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■ Karel Lehner

 

Život ve stylu Queen
Co dělá český fanoušek Queen v roce, který je podobně jako ten loňský na velké události, jakou jsou nové 
projekty či velká výročí, chudší? Nemusí nutně pouze o samotně poslouchat své oblíbené desky, ačkoli je to asi 
ta nejúžasnější věc kterou znám, ale může se zapojit do činností pořádaných Queen komunitou, která je stále, 
i po čtyřiceti letech od vzniku Queen, velmi silná. Ano, pochopili jste správně, chci tento úvodník věnovat nám 
fanouškům a akcím ve znamení Queen, které celosvětově pořádají. O některý z nich píšeme i na stránkách tohoto 
časopisu.

Fans will be fans

Jistě mi dáte za pravdu, že na Queen je hodně pozoruhodných věcí. Muzikou počínaje, přes Freddieho život, 
Brianovu hru na kytaru a velkou rodinou fanoušků konče. A právě ta rodina fanoušků mě poslední dobou velmi 
fascinuje. Za těch pár let co se snažím připomínat u nás duch Queen a pořádat setkání českých fanoušků, jsem 
poznal celou řadu lidí, kteří jsou jedním slovem báječní. Ať už se jedná o české nebo zahraniční fanoušky. Dneska 
už pro mě pojem Queen neznamená pouze čtyři úžasné muzikanty a hudbu, které jsem propadl, ale znamená 
pro mě životní styl. Přispívají k tomu právě ty zmíněné akce, setkávání s lidmi, které bych asi jinak nepotkal, výlety 
do míst, kam bych se jinak asi nepodíval. Původně tam jedete za Queen, ale postupem času to přeroste v touhu 
být mezi svými.

Já vím, co si těď říkáte: „Jemu se to mluví, když na to má.“ Jenže to není o penězích. Jasně něco to stojí, ale takový 
týden strávený v Anglii spojený s návštěvou „Queen míst“ v Londýně, muzikálem WWRY a účastí na každoroční 
Queen Convention, největší akcí svého druhu v Evropě pořádané oficiálním fan clubem, nevyjde o nic dráž než 
běžná letní dovolená. Jde tedy o rozhodnoutí, že jednou za čas strávíte dovolenou v Queen stylu. Těch možností 
kam vyrazit je spoustu. Každoročně se pořádá setkání fanoušků ve švýcarském Montreux, městě spojené 
s  historiií Queen a jednom z nejmalebnějších míst v Evropě. Velmi levný a příjemný je výlet k Balatonu, kde 
maďarský fan club koná své setkání, atd. Výborné je, když se podaří potkat na cestách členy Queen. My jsme loni 
navštívili premiéru muzikálu WWRY v Berlíně a blízkost Briana a Rogera nám velmi přidala na náladě. Potom jsme 
pokračovali do Amsterdamu, města jehož návštěva je zážitkem sama o sobě, a tam se právě konal sraz fanoušků.

Česko není pozadu

Ale vraťme se domů. Hlavní náplní našeho klubu je organizace tradiční Vzpomínky na Queen. V loňském roce 
k ní přibyl i Queen kemp. Rádi bychom obě tyto akce pořádali každý rok. Vzpomínka jako velký mejdan, kemp 
jako místo pro příjemně strávený víkend. Na rozdíl od výše popsaných akcí jsou ty naše menší, ale zato jsou blíž 
a  vypovídají především o české komunitě Queen fanoušků.

Když píšu tyto řádky připadám si trochu jako agent cestovní kanceláře, který nabízí poznávací zájezdy po Evropě. 
Jasně, je na každém jak stráví svojí dovolenou, jenom cítím potřebu sdělit, že existuje možnost jak spojit vášeň 
pro Queen s poznáváním nových míst a nových lidí. V dnešní době internetu není těžké zapojit se do komunity 
Queen v diskuzním fóru, na Facebooku či udržovat styk s fanoušky přes email. To je skvělé a tak to má být. Ale 
osobní setkání je něco víc. Něco co vám virtuální svět nenahradí. Podobně jako má své kouzlo náš tištěný časopis 
i přes nesporné výhody jeho elektronické podoby. Zkuste, pokud to jenom trochu jde, pro jednou přijmout život 
ve stylu Queen. ■
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Pohádka o korunním princi
„Bylo to surrealistické, bizarní, jako sen!“ rozplýval se Adam Lambert nad vystoupením po boku královských rockerů, s  nimiž si 
v soutěži American Idol zapěl We Are The Champions. „Viděl jsem spoustu lidí, kteří vynikali co do vizuální prezentace, ale Queen k tomu 
vždy přidávali i skvělý hudební výkon,“ vysekl finalista pěvecké reality-show poklonu Brianu a Rogerovi. Podobné komplimenty 
putovaly i z rockového impéria směrem k Lambertovi – oba zakládající členové Queen přiznali, že mezi nimi a osmadvacetiletým 
zpěvákem přeskočila jiskra. Někteří novináři dokonce referovali o nově založeném ohni, nakonec se ale ukázalo, že údajná nabídka 
„nahradit Freddie Mercuryho“ byla jen planý poplach. „Šlo o vymyšlenou pohádku médií,“ tvrdí Lambert. „V podstatě mi Brian a Roger 
řekli něco jako, ‚rádi bychom si s tebou zase někdy zahráli a možná i něco společného podnikli‘. O tom, že by mi nabídli místo zpěváka 
Queen, ale nepadlo ani slovo.“ Nápad udělat z nové hvězdy pop-rockové scény korunního prince dementoval i Brian, který přitom měl 
pro Lambertův hlas jen slova chvály. „Dosadit za Freddieho někoho, kdo zní a snaží se být jako on, jsem nikdy nechápal jako krok vpřed,“ 
vysvětluje kudrnatý kytarista. „Muselo by to být něco jiného a nového, ale co by zároveň evokovalo duch Queen.“

Roger for president?
Coby nadějný hráč FC Port Vale se Robbie Williams těšil pozornosti renomovaných skautů, Elton John dodnes finančně podporuje 
anglický druholigový AFC Watford, Ozzy Osbourne zase odmala fandí Aston Ville – zdá se, že fotbal a populární hudba jsou spojené 
nádoby. U rockových monarchů byste však se zmíněným sportem moc nepochodili. Jediným, kdo z královského kvarteta propadl 
vášni pro kopanou, je Roger, který se netají sympatiemi k týmu FC Chasetown. „Náhodou jsme se potkali v jedné cornwallské hospodě a 
dali se do řeči, která se pak stočila k fotbalu,“ vypráví Paul Atkins, radní z Burntwoodu a rovněž příznivec týmu hrajícího sedmou nejvyšší 
anglickou soutěž. „Pan Taylor mi říkal, že je velký fanoušek Chasetownu. Sleduje ho už několik let, od úspěchů v národním poháru.“ Když 
se Atkins o setkání s bubeníkem Queen zmínil šéfům Chasetownu, okamžitě Rogerovi zaslali balíček s triky, šálami, DVD a jinými 
suvenýry. V přiloženém dopise navíc královskému rockerovi nabídli, aby se stal čestným prezidentem klubu ze Staffordshire. „Čekáme 
na odpověď, věříme, že pan Taylor bude souhlasit,“ říká Dave Goddard tiskový mluvčí FC Chasetown. Pokud by Roger na návrh kývnul, 
spojil by svoje jméno už s druhým fotbalovým klubem – v roce 1998 investoval nemalou částku do sdružení fanoušků Manchesteru 
United, kteří se snažili zabránit prodeji slavného klubu do rukou mediálního magnáta Rupperta Murdocha.

