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Pár slov úvodem 
 

Jako již tradi čně je říjen-listopadové vydání 
Rudého Speciálu v ěnováno Freddiemu. Tentokrát jsme pro 
Vás p řipravili rozsáhlou reportáž, která Vám p řiblíží 
jaký Freddie skute čně byl. V reportáži je čerpáno ze 
spousty materiál ů, ze zdroj ů více či mén ě blízkých Fred-
diemu a z vlastních poznatk ů autorky. Jedná se jeden 
z mnoha výklad ů jeho povahy a osobnosti. Jaký doopravdy 
byl by v ěděl asi jen on sám. P řesto je Mercurologie 
poutavé čtení, které Vám dá možnost nahlédnout do jeho 
nitra, na jeho pocity, na jeho názory i jeho negativní 
vlastnosti. 

Vzpomínka na Queen 
Je to tady!!! U p ří ležitosti devátého výro čí 

úmrtí Freddie Mercuryho p řipravil náš klub tradi ční 
Vzpomínku na Queen. I letos si v p říjemné prost ředí 
a v obklopení fanoušk ů Queen p řipomeneme našeho mi-
lovaného Freddieho, jeho život, jeho hudbu. Bude se 
vzpomínat, zpívat, poslouchat, prost ě bavit se ve 
spole čnosti naší „královny“ a jejího krále – Fred-
dieho. Letos je Vzpomínka pojata ve v ětším stylu a 
to p ředevším díky konání ve velkých prostorách (kam 
už se kone čně všichni vejdeme) a nabitému programu.   

18. listopadu 2000 od  20.30  
Kulturní d ům Opatov  

 Opatovská 1754, Praha 4 - Jižní M ěsto  
Spojení: metro C "Háje", dále jedna stanice autobusem 
linky č. 213 sm ěr centrum  do zastávky "Metod ějova", 
dále šipky; nebo metro C "Opatov", dále jedna stanice 
autobusem linky č. 213 sm ěr Jižní M ěsto do zastávky "Ke 
Kate řinkám", dále šipky. Pro motoristy: z Exit 2 – Cho-
dov, dálnice D1 400 m sm ěr Háje. 

Malé nahlédnutí do programu. O živou muziku se 
postará nejlepší Queen revival ve st řední Evrop ě skupina 

Princess – Queen revival .  
Hudba Queen inspiruje um ělce všech žánr ů. Na Vzpomínce 
na Queen vystoupí i skupina scénického tance Meče Bles-
ky . Chyb ět nebude videoprojekce a sout ěže. Chcete-li se 
alespo ň na chvíli stát Freddie Mercurym a odnést si dom ů 
hodnotné ceny, už te ď trénujte sv ůj hlas – zazpívat si 
budete moci v Queen Karaoke . A bude toho ješt ě víc. 
Všechny informace o Vzpomínce na Queen najdete na 
www.fcqueen/vzpominka  ; s dotazy kontaktujte redakci. 
Tato akce je jedinou oslavou a p řipomenutím rockové 
legendy Queen v Čechách. Zváni jsou všichni, kterým 
Queen nejsou cizí. V ěříme, že z Vás člen ů našeho klubu 
nikdo chyb ět nebude. Akce se samoz řejm ě může zú častnit 
kdokoli, tedy i ten kdo naším členem není. Ur čit ě 
s sebou tedy vezm ěte všechny známé. Vzdát spole čně hold 
Freddiemu a Queen je tou nejmenší v ěcí kterou my, čeští 
a slovenští fanoušci m ůžeme ud ělat.                 (kl) 
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Queen na síti sítí 
 
Brain May World: The May - keteers Homepages  – 

http://www.brianmayworld.com – další zajímavá stránka pro ty, kte ří na 
Queen ze všeho nejvíce obdivují Briana Maye a jeho geniální hru na kyta-
ru. Vzhled je vytvo řen podle obalu alba Another World (podobn ě jako 
Brianovy oficální stránky). Obsah je celkem slušný. Mimo základní infor-
mace o Brainovi, koncertografii a raritní fotky, jsou na této stránce 
aktuální novinky, ov ěřit své znalosti o Brianovi m ůžete v Brian May 
quizu a nechybí tradi ční hold Cozy Powellovi. A také n ěco co jinde nena-
jdete. Dozvíte se jaký má vztah Brain k Simpsonovým a Simpsonovi 
k Brianovi. 

Queeniac Zone  - http://www.geocities.com/~jaymedecas/queen.htm - 
Pokud máte rádi um ění v jakékoli form ě zavítejte na tuto stránku. Nalez-
nete zde spousty více či mén ě povedených um ěleckých ztvárn ění skupiny 
Queen a jejích člen ů. Dále pak velmi humorné p řetextování písní (nap ř. 
verze Hammer To Fall pro ženy v domácnosti…). Výb ěr z text ů s um ělecky 
zpracovaným pozadím – mohu jen doporu čit, fotografie a obrazy jsou tam 
nádherné. Naleznete tady také spoustu odkaz ů na další stránky – úhledn ě 
seřazeno podle témat, která vás napadnou, od koup ě či prodeje až po 
zoroastrismus. Výborná stránka pro pobavení i pou čení. 

Queen Market  - http://qm.meddows.com - Alex Smirnov se p řekoná-
vá. Sou částí jeho stránek (www.meddows.com – popisovali jsme je minule) 
je zajímavá novinka – Queen Market. Zde m ůžete vym ěňovat, kupovat či 
prodávat, prost ě jestli zoufale hledáte n ěco od Queen, zasurfujte sem. 
V malém „dotazní čku“ je možno zadat kritéria a vyhledáva č Vám najde, 
přesn ě to, co pot řebujete. Protože jde ovšem o stránku pom ěrn ě novou, je 
zde p řísp ěvk ů zatím velmi málo. Nápad to není špatný, snad se časem 
rozjede i návšt ěvnost. 

(kl + ps)  
 

Queenparáda 

11. kolo 
 

 1. I Want It All      3/7 + 
 2. Bohemian Rhapsody    1/11 - 
 3. The Show Must Go On   2/10 - 
 4. Hammer To Fall    5/2 + 
 5. Five & Queen: We Will Rock You -/1 * 
 6. F. Mercury: Living On My Own -/1 * 
 7. Is This The World We Created 9/3 + 
 8. Innuendo    4/6 - 
 9. The Hitman    6/5 - 
10. Under Pressure rah mix        7/5 - 

 
Novinky 

1. Bring Back That Leroy Brown(rock´n roll ze za čátk ů Queen) 
2. Brain May: Let Your Heart Rule Your Head(skladba p ůvodn ě napsaná pro 

Lonnie Donnegana) 
3. Flash(filmový hit) 

 
Do slosování postupuje Jana Vlková z České Lípy.  

 (fk)  
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Co je nového? 
- Na p řelomu října a listopadu vychází nové album Queen. Ale net ěš-
te se, moc nové nebude. Jedná se o box set Greatest Hits 1, 2, a 3 
s názvem The Platinum Collection . Sou částí kolekce by m ěli být n ějaké 
bonusové skladby. 
 
- Brian má zase plné ruce práce. 
Začátkem října vyšlo nové sólové album Brianova dlouholetého kamaráda 
kytaristy skupiny Black Sabbath Tony Iommiho . Brain hostoval ve 
skladbách Flame On  a Goodbye Lament . Na albu spolupracovalo mnoho muzi-
kant ů zvu čných jmen. Mimo jiné Billy Idol, Ozzy Osbourne či Dave Grohl 
z Foo Fighters.  
Brian se také podílel na skladb ě Raining In My Heart , která je jako bo-
nus na australském vydání nejlepších hit ů Quo s názvem Famous In The 
Last Century.  
Brian se p řipravuje na natá čení dalšího soundtracku. P ůjde o hudbu 
k filmu Clarinda , který by se m ěl za čít natá čet za čátkem p říštího roku. 
Informace pochází z webové stránky zp ěváka Fishe, se kterým bude Brian 
na soundtracku spolupracovat. 
 
- Londýnská auk ční sí ň Sotheby´s po řádala v zá ří aukci rock 
n´rollových „památek“. Mimo jiné byla vydražena Freddieho kožená černá 
bunda, kterou m ěl na sob ě b ěhem natá čení klipu k písni „Time“ v roce 
1988. Bundu, z dílny návrhá ře Jeana Paula Gaultiera, doposud vlastnila 
Freddieho n ěkdejší p řítelkyn ě n ěmecká here čka Barbara Valentin. Vyvolá-
vací cena byla v p řepočtu 200 000 K č. No nekupte to… 
 
- Dva ruští operní p ěvci Nikolai Baskov a Larisa Rudakova hodlají 
koncem tohoto roku nazpívat cover verzi hitu Barcelona. 
 
