
Ahoj všetci...

Ahoj na Slovensku, v Európe, za morom, ahoj všade tam, kde si nás práve čítate. Blíži sa koniec marca a po dlhšom
čakaní sme pre Vás pripravili ozajstnú lahôdku, ROZHOVOR S VAŠOM PATEJDLOM a iné, veríme, že zaujímavé
články.

Pre všetkých máme ďalej jedno eso v rukáve alebo POZOR SÚŤAŽ! Bližšie v článku Vaše Tretie oko...

Za spoluprácu ďakujeme Vašovi a Bibi. Zároveň sa ospravedlňujeme všetkým, ktorí na vydanie tohto čísla netrpezlivo
čakali...nech sa Vám príjemne číta :)

Vaši Mišovia

"máme výborné správy"  

Človek je taký starý, ako sa cíti 

Nedávna oslava päťdesiatky, vydanie ďalšieho sólového albumu, prípravy na spustenie súkromného rádia - to
všetko má za sebou Vašo Patejdl. Významné veci, ktoré boli a sú - a nám to počas rozhovoru priamo v jeho
nahrávacom štúdiu nedalo a spýtali sme sa aj na to, čo sa chystá. Ak aj Vás zaujíma, ako si Vašo najlepšie
oddýchne, akým spôsobom skladá pesničky a na čo sa môžu elánisti v najbližšom čase tešiť, neváhajte a -
čítajte... 

Tento článok venujeme Peťovi Miklasovi k jeho "dva krát dvadsiatke"

Ľudia budú možno aj radi, ak spravíme ďalšie turné 

· Počuli sme, že Elán chystá ďalší album a koncerty, čo by fanúšikov určite potešilo... Ako je to v skutočnosti? 

No je pravda, že pôvodne sme si mysleli, že po veľkom koncerte na Letnej bude pár rokov kľud. No situácia sa vyvinula tak, že kľud asi nebude.
Prišlo veľa ponúk od usporiadateľov na koncerty, niektoré veľmi zaujímavé. Ale nie je to len o peniazoch, skôr o tom, že akosi nevieme zostať
kľudní a nič nerobiť. Ukázalo sa to najmä na Jožovi, ktorý vyhlasoval, že sa mu hrať nechce a vidíte, napokon ho koncertovanie zlákalo. Zrejme to
súvisí s tým, že nič nie je definitívne, iba smrť a čo je dnes, nemusí platiť zajtra. Život je zmena a neberiem to nijak tragicky. Ak sa to dobre
pripraví, tak ľudia budú možno aj radi, že na jeseň urobíme opäť nejaké turné. Predbieha tomu aj doska, ktorú by sme mali vydať ešte do leta. 

· Držíme palce, podľa nás bol posledný album Tretie oko veľmi vydarený, najmä piesne s textami Borisa Filana. 

Boris je ďalší člen Elánu. My proste žijeme a robíme spolu, a podľa mňa je v tejto oblasti na Slovensku najlepší. Som strašne rád, že sa vrátil do
tímu a je to naozaj vidieť. Že sa vám Tretie oko páči, ma teší už aj preto, že som na tomto albume urobil viac než polovicu pesničiek. Nebol to
zámer, proste to tak vyšlo 

· V tlači sa tiež vyskytli "zaručené" informácie ohľadne muzikálu Elánu ... Môžete k tomu niečo povedať? 

To sú také veci, ktoré človek z nadšenia niekde povie, a potom vzniknú okolnosti, prečo sa to neuskutoční alebo posunie. Chuť urobiť muzikál, kde
by boli autormi Eláni - Jožo, Jano, ja, prípadne ďalší, stále máme. Ale nie je to len o chuti, na takýto projekt musia byť peniaze, produkčný tím,
divadlo... Ide o veľký okruh problémov, ktoré treba riešiť a sami na to nestačíme. Takže momentálne je tá idea pozastavená a dúfame, že časom
vznikne podpora a záujem, aby sa dala dokončiť. Inak, ponúk na napísanie muzikálu je viac, momentálne sa s Borisom Filanom zaoberáme témou
divadelnej podoby Fontány pre Zuzanu. Mohla by byť dokončená behom roka. Dejovo by vychádzala z prvej filmovej Fontány. Libreto však treba
doplniť, treba pridať tanečné čísla, ale aj napísať skladby pre Zuzanu, pretože tá vo filme spievala len jeden duet - Mopedovú. Stále je to projekt s
tromi bodkami - až po premiére bude jasné, že to vyšlo, lebo boli aj muzikály, ktoré sa urobili, zaplatili, naskúšali a potom sa nehrali. Ak to vyjde,
budem rád. 

· Na starších albumoch Elánu sa často ako autori hudby uvádzala dvojica Ráž-Baláž.
Čím to je, že na novších albumoch sa to veľmi nevyskytuje? 

Je to dané okolnosťami. Po mojom odchode hrali chalani dosť veľa, boli spolu takmer celý rok
na cestách a úplne prirodzene vznikali tie pesničky v zomknutejšom kolektíve. Viac sa spolu
žilo, skúšalo a hralo. Dnes už je každý orientovaný na svoje záujmy, takú spoluprácu, že by
sme sa zavreli povedzme na dva týždne do garáže, či na chatu a tam tvorili, si už nevieme
predstaviť. Každý prináša nápady skôr individuálne, potom sa doťahujú v štúdiu. Čo
samozrejme nevylučuje, že aj v budúcnosti vzniknú piesne, kde bude viac autorov. Závisí to
prípad od prípadu, ako to život prinesie. 

