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Spolektiv na 19 let ztichl. Teď se vrací
Folkrocková skupina, která se proslavila na Portě, začíná opět hrát. Letošním vrcholem bude koncert v Metropolu

KNIHOVINKY

Čtenáři
a internauti

VÁCLAV KOBLENC

Jižní Čechy – V českém folku
je to rekord. Začít opět hrát po
19 letech, to nikdo nepamatuje. Návrat po tak dlouhé pauze
ohlásila jihočeská skupina
Spolektiv, která se proslavila
v první polovině 90. let. Teď má
za sebou první koncerty
a v Českých Budějovicích, kde
vznikla, se představí 6. srpna
v galerii Na dvorku a 22. listopadu v DK Metropol.
Ve své době působil Spolektiv, vítěz Porty, jako zjevení. Hudebně košatý a experimentální folkrock, všech šest
členů střídalo několik nástrojů, k tomu básnické texty, jež
psala Alena Kroniková. Jenže
v roce 1995, rok poté, co natočili album ...a ticho v sobě,
ohlásili přestávku, která se
poněkud protáhla.
„My jsme si dali pauzu, jen
trvala déle, než si člověk dokázal představit. Mně to tenkrát
docela dost vadilo, protože kapela šlapala a byla skvělá,“ říká kapelník Jarda Hnízdil.
Během pauzy se jako kamarádi scházeli, pořádali kapelní i rodinné srazy. Mají se
rádi. „Nikdy jsme si nic špatného neudělali, žádné hádky,
nevraživost, křeč,“ vysvětluje
kapelník.

„Přišla moje
manželka
a řekla, jestli
mám opravdu
tak nízké cíle,
hrát po hospodách za
pivo a kolikrát jen za
nealko, protože jsem
řídil...“

David Jan Žák
spisovatel

J

NÁVRAT. Jedním z prvních festivalů, kde se obnovená skupina Spolektiv představila, byl koncem června Letní Slunowrat v Táboře. Letošním
vrcholem bude pro kapelu 22. listopadu koncert na Malé scéně Metropolu, kde zahraje ve stejném složení jako kdysi. Foto: David Peltán

Jarda Hnízdil, Spolektiv

Toho před pár lety už svrběly prsty. Začal si doma brnkat na kytaru, hrát na rodinných oslavách a učit se nové
písničky, od Kabátu nebo,
kvůli dceři, od Tomáše Kluse.
Několikrát zašel i s kamarády
na zpívání do hospody.
„V ten moment přišla moje
manželka a řekla, jestli mám
opravdu tak nízké cíle, hrát po
hospodách za pivo a kolikrát
za nealko, protože jsem řídil,“
říká 48letý Jarda Hnízdil, kterého právě podpora rodin
všech členů velmi těší.
Blížil se sraz Spolektivu,
tak přetáhl z videokazet na
DVD staré koncerty. Se slzami
v očích si je loni 16. listopadu
pustili a padl návrh kapelu
obnovit. Ukázalo se, že kytarista Martin Jančura to zvažoval již tři roky, dechař Antonín Vidlák byl také hned pro
a zpěvačka Renata Švecová
prohlásila, že je to nejhezčí
vánoční dárek. Odmítli jen
houslista Lukáš Holec a basák
Zdeněk Zajíček, kterého nahradí Jiří Regásek.
„Hned toho dne se domluvilo, že to rozjedeme. Od pátého
ledna jsme začali zkoušet, dvakrát, třikrát týdně a pátého
června jsme měli první koncert, dali jsme dohromady 24

ZAČÁTKY. Jako studenti na koleji K1. Zleva Lukáš Holec, Martin

SLAVNÁ SESTAVA. Zleva Lukáš Holec, Zdeněk Zajíček, Antonín Vi-

Jančura, Renata Švecová a Jarda Hnízdil. Foto: Bratři Žídkové

dlák, Renata Švecová, Martin Jančura a Jarda Hnízdil. Foto: Libor Sváček

písniček,“ říká kapelník s tím,
že nové básně z hloubi její duše
pro ně začala psát i Alena Kroniková, žijící v Anglii.
Zkoušejí v Českých Budějovicích, Táboře, Třešti a Příbrazi. Nacvičili tři novinky
a oprášili starší repertoár,
sáhli i do období, kdy se na
plakátech psalo Spolektiv –
humor dneška a kdy hráli Píseň o stupidním konci jedné
feudální princezny nebo Adamita reggae. „Měli jsme to asi
hodně pod kůží, protože to naskakovalo, jenom se vymetaly
cestičky,“ říká Jarda Hnízdil.
První koncert odehráli
v havlíčkobrodské kavárně
U Notáře. Z Humpolce za nimi
přijeli kamarádi; měli plno
a cítili se příjemně. „Ale den
předtím jsem byl rozebratelný
na šroubky, těšení a zároveň
tréma. Měl jsem pnutí, zpě-

vačku to drželo ještě 24 hodin
potom,“ usmívá se Jarda
Hnízdil. Vlídné přijetí zažili
také na festivalech Letní Slunowrat a Folková růže.

Spolektiv
Folkrocková skupina Spolektiv
vznikla v dubnu 1988, založili ji
studenti Pedagogické fakulty
v Českých Budějovicích. Hrávala
v klubech i na festivalech (Porta,
Zahrada, Prázdniny v Telči, Folkové prázdniny Náměšť nad
Oslavou, Horácký džbánek, Folková růže, Olomoucký tvarůžek).
V roce 1993 získala skupina
Portu, rok poté natočila CD
s názvem …a ticho v sobě.
V prosinci 1995 ohlásila pauzu.
Od 5. ledna 2014 Spolektiv opět
zkouší, od června koncertuje.
Hraje v sestavě Renata Švecová
– zpěv, perkuse; Jarda Hnízdil –
kytara, zpěv; Martin Jančura –
kytary, zpěv, conga; Antonín Vidlák – saxofony, klarinety, flétny.

