


Rudý Speciál je zpátky!

Rudý Speciál - tour 2005

Po více než třech letech
opět v rukou držíte tištěný magazín Fan Clubu
Tornádo Rudý Speciál. Přesto, že v dnešní době při
vyhledávání jakýchkoli informací dáváme přednost
spíše internetu, tištěný časopis má v sobě
neopakovatelné kouzlo, které, jak věřím, na Vás
dýchlo hned při otočení první stránky. Rudý Speciál
se nevrací na stálo. Připravili jsme pouze toto výroční
číslo, které vychází na počest roku 2005, roku kdy
celý svět zažil návrat královny rocku, návrat
šampionů. Události loňského roku byli tak významné,
že si svůj malý český časopis určitě zaslouží.

Queen a Paul Rodgers vyjeli na turné. Zastavili se
i v Praze a naše životy otočili o sto osmdesát stupňů.
O Queen se zase začalo všude mluvit, všude psát,
všude plnili titulní strany. Najednou jsme měli tolik
zajímavého materiálu, který stál za zveřejnění
v tiskové podobě.

shrnuje ty nejdůležitější
události roku 2005 z pohledu nás, českých fanoušků
Queen. Zaměřili jsme se především na pražský
koncert v Sazka Areně, ale nechybí ani výčet
ostatních zásadních událostí jako byl koncert v Hyde
Parku, vydání záznamu Return Of The Champions či
smutná tragická smrt jedné z největších fanynek.
Velký prostor jsme věnovali počáteční fázi turné, kdy
se nápady teprve rodily a uvádíme dobové citace
Briana, Rogera a Paula, aby jste měli možnost je
posoudit z dnešního pohledu.

V roce 2005 také naše redakce navštívila překrásné
švýcarské městečko Montreux, proslavené díky
Queen. V extra části Rudého Speciálu Vám
přinášíme obsáhlou, dosud nepublikovanou,
reportáž z tohoto výletu

.

Věřím, že tento časopis bude příjemným oživením
vzpomínek na loňský rok plný fantastických událostí
okolo Queen, dobrým zdrojem informací do bu-
doucna a že Vás udrží v příjemném napětí, než nám
samotná skupina zase přichystá něco nového, něco
na co už teď všichni netrpělivě čekáme...

(na Vzpomínce na Queen
2005 jsme promítali video z Montreux)
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Po dlouhých devatenácti letech se v roce
2005 na koncertní pódia vrátila skupina
Queen. Nejen nám, fanouškům se splnil
životní sen, ale i Brian a Roger byli z celé
události velmi nadšeni. Připomeňme si,
jak vznikla myšlenka na turné, jak se
postupně realizovalo, zavzpomínejme na
nejsilnější momenty a nechme promluvit
hlavní postavy této události, jaké byli
jejich pocity v jednotlivých fázích turné.

Roger Taylor

Brian May

: „O tom, že budeme zase jezdit, tak nějak
přemýšlíme už roky. Po Freddieho smrti první myšlenka
byla ne, už nechceme, to se nehodí.
Pak jsme tak nějak uvažovali o tom, že
bychom vyjeli s různými lidmi, ale to
nevyšlo. Stejně by nás tyto spolupráce
nijak zvlášť netěšily. Měli jsme pocit, že
to musí být vhodné, navíc přibývající
věk... Ale pak Brian něco hrál s Paulem
Rodgersem...“

: „Nikdy jsem si nemyslel, že to budu někdy
zase dělat. Vždycky jsem byl proti myšlence dát tam
někoho, kdo se bude snažit jakkoli zosobnit Freddieho.
Pak se najednou dívám na tohoto člověka, který se nijak
nesnaží zaplnit Freddieho místo. Vůbec není jako Freddie,
protože pochází z vlastního místa. Najednou jsem si říkal

‚ , mohli bychom udělat ještě jedno
turné a dát písním nový význam. Nebylo by to jako
předělávání, snaha předstírat, že Freddie je stále s námi;
najednou tyhle písně můžeme přezpívat s někým, kdo
chápe, jaký je, někým, kdo k nám má vztah. Najednou to
cítil dobře. Je to kolosální a nemohu tomu úplně uvěřit.”

ano, můžeme to udělat´

První zajiskření

Britská síň slávy

Turné je na světě

První myšlenka na spolupráci a případné turné vzešla
z Brianova vystoupení s Paulem na koncertě na počest
50. výročí kytarové firmy v Londýně v září 2004.

: „Oba jsme byli tak udiveni chemií, která probíhala
při . Odešli jsme z pódia a podívali se na sebe
a pomysleli si, hmmm, tohle fungovalo fakt dobře. Něco se
tady děje a odtamtud to opravdu vzešlo.“ : „Po tom
vystoupení pro Fender mi Brian telefonoval a řekl ‚

.Aposlal mi videokazetu. Viděl
jsem, o čem mluvil. Paul byl koncem 60. let a v 70. letech
jedním z našich vzorů. Když jsem viděl tu kazetu, byl
fantastický a to Briana a mě nutilo přemýšlet.“ Záznam
koncertu vyšel o něco později na DVD pod názvem

.

Ale myšlenka se opravdu uchytila až
poté, co o několik týdnů později May,
Taylor a Rodgers spolu poprvé veřejně
zahráli. Na televizí přenášeném
předávání cen

v Londýně, předvedli vynikající podání hitů
, , a finálovou ,.

Vystoupení zvedlo všechny přítomné ze sedadel. :
„Přišlo to prostě najednou. Podle všeho jsme zvítězili
v jedné z kategorií a byli jsme požádáni, abychom zahráli.
Protože i Paula požádali, aby vystoupil, dohodli jsme se že
zahrajeme společně. Z našeho pohledu vyšel ten koncert
tak skvěle, a dočkali jsme se tolika bouřlivých reakcí od
publika, že jsme se rozhodli téměř tehdy a tam udělat
společné turné.“ : „Silné a opravdové,
výbušné a dynamické. Takový pocit jsme měli, když jsme
tam hráli. Všichni se na sebe jen dívali a řekli ‚

. Z toho to vzešlo, opravdu jen
z vnitřního pocitu, že tohle je dobré. Je to velmi vzrušující!“

: „Všechno to bylo v pohodě a znělo to úžasně.
Tohle není někdo, kdo se snaží být Freddie. Je to někdo,
kdo se snaží posunout to někam jinam svým vlastním
směrem. Hodně naší hudby je založeno na blues a Paul je
opravdu velmi duchaplný bluesový zpěvák a my jsme si
prostě pomysleli, že tohle je velmi dobrý směr, kterým se
můžeme dát.“ reagoval na ohlasy, které dostal po
vystoupení od fanoušků: „Zjišťuji, jak moc se vám líbilo
vidět Paula Rodgerse s námi. Spousta z vás to vzala
vážně a řekli jste, že chcete víc. Musím se přiznat, že
stejně reaguje i má rodina a přátelé. Rogera, Paula a mě
zaujala možnost zkusit společně nějaký další náš
materiál, stejně jako jeho. Hrát věci od Free, které byly pro
nás inspirací ještě v dobách před Queen, je pro mě radost.
A pan Paul Rodgers vnáší do našich textů takové
myšlenky a pocity, s pravděpodobně nejlepším bluesovým
hlasem v těchto končinách, že je to radost poslouchat.
Opravdový interpretační zpěvák v práci.“

Plány na turné byli definitivně potvrzeny
. Queen sem přicestovali

na premiéru německé verze muzikálu We Will Rock You.
Na programu měli i živý rozhovor v televizi , kde

oznámil plány na turné: „Je to po dlouhých letech
poprvé, kdy můžeme říct - .
Máme fantastického zpěváka. Jmenuje se Paul Rodgers
Byl jedním z Freddieho oblíbených zpěváků a našich

Fender
Brian

Roger

The Strat Pack

Britské síně slávy
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Roger

Brian

11. prosince v
německém Kolíně na Rýnem

ZDF
Roger

Queen vyjíždějí na turné
.

All Right Now

musíš
vidět, co jsme právě udělali´

We Will Rock
You We Are The Champions All Right Now

dobrá,
vyjeďme s tím na turné´



že hodně nechali publikum účastnit se toho, co dělali,
dokonce víc než to dělám já, což mě udivuje, protože jsem
si myslel, že to dělám až moc! Myslím, že je fantastické, že
je to celé hlavně o fanoušcích, o publiku, o lidech
zapojených do toho, co děláte. Tohle bude velkou částí
Queen a Paul Rodgers.

: „Zpívá, jak to cítí, ten člověk je básník. Je bluesový
zpěvák, rockový zpěvák největší kvality, není ničí šašek.
Nechce nikoho imitovat, nemá proč. Je prostě Paul
Rodgers.“

: „Freddie byl jeho velkým fanouškem - viděli jsme
Free mnohokrát v The Marquee. Je jedním z těch, kteří
ovlivnili všechny dnešní zpěváky a jsem velmi vzrušený
naší spoluprácí.“

: „Nesnažím se nahradit Freddieho. Jdu do toho sám
za sebe s tím, že budu hrát něco z jejich repertoáru a něco
z mého. Je to velmi náročné, protože Freddie byl skvělý
frontman.“

: „Bez Freddieho už to nikdy nebude stejné.Ale bude
to jiné - velmi povzbuzující a zábavné. Rodgers byl pro
Freddieho opravdový vzor a velká inspirace. To je ostatně
slyšet na našich prvních nahrávkách.”

: „Opravdu poprvé jsem je viděl,
když jsme s Brianem byli v kapele nazvané
Smile, ještě před založením Queen, a
účastnili jsme se jednoho koncertu. Věřte
tomu nebo ne, ale oni byli na seznamu pod
námi, a to jsme byli studentská kapela! Z
nějakého důvodu hráli první a vzpomínám
si, že jsem si pomyslel, Ježíši, ten zpěvák,
nejen, že dobře zpívá, ale dělá všechny ty
věci se stojanem od mikrofonu a pohybuje

se jako had, jako nějaká kobra. A samozřejmě pak vydali
album, měli spoustu hitů. Nějaké skvělé nahrávky.
Posloucháním Free jsme trávili spoustu času.“

: „Jsem nadšen. Cítím se povzbuzen. Je to velká
výzva. Jejich hudba je fantasticky rozmanitá a najdou se

Queen o Paulovi, Paul o Queen
Brian

Roger

Paul

Brian

Roger

Paul

také.“ jeho výrok následně potvrdil: „Ještě jsme
nezmáčkli startovací tlačítko, ale opravdu to chceme
udělal. Konečně jsme našli zpěváka se kterým chceme
spolupracovat. To ovšem neznamená, že by se přidal ke
skupině. Freddieho nikdo nenahrazuje. Jen jsme si řekli
dobře, Paul Rodgers je člověk se kterým
chceme dělat něco nového. A my chceme
dělat něco nového. Jsme ve stádiu, kdy
hledáme místa pro turné skupiny Queen
na příští jaro. Je to úžasně vzrušující...
děje se něco velikého a děsivého. Dě-
sivého proto, že se tím vlastně stisknul
knoflík, který spustil sokolí, co už nejde
zastavit! Takže rázem mizí domácí pohoda
a také všechno ostatní, co jsme si
naplánovali pro příští měsíce. Najednou vstává fénix
Queen z popela a dostává se do popředí našich životů.
Jediný důvod proč vyjet a být pryč od rodiny je to, že nás to
baví, a chceme tvořit, možná jen ještě jednou, to, co nám
tisíce lidí říkají, že by chtěly vidět. Konečně, tohle je pro
nás možnost ještě jednou dělat to, co děláme nejlépe -
skutečně hrát rock!.“

: „Vždy jsem doufal, že budeme zase jezdit a jsem
nadšený, že to děláme. Vypadá to dobře a dobře to voní a
vím, že to děláme se správným zpěvákem ze správných
důvodů.“

: „Všichni rádi hrajeme na živo, i když to cestování,
ježdění, je dost otravné, ale tentokrát jsme připraveni se
s tím vypořádat, protože máme tak dobrý pocit.“

: „Neděláme to pro peníze, i když pomáhají. Myslím,
že to je vlastně naplnění. Je to zábava, ale je to naše
profese. Tohle děláme a v tom jsme dobří a je v tom
spousta uspokojení.“

: „Nebudu napodobovat Freddieho vzhled. Mám kozí
bradku a ta by mi mohla vydržet. Ale určitě nebudu na-
podobovat Freddieho knír. Prostě budu sám sebou.“

Hned jak padlo rozhodnutí společného turné skupina
začala vyhledávat místa vhodná pro koncerty a probírat
přístup ke společnému materiálu. Hned měli jasnou
představu jak bude turné vypadat. : „Přistupujeme
k tomu tak, že se vlastně chceme omezit a nemít pojistku.
Takže na pódiu neuvidíte velkou kapelu mající spoustu
členů. Uvidíte nás, hlavně nás 4 nebo 5; nebudou tam
sbory, nebude za námi stát nikdo. Bude to čisté. Tohle
bychom chtěli udělat. Myslíme si, že by to měl být návrat
ke kořenům jako když Queen začínali a jako když začínal
Paul.“ : „Věc, kterou Freddie a Queen dělávali byla,

Brian

Roger

Paul

Roger

Paul

Brian

Paul



tam některé písně, které se opravdu velmi hodí pro můj
hlas a písně, které mohu posunout trochu jinam. Je to
výzva, na kterou se těším.“

: „Paul Rodgers byl Freddieho a náš vzor v době,
když jsme začínali. Víte, album od Free
bylo jednou z našich biblí, když jsme začínali. Takže
najednou tenhle člověk (ukazuje na sebe) se úplně změnil,
najednou jsem si prostě pomyslel, jo, mohli bychom udělat
tohle. Mohli bychom vyjet na ještě jedno turné a písně by
dostali nový význam. Nebylo by to jako předělávání, jako
snaha předstírat, že Freddie je stále s námi. Najednou
můžeme tyto písně přezpívat s někým, kdo chápe jaký je,
někým, kdo k nám má vztah a Paul Rodgers je ten člověk.
Chci říct, najednou to vypadalo dobře.“

: „Naším záměrem je spojit naše
styly a hudbu v tom, co mají nejvíc společné. Duchaplný
rock s čistou emocí.“

První vystoupení Queen a Paula Rodgerse se odehrálo
ještě těsně před začátkem turné. Skupina byla hlavní
hvězdou charitativního koncertu
v Jižní Africe. Konal se 19. března 2005 ve Fancourtu a
jeho cílem bylo upoutat pozornost celého světa na
vzrůstající počet žen žijících s HIV/AIDS. Před vy-
stoupením řekl: „Je to velká příležitost pro Queen,
splnit trvalý závazek pro AIDS nadaci Nelsona Mandeli.
Obzvlášť vzrušující je také, že poprvé budeme hrát celý
koncert s Paulem Rodgersem. Bude to mezinárodní
premiéra.“ Skupina zahrála patnáct písní mezi kterými
nechyběli klasické hity Queen a několik písní z repertoáru
Paula Rodgerse. Objevili se i hosté. Píseň

výborně zazpívala zpěvačka a při
závěrečné se ke skupině přidal
místní dětský sbor. Koncert byl ve zkrácené verzi
přenášen přes internet. Mimo Queen na koncertě
vystupovala , a řada místních
umělců. Bez zajímavosti určitě není, že producentem
koncertu 46664 byl , dlouholetý manager
skupiny Queen. Koncert byl již druhý z řady koncertů
46664. První se uskutečnil v listopadu 2003 v Kapském
městě a vystupovalo na něm mnoho místních a světových
umělců, včetně Briana a Rogera, kteří celý koncert
zakončovali.