Každá moja platňa je moja výpoveď 

· Vydali ste mnoho albumov, s Elánom aj sólových - ktorý pokladáte za najvydarenejší? 

Každá doba prináša určité situácie, závislosti, vzťahy... Iná doba bola, keď sme začínali s Elánom, iná v roku 1985, keď som z Elánu na chvíľu
odišiel a urobil svoj prvý album Chlapčenský úsmev, iná doba je teraz. Je to dané prostredím, aj vekom. Nie som už adolescent, nemôžem a ani
nechcem robiť veci, ktoré by primárne oslovovali 15-ročnú mládež, to by nemalo zmysel. Vždy sa snažím robiť muziku a veci priamo úmerné dobe,
tomu ako to cítim a v čom žijem. Z tohto pohľadu nemám sám voči sebe výčitky, okrem pár vecí,  ktoré som musel  urobiť možno trochu z
kompromisov - tým sa človek nedokáže vždy vyhnúť. 
Elán je trochu niečo iné, to je kolektívna robota. Keď sa však bavíme o mojich platniach, každá bola na tú dobu taká moja osobná výpoveď. Vždy
som k tomu pristupoval so 100-percentnou angažovanosťou, a keďže som dosť veľký punktičkár, vždy som to chcel urobiť aspoň na 99 percent tak,
ako som si to predstavoval. Samozrejme, niektoré pesničky sú priamočiarejšie, hitovejšie, iné zase meditatívnejšie, viac experimentálne. Človek
chce urobiť aj niečo, o čom vie, že to nebude vyslovene hit. Na každej z mojich platní vznikali také aj také pesničky. 

· Aj nedávno ste vydali svoj ďalší sólový album. Skúste porovnať svoje staršie albumy s tými terajšími. 

Po revolúcii  som vydal dva albumy - Spovedaj  ma zo spomienok a Do očí,  ktoré zhodou okolností  vyšli  sedem rokov po predchádzajúcich
albumoch, čiže začína sa črtať moja sedemročná perióda vydávania albumov. Každý z nich vyšiel v iných súvislostiach, v inom svete. Inak sa
dostávajú k ľuďom. Všetko viac-menej závisí od vydavateľov, od propagácie v rádiách, televíziách. Ani v jednej z nich už dnes skoro vôbec
nerobia programy, kde by sa predstavovala slovenská tvorba. Po revolúcii a všeobecne v deväťdesiatych rokoch vzniklo presvedčenie, že to, čo sa
vyrobí u nás, nie je dosť dobré a "nóbl" v porovnaní s tvorbou zo Západu. Z určitého snobizmu, ktorý pretrváva dodnes, sa na to naše, domáce
pozeráme stále  s  dešpektom  -  to  je  aj  jeden  z  dôvodov,  prečo  teraz  pomáham zakladať  rádio.  Moje  novšie  albumy sú  trochu  utajenejšie,
schovanejšie, ale mám z nich dobrý pocit. A keď si ich s odstupom času vypočujem, nemám vážnejšie výhrady voči tomu, ako som ich urobil.
Hovorím si, že aj Bacha objavili 80 rokov po jeho smrti, takže ešte mám čas. 

· Máte nejakú obľúbenú svoju pesničku? 

Chodím na rôzne akcie, nie sú to len koncerty a tam vidím, ako ľudia na čo reagujú. Sú osvedčené hitovky, od Ak nie si moja, cez moju verziu
Vody, Voňavky dievčat, Kamarátka nádej, veľmi dobre sa osvedčujú staršie elánovky, ako Kaskadér, Zlodej slnečníc, ale aj pomalšie pesničky -
Nepriznaná ... Keď si však zoberiem, ktoré zo svojich vecí si najviac cením a som rád, že som ich skomponoval, tak sú to náročnejšie pesničky typu
H. Ch. Andersen alebo Na rozhraní či Tri štvrte na jeseň z mojej prvej platne a ďalšie. 

· Jožo Ráž sa vyjadril, že keď počuje v rádiu pesničku od Elánu, tak preladí. Ako reagujete Vy, keď z rádia počujete sám seba? 

Nie, že by som prelaďoval, ale tak isto nie som nejaký narcis, aby som sa v tom vyžíval. Ja sa vždy poteším, keď hrajú slovenskú pesničku,
spozorniem pri tom. A keď je náhodou moja, tak si poviem - no, nezabudli na mňa. 

Dobrá pesnička musí mať najmä melódiu 

· Ako u Vás vzniká pesnička? V poslednej dobe počuť v hudbe čoraz viac počítačov,
nemyslíte si, že to muzike škodí? 

Doba ide dopredu, ale podľa mňa dobrá pesnička by mala mať dobrý text a melódiu a byť
dobre naspievaná. Dnes sa aj z techniky stáva motivický materiál, ktorý dokáže zaujať ľudí - je
mnoho pesničiek, ktoré melódiu nemajú. Nehovorím teraz o rape, ktorý je na tom vyslovene
postavený, ale sú mnohé pesničky, ktoré sa tvária ako spievané, v skutočnosti je to však sled
nejakých motívov, z ktorých vzniká večná variácia na danú tému. Záleží na tom, ako to ľudia
zoberú - keď sa im to páči, nedá sa tomu zabrániť. Za chvíľu nám možno budú robiť hudbu
roboty a ľuďom sa to bude páčiť, tak prečo nie? Je to smutné, ale je to fakt. Táto odpoveď však
nie je kritikou voči technike, práve naopak - je dobre, že technika ide dopredu, uľahčuje to v
mnohom prácu a dodáva nové možnosti, najmä aranžérske. Medzi melódiou a aranžmánom je
však rozdiel, a to si niektorí zamieňajú. 