Navrhářka Queen chce obléknout
Lady Ga Ga
Od kapely Queen si už vypůjčila umělecké přízvisko 
a  v  budoucnu by Lady Gaga dokonce mohla spoléhat na 
služby člověka, který se podílel na utváření image rockové 
Královny. Zájem o spolupráci s  extravagantní zpěvačkou 
projevila módní návrhářka Zandra Rhodesová. „Já prostě 
miluju, jak se Lady Gaga obléká!“ vyznala se devětašedesátiletá 
autorka legendárních kostýmů, jež v  70. letech patřily 
k  ochranným známkám jevištního projevu Queen. „Kdyby 
chtěla, abych jí něco navrhla, postupovala bych stejně jako 
v případě Freddie Mercuryho a Queen,“ pokračuje Rhodesová. 
„Pozvala bych jí k  sobě do studia, poslechla si její nápady 
a  s  tím bych pak pracovala.“ Nedostatkem vlastní invence 
však proslulá návrhářka s fialovým účesem rozhodně netrpí. 
„Navrhla bych pro ni průsvitný kaftan, vypadala by v  něm 
úžasně!“ myslí si Rhodesová.

The Muppets Will Rock You!
Natočili už řadu songů, opravdový úspěch jim však přinesla až 
Bohemian Rhapsody – ne, řeč není o důvěrně známé kariéře 
Queen, ale o hudebním snažení populárních Muppets. 
Svéráznou předělávku královského hitu v  podání střapatých 
loutek zhlédlo na internetu během dvou listopadových 
týdnů roku 2009 přes devět a půl miliónu lidí! „Většinou to 
neděláme, ale vzhledem k  úctě, kterou chováme k  autorům, 
jsme se podíleli na úpravě zvukové stopy,“ prozradil Brian. 
„Veškerý doprovod je původní, jednotlivé pasáže jsou upraveny 
tak, aby pasovaly ke zpěvu loutek. Myslím si, že je to o to větší 
švanda!“ Queen dokonce svolili, aby cover verze od autorů 
seriálu Sezame, otevři se! byla vydána jako regulérní singl – 
a mohli si gratulovat, ve vánoční hitparádě vystoupala píseň 
na 32. příčku. Největší uznání ale přišlo v květnu 2010, když 
na galavečeru internetových cen Webby Awards získal klip 
v kategorii Nejlepší hudební video ocenění jak odborné poroty, 
tak webových uživatelů.

Brian, nejlepší přítel zvířat
Charitativní organizace Mercury Phoenix Trust zažila v roce 2010 vlastní renesanci. Happeningové akce jako Freddie For A Day nebo 
dobročinné projekty v Jižní Africe však v očích fanoušků zcela zastínila kampaň Brianova nově založeného hnutí Save Me. „Jeho vznik je 
reakce na program politických stran, které potom, co se dostanou k moci, chtějí znovu zlegalizovat lov lišek a jiné krvavé sporty,“ zdůvodňuje 
královský kytarista, proč před volbami do britského parlamentu vyzýval veřejnost, aby nevolila například konzervativní Torye – tedy 
stranu, pro niž paradoxně dlouhá léta sám hlasoval. „O téhle problematice mají diskutovat lidé, kteří o ní něco vědí, a ne rocková celebrita, 
která si v životě odřela ruce maximálně o krk svojí kytary,“ vzkázal David Parsons, konzervativní zastupitel z Leicestershire, majiteli Rudého 
speciálu. Brian se však urážkami nenechal rozhodit a svou kampaň rozjel ve velkém – „liščí“ loga Save Me zaplavila obří billboardy 
v Londýně i sociální sítě, kytaristův web pomalu připomínal spíš oficiální stránky Českomoravské stavební spořitelny. Podporu mu 
vyjádřili i kolegové ze showbusinessu. „Hovadina!“ pronesli Tony Iommi, Al Murray nebo Sharon Osbourne na adresu britských politiků 
v agitačním klipu. „Nebojím se o svou pověst, protože týrání zvířat je věc, kterou nemůžete přehlížet,“ glosoval Brian po volebním patu, jenž 
rozhodnutí stran opakované legalizace „krvavých sportů“ odsunul na neurčito. „Kdybych si měl vybrat, jestli se na mě bude vzpomínat 
jako na muzikanta nebo na někoho, kdo pomohl zvířatům k lepšímu životu, vybral bych si to druhé,“ svěřil se kytarista BBC.

Z rockového dvorce
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Princes Of The

Universal
Otřepané úsloví praví, že život začíná až po čtyřicítce. Svým způsobem platí tento výrok také 
pro kapelu Queen. V roce 2010 – tedy čtyřicet let potom, co Brian May, Roger Taylor a Freddie 
Mercury sjednotili svůj talent pod křídly rockového Fénixe – opustila legendární skupina 
dlouholetého vydavatele, gramofirmu EMI a svou další budoucnost spojila s konkurenčním 
Universalem.

■ Martin Kubičík

Snad žádná jiná píseň z královského katalogu neztratila 
tolik ze své nadčasovosti jako song Let Me Entertain 
You. Může za to dobový text Freddieho „rock’n’rollové 
reklamy“. Například verš „od Chicaga až po New Orleans 
máme vás na lajně“ pozbyl aktuálnosti po koncertu 
v  kalifornském Inglewoodu v  září 1982, který se stal 
posledním vystoupením Queen ve Spojených státech 
amerických. Platnost rýmu „budem u Tiffanyho snídat 
a japonsky vám zpívat“ vypršela o dva měsíce později, 
když si v  Tokorozawě odbyla koncertní derniéru 
skladba Teo Torriatte. Nedlouho poté přestala platit 
i pasáž „Stickells podívá se na to, s Electrou a EMI vám 
ukážeme, jak je to!“, neboť královští rockeři se nevratně 
rozkmotřili s americkým distributorem Electra Records. 
Tentýž text pak definitivně ztratil nadčasovost o třicet 
let později.

Drahá Královna?

„Mnozí z vás už o tom leccos četli na internetu, ačkoli jsme 
nic neřekli oficiálně. Ale cítím, že teď už přišel okamžik, 
kdy byste měli vědět, že Queen po devětatřiceti letech 
opouštějí EMI,“ oznámil manažer Jim Beach fanouškům 
v  listopadu 2010 na královském webu. Jeho slova 
skutečně moc nepřekvapila. Finančními problémy 
zmítanému labelu před nedávnem dali sbohem 
takoví interpreti jako Paul McCartney, The Rolling 
Stones nebo Radiohead. Rozchod s  Queen však byl 
v médiích prezentován jako vůle britské gramofirmy. 
„EMI už to nemohla utáhnout. Queen je stáli strašně moc 
peněz, a tak se rozhodla, že bude raději investovat do 
mladých talentů,“ vysvětloval zdroj deníku The Times, 
proč nedošlo k  prodloužení smlouvy. „Arogance 
nahrávacích společností je až k  nevíře,“ kroutí nad tím 
hlavou promotér Harvey Goldsmith, jehož služeb 
Queen dodnes využívají. „Ale za své problémy si mohou 
samy. Nikdy se nenaučily správně jednat s  umělci.“ 
V  podobném duchu hovoří i 
Brian: „Před mnoha lety jsme byli 
u EMI velmi šťastní, ale pak se to 
změnilo.“

