
 
Milí čtenáři!
Představujeme vám Hudební noviny. 
Budou fungovat ve spolupráci s měsíč-
níkem Rock & All, kterému fandíte více 
než rok. Zatímco s časopisem se chce-
te pomazlit ve vaně, na kanapíčku ane-
bo v koutku hostince, náš list zmáknete 
za slabou hodinku 
v tramvaji. A prá-
vě cestou do 
neutěšeného 
kancelářské-
ho molochu 
si můžete 
udělat 
hned po 
ránu doko-
nalej plán! 
   Z recenzí se 
dozvíte, co stojí za 
poslech. A všichni víme, že práce nej- 
lépe uteče s dobrou muzikou ve slu-
chátkách. Po šichtě dostanete chuť na 
jedno, ale nechce se vám u toho čučet 
jenom tak do zdi. V servisní rubrice 
najdete přehled koncertů na dvě ne-
děle dopředu, takže s námi nikdy ne-
budete trpět nouzí o nějaké to kulturní 
hopsasa. 
   Vycházíme navíc ve čtvrtek, což je 
vlastně takovej malej pátek, a tak po- 
řadatelé využívají nejraději pro „top“ 
akce právě tento den. Nejlepší z nich 
pravidelně vyhodnotíme v reportech. 
Mrkneme se pochopitelně také do 
společnosti, takže pokud se někde 
muzikanti utrhnou ze řetězu, všechno 
bude náležitě zdokumentováno na 
našich stránkách. 
   Fajnšmekři si samozřejmě přijdou  
na své v rozhovorech a článcích, které 
jen zlehka dokořeníme špetkou drbů  
a hlášek. Odnikud se na vás ale ne-
chystá vyskočit žádnej panák z reality 
show, politik nebo terorista. Poslední 
dobou to vypadá, že nás chtějí mé- 
dia dohnat k živoření ve strachu a re-
zignaci na radost. Proto přicházíme  
s periodikem, které nalévá krev do  
žil formou rychlé infuze. 
   Jo, a nebojte, šéfredaktorka Lucka  
se v úvodním sloupku ohřála jenom  
na uvítanou. Od příštího čísla bude 
tento prostor věnován hudebním  
ikonám a jejich postřehům ze života.  
A že mají co vyprávět…

PETR KORÁL

Začínal jsi s kapelou, co se jme-
novala Bram-bory. Anebo se 
pletu?
První byla gymnaziální skupina 
Prorock. No a po maturitě, v roce 
1990, přišla tahle. Vystupovali 
jsme třeba jako předkapela jedné 
tancovačkové skupiny. Pamatuju  
si úžasnej koncert tuším v Hodko-
vicích nad Mohelkou, kde nám při 
našem hraní ani nezhasli na sále. 
(smích) Ale to nevadí, pár lidí nás 
stejně poslouchalo... 

V roce 1993 jsi nastoupil do par-
dubického experimentálně meta-
lového souboru Anachronic. 
Anachronic byl něčím naprosto 
originální a pro mě to byla obrov-

ská škola. Člověk se učí všemi 
možnými způsoby a tento způsob 
školy byl pro mě velmi prospěšný. 
Po čase jsem si ale uvědomil, že 
pro mě není až tak důležitá forma, 
ale účel. Tedy že to, co mám na 
srdci, mohu říct i jednodušší ces-

tou. Pro mě životní deskou byla 
Physical Graffiti od Led Zeppelin, 
ta mě strašně ovlivnila. Mám pro-
stě radši hard rock než nějakej 
komplikovanější metal. A zpětně 
jsem začal objevovat Johnnyho 
Cashe, Bowieho, Depeche Mode  

MICHAL HRŮZA
MOJE VELKÁ ZPOVĚĎ
Michal Hrůza, který na konci prázdnin oslavil své 45. narozeniny, je na  
roztrhání, což je po těžkém zranění z noční bitky v Ostravě více než potěšující. 
Jak ho zkušenost na hranici mezi životem a smrtí změnila?

a další záležitosti, ale k tomu sa-
mozřejmě i Soundgarden, Pearl 
Jam, zkrátka Seattle.

Ready Kirken hned v roce 1996 
vydali eponymní album. Jak  
se vám to tak rychle povedlo?
To byla úžasná náhoda. Tedy 
přesněji řečeno zásluha basky- 
taristy Romana Pleskota, který 
oslovil malé trutnovské vydavatel-
ství Taga Records a oni nás prostě 
vydali. (smích) Ta deska obsaho-
vala už i první verzi písně Je v mý 
hlavě. Větší část skladeb ale byla 
v angličtině.

Na což jsem se taky chtěl zeptat, 
díky za nahrávku. To bylo proto, 
že většina českých kytarovek 
tehdy preferovala anglické texty?
Trošku taky, ale hlavní důvod byl 
jiný: české texty tehdy prostě ještě 
nebyly hotové. Vzhledem k mojí 
angličtině, která je... ehm, hodně 
česká, to celé bylo hodně legrační, 
jak jsme se snažili tvářit světově. 
Dneska už to beru s úsměvem. 

Cítím zodpovědnost
Definitivní velký komerční  
průlom však přišel až o pět let 
později, s albem Vlny. Toužil  
jsi po něm, anebo by ti stačila 
pozice tak nějak středně úspěšné 
klubové kapely?
Věděli jsme, že když vydáme  
desku u velké firmy, je tam větší 
pravděpodobnost, že se naše  
muzika k lidem dostane. Album 
Vlny jsme připravovali tři roky, 
pak jsme ho natočili a začali  
nahrávku nabízet – a na firmě 
Universal si z ní tenkrát vybrali 
píseň Zejtra mám a řekli nám: 
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Lenny
„Žánrová neukotvenost  
je výhoda,“ říká ratolest  
Lenky Filipové, která jako 
zpěvačka rozhodně nedělá 
mámě ostudu. Její nové  
album Hearts jste si právem 
zamilovali! STRANA 3

Řezník
Řízný rapper v novém 
kabátě! Jako filmař  
dostane diváky nejen  
drsným humorem, ale také 
talentem pro řemeslo. Premiéru  
snímku Máma má raka jsme si  
nenechali ujít! STRANA 5

Barb Wire  
Dolls
Lemmyho favoritka Isis Queen  
se rozvyprávěla o tom, jak potkala 
bouřliváka z Motörhead, co vzal  
celou její partu pod svá křídla.  
„Je to Bůh!“ potvrzuje... STRANA 3