- Na oslavu vydání Freddie Mercury Box Setu se na internetu chystá 
velká diskuse p řes chat.  Fanoušci budou moci klást živ ě otázky Freddieho 
otci Jer Bulsarovi, Montserrat Caballé, Mary Austin, Jimu Huttonovi či 
Peteru Freestoneovi. 

(kl) 
V této rubrice jsou použity informace agentury InfoNet, z časopisu OIQFC a mnoha interne-
tových stran o Queen.  

Mercurologie 
 
Možná jste velkými p říznivci Freddie Mercuryho. Mnozí z Vás si možná i 
myslí, že ho dokonale znají. Je tomu tak skute čně? Nyní Vám nabízíme 
velice nevšední cestou možnost, jak se dozv ědět co nejvíce podrobností, 
které se týkají jeho osobnosti a individuality. Nápad pochází z hlavy 
člov ěka, který sám zkoumá již 8 let všechny detaily z Mercuryho života. 
Dalo by se říci jedním slovem, takový velký Mercurolog. Snažila se sjed-
notit a uspo řádat všechny podklady a zformovat je tak, aby možná co nej-
více odpovídali skute čnosti. Každý známe jisté p říhody z jeho života a 
tak p řibližn ě víme, jak na r ůzné v ěci reagoval. Abychom však mohli pát-
rat hloub ěji, muselo se sáhnout do zdroj ů vícemén ě esoterických. Na zá-
klad ě numerologických výpo čt ů a planetárních rozbor ů, za pomoci t ěch 
nejkonkrétn ějších studií lidské osobnosti jsme zhotovili celkový obraz 
člov ěka, kterého d ůvěrn ě znáte, ale nikdy jste se ho neodvážili poznat 
touto metodou. Hv ězdy o člov ěku mnohé napoví. Nebylo snahou autorky co-
koli p řikrašlovat, ani zveli čovat. P řibližme se k n ěmu na dosah ruky a 

zaru čeně budeme cítit, že nám najednou p řipadá tak lidský a hmotný, ja-
koby sta čilo už jen zav řít o či a uvid ět ho. Nebylo by to krásné? 
 
Freddie – osobnost 
Byl to v zásad ě velmi citlivý člov ěk. M ěl pot řebu doopravdy v ědět, že 
jeho citový život je uložen stranou všeho a v bezpe čí, že se ho nedotýká 
žádná p řetvá řka. M ěl v povaze neustále n ěco tvo řit, pracovat na sob ě, na 
svých snech a nápadech. P řizp ůsobil se dob ě i zp ůsobu života na výslun-
ní. Nezajímaly ho malichernosti, protože v ěděl, že jsou mnohem d ůleži-
t ější v ěci, kterých je t řeba si všímat. Nenávid ěl, když mu n ěkdo lhal a 
ani on sám to nedovedl. Nerad vyvolával hádky, protože to považoval za 
jednu z malicherností. Na č si p řid ělávat zbyte čně další starosti, zatím-
co podstatné v ěci unikají?! M ěl na všechno sv ůj názor, který nem ěnil. 
Stál si za ním, protože si byl jistý tím co chce a nedokázal se pod ří-
dit. 
 
Freddie – zm ěna postoje 
Už necht ěl být tím bojácným, zak řiknutým, nesm ělým klukem, který byl 
vychovávaný k p řepjaté mravnosti a ukázn ěnosti. Jelikož m ěl n ějaké ideá-
ly, p ředstavy o tom, co chce jednou dokázat, v ěděl, že se musí zm ěnit. 
Odložit ustrašenost, protože ta se ve sv ět ě už nenosila. To vedlo ke 
vzpou ře. Vzep řel se vlastnímu strachu a ud ělal p řesný opak toho, co by 
od n ěho každý o čekával. Jen tak mohl být novým, sv ětu otev řeným člov ě-
kem, ovšem za cenu ob ětování vlastní nevinnosti. D ůkazem toho, že cht ěl 
být jiným člov ěkem, byla zm ěna jeho jména, které si tak pe čliv ě vybral. 
Mercury, rtu ť, která se řítí k vrcholu a dokáže zaplavit celý sv ět. Mer-
cury, jméno posla, který p řišel, aby zprost ředkoval d ůležitý vzkaz: Ži-
vot je jen jeden. 
 
Freddie – vztah k um ění 
Často p řemýšlel o smyslu života, zajímaly ho všechny um ělecké sm ěry, rád 
se dozvídal n ěco nového, osv ěžujícího, z čeho by mohl stvo řit budoucího 
dobyvatele rockového nebe. Co ho nezaujalo, to odložil a v ěnoval se po-
znávaní v ěcí, které mu byly n ěčím blízké, které v n ěm vzbuzovaly nové 
myšlenky, nápady a emoce. Zacházel hodn ě do hloubky, nestudoval jen 
krásné barvy na obraze, ale zjiš ťoval, co v ůbec p řimělo malí ře 
k malování. Nevnímal jen hudbu, ale také skladatele, který ji vytvo řil. 
Čím všestrann ěji a hloub ěji, tím lépe. Vid ěl krásu v kv ětinách, ve vzdu-
chu, v lásce. Velký idealista s velkými sny. Zárove ň byl však praktický, 
s čímž souvisí i to, že všechny poznatky vjemy a city p řenesl do um ění, 
které vytvá řel. Používal toho jako inspirace. Když tvo řil píse ň, vzpomí-
nal p ři tom na prožité emoce, které se v n ěm hluboko usadily. Když reží-
roval klip, použil všechnu svojí p ředstavivost. Rozhodn ě čerpal 
z d ětství prožitého v orientální Indii, Africe a ze sv ěta fantastických 
barev a zvuk ů. V tom byla prakti čnost – zužitkovat emoce, které ho tvo-
řily a kterých byl plný, že by je mohl rozdávat po hrstech. Byl racio-
nální, kalkuloval vždy s tím, jak zap ůsobit na lidi do takové míry, aby 
v nich vzbudil zájem. Aby v nich rozví řil tytéž pocity, jaké vložil do 
své hudby. Když šokovat, pak ur čit ě! – jen aby to stálo za povšimnutí. 
Miloval hry, koncerty a knihy, ale byl neoby čejn ě kritický k jejich ob-
sahu. 
 
Freddie – tajemnost  
Rád z ůstával obest řen tajemností. Proto o sob ě nerad mluvil, anebo když 
už mluvil, snažil se to vždy vyjád řit co nejtajemn ěji. Nikdy nebyl 
schopný na sebe vyzradit ty nejintimn ější v ěci, protože kdyby to byl 
udělal, lidé by p řišli o pocit, že si to sm ěli vydobýt. Sám v ěděl, že 
nejhez čí na všem je práv ě ono trápení a hledání. Být jako vesmír plný 
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nenalezených pravd a nezjistitelných záhad. Cítil, že ho to ml čení posi-
luje. 
 
Freddie – kriti čnost 
Hrozn ě rád druhé kritizoval a dobíral si je pro jejich nedostatky a do-
kázal to argumentovat tém ěř pedantsky. M ěl v úmyslu je vyburcovat 
k tomu, aby s ním vedli boj na intelektuální úrovni. Sám o vlastních 
chybách v ěděl, ale otev řeně si je nikdy nep řipustil. Snažil se být co 
nejdokonalejším ve všech sm ěrech, aby druhým neposkytl p říležitost či 
důvod k tomu, aby se na n ěho vrhli a za čali mu cokoli vytýkat. 
V podstat ě ostatní byli v ůči n ěmu tak trochu bezradní, protože on m ěl 
vždy v zásob ě p řipravenou zbra ň. Vemte si chlup na dlani! V ěděl, že po-
každé zvít ězí, protože ve slovních h ří čkách a metaforách byl nep řekona-
telný. 
  
Freddie – pravidla hry 
V jádru svojí bytosti toužil, aby si ho lidé všímali a vážili sami o 
sob ě, aniž by je k tomu vedl fakt či vidina toho, že je slavný. Nucená 
pozornost se mu nelíbila, p řestože musel neustále n ěčím lidi p řipoutá-
vat, aby se udržel na výslunní ve řejného obdivu. Když už se jednou pro-
dal sv ětu showbyznisu, musel dodržovat cht ě necht ě ur čitá pravidla. Co 
nejvíce se ukazovat, co nejvíce šokovat, v podstat ě čímkoli a neustále 
něco hrát. 
  