»Universalní« řešení

Zvěsti o tom, že Královna chce 
prásknout do bot, kolovaly 
mezi fanoušky již v roce 2003 
a další přibyly po komerčním 
neúspěchu alba Queen + Paul 
Rodgers The Cosmos Rocks 
a  smluvně vynuceném vydání 
kompilace Absolute Greatest. 
„Nikdy jsme doopravdy nebyli 
spokojení s  tím, jak se nakládalo 
s  naším CD katalogem. Vždycky 
jsme toužili po větší kontrole,“ 
potvrzuje Brian. Vytouženou 

„svobodu“ nalezli Queen u lídra současného 
hudebního trhu – společnosti Universal Music Group 
(UMG). „Naším cílem je osvěžit marketingový potenciál 
skvostného katalogu Queen a v  inovované podobě ho 
nabídnout posluchačům,“ zadal Max Hole, provozní 
ředitel UMG, jasný úkol evropské pobočce Island 
Records, která okamžitě začala spolupracovat s Queen 
Productions Ltd. na re-edici studiových alb Queen, jež 
tak má na skladě zaplnit mezeru po kopiích, které po 
vypršení kontraktu zůstaly EMI.

Zpátky ke kořenům

„Naši kluci si pod vedením Boba Ludwiga hrají 
s  původním analogovými páskami,“ odtajňuje Brian 
proces, na který společně s Rogerem osobně dohlíží. 
„Z mého pohledu nejúžasnější je, že se snažíme CD 
zvukově přiblížit kouzelné atmosféře vinylů. Každé 
album navíc vyjde ve zvláštní dvoudiskové edici, které 
nabízejí bonusové skladby.“ Skalní fanoušky jistě 
potěší i závazek jednoho ze dvou prezidentů Island 
Records Teda Cocklea: „Většina veřejnosti má v paměti 
zafixovanou hlavně éru po koncertu Live Aid, zatímco 
rané období kariéry Queen je už řadu let přehlíženo, 
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a to bychom chtěli změnit.“ 
Slib má naplnit nejen putovní 
výstava Stormtroopers In 
Stilettos, mapující prvních pět let 
existence Queen, ale také série 
výběrů Deep Cuts, sestavených 
z  fanoušky doceněných, ale 
pro laiky víceméně neznámých 
songů. „Říkal jsem Brianovi 
a Rogerovi, že by měli dát 
příležitost písním, které se 
běžně v  rádiu nehrají,“ vypráví 
Taylor Hawkins, bubeník Foo Fighters, jenž pomáhal 
královským rockerům s  výběrem songů. „Podle mě je 
to skvělá možnost, jak lidem připomenout, že Queen byli 
neuvěřitelně všestranná skupina. A hlavně její počáteční 
rockovou orientaci.“

Už se pečou!

Několikaletá lukrativní smlouva s Universalem zároveň 
obsahuje klauzuli, která jistě rozplesá srdce mnoha 
fanoušků, bažících po novém původním materiálu. 
„V troubě se nám peče pár zajímavých, nových buchet,“ 
naznačil Brian vyhladovělým davům, jež začaly ještě 

více slintat poté, co Roger 
belgickým novinářům prozradil, 
jaké používají ingredience. 
„Pracujeme na nikdy 
nevydaných písních, které spolu 
v  osmdesátých letech nahráli 
Freddie a Michael Jackson – 
a  jsou naprosto fantastické!“ 
rozplýval se královský bubeník. 
Nedokončené verze songů 
State Of Shock, There Must Be 
More To Life Than This a Victory 

se původně měly objevit na Freddieho sólové kolekci 
na konci milénia, místo toho první dva tracky unikly 
na portál YouTube.com a třetí zatím žádný smrtelník 
neslyšel. Náprava má přijít na konci roku 2011, tedy 
dvacet let po Freddieho skonu a více než dva roky po 
smrti popového krále. „Nechtěli jsme se přiživovat na 
tom šílenství, které se strhlo potom, co Michael zemřel,“ 
vypráví Roger. „Čekali jsme na nějaký vhodný čas.“

Tím má být rok 2011, během nějž Queen oficiálně 
oslaví svoje 40. narozeniny. „Máme v šatně připravených 
několik překvapení,“ mrká Roger. ■

rok 2012
- vydání knihy Queen: The Complete Illustrated Lyrics 
se snímky rukopisů písní a raritními fotografiemi z 
nahrávacích studií
- reedice živých alb Queen
- vydání vánočního koncertu v Hammersmith Odeon 
1975 na DVD (dosud oficiálně nepotvrzeno)

únor 2011
- výstava Stormtroopers In Stilettos v Londýně

březen 2011
- reedice studiových alb Queen z let 1973-1976
- vydání prvního dílu kompilace Deep Cuts 

květen 2011
- televizní premiéra nového, dvoudílného dokumentu 
Days Of Our Lives

červen 2011
- reedice studiových alb Queen z let 1977-1982
- vydání druhého dílu kompilace Deep Cuts
- reedice výběrového setu The Platinum Collection

září 2011
- reedice studiových alb Queen z let 1983-1995
- vydání třetího dílu kompilace Deep Cuts

říjen 2011
- vydání oficiální publikace 40 Years Of Queen 
(mj. i v češtině)
- vydání vzpomínkové knihy Queen Unseen od 
dlouholetého roadieho Petera Hince

listopad 2011
- vydání dokumentu Days Of Our Lives v prodloužené 
verzi na DVD
- vydání zcela nové, dvoudiskové kompilace Forever 
Queen, mj. s dokončenými nahrávkami Freddieho 
s Michaelem Jacksonem (dosud oficiálně nepotvrzeno)

Kalendář oslav
40. narozenin

Už je tomu téměř dvacet let, co rockový 
král Freddie Mercury nedobrovolně opustil 
skupinu Queen a přijal angažmá v nebeském 
All Stars Bandu po boku svých idolů Elvise 
Presleyho a Johna Lennona. A stejně dlouho 
mu jeho hvězdní kolegové pokládají dotaz: 
„Kdy už o tobě tam dole taky natočí film?“ Nyní 
už jim frontman Queen může odpovědět: „Už 
příští rok, darling! A hrát mě bude Sacha Baron 
Cohen.“

„Film o Queen se prostě musí natočit, protože Freddie 
a Queen jsou dodnes pro mnoho lidí strašně důležití,“ říká 
v  exkluzivním interview Peter Freestone, Freddieho 
dlouholetý osobní asistent. O nápadu, převést příběh 
o královských rockerech na stříbrné plátno, uslyšel 
poprvé před šesti lety. Od té doby prošla rukama 

Queen ve filmu...revisited
■ Martin Kubičík

Briana, Rogera i Jima Beache řada scénářů. „Ale žádný 
se nám nelíbil,“ postěžoval si majitel Rudého speciálu 
v září 2008. „Jsme velmi opatrní, pokud jde o zobrazení 
Freddieho ve filmu.“ Možná z  něj mluvila i čerstvá 
zkušenost s dílem Michaela Cunninghama.

