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Úžasné odbobí znovuzrození Královny, dvou turné a nové desky se zdá být minulostí. Pevně však věříme, že 
ne příliš vzdálená budoucnost přinese opět novinky, ze kterých se budeme radovat tak jako z těch v minulých 
letech. Rok 2009 byl rokem klidným, bilančním a časem, kdy se Brian a Roger věnovali svým projektům, přesto se 
objevilo spoustu zajímavých témat, o kterých jsme se rozepsali na stránkách  tohoto vydání Rudého Speciálu. Pro 
český fan club byl uplynulý rok především ve znamení návratu Vzpomínky na Queen, která se v roce předešlém 
lehce odmlčela. Rozrostli jsme se i na Slovensko a úzká spolupráce s QueenFans.sk zdá se být velmi pozitivní. 
Nejdůležitější událostí byla nakonec původně ne příliš zásadní práce na zboží pro kubový obchod.

Brian inspirací i sudím

Velkou láskou Briana Maye jsou 3D fotografie. Tato 
jeho záliba je, na rozdíl od zachraňování zvířecí říše, 
velmi dobře přijímána fanoušky. Už mnoho z nás se díky 
Brianovi začalo o prostorové obrázky zajímat či je do-
konce vytvářet. Ani my jsme nezůstali tomuto fenoménu 
ušetřeni a pro klubový shop jsme připravili  tři 3D pohled-
nice s tématikou Queen. Výsledek se povedl a líbil se 
fanouškům nejen u nás a na Slovensku, ale i v Německu, 
kde jsme pohlednice prodávali na tamní convention. 
To jsme ovšem ještě netušili, že se dočkáme uznaní 
nejvyššího, přímo od Briana. 
 
Tváří v tvář ve Stuttgartu

Z dopisu Sandry Ralfs, německé fanynky: „Stalo se to 13. 
listopadu 2009. Brian přislíbil osobně účast na benefičním 
představení WWRY ve Stuttgartu. Poté, co jsme se dozvěděli, 
kde bude po přestavení nocovat, čekali jsme na něj v ho-
telové hale. Uběhlo pět hodin, když konečně dorazil. Byl 
velmi přátelský a vše, co jste mu strčili pod nos, podepsal a 
vyměnil si s námi pár slov. Já jsem si nechala podepsat 3D 
brýle, které byly u jeho knihy Village Lost And Found, a měla 
pro něj zvláštní dárek! Tři 3D pohlednice, které jsem koupila 
od českého fan clubu, jsem vtiskla Brianovi do ruky. ‚Oh, co je 
to?´ zeptal se Brian. Vzal pohlednice, každou si prohlédl s 3D 
brýlemi a byl tak ohromený, že je ukázal své asistentce Claře. Ta se usmála a řekla: ,Ach ano, to je Brian May z Queen!´ 
Prozradila jsem, že pohlednice pocházejí z českého fan clubu. Bože, byla jsem nervózní. Brian požádal o podrobnosti, 
jestli pohledy byly vyrobeny pro něj nebo obecně pro veřejnost. Samozřejmě jsem mu nemohla říct, že pohledy jsou 
na prodej a nebyly vytvořeny jen pro něj, tak jsem zvolila neutrální odpověď: ,To je pro tebe´. Jaký krásný okamžik! 
Brian dodal, že má z pohledů velkou radost, ještě jednou mi poděkoval a slíbil, že je zveřejní na své homepage. WOW!  
,Bylo skvělé, tě zase vidět,´ nedokázala jsem zadržet své city a směla jsem ho znovu obejmout a políbit na obě tváře.”

Proč Brian nakonec pohlednice na svůj web neumístil, nevíme. Možná se s nimi nechtěl dělit, když byly „jen pro 
něj”. Rozhodně jsou pro nás jeho slova velkým oceněním a velkou motivací do další práce. Díky Briane!  ■

■ Karel Lehner

Trojrozměrný rok 2009
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„Není to manželství, ale zatraceně dobrá aférka,“ 
vystihl Brian v  časopisu Record Collector spojenec-
tví členů Queen a zpěváka Paula Rodgerse. Královští 
rockeři po boku frontmana kapel Free a Bad Compa-
ny hudebně i fyzicky pookřáli a – zejména v Rogero-
vě  případě – chytili druhou skladatelskou mízu. Na 
rozdíl od „cover-pletek“  s chlapeckou formací Five 
nebo s Britney Spears navíc tento flirt nezpůsoboval 
vážné rozbroje ve fanouškovské části královské rodi-
ny. Osobitým pěveckým projevem kombinovaným 
s úctou k rockovému majestátu si Paul získal sympatie 
mnoha příznivců. „Byl jsem mile překvapen, když jsem 
na sólových koncertech zjistil, že první řady okupují lidé 
v tričkách s nápisy Queen,“ říká zpěvák přezdívaný »The 
Voice«. I pro něj hudební partnerství se zakládajícími 

Konec blues-rockové
■ Martin Kubičíkaférky

Jsou věci, o kterých se v královské rodině 
nemluví. To svého času platilo o vlažně 
přijímaném albu Hot Space, o Freddieho 
vážném onemocnění nebo naposledy o kon-
ci projektu Queen + Paul Rodgers. Že se 
cesty rockerského tria rozcházejí, se fanoušci 
dozvěděli za podivných okolností pět měsíců 
po kosmickém turné. Sami zástupci rockové-
ho impéria se však k rozpadu poprvé vyjádřili 
až na konci roku 2009.
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rita Nelsona Mandely, určitě se bránit nebudu. Ale mys-
lím, že jsme v podstatě u konce.“ Transkript rozhovoru se 
záhy objevil v informačním servisu na Brianově webu 
a většina světových médií jej převzala jako oficiální 
zprávu. „Queen se rozpadli podruhé, Paul Rodgers kon-
čí,“ křičely titulky periodik, které vůbec nereflektovaly 
upozornění v  záhlaví stránky, že kytarista nemá plný 
přehled o zveřejňovaných novinkách. Netečné zůsta-
ly i vůči následnému vyjádření Paulových zástupců, 
již zpěvákova slova mírnili diplomatickým konstato-
váním, že kapela pouze nekoncertuje. Naproti tomu 
management Queen zarytě mlčel a s  nimi i Brian 
a Roger. Bubeník se v  tradičním video-poselství ofi-
ciálnímu fanklubu jen zmínil o finišujících přípravách 
nového DVD se záznamem charkovského koncertu. 
Pohříchu to byla jediná slova, která královští rockeři 
ztratili o dítěti, jež přišlo na svět 15. června a dostalo 
jméno Live In Ukraine. Ve srovnání se starším bratříč-
kem The Cosmos Rocks, o jehož porodu se Brian roze-
pisoval v  soapboxu a kterému management založil 
vlastní fanklub, se s ním zacházelo téměř jako s vydě-
děncem. Přidá-li se k tomu opět chatrná propagace ze 
strany EMI, není divu, že ani tento titul nepřinesl roc-
kerskému triu vytoužený komerční úspěch.

Why Don’t We Try Again?

„Právě to byl jeden z důvodů, proč to zabalit,“ myslí si 
Zeidler. „Vezměte si The Cosmos Rocks – žádná jiná řado-
vá deska z diskografie Queen se neprodávala tak špatně,“ 
připomíná bilanci studiového alba, jehož se do konce 

členy Královny, které 
začalo fungovat v  lis-
topadu 2004, zname-
nalo něco mimořád-
ného. „Nedávno nám 
Paul prozradil, že tak 
dlouho spolupraco-
val naposledy s  Free,“ 
pochvalovali si Brian 
a  Roger před startem 
kosmického turné.

„…the very end of 
a long voyage…“

Po jeho skončení 
se však mezi fanouš-
ky tradičně rozho-
řely vášnivé diskuse 
o tom, zda spolu bude 
rockerské trio randit 
i nadále. Zdrojem filo-
sofování se tentokrát 
stala mnohoznačná 
poznámka v  Brianově 
soapboxu. „The very 
end of a long voyage,“ 
napsal kytarista na 
svých stránkách před 
závěrečným koncer-
tem v  Riu. Den nato 
se na internetu vyro-
jily první „zaručené“ 
zprávy o tom, že je 
blues-rocková afér-
ka u konce. „Nevím, 
jak na to mohl někdo 
přijít,“ stěžoval si Bri-
an v  prosincovém 

zápisku. „Já, Roger ani Paul jsme ještě žádné rozhod-
nutí stran budoucnosti neudělali.“ Napětí však zmítalo 
nejen fanoušky, ale i doprovodnými muzikanty. „Nikdy 
nevíme, jestli zrovna tohle turné není poslední,“ přiznal 
klávesista Spike Edney v  interview pro web Queen-
Concerts.com. „Doufám, že budeme ještě minimálně 
další rok hrát,“ hořekoval baskytarista Danny Miranda 
v  rozhovoru s  fotoreportérem Thomasem Zeidlerem. 
„Přirozeně i já jsem nesmírně rád, když nemusím každý 
druhý den balit kufr. Ale týden po skončení turné začnu 
bušit hlavou do zdi a ptát se, kdy už zase budeme hrát.“ 
Nejmladší člen doprovodného bandu testoval odol-
nost zdí svého příbytku až do 1. května, kdy se k dal-
ší spolupráci vyjádřil Paul. Jeho slova však Dannymu 
zavdala příčinu, aby v bědování pokračoval.

Kdo mlčí, (ne)souhlasí

„Máme za sebou dvě turné, vydali jsme studiové al-
bum a myslím, že jsme tak trochu na odchodu,“ řekl »The 
Voice« rádiu VH1 Classic. „Samozřejmě, pokud bude 
v  budoucnu příležitost zahrát si na nějaké akci typu cha-
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roku 2008  prodalo zhruba půl miliónu kopií. Nejen 
Brian s Rogerem, ale i Paul byl zvyklý vídat v osobních 
statistikách mnohem vyšší čísla. „Komerční úspěch mě 
nezajímá, když vím, že jsme ze sebe vydali to nejlepší,“ 
opakoval přesto zpěvák, jenž za svou dosavadní kari-
éru prodal víc než devadesát miliónů nosičů. „A já jsem 
opravdu hrdý na to, co jsme společně dokázali.“ Proč se 
ale tedy nechce dál hřát pod křídly královského féni-
xe? „Asi pochopil, že ho spousta fanoušků Queen bere 
jen jako doplněk Briana a Rogera,“ domnívá se Martin 
alias »Mr. Scully«, skalní fanoušek z Plzně. „I během loň-
ského turné se navenek stále usmíval, ale když jsem ho 
viděl třeba odjíždět v autě nebo na koncertu v nějakém 
nestřeženém momentu, tak byl velmi zachmuřený.“ 
Někdy však měl »The Voice« k  zasmušilosti skutečně 
důvod. „Já taky nepovažuju některé Paulovy skladby 
za vyložené skvosty, ale aby diváci při tiché akustické 
Seagull telefonovali a nadšeně sdělovali přátelům, jak 
si před chvílí skoro sáhli na Briana, to mi přišlo vůči Pau-
lovi extrémně neslušné,“ ošívá se »Scully« při vzpomín-
ce na loňský koncert v  Miláně. Fanoušci Queen jsou 
ale ti úplně poslední, na koho by si zpěvák dle svých 
slov stěžoval: „Dostal jsem spoustu fantastických mailů 
od mladých lidí, kteří se už vzdali myšlenky, že by viděli 
Královnu naživo. Jejich nádherná slova mi vehnaly slzy 
do očí,“ svěřil se serveru Billboard.com. Zbývá tedy 
poslední možnost, o níž si fanoušci čile šuškali, a to, 
že za rozpadem stojí ochladlé vztahy hlavních aktérů.

The Untold Story

„Na tuhle spolupráci mám jen 
dobré vzpomínky,“ odmítá Paul, jenž 
počátkem listopadu slavnostně 
převzal ocenění Klasický skladatel, 
udělované britským hudebním 
magazínem Classic Rock. Ceremo-
niálu v  londýnském hotelu Park 
Lane se zúčastnil také Brian, spo-
lečnou fotku dvou parťáků byste 
však stěží pohledali. „Patrně na 
těch spekulacích o špatných vztazích 
přece jen něco bude,“ říkal si Zeidler, 
kterému o týden později vše potvr-
dil Roger. „Kapitola Queen + Paul 
Rodgers definitivně skončila,“ pro-
lomil bubeník v  deníku Österreich 
několikaměsíční mlčení. „Pokud jde 
o mě, tak v přátelské rovině, ale Brian 
a Paul měli nějaké neshody.“ Detaily 
si nechal pro sebe. „Řekl bych, že 
problém tkvěl v  tom, že oba chtěli 
šéfovat kapele, což se Brianovi jistě 
nelíbilo,“ přemítá Zeidler. Majitel 
Rudého speciálu dostal šanci objas-
nit celou věc v interview pro BBC 6. 
Stejně jako Roger však odmítl prát 
špinavé prádlo na veřejnosti. „Paul 
se potřeboval vrátit ke své kariéře. 
Byla by svým způsobem tragédie, 
kdyby se odcizil vlastní historii,“ zdů-
vodnil Brian rozpad hvězdné for-

mace. „Je dobře, že jsme se to rozhodli v této fázi zasta-
vit. Bylo to velmi, velmi dobré a produktivní období. Ale 
nebylo to manželství.“

Ano, byla to aférka. A podobně jako všechny roz-
padlé vztahy, i ten hudební se nejlépe léčí vztahem 
novým. Zatímco v Paulově případě se ukázalo, že 
stará láska nerezaví, a v červnu vyrazil na turné s Bad 
Company, královští rockeři už v květnu zahájili námlu-
vy s finalistou pěvecké soutěže America Idol Adamem 
Lambertem. „Má skvělý, až hrůzu nahánějící hlas,“ chválí 
Roger mladíka, s nímž si ve zmíněné show střihli opus 
We Are The Champions. Bude této aférce přáno?                 ■ 
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Klidně v  tom hledejte patrio-
tismus. Pravdou ale je, že první 
pražský koncert Queen + Paul 
Rodgers nesl punc ojedinělosti 
jak v  očích fanoušků, tak kapely. 
Lístky na vystoupení ve vyso-
čanské hale, tehdy ještě známé 
jako  Sazka Aréna, zmizely z  ter-
minálů během devíti dnů, inter-
netový prodej museli pořadatelé 
ukončit dokonce už po osmačty-
řiceti hodinách. „To je poprvé, co 
doopravdy vidíme, že duch Queen 
stále žije,“ vyznal se Brian bezmála 
šestnáctitisícovému davu, v němž 
ho zaujaly červené balónky srd-
cového tvaru. „Napadlo mě, že 
bychom je mohli nafouknout při 
Love Of My Life. Mělo to být gesto, 
jímž jsem chtěl říci, že pro mě – nás 
všechny – Queen pořád něco zna-
menají,“ vypráví Michal Kluch. 
Pražská show evidentně hodně 
znamenala i pro Paula, který ji na 
svém webu zařadil mezi highligh-
ty roku 2005.

Greatest gigs
2004 - 2008
Ačkoli se jejich vyjádření stran ukončení spolupráce 
různí, na jedné věci se Brian, Roger a Paul shodnou – 
společné čtyřleté pouti rozhodně nelitují. „Podnikli 
jsme toho opravdu moc a zažili jsme řadu nádherných 
momentů,“ řekl Brian časopisu Mojo. Naše redakce 
se pokusila dát dohromady deset těch nejzajímavěj-
ších…

10.
UK HALL OF FAME, HACKNEY 

EMPIRE, LONDÝN, 11. 11. 2004

Měla to být další z  mnoha ceremo-
nií, na níž budou bilancovat zlatou 
éru. Brian s Rogerem ale při uvádění 
do Britské hudební síně slávy zahájili 
éru novou. „Přivítejte, prosím, s  námi 
našeho hrdinu a zároveň přítele – pana 
Paula Rodgerse!“ uvedl kytarista zpě-
váka, který svou úlohu speciálního 
hosta naplnil v  pravém slova smys-
lu. Od úvodních tónů We Will Rock 
You bylo »The Voice« plné pódium 
a  vým výkonem uhranul nejen svoje 
spoluhráče, ale i vestoje aplaudují-
cí obecenstvo. „A taky ostatní hosty 
v  čele s  Madonnou,“ doplňuje Paulova 
žena Cynthia. „Všichni říkali, že by ti tři 
měli společně něco podniknout.“ Měsíc 
nato Roger v německé televizi pořa-
du  Wetten, das..? oznámil zrod Queen 
+ Paul Rodgers.