Freddie – práce 
Jakmile šlo o n ěco d ůležitého, vždy to splnil do posledního puntíku. Na 
tom si zakládal. Nesnesl pocit, aby odešel od nedod ělaného úkolu a v tom 
byl k sob ě zna čně tvrdý. 
  
Freddie – láska 
Ačkoli byl hodn ě otev řený a vst řícný, nikdy nemluvil o lásce, asi proto, 
že práv ě ona ho tolik zra ňovala a p ředevším proto, že to byla čist ě jeho 
věc. Stálo hodn ě úsilí p řivést ho na práh vztahu, který by pokládal za 
skute čný. Rozhodn ě, ale nebyl typem člov ěka, který by zpíval serenády 
pod oknem svého milence. Druh lásky, který by se projevoval dramatickými 
city, sentimentálními sliby a slzavými vyznáními by ho dovedli akorát 
tak vystrašit a p řimět uprchnout. Rozhodn ě existovaly cesty, jak se do-
stat k jeho srdci. Tajné cesty. Agresivní pronásledování k nim nepat ři-
lo. V milování byl vášnivý i n ěžný, um ěl se prom ěnit z pevné skály na 
všeobjímající horský potok a svými emocemi obš ťastnit toho, koho milo-
val. Neznal hranice pro svou lásku a miloval ji stejn ě mocn ě, jako svoji 
svobodu. Nemiloval však leckoho. M ěl pro to vždy dobré d ůvody. Neotev řel 
se každému, protože jak b ěhem let zjistil, mnohokrát se mu to krut ě vy-
mstilo. Leckte ří ho vtáhli do vztahu a když se nabažili života po jeho 
boku, chladn ě ho opustili. Než skute čně za čal n ěkoho milovat, trvalo to 
dlouhá léta. Musel člov ěku naprosto d ůvěřovat. Čím více špatných zkuše-
ností v lásce m ěl, tím v ětší práci mu dalo, aby zjistil, co skute čně 
cítí.  
Vnit řně usiloval o to být š ťastný, z ůstat v ěrný a mít rodinu, kterou by 
miloval. Moc po tom toužil a moc ho to sužovalo. P ři stylu života jaký 
vedl, bylo tém ěř absurdní p řesko čit k životu spo řádanému a b ěžnému. Na-
hánělo mu to hr ůzu a m ěl obavy z toho, že by to nezvládl. 
Miloval d ěti nade vše a rád by svému dít ěti v ěnoval lásku, která mu byla 
v d ětství odep řená. Pocit zoufalství nad vlastní neschopností vrátit se 
zpět byl však siln ější. Bál se stereotypu, který na n ěho doléhal p ři 
pomyšlení na zm ěnu života. Líbila se mu lehkomyslnost, zábava, sv ět plný 
lákadel, objev ů, dobývání, nespo četné p říležitosti k navázání osudového 
vztahu … Neum ěl se tak lehce vzdát a p ředstavit si sám sebe u ho řícího 

krbu, p ředčítaje svým d ětem pohádky na dobrou noc. Vyhýbal se tomu jak 
bylo možné a obhajoval to slovy, že není zrovna domácký typ člov ěka a že 
musí být ustavi čně v pohybu. 
  
Freddie – vztah s Mary 

Láska mu nikdy nezamlžila o či natolik, 
aby nevid ěl chyby a nedostatky svého 
vztahu či partnera. Vždy v ěděl, na čem 
je, alespo ň ve vztahu s Mary, který 
prožíval doopravdy. M ěl ji rád a byl jí 
nesmírn ě zavázán. V ěděl však, že jejich 
plány se kdesi míjejí. Ona vyžadovala 
péči, cht ěla se usadit a mít s ním dít ě, 
což on neum ěl vy řešit jiným zp ůsobem, než 
odlou čením.  
Do manželství by se nevrhnul v náhlém 
vzplanutí vášn ě, protože manželství není 
pro Panny p řirozeným stavem. 
Práv ě proto, že ji m ěl hluboce rád, 
necht ěl se stavit do cesty jejímu št ěstí. 
Zvolil cestu kompromisu, aby tak 
osvobodil sebe i ji. Vzdal se vztahu, 
který mu mohl dát vše po čem prahnul na 
úkor vlastní volnosti. Nebylo to pro n ěho 
však jednoduché rozhodnutí. N ěkolik let 
ho to trýznilo a snažil se na to proto 
zapomenout. 
Jako se neš ťastník chopí alkoholu, aby 
utopil žal, on se vrhnul do šílených 

jednono čních radovánek, aby utlumil tu pal čivou bolest. D ělal to 
automaticky, aniž by do toho vkládal kus sebe samého a aniž by z toho 
poci ťoval trvalejší radost. Dvakrát si nevybíral, nebylo to pro n ěj pod-
statné. Nestál o vážný vztah, jen cht ěl zapomenout. Smí řil se s tím a 
snažil se ned ělat si z toho zbyte čně hlavu. Pro n ěho vše skon čilo. Mohl 
si užívat plnými doušky svobody, v ěnovat se nevázan ě sexu, který miloval 
….. zapíjel sv ůj žal a pil jako posedlý až do dna. 
 
Freddie – spole čnost 
Ve spole čnosti se vždy blýsknul svým šarmem a vtipem, v ěděl co zabírá a 
čím se lidé baví. Jako spole čník byl všímavý a um ěl naslouchat. Když se 
mu někdo nelíbil svými p řízemními narážkami, nemínil se s ním dál bavit. 
Nikdy nikoho neurážel, v tom byl naprostý diplomat. Vše obešel s vtipnou 
odpov ědí či ironickou nadsázkou a tím to pro n ěho bylo odbyté. Rád byl 
st ředem pozornosti. Dokazovalo mu to, jak se sv ět snadno nechá zmanipu-
lovat a rád se vyžíval v pocitu, že je str ůjcem takového monstra. Bylo 
mu to náhradou ze vše, co kv ůli sláv ě ztratil. 
 
Freddie – peníze 
Na své v ěci byl velmi opatrný. Peníze do toho však nepo čítal. Byly pro 
něho jen slabou út ěchou v jeho samot ě. Hý řil s nimi z toho d ůvodu, že 
pro n ěho nem ěly cenu. Ano, mohl mít všechno na č si vzpomn ěl, to m ěl také 
neustále na mysli. Pro n ěho však byli hodnotn ější p řátelé a proto je 
opečovával ve snaze dop řát jim komfort a ud ělat jim radost. M ěl pot řebu 
o n ěkoho pe čovat, n ěkomu být k služb ě. M ěl velmi starostlivou povahu a 
kdykoli byl n ěkdo z jeho p řátel v nouzi, dlouho neotálel a p řisp ěchal na 
pomoc. M ěl pocit, že jim to částe čně dluží. Nevyžadoval po nich vd ěč-
nost, ani si je tím nekupoval. Byl ale p řesto rád, když ho za to oceni-
li. 
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Freddie – vzhled 
Potrp ěl si na hezký vzhled. Všechno muselo být dokonalé, jako on sám. 
Obleky musely barevn ě ladit, fascinovat čistotou. Pro všechno m ěl své 
místo. Dbal na detailní úpravu vzhledu a ve všem, v četn ě vizáže, m ěl 
naprosto jasno. Byl pedantsky čistotný a trp ěl, když nem ěl dostatek času 
na prohlédnutí se v zrcadle, aby se ubezpe čil, že m ůže mezi lidi. Když 
už jsem jednou Freddie Mercury, tak se vším všudy, a ť se mají na co dí-
vat! Byla to jeho p řirozená vlastnost, kterou si Panny neum ějí zkrátka 
odpustit a hlavn ě p řipustit. Velmi kritizoval vlastní fotografie a ne-
chal se fotit tak dlouho, dokud se sám sob ě nelíbil. Dráždilo ho, když 
si ho p řátelé za to dobírali. Pro n ěho to bylo zcela samoz řejmé a nero-
zuměl, pro č to jiní pokládají za n ěco k smíchu. Ano, tušil, že p řílišná 
péče o zevn ějšek se p řipisuje zženštilosti, ale on se zženštilý necítil. 
 