Co týden dal…

„Právě jsem dokončil příběh Freddieho Mercuryho, který 
mne opravdu nadchl,“ pochlubil se majitel Pulitzerovy 
ceny, když v roce 2006 přicestoval do Prahy na Festival 
spisovatelů. Stejně jako ve svém nejslavnějším 
románu Hodiny i scénáři ke stejnojmennému filmu 
se Cunningham neuchyloval k obvyklým metodám 
vyprávění a trochu experimentoval. „Nikdy mi 
doopravdy nestačil stereotyp ‚narodil se, žil a zemřel‘. 
Domnívám se, že život vždy nepřináší to pravé drama, 
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a tak jsem vytvořil něco na způsob Paní Dallowayové 
o Freddiem Mercurym – zachytil jsem jen kousek z jeho 
života a nechal jej promlouvat jako celek,“ odkrývá 
uznávaný autor detaily scénáře nazvaného Somebody 
To Love, do něhož podle svých slov propašoval „tuny 
zpěvu“. „Jsem si jist, že budeme muset Freddieho hlas 
dabovat,“ podotkl Cunningham (na obrázku nahoře). 
„Sissy Spacek určitě zvládne hlas Loretty Lynn, kterou 
hraje, ale kdo zvládne Freddieho Mercuryho, to zatím 
nevím.“ Podobné myšlenky však nejznámějšího 
homosexuálního romanopisce současnosti brzy 
opustily. Jeho scénář totiž narazil u Freddieho 
nejbližších.

Mother Mercury, look what they’ve done to 
me…

„Nejsem oprávněn o tom mluvit, ale snad mohu 
prozradit, že ne všem se výsledek jeho práce zamlouval,“ 
naznačuje Freestone. Podle zákulisních informací 
vetovala scénář Freddieho maminka Jer 
Bulsara, neboť Cunninghamův příběh 
údajně čerpal víc z autorovy fantazie než 
z reality a koncentroval se spíš na „méně 
reprezentativní“ stránku zpěvákova 
života. „Freddie mi říkal, že pokud by o 
něm vznikla kniha, nechce v ní být vylíčen 
jako úžasný člověk, který prodal milióny 
desek, ale aby tam bylo i ‚to špatné‘. Řekl 
bych, že totéž by si přál i u filmu,“ myslí si 
Freestone. „Na druhou stranu je třeba, 
aby snímek zachoval určitý respekt vůči 
lidem, kteří ještě žijí.“ Cunninghamův 
fascikl tedy neobstál ani v zahřívacím 
kole a produkční společnost Tribeca 
Productions v čele s Robertem de Nirem 

projekt pozastavila. Poslední dva roky se tak mnohem 
více propírala zamýšlená filmová adaptace muzikálu 
We Will Rock You – o to větší bylo překvapení zástupce 
českého fanklubu, kterému Ben Elton, autor libreta 
i scénáře připravovaného snímku, před říjnovou 
premiérou v Berlíně oznámil: „We Will Rock You si na 
stříbrné plátno musí počkat. Brian a Roger momentálně 
věnují svůj čas a energii plánovanému filmu o Freddiem.“

Jak Schwarzenbergův zeť ke Queen přišel

Výzvy, napsat snímek o Queen, se totiž chopil 
specialista na biografické scénáře Peter Morgan 
(na obrázku dole). „Vážně? To jsem vůbec netušil, že 
na tom pracuje!“ překvapilo Freestonea. „Já mám 
totiž filmy podle jeho scénářů hodně rád! Morgan si 
nepřibarvuje skutečnost, ale hledá dramatickou linku 
ve faktech. Stačí si vzpomenout třeba na historické filmy 
jako Králova přízeň nebo Královna.“ Jak vidno, s  lidmi 
urozeného původu má osmačtyřicetiletý scénárista 
bohaté zkušenosti (navíc jeho žena Lila je dcera 
českého ministra zahraničních věcí, knížete Karla 
Schwarzenberga!), ovšem hudbou rockové Královny 
zůstal víceméně nedotčen – až dosud. „Nikdy jsem 
nebyl jejich příznivec, vůbec,“ přiznává se Morgan, „ale 
jak jsem o nich začal psát a zajímat se o ně, tak mě 
naprosto pohltili.“ Ani Morgan podle svých slov nemá 
v úmyslu převyprávět celý příběh, na rozdíl od kolegy 
Cunninghama se však nechce koncentrovat pouze na 
postavu Freddieho. „Je pravda, že mám hlavu plnou 
Farrokha Bulsary, ale rozhodně nepíšu příběh o ‚kapele 
Freddieho Mercuryho‘. A už vůbec ne o muži, který umírá 
na AIDS.“

Sun City i Live Aid

„To je naprosto v pořádku a myslím, že i Freddie by to tak 
chtěl,“ chválí mu Freestone. Jednoduchá otázka, která 

napadne každého fanouška 
– O ČEM tedy Morgan píše? 
„Soustředím se na období, kdy 
Freddiemu jeho rodina – Queen – 
už leze krkem, chce být nezávislý, 
a pak se k  ní vrátí,“ napovídá 
scénárista. Podle informací 
světových médií nás má film 
provést ranou kariérou Queen 
i problematickým obdobím 
alba Hot Space, dotknout se 
Freddieho sólových počinů 
zkraje osmdesátých let i 
kontroverzních vystoupení 
v  jihoafrickém Sun City 
a vyvrcholit triumfální 
dvacetiminutovkou na koncertu 
Live Aid. „Zatím jsem na straně 56, 
takže je ještě dost času na úpravy,“ 
hlásil v  říjnu Morgan. „Ale Brian i Roger mi slíbili, že se 
budou snažit co nejméně zasahovat. Ovšem je třeba si 
uvědomit, že čtení scénáře pro ně nebude nic příjemného. 
Je to drama, které vypráví v  podstatě o nejbolestivější 
kapitole v historii kapely.“ Vysvědčení se dočkal na konci 
roku. „Peter nám dodal první verzi scénáře a všichni jsme 
jí naprosto unešení,“ neskrýval Brian nadšení. Morgan 
při psaní využíval svojí osvědčené metody, když 
informace sbíral prostřednictvím osobních interview. 
„Navíc se vám pak snadněji píší dialogy, protože už 
znáte styl jejich mluvy,“ osvětluje scénárista. „Unikátní 
je v tomto ohledu především Freddie. Strávil jsem hodiny 
nad záznamy jeho starých interview.“

Baron králem

Další, a pro leckoho nejdůležitější, otázka zněla – kdo 
se Freddieho dialogy bude učit? Ještě v době, kdy na 
scénáři pracoval Cunningham, skloňovali novináři 
nejčastěji jméno Johnnyho Deppa. „Nedovedu si 
představit nikoho lepšího pro tuto roli,“ opisovala od 
sebe média údajné 
vyjádření Mary 
Austinové, Freddie-
ho dlouholeté přítel-
kyně. Postupem 
času se ale v článcích 
i myslích fanoušků 
uhnízdilo jiné jméno 
– Sacha Baron 
Cohen. Představitele 
komediálních rolí 
Borat nebo Ali G pro 
ztělesnění Freddieho 
Mercuryho před-
určoval fakt, že 

oproti jiným kandidátům má 
výhodu ve fyzické podobnosti 
s rockovým králem a stejně jako 
legendární zpěvák nenechává 
nikoho chladným. „Vím, že pro 
spoustu lidí to je šok, ale Sacha se 
v  tomto projektu angažuje už od 
samého začátku. Byl totiž jedním 
z jeho iniciátorů,“ řekl Brian BBC. 
„Právě Sacha mě požádal, abych 
na tom začal dělat. Byl to on, kdo 
mi zavolal,“ potvrzuje Morgan. 
Ihned po zveřejnění oficiální 
zprávy vypsala britská sázková 
kancelář William Hill kurzy na to, 
jestli Cohen bude za svůj výkon 
ve filmu o Queen nominován 
na Oscara (4:1), respektive jestli 
slavnou sošku získá (16:1).

