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I HistorÍcká nepřesnost
\ Rozhovor s Anlonínem il|oteřkemo
|,/ kape|niken desetileté luttezie Eorgie

je hrdelní zloěiÍl...

UŽ deset |et patří k našífo|kové scéně znojemská skupjna Lucrezia Borgia' s jejÍm kapelníkem Antoninem
Macečkem hovoříme o historii kape|y i o historii jako inspitačním zdroji, o vydaných albech, o ved|ejších
projektech a také o jeho plánech do budoucna'

skupba v€ skupině
. Lucezia Bargia nedávno oslavi]a
la á sýéha fungováni' Ca |ě, Tandq
vlastně v roce 20aa k za]aženi kapeh]

Nékdy od íoku 1986 dě áÍn hsto.
rický Šeffn a poŠednich as 15 let jej
i Vedu UŽ zde jseÍi psal šermiřské
h|y a pohádky s pisn]čkami a nUÚ
Šermíňa, aby mije zpivali' A kdÉ už
toho by|o Íroc a Vlc jsme zpivaii než
šefinoval, rozirodl isem se, Že si pod
hlavičkou Piemys]olců jak se naš€
skupina historického Šenru imenu]e'
Vyrobínr skupiíru Ve skupině Navíc čas
od Času bý 2á]en lo dobovo! hudbu
a někdy v rcce 1999 při za]išťováni
jednoho Vysioupeni přšél opěI tento

poŽadavek a já jsem nc nesehna]'
Tak jsenr se rczhod že io zkusím
sáÍn Pár 1ýdnŮ na |o by|o, pisničky
]sem mě nask|ádané uŽ2 pipdchozich
scénářů, děvčata ze souboru zpíVala
pěkně' tlmě a na zobcovkyjá rra kyiaru
a Ircchrr V o]once lo, jeden ze šeÍÍníiú
Vasln| djembe. a lak jsnre secvč]i
ási deset jednoduchých pisnČek kteÍé
poté V roce 2003 Vyš|y i na prÝním cD
LLrcíeziePo'itťdáíadík Nejdú|eŽ]tější
pÍo lrudební budoucrrosl souboÍu bl/io.
že se fii podan]o přesvédčit ednóho
z nejlepŠich bubenikú Ve Žno]mě' l'li
ana Kratochvía aby io s nám] Žkusi]'
s ce neďápa|, co po něnr Vlastně chc],
a|e neiek| n€' od Ié doby nás skvě|e
táhne' kd]ž Fko zasauž]ý Žeňč
a otec !Ž toik času nemá Jako jed ný

VŠak stojl od píVopoČálku vede Íně

. Jak tet]y vlpadala prvhi sesÍave?
PráVě M an Krahchví má zásuhu

na iom Ž€ Lucrezii lozšifi| znoiemský
rockel a k}4aÍsia Jlrc sir]Eko Byo
jaro 2000 a Íny ]sme nacviČova ]eden'
kÍát týdně vŽdy po iedné pisn]čce Mě]l
Fme pár nahod ých VystoLrpeni a Šlo
to poÍna]U do aracena. ienŽe pak pnŠel
konirakl ze zahraniČi S deseli pisněIii
a V mizemých kostýfi€ch jsÍre vry"Íazilj
na pěli|e1e angďÍná ! Rakouskt]' ze 10
nakonec powá iak d ouho' jsme ovŠem
tenkatvůbec neluši|i HÍá ijsnre te.h na.
š ch páÍ hilů ] 1ňkát' čryňkrat za sebou,
někdy j sedín dniv týdnu' Po pěii etéch
inEnzvn|ho muŽcírováni uŽ íeperloáÍ
q/padal trcďL] jiiak' V roce 2005 b}.

]€ Lucrezia bez piehárrění sc|ropna
hlát ] néko|ik hod n V kLrse V]aslní věc '
anŽ by se opakova|a V!?adá to jáko
bláznovsM' a]e ab{honr z toho Úp|ně
nezblbi. nacvlčo!áni rcVých písní prc
nás bylo i uÍčit.iŤi úlěkem od ponoÍký
DoŠ|o také ke kurióznÍ situaci, kdy jsme
si \ryrobili Vas1ní dupliká| solboru s té.
měř 1oložnýín nás1mjovým obsazenim
repertoáEÍn' A V iomb a]temaliwím

uskup."ní zača]a hrá naše současná
děV&E Jana Voiáčková a !€ Budová'
To bý nrk 2001 2002' stá e &stě]ijsme
si je začáli brát n€ zajlmavě]Ší akce,
a kdyŽ jsme sékci B rczpust]], obě náŤl
zůýa|a věma a od 1oho okaÍnŽku uŽ
ádná a]ěna V souboru rcnasta|a'
. od zacďku jý panldq výh|adnim
autoren v kapele' k níž sis navic přť
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bnl další praiekry' Kde se v lobě berc
takavé nno^tyÍ nápadu?