Koncert otevírající turné se uskutečnil o devět dní později
v legendárním koncertním sále
v Londýně. Protože byl prvním koncertem turné,
očekávalo se, že poptávka bude mnohokrát převyšovat
počet lístků v prodeji. Proto se kapela rozhodla uspořádat
loterii, jejíž cílem bylo zajistit, aby se lístky dostali přímo

Brian

Queen + Paul Rodgers

Nelsona Mandeli 46664

Brian

Katie Melua

Annie Lennox Will Smith

Jim Beach

Brixton Academy

Fire and Water

Too Much Love
Will Kill You

We Are The Champions

46664

Brixton

k opravdovým fanouškům a ne k překupníkům.

Po vyhlášení turné se zvedla vlna kritiky. Většina kritiků
označila oživení Queen na katastrofu. reagoval: „Co
byste chtěli, abychom dělali? Máme až do smrti chodit
v černém? My jsme ti, kteří založili Queen a je to už skoro
dvacet let od doby, kdy jsme s naším skvělým Freddiem
naposled vkročili na pódia. Hodně lidí si myslí, že je to
hrozné, že se chceme do toho opět pustit. Je to tak divné -
všichni tito hlupáci kteří zarytě házeli špínu na Freddieho,
když byl naživu, ho teď nazývají ‚ a
podobně. A samozřejmě my zbývající jsme teď ti špatní.
Dobrá, budeme takoví - není nic, co by se Freddiemu víc
líbilo“.

: „Uvědomuji si, že budou fanoušci Queen, kteří si
budou myslet: . No, nesnažíme se
udělat to stejné jako dřív. Musí to být jiné.

: „Rozhodnutí budeme dělat všichni tři, každý bude
mít stejné slovo. Náš problém spočívá ve velkém množství
písní, z nichž můžeme vybírat; máme k dispozici celou
diskografii Queen a pak spoustu písní z Paulovy tvorby.“

Kritika

Repertoár

Brian

Paul

Roger

velmi postrádaným´

Tohle nebude jako dřív



Jamie

Brian

Queen a Paul Rodgers

Jana Pavla II

Brian

: „Jsem strašně rád, že můžu být součástí tohoto
turné. Ve světě rockových turné, je tohle opravdu událost!
Domnívám se, že by bylo dost nafoukané nazývat ho
historickým, ale nepochybně se to stane. Nebude jen pro

fanoušky Queen, ale také pro všechny
známé Paula Rodgerse. Když mluvím za
sebe, Queen i Rodgers byli moji
oblíbenci a teď budu s nimi na jednom
pódiu hrát na kytaru a zpívat. Woo-hoo!!”

Na všech koncertech bylo zakázáno kouřit. : „Tento
požadavek na zákaz kouření pochází od Paula, který
zjistil, že kouření vážně postihuje jeho hlas. Doufám, že to

lidé pochopí. Možná bychom mohli u
vchodu prodávat náplasti...“

si vysloužili
velkou kritiku ze strany italských
věřících. Skupina byla kritizována, že
nezrušila svůj koncert v Římě, který
se konal v pondělí 4. 4., pouhé dva
dny po smrti papeže .
Skupina váhala, zda je konání
koncertu vhodné, ale nakonec, po
poradě s místním pořadatelem
oficiálně prohlásila, že odehraje
všechny čtyři plánové koncerty
v Itálii. Na začátku každého koncertu
bude minuta ticha, jako hold
zesnulému papeži. řekl:
„Musíte pochopit, že hudba je náš
život - nehrát hudbu v den smutku je
stejné jako nedýchat. Já upřímně
doufám, že až já zemřu lidé budou

Kouření zakázáno

Kritika v Itálii

Paul

Briana

Paul

Brian

Gail Ann Dorsey

Brian May
Roger Taylor Paul Rodgers

Spike Edney Jamie
Moses Danny Miranda

: „Hrát písně Queen a své na živo. Zkombinovat je -
na to se těším!“

: „Nové obsazení přináší několik nových možností.
Freddie nikdy nezpíval, například,

na žádném turné Queen, i když by se mu to
možná líbilo! A samozřejmě bylo mnoho písní, které
Freddie nikdy nemohl předvést kvůli tomu, co se stalo ke
konci - například , ,

…. Objevila se tato myšlenka: ‚
Osobně, nemohu se dočkat!“

: „Miluji , ale nemyslím si, že
bych ji mohl zpívat. Možná je pro mě až příliš. Abych se
mohl pustit do něčeho takového, možná bych se musel
trošku uvolnit.“
Pánové nakonec sestavili výborný set list, obsahující
většinu písní od Queen. Z Paulovy kariéry bylo vybráno
jen pár, za to výborných, písní. Set list se ovšem neobešel
beze změn. Zapříčinilo je Paulovo nachlazení. Ukázalo se
však, že změna je nejen ke prospěchu Paulových
hlasivek, ale i celé show. Set list se tak během turné ještě
několikrát drobně upravil.

John Deacon se stáhl do ústraní a zhruba od roku 1998
o něm není slyšet. : „Je těžké tyhle poslední roky
pracovat bez Johna. Chybí nám, zvlášť teď když vyrážíme
na turné. Ale jeho rozhodnutí, vypadnout z tohohle
šílenství, které já zažívám každý den, rozhodně musíme
respektovat.“ Roger: „John nám poslal hezký dopis ve
kterém řekl

Zvláště od
doby, kdy opravdu nemá rád být v místě kde je hodně lidí.“
Jeden čas se spekulovalo o , basistce
Davida. Kromě toho, že je skvělá basistka a zpěvačka má
vřelý vztah ke Queen. Tyto spekulace však sama vyvrátila:
„Ne, nebudu s nimi hrát. Paul Rodgers mě
nechtěl! Nechci o tom mluvit…“
K základní sestavě (kytara),

(bicí) a (zpěv)
přibyli (klávesy),

(kytara) a
(baskytara). Spike je starý známý Queen. Už v osmde-
sátých letech byl jakýmsi pátým členem Queen na jejich
koncertech. Jamie byl členem Brian May Bandu a Danny
je basák v lasvegaském muzikálu WWRY.

Can´t Get Enough of
Your Love

Innuendo I Want It All The Show Must
Go On Nebylo by úžasné,
kdybychom je hráli teď?!´

I´m Going Slightly Mad

: ‚Naprosto podporuji všechno co ty a Brian
děláte, ale necítím, že bych se měl zúčastnit.´

Obsazení



cítit, že mohou zpívat a tancovat a dělat všechny běžné
věci. Nemyslím si, že jsem důležitější než někdo jiný -
všichni jsme boží stvoření. Narození, život a smrt jsou s
námi každý den.“ Brian v Římě také věnoval

všem, kteří nám byli blízcí a nyní mám chybí.

přinesl na
svém webu jako úplně první médium informaci o pláno-
vaném koncertu v Praze.
Vstupenky byly vyprodány za rekordních devět dní.

Až po
strop naplněná Sazka Arena více než dvě hodiny fandila a
zpívala společně s

. Brian byl famózní, Roger je
snad ještě lepší než za mlada a Paul velmi
příjemně překvapil. Spojení Queen a
Paula Rodgerse byla velmi dobrá volba.
Báječnou atmosféru koncertu doplňoval
dobrý zvuk a především perfektní světla.
Pódiu dominovaly čtyři obrovské reflektory
a pohyblivé světelné rampy. Skupina
zahrála jak velké hity Queen, tak i pár rarit
a dvě písně z repertoáru Paula. Nechyběl
ani Freddie. , při
které se ve zpěvu doplňovali Paul s
Freddiem ze záznamu byla naprosto strhující. Na tenhle
zážitek nikdo z nás nezapomene.
Pražský koncert i Praha samotná nadchli i Briana. Na
svém webu ještě v sobotu v noci zveřejnil fotografii
Pražského hradu z okna svého pokoje (hotel Four
Seasons u Karlova mostu). „Prague Rocks!!! Měsíc a

Love Of My
Life

12. 1. 2005 ve 21:45 Fan Club Tornádo Queen

V sobotu 16. dubna 2005 se splnil celoživotní sen nás
českých fanoušků - viděli jsme Queen na živo!

Queen a Paulem
Rodgersem

Praha

Bohemian Rhapsody

Praha z okna mé ložnice! Přeji si jen, abych měl více času
prohlédnout si tohle krásné město. A koncert? Ohromující!
Překrásný nový palác s 18,000 báječnými přáteli,“ napsal

.

Začátkem července Queen odehráli čtyři velké „open air“
letní koncerty. Jedním z nich byl i koncert v Hyde Parku.
Uskutečnil se v pátek . Přestože na
žádném koncertu turné nevystupovala předkapela, pro
Hyde Park Queen oznámili účinkování mladé britské
skupinu skupiny . Vystoupil také komik Peter
Kay.
Koncert byl p

teroristických útoků na Londýn ze dne
7. července se skupina rozhodla pro
týdenní odklad. Na koncertu věnovali
Queen všem obětem teroristů lennonovu

. V hledišti byli i tisíce policistů,
hasičů a zdravotníků, které skupina
pozvala, aby jim poděkovala za reakci po
bombových útocích. „Myslíme se, že je
dobré poděkovat londýnských záchran-
ným složkám za jejich práci řekl .

: „Hráli jsme v Německu a do Anglie
dorazili ve čtvrtek ráno. Byli jsme
neuvěřitelně šokovaní a zarmoucení.

Hrdiny toho dne a i dnů následujících jsou policisté a
ostatní záchranáři, kteří v tu chvíli spolupracovali jako
jeden muž. Poklidně a statečně se vyrovnávali s tragédií a
pomáhali Londýn vrátit zpět do zajetých kolejí. Rádi
bychom jim proto poděkovali.“ Reakce Rogera byla téměř
obdobná: Člověk může pouze obdivovat, jak poklidně a
statečně se zachovali při tak strašných okolnostech.
Zaslouží si poděkování každého Londýňana“.

Začátkem října Queen + Paul Rodgers odstartovali
podzimní část svého turné, tentokrát po Americe. Na
programu byli tři koncerty. Jeden v tropickém ráji v jižní
Americe v a dva v USA - a

. Velké překvapení čekalo na fanoušky v L.A. Při
se ke skupině přidal

, kytarista někdejších Guns´n´Roses. Turné
vrcholilo na přelomu října a listopadu šesti koncerty
v Japonsku.

Koncert z 9. května v britském byl zfilmován a
vyšel na CD, LP a DVD

. Režisérem videa je známý
. K natáčení použil asi patnáct kamer. Na koncertě

byla i Freddieho maminka, které Brian věnoval píseň
. DVD jako bonus obsahuje z koncertu

v londýnském Hyde Parku.
K albu vyšel singl a

. Na zadní straně jedné verze singlu je
fan fotografie z pražské SazkaAreny.

Turné pokračuje začátkem roku 2006 v severní Americe.
Skupina ohlásila . Queen se
tak na velké turné poAmerice vrací po 24 letech.

“,

„

Can´t Get Enough Of Your Love

David
Mallet

Love
Of My Life Imagine

Brian

15. července 2005

Razorlight

Imagine

Paul
Brian

Arubě New Jersey Los
Angeles

Slash

Sheffieldu
Queen + Paul Rodgers: Return

Of The Champions

Reachin Out / Tie Your Mother Down
Fat Bottomed Girls

23 koncertů v USA a Kanadě

Hyde park

Japonsko aAmerika

Returns Of The Champions

Amerika a Kanada

ůvodně plánován na 8. července, ale vlivem



Po více než dvouhodinovém koncertu
kapely Queen, který proběhl v pondělí 28.
3. 2005 v Londýně a jenž odstartoval velké
turné rockové legendy, je jedna věc jistá.
Queen vstali z popela a silou hurikánu se
řítí do Evropy.

Obava ihned rozptýlena

Roger zaperlil

Rodgers není náhradou Mercuryho

Na exkluzivním prvním koncertu Queen po devatenácti
letech se v prostorách londýnské Brixton Academy sešlo
asi 4700 fanoušků. Velké očekávání se mísilo s obavami.
Nebude absence dvou zakládajících členů skupiny,
zemřelého zpěváka Freddieho Mercuryho a baskytaristy
Johna Deacona, příliš zřetelná? Zvládne celý koncert
odbubnovat Roger Taylor, který od vzpomínkového
vystoupení v dubnu 1992 za bicí příliš často neusedal a na
jehož postavě se již podepsal pohodlný život rozmazlené
rockové hvězdy?

Po trochu rozpačitém, zbytečně dlouhém úvodu ze
záznamu však přišel hřmotný hit Tie Your Mother Down a
většina obav byla rozptýlena. Queen jsou zpátky v plné
síle. Od prvních tónů potvrzovali image jedné z nej-
hlasitějších skupin rockové historie. V první třetině
koncertu hrál hlavní roli zpěvák Paul Rodgers, který dobře
ví, že je hlasově jinde než Freddie Mercury a tak často
nechával zpívat vděčné publikum.

Po akustické vložce, ve které kromě obligátní skladby
Love Of My Life neplánovaně zazněla i fanoušky
vyžádaná píseň ’39, nemohlo chybět ani kytarové sólo
Briana Maye. Gradovalo efektním postavením kytaristy ve
výšce nad Taylorovou bicí soupravou.

Nejlepší skladbou večera byla I’m In Love With My Car, ve
které Roger Taylor zpíval i bubnoval. Kromě malého
výpadku textu dokázal, že se na turné připravoval
skutečně svědomitě; za bicími podal opravdu excelentní
výkon. Naproti tomu Mayova kytarová virtuozita místy
pokulhávala, což může být způsobeno nervozitou,
respektive zřejmými emocemi z premiérového vystoupení
Queen po mnoha letech.

Po několika skladbách, ve kterých se za mikrofonem
střídali May s Taylorem (jediným překvapením bylo
zařazení instrumentálky Last Horizon z Mayova sólového
alba Back To The Light) se na pódium vrátil Paul Rodgers
se závěrečným blokem skladeb. Se svou nejslavnější
písní Bohemian Rhapsody se Queen vypořádali po svém.
Živě hranou baladickou pasáž doplnili z playbacku
Freddieho vokální stopou z legendárního koncertu ve
Wembley (1986), rockové finále této písně už zpíval Paul
Rodgers.

Po vzpomínkové skladbě Show Must Go On byl čas na
přídavky. Nejprve dostaly prostor největší Rodgersovy hity
Feel Like Makin’ Love a All Right Now, další vlna povinně
patřila dvojkombinaci queenovských hitů We Will Rock
You a We Are The Champions. Koncert nemohl dle tradice
končit jinak než britskou hymnou God Save The Queen.

Může být překvapením, že zpěvák Paul Rodgers
nedostával příliš prostoru. Ze svého repertoáru zpíval
pouze pět až šest skladeb, naopak zhruba v sedmi
skladbách Queen se vůbec neobjevil. Členové kapely
patrně nehledají vyloženou náhradu za zemřelého
zpěváka, berou Rodgerse zatím jen jako hosta a v ně-
kterých skladbách si bohatě vystačí i bez něj.



16. 4. 2005 tak tohle datum se zcela jistě
zaryje zlatým písmem do života všech
českých fanoušků Queen. V tento den se
nám splnil celoživotní sen - viděli jsme
Queen na živo.