Američtí rockeři Slipknot  
kopou za transsexuály!
Slipknot se připojili 
k boji proti diskri- 
minaci transsexuálů. 
Ale svůj bojkot roz-
hodně neženou do 
krajnosti. To Ringo 
Starr i Pearl Jam se 
angažují důrazněji.
   V Charlotte, hlav-
ním městě americ-

kého státu Severní 
Karolína, vstoupila  
v platnost vyhláška, 
na jejímž základě  
lze užívat veřejné 
toalety striktně pou-
ze podle pohlaví, 
které máte zapsané 
v rodném listě. 
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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Jít „na dámy“ nebo „na 
pány“ samozřejmě pro 
drtivou většinu populace 
nepředstavuje problém. 
Ovšem pro transsexuální 
menšinu značný. Středo-
věká definice pohlaví  
zní totiž jasně: s čím ses 
narodil, tím jsi. Porušení 
se samozřejmě trestá, 
bavíme se o Americe  
a hned se nabízí jedna 
nechvalně známá 
hláška: Kdo nebyl  
ve vazbě, jako by 
v USA nikdy „pořád-
ně nezakalil“.
   V takto rozdané 
partii nikdy není da- 
leko k hysterizujícím 
prohlášením. Snad 
nejhlasitěji zaznívá, 
že „pedofilové do-

stanou možnost sdílet 
společné toalety se svo- 
jí obětí„. Hořce vtipná, 
byť podobně prvoplá- 
nová je i poznámka  
hudebního magazínu 
Metal sucks.net: pokud 
jde Severní Karolíně  
o ochranu před pedofi- 
ly, měla by se stejnou 
razancí požadovat od- 
dělené toalety i pro  
katolické kněze. 

   Co na to významné 
postavy rockové scény? 
Pearl Jam nebo Ringo 
Starr rovnou odvolali 
svoje koncerty v celém 
státě. Nyní se k bojkotu 
přihlásili se svým prohlá-
šením také Slipknot.  
„S diskriminací nesou-
hlasíme... Ať si každý 
čurá, kde 
chce, hlavně 
ať splachuje,“ 

shrnuli to na svém face-
bookovém profilu. Ale 
koncert nezrušili. Show 
must go on? Anebo 
zkrátka jen „každý 
splácíme hypotéku“? 
   Lišácky se stali členy 
organizace Equality NC, 
jež se v otázkách rovnos-
ti (nejen genderové)  

v Severní Karolíně anga-
žuje nejsystematičtěji 
(ale dlouhodobě bez 
pronikavého tahu  
na branku). Jedná se 
o lokální organizaci, 
co na koncertu Slipknot 
v Charlotte získala pro-
pagační prostor. Ale 
ruku na srdce: není to 
málo? Ringo típne vy-
stoupení pro 8 000 lidí, 
dokud se poměry v Se-
verní Karolíně nezmění. 
Slipknot si to v klidu 
odehrají a podpoří ne-
vládku, která „na tom 
maká“ už řadu let. Příští 
rok se díky příspěvku od 
Slipknot možná vyrobí  
i trička s nějakým palči-
vějším heslem. Hm, to 
bude potom boj! -JJŠ-

„Nasadíme ji a když se chytne,  
tak vám tu desku vydáme.“ Já na 
to reagoval: „Jak se to pozná, že  
se chytla?“ A odpověď zněla: „My 
to prostě poznáme.“ (smích) Pode-
psali jsme smlouvu na čtyři desky, 
sehnali úžasnou manažerku Zlatu 
Hladíkovou, začali hodně hrát 
společně s Chinaski, chytili ten 
potřebnej „vítr“ a bylo to skvělý.

Jaký to byl pocit, když jsi najed-
nou slyšel někde z rádia vlastní 
písničku?
Přesně si pamatuju, kdy se to stalo 
poprvé. Byl jsem v jednom obcho-
ďáku, jel jsem s nákupním vozíkem  
a najednou z toho rádia, co tam 
zákazníkům hrálo, slyšel sám sebe. 
Začal jsem se hrozně stydět a ne-
věděl, co mám dělat. Koukal jsem 
se, jestli mě náhodou někdo ne- 
pozoruje, byl jsem z toho dost 
nervózní – přitom ti lidé samo-
zřejmě netušili, že nějakej začí- 
nající týpek, co jim zrovna zpívá  
z rádia, tam shodou náhod je na 
nákupech. (smích) V tu chvíli jsem 
si taky asi definitivně uvědomil, že 
to, co a jak zpěvák říká ostatním 
prostřednictvím muziky, je velká 
zodpovědnost, protože lidé na to 
reagujou. Že si musí dávat bacha, 
aby neříkal nějaké nesmysly, které 
by někomu mohly uškodit.

Zhroutil se mi svět
Vždycky jsi mi připadal spíš jako 
introvertní člověk. Byla ti ta ná-
hle získaná popularita příjemná 
nebo tě spíš obtěžovala?
Přiznávám, že dodnes, když mů-
žu, se některým věcem vyhýbám. 
Takové to nekonečné focení s fa-
noušky apod. Občas mi vadilo, že 
ztrácím anonymitu, ale nebylo to 
zase tak strašné. Člověka to prostě 
donutilo víc pečovat o svoje sou-
kromí a setkávat se pouze s lidmi, 
se kterými si má co říct a může 
jim důvěřovat. Patřím k těm, co  
o sobě občas pochybujou a nemají 
stoprocentní jistotu, že všechno, 
co dělají, je v pořádku. To s sebou 
přináší jistou obezřetnost a nejdu 
hned do všeho. 

Kterou z desek, které jsi coby 
člen Ready Kirken natočil, máš 
asi nejraději?
Desky, potažmo jednotlivé písnič-
ky, jsou něco jako naše děti a není 
možné říct, že některou mám rad-
ši než jinou. Ale zpětně mi jako 
hodně zajímavé a zlomové přijde 
album Krasohled. A významné 
v jistém smyslu bylo i to poslední, 
tedy Asi se něco děje.

To vyšlo v roce 2006 a vzápětí 
následoval šok – tvůj vyhazov 
z kapely, která byla v té době 
v podstatě na vrcholu. Muselo 
k tomu dojít?
Nemuselo, vždycky jde všechno 
řešit jinak. Každopádně když se to 
stalo, zhroutil se mi svět, protože 
jsem to absolutně nečekal. Na 
druhou stranu jsem paradoxně 
rád, že se to tenkrát stalo. Poznal 
jsem nové lidi, se kterými jsem 
v kapele už deset let, jsem s nimi 
velmi spokojený a funguje to skvě-
le. A jaký byl pravý důvod toho,  
že jsem byl z Ready Kirken vyho-
zen? Zjednodušeně řečeno, jeden 
z členů říkal každému něco jiné- 
ho a v podstatě to dost rozeštval. 
Ostatně asi nebyla náhoda, že 
hned rok po mně odešel i bubeník 
Adam Jánošík... Ale pořád se mi  
o tom těžko mluví. Už jsem to 
v sobě uzavřel a nechci se k tomu 
moc vracet. 