· Počítačovú techniku vidíme aj vo Vašom štúdiu - ako teda vznikajú pesničky v "kuchyni" Vaša Patejdla? 

Samozrejme, aj  ja robím s počítačom a veľmi mi pomáha. U mňa je postup stále klasický, používam počítač ako magnetofón, do ktorého si
nahrávam midi  informácie alebo priamo audio stopy, napríklad pracovne spev. Skladby vznikajú tak, že som denno-denne doma pri  klavíri  a
počítači a buď si len nezáväzne hrám a čakám na nápad, alebo (a to je častejší prípad) mám termín (nový album, muzikál), prípadne ponuku od
mojich kolegov spevákov, tak sa snažím ten nápad zo seba vydolovať. Pritom vznikajú rôzne vedľajšie nápady, motívy, ktoré sa mi priamo nehodia,
tak si ich nechám v počítači a niekedy nabudúce sa k nim vrátim, prípadne ich dokončím. V zásade sú dve možnosti - buď vznikne najprv melódia a
tú niekto otextuje, alebo dostanem hotový text, ktorý sa snažím zhudobniť. Základ je u mňa melódia a text, až potom nastupuje aranžmán, keď
rozmýšľam, aké nástroje, prípadne sekvencery či loopy použijem. Kedysi skladatelia písali na papier, ja ho tiež používam, rovnako ako ceruzku, či
gumu. Ale dnes sú už aj také programy, že stačí niečo zahrať na klavír, cez midi rozhranie sa to ocitne v počítači a potom to už stačí len vytlačiť... 

V rádiách by sa mala hrať hudba na počúvanie 

· Ako si najlepšie odpočiniete od hudby? 

Tak, že ju nerobím. Keď si chcem naozaj odpočinúť, tak nepočúvam nič. Teraz v zime som bol týždeň lyžovať, v lete som sa začal trochu potápať,
občas si zahrám tenis, snažím sa úplne normálne relaxovať, nemám nejaké špeciálne hobby. 

· Zrejme teda nejazdíte na motorke, ani nič podobné... 

To nie, nie som fanúšik motoriek. 

· Máte obľúbenú skupinu alebo interpreta? Čo rád počúvate? 

Zdá sa mi, že dobrej hudby je v komerčných rádiách čoraz menej. Každá hudba má svoje funkčné zaradenie a mne to niekedy pripadá, ako by si
rádiá zmenili svoj vysielací priestor na diskotéku - tá hudba je dobrá na tancovanie, ale na počúvanie už menej a keď napríklad idem v aute, dosť
ma to ruší. V rádiách by sa mala viac hrať hudba na počúvanie. Som trochu stará škola, mňa najviac poteší, keď počujem nejakého Stinga, Phila
Collinsa, ale aj Robbie Williams je dobrý muzikant, hoci trochu extravagantný. Rádiá vôbec veľmi zasahujú do hudobného biznisu. Podľa môjho
názoru platí: keď si ako konzument niečo vypočujem v rádiu a zapáči sa mi to, kúpim si CD a idem aj na koncert. Rovnako keby sa viac hrala
slovenská hudba, ľudia by boli viac v obraze, možno by si kupovali viac CD-čiek, chodili na koncerty. Sú to proste spojené nádoby a takto by to
malo fungovať. 

· Najčastejšie Vás vidieť, ako hráte na klavíri. Ale aký bol Váš prvý hudobný nástroj? 

Boli to husle, s ktorými ma chvalabohu trápili asi len pol roka. Potom zistili, že mám krátky malíček a husľový virtuóz zo mňa asi nebude, tak ma
preradili na klavír, čo mi asi zachránilo život a určilo moje budúce povolanie. 

· A čo iné nástroje, a gitara, ktorej ste sa tiež určitý čas venovali? 

Keď som začínal s muzikou, bolo práve obdobie Beatles. Ako sa vraví, za všetkým hľadaj
ženu a chlapi asi majú v génoch, že sa snažia nežné pohlavie zaujať. Tak som sa snažil zaujať
aj ja a napadlo ma, robiť to muzikou. V mojej prvej kapele som začal hrať na gitaru, lebo
vtedy klavír a nejaký Mozart nikoho nezaujímali. Keď sme to začali brať vážnejšie, tak som
prestúpil na klavír a pri tom som zostal. Dnes si pomocou virtuálnych nástrojov dokážem
nahrať, čo potrebujem. Pri aranžovaní jednotlivých nástrojov orchestra je ale dobré vedieť,
ako sa na konkrétnych nástrojoch hrá, aký majú rozsah, aby zneli vierohodne. 

V štyridsiatke som mal pocit, že skončil svet 

· Vráťme sa k Vašej nedávnej päťdesiatke. Čo sa vo Vašom živote určite nezmenilo? 