občas se dočlu, kte|ak se sk|a.
daie é odvo]áVaji na zasi|ání nápadŮ
shúry KaŽdý, kdo sitím neprochází. si
okamŽilě pomys|l něco o bábol!. a]e
ono ]e io Ve sk1riečnost opíavdu víc
neŽ Šiené' Prostě to lak ie NazvěÍne
len zdroj nspÍace třeba múŽy Nékdy
pošou n€čekaně' lň?ba na dá|nc
indy poprosim a čekém BUdeš se
dV]l a]é VŽdy poŠoL]' JerroÍ] le třeba
být Ve ýřehu € nepÍoŠV]hnoul lo' Po.
tom se ďUŠí poděkovai' Často přLjde
ce|á pisnička Ve snu' Když děfu na
situ a ček€l nechc , Vělšinou to za njc
nestoji' Takhe to nrám A pro|oŽe Žiii
s hudbou skutečně od rána do veče€
lak se lam nahoň9 asihodně poti A iex.
ly? Tak 1o je dř na, ne \ždy koÍunovaná

I'ělď jsem umění
ía l{a!áÍech...
. V rcce 2AB jste Wdali prvni albun
s názven Pojd, dál a dk Koha jste
zva dala kanu jsle děkova]i?

Pro mě byo ioto období nejhoÍ.
šim obdobim V mán osobním životě
A myďím, že h|avně díky Lucrez i jsem
se z toho nějak vyh|abal. zústa] jsem
sám s tř]náctiletýÍn srem a jediným
únikenr m] byla opnYdu ]enom muz ka'
Album Po'lď dál a dil je Věnované fi]é
ž€ně a od toho se od!i]í i ten iázeÝ Na
cD]sou zachyceny naše prunl sk|adby.
spiš popěVky' Mě]o to být pÍopagační
demo, na ko]eně ďňŽené, ale rakouská
|inrra nás požáda|a sty4€m t€ď nebo
nikdy, Uděla|] si sv1rj booket' Necha
li jsme toho na|]sovat neskllečnýclr
7000 kusů, oni si Lzalí pěl. my s n3
zbÉk uděla]i booklet svůj a by|o KdyŽ
jsem se našeho prcmolél€ po rějaké
době ptal. jak lo dopad|o' řika. že uŽ
všechno maji dávno pryč. Luc|ezia
to1o cD moc ráda Jremá. je 1o přece
]enom demo. a|e doď]es je zasí|áme
nejčastěji' Hod|ě písni z néj hrajeme
doteď a je naš€ asi nejznáméjší' Pm
mě býo psani těchto songů V lé době
Únikgm z depÍesivnI rea]ily. snad pÍoto
ze mě v té době pada y tako!é per|y
)aka od ]an do jara neba Dva z\até a
clgá'a a j]né, za které se ješté d|es

. v tontéž roce |zni4a jtenatcka
deska Města kJálú' kerau se hlásfte ke
svénu danav skénu znojnu,''

llěsto ká|ú je skL,.ieóné náŠ ho|d
městu Znojmu' jeho bohaté histo.
r]i a krásným pověstem' Diky tomuio
pÍojeklu jsem se dostal do siarých
kÍonik poznal spoustu zajinravých
zno]emských pověstl Tentokat ne]dři'
Ve Varika|y lexly, kteé ]sem ku ózně
zhudebňova na KanáÍech Táh jsem
tam s s€bo! kylaru. syn se koupa| a ]á
ceý týden mís1o áchání Viceméně
slíáVi] na pokojia déla 'uměni''NacD
hosluje ve ké mnoŽsfui zpěVáků před.
nich znoj€mských skupin všech Žánru
vcelně €xcelentního ZáViŠe ve dvou
pisnich A V ]edné si zazpíVa]a i naše
púvoúí zpěvačka lsabe|a Tomanová'
. Od hradu k hndu - to je tlul
tretÍha a]ba' A právě na nlmých hn'

dech a lal,e něstských slavnastech
iste nyslin púvadně Vystupavali pře.
devšln' Dakáal bys datavat, kdy se
z 'iarnarečni. Lucrezie stala k'apela'
která vystupu]e i na běŽných folkaÝých