Ready Kirken čekal po tvém  
odchodu strmý sešup, zatímco  
ty ses na scéně okamžitě uchytil 
jako sólista. Věřil jsi, že album 
Bílá velryba může tak uspět?
Moc jsem si to přál. Rád bych ale 
poznamenal, že konkrétně titulní 
skladbu Bílá velryba jsem nena-
psal já, což málokdo ví. Já jsem 
jen autorem textu, muziku udělal 
náš klávesák Karel Heřman. Bylo 
potěšující zjištění, že ve skupině 
mám lidi, kteří občas přinesou 
krásné věci.

Se svou doprovodnou skupinou 
jsi začal dělat dospělejší popové 
písničky. Jak vlastně probíhá  
tvůj tvůrčí vývoj teď?
Poprvé v životě mám v hlavě velký 
otazník: Kudy dál? Hodně o tom 
přemýšlím. Česká společnost je  
ve zvláštním rozpoložení, všichni 
jsou strašně naštvaní.  A já přesně 
nevím, jestli se mám postavit na 
stranu toho zvednutého prstu  
a kázat „Pozor na tohle a tohle, to 
je špatně, nedělejte to!“, anebo se 
naopak pokoušet „svítit“, aby lidi 
aspoň během těch tří minut, co 
písnička trvá, zapomněli na svoje 
starosti nebo mnohdy spíš pseu-
dostarosti. Ale čím dál tím víc se 

přikláním k tomu, že bych měl 
jako doposud zůstat u vytváření  
té tříminutové radosti. 

Kapela Hrůzy je nejen hudebně, 
ale i lidsky velice dobře fungují- 
cí organismus, což se projevilo 
zejména po tvém vážném zra- 
nění. Kluci na tebe nemuseli 
čekat...
V té době jsem nebyl schopen  
to nějak ohodnotit, protože jsem 
nevěděl o světě. Zpětně mi to sa-
mozřejmě došlo. Být muzikant je 
úplně stejné povolání jako každé 
jiné a potřebujeme pracovat s lid-
mi, se kterými si rozumíme. Je 
fajn mít kolem sebe lidi, se který-
mi to funguje. A já je prostě našel. 
A děkuju všem, kteří pomáhali 
třeba „jen“ tím, že na mě mysleli. 
Já jsem to tehdy fakt cítil, přísa-
hám. Když jsem ležel v té nemoc-
niční posteli, nevěděl jsem, co se 
děje, ale vždycky kolem sedmé 
hodiny jsem měl strašně dobrý 
pocit. Až po několika měsících 
jsem se dozvěděl, že na mě lidé 
v tu dobu mysleli a posílali mi 
energii. Opravdu to existuje a 
funguje. A mimochodem i tohle 
je důvod, abych to všem těm li-
dem nějakým způsobem vrátil. 
Rád bych udělal ještě něco hezké-
ho a těmi písničkami jim udělal 
radost.

Měl jsem štěstí
Nevím, jestli o tom chceš mluvit, 
ale na rovinu: zanechalo to zra-
nění nějaké trvalé následky? 
Zanechalo, ale to není žádné ta-
jemství. Mám horší krátkodobou 
paměť, takže třeba na koncertech 
používám čtecí zařízení. Ne proto, 
abych do něj permanentně kou-
kal, ale občas se stane, že najed-
nou si nejsem úplně jistej, jak je to 
dál. Tak tam mrknu a naskočí mi 
to. Naštěstí se to neustále zlepšuje. 
Obecně vzato: měl jsem velké 
štěstí. 

Bojíš se smrti, když už jsi s ní 
chvíli nechtěně koketoval?
(po krátkém přemýšlení) Nevím, 
jestli strach je všeobjímající cha-
rakteristika toho, co ke smrti cí-
tím. Na jednu stranu je smrt sou-
částí našich životů, na druhou 
stranu bych rád ještě něco udělal, 
než se odeberu do jiných světů... 
Navíc je tam zodpovědnost za 
svoje potomky, chci je přivést 
k dospělosti a vůbec chci podržet 
všechny svoje blízké, stejně jako 
oni podrželi mě, když jsem to 
potřeboval.
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Drama kolem zadku 
Taylor Swift!
Občanka Tennessee měla usednout  
v porotě u případu únosu a znásilnění, 
ale musela se nechat odvolat. Sama je 
totiž hlavní hrdinkou soudní pře! Tvrdí, 
že ji moderátor David Mueller osahá-
val půlky. On kvůli tomu dostal padá-
ka, a sám se brání žalobou. Možná 
kdyby ji obíral celou...

Justin Bieber obcoval  
na veřejnosti! 
Nakonec jak lépe 
oslavit osmnácti-
ny své milé, ne? 
Je to však jen 
další z dlouhého 
seznamu trapasů 
lamače srdcí nác-
tiletých roštěnek. 
Nedávno se zase pro-
menádoval po pralese s kladélkem 
venku. A nebyl to vůbec hezkej po-
hled. Googlete raději až po jídle!

Mazlíčci Lady Gaga  
se hroutí z rozchodu!
S Taylorem Kinneyem to nakonec ne-
klaplo. Po pěti letech si dali snoubenci 
sbohem, což nelibě nesou jejich bul-
dočci Koji a Miss Asia Kinney. Podle 
šeptandy zpěvačka požaduje střída-
vou péči. Expartner souhlasí pouze  
v případě, že Gaga přestane strašit 
pejsky ujetými převleky.

Chris Brown dostal 
klepeta za napadení! 
V roce 2009 vystar- 
toval po bejvalce 
Rihanně, dostal 
podmínku, kte-
rou porušil, a tak 
šel na rok sedět. 
Následoval další 
incident, tento-
krát s fanouškem. 
Pak mu zase během 
přepadení v jeho domě 
zamkli na záchodě tetu. No a teď jedna 
nebožačka hlásí, že na ni vytasil pistoli. 
Budeme doufat, že stříkací...

Sia čelí žalobě  
fanoušků!
Návštěvníci koncertu, který minulý 
týden odehrála v Tel Avivu australská 
zpěvačka, se spojili a domáhají se  
u soudu vrácení peněz. S průběhem 
akce byli prudce nespokojeni. Vystou-
pení prý trvalo jen 65 minut, přičemž 
nejlevnější lístek stál v přepočtu více 
než 2000 korun.

BOHÉMSKÉ DRBY

„Ať si každý čurá, kde chce, hlavně ať splachuje.“ 
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POSLEDNÍ DESKA DEN VYŠLA UŽ 
ROKU 2014. V ŘÍJNOVÉM ROCK & ALL 
SE DOZVÍTE, JAKÁ PŘEKVAPENÍ PRO 
VÁS MICHAL HRŮZA PRÁVĚ CHYSTÁ!
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„Bála jsem se, kam se žánrově zařadím 
a zda někoho oslovím. Nezpívám česky 
a neznala jsem svoji cílovou skupinu.  
Pak jsem při koncertování poznala, že  
ta jistá žánrová neukotvenost je výhoda. 
Zažila jsem rozmanité publikum, po 
koncertech za mnou přišel starší rocker 
poslouchající AC/CD, mladá slečna  
i lidé, kteří říkali, že poslouchají moji 
mamku,“ soudí mladá hudebnice  
sebe sama. 