9.
SAZKA ARÉNA,

PRAHA,
ČESKÁ REPUBLIKA,

16. 4. 2005
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Na začátku letošního roku redak-
toři časopisu Classic Rock pro-
zkoumávali Paulovu diskografii ve 
snaze najít jeho nejlepší vokální 
vystoupení. „Jenže z  toho neexis-
tuje žádný záznam,“ ukončil »The 
Voice« jejich sisyfovskou práci. 
„Mým dosavadním pěveckým 
vrcholem byla The Show Must Go 
On ve Vancouveru 2006.“ Nahrávka 
z koncertu v Paulově kanadském 
domově nekoluje dokonce ani 
mezi fanoušky a protřelými sbě-
rateli Queen. Zlatý hřeb severo-
amerického turné, jejž sledovalo 
vyprodané Pacific Coliseum, dnes 
připomínají pouze fotky a ama-
térská videa na serveru YouTube.
com. Záběry v  sombreru bubnu-
jícího Rogera, doprovázeného 
v týchž kloboucích tančícím ban-
dem, a fragmenty z hendrixovské 
Red House však svědčí o skvělé 
náladě v kapele a hodně pokroči-
lé sehranosti rockerského tria.

7.
THE 46664 CONCERT,
HYDE PARK, LONDÝN,

VELKÁ BRITÁNIE, 27. 6. 2008

Malý kvíz: kdy naposledy jste si v novi-
nách přečetli, že „Queen si ukradli celou 
show pro sebe!“? Pokud jste tipovali, že 
v červenci 1985 po Live Aid, neuhádli 
jste. Výrok pochází z recenze na loňský 
narozeninový piknik Nelsona Mandely. 
Annie Lennox na oslavě »Madibových« 
devadesátin zaujala svým agitačním 
výstupem, s  rozedmou plic zápolící 
Amy Winehouse dojala pěveckým 
výkonem, ale Queen + Paul Rodgers 
v  pořadí šestý 46664 koncert zcela 
ovládli. Publikum v  londýnském Hyde 
Parku si omotali kolem prstu výběro-
vým setlistem, jenž vygradoval šlág-
rem All Right Now . „Ještě nikdy jsem 
neviděl na nějaké akci zpívat takhle 
unisono padesát tisíc lidí. To vážně bralo 
dech,“ komentoval reportér BBC Gene-
vieve Hassan epilog dobročinné show, 
kterou přenášely televize do mnoha 
zemí.

8.
PACIFIC COLISEUM, VANCOUVER,

KANADA, 13. 4. 2006
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6.
BRIXTON ACADEMY,

LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE, 28. 3. 2005

Kdo na vlastní oči zhlédnul vystoupení ve slavném 
londýnském sále, musel mít dvojnásobné štěstí. Jed-
nak ve speciální loterii o vstupenky, organizovanou 
oficiálním fanklubem, a jednak v tom, že se stal svěd-
kem opravdu nevšední koncertní premiéry. „Absolutně 
jsme neměli tušení, co se vlastně stane – jaký bude setlist, 
kdo co bude zpívat nebo jestli se koncert vůbec uskuteč-
ní,“ chvěje se »Scully« při vzpomínkách na show, jež se 
změnila v experimentální divadlo. „’39!“ křikl fanoušek 
na Briana před akustickým setem a kytarista – přestože 
balada nefigurovala v setlistu – mu přání bez většího 
otálení splnil. Ostatně, nic jiného si čtyři a půl tisíce 
diváků za svůj výkon ani nezasloužilo. „S přibývajícím 
časem byli stále divočejší a divočejší,“ žasnul Spike, kte-
rého překvapila především věková skladba publika. 
„Osmdesát procent z nich nezažilo poslední turné Queen, 
ale zpívali stejně nadšeně a plakali stejně upřímně jako 
lidé před dvaceti lety.“

„Byl tu někdo včera?“ zeptal se Bri-
an na druhé show v tokijské hale. 
„Yes!“ zahřmělo sborově publi-
kum. „Aha, všichni, O.K.!“ zavtipko-
val kytarista. Návrat královských 
rockerů na japonská pódia se 
v  zemi vycházejícího slunce pro-
měnil v  celospolečenskou udá-
lost. Beznadějně vyprodanými 
koncerty Queen + Paul Rodgers 
žili oddaní fanoušci i řadová veřej-
nost, která čtvrteční vystoupení 
sledovala prostřednictvím televi-
ze. „Je to fantastické, jsem opravdu 
naměkko,“ třásl se hlas dojatému 
Rogerovi. Emoce cloumaly rov-
něž publikem – smích, křik a pláč 
doprovázely především regionál-
ní hity I Was Born To Love You a Teo 
Torriatte. Plusové body si za kon-
cert, jenž později vyšel na DVD 
pod symbolickým názvem Super 
Live In Japan, odnesl i »The Voi-
ce«. Od organizátorů si vysloužil 
pozvání na populární festival 
UDO, čtenáři časopisu Player 
Magazine ho v letech 2005 a 2006 
zvolili Nejlepším zpěvákem roku.

5.
SAITAMA SUPER ARENA,

TOKIO, JAPONSKO, 27. 10. 2005
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„Italští fanoušci byli neuvěřitelní a všechny koncer-
ty v  jejich zemi měly zvláštní příchuť,“ rekapituloval 
Spike po skončení turné 2005. Z kvarteta vystou-
pení na Apeninském poloostrově však jednoznač-
ně vyčnívala show v římské Palalottomatice. Histo-
ricky první návštěva královského fénixe ve „věčném 
městě“ se přitom málem omezila na prohlížení sta-
rověkých památek. „Do Říma jsme dorazili jen pár 
hodin poté, co zemřel papež,“ vybavuje si klávesista, 
„a policie po nás chtěla, abychom – jako výraz úcty – 
vystoupení zrušili.“ Kapela se ovšem rozhodla vzdát 
hold svatému otci po svém a před koncertem za 
něj držela minutu ticha. „Love Of My Life jsem pak 
věnoval všem našim blízkým, kteří tu už s  námi ne-
jsou,“ vzpomíná Brian. „Udělali jsme, co jsme považo-
vali za správné, a myslím, že jsme tím nikomu neub-
lížili.“ Diváci to cítili stejně – věrni mottu, že show 
musí pokračovat, po úvodní pietě přeorientovali 
svoje myšlenky na koncert a ukázali, proč Itálie pla-
tí za hlavní fanouškovskou baštu v Evropě.

3.
HYDE PARK, LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE, 15. 7. 2005

Hudebníci míní, teroristé bohužel mění. Den před plánovaným open-air vystoupením v londýnském Hyde Parku, 
otřásla hlavním městem Velké Británie série výbuchů, které si vyžádaly víc než pět desítek obětí a stovky zra-
něných. Kapela, již zpráva o tragické události zastihla na letišti v Kolíně nad Rýnem, okamžitě koncert o týden 
odložila. „Cítíme, že se sluší poděkovat londýnským záchranným složkám za to, jak výjimečně reagovaly na vzniklou 
situaci,“ zdůvodňovalo rockerské trio svůj krok v tiskovém prohlášení. Novodobé hrdiny podarovalo šesti tisíci 
vstupenkami, přímo na show jim pak věnovalo závěrečnou We Are The Champions. „Na to, jak se během ní na obra-
zovkách promítaly záběry záchranářů, nikdy nezapomenu,“ běhá Spikeovi mráz po zádech, „Stejně tak na Imagine, 
kterou jsme předtím vůbec nezkoušeli.“ Reakci šedesátitisícového publika na filosofický vrchol akustického setu, při 
němž se Brian, Roger a Paul podělili o pěvecký part, najdeme na DVD Return Of The Champions.

4.
PALALOTTOMATICA, ŘÍM, ITÁLIE, 4. 4. 2005
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2.
ESTADIO VELÉZ SÁRSFIELD,

BUENOS AIRES, ARGENTINA, 21. 11. 2008

Po celém světě jsou Queen považováni za hudeb-
ní legendy, v  jedné zemi však mají božský status – 
v Argentině. Když na konci loňského listopadu »The 
Voice« přivezl královské rockery do Buenos Aires, pro-
pukla v zemi nefalšovaná queenmánie. Fanoušci pro-
následovali hlavní protagonisty doslova na každém 
rohu. Pokud se jim zrovna nelepili na okna limuzín 
či nepřešlapovali u bran hotelu, dychtivě ladili tele-
vizní stanice, jež přenášely tiskovou konferenci nebo 
samotný koncert. Ti nejšťastnější, kterým se podařilo 
sehnat lístky na vystoupení ve fotbalovém chrámu 
Veléz Sarsfield, se toužili ke svým idolům co nejvíce 
přiblížit. „Přátelé, udělejte, prosím, krok zpět, aby se niko-
mu nic nestalo,“ uklidňoval je Brian po I Want To Break 
Free. Publikum se mohlo zbláznit především během 
přídavku, který kapela odehrála v argentinských fot-
balových dresech. „Freddie applauds you!“ hlásal jeden 
z transparentů v obecenstvu. Na konci roku Queen + 
Paul Rodgers opanovali v argentinském Rolling Stone 
všechny prestižní ankety – od alba roku přes nejlepší 
koncert až po největší comeback…

1.
LIFE MUST GO ON!, NÁMĚSTÍ SVOBODY, CHARKOV, UKRAJINA, 12. 9. 2008

Koncertografie Queen je plná vystoupení, která se stala ikonami turné. Charitativní show Life Must Go On! v ukra-
jinském Charkově se ovšem zařadila nejen mezi symboly The Cosmos Rocks Tour 2008, ale i celé éry Queen + Paul 
Rodgers. „Byla to skvělá noc,“ přivírá Danny oči, „kdo tam nebyl, neuvěří.“ Kapela přilákala na druhé nejrozlehlejší 
náměstí v Evropě tři sta padesát tisíc lidí a v přímém přenosu, který sledovalo deset miliónů televizních diváků, 
ukázala, jak se hraje zadarmo. V pětistupňové zimě oblažila nadšené Ukrajince největšími šlágry i třemi kosmic-
kými premiérami. „Neumím si představit lepší způsob, jak zahájit turné!“ rozplýval se Paul po téměř tříhodinovém 
vystoupení, jehož filmový záznam Live In Ukraine získal na rakouském festivalu Rockinʼ Movies ocenění Grand 
Prix Štýrska. Žádná trofej však nepřebije životní zážitek, jejž koncert přinesl královským rockerům. „Bylo to jedno 
z těch neopakovatelných vystoupení, která předčila naše očekávání,“ líčí Brian. „Tuhle noc a tohle publikum si budu 
pamatovat do konce života,“ souhlasí Roger.
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Rozchod zakládajících členů Queen a »The 
Voice« znamenal pro řadu fanoušků velkou 
ránu. Jejich obavy ze sníženého přídělu ži-
vých vystoupení a nového materiálu s králov-
skou pečetí však rozprášila zpráva o tom, že 
se Roger Taylor chystá obnovit svou sólovou 
kariéru. Ještě do konce roku bubeník Queen 
oblažil věrné příznivce singlem The Unblin-
king Eye (Everything Is Broken), který je pouze 
začátkem jedné velké cesty. Na jejím konci 
má být nové album a speciální britské turné!

V porovnání s tím předchozím připomínal rok 2009 
z  pohledu fanoušků Queen jednu velkou okurkovou 
sezónu. Produkty vyvážené rockovým impériem se 
často předháněly v  tuctovitosti či bizarnosti. Stačí si 
vzpomenout na počítačovou hru Lego Rock Band, 
obdobu populárního Guitar Hero stylizovanou do 
hávu známé stavebnice, vydanou na konci listopadu. 
„Je to opravdu příšerná hra,“ uznává Roger, „ale moje 
figurka prý vypadá jako Brad Pitt – s tím dokážu žít.“ S čím 
se ale královský bubeník nedokáže smířit, je pohled na 
prach ulpívající na jeho bicí soustavě. I proto s díky při-
jal nabídku Spikea Edneyho a jen měsíc po skončení 

kosmického turné vystoupil v londýnském klubu indi-
gO2 jako speciální host klávesistova SAS Bandu.

Father To Son

„Roger svůj věk nezapře, hlasově už to není, co bývalo, 
ale má pořád příjemnou kombinaci chrapláku a falze-
ta,“ hodnotí »Scully«, který i tentokrát byl bubeníkovi 
v patách. Na vlastní oči tak zhlédl jeho autorskou inter-
pretaci Cosmos Rockinʼ i společnou premiéru se synem 
Rufusem na jednom pódiu. „Masakr setlist, který asi už 
nikdy v životě neuslyšíme,“ uvědomuje si západočes-
ký sběratel výstup okořeněný bubenickým duetem 
Taylorových ve We Will Rock You. „Na bicích je Roger 
samozřejmě pořád špička, tam se jeho věk naštěstí nijak 
neprojevil,“ libuje si »Scully«. Ani on však v  lednovém 
výstupu nespatřoval předzvěst renesance sólové drá-
hy. „Strávím teď nějaký čas shromažďováním materiálu, 
který jsem za ta léta natočil, s tím, že bych z něj sestavil 
plnohodnotné album,“ rozjásal Roger z videozáznamu 
účastníky březnového srazu oficiálního fanklubu. Že 
je v hledání opravdu důkladný, se mohli přesvědčit 
v srpnu, kdy na internetu vyhlásil dražbu starých pře-

No More Fun!

■ Martin Kubičík
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pravních boxů, na něž narazil 
během pátrání po ztracených 
klenotech. „Do zářijové uzávěr-
ky jsme jich prodali celkem pat-
náct,“ říká Jacky Smith, jež měla 
webovou aukci na starosti.

Sail Away Sweet Geldof

Do budoucna by už podob-
né akce měly probíhat skrze 
Rogerovy původní stránky. 
„Dlouho jsem se zdráhal, ale 
teď už cítím, že uzrál čas k tomu, 
zřídit si vlastní web,“ vytyčil si 
bubeník další cíl. V  kyberpro-
storu však do konce roku neza-
kotvil a namísto internetových rozvířil spíš vody ve 
Středozemním moři – v červnu opanoval prominent-
ní jachtařský závod poblíž ostrova Ibiza, když se svou 
lodí Tiger Lily porazil mj. i sira Boba Geldofa. Poslední 
předsevzetí už Roger beze zbytku dodržel: „Chci taky 
pracovat na nové muzice. Momentálně prožívám ‚skla-
datelské‘ období.“ S konkrétním výsledkem jeho práce 
ve studiu se jako jeden z prvních seznámil Thomas Zei-
dler, a to na setkání s novináři, které EMI uspořádala 6. 
listopadu v Londýně. „Nějaké zvěsti kolovaly, ale všichni 
jsme byli překvapeni, že s tím Roger přišel tak brzy,“ popi-
suje rakouský fotoreportér svoje pocity, když bubeník 
v hotelu Mandarin Oriental oznámil, že po dlouhých 
deseti letech vydá původní sólový singl. „Je pro něj 
jednodušší obnovit vlastní kariéru, než čekat rok na další 
session pod hlavičkou Queen,“ soudí Zeidler.

Od desíti k šesti

Roger se s  myšlenkou, přizvat k  natáčení Briana, 
ale rozloučil i z jiného důvodu – pracoval totiž na pís-
ni spadající do kategorie politických protestsongů, 
které vždy pojímal jako vel-
mi osobní záležitost. „Dnešní 
hudba je tak uhlazená, lesk-
lá a předvídatelná, že jsme 
zapomněli taky zkusit jejím 
prostřednictvím něco sdělit,“ 
stěžuje si Roger v  otevřeném 
dopise, jejž Královnin web 
zveřejnil týden před vydáním 
očekávaného songu. „Stárnu 
a stejně jako každý mám prá-
vo říct něco o ‚kontrole‘, které 
jsme vystaveni, a bezmoci 
s  tím něco udělat,“ objasňuje 
bubeník hlavní téma víc než 
šestiminutové písně nazvané 
The Unblinking Eye (Everthing 
Is Broken). „Původní verze měla 
neskutečných deset minut,“ 
prozradil hudební inženýr 
a producent Joshua Macrae. 
Společně s  audiozáznamem 

v pondělí 23. listopadu zveřej-
nil oficiální web Queen také 
doprovodný videoklip, který 
Roger se štábem dokončil jen 
o tři dny dříve. „Hudebně při-
pomíná jeho tvorbu pro Queen 
a sólové počiny zkraje devade-
sátých let – duchaplné texty, 
surový hlas, k tomu dobrý cit 
pro melodii a produkci. Ať už 
se o politiku zajímáte, nebo ne, 
‚The Unblinking Eye‘ dokazuje, 
že Roger Taylor je zase jednou ve 
skvělé formě. A už jen proto stojí 
za to, si ji poslechnout,“ nešetřil 
recenzent Floris Stoter chválou 
na portálu Altsounds.com.

Roger? Ne, Taylor!