Zámek Dolní Kounice
Pouhých 15 minut jízdy od Brna směrem na Znojmo a Vídeň leží jeden
z nejstarších hradů a zámků v ČR – hrad a zámek Dolní Kounice. K hradu
přiléhá 10 ha vlastních pozemků, jimž tvoří hradní stavby nádhernou kulisu.
Hrad a klášter Rosa Coeli na jeho úpatí kdysi tvořily jeden celek, což připomíná
postupná obnova kláštera z r. 1181 i bývalé hradní a klášterní sklepy pod
hradem, dodnes nabízející proslulou Kounickou frankovku, která dle pověsti
v r.1185 usmířila Čechy a Moravany po krvavé, ale nerozhodné bitvě o trůn
v českých zemích.
Vznikl zde i Šlechtický Klub, sdružující zájemce o pravidelné využívání
kulturních památek a investování do nich.

Koncerty na kolejích
Spolektivní comeback vábí
k drobnému průletu pamětí.
Kapela vznikla v roce 1988, začínala jako trio. Na první hraní, pořad pro středoškoláky
v Sedlčanech, jeli půjčeným
autem, na jihu prvně hráli na
budějovické vysokoškolské
koleji K2, kde také zkoušeli,
a v jídelně na Holečkárně. Základem byl čtyřhlas, hudebně
kytary, housle, pak příčná
flétna, saxofony, klarinety,
baskytara, viola, conga a také
dechový syntezátor, elektronické efekty a bohatá rytmika. V 90. letech zde podobnou

hudbu hrál málokdo, včetně
použití jedenáctiosminového
taktu. Kapele pomohly koncerty na finále Porty v plzeňském Lochotíně, kam v letech
1988 či 1989 jezdilo 30 tisíc lidí.
Dostali se i na Dvoranu Porty
v pražské sportovní hale.
Teď se Spolektiv vrací,
ovšem řeka je to jiná. Jako
mentor kapele pomáhá zvukař Karel Dřínek, jenž pracoval například s Glenem
Hansardem a v roce 1992 hrál
se Spolektivem na basu.
Letošním vrcholem bude
pro kapelu 22. listopadu koncert na Malé scéně českobudějovického Metropolu. „Je to
přesně 20 let od křtu naší desky... a ticho v sobě. Sobota,
volný den a mělo by nás tam
hrát všech šest, i Lukáš Holec
se Zdeňkem Zajíčkem,“ zve
Jarda Hnízdil.

aký je náš vztah ke čtení?
Změnil se nějak? Nad těmito otázkami se zamýšlí Jiří
Trávníček v knize Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení,
kterou vydal Host. Přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení
v České republice (první proběhl v roce 2007). Knihami už
dnes označujeme i jiné věci, než
jsme byli zvyklí: v rukou čtenářů se objevují čtečky, tablety a chytré mobily. O čtení na
internetu nemluvě. Statistiky
ukazují, že oproti jiným zemím u nás není výrazný rozdíl
mezi čtenáři ve městech a na
venkově. Čtení u nás s věkem
neklesá, jinde ano. Knihovny se
navštěvují, na některé knihy se
dokonce čeká. Naše domácí
knihovny obsahují více knih
než u sousedů. Bývá samozřejmostí dávat knihu jako dárek.
Necelých sedm procent Čechů
přečte za rok více než 50 knih.
V Evropě stále patříme k velkým čtenářům.
Autor zmínil i rizika: zvyšující se ceny knih, genderovou bariéru, ženy čtou více než
muži všude, ale u nás je rozdíl
výraznější. Nejoblíbenější knihou zůstává Vejce a já, následují Babička, Osudy dobrého
vojáka Švejka, Egypťan Sinuhet a Bible. Nejoblíbenějšími
autory jsou Viewegh, Remarque a Dick Francis. Dozvíme se, že internet nejde proti četbě, naopak pomáhá prodeji knih. O internetu se hovoří jako o bariéře mezi reálným světem a naší myslí, Trávníček však připomíná, že už
v 19. století byly knihy kritizovány, že čtenáře uzavírají do
umělého světa a odtrhují je od
užitečných činností. Knihy jsou
podle autora ostrovy v moři informační bezbřehosti.
Zkrátka, Trávníčkova kniha
je čtivá i pro laika. Pro toho,
kdo rád čte, věří v literaturu
a chce se něco dozvědět.

NA CO SE TĚŠÍM

Daniela
Máchová

Povolání: na mateřské
Bydliště: Tábor
Věk: 38 let
Těším se na víkend, pojedeme
totiž s rodinou na týden do
České Kanady. Už jsme tam byli
několikrát a vždycky se tam rádi vracíme.
(lv)

Kde výhodu uplatnit:
Na hradě a zámku Dolní Kounice
Vše, včetně přehledu akcí
najdete na
www.zamekkounice.cz

Akce 1+1
zdarma

Podmínky uplatnění:
Slevu 1+1 zdarma lze uplatnit
při předložení kuponu na hradě a zámku Dolní
olní Kounice.
oln
Sleva platí na všechny akce, které jsou v termínu od 1.7. 2014 – 31.10.2014.
Přehled akci : www.zamekkounice.cz

