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Soutěž začínajících kapel 
Z garáže ke hvězdám vyvrcholila 
v Národním domě.  
� Antonín Zvěřina

Finálový večer II. ročníku soutěže 
amatérských kapel je minulostí. Před-
stavilo se na něm pět kapel s různým 
hudebním zaměřením. Porota pod 
vedením náměstka hejtmana Pavla 
Pacala neměla jednoduchou úlohu. 
Nakonec zvítězila skupina Paradoxx, 
která překvapila skladbou od Pražské-
ho výběru Pražákům, těm je tu hej. 
Získala 20 tisíc korun na nákup hudeb-
ního materiálu. 

Cena internetu a diváků patří kapele 
Endless Melody. Ta si zahraje na Pod-
zámecké nivě při letních slavnostech 
Tři kápě a získala i možnost nahrávat 
dva dny v profesionálním studiu.   

Kapela Endless Melody vyslala 
ke krátkému rozhovoru zpěvačku 
Marii Křížovou. 

Jak to bylo s vaší přihláškou?
Přihlásili jsme se už do prvního roč-

níku, ale na finálovém večeru jsme 
nevystoupili. Letos jsme se díky 
fanouškům už na pódium dostali. Za 
to bychom všichni chtěli našim příz-
nivcům poděkovat. Za obě naše ceny 
mohou oni. 

Byla mezi vystupujícími nějaká 
řevnivost?

Třeba s kapelou Paradoxx, která 
vyhrála u poroty, se známe. Už jsme 
společně vystupovali, jsme kamarádi.

Pomůže vám úspěch ve vaší další 
činnosti?

Určitě je to další odrazový můstek. 
Ceny nás třeba někam posunou. 

Představujete už jen svou muziku?
Je to tak. Máme svoji hudbu i texty. 

Kdo se na tvorbě podílí?
Každý z kapely něco přinese. Někdo 

přijde s hudebním nápadem, někdo 
s textem, pak to postupně dáváme 

dohromady. Hodně práce odvádí 
Lukáš Krupička, protože je to z nás 
nejlepší muzikant. Na jeho názory 
hodně dáme. 

Máte nějaké plány pro nejbližší 
dobu?

Hrajeme s další kapelou v jihlavském 
klubu Bezvědomí. Bude to někdy na 
sklonku března. 

Měli jste před hraním na finálo-
vém večeru trému?

Maličko určitě, ale jsme kapela, která 
se drží za jeden provaz. Takže jsme se 
povzbudili a všechno z nás spadlo.

Jak využijete cenu nahrávání ve 
studiu?  

Nyní vydáváme CD se svými pís-
ničkami. Začínáme nacvičovat nový 
repertoár. Pak se nám tato cena bude 
hodit. 

Bylo složité připravit písničky na 
CD?

Trvalo nám to zhruba celý rok, 
nahrávání přibližně tři měsíce. 

Co zkoušení?
Kluci zkouší hlavně po večerech, já 

studuji v Praze a mám tam i brigády. 
Takže pak vše dáváme dohromady o 
víkendu. A hodně práce každý dělá 
individuálně.

Říkali jste, že opravdu zkoušíte 
v garáži.

Máme garáž v třebíčské čtvrti Hor-
ka-Domky. Je to opravdu muzikantská 
garáž, protože tam před námi zkouše-
ly jiné kapely. Nyní je přepsaná na nás, 
a veškerý provoz si platíme. Stěny jsou 
kvůli akustice obložené platy od vají-
ček, ale to jsme zdědili.  

Za skupinu Paradoxx odpovídal 
zpěvák Michal Šafrata. 

Jaká bude oslava celkového vítěz-
ství?

Půjdeme do hudebního klubu B, kde 

Z CELKOVÉHO vítězství se radovali členové skupiny Paradoxx. 
 Foto: Michal Syrový
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Porota přiřkla vítězství kapele Paradoxx

hrají naši kamarádi z kapely Midnight 
Madness. Jen chci říct, že nás vítězství 
překvapilo, všechny kapely byly super. 

Co atmosféra soutěže?
Byli jsme rádi, že si tady můžeme 

zahrát, hráli jsme tady už před rokem. 
Výhodou bylo, že jsme hráli jen tři pís-
ničky, na které jsme se mohli maximál-
ně soustředit.  

Změnila se nějak kapela za ten 
rok?

Přibrali jsme nového kytaristu. Když 
jsem hrál na kytaru, dost dobře jsem 
se nesoustředil na zpěv. Myslím si, že 
nám to pomohlo. Jsme rádi, že to tak 
dopadlo. 

Jak zkoušíte?
Považujeme se za moravskobudějo-

vickou kapelu a zkoušíme v asi tři kilo-

metry vzdálené Litohoři. Máme tam 
odpovídající zázemí. 

Zahráli jste písničku od Pražského 
výběru Pražákům, těm je hej. Z jaké-
ho důvodu?

Skladbu jsme dlouho nacvičovali. 
Pražský výběr je naše ikonická kape-
la, patří ke špičce v české hudbě, líbí se 
nám. 

Plány do budoucna?
Nyní hodláme nahrát plnohodnotné 

CD. Mělo by zahrnovat široké spekt-
rum muziky, i náročnější texty. A urči-
tě budeme hrát v létě na festivalech, 
samozřejmě v klubech. 

Na závěr jste vystoupili bez bicích. 
To si vyžádala situace, když bubeník 

odjel. Jinak hrajeme jako celá kapela, 
takhle opravdu výjimečně. 

Srovnávat letošní úroveň vystupujících na soutěži Z garáže ke hvězdám je 
věc velice ošidná. Představily se nejen rockové kapely, ale třeba i akustické 
duo. To pak není pro porotu nic jednoduchého, určit vítěze. Jedno je ale jisté, 
soutěž si našla své místo v kulturním kalendáři města. Je přínosem pro mladé 
muzikanty. Bohužel, divácká účast nebyla odpovídající významu soutěže. A 
to je škoda. 

Protože všichni účinkující mají šanci se prosadit nejen v této soutěži, ale i 
v tvrdé konkurenci třeba na celostátní úrovni. Pak bude pro mě čest říct, až 
někteří muzikanti budou přebírat třeba cenu Anděla: ty jsem kdysi hodnotil 
v Národním domě jako porotce.  -zt-  

Hlas porotce