Freddie a jeho talent 
Měl šestý smysl, kterým se řídil. Byly to intuice a instinkty, které mu 
říkaly, co má d ělat. Jakási schopnost vid ět do budoucnosti a neztratit 
s ní krok. Práv ě p ředvídavost ho mnohému nau čila, když hledal správnou 
cestu a p říhodnou chvíli k zasetí semínka, kterému sta čilo dát úrodnou 
půdu a nechat ho vzklí čit. Bez jeho šestého smyslu by hudba Queen po-
strádala sovu nad časovost. Um ěl si de facto na časovat vše, v četn ě svého 
odchodu. 
Když na n ěco dlouho nemohl p řijít, byla jen otázka okamžiku, kdy se mu 
to poda ří. Odhalil každý klam, každý nedostatek, odstranil všechny mou-
chy a postaral se o to, aby jeho řešení bylo tím jediným a nejlepším.  
Skoro pokaždé odhadnul kritické recenze dop ředu. 
 
Freddie – p ůvodní tvá ř 
Měl pot řebu být sám sebou. Trvalo 
dlouho, než si uv ědomil, kým doopravdy 
je, jakmile strhne pódiovou masku. Sám 
sebou byl pouze tehdy, když miloval. To 
ostatní bylo záležitostí prestiže, um ěle 
zhotoveného sv ěta, kde úloha herce 
spo čívá v tom, aby sovu roli sehrál co 
nejdokonaleji a p řiměl lidi k vít ěznému 
aplausu.  
 
Freddie – vážit si sám sebe 
Jen tedy, když miloval, um ěl si vážit 
sám sebe. Když ztratil motivaci a snad 
také schopnost milovat doopravdy, jeho 
život se ubíral zvláštním sm ěrem. 
Hloub ěji a hloub ěji až k samotnému dnu. 
Jakoby bez p řítomnosti lásky ztratil 
půdu pod nohama a život pro n ěho nem ěl velký smysl. Bylo mu jedno, jaká 
rizika s sebou nese promiskuita. Jednalo se o to, že ztratil schopnost 
vážit si sám sebe. 
 
Freddie – promiskuita 
V lásce rozhodn ě hledal kvalitu, nikoli kvantitu. Protože kvalita je 
t ěžko k mání v každé kategorii, nem ěl moc opravdových milostných vztah ů 
a ty, které prožil, byly v ětšinou n ějakým zp ůsobem neš ťastné a smutné. 
Jeho reakcí na taková zklamání bylo pohroužit se do nejobtížn ější možné 
práce. Základním jeho instinktem byla cudnost, jakkoli málo pravd ěpodob-
ně se to zdá. Od cudnosti ho mohl odvrátil pouze zatracen ě dobrý d ůvod. 
Bez reptání se podrobil pravidl ům, kterým nerozum ěl. Rozhodl-li osud o 
tom, že se neožení, byl p řipraven ho p řijmout. Jistým zp ůsobem dokázal 

mít velmi poetické až k řehké milostné románky. Dovedl být mistrem 
v um ění decentn ě svád ět. P řirozen ě muž je muž a ne všechny Panny mužské-
ho pohlaví z ůstanou panici, ale vždy si zachovávají neposkvrn ěné myšle-
ní. V jeho lásce bylo vždy n ěco čistého a cudného, co nikdy nelze pošpi-
nit – ani ve víru vášn ě – p řestože neš ťastné okolnosti mohly zap ří činit, 
že naoko vypadal povrchn ě. Nem ěl 
žádné iluze. Cht ěl pouze slušný, 
upřímný a ryzí vztah. V ěděl velmi 
dobře jak malou šanci m ěl, aby ho 
našel. Nebylo lehké pohnout jeho city. 
Nebyl ani z mramoru, ani bez 
srdce. Všechno m ěl na pravém míst ě. 
Zvědavost a frustrovanost ho 
přiměla k tomu, že se úmysln ě oddal 
promiskuit ě, aby se přesv ědčil, zda 
nepostrádá mužnost. Zkušenosti a ztráta 
sebekontroly však znamenaly obrat o 
180° sm ěrem dol ů. 
Čím víc, tím líp a to ve všem – tak 
znělo jeho krédo. Oblékl si mundúr, 
aby zakryl n ěco vespod, co ho 
tížilo a nejlepší sebeobranou bylo 
zaúto čit. Šokovat celý sv ět a zni čit 
představu o Svatém Ignácovi. Ud ěl 
přesn ě to, co se pří čí p řirozenosti. 
Zvrhnout se jako hladové zví ře a 
vysmát se sám sob ě. Povrchnost, kterou 
nikdy nevyhledával, se stala zdrojem jeho každodenní radosti. Už m ěl 
plné zuby brát ohledy na to, co budou říkat lidé kolem a jaké kritiky 
s na n ěho snesou. Výst řednosti ho vždy fascinovaly, extrémy ho vždy vy-
burcovaly z dlouhého spánku k dlouhodobému životu. 
 
Freddie – odpo činek 
Když cítil, že je čas pro odpo činek, nikdy neváhal a byl schopný upustit 
od pracovních povinností, t řebaže nepat řil mezi jedince, kte ří s um ějí 
bezprost ředně uvolnit a vypnout. Odpo číval zp ůsobem, že trávil čas na 
místech, která miloval. Tam mohl být op ět sám se sebou a vrátit se ke 
své p řirozenosti. Nikdy však nesm ěl být p říliš daleko od lidí. Ibiza, 
Montreau, Mnichov, Kensington – tam všude čerpal životní sílu. 
 
Freddie – drsná ironie 
Často ironizoval vše, co řekl a vždy se snažil rafinovan ě zamaskovat 
svou odpov ěď do spleti nadsázek. Nakonec to vyzn ělo tak, jakoby on byl 
ptající se a reporté ři ti vyslýchaní. V ěděl, jak obrátit dialog ve sv ůj 
prosp ěch. Ironii však používal jen proto, aby zakryl svou vnit řní nejis-
totu. Ironie mu bylo obranou, jakýmsi pancé řovým štítem p řed dot ěrnými 
otázkami, které se dotýkaly jeho nitra. Neum ěl odpov ědět jednoduše a 
když pak ano, pak tomu stejn ě málokdo rozum ěl. P ůsobilo to však okamžit ě 
a ve své podstat ě to bylo p řesv ědčivé, up římné a čisté. Musel se tomu 
v duchu smát, tahle hra na schovávanou bylo pro n ěho p římo rozkošná! 
Když už se jednou nechal p řinutit k rozhovoru, stával se velkorysým. 
Udělal si více času a byl ochotný se rozhovo řit tém ěř o čemkoli. Byl 
přesv ědčený o tom, že kýžený úsp ěch se pak dostaví v plné parád ě. 
 
 
Freddie – komunikace 
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Nezdržoval se s lidmi, kte ří byli bezradní, nebo slibovali n ěco, o čem 
byl p řesv ědčen, že nejsou schopni zastat. Považoval to za velkohubost a 
neměl rád jedince, kte ří si mysleli, že sn ědli moudrost sv ěta. 
Jakmile vedl dialog, často rád skákal druhým do řeči, protože m ěl pocit, 
že jeho myšlenka je d ůležitá a je jí t řeba prosadit ihned. Když mu ale 
někdo jiný za čal skákat do řeči, bu ď se nenechal p řekři čet, anebo se 
tvá řil zarputile. Pot řeboval se hovoru zú častnit, t řeba i za cenu toho, 
že bude mít poslední slovo. V ětšinou ho m ěl, jelikož si byl jistý, že 
pouze s jeho metodou to m ůže dosp ět k n ějakému řešení. V tom byl napros-
to sebejistý. 
 
Freddie – radost bez p řetvá řky 
Byl schopný se radovat jako malé dít ě kdykoli a z čehokoli. Když n ěkdo 
z jeho p řátel m ěl s n ěčím úsp ěchy, on byl ten první, kdo to v ěděl a ud ě-
lal si čas na projev radosti. V tom byl Freddie čistý a férový. Ob čas 
ale v duchu neodmysliteln ě p ři čítal úsp ěchy druhých i svým zásluhám. 
Navenek to však nebyl ochoten p řipustit. Byl si v ědom, že má velký podíl 
na úsp ěchu kapely a její existence. 
 
