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Skupina Stereobeat: Ve Vopici
v Praze jsme se málem poprali
Na 3. narozeniny v sobotu 21. do Doma si zvou i hosty Cottonbuts, Zelený vlk a Nois of Zion
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem – Na narozeninový mejdánek ke 3 letům
existence zvou o víkendu do
Doma Music Pubu rockoví
Stereobeat. Jsou zatím na začátku cesty – ale i zajímaví.
Proč se jim tedy nevěnovat?
Dnes hrají ve složení Andrejka (zpěv, texty), Kamil (bicí, volant), Čehý (kytara), Jelen (Michal, basa i managing
kapely) a Mára (klávesy). Pro
Deník odpovídali Michal a Čehý; ten si svou porci slávy užil
už v pop rockových UDG, které v Ústí spoluzakládal.

Ponorka v UDG
„S klukama z UDG to ale byla
ponorka,“ hází téma svého bývalého působiště za hlavu.
„Tři roky Stereobeatu?
Byly i zmatený. My nevěděli,
co bude, byly hádky, nedorozumění, hrozil rozpad... Třeba
v klubu Modrá vopice (Praha)
jsme se na pódiu málem poprali,“ ohlíží se Michal.
Kapely z oslavy Doma víc
představuje: „S kamarády Cottonbuts, reggae partou z Libouchce, jsme začínali. V Noise of Zion (elektronika, dub,
Děčín) hraje náš bubeník, i ústecký Zelený vlk (punk, crossover) s náma pár koncertů
odehrál. Jsou to všechno lidi, se
kterými jsme něco prožili, něco projezdili a dobře se nám
s nima hraje,“ shrnuje Jelen.
Svůj asi nejlepší koncert
odehráli Stereobeat na akci
Drum Rock Fest 2011 v klubu
Doma. „Byli lidi, parádní atmosféra i zvuk, všechno super,“ shodují se Jelen a Čehý.
I proto pro chystanou oslavu
volí právě klub Doma.
Jen české texty kapele píše
její zpěvačka Andrejka. „Už
jsme i uvažovali o coververzích, předělávkách písniček
od jiných kapel, ale zatím jsme
se do toho nepustili,“ říká Jelen. „Ty texty jsou spíš depresivní, Andrejka v nich většinou vychází ze svého temnějšího období, problémů s bý-

STEREOBEAT loni hráli i na trmické benefici Útulek fest, podpořili i opuštěné psy. Foto: Deník/Radek Strnad
valým partnerem a podobně,“
doplňuje Čehý. „A je v tom
opravdu dobrá. Zatím jen
s jedním textem se Kamil neztotožnil; ale hrajeme ho – už je
předělaný,“ přiznává Jelen.
Vulgarismům v textech se
nebrání. Ale oželel by je Stereobeat, dostat nabídku nahrávat v rádiu? „To bychom se
museli poradit. Záleželo by na
tom, jak moc o natáčení stojíme. Jestli by to pro nás nebyl
způsob, jak oslovit hodně lidí,“ přemýšlí Čehý nahlas.

Sláva je příjemná
„Osobně bych byl pro, aby se to
slovo prostě změnilo a naše
písničky z rádia zněly. Trošku
už jsem tu slávu zažil, byl
s UDG na vrcholu. Je to příjemný a pro mě důležitý. Chtěl
bych to znovu, a zase s kapelou,“ přiznává nostalgicky.
Jaký hudební styl Stereobeat hrají? Jelen nezaváhá.
„Máme každou písničku trochu jinou, ale držíme se pořád

rocku. Hard rock, melodický
rock, noisovější pasáže... Snažíme se zabrousit do různých
stran a vymýšlíme, co se s čím
dá spojit, aby to znělo zajímavě a bylo to co nejpestřejší,“
vysvětluje muzikant.

V té se sešli programátor,
invalidní důchodce, provozovatel nového klubu, prodavačka a servisní technik.
„Všichni jsme v současnosti
zaměstnaní v Ústí nad Labem,
zkoušky máme dvakrát týdně.
Myslím, že nám do života kapely naše povolání nezasahují,“ shrnuje téma Jelen.
Jméno Stereobeat nic moc
neznamená. Ale dobře prý zní
a jde k logu. K houslovému klíči s mikrofonem, nápadu Andrejky. Sama kapela prý směřují „čím dál tím výš“.

Kabát mě nebaví
„Mě nebaví kapely typu Kabátu, kdy se na začátku rozjede jeden rytmus a stejným
rytmem to i končí,“ říká.
„Poslední dobou jsem slyšel dost kapel hrát v klubu Circus v Ústí (od 1. ledna 2012 už
je bohužel zrušený – poznámka autora) a musím říct, že se
většina po půlhodině poslechu omrzí. To je škoda, právě
toho se snažíme vyvarovat.“
Čehý dodává: „Připadá mi,
že se teď všichni snaží uhrát to
na tvrdost a rychlost. My ale
hrajeme i písničky pomalejší.
Ne klasické ploužáky... Spíš
takové, které by si třeba poslechl třeba – i můj táta,“ hledá slova kytarista kapely.