0. Intro - It´sABeautiful Day
+ EMINEM Lose Yourself

1. Reachin Out

2. Tie Your Mother Down

-

Když Queen v prosinci 2004 potvrdili plány na turné,
všichni čeští fanoušci tajně doufali, že turné bude
zahrnovat Prahu. Hned po novém roce začali postupně
vycházet na povrch termíny koncertů. Vědělo se o
koncertech v sousedních zemích, ale Praha stále nic. Už
jsme si dělali plány, který koncert u našich sousedů
navštívíme, až přišel 12. leden. V ten den nám přišla do
redakce emailem strohá zpráva:

Zprávu jsme pustili do
světa, přestože nebylo kde ji ověřit - nikdo o koncertu ještě
nevěděl a pořadatel zarytě mlčel až do oficiálního
oznámení všech termínů skupinou Queen. To přišlo
21. ledna. 8. února se již začaly tvořit fronty před terminály
Sazky - vstupenky byly v prodeji. Za týden byly pryč.
Rekordní zájem o vstupenky zaskočil i samotné
pořadatele, kteří odstartovali reklamní kampaň ve chvíli,
kdy zbývalo už jen pár vstupenek. Pak následovalo jen
mučivé čekání na den D.

Praha byla dvanáctou zastávkou turné. Brian koncertoval
v Praze již jednou - 22. 10. 1998 v rámci sólového turné
Another World. Roger navšívil Prahu v roce 1994. Nyní se
oba vrátili posíleni o Paula Rodgerse, aby nám, českým
fanouškům, poskytli ten největší zážitek v životě. Sazka
Arena se začala plnit úderem 18té hodiny. Za 120 minut
byla našlapaná až po strop. 16 000 diváků, mezi nimiž bylo
spoustu fanoušků z Polska, Slovenska nebo dokonce pár
Japonců, čekalo na začátek show. Dočkali jsme se přesně
v půl deváté. Dvě hodiny s královnou mohly začít.

Ještě do rozsvícené areny zazněla oblíbená It´s A
Beautiful Day. Bylo milé slyšet Freddieho, ale ten remix by
se hodil spíš někam na diskotéku. Další kousek ze
záznamu byl na náš, rockerský, vkus také až příliš. Zazněl
úryvek z písně rapera Eminema. Tahle píseň, ať už si o ní
myslíme cokoli, měla svůj význam. Vybral si jí sám Brian
kvůli jejímu textu. Zpívá se v ní:

Stejně chápe skupina toto turné - nepromarnit svojí šanci a
ještě jednou udělat to, co milují.
Během Eminema Brian prohrábl struny svého Rudého
speciálu, což obecenstvo nenechalo bez ohlasu.

Eminema střídají klávesy Spike Edneyho. Zpoza opony
vychází Paul a začíná zpívat. Diváci ho nadšeně vítají.
Opona se opět odhrnuje a je tu - Brian se svou kytarou
vychází na molo. Ještě kousek písně a koncert startuje.

Opona padá, světla rozjedou svojí show. Klasický

Queen budou v Praze!
Vystoupí 16. 4. v Sazka Aréně.

Nech se pohltit muzikou, okamžikem
Kdy ji prožíváš, nebo lépe - nedovol mu nikdy odejít
Máš pouze jeden výstřel, nepromarni svou šanci vypálit
Taková příležitost přichází jen jednou za život

koncertní otvírák nás naprosto vtahuje do děje. „

Brian se krátce vítá s publikem. A skvěle česky: „
Rozjíždí se hit, který znají všichni a všichni zpívají

s Paulem.

Celá šestice muzikantů na pódiu zpívá intro. Skvělé.

Stejně jako kdysi Freddie, Paul hraje na kytaru. Ale jenom
prvních pár akordů. Paul a Brian mají zvláštní kytary, je to
jenom obrys kytary na kterém je přidělán krk. Brian jí po
chvilce mění za svého rudého miláčka.

Paul se na delší dobu vzdálil do zákulisí, hlasivky musí
odpočívat. Čas pro sólo Briana a Rogera nastal. Začíná
Roger. Za doprovodu akustických kytar v rukou Jamieho a
Dannyho hraje na molu píseň, kterou napsal pro první
koncert 46664 Nelsona Mandely konaný v roce 2003
v Jižní Africe. Koncert byl charitativní akcí na pomoc
postiženým AIDS. Tato tématika se odráží i v písni. Skvělý
Rogerův pěvecký výkon sklízí obrovské ovace.

Roger představuje svůj doprovod - Jamieho a Dannyho,
nezapomene na Spika a vítá zpět Briana: „

.
Brian usedá na židličku na molu, které vede daleko do
publika a spouští perličku z albaANightAt The Opera.

Brianovo sólo pokračuje, pomaloučkou baladu věnuje
Freddiemu. Atmosféra je kouzelná. Klídek, pohoda. Brian
sedí mezi nejvěrnějšími českými fanoušky, obklopují ho ze
tří stran, a zpívá a hraje na akustickou kytaru. Dokonalé.

Je to tady,
na to jsme čekali, Queen už hrají... můžeme se zbláznit
radostí“

Ahoj,
Praho!“

My best friend
Brian May“

3. I Want To Break Free

4. Fat Bottomed Girls

5. Crazy Little Thing Called Love

6. Say It´s Not True

7. ´39

8. Love Of My Life



9. Hammer To Fall

10. Let There Be Drums

11. I´m In Love With My Car

12. Guitar Solo

13. Last Horizon

„Ještě chvilku tě chceme mít pro sebe - Briane. Brian
mění akustiku za elektriku, stále sedí mezi námi a zvolna
zpívá svojí přepracovanou verzi Hammer To Fall.
Nafukovací srdíčka přistávají kolem něj. Pomalá balada
se mění v klasickou verzi. Brian peláší na své místo.
O zpěv se dělí s Rogerem.

Rogerovo sólo na bicí. Ale ne jen tak lecjaké. Jedná se o
předělávku od bubenické legendy Sandy Nelsona z roku
1961.

Roger je velkou hvězdou večera. Dokazuje, že ani po
letech koncertního půstu neztratil ani píď ze svého umění,
ba co víc, zcela se překonává. V další perličce večera,
opět z albaANightAt The Opera, zpívá a bubnuje zároveň.
Je to poprvé po více než dvaceti letech, co zní tento song
na koncertním pódiu.

Brian předvede svoje umění. Kytarové sólo s prvky
Brighton Rock. Vrcholem je krásný efekt - Brian vystoupí
na plochu za bicími před plátno, na které je promítána
střecha Buckinghamského paláce. Brian tak vzpomíná na
významný okamžik svého života - hraní britské hymny na
střeše Buckinghamského paláce při oslavě výročí
panování britské královny v roce 2002. Opravdu famózní.

Brianova exhibice zvolna přešla v krásnou kytarovou
instrumentálku Last Horizon. Brian pomalu, schůdek po
schůdku sestupuje z rampy až na molo. Obrovská
diskokoule nad našimi hlavami se dává do pohybu. Celá
Sazka Arena je se třpytí tisíci malými světélky. Úžasný
efekt dodává téhle nádherné melodii nový rozměr.

“
14. TheseAre The Days Of Our Lives

15. Radio Ga Ga

16. Can´t Get Enough Of Your Love

17.AKind Of Magic

18. I Want ItAll

19. Bohemian Rhapsody

Na řadě je opět Roger. Opuští místo za bicími a ujímá se
mikrofonu. Píseň je věnovaná Freddiemu. Na plátně se
promítají záběry z ranných dob Queen - z návštěvy
Japonska.

Tenhle hit nás opět dostává do varu. Všichni tleskají a
zpívají s Rogerem. Roger se postupně přemístil za své
bicí a na scénu konečně přichází Paul, který píseň
dozpívá. V Sazka Aréně se zvedá les rukou, tleskajících
do notiricky známého refrénu.

Poprvé se dostalo na píseň z repertoáru Paula. Jedná se o
hit z dob Bad Company z roku 1974. Přestože je pro diváky
o poznání neznámější než ostatní písně večera, nic to na
atmosféře neubírá. Skvělá muzika Vás prostě vždycky
strhne.

Queenovská klasika osmdesátých let. Světelná
konstrukce nad pódiem se dala do pohybu a hraje všemi
barvami.

Asi všichni cítíme, že koncert spěje k finále. Tohle je jeden
z vrcholů večera. Naprosto fantasticky odzpívaná a
odehraná píseň. Škoda, že si jí nikdy na živo nezazpíval
Freddie. Fanoušci by při ní určitě rozbořili stadion.

Tohle byl absolutní vrchol večera. Přiznejte, kdo neuronil
slzu? Kdo miluje Queen a Freddieho, slzám se neubránil.
Absolutní pocta našemu zesnulému hrdinovi byla tahle



jeho vlastní písnička. Paul odchází z můstku před plátnem
a předává prostor zpěvákovi, který ten večer ještě neměl
tu čest - Freddiemu. V životní velikosti na plátně Freddie
odzpívává svůj part - první část skladby. Spike ho
doprovází živě na klávesy, později se přidávají i Brian,
Roger a Danny. Jen zpěv je ze záznamu. Operní část je
celá, jako na všech koncertech Queen v minulosti, ze
záznamu. Na plátně se promítají krásné záběry
s Freddiem, občas se mihne John. Rockovou část má na
starost Paul. Ovšem ne, sám na to nebude. V závěru se
Paul a Freddie doplňují. Úžasné a zcela ohromující.

Ještě že přišla krátká pauza. Tenhle zážitek musíme
rozdýchat. Queen nás však nenechají napínat dlouho.
Jsou zpátky s hitovkou The Show Must Go On.

Druhou píseň z pera Paula Rodgerse si skupina nechala
až na konec. Aby také ne. Jedná se o obrovský hit skupiny
Free z roku 1970. Tahle píseň už byla slavná a Queen
ještě neexistovali. Holt klasika.

Když Roger začal bouchat notoricky známý rytmus, bylo
nám jasné, že jsme na konci tohohle překrásného večera.
Celá hala tleskala do rytmu, sedící diváci vstávali, všichni
zpívali.

Tohle je hymna, bez které žádný
koncert skončit nemůže. Kapela ze
sebe dává to nejlepší, my se můžeme
ukřičet...

Brian, Roger, Paul, Spike, Jamie a
Danny se loučí. Děkujeme za
dokonalý zážitek.

Tenhle koncert se opravdu povedl.
Pánové předvedli, že jsou skutečnými
mistry svého oboru. Brian je stále
báječný kytarista, Roger se opět vrátil
mezi bubenickou elitu a jeho zpěv byl
velmi procítěný a Paul velmi příjemně

Přídavek

20. The Show Must Go On

21.All Right Now

22. We Will Rock You

23. WeAre The Champions

24. God Save The Queen

potěšil. Spojení Queen a Paula Rodgerse se opravdu
povedlo. Skvělou atmosféru večera dotvářel dobrý zvuk a
skvělá světla, kterým dominovaly čtyři obrovské reflektory
stojící na pódiu za skupinou. Světelný park byl jednou
z hvězd večera.

Možná si to nemyslíte, ale na úrovni koncertu jsme se
podíleli i my. Čeští fanoušci dokázali vytvořit tak báječnou
atmosféru, která skupinu vyburcovala k ještě lepšímu
výkonu. Brian bezprostředně po koncertě reagoval slovy:
„

Ne na každý koncert
Brian reaguje. Tahle reakce dokazuje, že ten večer hrál
pro nás v Praze moc rád!

Prague Rocks! Koncert byl ohromující! Překrásný nový
palác s 18,000 báječnými přáteli.“



Po úžasném kon-
certu Queen a Paula
Rodgerse v pražské
Sazka Areně jsem
věděl, že musím
vidět alespoň ještě
jeden koncert toho-
to turné. Volba padla
na koncert v londýn-
ském Hyde Parku.
Přece jenom navští-
vit legendární místo,
kde Queen v roce
1976 zahráli pro ne-
uvěřitelný stopa-
desátitisícový dav,
znělo dosti lákavě. Navíc vidět Queen hrát
ve svém domovském městě, také stojí za
to a v neposlední řadě mě zajímalo jaký
bude koncert pod širým nebem s ně-
kolikanásobným publikem než v kon-
certních halách

Poznamenáno teroristy

.

Když se řekne Hyde Park, každému, kdo zná historii
Queen, se vybaví veleúspěšný koncert Queen z roku
1976. Hyde Park je jeden z londýnských královských
parků rozkládající se na rozloze 140 hektarů. Denně se
zde scházejí tisíce londýňanů i turistů k odpočinku, sportu,
ale i zábavě a kultuře. V parku se totiž konají velké
koncerty slavných hudebních hvězd. Jedním z nej-
povedenějších a po mnoho let v návštěvnosti
nepřekonaným koncertem byl právě koncert Queen z
18. 9. 1976. Kapela zde tenkrát vystoupila zdarma a
nalákala tak odhadem 150 - 200 tisíc diváků.

Koncert, původně plánovaný na 8. července, byl v dů-
sledku teroristických útoků na Londýn o týden odložen.
Stal se tak závěrečným
koncertem evropského
turné. A myslím, že byl
opravdu výbornou tečkou za
výborným turné. Londýn se
během týdne vzpamatoval z
teroristického ataku a v

se od
ranních hodin bez obav
shromažďovali v

fanoušci Queen.
Pravda, ti nejvytrvalejší již
od čtvrtečního večera a
nocováním ve spacáku před
vstupní bránou si zajistili
nejlepší pozici. Na rozdíl od
koncertu v sedmdesátém
šestém, který byl zadarmo a
tedy nikde žádné ohrady a
brány, byl letos prostor pro
koncert obehnán vysokým

pátek 15. července

Hyde
Parku

zeleným plechovým neprů-
hledným plotem a jen stěží
bylo vidět co se děje uvnitř.
Přestože nepatřím k milo-
vníkům tlačenic, tentokrát
jsem musel podstoupit
několikahodinové nekone-
čné čekání v davu. Odhady
mluvili až o pětasedmdesáti
tisícové návštěvnosti a přijít
později by se tedy opravdu
nevyplatilo. Slunce ten den
pálilo opravdu zostra a tak
čekání nebyl žádný med.

Brány koncertního prostoru
se otevřely s hodinovým
zpožděním v 16:00. Po dvou
hodinách začal program.
Q u e e n s p ř e d s t i h e m

oznámili, že speciálními hosty koncertu budou britský
komik a skupina . Britská část
publika byla účastí hostů potěšena, ale my ostatní jsme s
napětím očekávali začátek koncertu.

Krátce před osmou večerní, po tradiční taneční
a Eminemovi, stáli na pódiu ,
a . Koncert mohl začít.

Fanoušků, kteří zaplnili Hyde Park bylo dle očekávání
kolem 75 tisíc. V publiku nechyběli ani záchranáři,
policisté, hasiči a zdravotníci, kteří pracovali na
odstraňování škod a pomoci obětem po londýnských
teroristických útocích. Skupina jim věnovala vstupenky
jako dík za odvedenou práci. Queen odstartovali klasickou

a Hyde Park se dal do pohybu -
dostali jsme to na co jsme celý den tak netrpělivě čekali.
Teprve teď jsme zjistili, co je to koncert Queen pod širým
nebem. Nejenom ten obrovský dav, který jako jeden muž
zpíval „ , ale i zcela jiný pohled na
scénu - v denním světle. Mělo to své kouzlo, ale i
nevýhodu. Slunce svítilo až do poloviny koncertu a tak
některé světelné efekty se zcela ztratili. Vzpomínáte na
úžasný efekt s disko-koulí při Last Horizon? Tentokrát to

nebylo ono.