Nezmenilo sa absolútne nič, prežívam to dokonca menej ako štyridsiatku, kedy som mal pocit, že sa skončil svet a život. Teraz mám skôr opačný
pocit, vek sa nedá zastaviť a ja som sa zaň ani nikdy nehanbil. Myslím si, že človek je taký starý, ako sa cíti. Samého ma prekvapilo, že už mám
päťdesiat. 

· Ako ste oslavovali? 

Tradične. Pretože Jožo Ráž je odo mňa o dva týždne mladší, urobili sme oficiálnu časť osláv spoločne, 17. októbra. Tomu predchádzala malá
rodinná oslava u nás na chate, kde prišli najbližší rodinní príslušníci. Najedli sme sa, vypili sme si, niektorí si aj zaspievali, ale ja nie. 

· Aké darčeky ste dostali a ktorý Vás najviac potešil? 

Dostal som neskonalé množstvo rôznych kvalitných liehových nápojov, ďalej niekoľko obrazov, peknú veľkú fotografiu nahej slečny od Petra
Nagya, rôzne veci, ktoré v tomto veku človek potrebuje - cigary, ploskačky, otváraky na fľašky ... Za to ďakujem všetkým mojim obdarovateľom. Ja
sám som si dal darček tým, že som vydal po siedmych rokoch už spomínaný album Do očí. 

· Zapálite si rád dobrú cigaru? 

V tomto sú špecialisti Jožo a Jano, ja si dám cigaru sotva raz do mesiaca. Príležitostne, na vytvorenie dobrej, pohodovej atmosféry. Je pravda, že mi
to stále viac a viac chutí. Na staré kolená sa stávam fajnšmekrom a snažím sa vychutnávať - jedlo, pitie a tak isto aj cigary. 

· Ako si predstavujete ideálne strávený večer - doma alebo v spoločnosti? 

Tým, že som stále preč, tak sa najviac teším domov. Som trochu nespoločenský typ, keď nemusím, tak nikam nejdem, mám toho naozaj dosť.
Najlepšie sa cítim vo svojej pracovni, za kuchyňou. Ideálne je, keď som večer doma - papuče, pivečko alebo dobré červené vínko. 

Mišovia - NeBySa

"novinky"  

Vašo Patejdl spúšťa rádio Hey

( keď je človek jediný, kto to môže urobiť, tak to urobiť musí )

Ak ste fanúšikmi našej domácej hudobnej tvorby a zdá sa vám, že dostáva v rádiách príliš málo priestoru, máme pre
vás jednu dobrú správu. Pripravuje sa totiž spustenie nového súkromného rádia - rádia Hey - ktorého náplňou budú
práve slovenské a české pesničky z nedávnej minulosti i súčasnosti. Autorom tejto myšlienky je Vašo Patejdl, tak sme
za ním zašli a povyzvedali sa všetko o pripravovanom projekte, a hlavne - ako vznikla myšlienka, založiť rádio s
takýmto zameraním? 

"Celá myšlienka založiť rádio nevznikla preto, že by som toho mal málo alebo že by som chcel zbohatnúť na podnikaní tohto
typu. Vzniklo to z pocitu, že slovenské rádia sa voči slovenskej hudbe všeobecne správajú veľmi macošsky. Sú málo hrdé na

to, čo sa tu deje, pritom si myslím, že sa tu toho deje dosť veľa a zaujímavého."

"Je mi ľúto, že priemer vysielanosti slovenských pesničiek v slovenských rádiách je zhruba 5 percent. 95 percent tvorí zahraničná hudba, proti
ktorej vôbec nič nemám, práve naopak - takisto počúvam a sledujem, čo sa deje. Myslím že problém nie je len v tom, že by sme plakali nad tým, že
sa málo vysielajú slovenské pesničky, a že mnohí hovoria, že je slovenská muzika nekvalitná, čo si mimochodom nemyslím. Je to nielen akási
nacionalisticko - národnostná otázka, hoci by bolo samozrejme dobré, keby sme boli na seba viac hrdí ako občania tohto maličkého národa a štátu.
Je to aj ekonomická otázka, hudba je takisto tovar, ktorý na to, aby vznikol, potrebuje určité zázemie a financie, je za tým tím ľudí, sú to pracovné
miesta, obraty v obchodoch, kde sa predávajú CDčka, a sú to aj tantiémy. Keď sa hrá väčšina zahraničných pesničiek, tak väčšina tantiémov
(autorských poplatkov) odchádza do zahraničia. Pre slovenských autorov, interprétov, ale aj technikov, producentov atď. zostáva len zlomok sumy,
ktorá sa Slovensku vyberie. 95 percent ziskov tak plynie von, nie sú peniaze na skvalitňovanie napr. nahrávacích štúdií, ale často nie sú peniaze ani
na slušné živobytie špičkových hudobníkov atď. Akoby sme v našich slovenských továrňach zamestnávali 95 percent zahraničných zamestnancov.
To by sa asi nikomu nepáčilo..."

"Situácia speje k tomu, že celá hudobná scéna tým pádom funguje skôr na báze nadšenia, amatérsky a poloprofesionálne. Rozhodne to nie je
show-"biznis". Potom vznikajú také anomálie, že keď sa dajú také veľké peniaze a priestor napríklad na Superstar, je z toho národné šialenstvo,
hoci, ako umelý produkt, ktorý k nám prišiel z Anglicka, ide najmä o snahu zarobiť na chuti mnohých ľudí spievať a robiť muziku." 