Klasika i nová hudba

Spolu se členy Akademie filmového umění a věd však 
bude muset Cohen přesvědčit i početnou skupinu 
skeptiků z  řad fanoušků, kteří v  něm vidí spíše 
komika než herce schopného vážných rolí. „Vážných 
rolí? Freddie miloval legraci a zábavu!“ připomíná 
Freestone, podle něhož je nezbytné, aby se ve filmu 
využily originální nahrávky s  hlasem frontmana 
Queen. „V archivech je spousta materiálu. Byla by škoda, 
vzbudit u lidí nelibost k filmu tím, že se nepoužijí původní 
záznamy.“ Ze studiových skladeb určitě ve filmu zazní 
klasiky Bohemian Rhapsody, You´re My Best Friend, 
Another One Bites The Dust, We Will Rock You, We Are The 
Champions i pár sólových nahrávek. Brian s Rogerem 
navíc pracují na doprovodném soundtracku, jehož 
vydáním mohou naplnit bod smlouvy s Universalem, 
která je zavazuje k vydání nového původního alba.

Apropós, kdo si zahraje ostatní královské rockery? 
„Tak to nemám vůbec 
ponětí,“ rozhazuje 
Brian rukama. 
„Pro svoji postavu 
jsem žádal Gena 
Hackmana, svého 
oblíbeného herce, ale 
myslím, že už s hraním 
seknul. A Robert de 
Niro má dost práce 
s  produkcí, takže kdo 
ví…?“ ■
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Všechno ve světě Queen počínaje prodejem 
desek přes striptérky až po turnaje ve 
scrabblu bylo ohromující a nevídaně 
majestátní. V  interview pro magazín Q se 
Brian May a Roger Taylor rozpovídali o své 
neskutečné a mimořádné životní cestě.

Když se zadíváte na staré fotografie Queen, rozpoznáte 
dvě typické pózy Rogera Taylora. Při jedné soustředěně 
špulil rty, při druhé se jeho obličej rozzářil širokým 
úsměvem naznačujícím, že za minulou noc zažil víc 
dobrodružství než průměrný muž za celý svůj život 
– což se členovi jedné z nejdekadentnějších skupin 
světa stávalo poměrně často. Ve svých 61 letech si 
Taylor udržuje svůj bezstarostný image a šarm, ačkoliv 
dává přednost lyžování a plachtění před méně zdraví 
prospěšnými aktivitami. Povídání pro časopis Q (on 
a kytarista Brian May požádali o rozhovor odděleně) 
zpestřuje žertovnými úsměvy a historkami, které 
nám dávají možnost nahlédnout do nitra jedné 
z nejúspěšnějších skupin na světě. 

Když jste se všichni poprvé potkali, s kým jste 
měl nejvíc společného?
S Brianem, skutečně. Sice jsme spolu pokaždé 
nevycházeli, ale zjistili jsme, že jeden druhého 
potřebujeme. Brian je mým dlouholetým přítelem, ale 
byli jsme si velice blízcí i s Freddiem. Myslím, že my dva 
jsme byli rebely, těmi neslušnými a rozvernými.

V začátcích Queen jste s Freddiem bydleli ve 
společném bytě. Vařili jste jeden druhému?
Bože! (směje se) Strávil jsem tam jedny Vánoce 
s  Freddiem a jediné, co jsme měli, byl pytlík nějaké 
omáčky, kterou jednoduše smícháte s vodou. 
Doopravdy jsme snili o plechovce fazolí! Nevedli 
jsme si zrovna nejlíp, byli jsme zlomení, ale stále jsme 
dokázali se předvádět a ukazovat ve velkém stylu.

Vy jste studoval zubařinu. Požádal vás někdy 
Freddie o radu týkající se jeho zubů?
Ani ne. Jeho zuby rostly nějak podivně, byly na 
nezvyklých místech. Jakýkoliv zásah do jeho zubů by 
ale vyžadoval radikální operaci, čehož se on hrozně 
moc bál. Byl háklivý na jakékoliv poznámky týkající se 
této problematiky.

Queen vydali prvních sedm alb v rozmezí let 
1973 až 1978. Nevedli jste si špatně...
To tedy ne. Ale i přes to množství jsme byli při 
nahrávání alb velice pečliví a puntičkářští. V té době to 
byla to vlastně čest dostat se do studia. A to, co jsme 
za to museli zaplatit, bylo hotové jmění. Třicet liber 
za hodinu! Respektovali jsme to, ale taky to trošku 
obcházeli a podpláceli. Obchod je obchod.

Když Freddie poprvé přišel s Bohemian 
Rhapsody, nezněla tak trochu podivně?
Vůbec ne, od začátku jsem ji miloval. První verš, co 
mi Freddie kdy přehrál, byl „Mama, just killed the man, 
dah-dah-la-dah-daah, gun against his..“ Jen toto. Hned 
jsem věděl, že to bude hit. Podle mě to mělo vcelku 
jednoduchou podstatu. A to jsem ještě nevěděl o 
tom zbytku. Pamatuji se, že Freddie měl všechny ty 
obrovské harmonické bloky napsány na zadní straně 
telefonních seznamů.

Doprovázel jste ho někdy na jeho proslulých 
nákupních tazích?
No jistě. Někdy jsme jeden druhému kupovali koberce. 
Freddie se řídil heslem: „Pokaždé kup jen ten nejlepší!“ 
– což je vlastně naprosto skvělá rada. Není jediný 
důvod zahazovat se s Jagem, když můžete mít Aston 
Martin, nemyslíte?

Byla to i vaše filozofie?
V jistém slova smyslu ano, ačkoliv jsem se ani nepřiblížil 
způsobu, jakým to bral on. Byli jsme neskutečně 
šťastní, měli jsme před sebou skvělou kariéru a já nikdy 
neviděl důvod, proč to nějak skrývat. Jsme takoví, jací 
jsme. Ale současně musím říct, že jsme udělali i hodně 
dobrých věcí. Snad. (směje se).

Party Queen prosluly jako velmi divoké...
To byl skutečně jen zlomek toho, co se ve skutečnosti 
odehrávalo. Pro nás to byla legrace. Pokud jsme mohli 
roztočit veškeré peníze nahrávací společnosti, tak proč 
ne? Takto vznikají mýty trpaslíka s koksem na hlavě 
(na party k vydání alba Jazz v roce 1978 v New Orleans) 
a další. Ale nic z toho se nestalo...

Skutečně?
No, já jsem to nikdy neviděl na vlastní oči (usmívá se). 
Řekl bych vám to, kdybych to mohl potvrdit. Musím 
však uznat, že se na takových party děly různé věci. Lidi 
se zajímají o takové příběhy, ale to už je moc dávno.

Měl jste někdy něco do činění s kokainem?
No, tehdy toho bylo kolem nás celkem dost. Zkusili 
jsme to či ono, ale nikdy nám to nepřerostlo přes 
hlavu. Nikomu.

Když jste začali být jako Queen úspěšní, proč 
jste cestovali odděleně v různých limuzínách?
Bylo to tak nejjednodušší. Limuzíny jsou ta nejhloupější 
auta, co znám. Je tam místo tak akorát pro dva lidi a my 
jsme cestovali většinou s našimi přítelkyněmi, později 
manželkami, všeobecně řečeno jste s sebou brával 
partnera nebo osobního asistenta. Takto s námi mohli 
cestovat jen další čtyři lidi. Nemělo to nic společného 
s tím, že bychom spolu už nechtěli mluvit.