Nejmilejšího komplimentu se Rogerovi dostalo od 
samotných fanoušků, jejichž kladná odezva ho přimě-
la vydat The Unblinking Eye také na zvukovém nosiči. 
CD se singlovou a instrumentální verzí, pojmenova-
nou Almost Completely Nude, a již zmíněným video-
klipem má však být jen začátek velkých hudebních 
radovánek, které bubeník pro královské příznivce 
chystá. „Zatím mám hotový jeden song, příští rok ho 
bude následovat album stejného názvu,“ cituje Rogera 
francouzský Rolling Stone v úvodním čísle roku 2010. 
Ani tím výčet jeho plánů pro následujících dvanáct 
měsíců nekončí. Účast na soukromé party multimilio-
náře Hugha Slonea, kde se představil po boku Rogera 
Daltreye jako host SAS Bandu, v červnu odstartovaly 
spekulace o spolupráci se zakládajícím členem The 
Who. Královský rocker má však v merku projekt s jiným 
svým jmenovcem. „Přemýšlel jsem o tom, že bych vyra-
zil na takové malé rock’n’rollové turné po Británii s Tay-
lorem Hawkinsem z Foo Fighters,“ rozpovídal se Roger 

v  listopadu na stanici  BBC 
Radio 2. „Mám ho moc rád, je 
jako můj pokrevní bratr! Věřím, 
že bychom si spolu užili spoustu 
legrace! Neustále se o tom baví-
me. Snad se to podaří někdy 
v příštím roce.“

Vydechnout nenechává 
ani kudrnatého spoluhrá-
če z Queen a vytrvale ho 
ponouká k  dalším rockovým 
tažením. „Rozhodně neod-
cházíme do důchodu,“ ujišťuje 
Roger v  rozhovoru pro list 
Österreich. „V brzké době by 
se mohlo uskutečnit další turné 
Queen. Já i Brian bychom se na 
něm pravděpodobně ujali zpě-
vu a občas by nám z  projekč-
ního plátna vypomohl Fred-
die…“                                     ■
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V první den roku 2010 zasáhla svět Queen 
smutná zpráva – ve  věku šedesáti let podlehl 
rakovině Jim Hutton, poslední partner Fred-
die Mercuryho. Zemřel v rodném Irsku, kam 
se odstěhoval po zpěvákově smrti. Já v Irsku 
žila posledních několik let a měla to štěstí 
Jima osobně poznat. Tady je můj příběh .

Když jsem ho před téměř deseti lety potkala popr-
vé, byla jsem z  toho nervozní, ale protože se choval 
tolik bezprostředně, za chvíli si získal mé srdce. Smál 
se podobně jako Freddie a vůbec pochytal od něho 
plno zlozvyků. Kouřil a pil, smál se tomu, co řekl, a rád 
se jen tak bavil, zatímco já jsem sledovala každý jeho 
sebemenší pohyb jako ostříž. Neuniklo mi vůbec nic. 
Tehdy jsme seděli bok po boku a já na něj chrlila otáz-
ky. On se zdál být mile překvapen a jako by chápal, co 
asi prožívám. Jen tak tiše se pousmíval a připaloval mi 
cigarety jako skutečný gentleman. 

První setkání

Seděli jsme v  baru Spirit Store v  irském Goresb-
ridge, kde zrovna hrála Queen revival kapela. Jim měl 
dobrou náladu, šibalské jiskry mu zářily v očích, bavil 
se skvěle… A pak přišly temnější chvilky, kdy sklonil 
hlavu k zemi a tiše naslouchal hudbě, která se tak hla-
sitě linula prostorem. Obě jeho neteře ho zezadu objí-
maly, aby povzbudily jeho chmury. Byl to zcela vzácný 
moment vnitřního smutku, jenž ho nejspíš tížil tak 
mnohokrát. Všichni kolem věděli, čeho se týká. Když 
jsem šla blíž k pódiu, abych si poslechla hudbu, prošel 

kolem mne. Netušila jsem, co se stane v následujícím 
momentu. Jen jsem se nechala unést emocemi a po 
tvářích mi začaly téct slzy. Pro Freddieho, pro Jima, pro 
všechny lidi, kterým chyběl… Pro nespravedlnost, že  
Freddie už není… Jim se jen otočil a rukou mi setřel 
slzy z tváře. Pak mne popadl za ruku a táhl skrze davy 
lidí zpět ke stolu. Byla to jen chvilka, ale ta se navždy 
zapsala do mého srdce. Jedním slovem mi o sobě řekl, 
jaký je. Byl nesmírně lidský. 

Na návštěvě Jim Hutton

Při druhém setkání jsem měla možnost ho uvítat ve 
vlastním domě v  Carlow. Přijel neočekávaně na náv-
štěvu s jedním z našich přátel. Když se otevřely dveře, 
neviděla jsem ho. Pak ale vystrčil hlavu ze strany dveří 
jako skutečný rošťák a se smíchem se vynořil. Ve dve-
řích mne objal. Jak jsem se v tu chvíli cítila, se nedalo 
popsat slovy. Bylo to něco neuvěřitelného. Jim Hutton 
v mém vlastním domě! Seděli jsme všichni v obývacím 
pokoji, Jim se uvelebil na pohovce, já seděla na zemi 
a vstřebávala jsem ty vzácné momenty, protože jsem 
věděla, jak velice omezený čas s ním mám. Dívali jsme 
se na záznamy klipů s Queen a bavili se o Freddiem, 
jako by byl ve vedlejší místnosti. Bylo to tolik surreál-
ní. Shodli jsme se na tom, že náš nejoblíbenější klip 
je Scandal, a on jen dodal, že Freddiemu se ale moc 
nelíbil, protože se v něm nemohl kreativně vyřádit. 
Pak jsme se bavili o jeho nemoci, o tom, kolik prášků 
musí denně brát, a vysvětloval mi rozdíl mezi AIDS 
a HIV. Namluvili jsme toho tolik a - především - smáli 
jsme se celý večer, téměř všemu. Bylo tak jednodu-
ché podlehnout jeho raráškovskému výrazu ve tváři 

Hutton
a

já
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■ Tereza
Vinopalová

a srdečnému smíchu. Dělal neustále nějaké grimasy 
a zvuky... No prostě nezapomenutelné. Nejvíce jsem 
si ale opět všimla, jak obyčejně krásná duše to je - 
nekomplikovaná a přátelská. Jednou jsem mu poslala 
dopis, kde jsem mu vysvětlovala, jak mne poznamenal 
život s Freddiem. Ale na ten jsem již dávno zapomněla 
raději z hrůzy, že jsem se nějak jeho napsáním ztrapni-
la. Když jsme však Jim a já spočinuli na chodbě našeho 
domu, omluvila jsem se mu za dopis a za to, že jsem 
měla tu drzost mu psát o takových věcech. Nechtěla 
jsem jitřit rány. On se na mě ale jen tiše podíval svý-
ma unavenýma psíma očima a řekl mi, že můj dopis 
byl naprosto fascinující. Pak jsme byli 
vyrušeni třetí osobou a hovor nepo-
kračoval, třebaže jsem měla dojem, že 
chtěl ještě něco dodat. To si ale navždy 
ponese s sebou.

Když jsme se loučili, choval se ke 
mně jako ke staré spřízněné duši. 
Jednoduše mne políbil na rty, což mě 
šokovalo i rozesmálo zároveň. Tím sty-
lem se on loučil. 

Protancovaná noc

Rok se s  rokem minul a já Jima 
občas viděla ve městě, kde jsme oba 
žili, anebo jsem si s ním vyměnila pár 
vzkazů, když jsem potřebovala pora-
dit, jaké pokojové květiny by se mi nej-
lépe hodily do domu, anebo když jsem 
se jen zajímala, jak se má. Několikrát 

jsem se o něm dozvídala od svého přítele, když spolu 
šli na pivo. Jim mu řekl, že jsem skvělá osoba, za kterou 
může být šťastný, ale to si spíše jen dělal zase legraci. 

Pak jsem ho potkala osobně až jednoho večera 
v  nočním klubu, kde byl spolu se svými přáteli. Vět-
šinou trávil čas tím, že seděl někde v  salonku, kouřil 
cigaretu a bavil se s  mladšími děvčaty. Kdekoliv byl, 
slyšeli jste jeho zvonivý hlas a smích. Tu noc mi přítel 
zařídil jeden tanec s ním. Jim zrovna tančil na parke-
tách s nějakou starší ženou a pěkně se v tom vyžíval. 
Kolem pasu měl omotanou mikinu a tančil jak o život. 
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Tak jsem tam jen tak vplula, on se na mě podíval a celý 
rozveselený si mě k sobě přitáhl. Byla to legrace, tančit 
s ním na pomalou píseň. Vím, že jsme vrávorali z jed-
né strany na druhou jako dva blázni a já měla záchvat 
smíchu. Takové zážitky jsou však k  nezaplacení, ať si 
říká kdo chce co chce. Byla to moje noc. Splnilo se mi 
přání, které jsem jednou vyslala do nebe….aby mě 
Freddie přivedl k  těm, které tolik v  životě miloval. To 
proto mi přišlo až nesmírně ojedinělé, že jsem se moh-
la do jeho blízkosti dostat a být jeho přítelem alespoň 
na krátký okamžik. 

Sbohem Jime!

Někdy před rokem a půl jsem se dozvěděla, že Jimo-
vi diagnostikovali rakovinu. Prý u toho plakal, když to 
říkal mému příteli. Tehdy jsem však netušila, jak vážná 
jeho situace je, a proto jsem to vypustila z myšlenek. 
Věřila jsem, že doktoři to nějak podchytí a pomohou 
mu. Viděla jsem ho až o něco později v práci, když při-
šel na snídani. Málem jsem ho za pultem obsloužila, 
ale jelikož jsem si na poslední chvíli uvědomila, že je to 
on, stáhla jsem se do pozadí v šoku. Nevím proč jsem 
se tak zachovala, ale nevěděla jsem co mu říct. Tak moc 
mě jeho vzhled ranil. Byl tolik hubený, jen kost a kůže. 
Jeho tvář se propadla, oči měl plné bolesti, od nosu 
mu vedla hadička k oxygenovému přístroji, který nesl 
na ramenou v brašně, a na hlavě měl malou plátěnou 
čepičku, již nosí děti na pláž. Nemohla jsem uvěřit, že 
tohle je ten Jim, který před půl rokem byl tolik plný 
života a radosti. Chtělo se mi brečet jako nikdy před-
tím.

Chtěla jsem mu popřát hezké Vánoce. Napsala jsem 
mu vzkaz, ale neozval se. A pak jsem dostala hrozné 
zprávy. Jim zemřel a já zmeškala jeho pohřeb. Celý 
večer jsem probrečela nad ztrátou přítele a vinila se 

z toho, že jsem netušila, kdy má přijít 
jeho konec abych mu alespoň mohla 
říct sbohem. Objevil se v mém životě 
rychle a stejně tak rychle odešel. 

Poslední mše

Když jsem mu šla po měsíci na mši 
a navštívila jeho hrob, bylo mi těžce. 
Jeho příbuzní a známí stáli nad ním 
a v  minutě ticha mu sdělovali své 
modlitby. Přinesla jsem mu květináč 
s narcisy, které míval tak rád, a zapáli-
la mu svíčku. Vzduch se ani nepohnul 
a na noční obloze byl měsíc v úplňku, 
všude kolem byla tma a zima, ale já nic 
z toho nevnímala. Tolik jsem ho chtě-
la vidět zase se smát a křepčit kolem 
dokola, s  energií šelmy a šarmem 
bezelstného dítěte. Tolik mi chyběl 
a navždy bude. Vůbec jsem nepochy-
bovala, že byl nyní spolu s tím, kdo na 
něj celou tu dlouhou dobu čekal, ane-
bo alespoň na cestě k němu, směrem 
ke  hvězdám. Ve vzduchu byl klid, jen 

lidé, co ho znali, se odváděli za ruce směrem ke koste-
lu, kde měla být poslední mše na jeho památku. Jako 
by zanikla další hvězda a spadla k zemi. Kdyby jen smrt 
měla nějaký smysl. Kdyby jen život mohl trvat věčně. 

Myslím na něj docela často. Hlavně když jsem nedáv-
no objevila jeho fotografie z dětství, kde byl jako malý 
irský uličník. Viděla jsem fotky jeho milované boxerky, 
jeho dům v Bennekerry, kde si vystavěl spolu s Freddi-
em své hnízdo lásky, viděla jsem jeho životem obitou 
tvář, do které když se jeden podíval, spatřil přítele bez 
přetvářky… A já jen doufám, že všichni, co kdy pozna-
li Freddieho, ponesou v duši i lásku pro Jima, protože 
jsem si uvědomila, jak moc se milovali.                         ■
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Absolute Greatest:
Who Needs You?

■ Jan Srostlík, Martin Kubičík

Jestliže album The Cosmos Rocks si mezi 
fanoušky vysloužilo nálepku „nevlastního 
dítěte“, pak v  případě posledního přírůst-
ku do královské diskografie jde vysloveně o 
potomka „nechtěného“. Vydání kompilace 
Absolute Greatest si vynutila nahrávací spo-
lečnost EMI. Paradoxně, na rozdíl od studio-
vé desky z dílny Queen + Paul Rodgers, která 
i  přes propagaci na světovém turné komerč-
ně propadla, se výběr dávno prověřených 
skladeb setkal s velmi příznivým ohlasem.

„Čím víc, tím líp – ve všem!“ – jak vidno, Freddieho 
legendární výrok z interview, které v roce 1985 poskytl 
nizozemské televizi, i dnes nachází hojné uplatně-
ní. Kromě toho, že se stala vděčnou součástí mnoha 
biografických článků, etablovala se rovněž coby hlav-
ní motto obchodní politiky Queen Productions Ltd. 
Poté, co společnost na konci devadesátých let narušila 

tradici výběrových desek hybridní kompilací Greatest 
Hits III, rozhodla se v listopadu 2008 založit sérii novou. 
„Konečně! – všechny singly Queen, po kterých jste vždy 
toužili!“ lákala na úvodní část čtyřdílné kolekce. Prvot-
ní nadšení skalních fanoušků však opadlo, jakmile si 
prohlédli tracklist. Vyjma jediné nealbové písně nepři-
nášel třináctidiskový box nic nového či ojedinělého. 
Ještě častěji se sousloví „vyhozené peníze“ začalo z řad 
věrných příznivců ozývat letos v červenci. To když QPL 
měsíc po vydání druhého dílu singlové kolekce ozná-
mila, že na podzim nabídne „dvacet opravdu největších 
hitů Queen na jednom CD.“

In The Lap Of The EMI

„Nebyl to náš nápad. Vymyslela si to nahrávací spo-
lečnost,“ smýval Roger vinu z QPL v deníku Österreich. 
„Byla to součást dlouhodobé smlouvy,“ přitakává Zei-
dler, „EMI to mohla vydat s  jejich souhlasem nebo bez 
něj.“ Královští rockeři se nakonec rozhodli pragmaticky 
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přiložit ruku k dílu a na vlastní kůži se tak přesvědči-
li, že když EMI skutečně chce, dokáže plánovaný titul 
doprovodit patřičnou reklamou. Diáře Briana a Rogera 
se najednou začaly plnit návštěvami v  rozhlasových 
stanicích a televizních pořadech. Největší pozornost 
vzbudila účast v ostře sledované reality show X Factor, 
kam zakládající členy Queen pozval šéf pěvecké 
soutěže a údajný fanoušek rockové Královny Simon 
Cowell. „Není to o žádném hudebním průkopnictví, jako 
spíš o show a zábavě. Někdy triviální, někdy ale taky zají-

mavé a hlavně zpočátku hodně krutým způsobem poja-
té,“ líčil Roger později svoje dojmy v rádiu BBC 2. „Je to 
takové, jaké je, a nevidím důvod proč to kritizovat.“ To si 
ovšem nemyslely noviny o výkonech soutěžících, kteří 
se ve speciálním vydání Queen Week představili nejpr-
ve po boku královských rockerů v Bohemian Rhapsody, 
a poté svoje nadání předvedli sólo. Největší kritiku skli-
dila We Will Rock You v podání extravagantních dvoj-
čat Edwarda a Johna Grimesových. „Asi byste ode mě 
čekali, že je nějak potopím, ale víte, jak to je – zpívali moji 
píseň a já jim za to děkuji,“ povznesl se Brian nad netra-
dičně pojatým otvírákem chystané kompilace.