V setlistu nás čekali dvě
příjemné změny. Oproti
pražskému koncertu Paul
zahrál dvě písničky ze
svého repertoáru navíc a
objevila se i skvělá

. Celá
kapela byla ve formě, takže
to skvěle šlapalo. Po úvodní
šestici hitovek a skvělé

od Rogera,
přišel na řadu Brian s aku-
stickou kytarou a vystřihl
své krásné, nekolika písňi-
čkové sólo. Tradičně vě-
noval
našemu milovanému Fred-

Peter Kay Razorlight

It´s A
Beautiful Day Brian May
Roger Taylor Paul Rodgers

Tie Your Mother Down

Another
One Bites The Dust

Say
It´s Not True

Love Of My Life

Venku je to jiné

Hymna Imagine

I Want To Break Free..."



diemu a přišel okamžik překvapení. Brian spustil
lennonovskou hymnu , kterou poslal všem
obětem krvavých teroristických útoků. Odzpíval první verš
a vystřídal ho Roger, který se zpěvu ujal neméně
procítěně. Píseň po druhém verši dozpíval Paul. Všichni tři
zpívali za mnohohlasé podpory publika. Myslím, že
mnoho očí nezůstalo suchých. Pánům to náramně ladilo a
slyšet tuhle píseň v jejich podání byl fantastický a
nečekaný zážitek. Imagine se nakonec stala jakousi
neoficiální hynmou celého turné. Byli jsme proto šťastní,
když později vyšla jako bonus na DVD Return Of The
Champions. Už před koncertem se spekulovalo o písni
navíc, kterou Queen chtějí poslat obětem. Vedle Imagine
se mluvilo o Is This The World We Created?

V Roger zažertoval o
Brianově neměnném a velmi dobrém vzhledu. Pohlédl na
Briana a změnil verš

„

zhruba na
„

.
Oba se pak usmáli.

Konečně byla tma a v jednom z největších královských
parků britské metropole se zvedl les rukou k vytleskávání
na ono známé Rozhlížel
jsem se kolem sebe. Opravdu nebyl nikdo, kdo by neměl
ruce na hoře. Je to skutečně fascinující vidět, nebo
alespoň tušit, kolem sebe skoro 80tisíc párů zvednutých
rukou.

Jako vždy byla nádherná . Od
začátku až do konce fanoušci odzpívali text a hodně
nahlas. Paul měl mnohdy co dělat, aby jeho hlas nezanikl.
Text všichni fanoušci dokonale znali nazpaměť. Nejsem si

Imagine

These Are The Days Of Our Lives

Radio Ga Ga - Radio Goo Goo.

Bohemian Rhapsody

but some things remain
When I look and I find no change

but one thing is same -
When I look and I find - Brian May”

”

Úžasný závěr

jist, ale myslím, že u nás celá hala celý text. No holt
Angličani.

Poslední song, , Brian věnoval
speciálním hostům dnešního večera, hrdinům -
záchranářům z teroristických útoků. Oni byli ti šampióni.

Tohle nebyl obyčejný koncert. Byl poznamenán aktuálními
událostmi, byl neobvyklý díky prostředí, optimistický a
svěží díky krásnému počasí, velkolepý kvůli návštěvnosti
a fascinující díky propojení skupiny, diváků a nesmrtelné
hudby Queen. Jsem rád, že jsem tam byl.

We Are The Champions



Queen opět na turné, už se
zdálo, že se toho fanoušci
nedočkají. A přesto Brian s
Rogerem našli kýženou
shodu a harmonii v podobě
Paula Rodgerse. Jejich
návrat byl triumfální. V Saz-
ka Areně to jen vřelo, a nejen
tam, všude. Lidi stále slintají
po této kapele a počet
koncertů neutáhne pop-
távku. Tou náplastí pak bylo
dvoj album Return Of The
Champions, které později
vyšlo i na DVD. Obsahuje
záznam koncertu konaného
9. května 2005 v britském
městě Sheffield.

Dobrý koncert, málo bonusů

Trvanlivá zábava

Japonsko má vlastní DVD

Vše začíná minutovou introskladbou
, během níž si Paul

Rodgers může naposled takříkajíc
nanečisto protáhnout hlasivky, a pak už
se roztáčí klasický queenovský set.
Typický kytarový startér

je snad ještě lepší než
v dobách největší slávy kapely. Paul
Rodgers neimituje Freddieho, zpívá po
svém, a právě tenhle song mu
vysloveně sedne. A vše jede dál. Nemá
však smysl diskutovat o muzice jako
takové, písně Queen jsou prostě
úžasné. Roger Taylor a Brian May si
evidentně užívali, hrálo a zpívalo jim to
jak za mlada. Rodgers točí s nástavcem
mikrofonu podle svého a tak i zpívá
největší hity Queen jako

či
a sem tam je prohodí svými

kousky jako . Ta, jako
několik dalších, v Sazka Areně
nezazněla, kvůli zdravotním potížím
Rodgerse.

Obraz mnohdy může zkazit velkolepou
podívanou, což ovšem není zrovna
tento případ. Pohyb kamer a rychlý střih
dodávají rockové show na velkoleposti.
Snímáni jsou především hlavní pro-
tagonisté Brian, Roger a Paul. Ostatní
doprovodní muzikanti, kteří sice skvěle
tvrdí muziku, leč postávají tmavě
oblečení v pozadí, aby na ně dopadaly
maximálně odlesky záře reflektorů.
Častěji tak uvidíte spíše pár lidí z
publika, kam se střih uchyluje až příliš
často. Koncert je nabízen ve stereu i
DTS a širokoúhlém obrazu.Ale to je vše
co DVD vcelku nabízí. Jediným bo-

nusem je song z londýnského
Hyde Parku. Rozhodně ostudně
zarážející a dost nečekaně malá
bonusová nabídka. Předchozí DVDička
Queen byla po bonusové stránce
excelentní a přitom právě zde by
dokument z turné či rozsáhlý rozhovor
byl na místě.

Celkový dojem může působit roz-
poruplně. Po rockovém začátku tu
máme akustickou část s novou písní

a také do balady
udělanou pecku .
Svižné tempo na konci skladby
naznačující rockovou část je utnuto
hezkou, ale popovou skladbou z
Rodgersovy sekce

. Následná bicí a kytarová sóla činí
koncert zbytečně ospalý. Dynamické
tempo rockového koncertu poslední
půlhodinka nejspíš nezachrání. Navíc
písně či

tomu nejsou
rozhodně předurčeni. I přes to všechno
koncert neztrácí ten hlavní nádech a tím
je zábava. Queen jsou neomezeně
trvanlivá zábava a to samé platí o tomto
koncertě. Vím, že až si zítra nebo za
deset let budu chtít užít tu úžasnou
atmosféru, užiju si ji dosytnosti zas.
Neskončí někde zapomenutá v papír-
ové krabici zasypaná malířskými
potřebami.

K albu vyšli také dvě verze singlů. Jeden
neprodejný - promo, druhý prodejný (k
dostání byl v mnoha zemích, v Česku
bohužel ne). Oba obsahují songy

a . Pro nás je jistě
potěšující, že na zadní straně promo
singlu je použita fotografie z pražského
koncertu.

Pro velký japonský trh vychází jiné DVD
než pro zbytek světa. Jmenuje se

a obsahuje záznam
vystoupení v Tokiu z 27. října. Na rozdíl
od Return Of The Champions obsahuje
navíc písně ,

a (z Rod-
gersova repertoáru) a také bonusový
dokument. Jmenuje se Backstage In
Budapest a je mu vyhrazen celý druhý
disk alba. Pojednává o přípravě
maďarského koncertu. Mimo pohledu
do zákulisí přináší rozhovory se
skupinou, štábem a fanoušky.

Reaching Out

Tie Your
Mother Down

I Want To
Break Free Another One Bites The
Dust

Wishing Well

Imagine

Say It´s Not True
Hammer To Fall

Feel Like Makin´
Love

A Kind Of Magic These Are
The Days Of Our Lives

Reaching Out / Tie Your Mother Down
Fat Bottomed Girls

Super
Live In Japan

Teo Torriatte I Was Born
To Love You Fire And Water

Tři songy na singlu



Paul Rodgers - jméno, které se poslední
rok skloňuje ve spojitosti s Queen ve
všech pádech. Všichni ho známe, líbí se
nám a už ho bereme jako naprostou
součást všeho co se nyní okolo Queen
děje. Narozdíl od Briana a Rogera však
víme jen velmi málo o jeho minulosti.

Nejslavnější Free a Bad
Company

Na sólové dráze

První setkání s Brianem

Apřišel Fender

Paul Rodgers, přestože u nás téměř neznámý, je jedním z
nejváženějších rockových zpěváků a písničkářů na světě.
Jeho legendární hlas září už téměř čtyři desetiletí a jako
písničkář zanechal na rockové hudbě hluboký otisk. Vydal
osmadvacet alb, která se pyšní
mnoha hity a spoustou ocenění.
Žádný jiný umělec nedovedl tři
kapely

a sólovou kariéru k
celosvětovému úspěchu. Jako
sólový umělec spolupracoval
například s Jimmym Pagem,
Jeffem Beckem, Bryanem
Adamsem, Slashem, Ericem
Claptonem, The Four Tops a
mnohými dalšími. Jeho hlas je
stále v nejlepší formě.

Paul se narodil 17. prosince 1949
v severoangl ickém městě

. Poprvé vstou-
pil na britskou hudební scénu v
roce 1968 jako zpěvák a skladatel
bluesově rockových . V roce
1970 se dostali do mezinárodních
rozhlasových hitparád s rockovou
klasikou . Píseň se
stala #1 ve více než 20 zemích a
dodnes pat ř í k zásadním
Rodgersovým hitům. Free vydali čtyři alba, která se
umístila v první pětce. Jejich neobvyklá kombinace blues,
balad a rocku jim zajistila celosvětovou chválu.

Rodgers posunul svojí slávu do ještě větších výšin se svou
další skupinou . Jedné z prvních rockových
superskupin, kterou založil Rodgers a
(kytarista skupiny Mott The Hoople). Rodgers vzpomíná:
„

Bad
Company patřily světové radiové vlny a stadiony v letech
1973 - 1982 když hitmakeři Rodgers a Ralphs nám dali hity
jako či . Jako
jedna z nejpopulárnějších ze všech rockových skupin,
získali šest platinových alb do roku 1982, kdy Paul odešel
na vrcholu jejich slávy.

Roku 1984 Paul vydal první sólové album .
Ukázalo jeho podstatné schopnosti jako zpěváka,
skladatele a mnohostranného hudebníka. Složil veškerou
hudbu a hrál na všechny nástroje. Udělal sólové album
v nejpravějším smyslu toho slova. Když ho jeho přítel

Jimmy Page navštěvoval, s kytarou v ruce a Led Zeppelin
byli u konce, vznikli . Jejich první vystoupení bylo na
historickém

kde hrál i Jeff Beck, Joe Cocker a další. Rodgers
souhlasil se dvěma alby a dvěma turné. Desky i turné se
dočkaly velkého úspěchu.

Dalším Paulovým hudebním podnikem byli , krátký
projekt s bývalým bubeníkem Who, Kennym Jonesem.
Dále spolupracoval se na poctě Jimu Hendrixovi
a nahrál píseň Posléze vydal živé
album , které vyšlo v roce 1993 a
obsahuje Paulovy interpretace Hendrixových písní.

Jeho sólové CD, nominované na
cenu Grammy

vyšlo v roce 1994. Rodgers
napsal titulní píseň a podporovali
ho takoví kytaristé jako Brian
May, David Gilmour, Jeff Beck
nebo Ritchie Sambora. Album
bylo oslavou Paulových blues-
ových kořenů a projevem úcty k
Muddy Waterovi. Další album

se dostalo mezi-
národně do první třicítky. Turné k
němu obsahovalo mnoho zas-
távek napříč celým světem. V
roce 1999 vyšlo album
skupiny Bad Company, které
obsahovalo i několik novinek. U
této příležitosti se poprvé po 20
letech všichni původní členové
Bad Company sešli a jezdili po
USA.

V roce 2000 Paul vydal šesté
sólové album a odehrál vypro-
dané koncerty v Anglii, Austrálii,
USA a Kanadě. Po jeho vystou-

pení v televizní v New Yorku se setkal a jamoval
s B.B. Kingem. Rodgers byl pozván dlouholetým
fanouškem, Tonym Blairem, aby účinkoval na Konferenci
dělnické strany. V roce 2003 přijal pozvání k hostování na
albu moderátora BBC a písničkáře Joolse . Na
tomto CD hostovali také Eric Clapton, Peter Gabriel, Ringo
Starr a další.

Počátkem roku 2004 se Rodgers připojil k projektu
Experience Hendrix a odehrál s nimi několik koncertů.
Účinkoval ve Wembley na oslavě 50. výročí

spolu s Brianem Mayem a dalšími.
Rodgerse pozvali , aby se zúčastnil koncertu na
oslavu jejich 50. výročí. „

vzpomíná Paul. „

Mnoho let média a hudebníci mluví o Rodgersovi jako o
„ Ale Fahir říká," ”

Middlesborough

Free

Bad Company

Firm

Law

Slashem

Hollanda

Fender
Stratocaster

Four Tops

Paul Rodgers je duše rocku!

(Free, Bad Company a
Firm)

All Right Now

Mick Ralphs

Mick a já jsme se snažili vymyslet názvy skupiny. Když
jsem mu zavolal a řekl Bad Company, upustil telefon.”

Feel Like Making Love Can´t Get Enough

Cut Loose

USArms Tour (prvním charitativním rockovém
koncertě)

I Don´t Live Today.
The Hendrix Set

Muddy Water
Blues

Now & Live

Anthology

Late Show

Ten telefonát Dukea Fahira z Four
Tops mě skoro knokautoval,” Jsem jejich
fanoušek od dob, kdy jsem byl ještě malý kluk, a neměl
jsem ponětí o tom, že vědí, že existuji!"

hlasu".



Pražský koncert Queen a Paula Rodgerse
skončil. Tóny God Save The Queen
dozněly a Sazka Arena se pomalu
vyprazdňovala. Většina fanoušků od-
cházela plna dojmů domů, někteří
pokračovali na After party pořádanou Fan
Clubem Tornádo Queen. Jen novináři a
tzv. „V.I.P.“ hosté zůstávali v útrobách
arény. Očekávali totiž okamžik, který se
nezažije každý den a který by byl pro
každého fanouška obrovským zážitkem
na celý život - setkání se skupinou!

Rodgers se usmíval

Taylor žertoval

May chválil Prahu

Skupina odešla z pódia a zpěvák Paul Rodgers
následován bubeníkem Rogerem Taylorem a kytaristou
Brianem Mayem se odebrali na masáž. Trojici čekal noční
let speciálem na další místo koncertu. Předtím se však
setkali se zástupci domácí gramofonové firmy EMI,
novináři i s krásnou fanynkou z Bosny. Ta postávala
decentně v ústraní.

V obyčejné šatně s řadou stolků a židlí bylo k pití víno a
pivo v plechovkách. První přišel , nevysoký
chlápek v bílém saku, které zakrývalo černé tričko
s vytištěným queenovským erbem. Uvítal jej potlesk.
Rodgers se zdvořile usmíval, podával ruku lidem a říkal:

Pohotově se
vytvořila skupina připravená k focení a Rodgers se jí
postavil do čela. Přišel čas pro fotografy.

varovala

koncertní asistentka Queen, ale její slova se nenaplnila.
, který vystřídal Rodgerse, měl žlutou sportovní

bundu. Připomínal spíše hasiče nebo šéfa směny na
stavbě. Potlesk jej potěšil. Taylor se zajímal, jestli do
Česka jezdí další kapely. Šéf EMI mu
připomněl návštěvu v Praze, která proběhla před lety při
propagaci Taylorova sólového alba. Lidi se rozdělili do
několika skupin, aby se všichni vešli na společné snímky
s Taylorem. žertoval
Taylor na odchodu.

Mayova masáž se asi protáhla. Když se jeho vytáhlá
postava, oblečená v civilní košili a saku, objevila před
půlnocí ve dveřích, všichni pookřáli. Kudrnatý odložil
pivo v plechovce a šel k lidem. Mluvil měkkým, příjemným
hlasem, sálala z něho vstřícnost. Snad každému podal
ruku a velmi si pochvaloval publikum v Praze.