Je píavda' Že jsme Va i| a|bum za €
bem a Vznika|o iaké enormni mnoŽglví
pisni- to FÍne stae v iom rakouském
obdobl' FestVa|y.lo by]ieden z dŮvodú
Vytvořeni alteÍna|ivnlho souboru, Už
nás nebav|o hÍát ien Venku poiřebo.
Va|l]sme hát doína před těm. kteii
nám třeba budou rczuměi' Potřebova l
isme zpélnou vazbu |ašeho snaženi
Ale lepÍVe tady jsme zača| obrážet ty
hmdy' Festivaiy Ve větší míie piiš|y aŽ
s aben vá|k růží.
. llezít|m vznikla také něnecky
zpívané cD ealgenliede|, sibehiční

Ano. to bylo Iiďi €|bum V králké
době za s€bou Byla to zakázka pro
rakouskou ýÍanu zhudebněné básně
chr]stana N4orgensteÍna V oíigináním
iazyce OvŠem \rydáni neŠo lak h|ad.
ce a pÍoto cD. naločerré Íoku 2003,
$/Šlo aŽ o dva Íoky poŽděj]. Také pro
zah€nični pub ikum, konkrc|ně pro lia.
]y. !Žn k]o pozděi cD Perché l,e da
regalaÍ' což znanená fuo|ože je lo
dárck' Je |o asi naše nejdobovějši al.
bum, s|oŽené ze staÍošpaně ských' a.
linských a dalších tÍadicioná]ú' ovšem
opalřených našinri nápěvy

My o koze...
. Tvá fascinacE staýni nýty a !e.
sendani se naplno praievila v praiektu
valpuržina noc' ale da prastare vrsťV|
lid1vých tradD isi sáhl |!ž na tenalicke
desce o Hrcznoyé koze' BeÍeš pisně
o dávna zaparnenuých z|ycích a pa.
věstech ien^ laka pi\panínku ninulas ,
nebo jaka něca' č|n sán žieš a co bys

Jsem ve kýín m]|ovníkem hislo e
a nejenom té naši' Mezi mé nejobi
beně]ši spisovatele patří sienkiew]cz'
Waltari nebo třeba naš€ JaÍmi|a Lou.
kolková. ve škole nejob|ibenější před.
měl byl vždy dě]epis a re|igionislikorr
s€ zab)i!ám na fůzné úrovni opÉVdu
snad Už od dělstvi' cD o líroznové
kozé' ko|áž pověsll na dané téma,
pÍo]ožených naš m] písnéml' jsem n .
ciova|já. Podali]o se minadchnout pár
daŠÍch nadŠenců získai podporu zno.
jernského spo]ku Hmznové kozy. on se
zapá]ené do po]ekiu úoŽli, ziska| pfo
něj m]mo ]iné např i |Vi] JarŽrrovou
klerá neza měnl|eln ým způsob em jed nu
z pověsti namluvi]a Mně zase udě]al
Ve](ou radost Zdeněk K]uka (Progres
2, cankišou) kleÚ pň]al mou nabídku
a dvě z našich pisni velmi charisma.
ticky nazpival VŠe nrélo Vy]lt ve íormě
2CD, 3le nakonecjsme lo zredukovali
ná nosiČjeden. VŠechny phně byly po.
chopite|ně rrějak kÍáceny' z nékteých
zůsla]o třeba jen p# taktů a na někteÍé
se nedosia]o VŮbec' Tudíž ztoho dů.
vodu !zn]k|o a V limlovanái nák|adu
poďéze i !ryš o d€ Ši cD Jede' o ýoŽe

. u jýne zninilitaké albun vá]k
njží z roku 2a05, keré paýažu]i za ie.
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t 2' červnal Drulrá lráVa
! 3' června Adanr Kďona
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t 13' června:íeslVa ZahÍada
t 17' června| JEryn Janek
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Komp|etn í přeh |ed témat a podrobnosti najdete
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den ze zásadnÍch zlonú v hisÍaii ka.
pely' ve své recenzijsen psala posu'
nu nte|p|elačnin j tenatjckén |s|ně.
En ke ,kel|skénu Ío\ku" - nj' i díky
spalup|áCi se skupinou shivers,) vni
fiáŠ i ty Iota a]bun jaka přehnové?

