
 STRANA 28 Reportáž JN – ZÁŘÍ 2022

Koncert Marka Ztraceného 
na Letňáku nepřekvapil. Byl 
výborný. 

Veronika Dawidowicz ז

Zpěváka a také skladatele Marka 
Ztraceného zná podle mě snad kaž-
dý. Možná kolikrát ani nevíte, že se 
jedná o něj, ale pokud posloucháte 
rádio nebo koukáte na televizi, tak 
jste v posledních 15 letech určitě 
nějaký jeho song slyšeli.

Zpěvák, který má na kontě hity 
jako Ztrácíš, Něco končí nebo z těch 
novějších například Naše cesty či 
Vítr do plachet roztančil a rozezpíval 
v pátek 19. srpna areál letního kina 
v Jihlavě.

A nebyl to jen tak ledajaký koncert, 
jak jsou lidé zvyklí. Doprovodný pro-
gram probíhal již od odpoledních 
hodin, kdy se konala autogramiá-
da. Fronta na podpis od Marka byla 
opravdu hodně dlouhá. 

Dokonce byla delší než všechny 
fronty, které stály u WC. To je asi 
jediná věc, která nebyla úplně dobře 
podchycena, jelikož na šest tisíc lidí, 
kteří na koncert dle Markových slov 
dorazili, je zhruba třicet toalet oprav-
du málo.

Po podpisové akci se Marek přesu-
nul ke klávesám na menší stage, kde 
hrál „z fleku“ písničky na přání, kte-
ré mu na lístečky napsali jeho poslu-
chači.

Zazněly tak hity jako Není nutno, 
Hrobař nebo Léto od Rybiček 48. 
Široké publikum pod pódiem velmi 
pobavila především píseň Jsem gay 
od kapely Nightwork, kterou Marek 
přednesl velmi procítěně a závěrem 
také rozjařil své příznivce písní Vyso-
ký jalovec, kdy dav neváhal zpěváka 
podpořit sborovým: Uvázali kozu u 
trna…

Marek si také vybral na pódium 
dobrovolníky, kteří si s ním chtěli 
zazpívat některou z jeho písní, a tak 
bylo možné slyšet například Naše 
cesty v podání malého kloučka či 
posléze v podání jedné z dam.

Nechyběla ani kuchařská show, kde 
covidem zastiženého Romana Sta-
šu, známého ze soutěže MasterChef 
Česko, zaskočil kolega Richard 
„Geňa“ Genzer. „Já tady taky můžu 
dělat všechno, že jo,“ komentoval 
situaci Genzer během videohovoru 
s Romanem, který byl přenášen na 
obrazovce.

Mužský element celé akce pří-
jemně narušila přítomnost Martiny 
Pártlové, která sklidila za svou show 
ohromný potlesk a nutno dodat, že 
byl opravdu zasloužený, jelikož zpě-
vačka opravdu předvedla, že má zla-
to v hrdle.

Doma nenechala ani svůj pověst-
ný smysl pro humor, když po dozpí-
vání nejnovější písně Udělám sama 
dodala, že se pánské publikum moc 
netváří na text, kde muže kritizuje za 
to, že jim vždy dlouho trvá než udě-
lají, co slíbili. 

Kolem 20. hodiny už byl letňák 
natřískaný pomalu jako na Vysoči-
na festu. Na to, že se jednalo o samo-
statný koncert, tak účast byla oprav-

Marek Ztracený vrátil letnímu kinu 
na Heulose romantickou atmosféru

du obrovská. 
Show odstartoval Absolutní slavík 

roku 2021 hitem Ztrácíš a publikum 
šílelo. Atmosféra byla tak úžasná, že 
ještě teď mám při vzpomínce na ni 
husí kůži.

Koneckonců i sám Marek napsal na 
svém Instagramu po skončení kon-
certu, že by se atmosféra dala krájet.

Hit střídal hit, pomalé, rychlé, pro 
každého něco.

Marek rozdával úsměvy a ener-
gii na všechny strany a bylo vidět, 
že komunikovat se svými fanoušky 
opravdu umí.

Nechyběly ani nádherné duety 

Káva a sex a O pravdě s Martinou 
Pártlovou.

Lidé už automaticky při pomalých 
skladbách rozsvěceli novodobé zapa-
lovače - tedy baterky na mobilních 
telefonech a údolí Heulosu nejspíš 
muselo zářit až do dalekého okolí.

Během jedné písně Marek ukázal, 
že se nebojí ani osobnějšího kontak-
tu a vydal se napříč davem.

Zážitek na celý život si nejspíš 
odnese slečna, kterou Ztracený vytá-
hl na pódium a na skladbu Moje milá 
si s ní zatančil ploužák.

Jak se koncert chýlil ke konci, 
zaznívaly známější a novější písně 

jako Vítr do plachet či Naše cesty. 
Za zpěvu fanoušků a světel mobilů 

si Marek vychutnal konec koncertu 
vleže na pódiu.

Na závěr si pak donesl do před-
ní části pódia svou lavičku, na kte-
ré sedává u kláves a dvakrát si z ní 
radostně skočil. 

Ač možná scénáře všech koncertů 
jsou dosti podobné, tak Marek roz-
hodně působil tak, že každý koncert 
je pro něj jedinečný. Tedy i ten, který 
se odehrál jednoho srpnového veče-
ra v Jihlavě.

Foto na stránce: 

Veronika Dawidowicz

Na KONcert Marka Ztraceného do letního kina dorazilo šest tisíc fanoušků a zpěvák si atmosféru užil naplno.

absOLUtNí slavík roku 2021 zahrál snad všechny své hity. 
Na většinu z nich se doprovázel na klavír či kytaru.

ŽeNsKýM elementem na koncertě byla Martina Pártlová, 
která mimo jiné zazpívala s Markem i několik duetů.