Čeká nás Votvírák
„Letos nás čeká třeba i hraní
na velké akci Votvírák i dalších festivalech. Víc lidí už o
nás ví, ale na uživení to není,“
nestěžují si.
„Jezdíme zatím za pivo a za
cesťák a někdy i jídlo. Ale třeba do naší dodávky zainvestoval Kamil. Mít v kapele někoho, kdo pár korun má, se hodí.
Je to výhoda,“ dodává Čehý.

Podpořte v soutěži kapely obou krajů
Za Ústecký kraj: HardBage, Agonie, Panicked Flight, Faces Are Fiction, coCk, Let Me Fall
Ústecký a Liberecký kraj –
Máte rádi rock a nezávislou
hudební scénu, kluby? Jste
patrioti? Pak asi pomůžete některé z 8 hudebních skupin
(IceFlame a Defcon 1 za kraj
Liberecký) v soutěži „Elektrika je cool“. Hlásilo se do ní

68 kapel z ČR, z nichž každá
má minimálně jednoho člena
– studenta technického oboru. Pomoci jim lze na webu
www.elektrikajecool.cz
Nyní se rozhoduje o deseti
nejlepších, které se v únoru
zúčastní workshopu v nahrá-

vacím studiu. Osobně se jim
bude věnovat porota soutěže,
člen Ecstasy of Saint Theresa
Jan P. Muchow, zpěvačka z
Ohm Square Charlie One a
Dušan Neuwerth (TataBojs).
Ti nyní vybírají 10 TOP finalistů a ti od nich získají osob-

ní rady během nahrávání v
profi studiu. „Do 23. ledna může veřejnost na www.elektrikajecool.cz tipovat, která kapela se probojuje mezi 10 nej
a vyhrát iPad, iPod či iPod nano,“ uvedl Ota Schnepp z firmy, která soutěž pořádá. (red

Až 5000 Kč měsíčně navíc!

AUTOMOBIL, i bouračku, od r.v.
95-2011. Nabídněte. 606861822

Poskytněte vaše auto, plot či dům jako
reklamní plochu pro ﬁrmy z celé ČR.
Volejte: 841 111 148 Po-Pá, 7-19 h.

1000797202_A

1000809555_B

RODINNÁ Fabia Combi, trvale garážov., serv. kníž., sada L + Z pneu, výbava, nová STK, výborný stav, 99 900
Kč. Tel.: 732 773 139.
1000809555_A

KOUPÍM jakýkoliv traktor tovární výroby i veterán i nepojízdný. Tel: 724
694 798 nebo 724 529 178
1000805762_C

PRODÁM Zetor 7745 - 100% stav a
Zetor 7011 oba s SPZ, radličný kypřič
podmítací. Tel: 728 612 474

1000805649_A

AUTO-MOTO+DÍLY koupím-Škoda
Tatra,ČZ, JAWA, Velorex, Sidecary
PAV atd. do 1970 T.777664344
1000804058_A

KOUPÍM bagr do 3 t (DH0115) i smykem říz. nakl.T.723 667 933
1000805415_A

PR. Zetor 7245, lis na kul. balíky, nahrabovadlo.777793087
1000808566_A

PRODÁM vlek 3,5t - 7.000 Kč a Zetor
2011 a 3011. Tel: 602 269 279
1000805757_D

PR. drtič E 514/12, disky kompaktní,
mulčer. T: 605 539 369.
1000808822_A

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
I S ODVOZEM AUTA DO 50 KM
ZDARMA. Děčín. Tel.: 608 933 888
1000795404_A

VYŘÍDÍM ekol. likvidaci dosloužilých
vozů, i starých zbylých dokladů. Tel.:
721 308 765.
1000810381_A

1000805557_A

OBCH. zástupkyně na ŽL prodej ochr.
pomůcek a ruč.nářadí. Provize 30-80
tis/měs.775257922.
1000810396_A

Jolana SMYČKOVÁ, pražská herečka a zpěvačka divadla Semafor, rodačka z Ústí nad Labem a host SDOB
INZERCE

Dálkovým studiem k přípravě na maturitu
z českého jazyka a matematiky
„Aplikace moderních výukových metod vedoucích ke zvýšení
účinnosti dálkového studia při přípravě na maturitní zkoušku“
je projekt, jehož realizace začala v lednu 2011, pod registračním
číslem CZ.1.07/1.1.13/04.0026. Spolufinancován je Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více na: www.pripravanamaturitu.cz
FIRMA Aquawell, středisko montáží,
přijme pracovníka do obchod.úseku
T.774466502,608963580

ŘÁDKOVÁ INZERCE

1000808415_A

WWW.WELLNESS-PRACEDOMA.CZ
1000810815_A

RŮZNÉ domácí práce. 720371122
1000810567_A

PŘÍLEŽITOST. www.pracezdomu.cz
1000807216_A

témata

Dopravní ﬁrma
TRANSCENTRUM přijme

ŘIDIČE NÁKLADNÍCH
AUTOMOBILŮ sk. C+E
s platným profesním průkazem
na vnitrostátní přepravy v Mladé
Boleslavi a okolí. Plat 20-22000,- Kč,
příspěvek na stravování, možnost
ubytování za 1000,-Kč/měs.