   „Nemám vůbec nic proti českému 
jazyku, ale myslím, že jsem ještě nedo-
spěla k tomu psát texty v češtině. Do 
budoucna to ale nevylučuju. Určitou 
formu tlaku, abych zpívala česky, cítím. 
Já v žádném případě neopovrhuju češ-
tinou, spíše jde o to, že jsem k tomu 
autorsky nedospěla,“ nestydí se za ne-
dostatky mládí dvaadvacetiletá Lenny, 
která svou deskou Hearts se svěžím 
hiťáskem Lover nadchla posluchače.

Dotknout se hladiny
Trochu mimo rámec vybočuje sklad- 
ba Hladina. „Je vyústěním mé spolu- 
práce s raperem Pauliem Garandem. 
Moc si jí vážím, protože mi přinesla  
úplně jinou skupinu příznivců, podob- 
ně jako předchozí spolupráce s kape-
lou Kryštof nebo Honzou Muchowem. 
Oproti originálu jsme v Hladině na  
žádost rádií obrátili sloku a refrén.  
Dojalo mě, když jsem viděla, jak si tu 
píseň lidé na koncertech zpívají a na-
hrávají na mobily,“ raduje se z úspěchu 
a my jen připomínáme, že první klubo- 
vé turné odstartuje 30. září ve Vratisla- 
vicích! -RJ-

LENNY MÁ TAH NA BRÁNU
ZRODILA SE NOVÁ PĚVECKÁ HVĚZDA?
Zpěvačka a klavíristka Lenny to dělá dobře. Nezdůrazňuje, 
že je dcerou Lenky Filipové, ale když na to přijde řeč, nemlží. 
Hravě zmákla tlak ze strany vydavatelství, hudebních  
publicistů i fanoušků a na jednom z nejočekávanějších  
alb letošního podzimu nic nepokazila. Klobouk dolů! 

Neustálé koncertování a úspěch 
alba Slit záhy přinesly své ovoce. 
Významné tváře o nich mluví v su- 
perlativech a požehnání dostali 
dokonce od samotného Lemmy-
ho, který jim ještě před svou smrtí 
nabídl smlouvu na další desku,  
jež právě vychází. Jak se to sešlo?
   „Lemmy nám dal novou naději. 
Poprvé jsme se setkali na Sunset  
Strip, když jsme přesídlili do Los 
Angeles. Bavili jsme se o řeckém  
punku a o naší lásce k první vlně 
punk rocku. Během let od nás 
dostal pár demo nahrávek, až  
nakonec přišel na jedno z našich 

pravidelných pondělních vy- 
stoupení ve Whisky A Go Go,“  
vzpomíná zpěvačka Isis Queen. 
   „Zeptal se nás, jestli bychom 
chtěli být na jeho labelu a stali se 
tak první novou kapelou, kterou 
podepíše a vydá jí album. Samo-
zřejmě jsme byli nadšení. Motör- 
head jsou jedineční a Lemmy  
byl skutečný inovátor. Je to Bůh!“ 
netají se obdivem. Kapela na sebe 
poprvé upozornila v televizní sou-
těži, což hodnotí punkerka s od-
stupem času následovně. 
   „Byla to vlastně naše první ofi- 
ciální show. Byli jsme naštvaní 

stavem, ve kterém se řecká rocko-
vá muzika nacházela. Chtěli jsme 
tam upozornit na to, kolik peněz 
se vráží do podobně stupidních 
pořadů místo toho, aby se podpo-
rovala hudba, která může měnit 
životy a mluvit k lidem,“ vysvět- 
luje s tím, že tenkrát ještě stejně 
žádné fanoušky neměli, takže  
nebylo koho komerční strategií 
znechutit. „Samozřejmě že televi-
ze je kravina. Všechno vystříhali  
a ukázali nás tak, jak chtěli oni. 
Ale nakonec špatná reklama, taky 
reklama,“ dodává. Má recht, nejen 
pro krásu se musí trpět! -PA-

„Jedna z věcí, kterou v knize chci 
ukázat, je, že ať jste byli nebo stále 
jste kýmkoliv, deprese vás nikdy 
neopouští,“ vysvětluje hudebník. 
„Vždycky ji přirovnávám k autu. 
Jsou v něm všechny vaše „já“.  
Vaše nové „já“ do něj může vejít, 
ale staré „já“ se nikdy nedostane 
ven. A důležité je, která z těch 
vašich dvou podob vezme v oné 
chvíli za volant,“ dodává.
   Prozrazuje také, že před třemi 
roky podstoupil operaci, která  
mu měla pomoci od chronické 
strnulosti levé strany zad, jež mu 
zabraňovala hrát na kytaru. Při 
zákroku prý musel mít ústa doko-
řán a hlasivky dočasně stažené  
ke straně kvůli výměně plotének. 
Potom prý měsíce nemohl zpívat. 
„Bylo to trochu na nervy, ale do-
padlo to pro mě velmi úspěšně.“
   „Boss“ dále doufá, že v roce 2017 
stihne nové album, jehož vydání  
je odloženo proto, aby se mohl 
soustředit na turné a skládání.  
„Je to sólová deska, v písničkář-

ském duchu. Popové album se 
spoustou smyčců a orchestrace,“ 
prozradil. Jednou z inspirací byly 
údajně nahrávky písní Jimmyho 
Webba, tak jak je v 60. letech dělal 
Glen Campbell (např. hitové sin-
gly Wichita Lineman nebo By  
The Time You Get To Phoenix).
   Samotnou knihu doprovodí  
vydání kolekce Chapter And Ver-

se, na které má být osmnáct písní, 
tak jak je vybral sám Springsteen, 
přičemž se každá z nich váže ke 
konkrétní kapitole. Na albu najde-
me také pět doposud nevydaných 
kousků, z nichž nejstarší pochází 
dokonce z roku 1966 (to hrál Bru-
ce ještě ve skupině The Castiles). 
Takže se máme na co těšit!   
-rockandall.cz-

BARB WIRE DOLLS
MILÁČCI LEMMYHO: PUNKOVÁ REVOLUCE ŽIJE!
Patří mezi to nejzajímavější, co mohla punková scéna v posledních letech  
nabídnout. V roce 2010 si jich všiml významný rozhlasový DJ Rodney  
Bingenheimer a pozval je do Los Angeles. Barb Wire Dolls se sbalili  
a z rodné Kréty vyrazili za svým hudebním snem.

BRUCE SPRINGSTEEN BEZ OBALU
KDYŽ VEZME ZA VOLANT MOJE DEPKA...
Legendární rockový písničkář vydává 27. září svou autobiografii, ve které  
pojednává mimo jiné o boji s depresí, což je – jak známo – děsné svinstvo. 
Takhle jej prožívá on...