Magazín Q: A Kind Of Magic
■ překlad Zlatka Sůvová

Co jste si pomyslel, když se jednou Freddie 
objevil s knírem?
Vždycky jsem to komentoval slovy, že by Freddie nikdy 
nezpůsobil takový rozruch, kdyby se promenádoval 
nahý na Oxford Street, jako když si nechal narůst knír. V 
té době toto gesto bylo spojováno s komunitou gayů, 
takže už tehdy začaly spekulace. Ale my ostatní jsme 
to vůbec neřešili.

Jak je známo, na turné jste vy a Freddie často 
hrávali scrabble. Kdo byl lepší?
Ano, já i Freddie jsme milovali scrabble. Ze začátku 
jsme hrávali všichni čtyři, ale jakmile to dostalo vážnější 
charakter, ti zbylí dva odpadli. Freddie byl naprosto 
neporazitelný, protože dokázal získat víc bodů i 
s  málem písmenek. Byl jsem ale dobrým soupeřem, 
alespoň myslím. Rekord v počtu bodů za jediné slovo 
ale má na kontě Brian – to jsem nikdy předtím ani 
potom neviděl – udělal 168 bodů! Vzpomenu si ještě, 

co to bylo? Ano, „Lacquers“ (laky). Bylo to nějak takto 
– písmeno „q“ za trojnásobek, všech sedm písmen, 
trojnásobek za celé slovo. Dobře si to spočítal. 

Když už jste věděl, že Freddie umírá, objevila 
se někdy myšlenka, že se vším skoncujete?
Ne, ani náhodou. Freddie požádal pouze o dvě věci. 
První byla, abychom pokračovali v práci tak, jako by 
se nic nedělo. A pak, když se Freddiemu přitížilo, chtěl, 
abychom ho chodili navštěvovat.

Ke konci Freddieho života byl jeho dům 
v obležení fotografů. Nyní nám to přijde 
pochopitelné, ale v té době to bylo dost 
nezvyklé.
To jo, jeho dům se stal kořistí supů. Dokonce 
fotografovali potraviny a jídlo, které si nechal dovážet. 
Bylo to dost hrozné.

Ujely vám někdy nervy, když jste jel 
Freddieho navštívit?
Ano, jednou v noci jsem uhodil jednoho fotografa, 
a  jestli si to dobře pamatuju, jindy jsem jednomu 
z nich přejel nohu. Co jiného na to říct. Prostě blbci.

Měl jste možnost se s Freddiem rozloučit 
a  říct mu sbohem?
Jednou, když mu bylo hodně špatně, jsem byl na cestě 
k němu, zhruba 300 yardů od domu, když mi Peter 
Freestone zavolal, že je po všem. Řekl: „Už nechoď, 
právě zemřel.“ Byl to šok. Byl jsem jen 300 yardů od 
něj, přecházel jsem Kensington High Street. Prosím, 
další otázku.

Promiňte.
To je v pořádku.

Pomyslel jste si po vzpomínkovém koncertě v 
roce 1992: „Co si teď počneme?“
Přirozeně. Nastalo takové prázdné období. Všichni 
jsme se už vnitřně smiřovali: „Co teď můžeme dělat? 
Musíme to vzdát. Necháme toho. Bylo to skvělé, ale 
skončeme to.“ Po nějaké době jsme začali přemýšlet, 
zda máme dokončit nahraný materiál. Nakonec 
jsme sebrali veškerou odvahu a dali se do toho. 
A  jsem přesvědčen, že jsme odvedli velký kus práce 
(výsledkem bylo album Made In Heaven v roce 1995).

Dokážete porozumět některým lidem, 
proč se jim muzikál We Will Rock You zdá až 
urážlivý a nepřístojný?
Jistě, dokážu. Já osobně nesnáším muzikály, takže 
ať si každý myslí, co chce. My jsme udělali maximum 
pro to, aby ta podívaná byla co nejvíce záživná pro 
lidi, kteří mají rádi tento styl. Neomlouvám to, jen se 
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snažím říct, že se nikdy nezavděčíte všem. Většina lidí 
má předsudky, když se něco vymyká normálu. Prostě 
chtějí mít všechno tak, jak to bylo vždycky, a je pro ně 
těžké přijmout, že něco může být jinak. 

Odhadovaný prodej alb Queen se pohybuje 
kolem 300 milionů kopií. Máte vy osobně 
představu, jak je tomu ve skutečnosti?
Abych byl upřímný, nemám ponětí. Tipuju něco mezi 
dvěma a třemi stovkami. Je to hodně. Úžasné, že?

Když se blížil čas rozhovoru s Brianem Mayem, Roger 
nás varoval, že bude asi rozsáhleji mluvit o zvířatech. 
„Myslím, že příští týden zachraňuje mravence,“ 
žertoval. Brian se aktivně zapojuje do kampaně za 
práva zvířat, například bojuje proti vymírání jezevců 
v přírodě. Na začátku našeho rozhovoru Brian zmínil 
jedno z našich dřívějších čísel a článek o krevetových 
koktejlech, které svého času byly jeho oblíbenými. 
Vysvětluje, že si již nadále tuto delikatesu nedopřává, 
především z důvodu špatných praktik na farmách. 
„Nemyslím si, že existuje špatné zvíře,“ polemizuje. 
„Jde o špatné lidi.“

Stejná otázka jako pro Rogera – když jste se 
všichni poprvé potkali, s kým jste měl nejvíc 
společného?
Měl jsem velice blízko k Rogerovi, hlavně z důvodu, 
že jsme již dříve byli ve stejné skupině. Byli jsme – 
a  jsme dosud – jako bratři. Usilovali jsme o stejný cíl 
a měli jsme podobný náhled na muziku jako takovou, 
ale současně se rozcházely naše názory na další 
věci. Jako jiní bratři, po celou dobu jsme se měli rádi 
a  nenáviděli se zároveň. Co se týče tvorby, měl jsem 
asi blíž k Freddiemu. Nejraději jsem měl situace, kdy 
jsem z Freddieho vytahoval vokály způsobem, kterým 
nikdy předtím nezpíval.

V čem jste se nejvíc s Rogerem názorově 
rozcházeli?
Je toho hodně. Jakmile jsme se dostali do detailů 
ohledně nahraného materiálu, bylo to tam hned. 
Dokázali jsme se dny hádat o jednu notu.

Něco jiného kromě hudby vás rozdělovalo?
To je těžké specifikovat, měli jsme hodně sporů 

týkajících se různých věcí. Jednou jsem si pořídil 
naprosto skvělý fotoaparát a nenapadlo mě nic 
lepšího než Rogera pronásledovat jako paparazzi. 
Bylo to v době, kdy jsme si užívali hodně slávy, takže 
i Roger na mě dělal obličeje a legrácky. Zdálo se, že 
ho to baví. Pak ho napadlo v nestřeženém okamžiku 
napatlat mi na čočku nějaký make-up. Přirozeně jsem 
z toho nebyl nadšený, ale prostě se přes takové věci 
přenesete. Roger hodně snadno a rychle měnil náladu. 
Často jste mohli slýchávat hlášku typu: „Rogere, vyhoď 
další televizi z okna.“

Zdálo se vám jako dobrý nápad pojmenovat 
kapelu Queen?
Měl jsem jisté připomínky, ale dopracovali jsme se 
k tomu všichni demokraticky. Měli jsme seznam jmen, 
která připadala v  úvahu, a Freddie navrhl Queen. 
Dalším ze jmen bylo The Grand Dance, což by podle 
mě nefungovalo vůbec. Freddie i Roger byli v té 
době docela frajeři. Všichni jsme se tehdy oblékali 
poněkud extravagantně. Nešlo o vyjádření sexuality, 
ale o  vyjádření svobody. Ti nejdekadentnější byli 
nazýváni „queens“. Já jsem nevěděl, že Freddie byl gay. 
Osobně si myslím, že to ještě nevěděl ani on sám. Řekl 
bych, že teprve nacházel sám sebe. Přirozeně jsme si 
byli vědomi možných souvislostí s významem slova 
„queen“, ale my jsme si stáli za významem vyjadřujícím 
svobodu a rovnoprávnost v jakémkoli smyslu, že nás 
to nijak netrápilo.