Freddie – volný čas 
Aby si p řipadal vyrovnan ě, chodíval nakupovat krásné v ěci, navšt ěvoval 
výstavy, koncerty, poslouchal klasickou hudbu...prost ě, cht ěl se stát 
normálním člov ěkem. Pot řeboval mít klid a pohodu. Jeho radostí byly 
drobná zví řata, kocou ři, rybi čky...a ta mu nahrazovala d ětskou náklon-
nost. M ěl pot řebu se n ěkomu bezbrannému v ěnovat a cítit, že mu to p ři-
chází v n ějaké podob ě zp ět. Že je mu op ětována láska. 
Málokdy m ěl čas číst si knihy, ale pokaždé, když n ějakou objevil a byla 
mu inspirací, vyvolalo to v n ěm úžasné pocity, posílilo to jeho bystrý 
post řeh, donutilo ho to k p řemýšlení nad niternými pocity a co víc, mohl 
najít nový sm ěr a op ět n ěčím obohatit svou tvorbu. 
 
Freddie – soupe řivost 
Jisté kladné soupe ření ho popostrkávalo stále vp řed. Jelikož byl ctižá-
dostivý, m ěl pocit, že musí být ve všem první. Být druhý nebo poslední, 
to nep řicházelo v úvahu. Když zjistil, že se ho n ěkdo snaží trumfnout, 
okamžit ě ud ělal n ěco šíleného, nasadil tempo d ří če a druhé p řekvapil 
něčím novým ješt ě týž den. V tomto sm ěru byl nep ředvídatelný. Valil se 

jako lokomotiva, aby nez ůstal nikdy 
v pozadí a ukázal, co všechno v n ěm je. 
Nemohl p řipustit porážku na vlastním 
území. 
 
Freddie – oslavy 
Dlouho se p řipravoval na n ějakou oslavu, 
plánoval dlouho dop ředu, jak by m ěla 
vypadat a jak by m ěl vypadat on. Za kaž-
dou cenu co nejlíp, pochopiteln ě. Vše 
měl p ředem do puntíku vymyšlené, jeho 
fantazie pracovala s naprostou 
přesností. M ěl však také schopnost p ři-
pravit se za p ět minut, pakliže bylo 
t řeba. Blýsknout se, prosvišt ět ve čerem 
tak, aby si ho každý všiml a 
zapamatoval, a zmizet stejn ě tak 
briskn ě, jako se objevil.  
Byl schopný p ředstírat nemoc, když 
necht ěl n ěkam jít. V t ěchto chvílích se 
dostal do pop ředí jeho skrytý talent pro 

herectví. Ob čas se mu poda řilo p řesv ědčit sama sebe o imaginárních cho-
robách, ale ostré oko a jasná hlava se nakonec postaraly, aby takový 
sebeklam netrval dlouho. 
 
Freddie – jak ho neroz čílit 
Sdělit Freddiemu nep říznivé zprávy, to vyžadovalo mít dobrý d ůvod a 
schopnost na časování. Nesm ěli jste ho provokovat, když byl v pilné prá-
ci, protože to dovedl být nevrlý a hodn ě nep říjemný. Neplatily na n ěho 
žádné triky. Sta čilo mu srozumiteln ě nastínit problém a hlavn ě si nic 
nepřikrášlovat. Jakmile se problém naskytl poblíž n ěho, m ěl pocit, že se 
ho také dotýká a tak se vždy snažil v situaci n ějak napomoci. Um ěl druhé 
opravdov ě podržet a pomoci jim dostat se z bryndy ven. Ostatní ho také 
práv ě proto vyhledávali, protože v ěděli, že má velmi dobrý úsudek a ni-
kdy necouvá p řed problémy. Roz čílit ho však bylo snadné, když jste byli 
nedochvilní. K tomu není žádná Panna shovívavá. Zpožd ění je jistý druh 
ztráty nebo plýtvání. P řesnost p ři zkoušení pro n ěho byla také velmi 
důležitá. Každá nota a každý tón musel být p ři natá čení p řesný, správný, 
jinak se vše muselo opakovat, dokud nebyl zcela spokojený.  
 
Freddie – za všechno platit da ň 
Věděl s naprostou p řesností, co mu prospívá a co ho ni čí. Nepot řeboval 
nad sebou bi č, ani žádného kazatele. Pochopil, že následky vždy ponese 
za sovu nerozvážnost jen on sám a že za všechno zaplatí do posledního 
centu. Bral život jako výzvu a každou situaci jako zkušenost, která ho 
posílí na cest ě vzh ůru. Nikdy se nez říkal nových v ěcí, ale cht ěl je nao-
pak všechny zakusit a teprve pak zhodnocovat. To, že všechno má ur čitou 
daň, v ěděl dávno p ředtím, než se v ůbec do tak riskantního podniku pus-
til. 
 
Freddie – plný lidskosti 
Jakmile zpozoroval, že v jeho okolí je n ěkdo neš ťastný, byl soucitný a 
pomohl svými pen ězi. Ke svým p řátel ům byl bez výjimky št ědrý. U činil 
vždy impozantní gesta finan ční pomoci t ěm, kte ří si to v jeho o čích za-
sloužili, nebo které m ěl opravdu rád. 
Uměl se ale vžít do situace lidí, kte ří p řišli o všechno ne vlastní vi-
nou. 
Jeho jediným motivem byla snaha všem posloužit. Dal všechno do po řádku 
ješt ě d říve, než o to byl požádán, aniž by zamýšlel být nezdvo řilý, pro-
tože mu instinkt říkal, aby do chaosu vnesl řád. 
 
Freddie – dobyvatel 
Jakmile se pro n ěco jednou rozhodl, šel si ta tím, dokud to nezískal. 
Sta čilo mu, když si vybojoval po čem tolik toužil, ale pak to pro n ěho 
ztratilo význam. H řál ho doslova jen pocit toho, že získal, co cht ěl a 
že m ůže pokra čovat ve svém dobývaní zase n ěkde jinde. 
  
Freddie – víra v sebe 
Vášniv ě se vrhal do práce, až se stával otrokem činorodosti. Experimen-
toval se vším, co bylo neokoukané a p ůvodní. Pot řeboval však cítit, že 
je užite čný tím, co vytvá ří. Že za sebou zanechává hodnotné stopy, které 
se nesmažou ze zemského povrchu. V ěřil siln ě ve vlastní schopnosti a o 
vlastní individualit ě neměl nejmenších pochyb. D ělalo ho š ťastným, když 
věděl, že hudba, kterou vytvá ří, se líbí nejen jemu samotnému. Do své 
práce dával celou svojí bytost, byl to jediný prost ředek, kterým se mohl 
vyjád řit a u činit tak sám sebe nesmrtelným. 
 

(tv) 
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Fotostory 

 

Jak je neznáme ... 
Brian v netradičním prostředí  

 
 Tentokrát se vydáme za Brianem a nahlédneme do míst a na 
situace, které jsou nám, fanouškům, většinou utajené. Brian Vám 
představí svůj dům a své děti, zastihneme ho na letišti, na ná-
kupech. Netradiční je také pozorovat Briana relaxovat, nakupovat 
či hrát na klavír.                                          (kl) 
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opak zkr. hudební prop ůj čená skupina

přítoku tuberkulozy skupina púda výtvarních

umělc ů

létající

věc pro

děti

Americká

opak universita

zlé

iniciály

politika 1. Díl zásobník

Klause tajenky syp. hmot

The Cross: projevy

Old … mužské vystrašení

jméno

2. část

jedna tajenky

desetina velitel

kozák ů

ženské německy

projev jméno všechno

námahy

čidlo

zraku

čist,

prost ředek

chem. Zn.

st řed Astatu

úse čky chem.

proces

inic. hl. čistit

hrdiny okolo

seriálu druh

Magnum palmy

zkr. arabské

požární jméno druh

ochrany el. Sít ě

eviden ční pražská

výrobek firma

přidat teta

vrstvu famili.

spojka

soud

Q

zkrata

spojkačíslovka

pobídka

lichokopytník

spojka

Q

QQ
rozsudek

propast probém

klekání

vývod

obilnina

 
Brian May nedávno nahrával soundtrack k filmu Furia, ke kterému 
si jako hosta pozval svoji ..... (viz tajenka). 
 

(fk) 
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Queenskládačka 
 

Soutěž Queenskládačka pokračuje druhým puzzle. Vaším úkolem je 
sestavit obrázek, který jsme rozstříhali a zamíchali. Pro zacho-
vání kvality obrázku a pokud nechcete mít časopis v „salátové“ 
podobě, doporučuje list se soutěží ofotit, kopii vložit zpět do 
časopisu a stříhat originál. Sestavené části podlepte. Obrázek, 
který Vám vznikne je druhá čtvrtina skládané fotografie. Až bude 
fotografie kompletní zašlete nám ji do redakce. Na tři vylosova-
né šťastlivce čeká exklusivní CD dle vlastního výběru. 