Info na tel.: 602 119 257.

KOUPÍM lesy na Vysočině a Jižních
Čechách, tel.: 739 641 944
1000806361_A

1000809332_A

1000798646_A

Silvestrovskou derniéru muzikálu My Fair Lady v ústeckém Severočeském divadle opery a baletu (SDOB) jsem
si velmi užila... Nečekala jsem totiž, že si na závěrečné
představení slavného amerického muzikálu tolik lidí z
divadla přichystá tak báječné fórky. Bláznivými kostýmy počínaje, přes dirigenta Milana Kaňáka ve slušivé
paruce až po vtípky hudební...
Dost mě bavil třeba Fredy (tenor Jaroslav Kovacs). Je
běžně můj nápadník, ale ten den s lízátkem v ruce v kraťasech klusal po jevišti na dřevěném koníkovi (smích).
Asi nejvíc mě ale nadchly vtípky, které si na mě připravil ústecký rodák Radek Zima coby profesor Higgins.
Citlivě totiž vystihl místa, kde k tomu byla ideální příležitost... Třeba obraz, ve kterém mě – chudou květinářku
Lízu s nemožným nářečím – učí správné výslovnosti. Jazykolamy, které si pro mě nově vymyslel, byly neuvěřitelně vtipné a moje komolení toho, co on naprosto přesně vyslovil, dobře zapadalo do situace. Diváci v sále se při tom
ohromně bavili a věřte, že já také...
Chvilku na mě mluvil anglicky, přesně podle filmového originálu a reagoval na to, co na
to říkám já.
Já se zase inspirovala filmem Pelíšky a v místě, kde
mám s imaginárními kuličkami v
puse odříkávat slogan „Tři postavy
mé zraky z rána
zřely,“ nenápadně
jsem zašla k nápovědce pro připravené míčky na ping-pong. Dala jsem si
je do pusy a postupně je plivala.
Ovšem to by nebyl Radek Zima,
aby i zde na mě nevyzrál. Míček, kutálející se před tím
PRSKAVKA a la Pelíšky, Jolanin vtí- po jevišti a lapající
pek na silvestra. Foto: Petr Berounský
na sebe prach, jen
lehce otřel do kabátu a dal mi ho
zpátky do pusy... Vyvolalo to v publiku ohromný výbuch
smíchu, který snad i za případnou žloutenku stál.
V obraze, kdy jsem už proměněná v princeznu v blýskavých nádherných šatech s korunkou ve vlasech, mě napadlo – po vzoru Simony Stašové opět z Pelíšků – dát si
do drdolu prskavku. Hrozně jsem se bála, že mi vlasy
vzplanou, ale šla jsem „tvrdě“ do toho.
Vlásenkářka Vlaďka mi drdol obalila staniolem, ceremoniář ohlásil: „Přichází Elíza Doolitlová“ – a nic.
Prskavka nešla zapálit, tak ještě jednou: „Přichází Elíza Doolitlová!“ – a to už jsem s plnou parádou vyrazila
na jeviště! Prskavka sklidila aplaus a já, naštěstí bez popálenin, vykročila vstříc novému roku.

KOMPLETACE propisek,obálek z domu SMS (město+PSČ)T.777400078
1000807634_A

1000803720_O

HLEDÁME obchodního zástupce pro
prodej zemědělské techniky. Požadavek : vzdělání se zaměřením na zemědělskou techniku. Kontakt: e-mail :
toko@toko.cz

KOUPÍM RD nebo chalupu v okr. CL,
LB. Tel.: 720 578 451

Vtípky z derniéry
My Fair Lady

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., max 70Kč/1min, www.platmobilem.cz

1000805757_G

KOUPÍM malotraktor MT8, TK a podobný i TERU.T.774 125 492
1000805423_A

VYKOUPÍM VAŠE AUTO
OD R.V. 98. I POŠKOZENÉ.
PŘIJEDU-ZAPLATÍM-ODVEZU.
T. 605 024 544.

"4530-0k,"&7"
Nabízím poradenství v životních otázkách pomocí
klasické astrologie! Budu vám
naslouchat! Tel.: 906 706 060
SPECIALISTKY na TAROT!
ZDARMA! Tel: 800 800 303!

zprávy
ze světa
1000810970_A

ŠPIČKOVÝ Renault Megane 1.6 i,
5dvéř., jako nový, bez koroze, spotř.
6,5 l, nevídaný stav - nutno vidět, STK
2013, v zimě nejeto, 39 900 Kč. Tel.:
604 164 384.

MŮJ VELKÝ ZÁŽITEK

ekonomika

zprávy z domova

zprávy
ze zahraničí

...najdete u nás

1000782453_C
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