· Aká bola cesta od prvotnej myšlienky až po prípravy na spustenie rádia? 

"Roky a roky som sa snažil presviedčať ľudí v rôznych rádiách - od redaktorov až po šéfov a
majiteľov. Nešlo o to, aby sa začalo hneď hrať 80% slovenskej hudby, ale aspoň z tých 5 percent
to zvýšiť na čísla rádovo 20-30%, ako je to napríklad vo Francúzsku. Nikto to nechcel pochopiť,
tvárili a tvária sa, že to je otázka demokracie, že každý si môže hrať čo chce. To je samozrejme
pravda. Preto jedinou možnosťou, ako zvýšiť hranosť slovenských pesničiek v rádiu, zostalo
pokúsiť sa takéto rádio vybudovať. Keďže sám nevlastním prostriedky, ktoré na rozbeh takého
projektu treba a vlastne ani neviem, ako sa také rádio robí, hľadal som spriaznených ľudí, ktorí
by mi pomohli. Pred dvomi rokmi som sa stretol kolegom muzikantom (bubeník v skupine
Citron) Radimom Pařízkom, ktorý na podobných princípoch už niekoľko rokov prevádzkuje
rádiá Hey a Čas v Čechách, a keďže prejavil záujem, dohodli sme sa. On so svojim zázemím
prišiel s tým, že by tu také rádio mohli postaviť. Za rok sa nám podarilo získať pár zaujímavých
frekvencií a tak na prelome mája a júna tohto roku by malo vyštartovať nové rádio Hey na
Slovensku. A aby si každý všimol, že ide o iné rádio, aby si všetci uvedomili, že to myslíme vážne, rozhodli sme sa, že hneď od začiatku skúsime
urobiť stopercentné slovensko-české rádio. Rádio, ktoré bude hrať len slovenské a české pesničky. Uvidíme, či to zaberie, alebo či sme sa mýlili. Ja
dúfam že nie. " 

· Čo teda budeme môcť na rádiu Hey počúvať? 

"Rádio musí byť pestré, nebude len o starších pesničkách, a nebudeme stále hrať iba Elán...(smiech). Budú sa hrať skladby od 70. rokov až po
súčasnosť, to najlepšie čo tu z našej muziky vzniklo a je."

· Kde bude sídliť štúdio tohto rádia a aké pokrytie bude mať? 

"Štúdio bude v Bratislave, tým že sa nám podarilo získať Bratislavskú frekvenciu 100,3 budeme to celé riešiť odtiaľto. Zatiaľ máme pokrytie v
regiónoch Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Ružomberok, Poprad, Rimavská Sobota, a budeme sa snažiť toto pokrytie rozšíriť, aby sa rádio dalo
počúvať po celom SR."

· Vie sa o Vás, že ste dosť zaneprázdnený. Prečo ste sa pustili do tak náročného projektu, ako je založenie súkromného rádia? 

"Je to vec, ktorá mi odoberie kopec energie a času, ale keď tak na to pozerám, nikto z mojich kolegov buď nemá takú chuť a snahu, alebo nemá také
možnosti, aké sa vyskytli mne. Držím sa hesla, že keď je človek jediný, ktorý to môže urobiť, tak to urobiť musí."

Mišovia - NeBySa

"sú až"ť   

Vaše tretie oko - textárska súťaž

Po prvýkrát v krátkej histórii nášho - Vášho časopisu sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž, a nie hocijakú - bude sa
súťažiť o najlepší Váš, čitateľský, pesničkový TEXT. Dúfame, že sa zapojí každý z Vás, kto rád píše verše a
občas vidí svet tretím okom - a ako si to vlastne predstavujeme? 

 Súťaž rozbiehame v marci, vyhodnotenie sa uskutoční v decembri tohto roku 
 Do súťaže môže poslať svoj text ktokoľvek z vás... Maximálne však jeden. 
 Text môže byť napísaný v slovenčine alebo v češtine, takisto téma je voľná - život a všetko, čo s ním súvisí 
 V decembri sa uskutoční vyhodnotenie, účasť na vyberaní najlepšieho textu prisľúbil Vašo Patejdl! 
 Výherca, okrem zverejnenia víťazného textu na našej stránke, získava knihu textov Borisa Filana Kamalásky a večeru s autormi NeBySy:))) 
 Nové správy o súťaži a ukážky zo súťažných textoch nájdete v každom ďalšom čísle Neviem byť sám 
 A na záver to najdôležitejšie: Vaše príspevky do súťaže očakávame na našej mailovej adrese: nebysa@centrum.sk a veľmi sa tešíme! 

Mišovia - NeBySa

"objavili sme"  

Nárok na rock

Priznám sa, že takisto ako obaja Mišovia, aj ja rada objavujem staré, viac či menej zabudnuté veci. A tak sa mi asi
pred jeden a pol rokom podarilo natrafiť na knihu, ktorá dodnes tvorí súčasť mojej hudobnej knižnice: Nárok na
rock alebo 25 vyznaní československých rockových hviezd od českého hudobného publicistu Jiřího Vejvodu. Mapuje v
nej celú dovtedajšiu éru československého rocku a bigbítu netradičným spôsobom: profilmi a výpoveďami osobností
zo sféry hudby. Nás bude zaujímať profil zo štvrtej časti knihy, stretnutie Jiřího Vejvodu s Jožom Rážom a interview
na tému: začiatky Elánu. 