V Íoce 2005 stá|e ieště přobiha|o
naše íakouské období a|e uŽisme po.
Ínafu začina i oblážet i feslivaiy - Za.
hmdu' Folkovou rúŽ Hmní |a dru'
hé si]"ně hÉnic uŽ neby o tak ]nten.
zivní' takže jsÍ]e druhý soubor rozpus.
ti|j, a|e občas by]o potřeba ješié vypo'
moci' Na Fo|kové rúŽ jsem poprvé sly
Šelshivers kt€řízde docea Č|ě| nad
oďatníÍn soubory se současným ka
pe]níkem shivéís steíanem schwar-
cem Fme s] padli do noiy' PňzVa| jseín
je na desku a oniza rrás rrěkolká za.
skočii i na druhé slÍ.ně hran]c' VálÍa
r{)ži pro mě opnvdu znamena a poiře.
bu změny a shiveB by| ten čerctvý Vi.
lL V kaŽdém případě se album Žánrcvě
roŽpřáh o Víc neŽ kt€réko|V předchozi
Piesto as neiáámější piseň Lucrezié
za Boha, za žald a za vlru ie s17žena
ješIě přesně ! duchu slarších h]stoÍizu.
jícich songů'
. DalŠin klíčoÚn baden byl
Úspěch tvéha ve(lleišiho pnkku, Bu.
rany, ̂|euvaŽaval jsi pa vítězs^|1 na a.
hradě, Že s Lucrezii skončÍš a budeš
se věnavat hn Buraně?

Bura]ra orfíchest€r. t0 by nápad př
natáČení HÍoz'ové kozy, kdy s€ s€.
š|a Ve|ká koncen|race zaiímavých mlr.
z|'an|l' Už fuoznoýá koza znÍ da.É|a
v duch! ba]kánských nspÍacia ViVú
|V|ě lenh e zvuk docéla zauja| a|e by-
lo mijasné' že LucÍeŽia lííÍo $rěfenr
as nepů]de' cási kapely' 1VL] a M]dLr.
to ale zajimalo, a tak jsnre se do toho
pusti|' VŮbec jseír netušl Že lo mŮže
takh e zabodovát' Ae končit kv|r|i Bu.
Íarrě s LucÍezii, to rně nenapad]o ni.
kdy' Bura]raje hromada kásných bláz.
nŮ' clrvi|emi docela n€zv|adate|]rá, a|e

ve\i projekt
byl muj sen...
. snad kaŽdá falkavá kapela se bě.
hen své k,a ery chce nějak vypořádat
s ténaten vánac. co by|a pp Ebe dů.
ýoden k natačeni vánočni desw?

KaŽdým rokem LlcÍezia pořádá ad.
Ventní koncedy' VŽdy jsem pro tu pií.
|éŽtosl jrapsa nějakou novou pseu.
dovánočnipíseň' Aza ry roky jich na.
j€dnou byo 1olik. že L]ž jsme nemuse.
Íi h|á| ušechny |y we Wsh Yau A Mer
ry c,'sÍr,as a lic'é nocl Tak ]sme s]
k tomu udě|ali Vánoční dáíek |\,lyďífil
si. Že naše a brrm Když jsoU ý yá'
íoce se |jši od osta|ních pÍáVě přlslu.
pem klématu' 0d začátku by|ojas|é
Že na něm budo! pouze naše původní
písně s nějak naďavenou vánoční te.
malikou a že to nebude jenorn uíňuka.
ná n€bo hlaholici deska Je lam široké
speKrum náiad' Posbirat nejznámějši
Vánočnípecky, to pro fiě nemá žádný
Vlznam a an mě lo samo|nóho neba'
Vi ieKo pos]ouchal. ces| yíiÍrkám ja.
ko cechomoí A|e o ic víc si vážim na.
přik|ad 1olro' jak to uděla| Jabkoň' U|
rychovi nebo lieba Ghyfies.