říkal. Ochotně podepsal vše včetně
koncertního programu, který mu podal rozhlasový spíkr
Martin Hrdinka. Fotky, které si s Mayem přítomní pořídili,
budou asi nejlepší. Mohli tvořit trojice i větší chumly. Vtom
se přihlásila fanynka z Bosny. Odvedla si Maye stranou a
předala mu dvě tašky s dárky. Muzikant nahlédl dovnitř a
užasle vyndal nádherně zdobenou balkánskou vázu. To
chce snímek, usoudil. Dojatý kytarista sáhl do kapsy pro
malý digitální aparát a obrátil se na profesionálního
fotografa. Ten pak zvěčnil Maye i ctitelku, která mu také
podala svůj aparát. Setkání, jichž kapela zažije na cestách
desítky, skončilo.

Paul Rodgers

Taylor

May

„Jsem potěšen, děkuji, skvělé publikum.“

„Roger Taylor nemusí být v tak dobré náladě,“

Vladimír Kočandrle

„Brian May bude přátelštější než já,“

„Výborné,
opravdu skvělé,“



Možná, že jste jí na některém koncertě
zahlédli, možná s ní mluvili a možná jste jí
dobře znali. Je to určitě možné. Vždy stála
v první řadě, zpívala všechny písničky
jako o závod a byla na všech koncertech
turné. Byla to zkrátka asi ta největší
fanynka Queen. Byla šílená, šťastná a
velmi nadšená. Mnoho lidí jí znalo a
všichni jí měli rádi. Ale osud k ní nebyl
milosrdný. Zemřela při tragické nehodě
17. srpna 2005 v pouhých devatenácti
letech. Pocházela z Norska a její jméno je
Michelle Bruheim.

Brian May

Danny Miranda

Jamie Mosses

Paul a Cynthia Rodgers

Queen fans

„

www.michelle-rocks.net

Michelle byla na každém koncertě našeho evropského
turné. Začali jsme si jí všímat před každým místem
pokaždé, když jsme šli na zvukovou zkoušku. Jedno
odpoledne jsem se jí zeptal, jak to dělá. Dověděl jsem se,
že nemá žádné peníze, žádné jídlo, nemá kde spát, ale
rozhodla se, že se vzdá své práce, aby mohla věnovat

všechen svůj čas cestování s Queen. Všichni jsme jí dali
jídlo a já jsem ji pozval před koncertem do zákulisí, aby si
odpočinula a občerstvila se. Stopovala od místa k místu a
spala venku na zemi. Byli jsme schopni seznámit ji s
několika laskavými fanoušky, kteří ji vozili, a mnozí z nás jí
tu a tam sehnali na noc pokoj nebo jídlo. Svým způsobem
se stala částí naší rodiny. Až do včerejška, kdy mi napsal
její tatínek, jsem nevěděl, že byla velmi talentovanou
koncertní klavíristkou. Nevěděl jsem, že se rozhodla jet i
do Japonska a USA, a že si už zvládla i zajistit lístky. Ale
myslím, že všichni jsme nějak očekávali, že budeme tuto
osůbku vídat znovu. Je to smutné, ale už ji nikdy
neuvidíme.

Prý pracovala pro nějakou osvětlovací společnost,
vykládala z náklaďáku nějaké těžké vybavení a spadla na
ni paleta a zabila ji. Je nad mé chápání, jak někdo mohl
chtít, aby tak drobný člověk zvedal těžké věci, a zřejmě
aniž by na ni někdo dohlížel. Ale stalo se. Je mi smutno a
samozřejmě si myslím, že všichni si asi budeme přát
abychom pro ni bývali udělali víc. Ale ona žila tak, jak si
vybrala, byla vždy odvážná, usměvavá. Doufám, že jí je ve
vyšších sférách dobře a pokud existuje další život, bude
ho mít delší. Ať bude kdekoli, určitě bude rock.

Na Return Of The Champions jí můžeme vidět, zpívající
každé slovo s okouzlenou tváří a radostí v očích. Michelle,
budeš nám všem chybět. Odpočívej v pokoji.“

Po smrti Michelle spustili její přátelé, fanoušci Queen, web
. Web je vzdáním holdu

Michelle od přátel a zároveň chce ukázat její rodině a
přátelům, jak moc byla milována komunitou Queen
fanoušků. Na webu naleznete kondolenční knihu, spoustu
fotografií, dopisy rodičů nebo vzkazy od Queen. Když
připojíte svůj podpis budou Michellyni přátelé rádi a ona
samotná jistě také…

„Nemohu Vám říct jak jsem zlomený z té strašné zprávy.
Michelle byla skvělá osoba a inspirací pro nás všechny.
Vždy byl úsměv na její tváři. Budu mít mnoho příjemných
vzpomínek na ní a nikdy na ní nezapomenu.“

„Já si vzpomínám na večeři s Michelle a Brianem, jenom
my tři u stolu, v zákulisí v cateringu vypadala tak nadšeně.
Bude to divné, když už jí na našich show neuvidíme. Bude
nám opravdu chybět, nám ve skupině, ve štábu i
fanouškům.“

„Žádná slova nemohou vyjádřit jak se cítíme. Ale jsme
rádi, že jsme jí znali a mohli sdílet její nadšení a lásku k
muzice a životu.“

„Nikdy na ní nezapomeneme“.

Byla naše
fanynka číslo jedna na aktuálním turné.



Trochu z nostalgie jsem sepsal svoje
osobní zážitky z loňského turné. Pokud
bude evropské turné i v roce 2006, tak
rozhodně objedu víc koncertů než „jen“
osm.

28. března - Londýn, BrixtonAcademy

13. dubna - Vídeň

14. dubna - Mnichov

16. dubna - Praha

17. dubna - Lipsko

Nechutná cesta autobusem, stupidní loterie o lístky
(nevyhrál jsem, přesto jsem nakonec měl vstupenky dvě),
ubytování v hodně podezřelém levném penzionu.
Vypadalo to špatně, ale den skončil dobře. K Brixton
Academy jsem přicházel skoro s posvátnou úctou, přeci
jen je to poměrně legendární koncertní místo. Trošku jsem
nezvládnul stání ve frontě,
dostal jsem se asi tak 10
metrů od pódia. Najednou
zhasla světla - Track 13
z Made In Heaven. Říkám si
„skvělej nápad na intro”... 5
minut... 10... 15... lidi jsou
netrpělivý... 23 minut - oni to
fakt hráli celý! Během toho
asi desetkrát přijde asis-
tentka upravit Spikovo
klávesy, které jsou před
oponou. Track 13 končí a
začíná Eminemova Lose
Yourself. Půl sálu nevěří
vlastním uším, zbylá půlka
se chechtá. Do závěrečných
rapů jsou už slyšet klávesy a
Brian dvakrát hrábne do
strun. Eminem končí, při-
chází Paul, zpívá Reachin'
Out, pak přicházejí Brianovo
kytarové riffy, sám kytarový
mág se vynořuje před
oponou, ta vzápětí padá a
víme, že Queen jsou zpátky.
Obrovská úleva a nadšení.
Několik emotivních či jinak
zajímavých momentů: Brian
si bere kytaru a říká „I can do
what I want, right?“ Chlápek
kousek ode mě zahuláká „'39!“ Brian s úsměvem: „Are you
sure?“ a zahraje skladbu, která vůbec nebyla v setlistu, ale
nakonec tam zůstala po celé turné. Před I'm In Love With
My Car se Roger nakloní k synovi, který ho pozoruje od
reproduktorů a říká „Wish me luck!“. Začátek skladby mu
moc nejde, Spike mu musí odpočítat, aby se Roger vůbec
vyhrabal z intra, ale zadaří se a skladba se nakonec stane
jednou z perel turné.

Ve Stadthalle jsme skoro první. V restauraci narazíme na
Jamieho a Dannyho, se kterými se fotíme. Těsně před
otevřením bran nás dost zákeřně předběhne stádo
organizovaných fanoušků z rakouského fanclubu (ti snad
i pochodovali v přesném zástupu). Nadáváme, ale koncert
si zkazit nenecháme. Tentokrát si vybírám místo přímo
před Brianem, jsem hned ve druhé řadě. Teprve v téhle
velké hale a na svém druhém koncertu ocením výbornou
volbu intra. Lose Yourself v kombinaci se světelným

parkem opravdu dělá své, naprosto perfektně graduje
atmosféru. Koncert zaujme hlavně krásným valčíkem
v Brianově kytarové onanii. Po koncertu kývám na
Brianova technika (Pete Malandrone) a žadoním o
Brianův setlist z pódia. Pete se smiluje a podává mi ho
přes ochranku. Ochranka ovšem setlist místo mě podává
prsaté fanynce vedle. Zkouším to ještě jednou (setlistů
bylo víc) a světe div se, opět nějaká prsatá fanynka vítězí.
Ztrácím trpělivost, setlist jí prostě vyškubávám. Z kořisti se
raduji asi dvě vteřiny, než někdo okouká moje metody a
setlist mi taktéž vyškubne.

V Mnichově poprvé a naposledy kašlu na nahrávání -
minidisk svěřuji jednomu jihoameričanovi a jdu se do kotle

bavit. Skáču a zpívám jak
šílenej, hlasivky pomalu
odchází. Tenhle koncert
jsem si asi užil nejvíc, mimo
jiné třeba proto, že jsem byl
přímo u zábran před vy-
sunutým pódiem. Lidé se
baví, skvělá atmosféra. Po
koncertě odcházíme hlíd-
kovat k zadnímu vchodu. Asi
po hodině a půl se „doč-
káme“ - kolona limuzín...
můžeme jim tak akorát
zamávat. Je děsná zima,
silný nachlazení se mě pak
drží skoro až do konce turné.

Je mi blbě. Odpoledne to
ještě jde. U haly se ke mně
hlásí lidi, které neznám, ale
co, hlavně že je pohoda.
Dělá s námi interview Ana-
stasia z ukrajinské televize,
kupodivu to o pár týdnů
později i vysílají. Zbytečně
jsem se obával bezpe-
čnostních opatření v Sazce -
minidisk i s mikrofonem
pronesu hladce. Ač jsem ve
frontě asi jako třetí, k pódiu

dorazím pozdě - nemůžu totiž najít stání u pódia… Koncert
je v pohodě, Roger má černé brýle, při '39, resp. Love Of
My Life máváme červenými balónky a Briana marně
zkoušíme přemluvit k zabrnkání Long Away. Po koncertu
jsem definitivně vyřízenej. Někdy ve dvě se dostávám do
postele, beru si paraleny a nechci vidět ráno. Kupodivu to
docela ujde, další paralen a jsem připraven vyrazit do
Lipska. Na cestu si beru jednoho německého fanouška,
aby mi cesta utíkala líp.

Je hnusný počasí, prší a mně je pořád mizerně. Před
koncertem čekáme u zadního vchodu, kde je parkoviště
s náklaďáky, ale bez úspěchu. Ani koncert není nijak
úžasnej, už proto, že nějaká slečna vedle mě pořád ječí,
jakmile zahlédne Rogera. Takže nahrávka je mizerná a
zážitek taky nic moc. Po koncertu chci té ječivé slečně říct
pár anglických slovíček začínajících na F, ale ona mě



úplně odzbrojí: „You're Mr.Scully from QueenConcerts?
Can I have a photo with you?“ Úžasný, mám i vlastní
fanynku! Promíjím jí její pubertální chování během
koncertu a fotím se s ní. Jdeme odevzdaně čekat
k zadnímu vchodu, kde je takové parkoviště se závorou.
Projede několik limuzín, ani jedna nezastaví a zbývá už
jen Brianova. Co teď? Jak získat podpis či zjistit, v jakém
hotelu bydlí? První plán - spustíme závoru a zatarasíme
výjezd. Už ani nevím, proč jsme tenhle plán opustili…

Druhý plán vypadá zajímavěji - přivezu svoje auto a
budeme Brianovu limuzínu pronásledovat. Neuvěřitelné
se stává realitou. Asi v jednu hodinu ráno vyjíždí poslední
limuzína s Brianem, naskakujeme do mého Renaulta Clio
(pomalejší už je snad jen babeta) a Brianovo Mercedes
pronásledujeme. Hlavně nenápadně! Ulice Lipska jsou
temné a prázdné a brázdí je jen limuzína s rockovým
kytaristou a dvacet metrů za ní Renault Clio s plynovým
pedálem na podlaze. Zázrak, že na nás nezavolali poldy
nebo nám prostě neujeli. Limuzína brzdí u luxusního
hotelu v centru Lipska, Brian vystupuje a my si jméno
hotelu zapisujeme. Další den u něj čekáme od 9 hodin.
Během následujících osmi hodin postupně vychází
plejáda hostů, zhruba v tomto pořadí: Jim Beach (na
snídani), Roger Taylor (na letiště), Jimmy May se
snoubenkou (na procházku), James Trip Khalaf (na
svačinu), Jamie Moses a Danny Miranda (na oběd), Paul
Rodgers, Brian May (na letiště). Sbíráme podpisy a fotíme
se jako o život - takové intimní setkání se členy Queen už
nezažijeme. Zvládáme i krátké rozhovory - Brianovi
chválím nápad vyjet na turné, Paulovi vyčítám mizerně
zazpívanou Show Must Go On, ale utěšuju ho, že jinak se
mi koncert líbil. V pět hodin odpoledne už všichni odjeli a
my vyrážíme do Frankfurtu. Byl to pernej den, ale stálo to
za to!

Frankfurt nebyl ničím speciální. Snad jen tím, že Brian
stejně jako v Lipsku zapěl '39 s oběma slokama, což mě
potěšilo. Zůstal jsem u mixpultu, díky čemuž
jsem měl relativní pohodlí, dobře jsem slyšel a bylo mi fajn.
Po koncertu vytipujeme několik hotelů, kde by Queen
mohli přespávat, ale kolona limuzín nakonec míří někam,
kam se pěšky stejně nedostaneme, tak to vzdáváme..

V Budapešti jsem den předem. Celkem náhodou se mi
podaří sehnat byt a to stojí za oslavu. S bulharskými a
dalšími fanoušky popíjíme víno a v noci vyrážíme k hotelu,
kde by Queeni mohli bydlet. Jsme tak 30 metrů od hotelu,
když tu přijíždí černá limuzína. Ještě vtipkujeme „to bude
Roger“, když najednou... z limuzíny vylézá Roger Taylor s
přítelkyní. Byli jsme mírně opilí, takže jsme je jen tak
konsternovaně pozorovali a Rogerovo milá nám
zamávala. Podpisy žádný! Tohle si budu vyčítat ještě
dlouho. Čekáme další dvě hodiny, ale nikdo další už
nepřijede. Další den jdeme k hotelu už najisto, ale nejsme
sami, čeká tam snad 30 lidí. Kolem poledne nás odchytává
Rudi Dolezal a ptá se, jestli chceme natočit interview pro
dokument. No jasně že jo! Dávám Rudimu číslo mobilu, on
mně vizitku a domlouváme se na druhou hodinu. Někdy
kolem půl třetí skutečně štáb rozbalí své nádobíčko,
točíme interview, vzkazy a další sekvence. Tohle všechno
se má objevit na DVD, které vychází v dubnu. Členové
Queen vycházejí až kolem páté a to už jsme pro jistotu
v hale. Po otevření bran sprintuju k pódiu jako blázen - a
najednou koukám, že mě Rudi v tom sprintu filmuje! No to
zase bude ostuda. Koncert v pohodě, Brian konečně
zahrál i Long Away a kousek Tavaszi Szel, jsme
maximálně spokojeni. Po koncertu jedeme hned k hotelu.
Dočkáme se Rogera Taylora (ten se podepisuje jen chvíli)
a Paula Rodgerse (ten se naopak podepíše každému).
Michelle (R.I.P.) mě ještě ukecává, abych za týden přijel do
Stockholmu, ale nakonec odmítám - autobus tam jede
snad 30 hodin, to by mě zabilo.