Innuendo Bites The Dust

We Will Rock You byla také jedinou skladbou, jejíž 
zařazení na výběrové CD původně EMI oznámila. 
Další obsazení mohli fanoušci hádat v tipovací sou-
těži na oficiálním webu. „Mělo by jít o jakýsi optimální 
výběr,“ charakterizoval Roger desku s  redundantním 
názvem Absolute Greatest, jež ale oproti dílům ze 
série Greatest Hits ctila úplně novou koncepci. „Výběr 
je poskládán tak, aby zhruba odrážel prodejnost jednot-
livých songů po celém světě,“ odtajnil Brian v časopise 
Mojo klíč k sestavování tracklistu. Jak úvodní díl řady 
Greatest Hits, tak sequel z  roku 1991 do něj přispěly 
devíti skladbami, trojku zastupovala dvojice Heaven 
For Everyone a These Are The Days Of Our Lives. „Je tam 
několik závažných opomenutí, ale každý track je ve finále 
vítěz,“ okomentoval kytarista konečný seznam, v němž 
fanoušci marně hledali některé top šlágry. Mezi „abso-
lutní smetánku“ se neprodraly například Freddieho 
balady It’s A Hard Life s  A Winter’s Tale, pop-rockový 
„expres“ Breakthru, ba dokonce ani Innuendo – jeden 
ze tří singlů, s nimiž Queen dobyli britskou hitparádu. 
„Kdybych tu kompilaci sestavoval já, vypadala by úplně 

jinak,“ kroutí Roger hlavou. „Nikdy by se tam neobje-
vila například Another One Bites The Dust, kterou jsem 
vždycky považoval za naprostou sračku.“

Money Can Buy Happiness

Jeho lamentování zastavil až pohled na výplat-
ní pásku. Ukázalo se totiž, že jak moc je tohle dítě 
nechtěné, o to větší úspěch má na trhu. Například 
Britové ihned katapultovali Absolute Greatest na třetí 
pozici albové hitparády a už na konci roku EMI složila 
k  nohám královských rockerů dvě platinové desky. 
Fakt, že v době uzávěrky má výběr na kontě přes mili-
ón prodaných kopií, současně naznačuje, že se vyda-
vatelství podařilo jinak naříkající skalní fans navnadit 
na nové remastery z  původních pásek či bonusový 
disk s komentáři Briana a Rogera. „Je úžasné, jaké vzpo-
mínky se vám v takových chvílích znovu vybaví,“ rozplý-
val se majitel Rudého speciálu po natáčení. „Myslím, 
že bychom s Rogerem měli napsat knihu, než se nám to 
všechno kompletně vykouří z hlavy.“ Kromě unikátních 
vyprávění zpřístupňovalo doplňkové CD svým majite-
lům také dvacet online streamů živých songů, a to pře-
vážně ze sedmdesátých let. V dohledné době se navíc 
fanoušci dočkají regulérního DVD z  tohoto období – 
Brian v červenci prozradil, že si restaurátorský tým pod 
vedením Justina Shirleyho Smithe hraje se záznamem 
vánočního koncertu v londýnském  Hammersmith 
Odeon 1975. „Projekt probíhá ve dvou fázích,“ napsal 
kytarista v  soapboxu. „Nejprve část zrestaurujeme pro 
televizní vysílání, a pak kompletní show pro DVD.“

Že se také EMI chystá přeladit z  ryze komerčních 
realizací na klenoty z  královského archivu, napovídá 
už obal Absolute Greatest, na němž dostal snímek 
z rané éry Queen překvapivě přednost před portrétem 
z období The Works. „Tuhle fotku nám pořídil Johnny 
Dew Matthews někdy v roce sedmdesát dva sedmdesát 
tři, když jsme ještě neměli na kontě ani jeden hit. Poznáte 
to podle toho, že jsme tak hubení,“ směje se Roger.        ■
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to Humans‘). Ale myslím, že to pro nás bylo zajímavé 
období, když jsme tak nějak míchali své dovednosti se 
světem syntetizátorů. Píseň dala vzniknout jednomu 
z našich nejlepších videoklipů, který na oplátku dal 
vzniknout skvělé divácké tradici – slavnému dvojité-
mu tlesknutí. Ve skutečnosti není dvojité. Je to zajíma-
vé, ale na albu jde pouze o repetici. 
R: Ve skutečnosti se písnička jmenovala Radio Ka Ka, 
což je francouzský výraz pro to, co nám vychází ze zad-
ku. 
B: Inspiroval tě k němu tvůj malý syn! 
R: Můj nejstarší syn byl v té době velmi malý a polo-
viční Francouz. Říkal o rádiu, že „je ka ka“, a to byla ta 
myšlenka, z které píseň vznikla. A nemyslím, že jsme to 
ve skutečnosti vůbec změnili, že to na nahrávce říká-
me a pokud posloucháte pozorně... 
B: Stále to tam je! 

B: Jeden z »Deacyho« mistrovských kusů. Nesmrtelná. 
Myslím, že je fér říci, že jsme netušili, co dělá, když ji 
začínal nahrávat. 
R: Vzpomínám si, jak jsem s ním natáčel hudební 
základ, a on opravdu chtěl, aby bubny zněly co možná 
nejvíc suše. Tak jsem je prostě všechny vycpal dekami, 
ztlumil, jak to jen šlo, a velmi nízko naladil… Ale ten 
zvuk je takový... 
B: Což byl pravý opak způsobu, než jakým jsme měli 
pocit, že bychom to měli tenkrát nahrát. 
R: Jo. Nikdy se nám opravdu věci tohoto typu nelíbily. 
Ale tady se to osvědčilo... Neplánovali jsme to vydat 
jako singl, a myslím, že to byl Michael Jackson, kdo 
vlastně navrhl, abychom to udělali. Říkal jsem si, že je 
blázen, ale... 
B: Freddie tady odvedl fantastický kus práce, opravdu. 
»Deacy« s tím nápadem přišel, ale »Deacy« samozřej-
mě nezpívá, tak se pokoušel navrhnout Freddiemu, jak 
by to mělo být. A Fred prostě přišel a makal a makal, 
dokud mu nekrvácel krk... Opravdu ho to inspirovalo 
a myslím, že ji dostal na novou, vyšší úroveň. A ta úžas-
ná rytmická kytara je »Deacy«. To nejsem já. Ostatní 
kytarové party jsem nahrál, ale jejich páteř, ta rytmic-
ká část, je ve skutečnosti velmi náročná a musím říct, 
že při živých koncertech Queen je to pravděpodobně 
ta nejtěžší věc, kterou musím zahrát. Zase je to tady. 
Řekl bych, že i v tom je síla naší kapely, že máme tolik 
různých vlivů. Tohle je směr, kterým bychom Roger ani 
já nikdy nešli, pokud bychom k tomu nebyli tak nějak 
donuceni. A nakonec se to ukázalo jako skvělé.

B: Hymna od Queen? Hymny, to jsme my! Nápad 
pochází od mé, tehdy nastávající, manželky. Anita 
používala tuto frázi: „Chci to všechno a chci to hned!“, 
která tak nějak shrnovala její ambice a energii a... 

Brian: To známé – dup! dup! tlesk! No, řekl bych, že 
když jsme začali nahrávat Rock You a Champions, 
nikdo z nás netušil, co z  toho vzejde. Ale určitě jsme 
už tehdy mysleli na spoluúčast publika, protože jsme 
ji natáčeli po show v Bingley Hall ve Staffordu, kterou 
diváci naprosto ovládli. Jo, byl to… Řekl bych, že je to 
významný milník v historii kapely, že?
Roger: Jo, stala se z toho taková charakteristická melo-
die. A, samozřejmě, to je také název našeho muzikálu.
B: Myslím, že největším komplimentem pro nás je, že 
většina lidí si nemyslí, že tahle píseň byla vůbec kdy 
napsaná. Mají dojem, že existuje tak nějak odjakživa. 
Jako lidovka, kterou někdo upravil. To je skvělé.
R: Znám spoustu dětí kolem šesti let, které ji znají. 
Co je docela zajímavé, že neobsahuje žádné hudební 
nástroje až na kytaru.
B: A pro každého člověka ta píseň symbolizuje něco 
jiného, což je vskutku náramná věc.
R: Coby singl se zdvojenou A-stranou to bylo, tuším, 
naše první číslo jedna v Americe.

R: Vyšel tam společně s tímto songem, který je tako-
vou další naší charakteristickou melodií. 
B: Také se z ní stala mezinárodní hymna pro všechna 
sportovní odvětví a řadu dalších věcí – též politiky, 
můžete mě doplnit! Úžasné. Vzpomínám si, že jsem byl 
docela v šoku, když jsem poprvé slyšel slova téhle pís-
ně. Freddie mi ale vysvětlil, že ten text není úplně tak 
arogantní, jak byste si mohli myslet. Je to spíš o pocitu 
každého, kdo se cítí jako vítěz, a zdá se, že tenhle sen-
timent funguje zatraceně dobře.
R: Jo, je to určitý typ sdružující písně – my všichni! – 
víte. Myslím, že je to opravdu skvělý song.
B: Veřejnost ji slyšela poprvé, když jsme natáčeli 
videoklip. Pronajali jsme si malinké divadlo a pozva-
li do něj spoustu fanoušků.  Ještě než jsme ale stačili 
celou píseň přehrát, všichni – přestože ji nikdy předtím 
neslyšeli – ji už jakoby znali a věděli, co dělat… A rea-
govali tím, že mávali praporky…
R: Po mnoho let jsme touto písní zakončovali naše živá 
vystoupení a myslím si, že to bylo vždycky správné 
vyvrcholení večera.
B: Ano. Řekl bych, že napsání tohoto songu byl jedním 
z Freddieho velkých momentů.

R: Taky píseň, u které jsme počítali se zapojením publi-
ka a která se ukázala jako velmi populární. 
B: Je zvláštní, že jsme na této písni začali nejdříve pra-
covat spolu. S Rogerem jsme si pohrávali s nějakými 
nápady, ale nakonec jsme se rozdělili. Rogerova část 
vyústila v Radio Ga Ga, z mé vznikla Machines (or ‚Back 

Příběhy absolutních hitů
■ překlad Kristýna RumlováBrian a Roger vypráví:

We Will Rock You

We Are The Champions

Radio Ga Ga

Another One Bites The Dust

I Want It All
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R: Takových lidí znám spoustu. 
B: A já jsem si pomyslel, že je to skvělé téma a dal se 
do práce. Vzpomínám si, že jsem většinu písně napsal, 
když jsem se snažil zbavit svůj trávník v Los Angeles 
plevele… Víte, někdy se člověku honí hlavou spousta 
myšlenek a nemůže se jich zbavit, ať dělá cokoli. Takže 
se z I Want It All stalo něco jako mantra v mé hlavě. 
Je to jedna z těch písní, kterou když ukážete kapele, 
dostane se na nový level. Při nahrávání tohoto alba 
jsme se rozhodli, že pod každý songem budeme všich-
ni podepsáni, takže půjde o píseň od Queen. Bylo to 
jedno z nejlepších rozhodnutí, která jsme kdy udělali. 
R: Jo, vyhnuli jsme se tak spoustě konfliktů.
B: Je pěkné, že tuhle píseň převzaly organizace bojují-
cí za svobodu z nejrůznějších koutů světa. Je to svým 
způsobem součást tématu písně. Posloucháte-li text, 
zjistíte, že to je o neplnoprávném dítěti, které se snaží 
najít způsob, jak upozornit svět na to, že existuje. 
R: Nikdy jsme ji nehráli živě, protože pro Freddieho 
bylo příliš pozdě. Je to smutné, s ním by byla skvělá.
B: Konec je zajímavý, když Fred udělá: „Hoo-ha!“. Stala 
se z toho mezi námi oblíbená hláška. 

R: Crazy Little Thing Called Love, napsána Freddiem 
během deseti minut, ve vaně, v bavorském Hof Hotel. 
První z mnoha písní, které jsme nahráli v Mnichově. O 
pár měsíců později, když jsme tvrdě pracovali na albu, 
jsme se dozvěděli, že se v Americe dostala na první 
místo. Byla to dobrá zpráva, pořádně jsme to oslavili. 
B: Bylo to úžasné, dodalo nám to hodně energie na 
dokončení alba. Pro Macka jako zvukaře a producen-
ta to byl docela triumf. Za zmínku stojí Freddieho hra 
na akustickou kytaru v tomto songu. On byl opravdu 
dobrý kytarista. Mluvil o tom skromně, ale opravdu 
uměl hrát na akustickou kytaru velmi dobře, nenapo-
dobitelným, velmi frenetickým stylem. Vzpomínám si, 
že na ní napsal Ogre Battle. 
R: Byla tam spousta brnkání. 
B: Ano, jeho prsty se pohybovaly dvakrát rychleji 
než u kohokoli jiného při stejné rychlosti hry. Stále si 
pamatuji jeho mozolnaté prsty rozeznívající struny v 
této písni. V té době samozřejmě s černými nehty.
R: Ano, dokonale upravené černé nehty, pohybující se 
nahoru a dolů, a pořád něco vybrnkávaly. 
B: Freddie po svém velmi úspěšně napodobující Elvise. 
R: Velmi dobře napodoboval Elvise, a taky uměl Cliffa 
Richarda. 

R: A Kind Of Magic inspirovaná filmem Highlander. 
Název pochází z  repliky ve scénáři, kterou říká Chris-
topher Lambert. Myslím, že je to skvělá věta. A právě 
z ní, z této jediné věty, se tato píseň zrodila. Myslím, že 
tady to bylo tak, že jsme vědomě nahrávali popovou, 
komerční nahrávku. 
B: Existuje ještě další verze téhle písně, kterou Roger 
původně složil, a je rockovější. Myslím, že se i někde 
objevila, ne?
R: Myslím, že doprovází titulky ve filmu Highlander. Ve 
skutečnosti je ta písnička tak, jak ji známe, víc využita 
ve druhém dílu, který nebyl tak dobrý jako ten první.

B: V jednom okamžiku byl Freddie tou písničkou 
posedlý a řekl: „Podívejte se, chlapi, jděte pryč a já z toho 
udělám hit!“ A vybral si ty své oblíbené kousky, hlavně, 
myslím, ten krátký basový riff…
R: Ano, chtěl tu písničku tanečnější, než původně byla.
B: Hm, chtěl ji chytlavou a popovou, a odvedl skvělou 
práci.
R: Freddie byl ten, kdo do písničky přidal disco rytmus. 
Vtiskl jí taneční prvky, protože originál skutečně neby-
la žádná taneční nahrávka. Song vlastně nějak vypráví 
příběh filmu, v mystické, zkrácené formě. Poprvé jsme 
s ní vystoupili v roce 1986 na Magic Tour, které po ní 
vlastně dostalo jméno, a byl to highlight.

R: Opravdová spolupráce nás a Davida Bowieho 
během jedné dlouhé noci v Montreux, ve Švýcarsku. 
B: Písnička vznikla neobvyklým způsobem, s kterým 
přišel David. Když jsme nahráli hudební základ, navrhl, 
že každý půjde do vokální kabiny a prostě zazpívá prv-
ní věc, která ho napadne. Některé z těchto pokusů se 
zachovaly do finální verze. 
R: Původně se opravdu jmenovala People On The 
Streets. A najednou David rozhodl, že by se měla jme-
novat Under Pressure, což je, myslím, lepší název. Vzpo-
mínám si, že když on a Freddie zkoušeli hlavní zpěv, 
zkoušeli naprosto cokoli. Jeden nesměl slyšet, co ten 
druhý zrovna zpívá. Takže to dělali tak nějak naslepo, 
a pak z toho vznikla jakási skládačka.
B: Takže písnička zní trochu jako skládačka, ale … mys-
lím, že funguje úžasně. 
R: Má velké srdce a duši. Je to jedna z mých oblíbe-
ných. 

B: Tohle byla rovněž spolupráce, všichni čtyři jsme do 
ní něčím přispěli. Povolili jsme vstup filmařům do stu-
dia, aby natočili dokument, jak ji nahráváme. Myslím, 
že jsme se všichni ve videoklipu předvedli. Když jsme 
přišli do studia, přinesli jsme spousty různých nápadů. 
Ten riff je samozřejmě můj, ale všichni jsme se aktivně 
zapojili a vymýšleli nápady. Freddie měl spousty nápa-
dů na text, z nichž většina byla nepublikovatelná. 
R: Ano. Mám tady přepis jeho původního textu. 
B: Něco z toho je publikovatelné: „One shrimp, one 
prawn, one clam, one chicken, one heart, one soul, one 
sex position.“ Ale to další „One dump, one turd, two tits, 
John Deacon!“ je opravdu sporné. 
R: Jediný kousek, který skutečně přetrval, bylo „fried 
chicken“ na konci. Myslím, že prošel celý čínský jídelní 
lístek. 
B: Když jsme ji nahrávali, opravdu jsme se nasmáli. 
Nestávalo se často, že bychom spolu opravdu napsali 
písničku, vážně. 
R: Spousta slov pocházela z A Kind Of Magic. Já jsem ji 
vlastně tak nějak vyraboval a něco použil v této písni. 
B: Určitě si všimnete podobností mezi těmito dvěma 
songy. Hlavně v tom, že je tam přiřazená číslovka jed-
na ke spoustě věcí. 
R: Byla to určitá napodobenina Martina Luthera Kinga 
a… tak se do písničky dostala ta spousta jedniček. 