JAK ŠEL ČASMadonna
Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie je sexsymbolem, 
hudební modlou, milující matkou i tvrdou byznysmenkou. 
Snad proto ji zbožňují davy lidí po celé planetě.
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RED HOT CHILI PEPPERS
OSTŘÍ JAKO JALAPEÑOS
PRAHA, O2 ARENA, 4. 9. 2016

V hokeji se nevyznám, ale domnívám se, že ti z obvyklých „vystupujících“  
v O2 areně, kteří by dokázali vyvinout stejný tah na branku jako tentokrát Red  
Hot Chili Peppers, by museli mít všechna vítězství v kapse. Sedmnáctitisícové  
publikum mělo důvod propadnout nadšení.
TOMÁŠ S. POLÍVKA

Slušný drive předvedlo už před- 
skakující dámské duo Deap Vally.  
Na hudbě i sestavě odvozené 
z úspěšného mustru White Stripes  
a rockových prazákladů sice neby- 
lo mnoho objevného, ale po inter-
pretační stránce nenastal problém. 
Deap Vally nepřitahovaly pozor- 
nost pouze sexy (ne)oblečením,  
na nástroje umějí přitlačit. Nicmé- 
ně hladina euforie, kterou vyvolal 

úvodní jam pánů Blechy (Flea),  
Zvoníka (ehm, přibarvuji – Klinghof-
fer) a Kováře (Smith, jak výstižné),  
se zvedla ještě o pár úrovní výš. 
Služebně nejmladší kytarista Josh 
dávno dokonale zapadl do čtveřice 
a je cítit, jak moc ho improvizování 
s hvězdnou rytmikou baví. A Antho-
ny Kiedis dokonce téměř nezpíval 
falešně a soustředil se na barvu 
hlasu, nejen na výraz.
   RHCP působili důvěryhodně jak 
v dávné smršti Nobody Weird Like 
Me (1989) se zvonící baskytarou, 
která vyprodané hale dokonale 

propláchla uši, tak v novinkách jako 
Go Robot či Dreams Of A Samurai. 
Přestože písně z posled- 
ního alba The Getaway 
logicky nevyvolávaly ta- 
kový jásot jako ověřené 
skladby... O tom, že naživo 
dokonale fungují hity Suck 
My Kiss, Californication 
nebo By The Way, netřeba 
pochybovat, dokonce ani 
„oposlouchanost“ Under 
The Bridge netloukla do 
uší. Navíc se kapela dobře 
bavila oblíbenými citacemi klasiků, 

tentokrát došlo na „ukázky z díla“ 
Funkadelic a The Kinks.
   Koncert před čtyřmi lety v Edenu 
také nebyl díky atmosféře špatný. 
Ovšem po hráčské stránce se čers-
tvá návštěva Prahy vydařila ještě 
lépe. A to aniž by trpělo představení 
plné gymnastických prvků, ve kte-
rých kraloval třiapadesátiletý virtuóz 

i atlet Flea, když udělal stojku a na 
přídavky dorazil po rukou. Přes celé 
pódium. Přičtěme originální osvět-
lení s pohyblivými „lucerničkami“, 
rozprostřenými do poloviny haly,  
a vyjde doslova vzorová rocková 
podívaná i poslouchaná. RHPC jsou 
stále pikantní jako proslulé mexické 
papričky jalapeños. 

KING CRIMSON
NA DVOŘE KARMÍNOVÉHO KRÁLE JE ZASE ŽIVO
PRAHA, FORUM KARLÍN, 14. 9. 2016

LEOŠ KOFROŇ

Je dobře, že Robert Fripp upustil od 
myšlenky stát se knězem, o čemž 
prý svého času uvažoval, a ještě lépe, 
že před třemi roky znovu vzkřísil (po- 
kolikáté už?) značku King Crimson, 
kterou ostatně vždy reprezentoval 
především on sám. Díky tomu jsme 
tak mohli v dlouho dopředu vypro-
daném sále pražského Fora Karlín 
zažít patrně nejlepší sestavu (s Tonym 
Levinem a Melem Collinsem) i vy-
stoupení tohoto bandu ze všech 
čtyř jeho tuzemských návštěv.

V současném sedmičlenném kon-
certním obsazení nalezneme hned 
tři (!) hráče na bicí, kteří na pódiu 
zaujali nezvyklá místa v popředí, 
zatímco protagonista zůstal „skrom- 
ně“ poněkud stranou. O to víc však 
nešlo přeslechnout jeho nenapo-
dobitelné kytarové riffy, jak je zná-
me ze skladeb jako Fracture, Red, 
Starless či Larksʼs Tongues In Aspic, 
které jsou pro zvuk kapely signifikant-
ní. Všechny samožejmě byly i na set-
listu bezmála tříhodinového progra-
mu, jehož náplň tvořilo neskutečně 
dynamické a muzikantsky brilantní 
hudební leporelo především ze 
sedmi alb prvního a nejslavnějšího 

období kapely (1969–1974).  
Z pozdější tvorby zazněla jen titulní 
skladba z alba The ConstruKction 
Of Light (2000) a o tři roky mladší 
Level Five. Aranže se většinou dost 
věrně přibližovaly originálním ver-
zím (tam, kde původně zněly hous-
le, je nahradil Collinsův saxofon). 
Časově delší minutáž některých 
skladeb, jež navíc na sebe občas 
plynule navazovaly, však zároveň 
skýtala prostor i pro další rozvíjení 
některého z motivů, vložená sóla  
či dokonce hudební vtípek (úryvek 
ze slovenské hymny implantovný 
do Larksʼs Tongues In Aspic).
King Crimson vždy stavěli na kon-

trastu: časté rytmické proměny,  
do krajnosti ztišený zvuk kontra 
hutné hlukové stěny, melodické 
linky versus disharmonické pasáže, 
rozvolněné free instrumentálky pro-
ti kompozičně sevřeným, dramatic-
ky vystavěným písním (The Court  
Of The Crimson King, Epitaph). Je 

až s podivem, jak tohle vše dokáže 
skvěle fungovat i po více než čtyři-
ceti letech a jen to zpětně potvrzuje 
někdejší hudební vizionářství téhle 
kapely, která plní sály po Evropě  
i v 21. století. A čím jiným mohl celý 
koncert gradovat, než právě písní 
21st Century Schizoid Man...

LIVEreport
Deap Vally



Britney Spears
„Nikdy jsem se nechtěla podí- 
vat do Japonska. Prostě proto, že  
nemám ráda ryby. A pokud vím,  
v Africe jedí hodně ryb,“ nechala 
se slyšet blonďatá myslitelka,  
u které by nás nepřekvapilo, kdy-
by tvrdila, že hlavní město Sahary 
je Písek. Naše redakce ji proto 
důrazně varuje: Do Česka už  
vůbec nejezdi, ryby tu sice taky 
moc nejíme, ale máme strašně 
studený moře!