(kl) 
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Queen life 
29. část – Zázračné album 

 
Album The Miracle spatřilo světlo světa 22. 5. 1989 a 

hned bylo velmi úspěšné. Už první týden po vydání získalo plati-
novou desku. „Myslím si, že v našich posledních věcech scházel 
lidem ten typický sound naší kapely“, řekl Roger, „The Miracle 
naopak obsahuje všechny klasické prvky Queen, ale ve zhuštěné 
podobě. Když budete pozorně poslouchat, tak uslyšíte skryté od-
kazy z předchozích desek.“ Jelikož bylo album na světě, čekalo 
se, jak už to tak bývá, že skupina vyjede na turné. V rozhovoru 
pro Radio One se však Freddie zmínil, že váhá, zda-li mají něja-
ké koncerty uspořádat. Tvrdil, že se chce oprostit od rutiny 
album - turné - album - turné a že už by neměl lítat po jevišti 
v cvičebním trikotu. Ostatní s ním sice nesouhlasili, ale re-
spektovali jeho přání. V mediích se však po tomto výroku začali 
objevovat zprávy, že je Freddie nemocný, když nechce vystupovat. 
Šířili se fámy a spekulace, co s ním je. Freddie tyto historky 
prostě ignoroval. 
 Dalším singlem z nového alba byla píseň Breakthru. Rytmus 
skladby připomínal vlak a to skupinu inspirovalo k natočení vi-
deoklipu na jedoucím vlaku. Neboť chtěli aby to vypadalo hodně 
realisticky, ne vagón ve studiu a promítání filmu na pozadí, na 
dva dny si pronajali soukromou železnici, zakoupili starou parní 
lokomotivu, která dostala nový kabát a jméno The Miracle Express 
a vyrazili ďábelskou rychlostí. Počasí oba dny přálo, všichni se 
výborně bavili a video dopadlo skvěle. Singl vydala EMI 19. 
června. 

 V pořádání večírků byl proslulý Freddie, ale i Roger se 
rozhodl uspořádat na oslavu svých čtyřicetin večírek ve velkém 
stylu. Rozeslal pozvánky všem známým a požádal je, aby přišli 
oblečení za školáky. Na své zahradě nechal postavit dva obrovské 
stany, dřevěný taneční parket, pódium pro dvě kapely a světelné 
zařízení k diskotéce, mezi které patřil i obrovský reflektor 

osvětlující oblohu. Ten byl ovšem tak obrovský, že Roger musel 
získat povolení k jeho provozu od aerolinií. Piloti by si jej 
totiž mohli plést se světly na přistávací ploše. Povolení zís-
kal, žádné letadlo na jeho zahradě nepřistálo, ale přesto se 
reflektor o rozruch postaral. K jeho domu se sjížděli ze všech 
stran lidé v domnění, že zde přistává ufo. Světlo na obloze 
totiž nápadně připomínalo neznámé létající předměty. Vládl tu 
chaos, lidé ještě v pyžamech kličkovali před auty na silnici, 
aby se mohli podívat zblízka na mimozemšťany. Místo zelených 
mužíků však spatřili několik přiopilých lidí, převlečených za 
školáky, což taky musel být celkem šok. Druhý den se všechno 
objevilo na titulních stranách novin.  
 Začátkem srpna byl Freddie požádán, zda by se nenechal 
modelovat pro muzeum voskových figurín. Již mnoho umělců, zde 
mělo své podobizny, skupina Queen však doposud ne. Freddie na-
bídku přijal, ale zaslal pouze svojí fotografii, přesto, že 
všichni ostatní seděli modelem. Brian se účastnil několika cha-
ritativních nahrávek a stihl si i zlomit ruku, když se projížděl 
na skateboardu svého syna. Roger se dal opět do práce se skupi-
nou Cross, která v přestávce připravovala nový materiál. Když se 
s nimi Roger sešel, byl překvapen, kolik toho stihli udělat – 
album bylo skoro hotové. A John, ten si užíval, jak jinak, za-
sloužené dovolené. 
 Z alba The Miracle vyšli ještě tři singly. Lehce v rytmu 
funk - disco Invisible Man (7. 8.), méně úspěšný Scandal (9. 
9.), skladba byla tvrdý zásah namířený přímo na tisk takovým 
způsobem, aby se s ním kapela vypořádala po svém a přitom na ni 
nikdo nemohl, a titulní The Miracle (27. 11.). S nápadem na vi-
deo přišel Freddie. Šlo o to, že v klipu budou vystupovat malí 
dvojníci skupiny a Queen opravdoví se k nim přidají v závěru. 
V londýnských školách se začali konat konkursy s cílem vybrat 
děti vypadající jako členové skupiny. Trvalo to několik týdnů, 
ale výsledek byl výborný. 
 Přípravy nového alba Cross se blížili ke konci a skupina 
přichystala k vydání singl Power To Love. Problém byl ovšem s 
vydavatelskou firmou. Žádná z britských společností jim po neú-
spěchu alba Shove It nehodlala dát příležitost. Nakonec podepsa-
li smlouvu s německou Electrolou. Takže singl vyšel 29. ledna 
1990 pouze v Německu. Video bylo zcela nekonvenční se záběry na 
kypré ženy v pumpkách, botách s přezkami a dlouhých parukách u 
přepychové tabule. V Německu měl klip úspěch, pro Británii však 
musel být přepracován. 
 Koncem listopadu kapela všechny překvapila prohlášením, 
že se vrací do studií a bude připravovat další album. Bylo to 
nečekaně brzo po vydání The Miracle. Oficiální stanovisko znělo, 
že je motivuje úspěch posledního alba. Do studia v Montreux se 
vrhli plni nápadů a nových plánů. Rozhodli se, že chtějí na no-
vém albu pracovat všichni společně, ne jednotlivě. Tak dobře to 
fungovalo u alba The Miracle. 
 
Příště: Poslední společné album 

(kl) 
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Queen + 
Kamarádi a kolegové se kterými někdy spolupracoval Brian: 

 
 

Billy Squier 
 Americký sólista, který svou kariéru za čal v roce 1979. Narodil 
se v Bostonu, ale v ětšinu svých pubertálních let trávil v New Yorku, kde 
hrál s v ětšinou neznámými skupinami, - coby zp ěvák a kytarista. Za zmín-
ku stojí asi pouze kapela s názvem Piper, kterou proslavil známý produ-
cent Queen Mack, tato skupina dosáhla celkem 3 hit ů.  
 V osmdesátých letech se vydal na sólovou dráhu.Upustil ale od 
svých hard-rockových ko řenů a p řešel na tzv. lehký popík. Díky tomu ale 
jeho popularita velmi rychle klesala. V USA dosáhl jediného úsp ěchu 
v roce 1993, kdy prodal 11 milion ů nosi čů svého alba „Tell The Truth“. 
Ve Velké Británii mu krom ě tohoto alba vyšlo ješt ě jedno – „Enough Is 
Enough“ – na kterém se díky bohu vrátil ke svým hard-rockovým ko řenům. 
Celkem vydal 10 alb. 
 Brian nahrál kytaru v písni  „Another 1984“ na albu  „Signs Of 
Life “, které vyšlo v roce 1984. “. 
 
 

Lonnie Donegan 
 Britský kytarista a zp ěvák. Narozen 29.4.1931 jako Anthony James 
Donegan v Glasgow ve Skotsku. 
 Za čátkem 50. let za čal svou hudební kariéru ve skupin ě tradi ční-
ho jazzu. Postupem času od tohoto hudebního sm ěru trochu poodstoupil a 
začal se v ěnovat žánru v té dob ě oblíben ějšímu – SKIFFLU. Jeho pojetí 
basy, valchy a levné špan ělské kytary pohnulo Johnem Lennonem a tisíci 
dalšími lidmi. Na svých deskách si proto velmi zakládá na p římočaré 
kyta ře – za zmínku stojí album „Rock Island Line“. Typické je pro n ěj 
st řídání žánr ů, od country až po odleh čený hard-rock. Jeho verze písn ě 
„Battle Of New Orleans“ je prý p řijímána daleko lép ě, než originál od 
Johny Hortona. 
 Brian nahrál  kytaru v písni  Diggin´ My Potatoes na albu  „Radio 
Voices“ z roku 1977. A ješt ě jednou byl p řizván ke spolupráci v roce 
1989  na albu  „Let Your Heart Rule You Head“, kde  p řepsal a nahrál stej-
nojmennou píse ň. 
 