A Kind Of Magic

One Vision

Under Pressure

Crazy Little Thing Called Love
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bychom to kdy dělali s  jiným songem. Muselo to mít 
váhu, ale muselo to být i lehké, takže bylo těžké vše 
vybalancovat. 
B: Je to nádherný hudební základ. Samozřejmě tam 
nejsou vůbec žádné syntezátory.  Myslím, že když jste 
nahrávali základ, byl jsem v nemocnici. V té době jsem 
byl velice nemocný, a když jsem se vrátil a základ byl 
téměř dokončený. Pamatuji si, že jsem byl hnusný na 
Freda kvůli sborům, protože jsem si myslel, že jsou vel-
mi hrubé, tak jsme je všechny znovu přezpívali. 

B: Teď přecházíme do budoucnosti, do doby, kdy Fred-
die už ví, že mu nezbývá mnoho času. 
R: A díky tomu působí naléhavěji. Vyšla jako singl 
s  Bohemian Rhapsody na druhé straně, vlastně, po 
Freddieho smrti. A myslím, že v rádiu je unavilo pouš-
tět Bohemian Rhapsody, tak singl otočili a tahle písnič-
ka se pak stala jedničkou sama. Bylo to pro nás dost 
zvláštní období, protože jsme truchlili nad jeho ztrá-
tou, takže jsme si sotva všímali, co se s písní opravdu 
děje. K songu je i dost smutný videoklip, ve kterém je 
Freddie viditelně nemocný. Je to melancholická píseň 
s optimistickým pohledem někoho na svůj předchozí 
život.
B: Jedna z Rogerových písní. Je to píseň Queen, pro-
tože jsme se předtím tak rozhodli, ale tuhle napsal 
Roger – má krásný text, a je skvělá. A myslím, že je to 
velmi vyzrálá nahrávka. Víte, všechno je zahrané vel-
mi umírněně. Myslím, že je to opravdu jeden z našich 
hezčích pokusů. 

R: Teď, myslím, že tohle je jedna z nejlepších písní, 
které kdy Brian napsal, a zase inspirovaná filmem Hi-
ghlander. 
B: Když píšete písničku, mohou vás vyprovokovat div-
né věci. Jel jsem s  Rogem, naším manažerem Jimem 
Beachem, Freddiem a Johnem se podívat na ukázky 
z  filmu a poprvé viděl tu pasáž, kde navždy mladý 
hrdina se zamiluje do dívky, která zestárne a nakonec 
umírá v jeho náruči. A byl jsem velmi dojat a myslím, 
že mi to připomnělo různé situace z vlastního života. 
Víte, moje manželství končilo, ztrácel jsem svého tatín-
ka a různé další věci. Takže ta písnička vznikla neuvěři-
telně rychle. Vzpomínám si, že jsem jel zpátky taxíkem 
s Jimem a byl jsem tak nějak zvláštně zticha a Jim řekl: 
„Co děláš?“ A já jsem mu na to řekl, že slyším píseň, kte-
rá se hodí k té pasáži. Měl jsem ji celou v hlavě a byla 
jen otázka jak ji dostat na pásek. 
R: Myslím, že tahle scéna je jedna z těch, která High-
landra dělá Highlanderem.
B: Je to zvláštní – byl to zázrak. Píseň jsme nahráli, aniž 
bychom scénu z  filmu viděli znovu. Když jsme film 
nakonec dostali na videu, přesně tam zapadla, nic se 
znovu nestříhalo. A všechny změny nálady fungovaly 
jako kouzlo, což nešlo předvídat. Neskládal jsem ji na 
obraz. Stále to vidím a nemohu uvěřit, jak tam zapadá. 

R: Náš první hit. 
Seven Seas Of Rhye

B: Napsal ji John Deacon. Opravdu nezapomenutelná 
písnička, velmi populární v našem repertoáru. 
R: Ano. John hrál na elektrické piano, protože Freddie 
ho neměl vůbec rád. Považoval ho za velmi podřadný 
nástroj ve srovnání s klavírem. Vzpomínám si, že John 
byl velmi pečlivý, pokud jde o hudební základ k této 
písničce. Obzvláště bicí. Zvuk bubnů byl pěkný, velký 
a silný a hrál jsem obráceně. Nejdřív jsem začal na nej-
níže laděných bubnech a končil virblem, což je obrá-
cený postup oproti obvyklému – takže je to po stránce 
bicích zajímavá písnička. 
B: Je také zajímavá tím, že tohle není obvyklý zvuk 
tvých bubnů a i celkově je song zvukově atypický. Byl 
to druhý hit z A Night At The Opera a není bezvýznam-
ný, ačkoli každý si samozřejmě pamatuje Bohemian 
Rhapsody.

B: Aah, nezapomenutelná Don’t Stop Me Now, která 
se stala tolik populární. Freddie by byl šťastný, kdyby 
to viděl. Je už typickou součástí loučení se svobodou 
a vůbec nabuzující písnička pro všechny, to je úžasné. 
R: V pořadu pro řidiče Top Gear byla zvolena nejoblí-
benější písní do auta všech dob. Je popová a komerč-
ní, ale má chytrá slova – tahle písnička není Brianova 
oblíbená. 
B:  Vzpomínám si, že jsem si pomyslel, že si nejsem zce-
la jistý, jestli zrovna tohle je to, co bychom měli hrát. 
Myslím, že jsme též měli pocit, že písnička po textové 
stránce představuje něco, co se dělo s Freddiem, a tak 
nějak jsme si mysleli, že ho to ohrožuje. Ale navzdory 
tomu, co jsem řekl, je plná radosti a optimismu a dal-
ších pozitivních emocí. 
R: Jo, myslím, že je velmi radostná a stále si myslím, 
že byl lehce ironický: „I’m a rocket ship, I’m like an atom 
bomb“ – to jsou skvělé věty. 
B: Jo, velmi vtipné jako obvykle. Skvělé povzbuzující 
piano. 
R: „Mr. Fahrenheit,“ to je skvělá věta – aby tohle o sobě 
člověk mohl říct, musí být ironický. 

B: Když mluvíme o Freddiem, tohle bylo znovu radikál-
ní odbočení. Myslím, že lidé, když ji slyšeli poprvé byli 
šokováni, protože to nebyl rock, který od nás čekali. Je 
velmi složitá, velmi jemná. 
R: Jo. Stíny Noela Cowarda, Cole Portera a různé další 
vlivy. 
B: Myslím, že je … 
R: Zcela jedinečná. 
B: … nádherně zpracovaná nahrávka, a já sám si na 
tom nepřikládám mnoho zásluh, ačkoli jsme u toho 
byli všichni. Je v ní tolik prostoru, a přesto se toho v 
ní i hodně děje a všechno to funguje. Musím říct, že ji 
mám opravdu rád jako popovou nahrávku. 
R: Ty kytary jsou fantastické a… 
B: Děkuji, Rogi. 
R: Na téhle písni je něco zvláštního. Nahrávali jsme 
ji dost složitě, kousek po kousku. Nepamatuji si, že 

Who Wants To Live Forever

These Are The Days Of Our Lives

You‘re My Best Friend

Don‘t Stop Me Now

Killer Queen
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B: Její kořeny sahají daleko do minulosti, malá část z ní 
je na prvním albu Queen. Freddie měl tento nápad 
v hlavě, ale nebyl úplně rozvinutý, takže jsme nahráli, 
co jsme měli. Nakonec jsme si řekli, že to bude dob-
rý základ pro nový singl. A zase to byla spolupráce – 
všichni jsme něčím přispěli. Ale vymyslete všechny ty 
harmonie, všechny kytarové tóny, všechnu bombastič-
nost, všechny dýmovnice, to všechno je v Seven Seas 
of Rhye!
R: Je to též naše první vystoupení ve slavném pořadu 
Top of the Pops, a myslím, že David Bowie účast odřekl, 
a tak požádali nás.  Natáčelo se ve studiu pro předpo-
vědi počasí televize BBC v Londýně,  které má přibližně 
velikost průměrného obývacího pokoje. Takže jsme se 
snažili být gigantičtí a bombastičtí ve stísněném pro-
storu, kde bylo ještě několik kamer. 

B: Tahle písnička vznikla jako tvoje sólová věc, že?
R: Ano. Natáčel jsem album s mojí kapelou The Cross. 
Freddie nás přišel navštívit ve studiu, písnička se mu 
líbila a řekl: „Bože, musíš mě nechat to zpívat.“ Tak ji zpí-
val a myslím, že jsme vypili láhev vodky. O pár let poz-
ději jsme velkou část změnili a znovu ji nahráli. Myslím, 
že  Freddie zpívá fakt úžasně. Původně jsem ji zpíval já, 
ale když pak něco, co jste předtím zpívali, zpívá Fred-
die Mercury, uvědomíte si své hranice a to, jak uměl 
píseň z vokálního hlediska posunout. 

R: Je to zmnožený sbor, zmnožený gospelový sbor nás 
tří. 
B: Jo. Musíte si uvědomit, že jsme právě nahráli Bohe-
mian Rhapsody. V některých směrech je toto protějšek 
Bohemian Rhapsody, ale v gospelovém stylu. Freddie-
ho idolem byla Aretha Franklin a podle toho písničku 
napsal. Zajímalo by mě, jestli ji někdy zpívala? Možná 
bude. 
R: Je docela neobvyklá, jako mnohé z našich písní. Je 
ve tříčtvrťovém, nebo šestiosminovém taktu. Freddie 
při této písni opravdu zářil, když bušil do piána.  Tahle 
písnička byla skvělá naživo. 
B: Vždycky si vzpomenu, jak ji začal v Aucklandu na 
Novém Zélandu a zapomněl, jakou písničku hraje. Ale 
to bylo neobvyklé. 
R: Bylo to velmi neobvyklé. Byl to ten den, kdy si oblékl 
kalhoty obráceně, viď? 
B: Protože předtím hodně pil s Tonym Hadleym, což 
bylo zase velmi neobvyklé, Freddie byl naprostý profe-
sionál, a nikdy nebyl opilý.
R: Jen na Novém Zélandu. 

R: To je specialita Johna Deacona. Nevím, zda se nám 
tím pokoušel něco sdělit, ale tuto nahrávku udělal 
v Los Angeles.
B: John nenapsal tolik písní, ale, bože, ty, které napsal, 
jsou neuvěřitelně dobré.
R: Ale myslím, že Freddie mu s ní hodně pomohl. Tahle 
písnička dala také vzniknout známému videoklipu. 
Režíroval ho David Mallett v době své největší slávy 
a všichni jsme byli oblečeni ve stylu Coronation Street. 

Myslím, že Freddie začlenil, jen pro zábavu diváků, celý 
Královský balet do středu videa. Stále nemůžu pocho-
pit, proč tam jsou, ale jsou tam a zůstanou.
B: Pamatuji si, že se dostal do potíží při koncertu, když 
ji jednou zpíval s falešnými prsy. Kde to bylo? V Jižní 
Africe? 
R: Možná to byla Jižní Amerika. 
B: Bylo skvělé mít zpěváka, který si nedělal naprosto 
žádné výčitky. Neexistovalo místo, kam by Freddiemu 
bylo trapné jít. 
R: Hranice, co to je? 
B: Žádné hranice. 

B: Byla napsána ve stejné době jako These Are The Days 
Of Our Lives. Já jsem tím, kdo ji napsal, ale už si sotva 
vzpomenu, z čeho vznikla. Byla inspirována nějaký-
mi věcmi, s kterými si Roger, John a Freddie předtím 
pohrávali ve studiu. Nechali tam ležet kusy pásku.  
Najednou mě napadla tahle písnička a nemohl jsem 
ji dostat z hlavy. Bylo to něco jako strašná obsese a 
honila se mi  hlavou pořád dokola. Vzpomínám si, že 
jsem řekl Freddiemu: „Víš, říkám tomu The Show Must 
Go On, ale to je trochu... samozřejmě to nemůžu použít 
jako název“. A on řekl: „Jo, jo, jo, můžeš.“ A pak jsme si 
spolu sedli a napsali spolu nějaká slova. 
R: Bylo to jako tmavý kůň, který se objevil na obzoru, 
a najednou to byl jeden z hitů z toho alba. A myslím, že 
ta píseň má velkou epickou kvalitu.

B: Co nebylo ještě řečeno o Bohemian Rhapsody? 
Nedávno jsme znovu navštívili místo, kde jsme ji 
nahráli – Rockfield Studios. Jednotlivé části jsme ten-
krát nahrávali zvlášť. Freddie už měl v hlavě, jak je pro-
pojí, ale my ostatní byli pěkně zmatení. Říkali jsme si: 
„Jak chce docílit, aby tohle fungovalo?“
R: Ta první sloka je velmi přímočará a všichni jsme 
věděli, že je to skvělá písnička, ale opravdu jsme se 
obávali toho, co přijde uprostřed. 
B: Obávaná, takzvaná, operní část byla vystavěna 
kousek po kousku, naším obvyklým způsobem. Každý 
kousek jsme my tři zpívali třikrát. 
R: Nahrávání bylo velmi zdlouhavé, navíc nás trápily 
technické problémy.
B: V té době se všechno nahrálo na pásky, které se 
neustálým přehráváním opotřebovávaly. Najednou 
jsme se divili, proč všechno zní tlumeně a bylo to tím, 
že páska byla skoro průhledná. Taky jsme měli jen 24 
stop. Ne jako v dnešní době, kdy jich máte nekonečné 
množství, takže se všechno muselo srazit. Jakmile to 
bylo dobré, muselo se to srazit na jednu stopu. Jenže 
pak už se nemůžete nikdy vrátit a nahrát to znovu. 
R: A pokaždé, když se to srazilo, ztratili jste kvalitu.
B: Takže to bylo opravdu žonglování, aby to fungova-
lo. Podíleli se na tom Roy Thomas Baker a zvukař Mike 
Stone. …a na konci gong, Rogi.
R: Jo, je to opravdu gong.
B: Gong, který říká, že to je všechno, co chceme říct.
R: Přejeme vám mnoho radosti.
B: Na viděnou.                                                                           ■

Heaven For Everyone

Somebody To Love
Bohemian Rhapsody

The Show Must Go On

I Want To Break Free
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Patrně žádná jiná budova na světě se nemůže 
pochlubit tím, že by se v ní odehrálo tolik 
významných milníků spjatých s  kapelou 
Queen, jako v  londýnském Dominion Thea-
tre. V dubnu 1988 se na jeho prknech uzavře-
la koncertní kariéra rockového krále Freddie 
Mercuryho, o dva roky později zde královské 
kvarteto převzalo Cenu za výjimečný přínos 
britskému hudebnímu průmyslu. Od květ-
na 2002 sklízí ve West Endu jeden úspěch 
za druhým muzikál We Will Rock You, který 
se letos vydal šířit věhlas rockové Královny 
i po ostatních britských scénách. A členové 
Queen u toho samozřejmě nemohli chybět…

Při vzpomínce na 15. květen 2002 se Brianovi na 
hlavě narovnávají kudrliny hrůzou. Den po premi-
éře muzikálu, jejž dal dohromady společně s  Roge-
rem a  libretistou Benem Eltonem, otiskly britské listy 
recenze, které pokud zrovna We Will Rock You neztrha-
ly, tak ho alespoň označily za komerční paskvil. „Dělalo 
se nám z toho špatně,“ řekl kytarista stanici BBC 2. „Sešli 
jsme se v jedné místnosti, kam někdo s sebou přitáhnul 

dobovou recenzi na Les Misérables. Ta zmíněný kus ztr-
hala snad ještě víc a to nás neskutečně posílilo.“ Dokon-
ce natolik, že o měsíc později si muzikálový ansámbl 
přizvali jako spoluúčinkující na koncert Party At The 
Palace. „Celá země, tak mohla vidět, co umí,“ vysvětluje 
nečekaný tah. „Po tomhle vystoupení, na kterém s námi 
živě odzpívali kompletní Bohemian Rhapsody, naše den-
ní tržby neklesly pod 150 000 liber.“ Zkraje roku 2009, 
kdy už We Will Rock You kroutilo v  Dominon Theatre 
rekordní sedmou sezónu, se k myšlence, ukázat show 
většímu publiku, vrátili.