Kanye West
„Jsem jako Steve Jobs a Miche-
langelo. Tímto jsem jim polichotil. 
Mým největším trápením je fakt, 
že nikdy neuvidím
 svoje vlastní 
vystoupení 
naživo,“ pro-
nesl majitel 
rafinované-
ho kukuče. 
„Potřeboval 
bych míst-
nost plnou 
zrcadel, abych 
byl obklopen vítě-
zi,“ dodal na vysvětlenou. Děkuje-
me rapperovi za dojemné projevy 
skromnosti a půjdeme raději dál...

Mariah Carey 
„Vždycky když v televizi vidím ty 
ubohé hladovějící děti, tak se mi 
chce brečet. Jistě, chtěla bych být 
hubená, ale bez těch much a ne-
mocí a bordelu okolo,“ posteskla 
si baculatá princezna poté, co si 
sedla na dálkové ovládání, a tak 
zahlédla nedopatřením zprávy. 
Možná by stačilo zvednout svou 
p*del a jít si zaběhat, Mařenko! 
Okysličení mozku ti také bodne. 

Jonathan Davis
„Hey Daddy - je to o mých schi-
zofrenických stavech, kdy slyším 
hlasy, které mi říkají, abych dělal 
různé blbosti. 
V podstatě 
abych spá- 
chal sebe-
vraždu. 
Daddy  
je taky 
jedna  
z mých 
přezdívek, 
takže to je 
něco jako bych celou dobu mluvil 
sám se sebou. Je to těžké vysvět-
lit,“ snažil se objasnit podstatu své 
slavné pecky a odebral se zpátky 
na lůžko. Milujeme jeho démony! 

HVĚZDNÉ HLÁŠKY

ZE SPOLEČNOSTI

ŘEZNÍKOVO FILMOVÉ NEBE:  
NOVÁ ÉRA DRSNÉHO RAPPERA!   
Na pražské premiéře středometrážního snímku 
Máma má raka to pulsovalo. Nejslavnější repre- 
zentant české horrorcorové scény představil své 
neotřelé dílko jako Martin Pohl, ale masku skeletona 
vzal samozřejmě s sebou, aby ho ve finále fanoušci 
mohli vůbec identifikovat. Každému totiž nedocva-
klo, že ten plašánek, co se povaluje u promítacího 
zařízení, je ve skutečnosti legendárním postrachem 
Žižkova. Jakou byste čekali atmosféru? Divoká 
skvadra návštěvníků prudce kontrastovala s kon- 
zervativními prostorami kina Perštýn, ale v tom bylo  
právě to kouzlo. Během samotné projekce se publi-
kum nepřetržitě otřásalo smíchy nad hláškami pro-
tagonistů, a dlužno říci, že má tuzemská filmografie 
po této stránce co dohánět! Musíme však pochválit 
autora i jako režiséra, kameramana, střihače, scéná-
ristu a herce. Oficiální část akce nás vede k zamyš-
lení nad tím, jak snadné je natrhnout „umělcům  
z Prahy“ zadek masakráčem z Rumburka. Z after 
party v Rock Café si naštěstí nepamatujeme nic :-)

„Pět minut před začátkem 
promítání jsem teprve sám 

dával do provozu projektor.  
V tom kině se na všechno 

vys*ali, ale nakonec to  
naštěstí dopadlo dobře,“  

poznamenal autor. 
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PIXIES
Head Carrier
PIXIESMUSIC/PIAS      33:57
ROCK/ALTERNATIVE

Comebackové album legendy nezávis-
lého rocku Indie Cindy tvořily sklad-
by ze tří postupně vydaných EP a ne-
bylo to vůbec špatné, třebaže nabízelo 
nezvykle písničkovější a uhlazenější 
tvář kapely. I ti, kdo minule zaujali 
odměřenější postoj, nejspíše uznají,  
že novinka Head Carrier je krokem 
na správné cestě. Letitého producenta 
Gila Nortona vystřídal Tom Dalgety, 
jenž se podílel například na poslední 

desce Therapy? či na povedené kolekci 
Pylon postpunkových mistrů Killing 
Joke. Dalgetymu se podařilo zachytit 
uvolněnou a radostnou atmosféru, 
která v kapele v současnosti panuje.  
K té přispěla nová baskytaristka Paz 
Lenchantin, jež díru po zdánlivě ne-
nahraditelné Kim Deal zaplnila doko-
nale. „Je radost mít Paz, užíváme si  
v kapele více zábavy než kdy před-
tím,“ pochvaloval si nedávno bubeník 
David Lovering. Dalgety nezapomněl 
na klasický zvuk kapely, tracklist je 
opravdu pečlivě vyvážený a potvrzuje 
se, že Pixies tentokrát šli do studia 
nebývale pečlivě připravení. Už sice 
nejsou tak alternativní a garážoví  
jako ve svých nejlepších letech  
a s rostoucím věkem se z nich stává 
spíš „klasická“ rocková kapela. Dokud 
ovšem budou dělat nahrávky kvalit 
Head Carrier, nevidím důvod, proč 
by to někomu mělo vadit.
PETR ADAMÍK

DAVID KOLLER & FRIENDS
David Koller & Friends
CHAMPIONSHIP      32:58
POP ROCK RAP

Poslech coverů písní Davida Kollera 
může řadu jeho příznivců zaskočit. 
Zejména ty, kdo si pod pojmem cover 
představují třeba Černé anděly hrané 
místní kapelou na vesnické zábavě. 
Friends se s Kollerovými skladbami 
nemažou, oblékli je často do nových 
šatů, rozložili a zase složili v jiné po-
době a vůbec změnili k nepoznání. 
Takhle originálně pojal skladbu Aha 
rapper Kato z Prago Union, který 

přidal zcela vlastní text. Písničkářka 
Katarzia zase text Záchranáře přebás-
nila do slovenštiny a ze skladby uděla-
la jakýsi elektronický šanson. Hit Chci 
zas v tobě spát dostal hiphopový kabát 
od Vladimíra 518 a Mikea Trafika  
a vypadá jako úplně nová pecka. 
Neslavnější Kollerovu píseň předělala 
do mrazivě temné podoby také slo-
venská folkrocková skupina Korben 
Dallas. K originálu se v části skladby 
Až ti řeknu blíží hardcoroví Hentai 
Corporation, které poprvé můžeme 
slyšet zpívat česky. Nečekaným hostem 
se stal zpěvák Ben Cristovao, který dal 
zajímavě citlivou barvu písni Nic není 
na stálo. V porovnání s ostatními  
s relativně menším vlastním vkladem 
Lajku z I. P. Pavlova zpracovala pun-
kerka Mucha, zatímco elektroničtí 
Android Asteroid písni Prázdný místa 
vtiskli svoji kosmickou zasněnost. 
ROMAN JIREŠ (ČTK)