 

Meat Loaf 
 Americký zp ěvák a herec. Narozen 27.9.1948 jako Marvin Lee Aday 
v Dallasu ve stát ě Texas. 
 Kdo by neznal tohoto 140ti kilového po řízka se sáhodlouhými ba-
ladami a výpravnými videoklipy… Svou hudební kariéru za čal v roce 1971 
propadákovým albem. Úsp ěch p řišel až o šest let pozd ěji s albem Bat Out 
Of Hell. Jeho hv ězda za čala stoupat a „Knedlík“ se vydal na turné, kde 
setval až do úplného zni čení hlasivek. Vydal se také na pole filmu, kde 
ztvárnil n ěkolik více či mén ě úsp ěšných rolí. B ěhem 80. Let prodstoupil 
exotickou lé čbu svých hlasivek a vydal se op ět na turné. Ovšem plánovaný 
úsp ěch se nedostavil. Roku 1993 p řipravil sv ůj comeback s albem Bat Out 
Of Hell II.:Back Into Hell. Na pár m ěsíc ů byl op ět číslo 1. Další album 
následovalo roku 1995, ale jeho popularita op ět pomalu klesá… 
 Brian spolupracoval na singlu „A Time For Heroes “. Byl vydán 
v limitované edici pro Paralympiádu v USA, roku 1987 .  
 

(ps)  



                                                                                                    Rudý Speciál                                                strana 19                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD exklusive 
Představení exklusivních titulů 

 
Název: Queen Coverin´ 
Interpret: Queen 
Datum vydání: není uvedeno 
Vydavatel: není uvedeno 
Popis: Skute čně zajímavé album. Jak už název napovídá al-
bum obsahuje skladby, které Queen p řevzali do svého, p ře-
devším koncertního, repertoáru od jiných autor ů. Mezi 
známými Big Spender, Hallo Mary Lou, Tutti Frutti, Imagi-
ne ad. naleznete písn ě o kterých jen málo kdo ví, že je 
Queen p řezpívali Saturday Nights Allright For Fighting od 
E. Johna či Immigrant Song z dílny Led Zeppelin. Všechno 
jsou živé nahrávky po řízené v období 1977 - 86 v r ůzných, 
ale v ětšinou špatných kvalitách. Album dopl ňuje n ěkolik 
raritních demosnímk ů a skladby od Larry Lurexe. 
Hodnocení: V řele doporu čuji milovník ům koncert ů Queen. 
Freddieho p ři rocknrollech zní jak Elvis Presley. 

 
Název: Surrender – Live 
Interpret: Roger Taylor 
Datum vydání: 1999 
Vydavatel: EMI   7243  8 86888 0 2 
Popis: Roger a jeho kapela dne 24. zá ří 1998 vysílala 
koncert p řes internet a dostali se tak do Guinesovy knihy 
rekord ů za nejv ětší p řístup na jeho stránku p ři tomto 
koncertu. Roger se rozhodl vydat z této akce singl se 
t řemi skladby Surrender, No More Fun a Tonight. Surrender 
navíc i jako video. 
Hodnocení: Roger ův další pokus o zviditeln ění se. 

(fk + kl) 
Tituly z této rubriky není možno objednat. 
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Rozhovor s Johnem Deaconem 
 
Když  mluvíme o plánech do budoucna, studiu a tak. Queen 

ti zabírají většinu tvého času, je asi velmi těžké udělat si 
chvilku na vlastní projekty, sám sebe a třeba i na vlastní stu-
dio… 

Ano, to je dost těžké. Za posledních čtyři až pět let 
jsem věnoval Queen skoro všechen svůj volný čas. Je to složité, 
když se o vás zajímá tolik nahrávacích společností a jste stře-
dem pozornosti. Musíte se hodně snažit. Na začátku naší kariéry 
to bylo jiné. Byli jsme celkem neznámí a nahrávací společnosti o 
nás zrovna moc nestály. Snažili jsme se někde uchytit, ale také 
nám zbývalo poměrně dost volného času. Pak se to najednou rozje-
lo a volný čas byl fuč. Jsme teď všichni strašně moc zaměstnaní. 
Doufám, že snad příští rok by se mi mohlo podařit si trochu od-
počinout a pracovat i na vlastních projektech. Chtěl bych se 
také zajímat o jiné věci a zkusit spolupráci i s jinými umělci. 
Myslím, že v každé skupině se najde někdo, kdo by chtěl trochu 
experimentovat, udělat něco jiného, než obvykle dělá. Takové 
lidi bych chtěl dát dohromady. Vlastně ani jiné skupiny moc ne-
potkáváme. Máme takový vlastní koloběh a nikdo jiný do něj moc 
nezapadá. Je to dost překvapující, co? Třeba za celý minulý rok 
jsem potkal jenom Thin Lizzy... 

To si pamatuji, když jsme se potkali v metru, tak jsi mi 
o tom vyprávěl. Opravdu jsi potkal jenom je? 

Jo, je to fakt dost překvapující. Někdy potkávám ještě 
mladé začínající kapely. Ale to většinou jenom když přijdu brzy 
do studia. Nemám ale čas s nimi mluvit, protože většinou mám 
plnou hlavu našich věcí a oni taky. Je to opravdu dost zvláštní. 

Myslíš, že by jsi se někdy mohl k takové skupině přidat 
nebo jim nějak pomoci? 

Možné to je. To nepopírám. Ale určitě to nevím. Jsme 
v tomhle směru asi trochu divní -  spíš bychom asi dělali na 
vlastní kariéře, než že bychom ze skupiny odešli a přidali se 
k někomu jinému. Třeba Freddie minulý rok vyprodukoval takovou 
malou věcičku, nějaký singl, ale zabralo mu to jenom pár dní. 
Prostě si potřeboval chvilku odpočinout a dělat něco jiného, bez 
nás. Ty víš, o jakou věc jde? 

Jo, zaregistroval jsem něco takového… 
My ostatní jsme mu to přáli. A taky jsme si užili aspoň pár dní 
volna. 

Ale Roger mu nazpíval vokály, ne? 
Jo, to jo. Nazpíval. Stavil se za ním ve studiu a on tam zrovna 
měl nějakou session, tak se Roger přidal. No a potom se jim to 
líbilo, tak to do nahrávky použili. 

Slyšel jsem nějaké zvěsti o tom, že by Roger taky něco 
takového rád udělal. Je to pravda? 
Někdy mívá takový nápady. Poslední dobou byl každou volnou 
chvilku v nějakém nahrávacím studiu v Londýně a něco tam vždycky 
nahrál a snad i nazpíval. Občas s různými muzikanty nebo sám. 

Koncem minulého roku, když byl v New Yorku, potkal se tam 
s Ianem Hunterem. Společně s Brianem a Freddiem mu nazpívali 
vokály na jeho album „All American Alien Boy“. Ale jestli si 
domluvili něco dál, to přesně nevím. Snad by mu měli pomoct i 
s druhým albem, které bude produkovat Roy Baker. Dělal nám už 4 
alba.   