Díky vstupence máme nárok na parkování v podzemních
garážích a celkem unikátně parkujeme přímo vedle
luxusních čtyř limuzín skupiny. Kapela už je evidentně
uvnitř, takže ani nemá cenu na ně čekat. Leje jako z konve
a snad poprvé v životě jsem vděčný za vstupenku na
sezení na tribuně. Koncert sám o sobě nic moc - hraje se
za světla, vyprodáno ani zdaleka není, prostě tomu chybí
ta atmosféra temných narvaných hal. Po koncertu se
snažíme nenápadně čekat a zdržovat u našeho auta (=
u limuzín), nicméně ochranka nás nekompromisně
vyhazuje a nemáme chuť se s nimi hádat. Rozhodneme se
tedy počkat u hotelu. Kapela postupně doráží,
nejochotnější je Brian, který se nám podepisuje. Naproti
tomu Roger jako jediný zbaběle bez zastavení projede do
hotelových garáží. Část kapely pak vidíme skrz sklo v
hotelovém baru, ale jen největší odvážlivci zkouší
do hotelu proniknout.

19. dubna - Frankfurt

23. dubna - Budapešť

6. července - Kolín nad Rýnem



Vybrali jsme několik názorů Vás,
fanoušků, na pražský koncert Queen a
Paul Rodgerse, zaslané do redakce, nebo
ty, které jsme našli na internetu.

Z deníku Áfy

Queen dobyli Prahu

Áfa si právě odnášela ze Sazky nechutně vyhlížející lupen
na koncert. „Vypadá to jako sázenka, ale důležitý je, co
před sebou uvidím toho 16. večer a ne to, co vidím teď,”
myslela si. Týdny do koncertu ubíhaly děsně pomalu.
Šestnáctého ale přece jenom muselo jednou přijít a taky
že přišlo.

Čekání před halou nebylo vůbec tak zničující jako čekání v
hale. Měla super místo. Pódium v prostřed vybíhalo v asi
deset metrů dlouhé molo a ona obsadila vynikající druhou
řadu přímo v jeho čele. Okolo stáli samí bezva lidi. Odbyla
osmá. Queen nikde. Z naprosté duševní krize ji dostal až
z reproduktorů vyslaný úvodní rif zremixované verze

. Aféliny smysly zmerčily, že se něco
konečně chystá. Z boku pódia lezli na železnou konstrukci
osvětlovači a za oponou zakrývající pódium se začalo
něco hýbat. V tuhle chvíli si byla áfa stoprocentně jistá, že
až se to všechno spustí, okamžitě omdlí. Hlad, žízeň a
vyčerpání se začaly podepisovat i na jejím zdravém
rozumu. Konečně se na molu objevil skřítek Paul Rodgers,
oděn do černých semišových kalhot a bílého trika.
Opanoval si prostor na molu dva metry před Áfou.
Tleskala, ale věděla, že její „hrdina" teprve přijde. Ozvaly
se úvodní tóny písně , na okamžik
ji oslepilo bílé světlo a opona spadla. Běžel naproti ní
někdo s kytarou. Rudou kytarou. Rudým Speciálem! Brian
MééÉÉÉÉÉÉÉJ!!!!! Stál tam dva metry od ní a sóloval na
tu svou úžasnou kytaru. Áfa řvala jak pominutá a
dodneška je jí líto lidí, kteří kvůli ní ohluchli. Pardon. Brian ji
uchvátil několika česky řečenými slovy a brilantní hrou na
kytaru. Když na molo přicházel Roger Taylor, aby zazpíval

, u bicích si dýchl ze svého zbrusu
nového respirátoru a pak vyšvihl tu nádhernou písničku.
Poté ho vystřídal Brian se svou dvanáctistrunnou
španělkou. Zahrál ´ , lidi zpívali a když Brian dohrál, v
očích se mu leskly slzy. Rozhlížel se po plné Sazka Areně,
po lidech, které Queen v jejich zemi ještě nikdy předtím
nenavštívili. Dojatý Bri začal povídat něco v tom smyslu,
že tohle nejde slovy vyjádřit... I její oči na okamžik zaslepily
slzy. Ale pak už přišla . A pěkný trapas.
Aféla byla jedním z těch lidí, kteří začali zpívat už do
předehry a bohužel to bylo dosti slyšet. Navíc se pak
začala nezřízeně smát, což bylo slyšet ještě víc.

Přicházely další a další hity. Na pódium se vrátil i skřítek
Rodgers. A pak přišla . Z plátna se
na diváky díval zesnulý Freddie a snad každý zpíval ta
důvěrně známá slova. Pak přišel údajný konec.
Samozřejmě byly schované ještě nějaké přídavky. Queen
však nechali diváctvo pořádně vydusit. Asi si v zákulisí
vychutnávali ten krásný zvuk tleskajících 16 000 párů
rukou. Lidi na ochozech vstávali a vzdávali tak hold
Královně. A pak se vrátila, vyšvihla ,

a obligátní a
. Áfa řvala a tleskala jako o život. Queen ale

v jejich odchodu zadržet nedokázala. Do svého deníčku si
před spaním stačila napsat ještě pár dojmů: krása, lítost,
beznaděj, radost, láska, Brian May.

Když si s odstupem času četla hanebné recenze na tento
báječný koncert, nejdřív byla pěkně naštvaná. Několik
hudebních publicistů si napsala na svoji černou listinu
absolutních hovad. Po nějaké době jí ale došlo, že nemá
cenu se nad tím rozčilovat. Ti, co tam nebyli a pouze četli tu
recenzi, na ni stejně už dávno zapomněli. Ale ti, kteří tam
opravdu byli, nikdy nezapomenou.Atak to má být...

Jsem rád, že jsem se tohohle skvělého večírku mohl
zúčastnit. I když skupina vystoupila bez Freddieho,
nemusí se vůbec za nic stydět. Rozhodně nesouhlasím
s tvrzením MF Dnes, že se jedná o nejlepší revival,
protože členové Queen nejsou revival. Já Freddieho
miluju a nikdy nepřestanu, ale to mi nebere možnost se na
to dívat tak jak to opravdu je.

Než nás (první fandy) pustili přímo na plochu museli jsme
si ještě počkat dole v hale než skupina ukončila zvukovou
zkoušku. Když nás začali pouštět tak jsme se ve dveřích
málem umačkali. To bylo fakt hustý. Pár minut po půl
deváté se rozezněli ze záznamu první tóny hudby Queen a
teprve po prvních slovech, které vypustil Freddie

It´s A
Beautiful Day

Tie Your Mother Down

Say It´s Not True
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Love Of My Life

Bohemian Rhapsody

Show Must Go On
All Right Now We Are The Champions We
Will Rock You



z playbacku ve zremixované skladbě ,
bylo nad slunce jasný, že koncert Queen opravdu začal.

Opona byla stále zatažená. Při
druhé skladbě od Eminema prohrábl Brian May párkrát
struny a dav jásal.Akdyž vyšel zpoza opony Paul Rodgers
a poté i Brian May a začal vařit svojí kytaru v

, začaly fanoušci skákat, tleskat a mávat
rukama do rytmu téhle skvělé rockové pecky. Postupně
přicházeli na řadu další hity, které Paul Rodgers zazpíval
opravdu dobře. Na kraji pódia a na hraně prodlouženého
pódia byly velké LCD displaye, na kterých běžel
Rodgersovi text, kdyby náhodou zapomněl. Co jsem si
všiml tak se do něj „očividně“ podíval jen jednou a to při

. Měl jsem to štěstí, že jsem stál hned pod
standardním pódiem, takže jsem viděl všechno opravdu
dobře. U téhle skladby bych ještě zůstal a podotknul bych,
že se Paulovi moc nepovedla a nemyslím tím pěveckým
výkonem. V jednom momentu totiž málem „ukradl“ Brianu
Mayovi part, kdyby ho Brian pokynutím ruky nezastavil.
Těch drobných problému, tam bylo o malinko víc, ale
skupina si s nimi poradila skvěle. Například když Brianu
Mayovi při praskla struna. Zůstal tam chvíli
jen tak stát, držíc tón. Nevím jestli byl překvapený nebo
naštvaný, ale každopádně se zachoval hodně
profesionálně. Pokynul kapele aby držela tón a v mžiku
oka vyměnil kytaru a pak jí dával co proto. Při jiný skladbě
zase Brianovi

nefungoval mikrofon, ale nakonec to zvukař na
Brianovo upozornění napravil.

Když zůstanu ještě u těch drobných chyb tak
se jednou při

docela fest seknul v jendom akordu, ale myslim, že
obyčený posluchač to ani nepostřehnul. Při téhle skladbě
si Paul Rogders a Brian May vzali na sebe kytaru z úplně
jiný dimenze. Něco jako housle Vannesy Mae. Paul
Rodgers na ní nehrál, měl jí jen jako dekoraci a hned jak
začal zpívat tak se jí „zbavil“.

Faktem je, že nejvíc překvapil Roger Taylor, když si při
koncertě zazpíval píseň věnovanou Nelsonu Mandelovi, a
potom Pak si ještě zazpíval
začátek , ale jen do té doby než se vrátil za
svou bicí soupravu. Zpěv po něm pak převzal Paul

Rodgers a tleskala celá Sazka Arena tak, jak to známe
z videoklipu. I týpci, kteří pohybovali čtyřmi velkými
světelnými „děly“ tam vedle nich stály v nějakých
„montérkách“ a sluchátkámi na hlavě a tleskali úplně
stejně. Při začala „padat“ horní
konstrukce s osvětlením rozdělená na 8 částí, které se
různě, přesto symetricky pohybovali nahoru a dolu, šikmo
(nalevo, napravo) a to pak opakovali i u dalších skladeb,
jen rampy se pohybovali v jiném pohybovém sledu.

Při některých skladbách mi dojetím začali i téct slzy po
tváři a kdyby proti mně nestál „securiťák“ asi bych se
rozbulel úplně. A to jsem chlap. Byla to prostě bomba a
jsem moc rád, že jsem tam mohl být a být její součástí.
Queen zůstanou v našich srdcích navěky a jejich hudba
nikdy nezemře.

Už je tomu 14 rokov, čo sa charizmatický spevák skupiny
Queen rozlúčil so svetom slovami I Still Love You. Freddie
Mercury však stále žije, na javisku síce nevystúpil, ale bol
prítomný- v srdciach svojich fanúšikov. Česká republika
patrí medzi krajiny sveta s veľkým počtom fanúšikov a
obdivovateľov britskej skupiny . Dokazuje to aj
množstvom webových stránok venovaných skupine,
revivalovými skupinami a nekonečnou aktivitou fanklubu
Tornádo Queen. Napriek všetkým týmto snahám skupina
nikdy do svojich koncertných šnúr Českú republiku
nezaradila. 16.4. sa všetko zmenilo. Vystúpenie veľkej
legendy v Prahe znamenalo pre Čechov ale aj Poliakov a
Slovákov niečo nevyčísliteľné, .

Je 17:30 a pred Sazka Arenou sa zhromažďuje dav
fanúšikov s veľkými očakávaniami a zároveň otáznikmi
v hlavách. Na poste Freddieho sa uchádza rockový
spevák , čo pôsobí veľmi neisto, ale
zároveň prekypieva zvedavosťou. Po prísnej
bezpečnostnej kontrole sa konečne dostávam do
priestorov Sazka Areny. Stojím tesne pod javiskom a
neviem sa dočkať dvadsiatej hodiny, na ktorú je stanovený
začiatok koncertu. Vďaka nedochvýľnosti fanúšikov s
lístkami na sedenie som si musel vystáť bonusovú
polhodinku, pri ktorej som už pomaličky, ale isto strácal
nervy.

It's a Beautiful Day

Tie Your
Mother Down

I Want It All

Last Horizont

Dany
Miranda Crazy Little Thing Called Love

I'm In Love With My Car
Radio Ga Ga

Hammer To Fall

Queen

akísi dar od Boha

Paul Rodgers

(V MF se objevila zpráva, že se jednalo o zremizovanou
skladbu U2 Beautiful Day, ale daný redaktor vůbec
nevěděl o čem píše).

(on vůbec měl při tom koncertu trochu
smůlu)

.

Zaslúžený koncert legendárnej skupiny
Queen v Prahe



Je 20:30 a šestnásťtisícový dav je konečne pripravený. O
intro koncertu púšťané z playbacku sa postarala skladba

v prekvapivom techno prevedení, čo
si myslím, že nebol zlý experiment. Bohužiaľ úvodný
experiment pokračoval s ďalším playbackom

od Eminema, kedy
som sa cítil asi najtrápnejšie
v živote. Nasleduje prvá živá
skladba a
spoza závesu vychádza
Paul Rodgers privítať pu-
blikum. Pridává sa Brian a
zaznejú prvé gitarové riffi

a
rockovo nadýchnutý začia-
tok odštartoval veľkolepú
show.

Obrovský aplauz, Roger sa
zdvíha spoza bicí a kráča
smerom k publiku, aby
predstavil .
Rogerov hlas sa vôbec
nezmenil, je stále chrapľavý
a plný energie. No keď však pristúpil bližšie a bol mi skoro
až na dosah ruky vzbudil vo mne nepopísatelné pocity.
Vedel som, že Queen odohráva svoje posledné turné,
pretože na to možno ďalšie sa už ťažko fyzicky zmôže.
Nasledovala , ktorú publikum do detailu poznalo a len
sťažka nechalo Briana svoju pesničku odspievať.

Akustické gitarové trio ukončila so slzami
v očiach nielen publika, ale aj Briana Maya. V

dokonalým sólom na bicích, Roger dokázal, že
napriek svojmu veku stále ovláda svoje remeslo.

Paul Rodgers sa postaví na
najvyššie miesto pódia a
rukou ukáže na obrovské
plátno, na ktorom Freddie
sedí za klavírom a spieva
p r v ú č a s ť

. Bol to okamžik,
kedy publikum zabudlo na
realitu a každodenné pro-
blémy. Dokonalé odreago-
vanie a cestovanie späť do
minulosti.

Skupina sa lúči za obro-
vského tlieskania. Je 22:30,
halu opúšťajú nadšení fanú-
šikovia, ktorí sú si vedomí
jednej veci, podcenili Paula
Rodgersa. Hovorí sa, že

fénix skupiny Queen sa zdvíha z popola, čo je
neodmysliteľná pravda. Otázka ja však na ako dlho. I keď
by išlo o ich posledné turné v histórii a definitívne
pochovanie „kráľovny“, majú byť na čo hrdí, pretože
odviedli nepredstaviteľný kus práce.

It`s A Beautiful Day

Lose
Yourself

Reachin` Out

Tie
Your Mother Down

Say It`s Not True

`39

Love Of My Life
Let There

Be Drums,

B o h e m i a n
Rhapsody

V souvislosti s pražským koncertem se v
českých novinách po dlouhé době opět
psalo o Queen. Je příjemné vidět na
titulních stranách naše hrdiny, ale nad
obsahy článků nám často zůstával rozum
stát. Novináři se často dopouštěli fatá-
lních omylů a nedoruzumění. Zdá se, že
ani smysl samotného turné, v jehož rámci
přijeli Queen k nám, nepochopili. Pro
běžného fandu jsou proto tyto články
určeny k zahození a ostatní, doufejme, se
řídili vlastním rozumem. Přesto některé
řádky stáli za přečtění. Předkládáme Vám
úryvky několika recenzí koncertu publi-
kovaných v novinách a na internetu. Ob-
saženy jsou jak kladné, tak záporné
názory. Obrázek o kvalitě článků a jejich
autorů si udělejte sami. Jednoznačně ale
platí, co člověk to názor a u novinářů to
platí obzvlášť.