Je pravda, že jste si na turné brával své vlastní 
sušenky a čaj?
Ne tak docela. Ale pokud s námi byla moje žena, 
pokaždé přinesla něco z domova. V Americe prostě 
neseženete Typhoo čaj a sušenky napomáhající 
zažívání. Já osobně jsem rád zkoušel jídla v různých 
zemích, kdekoliv jsme byli. Všeobecně řečeno, 
Angličané nejsou moc proslulí přizpůsobováním se 
jiným kulturám, ale pro mě to bylo potěšení. Skutečně 
jsem si to užíval.

Vaše vlasy se staly výrazným rozlišovacím 
prvkem.
Je to, jak to je. Když jsem byl malý kluk, nenáviděl jsem 
svoje vlasy, protože byly kudrnaté. Myslel jsem, že 
je se mnou něco v nepořádku, protože se to nedělo 
nikomu jinému z okolí. Později se Jimi Hendrix objevil 
v kudrnatých vlasech a všichni to obdivovali. Od té 
doby jsem to přestal řešit.

Potvrdil byste, že to, jak jste se každý 
z  vás objevil v klipu k I Want To Break Free, 
reflektovalo vaše jednotlivé osobnosti?
Rozhodně ano! Každý si myslí, že to byl jen Freddieho 
nápad, že to byl on, kdo to tak chtěl, ale ve skutečnosti 
s tím nápadem přišla Rogerova přítelkyně. Parodovat 
ženy z Coronation Street byl její nápad, ať to zní 
jakkoliv zvláštně.

Tušil jste, že koncert v Knebworth v roce 1986 

bude poslední, na němž Queen vystoupí 
společně?
Ne. Freddie jednou řekl něco, jako že to už dál 
nezvládá, ale on většinou pronášel takové hlášky ke 
konci turné, takže to nikdo z nás nebral vážně. „Moje 
celé tělo je jako v ohni! Cítím nepopsatelnou bolest! 
Takhle už nemůžu dál,“ říkával.

Když jste se dozvěděl, že Freddie umírá, chtěl 
jste pokračovat v nahrávání?
Ano. Freddie miloval čas strávený ve studiu. Speciálně 
ke konci svého života to byl pro něj útěk od reality. 
Zpíval, i když skoro nemohl stát. Opřel se o zeď, hodil 
do sebe několik panáků vodky a šel na věc. Poslední, 
na čem jsme společně pracovali, byly vokály k Mother 
Love, což je mimochodem moje nejoblíbenější skladba 
na albu Made In Heaven. Nikdy ji však nedokončil. Řekl 

mi: „Briane, já už nemůžu dál. Umírám tu.“ Nikdy si to 
však plně nepřipustil.

Cítil jste se rozrušeně na posledních 
nahrávacích seancích?
Jako skupina jsme si mezi sebou vytvořili velice 
silné pouto, takže ten čas strávený ve studiu byl 
vlastně dost příjemný a zábavný. Pravda je, že i tak 
jsme měli jisté pochybnosti. Znali jsme prognózy, 
ale nepřipouštěli jsme si, že by se něco takového 
mohlo stát i Freddiemu. Byl to přece náš Freddie. 
Neporazitelný, nepřemožitelný, nezdolný. Jakmile 
došlo k nejhoršímu, byla to pro nás všechny rána 
z čistého nebe. 

Měl jste možnost se s Freddiem rozloučit?
V posledních dnech jsme se všichni střídali a dělali 
Freddiemu společnost. Nebylo to však ve stylu 

loučení. Prostě jsme chtěli být spolu, být tam pro něj. 
Vzpomínám si na okamžik, kdy jednou ležel v posteli 
a  neviděl na svoji zahradu. Povídali jsme si o květinách 
a rostlinách, které tolik miloval. Byl jsem tam tehdy 
vlastně s Anitou. Freddie najednou prohlásil: „Lidi, 
nemusíte mě tu bavit a nijak obveselovat. Už jen to, 
že jste tu se mnou, je pro mě důležité a jsem za to moc 
rád.“ Byl to jeho způsob akceptace reality. Nepadlo 
žádné slovo sbohem, ale všichni jsme dosáhli pokoje 
a klidu.

Pro mě byl Freddie skvělý rockový frontman, 
pro vás to byl mimo jiné i váš přítel. Musí to 
být těžké vzpomínat a mluvit o něm.
Ano, je. Jeden z nejemotivnějších zážitků pro mě bylo 
odhalení Freddieho sochy v Montreux v roce 1996. 
Pochopitelně je to nádherný způsob vzdání holdu 

a pocty. Ceremonie byla nezapomenutelná, ve mně se 
však nahromadil vztek. Jediné, co se mi honilo hlavou, 
bylo: „Tohle je všechno, co zbylo z mého přítele? Každý 
si myslí, jak je to skvělé a normální, ale já se tu dívám 
na kus bronzového plechu, co vypadá jako můj přítel. 
A můj přítel tu už s námi nikdy nebude.“

Kdy jste naposledy viděl Johna Deacona?
Ó, to už je skutečně dávno. Střeží si svoje soukromí. 
Pokud se jedná o cokoliv obchodního, komunikuje 
s námi prostřednictvím emailů, ale to je všechno.

Rozumíte některým názorům fanoušků 
Queen, že muzikál We Will Rock You je 
špatnou volbou?
Nikdy se nezavděčíte všem stejnou měrou. 
Vzpomínám, že když vyšlo album Queen II, pár 
takových lidí říkávalo: „Tohle už nejsou Queen. Zradili 
jste svoje fanoušky.“ Všichni ostatní křičeli: „Jupííí!“ ■
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Kerry Ellis
■ Karel Lehner

Brian May je člověk neuvěřitelně pracovitý. Když zrovna nehrál s Queen či sólovou kapelou, 
věnoval se dalším svým vášním. Mnohokrát pomáhal i jiným muzikantům nahrávat jejich alba 
- naposledy hostoval na nové desce Meat Loafa. Spolupráci, kterou však začal před několika 
lety a které si zpočátku skoro nikdo nevšiml, přerostla v jeden z největších hudebních projektů 
mimo Queen a sólovou kariéru. Srovnání by snesl pouze s prací na albech své namželky 
Anity Dobson. Leč to zůstalo v rodině, že! Čím ho drobná blondýnka tolik oslovila? Jak se s ní 
seznámil? A kdo je vlastně Kerry Ellis? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět.