Prvé kontakty s hudbou 

"Začalo sa to celkom obyčajným spôsobom. Rodičia ma nútili, aby som sa učil hrať na klavíri, a ja som to onedlho z duše znenávidel. Do hudobnej
školy som však chodil ďalej: veľmi sa mi páčila učiteľka, bola to známa mojich rodičov, doma sa jej nehovorilo inakšie ako teta Ilija. A potom
prišiel druhý podnet, oveľa silnejší a trvalejší. Blízko bytu, v ktorom sme vtedy v Bratislave bývali, býval park a v ňom nádherné stromy, ktoré,
mimochodom, už dávno povytínali. Schádzali sme sa pod nimi na lavičkách, písal sa rok 1966, vtedy som mal dvanásť a v pesničkách som sa vôbec
nevyznal, takže ma to zastihlo nepripraveného. A naplno! Z parku som si odnášal Beatles, Olympic a vznášal som sa. Potom mi otec kúpil na
Vianoce obyčajnú gitaru za stopäťdesiat korún, no na počudovanie to na mňa mimoriadne nezapôsobilo. Až potom ma začali zaúčať fešáci mojej
sestry. Kto vtedy vedel hrať na gitare, tomu dávali dievčatá prednosť - bol dosť veľký kráľ. Práve takí obletovali moju sestru, pretože bola veľmi
pekná, a usilovali sa jej votrieť do priazne všemožným spôsobom. Napríklad aj tým, že ma učili, ako sa má hrať bigbít na gitare!" 

Na začiatku šiestej triedy prechádza Jožo na inú základnú školu a od svojho spolužiaka Ďura Farkaša
sa dozvedá, že spojením chlapcov z rozličných škôl vzniká nová skupina, ktorá by bezpodmienečne
potrebovala basgitaristu. Lenže čo robiť, keď Jožo do svojich štrnásť a pol roka, keď situácia
vrcholila, vie hrať len na gitare? Vyriešil to jednoducho - po prvý raz v živote zaťal zuby a rýchlo sa
preškolil do kapely prišiel ako posledný. Ako je možné, že táto skupina - zatiaľ bez mena - stavia
hneď od začiatku na vlastné pesničky? "Nebol v tom žiaden hlboký zámer, nemali sme to nijako
ideologicky vyriešené, Vašo Patejdl mal jednoducho taký vnútorný popud, chcel skladať pesničky
pre kapelu. Prečo nie? Aj tak nikto z nás na nič lepšie neprišiel, a tak sme hrali." 

Začiatky Elánu 

Činnosť  skupiny bola vtedy živelná,  až dobrodružná.  Najskôr skúšali  pod šírym nebom v parku,  potom prišla  bežná púť adeptov rockového
podzemia - od jednej garáže k druhej. Natrvalo sa usadili až v Dome pionierov a mládeže na Suchom mýte, kde získali vytúženú miestnosť:
skúšobňu.  Za to však časť  svojich schopností  museli  odovzdať  v prospech detského súboru Slniečko,  ktorý v tom čase nacvičoval  muzikál.
Začlenili sa teda z času na čas do orchestra, precestovali s programom kus republiky a dokonca po prvý raz poznali aj nahrávacie štúdio. Museli si
však zlepšiť hranie z nôt a predovšetkým preglgnúť večné posmechy z úst starších rutinérov, ktorí držali orchester pokope. Jednému z nich vlastne
kapela vďačí za názov: Keď ste takí nadšenci, tak si rovno hovorte Elán! 

"Bolo to približne v čase, keď sme už mali dosť pôvodných skladieb a dotackali sme sa k možnosti
vlastných koncertov. Lenže prišlo to hlavné. Kde vezmeme aparatúru? Spomínam si, že som si
požičal od rodičov osemsto korún a potom som ich splácal z malých, čiastkových zárobkov.
Chodili sme napríklad na dvor ľuďom prášiť koberce a dostávali za to po desať korún, alebo sme
po nociach pomáhali stavať železnicu do Rače. Potom sme si už mohli zarábať priamo muzikou.
Práve v račianskej vinárni U troch zajacov sme našli prvý angažmán. Hrali sme striedavo ľudovky a
veci z hitparád, iba o naše vlastné skladby nikto nejavil záujem. Vyhrávali sme aj na rozličných
zábavách a neskôr aj v študentských kluboch, boli sme v jednom kolotoči celé noci od štvrtka do
nedele a potom sme celý zvyšok týždňa dospávali. Aj v škole!" 
Napriek všetkému, počas celej strednej školy nemal Ráž jedinú trojku! A pritom si vraj hojne
užíval života s peniazmi vo vrecku, na prázdninových cestách do zahraničia, kam sa Elán postupne
prebojoval. Nestriehne však v baroch, kde sa večne

obohrávajú len sezónne šlágre, absolútna strata vlastného názoru? Nevzďaľovali Ráža tieto roky od
pôvodného predsavzatia, pre ktoré bol ešte v osemnástich na smiech celej rodine? Vtedy doma
vyhlásil, koľký raz už - sebaisto: uvidíte, že zo mňa do piatich rokov bude hviezda! 
"Spolovice nás vzďaľovali a spolovice zbližovali. Postupne sme konečne mali na čom poriadne hrať,
a navyše, v baroch sme prešli tvrdou školou života, ktorej sa nič ani zďaleka nevyrovná..." A
pôsobiská mladých rockerov sa postupne zlepšovali: od miestnych javištiatok, na ktorých skupine
vládne dávno zabudnutá speváčka v bielych minišatách, až po exotický hotel. 