Blyštivá, barevná a lomozící nostalgie
Duch Queen stále žije

Mám bytostnou nedůvěru v prohlášení o
, na stranu druhou je třeba

uznat, že kdyby Mayovi a Taylorovi šlo o peníze, mohli
podobný návrat uchystat již dávno a zřejmě i se zpěvákem
pro davy zvučnějšího jména. Rodgers si ani v nejmenším
nehrál na Freddieho, písně zpíval po svém a s evidentní

radostí. Horší to žel bylo se zvukem. Už jsem v Sazka
Areně jeden koncert zažil, a tudíž díky R.E.M. vím, že
akustika haly je vynikající. Co předvedli Queen na počátku
však bylo čiré zoufalství. Podivná zvuková koule, z níž
trochu vystupovaly jen bicí, nesrozumitelný zpěv s nad-
bytkem echa a kytary těžko rozeznatelné od kláves a basy.
Naštěstí se zvukaři během prvních tří písní vzpamatovali a
od Fat Bottomed Girls se to již dalo poslouchat, nicméně
až do konce koncertu byl zvuk pouze průměrný a
rozhodně nehodný jména Queen. Došlo na můj vkus příliš
exhibicionistické sedmiminutové kytarové sólo a obří
světelnou kouli házející překrásné odlesky po celé hale
(překvapit ale mohla jen toho, kdo nepamatuje koncert
Pink Floyd na Strahově). Už dlouho jsem z žádného
koncertu neměl tak rozporuplné pocity. Nemá smysl
diskutovat o muzice jako takové, písně Queen jsou prostě
úžasné. Roger Taylor a Brian May si evidentně užívali,
hrálo a zpívalo jim to jak za mlada. Kapela šlapala, show
byla impozantní, Paul Rodgers dělal, co mohl. Občas to
sedlo famózně (I Want It All), občas to trochu skřípalo (A
Kind Of Magic), občas na to prostě a jednoduše neměl (We
Are The Champions). Zkrátka a dobře nic nového, nic
nečekaného (až na ten nevydařený zvuk), jen obří porce
příjemné nostalgie.

Co si budeme povídat, řada lidí koncert legendárních
kapely ignorovala s tím, že Queen bez Mercuryho
nemohou být Queen. Jistě, Freddie byl osobnost, byl
jedinečným zpěvákem a hudebníkem, a to mu nikdy a
nikdo neodepře. Aktuální turné s hostujícím Paulem
Rodgersem, který byl pro turné vybrán po pečlivé rozvaze,

společné,
neuvěřitelně fungující chemii



je poctou tomuto výjimečnému zpěvákovi. Rodgers se
nesnažil Mercuryho nijak napodobovat, naopak písně
zazpíval svým vlastním stylem, a povedlo se na jedničku.
„ (Duch Queen stále žije)
řekl při pohledu na rozvášněnou halu Brian May krátce
poté, co česky poděkoval a popřál fanouškům hezký
večer. Sazka Arena se překvapivě dočkala i dobrého
ozvučení a stejně tak osvětlení. Protože však koncert
nebyl doplněn projekcí, byla řada návštěvníků nespo-
kojena se špatným dohledem na pódium. Přesto se však
jednalo o nezapomenutelný a neopakovatelný zážitek.

Po devatenácti letech koncertního půstu se písně Queen
vrátily na pódia. Prezentovala je skupina, která hrála pod
hlavičkou Queen a stála na osobnostech Briana Maye,
Rogera Taylora a hostujícího Paula Rodgerse. Tato kapela
zdokonalila vnější prvky queenovských koncertů včetně
bombastičnosti i baladické střídmosti, výtečného zvuku a
vyvážené choreografie. Nástup sestavy připomínal
otevření rockové válečné fronty. Hala jí přijala radostně.
Přímočařejší zpěvák postrádal Mercuryho fanfarónství a
lehkost. V rockové skladbě Fat Bottomed Girls se kapela
blýskla výtečně sladěnými, typicky queenovskými
vícehlasy. Rodgers se hodí pro hutnější písně včetně
vlastního hitu All Right Now, které jakoby vydupe ze země.
Queenovské skladby však mají více stylových rozměrů
s nádavkem lehkosti. Tu jim Rodgers sebral, i když většinu
písní nějak uzpíval. Ovšem takřka nic jim nepřidal. Navíc
v tanečně rockové skladbě A Kind Of Magic se ztratil,
naléhavá melodie Show Must Go On v jeho hlasivkách
téměř umírala a zpěvák často zněl přiškrceně. Rád
vyhazoval stojan mikrofonu do výšky, ale neměl
vůdcovskou sebejistotu, zvláště když byl odvelen na
dlouhou dobu do zákulisí. Stoprocentně jim vyšla jedna
věc: udělali mamutí večírek na počest královny poprocku,
aniž zklamali velkou část publika. Předvedli špičkový
revival.

Do pražské Sazka Areny přijela skutečně skupina Queen
a ne jen její velmi kvalitní revival, přijeli opravdu členové
slavné kapely a byl to ve výsledku koncert vydařený.
V úvodní Tie Your Mother Down a následující I Want To
Break Free Rodgers vzbuzoval trochu pochybnosti.
Jakmile ale ve druhé části koncertu s přehledem zvládl
A Kind Of Magic a bravurně dosedl hned za Mercuryho
originální hlas v Bohemian Rhapsody, bylo zřejmé, že
volba obsadit jej coby zpěváka na turné byla správná.
Nebyl to však pouze on, kdo na pódiu zářil. Především
Taylor se předvedl jako výtečný vokalista, což korunoval
především v hybné Radio Ga Ga. May pěvecky tolik
„nedýchal", ovšem jeho doménou byla kytarová
ekvilibristika. Jistě, dnes už se nenosí, ale nebylo by kvůli
tomu fér podsouvat Queen, že nejsou progresivní. Po
létech koncertní stagnace je pochopitelné, že si May
s gustem vystřihl Brighton Rock Solo, jež je z dnešního
pohledu takříkajíc otravné. Nicméně tradiční. Queen
nemohli vybrat jiné skladby než ty nejznámější a
nejslavnější. Bez spekulací ovšem nutno konstatovat, že
to byl povedený koncert. Ti na pódiu se pomyslně klaněli
zesnulému legendárnímu Freddie Mercurymu, ti pod ním
skupině Queen.

Pokud Queen slibovali, že turné nebudou pojímat jako
vzpomínku na minulé časy, svůj slib nedodrželi. Na
koncertu nepředvedli nic víc než prvotřídní revival
vlastního fenoménu. Z historie popmusic víme, že několik
málo osobností vskutku překročilo stín slávy. Jenomže
k tomu je zapotřebí sebrat všechnu odvahu a začít zase od
nuly. Skupina za sebou nedokázala spálit ani jeden most,
což ji bohužel odkazuje do říše neživých nemrtvých
legend. Zpěvák Paul Rodgers ji z tohoto bludiště mohl
vyvést, to by ovšem nesměl zoufale kroužit ve vyšlapaném
kolečku největších hitů. Žádný z účinkujících neodvedl
špatný výkon - to by snad ani neuměli. Z nynějšího pojetí
Bohemian Rhapsody jistě mnohým vyskákala husí kůže.
Nemožné se stalo možným a vznikl další z nekrofilních
duetů. Po této zkušenosti se jistě mnohý divák tiše modlil:
„Prosím, prosím, ať Paul Rodgers také nerozezpívává
dav...“ V tom už se ale ozvalo povědomé „É-o!" a
Freddieho duch neodvolatelně zachvátil celé Vysočany.
Rodgersův talent nemůže zaniknout ani v předem
prohrané bitvě. Rodgers měl raději přijet s vlastní kapelou
anebo si všichni zúčastnění měli zvolit úplně jiný repertoár.
Třeba by konečně spolu mohli natočit album plné nového
materiálu. A možná by pak do Čech měly přijet znovu -
napravit si reputaci nostalgických vysloužilců.

Z hlediska bezpočetných věrných fanoušků Queen nelze
tento dlouho očekávaný koncert ohodnotit jinak, než jako
velice zdařilý. Spojení Queen s tak vynikajícím zpěvákem,
jakým je Paul Rodgers, skýtalo množství dobrých
příležitostí nechovat se k hudebnímu odkazu Queen jako
k muzeálnímu exponátu. Tyto příležitosti ale nebyly
využity a byla to velká škoda. Rodgersův pěvecký projev
ubíral muzice Queen patos a nabubřelost, které k ní patří a
dodával jí zemitější a rockovější ráz. Bohužel prostor,
který dostal nebyl příliš velký jak časově, tak i hudebně.
Pro pozůstalé hudebníky byl devatenáctiletý půst
v koncertování s absencí tleskajících davů určitě
neúnosný, ale držet se za každou cenu osvědčené značky
Queen, která zaručuje vysokou návštěvnost nebylo nutné.
Pramenilo z toho omezení při volbě repertoáru a přednesu
skladeb. Ze spojení vynikajícího Rodgerse s Mayem a
Taylorem mohl vzniknout projekt, který by hudební odkaz
Queen mohl posunout dál. Takhle spolu odehráli pouze
velmi dobrý koncert.

Sledoval jsem publikum, které sestávalo nejčastěji ze
skupinek otec, případně oba rodiče, a děti. Rodiče
čtyřicátníci, děti středoškoláci. Ale byli samozřejmě
i rockeři ve věku prarodičů. Široká škála vzhledů i reakcí
navozovala atmosféru velké tolerance. Obézní fanoušci
zabírající dvě sedadla se prolínali s elegantními
prošedivělými rockery, tvrdě a přesně tleskající čtyřicátníci
seděli vedle středoškoláků. Neústupnost času byla
zdůrazněna tím, že při potemnělých baladických písních
se v publiku nerozsvěcovaly zapalovače, nýbrž mobilní
telefony. Když jsem byl nedávno na hokeji, bavil jsem se
sledováním několika spořádaných čtyřicátníků, kteří po
dosednutí na místa svlékli saka a oblékli dresy se
jmenovkami oblíbených hráčů, které vytáhli z aktovek. Na
koncertě taková vypůjčená identita není na první pohled
vidět.

The spirit of Queen is still living,"

Zahrál nejlepší revival Queen na světě

Skupina Queen předváděla největší hity

Queen nespálili most

Queen s Paulem Rodgersem zářili

Stárnutí s Queen



Rok 2005 byl desátým rokem existence
Fan Clubu Tornádo Queen. A lepší dárek
ke kulatému výroční nemohl přijít - turné
Queen a Paula Rodgerse s koncertem
v Praze. Hned od ledna jsme měli na pilno
a zastavili jsme se až před vánoci.
Rozhodli jsme se uspořádat Afterparty po
koncertu a také trojitou Vzpomínku na
Queen. Nikdy předtím jsme nepořádali víc
než jednu Queen akci za rok. Rok 2005 byl
pro fan club nejpracovitějším, ale také
nejúspěšnějším rokem.

Po Queen jdeme na Queen

Trojitá porce vzpomínání

Když se potvrdilo, že Queen budou koncertovat v Praze
dostali jsme nápad uspořádat po koncertě velký mejdan
pro všechny fanoušky. Pro místo konání

jsme vybrali žižkovský klub Exit pro jeho
blízkost k Sazka Areně. Díky vstřícnosti dopravního
podniku se nám povedlo přistavit autobus hned za plot
SazkaAreny a pohodlně tak dopravit všechny fanoušky do
Exitu. Když se autobus několikrát otočil, ukázalo se, že
nebude jednoduché se do klubu vejít. Bylo nás tam
opravdu hodně, ale díky tomu se vytvořila báječná
atmosféra. Všichni jsme byli vyčerpáni z celodenního
čekání před halou a skotačení při koncertu, ale byli jsme
nabiti energií z obrovského zážitku. Působilo na nás
zvláštním opojení. Míchala se v nás únava, energie,
radost a nadšení. Všichni jsme si vyprávěli jsme si dojmy
z koncertu.
Volili jsme jednoduchý program, plný hudby Queen.
V úvodu se představil Honza Vytásek se svojí skupinou

. Zahrál všechny hity Queen ve svém
jedinečném podání. Rozhodně neměl jednoduchou roli,
hrát těsně po koncetu Queen. Ale obstál na výbornou.
Zbytek večera patřil oblíbené .
Promítali jsme videoklipy Queen od těch nejznámějších až
po raritní. Nebyl snad nikdo kdo ten večer nezpíval
s Freddiem. Nad ránem jsme odcházeli zcela vyčerpáni po
náročném, ale úžasném dni. 16. duben 2005 byl den na
který jen tak nezapomeneme a věřím, žeAfterparty k tomu
také trochu přispěla.

Historie Vzpomínek na Queen, hlavní činnosti našeho
klubu a jediného každoročního setkání fanoušků Queen
v Česku, sahá až do roku 1998. Za tu dobu jsme zažili
leccos, ale ještě nikdy jsme se nerozhodli uspořádat
Vzpomínku rovnou na třech místech. Letos k tomu byl
pádný důvod. Vždyť kdy jindy, než pár měsíců po
koncertu, představit náš program fandům mimo Prahu?
Vzpomínka se tak konala v Praze, Ostravě a Bratislavě.
A ještě jednu výjimečnost měl letošní ročník. Protože
nebylo na co vzpomínat - vždyť Queen jsou stále živí -
večer jsme nazvali

. Na programu bylo především
připomenutí turné Queen a Paula Rodgerse, oblíbená
Queen videoparty a hlavně živé koncerty. Naše pozvání
na pražskou Vzpomínku přijal finalista soutěže Česko
hledá superstar . V televizi se Michal
opakovaně vyznal k lásce ke Queen a často Queen zpíval.

Pozvat ho proto na Opatov bylo jasnou volbou. Přesto, že
byl silně nachlazen a jeho hlas neměl takovou sílu jako
obvykle, odzpíval skvělé vystoupení. Předvedl své
nejoblíběnější hity od Queen na originální doprovod a při
Love Of My Life mu na kytaru sekundoval Pavel Zbořil
z Princess.
Hlavními hosty ve všech městech byla revivalová skupina

. Dvorní kapela našeho fan clubu nemohla na
pódiích Vzpomínek chybět ani v tak významný rok.
Princess předvedli svůj klasický set a diváky rozpálili do
ruda. Přece jenom od koncertu Queen uplynulo už půl
roku. Ostravská Vzpomínka se mohla pyšnit krátkým
vystoupením a Honza Vytásek se
skupinou navštívili jak Ostravu, tak Bratislavu.
Nejvíce fanoušků přišlo na pražský Opatov. Ten doslova
praskal. Ve slezké a slovenské metropoli jsme vytvořili
poklidnou komorní atmosféru v menším počtu fandů, ale
zato fandů nejvěrnějších.

Dík patří Vám všem kteří jste přišli na naše setkání a
podpořili naší práci. Velmi si toho ceníme a jsme rádi, že
můžeme i nadále připravovat sektání českých fanoušků,
kde společně vzpomínáme na legendu jménem Queen,
kterou všichni a zároveň každý sám, milujeme.

Queen
Afterparty

Blackbird

Queen videoparty

Vzpomínka na Queen 2005 -
Legenda žije dál

Michal Hudček

Princess

Petera Paula Pačuta
Blackbird



Jedním z velmi vyhledávaných míst
fanoušků Queen je bezesporu švýcarské
městečko Montreux. Kouzelné prostředí,
ve kterém se nachází, se velmi podepsalo
jak do života Queen, tak do jejich tvorby.
My jsme Montreux navštívili začátkem září
2005 u příležitosti tamních oslav
Freddieho narozenin.