Seznamte se, Rufus Taylor

„Konečně můžeme oznámit, že se náš muzikál vydává 
na turné po Velké Británii,“ prohlásil Brian na únorové 
tiskové konferenci. „Mateřskou scénu ale rozhodně neo-
pouštíme, show běží ve West Endu až do odvolání dál!“ 
Pro třiačtyřicetitýdenní putování po anglických a skot-
ských divadlech tak tvůrci museli sestavit mj. úplně 
nový band. „Nepotřebujeme nějakou popovou kapelu, 
ale komplexní muzikanty,“ specifikoval Roger požadav-
ky na uchazeče. „Tenhle typ představení si nežádá ani 
tak lidi se zkušenostmi z muzikálu jako spíš hudebníky 

Na cestě...
po Velké Británii

■ Martin Kubičík



24

místní premiéře stalo 
svědky doslova „pádu 
rock’n’rollové hvězdy“. 
To, když atmosférou 
unešený Brian při Bohe-
mian Rhapsody ztratil 
ostražitost a zapomněl, 
že se k  němu zezadu 
blíží plošina s Rogerem 
a jeho bicí soupravou. 
Netrvalo dlouho, a pře-
kvapený kytarista si 
hodně zblízka prohlédl 
nejprve kolegův činel, 
poté mikrofon a s  ním 
i  pár bubnů. „Trvalo 

nám pořádně dlouho, než jsme ten pád nacvičili,“ žer-
toval později Brian, o jehož zdraví si v  hledišti dělala 
starosti i Anita Dobson. Majitel Rudého speciálu se 
ale z  kolize rychle oklepal, Rogerovi s  uspořádáním 
povalených instrumentů pomohli přiběhnuvší tech-
nici, a tak mohli píseň bez větší prodlevy dokončit. 
„I taková rizika s  sebou přinášejí živá vystoupení,“ kon-
statoval bubeník, jehož Ben Elton později označil za 
hlavního viníka nehody. „Takhle to dopadá, když nosíš 
sluneční brýle i vevnitř!“ rozesmál scénárista obecen-
stvo narážkou na Rogerovu image. „Byla to dobrá lekce, 
jsem v pořádku,“ uklidňoval Brian v soapboxu fanoušky.

Coming Soon…

Oddychli si zejména majitelé lístků na show v Edin-
burghu, která se v prosinci dokonce vyhoupla do čela 
žebříčku nejvyhledávanějších muzikálových předsta-
vení v Británii. Není divu, že takovýto zájem v tvůrcích 
znovu probudil myšlenku převést futuristický příběh 
na stříbrné plátno. „Dříve jsme o tom nikdy reálně neu-
važovali, byl to spíš takový sen,“ cituje Briana BBC. „Ale 
pak udělala díru do světa Mamma Mia a najednou se 
všichni ptali, jak to, že ještě We Will Rock You nemá film?“ 
Podobným dotazům má učinit přítrž společnost her-
ce Roberta de Nira TriBeCa Productions, jež stojí i za 
výrobou hudebního představení. Režie se ujme Ben 
Elton, který se i tentokrát postaral o scénář. „A podle 
mě je naprosto úžasný,“ rozplývá se Brian. „Má stejnou 
atmosféru jako libreto, navíc využívá řady prostředků, 
které fungují pouze ve filmu.“ Královští rockeři ale peč-
livě pročítají ještě jeden objemný fascikl z dílny popu-

lárního autora – libreto k muzikálovému 
sequelu The Show Must Go On. „Druhý díl 
začíná tam, kde skončil první,“ napovídá 
Ben. „Naši hrdinové se stali slavnými, a co 
udělají rockové hvězdy, když získají bohat-
ství? – Podělají to…“

Přestože Brian s Rogerem jsou pokra-
čování víc než nakloněni, ostatní part-
neři se mu zatím brání. „Jde o obrovské 
finanční riziko,“ chápe scénárista. „Jedno-
ho dne ale do toho praštíme!“                      ■

s rockovou polohou.“ 
Není bez zajímavosti, 
že jednoho takové-
ho našli v  jeho synu 
Rufusovi. „Jako každý 
sním o tom jednou hrát 
ve velkých arénách a na 
stadionech,“ vyznal se 
listu Birmingham Mail 
osmnáctiletý blonďák, 
kterého v  dětství stej-
ně jako otce učarovaly 
bicí. „Chtěl jsem se nau-
čit zahrát nějakou píseň. 
Táta mi ukázal, jak na 
to, a z  toho jsem pak 
vycházel,“ vzpomíná Rufus, jenž školu opustil už v šest-
nácti a po krátké anabázi v podobě kurzu pro lyžařské 
instruktory ve švýcarském Verbieru se zapsal na lon-
dýnskou Drumtech College. Svoje bubenické nadání 
poprvé veřejně předvedl v prosinci 2008 na výročním 
galavečeru Royal Variety, kde spolu s Brianem a basky-
taristou Neilem Murraym doprovázel zpěvačku Kerry 
Ellis. Nedlouho poté se přihlásil do konkursu na místo 
v muzikálové kapele.

Ďábel v hledišti

„A prošel jím, aniž bych ho nějak protežoval! Jsem na 
něj opravdu hrdý,“ zářil Roger po úvodním představení 
britského turné, jež na konci března hostil Manchester. 
„Měl jsem dobrého učitele,“ drcne do něj Rufus, zaní-
cený fanoušek místního fotbalového klubu United. 
Kdyby tak tušil, že v publiku toho večera seděl i jeden 
z  hráčů jeho milovaného týmu – premiéru v  Palace 
Theatre si nenechala ujít hvězda Rudých ďáblů, útoč-
ník Carlos Tévez, známý svým obdivem k  Freddie 
Mercurymu. Podle deníku Daily Star byl argentinský 
fotbalista muzikálem tak ohromen, že po představení 
skoupil lístky na dalších pět repríz pro sebe i své pří-
buzné a přátele! Fantaskní štyk s hudbou Queen lákal 
do hledišť i hudební vrstevníky rockové Královny. „Bylo 
to fantastické, prostě úžasné!“ nešetřil chválou kytarista 
Tony Iommi poté, co show zhlédl v Birminghamu. „We 
Will Rock You jsem už viděl, když se hrál poprvé v Londý-
ně, ale myslím si, že birminghamská verze je lepší. Účin-
kující jsou jednoduše skvělí!“ Spokojen byl také jeho 
bývalý spoluhráč Bev Bevan. „Co na mě vážně udělalo 
dojem, byli ti neskutečně talentovaní, 
a přitom neznámí mladí interpreti,“ ocenil 
bubeník, který v Black Sabbath působil 
v  80. letech. „Birminghamské publikum 
bylo skvělé a hodně hlasité,“ těší Rufuse. 
„A to je přesně to, o co nám jde. Chceme 
přimět každého, aby vstal a zpíval!“

Keep Yourself Alive

V  případě Birminghamského Hip-
podromu to však nebyla pouze strhující 
hudba, co zvedalo diváky ze sedadel. 
Bezmála dvoutisícové osazenstvo se na 
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Ve studiu s  nebývalým nasazením pracoval 
na nové desce, zatímco fanoušci s  vypětím 
očekávali jeho triumfální návrat na koncertní 
pódium. Ten se ale nikdy neuskutečnil. Mís-
to toho hudební svět o jednu ze svých ikon 
nečekaně přišel. Slova jako vystřižená ze strá-
nek britských deníků v listopadu 1991, a pře-
ce nepojednávají o smutném konci Freddie 
Mercuryho. Podobný epilog jako frontman 
Queen napsal v červnu 2009 za svým životem 
také zpěvák Michael Jackson. Jak ale doklá-
dají vzpomínky Freddieho osobního asisten-
ta Petera Freestonea, rockového s popovým 
králem spojoval nejen předčasný skon, ale 
především hudební genialita a svého času 
také přátelství.

Poprvé jsem Michaela Jacksona potkal v zákulisí 
haly The Forum v Los Angeles zkraje července 1980. 
Tehdy večer byl na koncertě Queen a po jeho skon-
čení se přišel s kapelou pozdravit. Většinu času strávil 
s Johnem Deaconem povídáním o písni Another One 
Bites The Dust, o které Michael prohlásil, že se musí 
vydat jako singl. Později se dal do řeči i s Freddiem. 
V té době bylo Michaelovi dvaadvacet let a choval se 
jako typický puberťák. Koncert se mu hrozně moc líbil 
a ještě v zákulisí z něj byl jako u vytržení.

Hosty u Tudorovců

O několik let později Michael pozval Freddieho do 
svého domu v Encinu, severně od Hollywoodu. U brá-
ny na příjezdové cestě jsme minuli věž s ochrankou 

Great King Of Pop ■ Peter Freestone,
překlad Zlatka Sůvová



26

a za okamžik dorazili k domu. Vystoupili jsme u napo-
dobeniny tudorovského sídla, jehož spodní část byla 
postavena z cihel a vyšší patra z bílého štuku a dřevě-
ných trámů. Michael nás přišel pozdravit s úsměvem 
na rtech, očividně pyšný na svůj dům. Ještě než nás ale 
pozval dovnitř, trval na tom, že nám ukáže celý svůj 
pozemek. Nikdy nezapomenu na Freddie Mercuryho 
kráčejícího bahnem ve svých bílých džínách a tenis-
kách a povídajícího si s lamami! Michael nám ukázal 
všechna zvířata a taky nás vzal dolů k rybníku s labu-
těmi. Bylo znát, že všechna ta zvířata a ptactvo skuteč-
ně miluje a jsou součástí „jeho rodiny“. Uvedl nás do 
domu. Ani nevím, kolik pokojů tam dohromady bylo. 
Michael v té době žil se svojí maminkou, Katherinou, 
a dvěma sestrami, Latoyou a Janet. Bylo tu také při-
praveno několik pokojů pro hosty, kdyby někdo zůstal 
přes noc.

Tři divy pana Jacksona

Když jsme vešli do Michaelovy ložnice, upoutaly mě 
tři věci, které umožní trochu nahlédnout do jeho živo-
ta… Po celém pokoji, na stěnách i na zemi, jste našli 
zlaté a platinové desky za prodej alba Thriller. Očividně 
pro Michaela moc znamenaly, když je měl tak blízko 
u sebe. Přesto nepociťoval potřebu ukazovat je světu, 
nepotřeboval nikomu dokazovat, jak je dobrý. Druhou 
zajímavostí bylo obrovské terárium s hadem, které stá-
lo u jedné ze zdí. O tomto domácím miláčkovi se toho 
už v novinách napsalo poměrně hodně. A tady byl. V 
Michaelově pokoji pod těžkým dřevěným víkem, ješ-
tě zatíženým několika cihlami. Samozřejmě, mohl ho 
brát jako „kamaráda“, ale bezpečnost nade vše. Třetí 
a poslední div stál uprostřed pokoje – obrovská mat-
race položená jen tak na zemi. „Kde máš postel? Máš 
přece dost peněz, aby sis ji mohl koupit,“ zeptal se Fred-
die Michaela. „Rád spím blíž u země,“ odpověděl. „Vždyť 
jsme v prvním patře!“ odsekl Freddie.

Play The Game

Michael nás provedl mnoha pokoji včetně toho, 
kde měl obrovskou sbírku filmů. Zatímco s Freddiem 
pracovali, na jeden z nich jsem se díval. Dokonce se ke 
mně přidala i Janet. Další skvělý moment se odehrál, 
když si Freddie odskočil na toaletu. Michael mě vzal do 
místnosti s videohrami a zahráli jsme si jednu z raných 
verzí stolního tenisu. Dva hráči, jeden bílý a druhý čer-
ný. Po chvilce najednou Michael poznamenal, že jsme 
si prohodili barvy: „Já hraju jako bílý a ty jako černý!“ Na 
cestě do studia v zadní části přízemí jsme museli pro-
jít kuchyní, kde nás představil Katherině, Michaelově 
mamince. Byla velmi milá a pohostinná. Když se Fred-
die sháněl po popelníku, pohotově mu nabídla víčko 
od marmelády – v domě totiž nikdo nekouřil!

Time waits for nobody…

Ve studiu pracovali na Michaelově skladbě State Of 
Shock, která potřebovala doplnit další vokál, a Freddie 
se toho s radostí ujal. Když skončili, zbývalo už jen udě-

lat finální mixáž, ale čas se bohužel stal jejich hlavním 
nepřítelem. Freddie a Michael se už nikdy znovu nese-
tkali, a tak Michael oslovil Micka Jaggera, aby Freddie-
ho part nazpíval a skladba se vydala v této podobě. 
Další přišel na řadu kousek, na kterém zrovna pracoval 
Freddie. Vlastně měl jen melodii a pár veršů. Sedl si 
tedy za piano a nechal Michaela zpívat. Tam, kde ještě 
slova chyběla, mu řekl, ať improvizuje, což se mu dařilo 
s verši o lásce. Později Michael objednal malé občerst-
vení. Měli jsme na výběr z několika podnosů se stude-
ným nářezem, saláty, pečivem a ovocem. My jsme se 
do toho přirozeně s chutí pustili, ale Michael se niče-
ho ani nedotkl, jelikož byl v té době přísný vegetarián 
a jedl pouze jídlo, které mu připravila maminka.

Bubeník na pětiminutový úvazek

Pak začali dělat na třetí písni s pracovním názvem 
Victory. Ve studiu s námi byl pouze jeden technik, jinak 
žádné nástroje ani muzikanti. Jenže jak Freddie, tak 
Michael byli zvyklí pracovat následujícím způsobem 
– nejprve potřebovali bubenickou stopu k udržení 
rytmu, a teprve pak přidávali další muziku a nástro-
je. A najednou Michael dostal znamenitý nápad, jak 
vytvořit rytmus bez bubnů. On a Freddie se společně 
s technikem odebrali do kontrolní místnosti, zatímco 
já jsem strávil pět minut na záchodě boucháním do 
dveří v pravidelném intervalu! Někde v Michaelově 
sklepě existuje páska, na které je to nahrané!! Studio 
samozřejmě představovalo pro Freddieho i Michaela 
pracoviště, ale když byste je sledovali delší dobu, při-
pomínali by vám spíš dvě děti v herně. Oba rozhazo-
vali rukama nebo vybuchovali smíchy, když ten druhý 
udělal chybu, ale zároveň to brali velmi vážně. Když si 
to zpětně vybavuju ve svých vzpomínkách, sledovat 
oba mistry, jak na jednom místě pracují na společné 
muzice, mi i teď nahání husí kůži.

Nedospělé dítě

Jaký byl Michael Jackson z  mého pohledu? Znal 
jsem ho jako skvělého mladého muže. Měl vlastně 
s Freddiem hodně společného. Byl sebejistý a už v té 
době neuvěřitelný muzikant a umělec. Byl pohotový 
a vynalézavý technik. Byl pozorný a rozvážný člověk. 
Nikdy se ke mně nechoval jinak než k Freddiemu. Mys-
lel na ostatní dokonce i v situacích, které s ním neměly 
nic společného. Po několika rozhovorech s Michaelem 
jsem nabyl dojmu, že měl kolem sebe jen několik dob-
rých přátel. Trávil téměř veškerý svůj čas prací, a tak 
měl pouze obrovské množství pracovních kontaktů 
a spolupracovníků. Pravděpodobně se cítil hodně osa-
mělý, když ho od útlého dětství obklopovala ochranka 
a bodyguardi. Nebylo mu dovoleno hrát si venku jako 
jeho vrstevníkům. Veškeré hry a dětské aktivity musel 
přizpůsobit domácímu prostředí. Byl o pouhé tři roky 
mladší než já, ale nikdy nestihl dospět!

Po celý svůj život toužil po obyčejných věcech, které 
by mu přinesly štěstí. Nakonec nalezl alespoň trochu 
klidu a vyrovnanosti u svých zvířat.                                   ■         
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Asi každý fanoušek touží vzdát hold osob-
nosti, kterou obdivuje. Bohužel, v  případě 
Freddie Mercuryho je jen málo míst, kde se 
takto můžeme zastavit. Nyní se však objevil 
záblesk naděje, záře hvězdy směřující od lon-
dýnského předměstí Feltham.

Každý z nás asi nemá prostředky na poutní cestu na 
rodný ostrov Zanzibar či na návštěvu „města karneva-
lu“ Rio de Janeira, kde by k příležitosti dvacátého výro-
čí Freddieho smrti měla být odhalena bronzová socha 
rockové ikony. Zajímavostí této události je, že se na ní 
podílí samotní Queen fans. A to jak dodáváním bronzu 
(sami autoři nápadu vyzývají: „Doneste klíče či obyčej-
nou kliku od dveří!“), nebo částkou děvět dolarů, kte-
rými může přispět kdokoli, koho tento nápad zaujal. 
Jsou však i lokality pro nás, „obyčejné smrtelníky“ cel-
kem dostupné. Mezi místa, která by určitě měl fanou-
šek Queen navštívit, patří bez pochyby Freddieho 
milované Montreux. Město obklopené z  jedné strany 
mohutnými horami a z druhé strany Ženevským jeze-
rem. Freddieho monument od české sochařky Ireny 
Sedlecké pravidelně obklopený květinami a svíčkami 
je hlavním cílem Queen fans z celého světa, hlavně u 
příležitosti konání Freddie Mercury Memorial Day.

