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Skupina Chinaski splnila očekávání, 
nezklamali ani předskokani Voxel a Adam 
Mišík.

 Antonín Zvěřina 

Předzvěstí Slavností Tří kápí se má stát koncert 
skupiny Chinaski. Víme, že se uskuteční v Třebí-
či od 19 hodin na Podzámecké nivě ve čtvrtek 21. 
srpna s předkapelami Voxel a Adamem Mišíkem 
s doprovodnou skupinou. 

Celý den nejen pořadatelé, ale všichni fanoušci, 
kteří se na koncert chystají, vzhlížejí k obloze, zda 
tuto akci nepokazí déšť. 

Na místo přijíždíme kolem 18 hodiny a nad 
západním obzorem mrak nevěstí nic dobrého. Sku-
tečně pár kapek spadne, ale pak se najednou oblač-
nost trhá až do úplného jasna. 

Areál je zatím téměř prázdný, pár desítek fanouš-
ků postává před improvizovaným vchodem a trpě-
livě očekává, až pořadatelé svolí k obsazení míst. 
Převažují zejména mladé fanynky, které později 
můžeme spatřit těsně pod pódiem. 

Před každým koncertem je důležitá zvuková 
zkouška a tak se muzikanti domlouvají se zvuka-
řem, který nástroj je potřeba zesílit, aby vše bylo 
k jejich spokojenosti vyvážené. Touto zvukovou 
zkouškou prochází mladá kapela Adama Mišíka, 
to se dozvídáme až později, tak dobré povědomí o 
české populární hudbě zase nemáme. 

Poděkování nechybí
Nutno říct, že mladí muzikanti za každou spolu-

práci poděkují, což je určitě dobrým vzorem pro 
ostatní mladé lidi. Do koncertu v 19 hodin zbývá 
ještě několik desítek minut času a tak se vydáváme 
do západní části nivy, kde už šermíři staví svoje sta-
ny před dvoudenní akcí Slavnosti Tří Kápí, oslavy 
zápisu Třebíče do UNESCO.

A není to žádná legrace, tedy to stavění stanů. 
Pomáhat musí všichni, kdož mají ruce, a tak se do 
nelehké práce zapojují i ženy a lepé děvy. Vracíme 
se do prostoru před pódiem, které se pomalu, ale 
jistě začíná plnit. 

Ukazuje se, že taková akce je velice vhodným 
místem pro poklábosení a pro setkání lidí, kteří se 
nějaký čas neviděli, nebo se vidí denně, ale stále si 
mají co říct.

V prostoru vymezeném pro účinkující se zpěvák 
skupiny Chinaski Michal Malátný podepisuje mla-
dé dívence. Ta z toho má očividnou radost a my 
využíváme chvilku a zapřádáme se zpěvákem krát-
kou řeč.

„V Třebíči určitě nevystupujeme poprvé, pamatuji si 
na náš koncert v rámci třebíčského festivalu Zámostí. 
Možná jsme na něm hráli i dvakrát,“ vzpomíná. Pro-
stor na Podzámecké nivě se mu velice líbí a zdůraz-

ňuje, že Třebíč velice dobře zná. 
„S manželkou jsme si prošli i Židovské město, když 

už někam jedeme, tam si to tam chci i prohlédnout. A 
Třebíč je opravdu moc hezká,“ vysvětluje.

Řeč se samozřejmě nemůže stočit na nic jiného 
než na nový klip k seriálu Vinaři. Ten se natáčel na 
troskách hradu na nejvyšším vrcholu Pálavských 
vrchů na Děvíně. A pozice muzikantů vypadá znač-
ně nebezpečně. 

„Trošku jsme se báli a je to i vidět, že máme obavu, 
abychom z ostrohu nesletěli,“ netají Malátný. Připo-
míná, že se jedná o klip k seriálu a kapela v něm 
nehraje hlavní roli.

Konstatuje, že se jedná  o písničku na zakázku.  
„V podstatě nás požádali o titulní píseň k seriálu. My 
jsme předložili nějaké návrhy a oni si vybrali tuto ver-
zi,“ naznačuje. A zpěvák se zatím setkává s pozitiv-
ními reakcemi. 