Šokováni přírodou

Kdo jste někdy navštívil Švýcarsko, dáte mi jistě za
pravdu, že tahle malá a vždycky nezávislá země na úpatí
Alp je tak trochu jiný svět. Hned po přejetí hranic se Vám
otvírá země překrásné přírody, které dominují obrovská
jezera, do nebe se tyčící hory a krásné zelené stráně plné
pasoucích se krav. Samozřejmě ne každé místo ve
Švýcarsku se může pyšnit tímto panoramatem, ale my
jsme měli namířeno přesně to těchto míst. Do míst kde
příroda ukázala svojí okouzlující krásu na nejvyšší míru.
Zhruba 1000 km od Prahy, v prostředí takzvané Švýcarské
riviery, se nalézá malebné městečko . Leží na
pobřeží obrovského Ženevského jezera a úpatí Alp.
Krásné modré jezero, které díky své rozlehlosti
rozpoznáte od moře snad jen sladkou vodou, vyrazí
každému návštěvníkovi dech. Rovnou z jezera se derou
mohutné skalní útvary a tyčí se až do oblak. Mezi touto
přírodní scenérií se nachází rušné město s dlouhou
promenádou po pobřeží a také slávou světového měřítka.
Slávu si Montreux vydobylo muzikou - jazzem a rockem.
Přední světoví jazzoví a rockoví hudebníci si zde dávají
svá dostaveníčka. Nejvýznamněji je však Montreux
spojeno s Queen a Freddie Mercurym.

Skupina Queen objevila tohle místo v druhé polovině
sedmdesátých let. A to díky práci v místím nahrávacím
studiu Mountain. Poté se pro ně stalo Montreux velmi
oblíbeným místem i pro odpočinek. Především Freddie si
ho zamiloval. A není divu. Tenhle kout světa Vás prostě
nadchne a vůbec nezáleží, jaké je právě roční období.

Při tom všem co jsme o Montreux věděli jsme se již
nemohli dočkat až se do něj konečně podíváme. Po
několika letech odkládání jsme se konečně loni rozhodli
Montreux navštívit a to právě v době kdy se do něj sjíždí
fanoušci Queen z celého světa. Od roku 2003 se zde

pravidelně, vždy první zářijovou sobotu, koná
, tedy setkání fanoušků

doprovázené nabitým programem. Místo srazu je zcela
zřejmé - u sochy Freddie Mercuryho, která se pyšně tyčí
na břehu jezera. Do Montreux jsme po mnoha hodinové
jízdě autem v příšerném horku dorazili v pátek v podvečer.
První pohled na panorama nekonečného jezera a
mohutných hor nás šokoval. Druhý pohled, na kolonu aut
před námi, nás ale vrátil do reality. Do kempu, který se
nacházel pár kilometrů za městem, jsme tak dorazili až za
tmy. Stan jsme stavěli spíše z paměti při blikajícím svitu
baterky.

Probouzení zde je krásné. Majestátné hory, kterých jsme
včera viděli jsem stíny, ukazují svojí krásu a zároveň
vzbuzují respekt. Slunce a svěží vítr vanoucí od průzračně
čistého jezera vyzívají k rannímu vykoupání. Je po
sezóně, kemp je poloprázdný, pláž pustá a přesto
nádherný teplý den ideální pro to strávit ho zde. Je 3. září a
my s předstihem a společně s desítkami fandů jdeme
slavit Freddieho narozeniny. Oslavu narozenin a vůbec
celého Freddieho života a jeho lásky k Montreux
organizuje parta místních hudebních nadšenců, kteří se
starají i o slavný jazzový festival, který se v Montreux
každoročně pořádá. Hlavní organizátor Norbert je zároveň
majitelem obchůdku se suvenýry. No, on je to spíš Queen
obchůdek. Nemůžete ho minout. Je na hlavní třídě, která
protíná celé město, na dohled Freddieho sochy. To proto,
aby jí Norbert měl neustále na očích nebo spíš aby to
fanoušci neměli daleko na nákupy. První Vás praští do očí
výloha, napěchovaná zlatými deskami, pohledy, cédéčky,
hrníčky a tričky s logy Queen nebo Freddieho sochy. Vše
je v obchůdku možno koupit, včetně dalších upomínek na
město i Švýcarsko. Ceny jsou na místní poměry
standardní, pro nás vysoké. Při nákupech i jinde se

Montreux

Freddie
Mercury Memorial Day



domluvíte anglicky, jazykem této části země je ovšem
francouzština.

Akce začíná ve dvě hodiny odpoledne. Na prostoru u bron-
zového Freddieho se scházejí fanoušci z různých koutů
světa. Nejčastěji Němci, Italové, Britové, samozřejmě
nechybí místí Švýcaři a dokonce jedna japonská rodina,
jejíž otec byl od Freddieho k nerozeznání. Knírek, sčesané
vlasy, klasické oblečení z Magic tour. Nebýt toho, že je
Japonec… Na dvě stovky návštěvníků se fotí se u sochy a
poslouchá hudbu Queen, která se už od ranních hodin
hraje. Úvodní slovo patří hostům a

. David, elegantní blonďák v bílém
obleku, je zvukař a producent z Mountain studios, který se
podílel na všech nahrávkách Queen v místních studiích.
Peter zvaný Pheobe, osobní asistent Mercuryho v posle-
dních letech jeho života, je častým návštěvníkem
Montreux. Často zde pobýval s Freddiem a stejně jako on
Montreux miluje. Po Freddieho smrti se Peter odstěhoval
z Londýna do Prahy a v současnosti se věnuje podpoře
australského Queen revivalu It´s A Kinda Magic. Za pár
minut mluvíme s Freestonem osobně a jsme naprosto
fascinováni. Nejenže krásně mluví česky, ale Čechy je
doslova obklopen. Jsme vděční za české slovo v těchto
končinách. Dozvídáme se, že Peter stále bydlí v Čechách,
ale už mimo Prahu. Je velmi často na cestách. Rovnou
z Montreux má namířeno do Kanady. Naše pozvání na
Vzpomínku na Queen s nadšením přijímá (později se pro
zaneprázdnění omluví). Foto a autogram na památku je
samozřejmostí.

Freddie ve své klasické póze s pravou rukou vztyčenou
stále vzhlíží do klidných vod nekonečného jezera. U no-
hou mu leží desítky květin a vzkazů od těch, kteří ho milují.

se za těch devět let, co zde stojí stala
poutním místem nadšenců Queen. Odhalena byla na páté
výročí Mercuryho úmrtí 26. listopadu 1996. Slavnosti se
zúčastnili Brian May s Rogerem Taylorem, Freddieho
rodina i Montserrat Cabalé. Montserrat, Brian a starosta
města tenkrát pronesli krátkou řeč. Socha v životní
velikosti pochází z dílny české sochařky žijící v Británii
Ireny Sedlecké.

Vydáváme se k . Jsou jen kousek od
náměstíčka se sochou v budově místního kasina. Poprvé
v nich Queen nahrávali v roce 1978 album Jazz. K názvu
desky je inspiroval místní světoznámý jazzový festival,
právě ten jazzový festival, který se zde pravidelně pořádá
až do dnešních dnů. Jednou při nahrávání Jazzu uhodil
blesk do elektrického rozvodu a celé město zůstalo bez
proudu. Brian vyrazil do bouřky se svým malým
přenosným magnetofonem a nahrál hromobití. Nahrávku
uslyšíte ve skladbě Dead On Time. Skupina byla
výsledkem práce ve studiu tak fascinována, že studio
jednoduše koupili a to i s Davidem Richadsem, zvukařem
studia, který se stal jejich hlavním producentem v tomto

studiu. Queen nikdy netočili celé album v jednom studiu a
to především kvůli daním. Přesto v Mountain vzniklo
mnoho hitů z alb Jazz, Hot Space, A Kind Of Magic, The
Miracle, Innuendo a Made In Heaven. Především Made In
Heaven je považováno za album nesmazatelně spojené
s Mountain a Montreux. A to především díky obalu,
s Freddieho sochou, jezerem a kachním domkem
stojícího u domu, kde Freddie bydlel. Rozhodující je také
fakt, že písně z Made In Heavem jsou poslední, které
Freddie natočil a bylo to právě zde. Později je také zde
Brian, Roger a John dokončili.

Bez zajímavosti také není vznik písně Under Pressure.
Roger a Freddie se často stýkali s Davidem Bowiem, který
v Montreux bydlel. Několikrát navštívil studio a jednou jeho
neplánovaná návštěva přerostla v jam session. Nikdo
nepředpokládal, že by z ní něco vzešlo, ale nakonec z toho
byla píseň Under Pressure.

Nejen Mercury a Bowie si zamilovali Montreux. Byli to
i Deep Purple. Ti zde v roce 1973 nahráli jednu ze svých

Pár českých slov s Pheobem

Montreux inspirací pro rockery

Davidu Richadsovi
Peteru Freestoneovi

Freddieho socha

Mountain studios



nejslavnějších písní Smoke On The Water. A inspirací jim
opět bylo Montreux, ikdyž ne zrovna příjemná historka.
Píseň vypráví o požáru v kasinu, tedy budově studia.
Město je citováno i v textu (We all came out to Montreux,
On the lake Geneva shoreline, To make records with a
mobile…). Jak jsme později pochopili, je tenhle song
místní hymnou.

Studia Mountain již neexistují. Nebyla využívána a tak
prostory převzalo kasino. Vlastně z nich zbyli jenom
původní vstupní dveře. Že jsme na správném místě
dokládá původní zvonek s nápisem Mountain studios.
Okolní zdi jsou zcela popsány vzkazy fanoušků. Každý
kdo přijede do Montreux chce zanechat svůj vzkaz na
tomhle legendárním místě. Mrzelo nás, že jsme přijeli
pozdě, ještě loni se zde konaly poslední prohlídky studii.

Protože jsme měli trochu času před večerní částí
programu, vydali jsme se najít dům, ve kterém Freddie
bydlel. U něj je onen slavný z obalu Made
In Heaven. Byl teplý letní podvečer, slunce se začalo
pomalu sklánět k jezerní hladině a my s obtíženi hledali
ono poutní místo. Není vůbec jednoduché domek najít a
už vůbec ne se k němu dostat. Domek (označovaný jako
Duck House, nebo také Lake House) je totiž na
soukromém pozemku u Freddieho domu. Nachází se pod
úrovní silnice na břehu jezera. Ze silnice je snadno
přehlédnutelný a přes husté stromy a vysoký plot téměř
neviditelný. Návštěvníci proto většinou využívají možnosti
prohlédnout si domek z lodě. Plavba byla i součástí
programu oslav narozenin. My jsme tuto možnost
nevyužili především kvůli vysoké ceně a také proto, že
z lodě vidíte domek z opačné strany než z jaké je vyfocen
na obalu alba. Měli jsme obrovské štěstí. Z domku právě
vycházeli dvě dámy. Neváhal jsem a jednu oslovil.
Naštěstí mluvila anglicky a byla velmi vstřícná. Dozvěděli
jsme se, že je to majitelka domu osobně a Freddie býval
její podnájemník. Říkala, že množství fanoušků majících
zájem o prohlídku jejího domu je obrovské, přesto
nakonec souhlasila s naší krátkou návštěvou s možností
focení a natáčení. Pohled který se nám naskytl byl

fantastický. Kachní domek, přesně v pohledu, který tak
dobře známe, za ním jezero a hory. Domek dostal po
loňském krupobití novou střechu, ale jinak se nezměnil.
Zapadající slunce dotvářelo neopakovatelnou atmosféru.
Nedivím se, že Freddie bydlel zrovna zde. Z tohoto místa
bych se už nehnul. Po pár minutách jsme odcházeli velmi
spokojeni.

Pospíchali jsme k bronzovému Freddiemu na večerní část
programu. Musím uznat, že celý Freddie Mercury
Memorial Day byl velmi dobře zorganizovaný a program
skutečně nabitý a kvalitní. Leč celkem drahý. Oželili jsme

Úžasný pohled na kachní domek

kachní domek



proto některé části programu, včetně společné večeře
fanoušků a jízdy na kolech za doprovodu hymny Bicycle
Race. Vynechali jsme i odpolední koncertní program
muzikálovou divadelní show

. Mrzelo nás to, ale i tak jsme viděli dost.

Zatímco fandové si společně pochutnávali na vybraných
specialitách, my jsme si dali buřta a čekali na avízovanou

, která měla přijít po setmění. Jednalo se
o celkem netradiční, leč velmi působivé spojení vody,
světla a hudby Queen. Z lodě plující na jezeru se promítaly
nejrůznější fotografie, související s právě hranou
písničkou. Byli to takové fotografické videoklipy.
Nejzajímavější je, že jako plátno posloužil vějíř vody z po-
žárnické hadice. Show sklidila velký ohlas.

A co by to bylo za setkání fanoušků Queen, kdyby chyběla
živá muzika. O tu se postaral výborný

. Název skupiny je zkratka Dios Salve a la Reina, což
v překladu znamená God Save The Queen. Hned jak vtrhli
na jeviště bylo zřejmé, že tohle bude revival se vším všudy.
Podobali se Queen nejen hudebně, ale i vizuálně. A to
všichni členové, nejen zpěvák, jak bývá zvykem.
Největším překvapením byl zpěvákův hlas. Byl velmi
podobný Freddiemu. Opravdu skvělé. Revival střídal
klasické hity s méně známému kousky, což fandové
kvitovali. Nebýt nešťastné přestávky uprostřed koncertu a
diváků sedících značnou část koncertu na židlích, mohl
být ještě vydařenější koncert.

Noc v Montreux je kouzelná. Zvlášť letní. Celé město svítí
tisíci světly, ovívá Vás příjemní vánek vanoucí od vody, ze
všech stran voní jídlo připravované přímo na ulici a měsíc
se odráží v poklidné jezerní hladině. Sedíme na břehu pod

Freddieho sochou, nohy si máčíme ve vodě a pozorujeme
fanoušky kladoucí svíčky k Freddieho nohám. Na úplný
závěr dne se všichni sešli na . Sedí,
klábosí a užívají si krásné letní noci u nasvícené sochy.
Poslední rozloučení s Norbertem a Pheobem a míříme
zcela vyčerpáni zážitky i teplým počasím do spacáků.

V Montreux jsme se zdrželi ještě další dva dny. Nechtělo
se nám pryč. Strávili jsme je nakupováním v místním
Queen krámku, koupáním v průzračně čistém a teplém
jezeře a především kocháním se ze zdejší přírody.
Vystoupali jsme vysoko nad město a pozorovali jak
dokonalé je spojení modrého jezera, šedivých hor a
zelených pastvin. Až na vrchol nejbližší obrovské hory se
dá vystoupat horským vláčkem. Naskytne se Vám pohled,
na který jen tak nezapomenete. Tohle místo jsme si
zamilovali. Stejně jako Queen. Freddie často zval své
přátele k návštěvě Montreux, říkával:

I v roce 2006 se budou v Montreux slavit Freddieho
narozeniny. Protože by Freddie letos oslavil kulatou
šedesátku, bude tentokrát oslava dvojnásobná a bude
rozhodně stát za to. Letošní Freddie Mercury Memorial
Day se konná 1. a 2. září. Pořadatelé zatím nezveřejnili
program, ale podle všeho se máme opravu na co těšit.
Bližší informace hledejte na webu FC Tornádo Queen
nebo www.montreuxmusic.com.

Návštěvu města hudby a především Freddie Mercuryho
Vám rozhodně doporučujeme!

The Show Must Go On -
pocta Queen

světelnou show

argentinský revival
DSR

půlnočním setkání

Večerní světelná a hudební show

Montreux -AKind Of Magic

„Jestli chcete mít
mír v duši, přijeďte do Montreux!“
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