Cesta za úspechom 

"Potom však udrela maturita," spomína Jozef ďalej, "a s ňou aj hrôza, že by sme napochodovali na
vojnu a rozpadli sa. Najmä preto sme všetci zamierili na vysokú, aj keď ja osobne som nikdy nepochybovalo tom, že
sa ju po gymnáziu pokúsim absolvovať... Na nijakom nástroji som nevedel hrať tak dobre, aby som sa dostal na
klasické konzervatórium. Na jazyky bol vždy obrovský nával, okrem toho som vďaka cestovaniu vedel už po
anglicky a po nemecky tak dobre, že som s tým na svoje účely vystačil. Lákal ma iný odbor, ku ktorému som mal
vďaka sestre veľmi blízko. Psychológia." 
Zaujímavosťou je, že Ráž sa zameral na netradičný odbor. Študoval psychológiu reklamy, zákonitosti marketingu a
diplomovkou vlastne predbehol časy, pretože sa pokúsil systematizovať miesto a zmysel reklamy v našom type
hospodárenia či prípadne podnikania. 
"Dostal som trojku, pretože vedúceho svojej diplomovky som videl druhý raz pri obhajobe. Napriek tomu ma hneď
chcel vziať k sebe do podniku, mohol som zostať aj na škole ako asistent, ale nestál som o to. Jednostaj som čakal, že
to po desiatich rokoch hrania, zháňania aparatúry a leštenia kľučiek konečne s hudbou naplno vypukne! Mali sme
všetci narukovať do VUS-u. Potom to krachlo, ale zostal nám aspoň spoločný tankový pluk. Čo sme tam po nociach
mohli iné robiť ako cvičiť? Poslali sme tri pesničky na Bratislavskú lýru, dve z nich na naše prekvapenie prijali.
Nečakane sme získali ceny, časom náš program kúpil Slovkoncert. Nikdy sme nemali prázdnu sálu. Predsa len sa
nám to podarilo!" 

To už pre Elán nepísal  texty jeho dlhoročný spolupracovník Pavol Jursa - na jeho miesto si Ráž a spol.  vybrali
jednoznačne Borisa Filana. Je najlepší - a aj my budeme! Vybrali sa za ním dosť úctivo; s fľaškou ich vyhnal, ale osudová iskra tam preskočila.
Dlhoročné priateľstvo prešlo veľmi skoro skúškou ohňom - keď Ráž bezočivo opravil verše a Filan to zistil až vo výberovej komisii na Lýru.
Pohádali sa vraj až do krvi, ale ich vzťah vydržal oveľa dlhšie ako dotyčná (hoci obľúbená) pesnička. Vynorili sa súbežne s dobytím miesta na slnku
aj iné závažnejšie problémy?

"Keď sme začali častejšie nakrúcať, musel som si vylepšiť techniku spevu. Nie že by som nemal základy! Kedysi som chodieval do detského
rozhlasového zboru, potom som mladosť prehulákal na zábavách, kde človek vždy musí pri bigbíte hltať mikrofón. To všetko však boli len svalya
teraz by sa žiadalo citlivo to doladiť. Ako všetci ostatní ohlásilsom sa u Františka Tugendlieba a za pol roka som vedel všetko, s čím vystačím

dodnes." 

Otázka na záver: Nechcel sa Jožo kedysi, počas dlhých rokov s muzikou v tieni, predsa len niekedy
vzdať? 
"Pozrite, mňa nič a nikto nezlomí, keď nechcem. Som nenormálne tvrdohlavý človek a nechávam
veci len v jedinom prípade: keby som o ne sám nestál. Inak nie!" 

Katka alias Bibi

Zdroj:
Jiří Vejvoda: Nárok na rock alebo 25 vyznaní československých rockových hviezd, Smena, 1989 
obrázky boli prevzaté z CD-ROM Elán a jeho cesty , vydavateľ: KDK Company s r.o., www.kdk.sk 

"životný štýl"  

Japonský drak s požehnaním hviezd - SUBARU

Myslieť, Cítiť, Riadiť... 

Tri pojmy, ktoré výstižne charakterizujú japonskú značku aut, SUBARU. Už v roku 1953 sa päť firiem spojilo s myšlienkou vytvoriť spoločnosť
produkujúcu  automobily.  Tak  vznikla  Fuji  Heavy Industries,  vlastník  spomínanej  značky.  Subaru  znamená  v  preklade  do  Slovenčiny výraz
"spojenie" a v samotnom znaku nájdeme šesť hviezd. Tie predstavujú tzv. Pleiades, podľa starých Grékov časť konštelácie Taurus. Ak by sme sa
chceli zaoberať gréckou mytológiou ďalej, našli by sme aj fakt, že práve dcéry Atlasa sa spojili do takejto konštelácie.

Súčasnosť 

SUBARU sa v dnešných podmienkach teší rastúcej popularite medzi motoristami. Na trhu
nájdeme obľúbené modely ako LEGACY, FORESTER, OUTBACK a IMPREZA. Všetky
spomínané sa vyznačujú elegantnosťou a zároveň príznačnou japonskou dravosťou, ktorá
určite nechýba v oblasti designu, či pod kapotou.