WHITE LIES
Friends
INFECTIOUS/PIAS      40:30
POST ROCK

Angličané White Lies nikdy netvrdili, 
že by svou hudbu tvořili jako výcho-
disko z životního marasmu. Dobře 
situovaná trojice (si) pouze ráda hra- 
je a byla obdařena darem tvořit silné 
písničky. Ty nejprve halila po vzoru 
Interpol nebo The National do post-
punkového hávu, nicméně vždy se 
silně popovým fundamentem. A ten 
postupem let vyplouvá na povrch čím 
dál zřetelněji. Na rozdíl od Editors, 
kteří také opustili čistě kytarový 
sound ve prospěch silně syntezátorové 
přítomnosti, trio z předměstí Londýna 
tvoří stále stejnou písničku, mění pou-
ze vnější kabát. To je nejzřetelnější  

u čistě synthpopových Hold Back Your 
Love a Is My Love Enough se silným 
disko groovem. Kapela natáčela ve 
studiu Bryana Ferryho a zdá se, že 
část elegance zpěváka Roxy Music 
přešla i do alba, které referuje o změ-
nách vztahů mezi kamarády a přáteli 
v průběhu let. Na druhé straně deska 
na řadě míst zní až příliš komfortně. 
Neškrábe, neusiluje o vaši pozornost. 
White Lies se navzdory zvukové pří-
stupnosti dostali do pozice, kdy se  
na širokém mainstreamovém kolbišti 
můžou snadno propadnout do zapo-
mnění. Na Friends se tomu brání 
spíše jednotlivými silnými střípky... 
Bude to ještě zajímavý boj.
PAVEL ZELINKA

STEVE N‘ SEAGULLS
Brothers In Farms
SPINEFARM       58:42
BLUEGRASS METAL

Tihle finští pořezové, co mají v krvi 
country, si nejvíc zábavy užijí u pře-
hrávání metalových a rockových  
hitovek, které zná skoro každý – ale 
důsledně při tom zůstávají na svém 
domácím hřišti, drží se akustických 
nástrojů a ze všeho nejvíc těží z kon-
trastu legendárních melodií a třeskutě 
country/bluegrassových aranží. Nutno 
říct, že všichni ti Ejsí, Mejdni, Guns, 
Metallica, taky Nirvana, Foos, Off- 
spring, ale i Gary Moore či Steppen-
wolf znějí v tomto provedení svěže  
a perlivě. Šťávu to má, a i když nejde  
o víc než zábavnou anekdotu na pár 
přehrání, mírou vkusu se pánové ni-
kdy nesníží pod úroveň filmů jejich 
guru, akčního hrdiny s cejchou smrti 
Stevena Seagala. 
MICHAL HUSÁK

Nažhavte se 
na novou Metalliku!
Deska Hardwired... To Self-Destruct  
vyjde 18. listopadu a v délce dosahující  
80 minut zabere hned dva disky. Nahrávku 
produkoval společně s dvojicí Hetfield  
& Ulrich zkušený Greg Fidelman (Slayer, 
Slipknot). Jako první singl vyrazila do světa 
skladba Hardwired. Kapela se navíc brzy 
objeví ve čtyřdílném archivním dokumentu 
na Spotify Metallica: The Early Years.

Nové pecky od Cohena
Kanadský písničkář  
Leonard Cohen  
nahrál další album. 
Jeho čtrnáctá stu-
diová deska s ná-
zvem You Want It 
Darker vyjde letos 
na podzim. Podle 
vydavatele se jedná 
o klasickou cohenov-

skou desku a mistrovský kousek zpěváko-
vy dosavadní kariéry. You Want It Darker 
bude Cohenovým třetím albem od roku 
2008, kdy se v reakci na složitou finanční 
situaci, způsobenou podvodným jedná-
ním jeho managementu, vrátil po patnác-
tileté odmlce na pódia.

Elán to rozpálí na turné 
po 30 letech! 
Nejpopulárnější slovenská skupina se  
po koncertní pauze vrací do českých hal 
osmi krajských měst, kde má záplavu  
fanoušků. Celou tour zahájí 23. 9. v Kar- 
lových Varech a následně zavítá do Zlína 
(28. 9.), Liberce (30. 9.), Plzně (5. 10.), 
Pardubic (10. 10.), Ostravy (12. 10.), Brna 
(14. 10.)  a celou štreku zakončí v Praze 

(19. 10.) . Tohle bude jízda králů nejen 
pro pamětníky!

O ČEM SE MLUVÍ

RECENZE
CD LP DVD

PŘEDPLATNÉ
1) OBJEDNÁVEJTE PŘES NÁŠ E-SHOP WWW.ROCKANDALL-SHOP.CZ 
2) PIŠTE NA E-MAILOVOU ADRESU PREDPLATNE@ROCKANDALL.CZ

3) ANEBO VOLEJTE NA ČÍSLO 737 300 853

VYUŽIJTE PRÁVĚ NYNÍ SPECIÁLNÍ AKCE  
U PŘÍLEŽITOSTI PRVNÍHO VÝROČÍ MAGAZÍNU 

ROCK & ALL A OBJEDNÁVEJTE ROČNÍ  
PŘEDPLATNÉ SE SLEVOU 30% JEN ZA 490 Kč!
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22. 9. Slim Cessna’s Auto Club –  
           Lucerna Music Bar, Praha
23. 9. Kinetic + Dekmantel  
           Soundsystem – Meet-
           factory, Praha
23. 9. Bad Mojos – Klub 007  
           Strahov, Praha
23. 9. Lucifer´s Friend – Praha,  
           Chmelnice
24. 9. Continental + Airs &  
           Graces – Praha, Rock Café
24. 9. Ordo Rosarius Equilibrio  
          + Sophia + Der Blaue Reiter  
          + The Devil & The Universe  
           – Nová Chmelnice, Praha
24. 9. Subrosa + Sinistro – Klub  
           007 Strahov, Praha 

25. 9. LSD And The Search For  
           God + Dope Calypso +  
           Alex Kelman – Rock Café,  
           Praha 
25. 9. The Younger Lovers – Klub  
           007 Strahov, Praha
25. 9. Equilibrium, Heidevolk ad.  
           – Nová Chmelnice, Praha
26. 9. Autonomics – Roxy, Praha
27. 9. Apologies I Have None +  
           Blackout Problems – Klub  
           007 Strahov, Praha 
28. 9. Remissions – Klub 007  
           Strahov, Praha
28. 9. Beacon – Lucerna Music  
           Bar, Praha 
29. 9. Holy Fuck – Meetfactory,  
           Praha