Nová deska
Zdůrazňuje, že kapela bude v září točit novou 

desku, ale ta nemá s vínem vůbec nic společného. 
Takže na desce nebude? „Fakt nevím, zatím to řeší-
me, jestli ji tam dáme nebo ne,“ přemítá zpěvák. Při-
pouští, že se do koncepce příliš nehodí, snad by se 
na ní mohla objevit jako bonus. Přiznává, že se pís-
nička částečně vymyká z jejich tvorby. 

Poznamenává, že složit takovou písničku není nic 
jednoduchého. „Mluvilo nám do toho spousta lidí. 
Každý z nich měl pocit, že ví, jak to má vypadat. Roz-
hodně to není svobodná tvorba,“ vysvětluje Malát-
ný. Netají, že občas se to pak nemusí povést, má 
radost, že v případě této písně se to snad podařilo. 

„Budu upřímný, nedělám to rád. Raději dělám písně 
svobodně, jak chci, aby zněla, jak chci já a ne jak zní 
zadání. Třeba jaký slova by tam měly být, to se nedělá 
snadno,“ přemýšlí Malátný. 

Netají, že kapela tuto skladbu před třebíčským 
koncertem hrála jen ve studiu. A protože ji tam 
chtěla zahrát, před koncertem při zvukové zkoušce 
si ji čtyřikrát zkusila, aby vše klaplo. 

„Na po čtvrtý už to vypadalo nadějně. Takže snad 
ji ve světové premiéře dnes zahrajeme,“ říká. Nemys-
lí si, že přechod ze studia na živo je pro muzikan-
ty těžký. „Samozřejmě studiová práce je jiná. Zkouší 
se tam různé nápady a písnička pomalu získává svoje 
obrysy,“ nastiňuje.

Vzpomíná, že studiová nahrávka vznikla někdy 
v červnu a od té doby ji kapela nehrála, při zkoušce 
vzpomínala, jaké jsou tam třeba akordy. „I já jsem 
se v textu zprvu ztrácel,“ připouští Malátný. Doplňu-
je, že na koncertu zazní jak starší písně, tak některé 
novější, aby si přišel každý na své.

V 19 hodin na pódium vstupuje skupina Voxel. 
No skupina, sestává z kytaristy a zpěváka a hráče 
na bicí. Na mysl se loudí povídka Šimka a Grosma-
na Návštěva cirkusu: „Kapela nebyla z nejpočetněj-
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ších, ale harmonikář a dirigent dělali co mohli.“ 
To stejné platí o dvou mladících, kteří ale doka-

zují, že i v takovém obsazení se dá publikum dobře 
pobavit. V jedné písničce naznačují, že jim soutěž 
Superstar rozhodně nepřirostla k srdci. A na konci 
po přídavku sklízí zasloužený potlesk. 

Krátká přestávka, ve které nás zaujme prodávání 
jednoho nejmenovaného likéru. Dvě dívky ho roz-
nášejí mezi diváky ve zkumavkách ve speciálním 
stojanu. A protože od řeky Jihlavy se začíná táh-
nout chlad, jsou velice úspěšné. 

Adam Mišík s kapelou také nezklame, ale je jas-
né, že většina diváků přišla na Chinaski. Někte-
ří lidé dokonce předkapely oželí a přicházejí až na 
koncert této populární skupiny.

Připomněli srpen 
Adam Mišík na konci svého vystoupení připome-

ne, co je to 21. srpen za den, pro neznalé novodo-
bé historie před 46 lety nás okupovala spřátelená 
vojska na čele s armádou Sovětského svazu, a zpívá 
určitý symbol té doby Sluneční hrob. 

Následuje další přestávka a to už všichni netr-
pělivě čekají na hřeb  celého programu. Ale co to! 
Michal Malátný přichází na pódium sám jen s kyta-
rou. „Kamarádi se zasekli někde na dálnici a tak to 
musím odehrát sám,“ říká a dokonale se mu podaří 
zmást část publika. 

Skupina po úvodní skladbě nastupuje v plné 
sestavě a dobře zvoleným programem baví publi-
kum, které známé hity zpívá s kapelou. Při vystou-
pení se jen v jedné chvíli Malátný diví, že po nich 
už nikdo vystupovat nebude, inu fesťáky zanechá-
vají vliv. 

Skupina Chinaski po koncertě rozdává podpi-
sy, před stanem se tísní desítky chtivých fanoušků, 
moderátor vysvětluje, že na každého se dostane. 
Příjemný večer, slyšíme kolem sebe.