Konečně Anglie

Pokud vám dále položím otáz-
ku, které památní místo byste 
chtěli navštívit, určitě většinu z vás 
napadne Garden Lodge. Nedo-
bytná pevnost střežená vyso-
kým plotem s ostnatým drátem. 
Donedávna jediné místo na území 
Británie, kde jste si mohli pietně 
zavzpomínat a vzdát hold jedno-
mu z  nejlepších zpěváků historie. 
Nyní nám snad nastávají lepší 
časy, o čemž svědčí i slova Jacky 
Smith, šéfky mezinárodního fan 
clubu Queen: „Konečně nastal čas 
pro stálý památník Freddieho, zde 
v Anglii. Už víme, kde se budeme pravidelně 24. listopadu 
v dalších letech setkávat – ve Felthamu.“

Ano, Feltham. Město, kam mladý Farrokh Bulsara 
i s  rodinou přišel roku 1964 ze vzdáleného Zanziba-
ru. Toto neatraktivní předměstí Londýna, zvlášťě při 
příchodu rodiny Bulsarových, se stalo první zónou 
poznání, místem prvních Freddieho nápadů a inspi-
rací. A právě ve zdejším  obchodním centru byl 24. 
listopadu 2009 slavnostně odhalen památník věno-
vaný muzikantovi, zpěvákovi a skladateli písní – Fred-
die Mercurymu. Mezi hlavními hosty jste mohli vidět 
nejen našeho „kudrnáče a ochránce lišek“ Briana, který 

Memorial star - nová naděje

zavzpomínal na dobu svého mládí, ale hlavně důležité 
ženy ve Freddieho životě - maminku Jer Bulsara a 
sestru Kash Cook. Asi ani jedno oko nemohlo zůstat 
suché při slovech prvně jmenované: „Freddie byl můj 
chlapec, zde byl jeho první domov v Anglii. Zde se začal 
naplno rozvíjet jeho talent a ambice. Nedokážu říct, jak 
velikou mám radost z toho, kolik lidí sem dnes přišlo uctít 
jeho památku.“ Tato věta patřila davům fanoušků, kte-
ří přijeli ze všech koutů světa, aby mohli být přítomni 
tomuto ceremoniálu.

Felthamská hvězdička

Slavnostního odhalení pamětní desky, připomí-
nající hvězdy na holywoodském chodníku slávy, se 
zúčastnili také radní z  místního zastupitelstva nebo 
zakladatel Cobra Beer a člen komunity Parsi Zoroastri-
an Karan Bilimoria, který se velmi zasloužil o uskuteč-
nění celé výstavby. „Feltham je hrdý na jednoho ze svých 
synů, rozbil kulturní bariéru své doby a ukázal, že píle 
a pracovitost jsou základem úspěchu. Ztělesňuje to nej-

lepší z Británie,“ řekl Karan. Jeho slova potvrzuje i Paul 
Jabbal, člen místního zastupitelstva: „Jsem potěšen, 
že můžeme konečně uctít památku tak velkého umělce 
jakým byl Freddie Mercury. Doufejme, že v  budoucnu 
jeho příklad osloví mladé lidi, kteří sem budou přicházet.“

A co dodat na závěr? Přeji vám všem více štěstí než 
jsem měla já při návštěvě Felthamu – špatné počasí 
a rekonstrukce hvězdičky nám zabránily pokochat se 
tímto monumentem. A jestli budete hledat oslovení, 
inspiraci nebo jen chtít uctít památku „našeho milova-
ného Fredíka“, nezapomeňte si při svých toulkách po 
Británii udělat zastávku ve Felthamu.                               ■

■ Marcela Hlinovská
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Žijeme v době 3D. V době, kdy se do kina cho-
dí už jenom na trojrozměrné megafilmy jako 
Cameronův Avatar, v  době, kdy se začíná 
rodit 3D televize a způsobuje velký humbuk; 
v době, kdy běžné foťáky začnou vytlačovat 
foťáky 3D. O 3D prostě slyšíme ze všech stran 
a zdá se, že je to pouze předehra k tomu, co 
teprve přijde. Možná vás proto překvapí, že 
principy trojrozměrného – stereoskopické-
ho – zobrazování jsou známy již od 30. let 19. 
století. Brian May propadl vášni pro stere-
ofotografii již v útlém věku a v roce 2009 se 
rozhodl splnit si svůj sen a vydal knihu plnou  
takovýchto snímků.

Nejprve si řekněme, co je to vlastně 3D. Když se 
podíváte na klasickou fotografii, víte, že sice věrně 
odráží zobrazovanou realitu, ale ta je prostě placatá. 
Přitom v realitě umíme vnímat prostor a jeho hloub-
ku. K tomu potřebujeme oči a mozek. Oči jako čidla 
a mozek, který ví, že objekty v popředí jsou větší než 
ty v pozadí. O hloubce nás ale informuje především 
na základě toho, že obraz z obou očí se malinko liší. 
„Každé oko pozoruje scénu z jiného místa, a proto jsou 
objekty v popředí posunuty jakoby kousek vedle. Zkuste 
malý pokus – dát si pár centimetrů před oči prst a podívat 
se do dálky, zřejmě uvidíte prsty dva. Čím blíže objekt je, 
tím větší posun v obrazech nastává, objekty v nekoneč-
nu jsou naopak na stejném místě. Na tomto jevu je 3D 
založeno,“ říká Tomáš Loun, odborník na trojrozměrné 
fotografie.

Stačí zašilhat

Metod, jak dostat na plátno či fotografii třetí rozměr, 
je mnoho. V současnoti se 3D vyrábí především v počí-

Brianův trojrozměrný svět

tačích a k prohlížení slouží speciální brýle. My se ale 
zaměříme na klasickou metodu, kterou vyznává Bri-
an May. 3D fotografie, neboli stereofotografie. Každý 
takový snímek se skládá z fotografií dvou - pro každé 
oko je vyfocena jedena z různých míst. V prohlížečce 
se docílí toho, že každé oko se dívá na svou fotografii, 
a mozek z rozdílných obrazů vytvoří opět iluzi hloub-
ky. „Pokud nemáte prohlížečku lze se naučit na takové 
fotky zašilhat. Jednoduše řečeno, podívat se levým okem 
na jeden snímek a pravým na druhý. Snímky nesmíte mít 
od sebe dál než je vaše vzdálenost středů očí, tj. asi 7cm,“ 
dodává Loun.

Fascinován prostorem

Brian May byl stereoskopickými obrázky fascino-
ván již jako dítě. „Poprvé jsem se s 3D setkal díky tapetě 
v domě svých rodičů. Vzory na tapetách se obvykle opa-
kují, a pokud jste ve správném úhlu a správně zašilháte, 
uvidíte něco naprosto bizarního,“ vzpomíná Brian. První 
skutečné stereofotografie získal díky cereálním sušen-
kám, ke kterým byly přibaleny. „Když jsem to viděl popr-
vé, bylo to opravdu kouzlo. Obrázky zvířat, která vypa-
dala plochá a nudná,  v prohlížeči ožily a dostaly hloub-
ku. Okouzlilo mě to na celý život.“ V  pozdějším věku si 
pořídil speciální fotoaparát a začal pořizovat své první 
snímky. Pročesal antikvariáty a aukce a nashromáždil 
mnoho stereofotografií. Svojí sbírku rozšiřoval i za dob 
největší slávy Queen. „Všechny ty roky na turné jsem 
byl schopen komunikovat s prodejci fotografií po celém 
světě,“ vzpomíná. „Pozval jsem je na koncert a odměnou 
za volnou vstupenku mi vždycky byla krabice se stereo-
obrázky.“ Na konci šedesátých let objevil dílo Thoma-
se Richarda Williamse (1824-1871), který v roce 1850 

■ Karel Lehner
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vytvořil sérii 59 stereofotografií zachycujících život 
v malé anglické vesnici - Scenes In Our Village. Kniha 
Briana velmi ovlivnila a téměř třicet let přemýšlel, že 
vytvoří její pokračování ze současnosti. Toto přání si 
slnil teprve v roce 2009, kdy vyšla kniha A Village Lost 
And Found. „Celý život jsem prosazoval stereoskopické 
obrázky,“ vyznává se Brian. „Nyní se zdá, že začal nový 
zlatý věk 3D. Díky němu může současné publikum zno-
vu objevit původní metodu 3D z roku 1850, která vlastně 
stále dává nejlepší stereoskopické zkušenosti ze všech.“ 

Objevitelem ztracené vsi

T. R. Williams záměrně neuvedl původ vesnice, kte-
rou ve své knize zvěčnil. S tím se Brian nehodlal smířit. 
„Byl jsem posedlý myšlenkou tu vesnici najít,“ přiznává. 
„Trvalo mi to třicet let.“ Teprve v roce 2003, po více než 
sto padesáti letech, byla odhalena ztracená identita 
vesnice. Jedná se o Hinton Waldrist, ležící pár kilo-
metrů od anglického Oxfordu, s pouhými třemi sty 
obyvatel. Dodnes tu mají doškové střechy. Brian ve 
spolupráci s fotografickou historičkou Elenou Vidal 
nafotil sérii snímků zachycující současnost vsi. V knize 
jsou pak zobrazeny pro srovnání i s  těmi původními. 
„Kniha dává nahlédnout do každodenního venkovského 
života v té době – žena s kolovrátkem, kovář v kovárně, 

vesničané na poli,“ říká kytarista. „Je to obrázková kniha, 
komentovaná kniha fotografií, které vypráví jedinečný 
příběh – příběh, jenž mě fascinoval pro více než polovinu 
života.“

Hurá na autogramiádu

Ihned po vydání knihy se spustilo turné autogra-
miád a besed po knihkupectvích v  celé Británii. Bri-
an a Elena na něm prezentovali knížku a ochotně se 
podepisovali. První beseda byla přímo v objevené vsi, 
v bývalé sýpce kryté došky. Mezi náštěvníky se našlo 
také mnoho fanoušků Queen. Byla to velmi dobrá pří-
ležitost jak se dostat ke svému idolu bez bodyguardů, 
tlačenic a hodin čekání před hotelem. Není divu, že 
i čeští fanoušci některé z autogramiád navštívili. „Bri-
an promítal jednotlivé fotky z knížky a komentoval je. 
Kdokoli se mohl přihlásit a Brian s Elenou zodpověděli 
jeho dotaz. A bylo jich celkem dost,“ vzpomíná Petra 
Osifová na návštěvu oxfordského knihkupectví. „Poté 
byla autogramiáda. Brianovi jsem se představila. Řekla, 
že pocházím z České republiky a požádala, jestli se ním 
mohu vyfotit. Přikývl. Byla jsme jediná ve frontě, kdo se s 
ním fotil. Také jsem dodala, že se o knížku moc zajímám a 
on na to: ,It‘s great!‘“                                                                                                      ■                
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krevní skupina, spíš jsem inklinoval k  blues,“ 
zdůvodňuje historicky druhý baskytarista 
Queen, jenž během návštěvy v Praze poskytl 
Rudému Speciálu 2009 exkluzivní interview.

Jak jste se dal s kapelou dohromady?
Za to může jeden můj kamarád Roger Crossley. 

Bůh ví, kde je mu konec. Neviděl jsem ho snad dvacet 
let. Ten narazil v  létě 1970 na Rogera Taylora, tuším, 
v Somersetu, což je hrabství v západní Anglii. Při roz-
hovoru padla zmínka o tom, že Queen shánějí bas-
kytaristu. Tak mi Roger zavolal a dohodli jsme sraz ve 
Freddieho kensingtonském bytě poblíž Imperial Col-
lege, kde tehdy Brian studoval a kde se pak konal můj 
„konkurs“. Brian už byl na univerzitě hodně vážený, 
takže nás pronájem těch prostor nestál ani penci. Prv-
ní, co jsem na tom konkursu hrál, bylo snad Doing All 

Barry Mitchell: Hledal 
jsem něco méně 

náročného■ Martin Kubičík

Královna je pyšná. Mezi své poddané zavítá 
jen výjimečně. To platí i pro zástupce rockové 
monarchie – vždyť za šestatřicet let existen-
ce oficiálního fanklubu navštívili nejvěrnější 
příznivce všehovšudy čtyřikrát. O to větší roz-
ruch mezi českými fans vzbudila zpráva, že 
se na listopadové Vzpomínce na Queen 2009 
objeví někdejší člen královské rodiny – Bar-
ry Mitchell. Dnes jedenašedesátiletý hráč na 
basovou kytaru doprovázel Freddieho, Bria-
na a Rogera v době, kdy Queen teprve snili 
o  tom, že jednou usednou na hudební trůn. 
Po půlroce se však angažmá v  rockové Krá-
lovně dobrovolně vzdal a zkusil hledat štěs-
tí jinde. „Pomp-rock nikdy nebyl úplně moje 



31

Right. Pak jsme prubli ještě pár čísel a po dvou hodi-
nách mi řekli: „O. K., bereme tě!“

Jaký na vás udělali dojem?
Byli to vážně milí a také velmi inteligentní kluci. 

Velmi na mě v  tomhle směru zapůsobil Brian. „Kdes 
ji vzal?“ zeptal jsem se, když jsem prvně uviděl jeho 
kytaru. „Tu jsem si vyrobil sám,“ povídá mi. Pochopil 
jsem to tak, že třeba krk je vlastní originál. Jenže on 
mě odzbrojil: „Komplet vlastní výroba.“ To znamená, ne 
pouze krk, ale celé tělo, celý mechanismus elektrické 
kytary byla jeho práce!

Platili Queen už tenkrát za velké perfekcio-
nisty?

V  každém případě. Pamatuji si hodinové diskuse 
mezi Rogerem a Freddiem, který platil za absolutně 
největšího puntičkáře.

Byl to on, kdo plnil v kapele funkci jakéhosi 
„velkého šéfa“?

Ani ne. Víte, já znám úplně jiného Freddieho, než 
toho, který si utahoval ze zaplněného Wembley. Byl 
to velmi tichý a plachý chlapík. V soukromí neoplýval 
takovým sebevědomím. Byl až stydlivý. V  době, kdy 
jsem v kapele působil, se teprve utvářel. Ať už hlaso-
vě, nebo skladatelsky. Sice přišel s mnoha hudebními 
nápady, ale ne všechny nakonec vyústily v píseň.

A co vy, měl jste skladatelské ambice?
Basové linky v písních Doing All Right nebo Liar, kte-

ré najdete na prvním albu, zčásti odpovídají tomu, co 
jsem hrál s Queen. Popravdě jsem ale nikdy skladatel-
ské ambice neměl. Jsem od přírody spíš hráč než autor.

S kým jste v kapele navázal nejužší vztah?
Asi s Rogerem. Je to možná dáno i tou symbiózou, 

která musí panovat mezi bubeníkem a basistou. 

A možná také blonďatou kšticí, která z  vás 
obou dělala magnet pro děvčata…

Možná. Ale na Rogera se jednoznačně lepily víc! 
Pořád kolem něj byla spousta holek a on si to užíval. 
Pamatuji si, jak jednou šplhal po nějaké budově a pro-
padl se na verandu k jedné dívce, a tak s ní strávil noc…

Které živé vystoupení s  Queen vám nejvíce 
utkvělo v paměti?

Hodně často jsme koncertovali na Imperial College, 
kde většinu osazenstva tvořili naši známí a přátelé. 
Bylo to komornější, ale mělo to šťávu. Největší záži-
tek ovšem přišel na konci října, kdy jsme vystupovali 
v  liverpoolském Cavern Club. Hrát na stejném místě, 
kde se proslavili The Beatles – to bylo prostě něco! 
Nakonec jsme v Liverpoolu strávili noc a zažili tu slav-
nou story v  místním kině. Nepromítalo se tam však 
porno, jak se píše v knize Queen – Jak to začalo. Ve srov-
nání s dneškem bych to nazval „romantickým filmem“.

Zmínil jste The Beatles, kdo vedle nich měl na 
vás největší vliv?

Stejně jako ostatní z Queen jsem tehdy byl blázen 
do Jimiho Hendrixe. Když jsme se dozvěděli o jeho 
náhlé smrti, byli jsme hodně zdrceni. Byl pro nás hrdi-
nou. Toho dne se naše zkouška samovolně proměnila 
v jakýsi hold. Hráli jsme vše od Foxy Lady až po Voodoo 
Child. Hráli jsme celou noc. Škoda, že z toho neexistuje 
záznam.

Po šesti měsících jste se rozhodl kapelu opus-
tit. Přemlouvali vás hodně?

Ano, a nejen oni. Freddieho přítelkyně Mary Austin 
si mě vzala stranou a povídá: „Proč odcházíš? Vždyť 
vám to s Rogerem tak jamuje!“ Jenže mně už neseděla 
ta hudební kudrnatost, jakou dostávaly původní písně. 
Hledal jsem něco méně náročného. Taky už mi nevy-
hovoval ten rock’n’rollový styl života.