29. 9. Barb Wire Dolls – Klub 007  
           Strahov, Praha 
29. 9. Sniper 66 + Lord James –  
           Divadlo pod lampou, Plzeň 
30. 9. Escarnium + Venomus  
           Breath – Divadlo pod  
            lampou, Plzeň 
30. 9. Andy C All Night – Roxy,  
            Praha
30. 9. Onslaught ad. – Modrá  
           Vopice, Praha
1. 10. Necronomicon + Hortus  
           Animae – Barrák Music  
           Club, Ostrava
1. 10. Lucifer Star Machine –  
           Klub 007 Strahov, Praha 
2. 10. Passenger – Velký Sál  
           Lucerna, Praha

2. 10. Albert Lee – Lucerna  
           Music Bar, Praha
2. 10. Necronomicon – Modrá  
           Vopice, Praha
3. 10. Camera – Café V lese,  
           Praha 
3. 10. Le Butcherettes – Lucerna  
           Music Bar, Praha
4. 10. Laced In Lust – Barrák  
           Music Club, Ostrava
5. 10. Låpsley – Lucerna Music  
           Bar, Praha
5. 10. Magnus Öström – Lucerna  
           Music Bar, Praha

KOMPAS PRO KONCERTNÍ MANIAKY

Slim Cessna‘s Auto Club Låpsley

Holy FuckPassenger
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PRO 36. TÝDEN

ČESKÁ REPUBLIKA / ALBA

  1. HANA ZAGOROVÁ: O LÁSCE

  2. RED HOT CHILI PEPPERS: THE GETAWAY

  3. SLZA: KATARZE

  4. CELINE DION: ENCORE UN SOIR

  5. PRAGO UNION: SMRT ŽIJE

  6. PINK FLOYD: THE WALL

  7. SABATON: THE LAST STAND

  8. KRYŠTOF: SRDCEBEAT

  9. ADELE: 25

10. FREDDIE MERCURY: MESSENGER OF THE GODS

ČESKÁ REPUBLIKA / SINGLY

  1. TWENTY ONE PILOTS: HEATHENS

  2. CHAINSMOKERS & HALSEY: CLOSER

  3. DJ SNAKE & JUSTIN BIEBER: LET ME LOVE YOU

  4. MAJOR LAZER & JUSTIN BIEBER & MO: COLD WATER

  5. KUNGS & COOKIN‘ ON 3 BURNERS & KYLIE AULDIST: THIS GIRL

  6. MARTIN GARRIX & BEBE REXHA: IN THE NAME OF LOVE

  7. LIL WAYNE & WIZ KHALIFA & IMAGINE DRAGONS: SUCKER FOR PAIN

  8. JONAS BLUE: PERFECT STRANGERS

  9. JUSTIN TIMBERLAKE: CAN‘T STOP THE FEELING

10. SIA: CHEAP THRILLS

VELKÁ BRITÁNIE / ALBA

  1. WARD THOMAS: CARTWEELS CG

  2. CARPENTERS: THE NATION‘S FAVOURITE CARPENTERS SONGS

  3. JAMIE T: TRICK

  4. BARBRA STREISAND: ENCORE – MOVIE PARTNERS SING BROADWAY

  5. WRETCH 32: GROWING OVER LIFE

  6. A DAY TO REMEMBER: BAD VIBRATIONS

  7. DIVINE COMEDY: FOREVERLAND

  8. DRAKE: VIEWS

  9. BOB MARLEY & THE WAILERS: LEGEND

10. TWENTY ONE PILOTS: BLURRYFACE

VELKÁ BRITÁNIE / SINGLY

  1. CHAINSMOKERS FT HALSEY: CLOSER

  2. DJ SNAKE FT JUSTIN BIEBER: LET ME LOVE YOU

  3. MAJOR LAZER/JUSTIN BIEBER/MO: COLD WATER

  4. CALUM SCOTT: DANCING ON MY NOW

  5. TWENTY ONE PILOTS: HEATHENS

  6. CHAISMOKER FT DAYA: DON‘T LET ME DOWN

  7. JONAS BLUE FT JP COOPER: PERFECT STRANGERS

  8. SHAWN MENDES: TREAT YOU BETTER

  9. DRAKE FT WIZKID & KYLA: ONE DANCE

10. MARTIN GARRIX & BEBE REXHA: IN THE NAME OF LOVE

USA / ALBA

  1. BARBRA STREISAND: ENCORE - MOVIE PARTNERS SING BROADWAY

  2. FLORIDA GEORGIA LINE: DIG YOUR ROOTS

  3. BRITNEY SPEARS: GLORY

  4. DRAKE: VIEWS, YOUNG MONEY ENTERTAINMENT

  5. FRANK OCEAN: BLONDE

6. SOUNDTRACK: SUICIDE SQUAD - THE ALBUM

7. BEYONCÉ: LEMONADE

8. YOUNG THUG: JEFFERY

9. RIHANNA: ANTI

10: TWENTY ONE PILOTS: BLURRYFACE

USA / SINGLY

  1. CHAINSMOKERS & HALSEY: CLOSER

  2. MAJOR LAZER, JUSTIN BIEBER & MO: COLD WATER

  3. TWENTY ONE PILOTS: HEATHENS

  4. SIA: CHEAP THRILLS

  5. CHAINSMOKERS & DAYA: DON‘T LET ME DOWN

  6. TWENTY ONE PILOTS: RIDE

  7. DJ SNAKE & JUSTIN BIEBER: LET ME LOVE YOU

  8. KENT JONES: DON‘T MIND

  9. DRAKE & WIZKID & KYLA: ONE DANCE

10. LIL WAYNE, WIZ KHALIFA & IMAGINE DRAGONS: SUCKER FOR PAIN

KAKKMADDAFAKKA 
(27. září, Praha, Lucerna Music Bar) 
KMF se vracejí s eponymním třetím stu-
diovým albem. Od svého vzniku v roce 
2004 tato norská indierocková kapela  
prošla mnoha proměnami, ale jedna věc 
zůstává stejná: předvádí strhující koncertní 
show. 

BEN HARPER & THE INNOCENT  
CRIMINALS (28. září, Praha, Forum Karlín) 
Mistři osobitého spojení rocku, blues,  
folku a r&b budou mít u nás premiéru  
a představí aktuální velice povedenou 
desku Call It What It Is. Ben Harper  
a jeho spoluhráči jsou považováni za  
jeden z nejdynamičtějších a nejsou-  
držnějších souborů současnosti. 

BRYAN ADAMS 
(5. října, Praha, O2 arena) 
Ostřílený Kanaďan patří mezi nejvýraznější 
zpěváky a skladatele populární hudby. Opět 
nejspíš oblečen do modrých džínsů a bílé-
ho trička, s elektrickou kytarou v ruce, před- 
staví v Praze řadu zásadních skladeb ze 
své přebohaté hudební kariéry a určitě 
zazní i písničky z nového alba Get Up!