Budúcnosť 

Na prestížnom automobilovom veľtrhu v Ženeve boli
predstavené dve novinky. SUBARU B9 TRIBECA a
SUBARU R1. Ako sa uplatnia v praxi je zatiaľ vo hviezdach, ale ak niekto vyrába automobily s ich požehnaním,
môže byť vôbec neúspešný ?

Zdroj:
www.subaru.com, www.subaru.mikona.sk 

Michal Milata

"všimli sme si"  

Ako môže vzniknúť hit - Psi sa bránia útokom
V roku 2004 sme mali možnosť osláviť niekoľko významných výročí aj v oblasti populárnej hudby. Jedným
z nich bolo určite aj 20 rokov profesionálneho pôsobenia Petra Nagya na československej (a slovenskej)
hudobnej scéne. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili 2 narodeninové koncerty: 23. novembra v pražskej
Lucerne a 19. decembra v Košiciach. Na oboch týchto koncertoch zaznel duet Petra s Jožom Rážom Psi sa
bránia útokom, čo určite potešilo srdce každého elánistu - o to viac, že jeho koncertné prevedenie v
poslednom čase absentovalo. 

Veru tak, Psi sa bránia útokom neodznelo ani na turné Vaša Patejdla v roku 2002, ani na megakoncerte Elánu na
Letenskej pláni v roku 2003, napriek tomu, že Peter Nagy vystúpil ako hosť na oboch týchto koncertných projektoch. Načrieme však ešte hlbšie do
histórie - o vzniku pesničky hovorí jeden z jej tvorcov, publicista a producent Július Kinček: 

"Ak si Peter nezloží hudbu sám, vyžaduje ju odo mňa zásadne dopredu. Často má v hlave tému na text, alebo aspoň podnetné slovné obrazy, ktoré
si priebežne poznamenáva do notesa. Ale potom potrebuje konkrétnu hudbu, na ktorú svoje verše navlečie! Príkladom zložitej  spolupráce so
šťastným koncom je napríklad pieseň Psi sa bránia útokom. Priniesol som Petrovi hudbu a vravím: Toto by si nemal spievať sám, cítim tam
predlohu pre dueto, dve rôzne polohy. Peter na to: Keby som mal spievať vo dvojici, tak buď s Kocábom alebo s Rážom! Zostalo pri druhom
variante  a  Nagy  sa  začal  trápiť.  O  čom  tá  pieseň  bude?  Presedeli  sme  hodiny,  vylučovali  ošúchané  témy:  spoločné  dievčatá,  spoločné
muzicírovanie... Ušli dva mesiace, a nič. Už mi to začalo vŕtať v hlave:nebrzdí to náhodou Peter úmyselne? Potom sa zrazu prirútil: Už to mám!
Zavrel sa na štyri dni doma, písal a písal. Myslím, že výsledok je jedna z najpôsobivejších piesní jeho repertoáru. Vtipná už dvojitým pádom v
názve, objavná dvojakou rovinou celého textu." 

Na záver doplníme, že táto legendárna skladba vznikla v r.1987 a prvýkrát sa objavila na albume Petra Nagya  Ale.  Neskôr sa stala súčasťou
viacerých výberových albumov - nájdete ju na zatiaľ poslednej elánovskej "legende" s poradovým číslom päť, ako aj na výročnom výberovom
albume Petra Nagya 20 rokov - 20 hitov. 

Zdroj:
Jiří Vejvoda: Nárok na rock alebo 25 vyznaní československých rockových hviezd, Smena, 1989 

Katka alias Bibi

"stalo sa"  

Nestačí kvet na MDŽ...
Obľúbeným sviatkom rokov minulých bol bez pochyby MDŽ, teda Medzinárodný deň žien. 8. marec patrí dodnes tomuto
sviatku, ktorý sa v pamäti mnohých uchoval ako tzv. vynútený socialistický sviatok, a preto sa v dnešnej dobe skôr oslavuje
Valentín, či Deň matiek. Akoby ženy, ktoré pred mnohými rokmi vyšli do ulíc a otvorene bojovali za svoje práva mohli zato,
že niekto si pomýlil Deň žien s Dňom nadmerného pitia alkoholu, lebo tak sa väčšinou priamo na pracoviskách oslavovalo.
Skupina Elán venovala tomuto sviatku pieseň rovnakého názvu, ktorá vyšla na albume Hodina Slovenčiny. Text Boris Filan a
hudba od nemeckej skupiny Prinzip. Ak si ju aj dnes vypočujeme, hádam by nám mala povedať jedno, nestačí kvet na MDŽ,
ženy sú s nami stále 365 dní v roku a mali by sme si ich ctiť tak často, ako to je len možné. 

Michal Milata

"myšlienka mesiaca"  

Stále sa niečo začína
Každý deň sa niečo končí...
Preto túto hru hrám sám
Viem, že mám, kým ešte nemám
Môžem sa zmýliť v každej z tých zvláštnych ciest
Vystúpiť na každom lákavom nádraží

( Mám, kým nemám - Boris Filan )

Použitie materiálov z tohto dokumentu je bez súhlasu autorov zakázané.
P & C Mišovia 2005. 
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