. ad všeha. co dosud Lucrezia na.
tačlla' se neiýíc ]išÍ pnkk1 va|puňi.
na noc, Jak tento nápad prapajit his.
tarízujici falk s hardrocken až neta'

Ve ký uce]ený prqekt by| Ínúj dáv.
ný s€n lenom isenr stále h]edal. rak to
udělat, a nakonec tO přš o doceh př'
mz€ně' Jakmi|e bylo téma by|o Vyma.
]ováno' PŮVodně lo nrě|a býi snad jen
dvacet m nutová suita' ale kdyŽ ]sem
os|ovi] k|uky bgbiiáky z J hiavy' byo
m] |ito nevyuŽít jejich poiencjélu, a lak
]sem lo za.a rozšiřovai, h|€dat mústky
nezi iednotivými phněm|' kteÍé mě.
|y stál samostatně až Íni to rrakonéc
dáValo jakousi kogtru příběhu' klerou
jsme spo|€čně obiéki Asi bych to a]e
úpně přiběhefi ienazva], tedy ales.

ie spofupráce lozšiřila na da|šl spo'
]ečné pÍojekty do budoucna' Nemo.
hu se také nezminii o bubeníkovi Bu.
|any a pooviny k€pe]V Jih]avě Ku|do.
V] Úe to |ajné. a]e jmenuje se j\4icha]
Doslá). který mě hodné podpoři]jak
psych]cky, lak svým unrem, kdÉ si
vzá| ]]a s1aÍostce|ou bigbilovou vě|ev
a slráv I na tonr opravdu neskutečně
času. A co bych si Žopakovai neÍad?
Nevlm, Ínysím Že Všech|O bylo lak'
]ak mě|o býi

tugtezir
pořádJtě přitl'Tdí
. vin, Že bys rád valpuížinu noc
piEdveď žiýě' v iaké fázi jsau tedy

valpužina noc jako ce|€k neni
rnonrentá|ně bez Ve|ké linančni pod
pory dosl dobře reaizovaletná Ae
nacvičUj€me z ni VybÍané pisně, kte.
Íé zařadime do konceÍního play|]stu'
Takže Lucrezia asi chviemi pořádně
pÍib/ldi, o č€mž se U]čitě piesvědčí
náVštěVrric ]elošni zah|ady a ))ných
akci na nchž se etos představime
V rozŠířené sesiavě' Krcmě 1oho' Že
íocker JÍka striŽko opráši řádné na.
os1řenou e ekíickou kytaru Lr]cÉz]i
v klas cké ses|avě dop|ňuje !Ž výše
zmíněný bLrbenik Ku|da a baskylaista
Vašek souček' Ae abych nevyděsi]
naŠe skalni piizn Vce' LucÍezia bude
dái íungovat ijako akus|ické uskupení
hrající na zámcíclr' hradech' bitvách
a h StoÍických s|avnostech'
. vyjnenova]iisne řadu natočeÍlch
alb' a|e kape]a ná spoustu afrciá]ně
nevydanlch pisni' keÍé v současné
době zveřejňuJete na ihtenefu '',

KdyŽ jsme |oni zvaŽova i jak os|avit
desáté výmč|, dospě i jsme k lomu,
že neŽ L]dělat jeden Ve ký konceí se
spouďotl hostŮ' bude epší kaŽdý mě.
síc po dobu jednoho Íoku nahÍáijednu
úp|ně novou plseň' podpoňt ]i néjakým
jednoďrchýÍn ob]€zovým zháÍněnim
a nasadit ra YouTube ke staženljako
dáÍek všem mš]m přiznjvcúm' Tak

jsme se do toho v dubnu 2010 puslii
Každý měsíc jedna píseň' kterou Žhavě
týVoiime' puIuje na net, VěIŠinou aíri
néviíne. klelá to bude přišii měsíc'
Nejde to iak hadce, jak to vwadalo,
a néjaký skluz Už vznjkl' h|awě s ob.
raŽovým obsahem KlipŮ zatim variklo
om a všechny je možno sláhnoul
nebo pusiit jak na YouTube, lak ia
naších siÍankách w\4v/'borg]a,cz Do.
ce]a zaií|Ťravé by|o zjiš|ěnj jak svižně
dokáže inteÍnél pÍ3covát' UŽ v |€lnich
měsicich mlnrr ého roku po nás pos tl.
chači chlěi' abychom něk|eÍe z nich
híáli' a my je samozřejmě anineuÍně|i'
Ale s]lbujeme' Že le1os i na mnohé
z nich dojde.
. Na IneÚ k'ancen Lucezie za ce.
lých těch 1a bt neiaději vzpanináš?

Jeden z nejkÍásnějšich byl na bÍ-
nénské Muzejni nociv Joce 2009' Nrá]i
isme snadlR hodinya o každé přesiáv.
ce stá|a nekončiclřada id čék na naŠé
CD To bylo opravdu neopakovate|ré
Ještě dnes Íni občás někdo napíše
nebo zavolá' kdy zase budeÍrevBmě.