Roy Baker je dobrý producent. Teda alespoň podle mého ná-
zoru… 

To je, ale vždycky nás to stojí strašně moc kafe…. 
Opravdu? Myslím, že Queen mu velice pomohli nahoru. Teď 

je dost uznávaný. Vždycky jste měli perfektní tým, ať už to byl 
Roy (Baker)nebo Mike (Stone). Dokázali jste se vždycky dostat 
přesně tam, kam bylo třeba. Lidi vždycky zaujme dobře udělaná 
deska a taky kapela, která drží při sobě… 

Jo, to máš pravdu. Přesně ale nevím, čím to je. Jestli 
dobrým načasováním vydání desky, nebo tím, že si vás lidé už 
předem někam zaškatulkují. Kdo ví? Je to asi jako s kuřetem 
v troubě – můžete ho spálit, nebo taky nedopéct. Fakt nevím, čím 
to je. 
Prostě 
děláš 
práci, 
protože 
si 
myslíš, 
že to má 
smysl a 
najednou 
se octneš 
nahoře. 
.. Je to 
dost 
zvláštní. 
Třeba 
naše 
první 
album… 
Zrovna 
moc 
úspěšné 
nebylo. 
Ani jsme kvůli tomu nechtěli podnikat turné po malých klubech a 
hospodách…  Ale Freddie se na to hrozně těšil a všechny nás pře-
svědčil, že to má smysl. Bylo to takové jeho divadlo, ale jak 
vidíte bylo úspěšné. Nějací lidi přišli i v době, kdy Anglii 
ovládal punk. A líbilo se jim to, tak potom přišli znovu i se 
svýma kamarádama… 
 

(ps) 
Pokračování příště 
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                                     Text Book 
There must be more to life than 

this 
 

There must be more to life than 
this  

There must be more to life than 
this  

How do we cope in a world without 
love  

Mending all those broken hearts  
And tending to those crying faces  

There must be more to life than 
living  

There must be more than meets the 
eye  

Why should it be just a case of 
black or white  

There must be more to life than 
this  

 
Why is this world so full of hate  

People dying everywhere  
And we destroy what we create  

People fighting for their human 
rights  

But we just go on saying c'est la 
vie  

So this is life  
 

There must be more to life than 
killing  

A better way for us to survive  
What good is life in the end we all 

must die  
There must be more to life than 

this  
 

There must be more to life than 
this  

There must be more to life than 
this  

I live in hope for a world filled 
with love  

Then we can all just live in peace  
There must be more to life much 

more to life  
There must be more to life more to 

life than this  
 

Musí být víc dův odů žít, než 
jen tohle 

 
Musí být víc d ůvod ů žít, než jen 

tohle 
Musí být víc d ůvod ů žít, než jen 
tohle 
Jak máme p řežít ve sv ět ě bez lásky 
Zacelit všechna ta zlomená srdce 
A dívat se na ty uplakané tvá ře 
Musí být víc d ůvod ů žít, než život 
Musí existovat víc, než jenom se-
tkávání o čí 
Pro č nemůže být všechno jenom černé 
nebo bílé 
Musí být víc d ůvod ů žít, než jen 
tohle 
 
Pro č je tenhle sv ět plný nenávisti 
Lidé všude umírají 
A my jenom rozbíjíme, co jsme vy-
tvo řili 
Lidé bojují za svá práva 
Ale my jdeme dál a říkáme c’est la 
vie 
Tak tohle je život? 
 
Musí být více d ůvod ů žít, než je 
zabíjení 
Lepší zp ůsob, jak p řežít 
Jak skv ělý je život, ale na konci 
musíme všichni zem řít 
Musí být víc d ůvod ů žít, než jen 
tohle 
 
Musí být víc d ůvod ů žít, než jen 
tohle 
Musí být víc d ůvod ů žít, než jen 
tohle 
Žiji a stále v ěřím, že sv ět bude 
plný lásky 
Že všichni m ůžeme žít v míru 
Musí být víc d ůvod ů žít, mnohem 
víc, pro č žít 
Musí být víc d ůvod ů žít, víc d ůvod ů 
žít než tohle. 
 
Love me like there's no to-
morrow 
 
You had to kill the conversation  
You always had the upper hand  
Got caught in love and stepped in 
sinking sand  
You had to go and ruin all our 
plans  
Packed your bags and you're leaving 

home  
Got a one-way ticket and you're all 
set to go  
But we have one more day together 
so  
Love me like there's no tomorrow  
Hold me in your arms tell me you 
mean it  
This is our last goodbye and very 
soon it will be over  
But today just love me like there's 
no tomorrow  
 
I guess we drift alone in separate 
ways  
I don't have all that far to go  
God knows I've learned to play the 
lonely man  
I've never felt so low in all my 
life  
We were born to be just losers  
So I guess there's a limit on how 
far we go  
But we only have one more day toge-
ther so  
Love me like there's no tomorrow  
Hold me in your arms tell me you 
mean it  
This is our last goodbye and very 
soon it will be over  
But today just love me like there's 
no tomorrow  
 
Tomorrow God knows just where I'll 
be  
Tomorrow who knows just what's in 
store for me  
Anything can happen but we only 
have one more day together  
Just one more day forever so  
Love me like there's no tomorrow  
Hold me in your arms tell me you 
mean it  
This is our last goodbye and very 
soon it will be over  
But today just love me like there's 
no tomorrow… 
 
Mě miluj, jako by zítřek vůbec 
neexistoval  
 
Zabila jsi konverzaci mezi námi 
Vždycky jsi mi vládla 

Teď jsi se zamilovala a vstoupila 
na tekutý písek 
Šla jsi vp řed a ni čila všechny naše 
plány 
Sbalila jsi si v ěci a te ď mě opouš-
tíš 
Vydala jsi se na cestu bez zpáte ční 
jízdenky 
Ale ješt ě nám zbývá jeden den, 
takže 
Mě miluj, jako by zít řek v ůbec 
neexistoval 
Drž m ě v náru čí a říkej mi, že 
Tohle je naše poslední sbohem a 
brzy to skon čí 
Ale dneska m ě miluj tak, jako by 
zít řek v ůbec nebyl 
 
Myslím si, že každý p ůjdeme svou 
cestou 
Nevím, jak daleko až m ůžu zajít 
Bůh ví, že jsem se nau čil být sám 
Ale nikdy v život ě jsem se necítil 
tak mizern ě 
Narodili jsme se proto, abychom 
prohrávali 
Myslím si, že mez ,jak daleko za-
jít, existuje 
Ale už nám zbývá jenom jeden den, 
kdy m ůžeme být spolu, takže 
Mě miluj, jako by zít řek v ůbec 
neexistoval 
Drž m ě v náru čí a říkej mi, že 
Tohle je naše poslední sbohem a 
brzy to všechno skon čí 
Ale ješt ě dneska m ě miluj tak, jako 
by zít řek nebyl 
 
Zítra, B ůh ví, že budu 
Kdo ví, co m ě čeká zítra 
Může se stát cokoli, ale my máme už 
jenom 
Jeden den, kdy m ůžeme být spolu 
Jenom jeden dlouhý den, takže 
Mě miluj tak, jako by nebyl v ůbec 
žádný zít řek 
Drž m ě v náru čí a řekni mi, že 
Tohle je naše poslední sbohem a 
velmi brzy to všechno skon čí 
Ale ješt ě dneska m ě miluj tak, jako 
by zít řek v ůbec neexistoval… 

 
(ps) 



Rudý Speciál                                                

 

Kalendárium 
 
6. listopad 1995 – vydání poslední 
řadové desky Queen Made In Heaven. 
Práv ě p řed p ěti lety jsme poprvé 
mohli slyšet toto album, které 
připravovali celé čty ři roky od 
úmrtí Freddie Mercury, a to první 
zv ěst že vyjde toto album zazn ělo 
už v ´92. Ale Brian, Roger a John 
necht ěli nic usp ěchat, nebo byli 
smrtí svého p řítele natolik 
zdrceni, že nemohli dál pracovat. 
Tak či onak se dobrali k vít ěznému 
konci a album vydali, a my jsme 
jim vd ěční. Tak nezapome ňte si 
toto album 6. listopadu pustit. 
 

 
 
24. listopad 1991 – úmrtí Freddie 
Mercuryho. Ano, již tomu bude 
dev ět let, kdy nás opustil Freddie 
Mercury. Nás v ěrné poslucha če i 
blízké p řátele. V tento den 
Freddie podlehl záke řné nemoci 
zvané AIDS. Bylo to v sedm hodin 
večer, kdy naposled Freddie 
vydechl na své posteli ve svém 
domě v Long Place, londýnské čvrti 
Kensington. Jeho boj s nemocí byl 
u konce, a tak zapalme v tento den 
sví čku na jeho po čest. 
 
 

 
2. prosinec 1985 – vychází kolekce 
t řinácti alb Queen Complete 
Woprks. Dvanáct z nich bylo řado-
vých alb Queen, ale to t řinácté 
bylo speciáln ě vydané jen v této 
kolekci a tudíž je vyhledávanou 
raritou. Album bylo nazvané 
Complete Vision a byli na nich B 
strany singl ů, nahrávek na žádném 
jiném albu nevydané. Pozd ěji song 
One Vision vyšel na albu A Kind Of 
Magic a Thank God It´s Christmas 
(obal singlu na obrázku) na Grea-
test Hits III., ale ostatní songy 
stále ješt ě nenajdete na žádném 
oficiálním albu Queen. 

(fk)  
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