňáky po
světě, vloupejte se ke zlatému
poklad USA. Užijete si, budete
se chechtat i žasnout, co čtyřka
umí. Zažijí karamboly, ale i tak
nakonec pravda, láska a roztomilost zvítězí nad záští, nenávistí a smrtí hladem bez oblíbených sýrových křupek. (dts)

Jsme světoví! Český
projekt vyhrál v USA
Vivat Tango míří i do Jablonce, vstupenky
si radši zajistěte s předstihem. Zatím je čas
ŽIVÉ TANGO
ČR, Jablonec nad Nisou –
Česká nahrávka „Vivat Tango“ (Supraphon 2014) je úspěšná i ve velké mezinárodní
konkurenci. A už brzo
se živě představí také
na několika místech
České republiky. Do
Jablonce dorazí uprostřed léta, dvojice tu
zahraje 15. července.
Album Vivat Tango,
pro které spojili síly
a invenci čeští hudebníci Ladislav Horák
(akordeon) a Petr Nouzovský (violoncello),
vyhrálo 3. ročník ankety Nejlepší violoncellová nahrávka roku
2014. Zabodovalo tak
přímo v New Yorku,
kde anketu vyhlásila
prestižní nadace The Violoncello Foundation.
Tango Nuevo, na albu nahrávky skladeb Piazzolly,
Bragata a Galliana, zkrátka
učarovalo akordeonistovi Ladislavu Horákovi a violoncellistovi Petru Nouzovskému,

dvěma vynikajícím hudebníkům mezinárodního renomé;
v jejich podání se to okouzlení
šíří k posluchačům po celém
světě na koncertech, i díky CD.
„Že se jim sázka na tento repertoár vyplácí, dokazuje

prestižní ocenění z ankety The
Violoncello Foundation, kde
se album Vivat Tango ocitlo na
špičce jako nejlepší violoncellové CD roku 2014. Nahrávku vydal loni v dubnu
Supraphon,“ dodal Vladan
Drvota ze Supraphonu. (red)