. KvaŠin kancelůn patři hisb|ické
1dě\y, Maji evakavat néjakou kan.
kreki dabu nebo pe a sněs pruků

UŽ io není tak strk|ni jako na za.
čáiku, stá]e častej] vystupujeme bez
speclá|ních kost.ýmů,Á]e naše kosiýmy
odláŽeii doc€la Věohodně dVě obdobi'
Jednak dobu vády Boruiů' coŽ jsou
honosné rcnésanční kostýmy, a po'
lom gotcké Ve kieých vystupu]eme
neičastějj' Jako d]ouhoelý ŠeÍmii si
nernohu dovo|lt. aby mě někdo napadl
za hislor ckoi] nepňesnost' To je U šeF
nriiú hde|ní zoóin. Botanri počínaje'
čep]cikonče'
. Kan by núla Lucreia Borgia

UŽ se iěšjÍn ia reakce pub|ika s no
Vým Íockov/Í'r mode]em Lucrczie, na
kierou hodně sázim' Pokud nás 10
nesrézlna ko|ena' mohla by pÍáVě toio
bý budoucnosi souboru třeba m da|.
Šich deset |el No a Éd bych se Všim
všUdy Udě|al iu naši yahurii'tl noc.
jak se slušía patři.
. Máš další s\y' }neré by sis rad

snů není nkdy dosi aiespoň lěch
pěkrrých LucÍezia BoÍgla ] Bufana oI.
sscheslÍ jsou striklni stýlzace do uÉi'
iého íruslÍu Lucrezia sihraje na r},líře,
Bumna u|iiává na bázicÍazy komedie'
Ae nálokdy se V nich promí|á nroje
Vnj|řni já a |o mi stá|e čas|ěii začiná
chyběi' Před dvěnra e1y jsem !ryÍobi|
hudebni soubor Co kdyby ryby, po kle-
lém zústa o ČWísňové deÍno a iehdy
jsem si předsiavova|' že by se iějakou
ío kockŠansonovou foÍmou moh| najil
pmsior pÍo nroje osobni výádřerl' Ten
pío]ekl jsem VŠák by| nucen po kra|ičké
epizodě stopnout' Leios bych s€ k né.
mu ď1ě vrát]l. pÍotofu čínr dá| častěji
přichazeji písně, se ktelýÍni vnitřně .'
rezonuji' a]e Žalím musí bohužel ežet
V šuplíku,

MIAN TESAŘ
. (t{Aolo PŘoGLAs)

. L!@ a Borgia. Po nroNiéň obdDbi pňš o obdobi fesl E]o!é'

poň ne lakovým, ]aký by mě|a mít ka
s cká Íocková opem spíše ]e polřeba
uÍč tá njl? obíazotvornosIi' kleíou p|á.
nu]i' pokud se to v budoucnu podaři.
podpoř]i V]zUálni s|oŽkou'
. MusÍn připanenalJt' Že valpulži.
na nocvzníkalad]ouha v ruzných stu.
diich' a že |n byl praje'{ |inančně velni
nénčný' Co tobě lata zkŮšenosl dala
pozitÍVniha a co by sis nejndeii uŽ ni.

Pěi et je kus Živoia' o rnancích
se mi bavt nechce' protože by stej.
ně uŽnikdodnes nepochop|. proč ně.
kdo z Vlashi kapsy Vyhodi to]ik peněz
do pfoieklu tak těžko rca]izovatené.
ho Ž]Vě kdvŽ ie to dnes de Íaďo ie.
dlný zpr:]so', ]ek ho dostat mezi liiJi'
A|€ da|eko dů eŽi|ějšíje pro rně lo' že
]se'n se seŽnámi se spouío! kás.
ných ]idi, skvě|ých zpěvákú, k rlimŽ
jsem za dob svého m]ádísánr vzhlíže]
jako k ido]ům' opě|ovně 1o by| Zde.
něk K|uka' s FÍanlou segradem je io
uŽ naše' včetně Burany' čtvr1á spo|u.
píáce Nově s námi hostuje skvělý |\r|i.
an scheliigeÍ, rockel a zpěvák s h|a.
seÍn ]re nepodobnýŤ svému bÍallo.
Vi Jiiinru' Dá|e Roma| Dragoun' a|e
] m]adš| k]uci, moj] vísievnic Honza
K íma z Golhardu nobo Roman Dostá|
z oborchu. s mnohýmiz nich se no.
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