Přesto jste si později plácnul s  kapelou 
Crashed Bulla.

Tenhle band měl velmi slušný potenciál. V Londýně 
jsme odehráli několik úspěšných vystoupení, dělali 
jsme třeba předskokany tehdy populárním Climax 
Blues Band. Na našem prvním koncertě před velkým 
publikem však přišel zlom. Kytaristovi přímo na scé-
ně vybuchl zesilovač. Neskutečně nás to dopálilo 
a vystoupení se změnilo v jednu velkou katastrofu.  Já 
byl tak zdeptaný, že jsem řekl ostatním: „Je mi líto, hoši, 
ale už nebudu pokračovat.“ V roce 1972 jsem pak prodal 
všechny svoje kytary a začal se živit jinak.

Na Queen jste už nikdy potom nenarazil?
Ale ano. S  Rogerem jsme se naposledy potkali 

v  roce 1993, když hrál se svou sólovou kapelou The 
Cross v Cambridgi. Před dvěma týdny jsem se dostal 
do zákulisí po výročním vystoupení muzikálu We Will 
Rock You. Tam jsem narazil na Briana, který se hned ke 
mně hlásil.

S  vaším nástupcem Johnem Deaconem jste 
se nesetkal?

Ne. Nikdy. Viděl jsem ho, když v  roce 1973 hrá-
li na Imperial College. I když bych mohl, tak jsem se 
nesnažil dostat po koncertu do zákulisí. Přišlo by mi to 
nepatřičné.

John proslul jako velmi tichý, až distingova-
ný baskytarista. Jak byste se co do jevištního 
projevu charakterizoval vy sám?

Určitě nejsem ten typ klidného basáka. Zejména 
při živém vystupování se rád nechávám muzikou strh-
nout.

Hudbu Queen má většina posluchačů spo-
jenou především s Freddieho hlasem nebo 
Brianovou kytarou. Jak důležitou roli v  ní 
podle vás hraje baskytara?

Velmi důležitou. Zaposloucháte-li se do písní 
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Queen, objevíte tam fantastické basové 
linky. Ať už jde o Breakthru, nebo o klasiku 
Another One Bites The Dust. John ovšem není 
jen dobrý baskytarista, ale také skladatel. 
Jeho písně se vyznačují velkou melodičnos-
tí. Ostatně, co dělá z Queen velkou kapelu, je 
fakt, že každý člen napsal minimálně jeden 
velký hit, který dobyl hitparádu.

Co vy osobně považujete za největší 
highlight v kariéře Queen?

Jednoznačně vystoupení na Live Aid 
v  roce 1985. To byla absolutní senzace! 
Pamatuji se, jak mě úplně dostalo to, jak 
vlítli na scénu. A ten jejich sound! – když si 
uvědomíte, že předtím neměli zvukovou 
zkoušku, je to až neskutečné. Tehdy jsem 
vedl prodejnu s televizory. Všechny vystave-
né kusy byly naladěné na přenos z Wembley, 
takže kamkoli jste se podívali, tam se mihnul 
Freddie. 

Jak jste v listopadu 1991 reagoval na 
zprávu, že zemřel?

Byl jsem v kontaktu s  Jimem Jenkinsem, 
spoluautorem biografie Queen, který měl ke 
kapele velmi blízko. Takže jsem věděl dlou-
ho, že Freddie je nemocný, ale netušil jsem, 
že jde o AIDS. Nevěděl to ani Jim, který se to 
stejně jako zbytek světa dozvěděl den před 
tím, než Freddie zemřel. Jako pro všechny 
ostatní to pro mě byl velmi smutný den.

Považujete se dnes za fanouška 
Queen?

Dalo by se říct, že ano. První dvě alba byla O. K., 
i když ne úplně podle mého gusta, a pak přišla skladba 
Bohemian Rhapsody, která mě naprosto odrovnala.

Co se vám naopak na Queen nelíbí?
Přiznám se, že nemám kompletně zmapovanou 

jejich diskografii. Z toho, co znám, mě zrovna neoslo-
vuje éra po albu Jazz. Obzvlášť některé věci z  desky 
Hot Space, kde jejich hudba nabrala směr, který podle 
mě nefungoval.

To někteří kritici a fanoušci tvrdí rovněž 
o  desce The Cosmos Rocks, kterou Brian 
a Roger natočili s Paulem Rodgersem.

Jistě, nezapadá mezi tradiční queenovská alba, 
ale to, co jsem slyšel, hodnotím jako dobrý rockový 
materiál. Že se Brian a Roger dali dohromady s Paulem 
a vyjeli na turné, mě vůbec nepřekvapilo. Jako muzi-
kant vím, co pro ně znamená koncertování. To je dro-
ga, která vám dodává zvláštní a nenahraditelný pocit. 
U lidí, kteří vyprodávali Wembley, byl návrat na pódi-
um jen otázkou času. Koneckonců i já jsem se k hraní 
po letech vrátil. S  kamarádem a kytaristou Chrisem 
Brickem pro radost objíždíme kluby, hospody a různé 
zábavy.

Pak člověka vcelku logicky napadne otázka, 
zda byste případně přijal nabídku Briana 
a Rogera na opětovné společné hraní.

Pravděpodobně ano.                       ■

Barry Mitchell (nar. 1948 v britském Huntingdonu) odmala prokazoval manuální zručnost, což částečně vysvět-
luje, proč zanechal studií už v šestnácti letech, ale hlavně jeho zálibu ve hře na baskytaru. Čtyřstrunný nástroj 
obstojně ovládal ve studentských kapelách i  soulové formaci Conviction, s  níž v  lednu 1969 absolvuje první 
studiové nahrávání. Desku Earth však společnost Mercury Records bez udání důvodu odmítne vydat, což vede 
k zániku kapely. Barry poté střídá nejrůznější zaměstnání, dokud ho v srpnu 1970 s nabídkou neosloví začínající 
band jménem Queen. S triem Mercury/May/Taylor koncertuje především v  okolí hlavního města a na  jihový-
chodě Anglie. Po půlroce však kapelu opouští, jelikož mu přestává vyhovovat její pomp-rocková orientace i styl 
života. Ještě se nechá zlákat blues-rockovými Crashed Bulla, po neslavném vystoupení ale dává vale jak skupině, 
tak aktivnímu hraní. Vrací se k němu až na začátku devadesátých let, odkdy příležitostně vystupuje v hudebních 
klubech a na tanečních zábavách. Nejvíce ho ale v těchto dnech zaměstnává obchod v Huntingdonu, o který se 
stará se snoubenkou Luciou.
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Již podvanácté se v Praze pod křídly FC Tor-
nádo Queen uskutečnilo pravidelné vzpo-
mínání na zesnulého Freddieho Mercuryho 
a kapelu Queen. Loni Vzpomínku částečně 
nahradila Afterparty po pražském koncer-
tu Queen + Paula Rodgers, letos se česká 
convention vrátila ke své tradičnější podo-
bě. I když ne tak tradiční, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Avizovaný program sli-
boval snad nejatraktivnější lákadla, jež se 
kdy na akci tuzemského fan clubu objevila. 
Dalo by se říct, že na své si přišel opravdu 
každý fanda bez ohledu na to, kterou éru 
Queen preferuje.

Celá akce se opět vrátila na místo činu – do hudeb-
ního klubu Exit Chmelnice. Nedávno zrekonstruova-
né prostory žižkovského podniku se osvědčily už při 
afterparty po pražských koncertech Queen + Paul 
Rodgers v  letech 2005 a 2008. Několik netrpělivých 
fanoušků postávalo před Exitem už zhruba půl hodiny 
před začátkem. Čekání v  nepříliš vlídném počasí ale 
nebylo nakonec tak dlouhé, protože začali postupně 
přicházet návštěvníci webu Královská legenda a fan-
dové z celé republiky, kteří se na Vzpomínce již něko-
likrát setkali.

Tributes to Freddie Mercury

Nejen jim muselo být už od vstupu do klubu jasné, 
do jakého království zabloudili. Od prvních metrů je 
doprovázely fotografické koláže Freddie Mercuryho 
z dílny maďarského fan clubu, odkazující na osmnácté 
výročí úmrtí slavného frontmana. Již tradiční Queen 
Market vedle obvyklého shopu s  hudebními nosiči, 
kalendáři nebo časopisy tentokrát zahrnoval i jednu 
místnost vyhrazenou pro vskutku speciální zboží – 
dřevěné výrobky s tematikou Queen. A všechny – od 
obalů desek až po Freddieho sochu – vlastnoručně 
zhotovené holandským řezbářem Robem Verdoor-
nem. Nechyběla ani bohatá tombola, jíž vévodily 
stříbrná deska A Day At The Races, fotografie a kniha 
Bang! zkrášlené Brianovým autogramem či zmenše-
nina kytary Rudý speciál. Asi málokdo ze Vzpomínky 
odešel s  prázdnou, odolat těmto pokušením bylo 
pro oddaného fanouška skoro nemožné. Ostatně, 
sami pořadatelé během večera rozdali přes čtyřicet 
cen. Jejich šéf a zároveň hlava fanklubu Karel Lehner 
přivítal všechny přítomné krátce po sedmé hodině, 
a pak už přišlo na řadu první hudební číslo. Pozvání 
přijala zpívající klavíristka Lucie Halamíková, velká 
fanynka Queen, ale hlavně aktivní hudebnice a skla-

Noc v Exitu
■ Jan Srostlík
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datelka. Na úvod předvedla původní baladu Evermo-
re, věnovanou Freddieho památce, a odměnou jí byl 
velký potlesk, kterým publikum jasně dávalo najevo, 
že ji ještě nehodlá pustit z pódia. „Zkušenosti s živým 
vystupováním mám, ale ještě jsem nikdy nehrála na tak 
velké akci,“ svěřila se sympatická zpěvačka, která ještě 
přidala nostalgickou skladbu Goinʼ Back z Freddieho 
začátků a svůj vydařený výstup zakončila interpreta-
cí kultovního songu Nevermore z druhé desky Queen. 
„Byla to pro mě premiéra, živě jsem do té doby Queen pís-
ně ještě jinde nehrála. Ráda bych si to někdy příště zopa-
kovala, když bude příležitost a zájem,“ usmívá se Lucie. 
Pak se poprvé výrazněji o pozornost přihlásilo promí-
tací plátno, na němž diváci mohli zhlédnout epizodu 
z populárního britského sitcomu Smith & Jones, kde se 
jako host představil Brian May. Všem příznivcům tento 
díl nelze než doporučit, jedná se o velmi brianovskou 
záležitost...

Maďaři bez napětí

Po letech se na české Vzpomínce znovu představil 
revival Queen Unplugged Project. Maďarská formace 
s  sebou přivezla více než čtyřicetičlennou skupinu 
fanoušků, a tak celé vystoupení probíhalo v příjemné 
mezinárodní atmosféře. „Určitě se sem zase co nejdříve 
vrátíme,“ slíbil zpěvák Tibor Tóth, v němž nadšení publi-
ka oživilo vzpomínky na premiérovou návštěvu v roce 
2006. „Byl to náš vůbec první koncert v zahraničí a pro 
nás skvělá a nezapomenutelná zkušenost. Já osobně 
jsem se do Prahy zamiloval. Za poslední čtyři roky jsem tu 
byl na každé convention – dvakrát jako fanoušek, dvakrát 
jako účinkující. Ale rozhodně mi to nestačí!“ Aplaudující 
obecenstvo se opět přesvědčilo, jak vynikajícími muzi-
kanty QUP jsou. V  trojhlasech nemají konkurenci, při 
sestavování setlistu neopomíjejí i méně známé kousky 
z královského katalogu a přitom si se skladbami doslo-
va hrají – viz populární „medleys“, v nichž chytře spoju-
jí kousky různých písní do jednoho celku. Ani tím ale 
jejich vynalézavost nekončí. „Teď bychom chtěli přivítat 
jednoho speciálního hosta,“ oznámil najednou během 
koncertu perkusista Tollár László. „Sice už není mezi 
námi, ale to nebude vadit... Louis Armstrong!“ A kapela 
rázem spustila jazzovou píseň Dreamer‘s Ball, již Tóth 
přednesl stylem á la legendární americký trumpetis-
ta. Dalším – tentokrát živým – hostem byl zpěvák Jan 
Vytásek, s kterým Maďaři předvedli dojemnou píseň 
These Are The Days Of Out Lives. Stejně jako frontman 
kapely Blackbirds chtějí také QUP v  dohledné době 
prorazit i mimo koncertní pódia. „Začali jsme dělat na 
studiové nahrávce,“ prozradil Tóth. „Snad se nám brzy 
povede natočit akustické album písní Queen.“

The Unheard Song (Speakers Are Broken?)

Reprodukce jedné studiové nahrávky ovšem byla 
na programu už toho večera. Nedlouho před Vzpo-
mínkou do Čech dorazil nový singl Rogera Taylora The 
Unblinking Eye (Everything Is Broken). Víc než šestimi-
nutový protestsong, jehož vydání bylo naplánováno 
na 23. listopad, si tak mohli čeští příznivci vychutnat 

jako jedni z   prvních na světě. Bohužel, zvukové pro-
blémy, které provázely celý večer, nepominuly ani 
tentokrát. Těžko říct, zda byly technického rázu, nebo 
mistr zvuku jen neměl svůj den. Každopádně to, co se 
linulo z  reproduktorů, přípomínalo hudbu jen vzdá-
leně. Patálie, žel, pokračovaly i při jednom z  vrcholů 
večerního programu – během simultánně tlumočené-
ho interview s  druhým baskytaristou Queen, Barrym 
Mitchellem. Ač působí tento gentleman, který do Pra-
hy dorazil se svou snoubenkou Lucy, na první pohled 
nenápadně, jeho optimismus svítil už z dálky a dobrou 
atmosféru, jež v klubu Exit vládla, si evidentně užíval. 
„Moc se nám tady líbilo. Včera jsme celý den chodili po 
Praze a žasli, jak nádherné je to město!“ pochvaloval si 
jeden z »Deacyho« předchůdců, jehož se každý z pří-
tomných mohl zeptat na vše, co ho zajímá. Největší 
potlesk si vysloužila odpověď na otázku, zda Barry 
lituje svého rozhodnutí opustit Queen, čímž se možná 
připravil o světovou slávu. „Ne,“ usmál se basák do mik-
rofonu a nebyl důvod mu nevěřit, neboť za celý večer 
neprojevil ani známku nějaké hořkosti vůči kapele 
nebo jejím členům, ba naopak. Na znamení díků pak 
fanklub podaroval Barryho slivovicí s  jeho vlastním 
portrétem, aby na svou návštěvu v České republice jen 
tak nezapomněl. 

Go go go, little Queenie!

Ale co by to bylo za setkání fanoušků rockové muzi-
ky bez pořádného koncertu se vším, co k tomu patří! 
Na pódium v pozdní hodinu naklusal revival Queenie 
stylizovaný do éry alba Hot Space. Od první chvíle mile 
překvapilo nazvučení, které dosud skutečně nestálo za 
moc. Co ale upoutalo ještě více, bylo nasazení kapely. 
Nejvíce se překonával frontman Michal Kluch – zpíval 
jako o život a celé tři hodiny se neohroženě pouštěl do 
výšek, aniž by na sobě dal znát únavu. „Jakákoliv vzpo-
mínková akce – ať už česká nebo zahraniční – je pro nás 
velkou poctou, a proto si jednoznačně zaslouží speciální 
přípravu,“ říká vůdčí postava české revivalové jedničky. 
„Proto jsme měli před Vzpomínkou několik zkoušek, kde 
jsme drtili mimo jiné songy, které nehrajeme tak často, 
anebo úplně nové, zvlášť pro convention nacvičené.“ 
Jásající Exit potěšily zejména u revivalů málo vídané 
písně Innuendo a A Winter‘s Tale, které spolu s přídav-
kem Don‘t Stop Me Now patřily k hudebním vrcholům 
večera. Neplánovaně zazněla i skladba My Melancholy 
Blues, kde klavír obstaral host Filip Krejčí. „Všichni jsme 
se moc těšili a byli jsme zároveň pozitivně nervózní, pro-
tože jsme se chtěli pořádně vytáhnout. Proto mě mrzí, že 
návštěvnost nebyla hodna takové akce. Podobné sešlosti 
by si zasloužily daleko více fanoušků,“ naráží Kluch na 
účast zhruba dvou stovek lidí. I když zpočátku pano-
valy obavy, zda se do klubu s  kapacitou pěti set lidí 
vejdou všichni potenciální zájemci, nebylo plno, natož 
přeplněno.

„Celkové dojmy jsou ale i tak jednoznačně pozitivní,“ 
hodnotí zpěvák Queenie. „Já i kapela přejeme fanouš-
kům a FC Tornádo Queen do budoucích ročníků mnoho 
skvělé zábavy!“                                                                                      ■
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