Brianova bohyně Jak to začalo

Pro první setkání Briana Maye a Kerry Ellis se musíme 
vrátit o mnoho let zpátky - do roku 2002. Tehdy Brian 
a Ben Elton obcházeli londýnská divadla a hledali 
zpěváky pro chystaný muzikál We Will Rock You. Kerry 
objevili na představení My Fair Lady, ve kterém tehdy 
dvaadvacetiletá zpěvačka debutovala. Po úspěšném 
konkurzu se Kerry stala členkou prvního obsazení 
dnes velmi oceňovaného muzikálu. Stvárnila roli Meat. 
Tato postava má jeden velmi důležitý moment. Zpívá 
citlivou baladu No-One But You, která následuje po 
výčtu jmen zesnulých muzikantů zakončeným jménem 
Freddieho. Tato část patří k nejemotivnějším z celého 
muzikálu. Kerry svůj úkol splnila na výbornou a žádná 
ze zpěvaček, která hrála tuto roli po ní, nepřekročila její 
stín. Kerry strávila ve WWRY dvě sezóny během nichž 

stačila zazpívat na koncertě k výročí panování britské 
královny spolu s Queen a ostatními herci z muzikálu, 
ale především získat náklonost Briana Maye.

Mohla za to No-One But You

Úchvatná Kerryina interpretace posledního singlu 
Queen vnukla Brianovi a Rogerovi nápad natočit 
jí úplně znovu, v jiném aranžmá a s Kerry za 
mikrofonem. Již v roce 2003 vznikla pětiminutová 
nahrávka se symfonickým orchestrem, která posouvá 
opus věnovaný Freddiemu opět o kousek dál. Světlo 
světa spatřila však až o dva roky později, kdy jí na 
oslavu třetího výročí muzkálu Brian zveřejnil na svém 

webu: „Tenhle projekt jsem měl v hlavě již od premiéry 
WWRY. Nyní máme po světě mnoho produkcí WWRY, 
všude zpívají No-One But You a všude jí zpívají ti nejlepší 
zpěváci. Ale základem je Kerry Ellis, která roli Meat, 
ztvárnila na začátku. Vždycky jsem chtěl tuhle verzi 
nahrát a teď mám pocit, že je to ono.” 

Chci natočit album!

Brian se však s jedním coverem nespokojil: „Od chvíle, 
kdy jsem poprvé slyšel zpívat Kerry jsem byl uchvácen. 
Cítil jsem, že jednou bych měl  pro ní udělat album. Ten 
nápad mě nikdy neopustil.“ Předvojem práce na velkém 
albu bylo třípísňové minialbum Wicked In Rock, který 
obsahovala No-One But You a rockové verze dvou 
písní z muzikálu Wicked, kam Kerry mezitím přesídlila. 
Vyšlo v roce 2008 a Brian ho produkoval. Jednu z písní, 

Defying Gravity zazpívala živě v londýnské Palladiu za 
doprovodu Briana, Niela Murryho a Rufuse Taylora.

Kerry se stala slavnou a uznávanou muzikálovou 
zpěvačkou. Šla z role do role, ale začínala si uvědomat 
potřebu jít po vlastní cestě. V červnu 2009 se rozhodla 
uspořádala svoje první samostatné vystoupení. 
Jednalo se o čtyři koncerty v londýnském Shaw 
Theatre. Na přídavek dorazil i Brian. Společně zahráli 
Who Wants To Live Forever a Crazy Little Thing Called 
Love. „Je to konečně něco, co chci dělat. Je to tak jiné 
oproti vystupování v muzikále,“ řekla tehdy Kerry. „Je 
skvělé moci zpívat písničky, které opravdu chci a které 
bych normálně zpívat nemohla.“ Následovala smršť 
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dalších vystoupení a projektů a vždy jí byl po boku 
Brian. Společně se také konečně pustili do přípravy 
debutového alba.

Brianovo album Kerry Ellis

Dostalo název Anthems. Vyšlo 13. září 2010. Je 
napěchováno muzikálovými hymnami, ale je 
i  „queenovské“. Brianův rukopis je na něm velmi 
patrný. „Nejtěžší bylo najít správný způsob jak využít 
její hlas. Materiál a aranže byly skvělé a díky tomu 
se podařilo objevit hudební styl, který zachycuje její 
jedinečné kouzlo,“ řekl Brian. Z katalogu Queen si 
vypůčili Save Me, Some Things That Glitter (uvedenou 
však pod názvem I Loved A Butterfly - Brianovi byla 
údajně inspirací k napsání této písně právě Kerry) 

a samozřejmě No-One But You v symfonické verzi. 
Pouze dvě písně jsou úplně nové - Dreamland, kterou 
napsal Brian a I Can’t Be Your Friend (This Can’t Be Over), 
vzniklá ze spolupráce s Donem Blackem, anglickým 
textařem kterým s Brianem údajně pracuje na novém 
původním muzikálu. Album představili dva dny před 
vydáním na koncertě Proms In The Park v Hyde Parku. 

Brian na turné – pouze jako doprovod

Turné na podporu desky nazvané Anthems: Tour 
na sebe nenechalo dlouho čekat. Na květen 2011 

naplánovali Brian s Kerry celkem 15 koncertů ve Velké 
Británii, včetně úvodního konaného 1. května ve 
slavné Royal Albert Hall v Londýně. Setlist koncertů 
připomínal spíše turné Queen, neboť více než 
z  poloviny ho tvořily songy z jejich pera. Prostor za 
mikrofonem dostal Brian zhruba v polovině koncertu, 
když zazpíval oblíbenou Love Of My Life s úvodem 
v podobě kytarového sóla Last Horizon. „Máme 
výbornou kapelu,“ chválil Brian. „Hraje s námi Rufus, 
Rogerův syn. Roger je pořád někde na své lodi. Ale Rufus 
je tak dobrý, že musí být jedním ze tří nejlepších bubeníků 
na světě.“ Po skončení turné Brian s Kerry naznačili, 
že by v koncertování mohli pokračovat na starém 
kontinentu a zabývali se i myšlenkou na natáčení 
dalšího alba. 

Z úvodu položených otázek zbývá zodpovědět 
jedinou. Proč se Kerry Ellis těší takové přízni Briana. 
Nejlépe odpoví sám Brian několika svými výroky: 

„Hlas z milionu... Kerry je nejvíce vzrušující zpěvačka, 
která se v Anglii v poslední době objevila... Má ohromující 
hlas, a ne operní hlas, ale úžasně silný rock hlas. Na mě 
bylo abych pro ten hlas poskytl uplatní... Kerry Ellis je 
něco jako bohyně.“ ■

Kerry Ellis (narozena 6. 5. 1979 v Anglii) je britská muzikálová herečka a zpěvačka. Po ukončení studií 
na londýnské umělecké škole Laine Theatre Arts debutovala ve West Endu v muzikálu My Fair Lady, jako 
náhradnice za představitelku hlavní role. Poté ztvárnila roli Meat ve We Will Rock You a hrála hlavní role 
v muzikálech Les Misérables, Wicked a Oliver! Byla pětkrát nominována na divadelní cenu, dvakrát nominaci 
proměnila. V současnosti bydlí severně od Londýna se snoubencem a dvěma psy. Na září 2011 plánuje 
svatbu.

Jmenuje se Taylor. Roger Taylor. Přátelé mu 
říkají »Arty«, ti nejbližší ho smí oslovovat 
důvěrnou přezdívkou »Liz«. Už skoro čtyřicet 
let hájí majestát rockové Královny. Občas ale 
podniká i akce na vlastní pěst. Jako třeba 
v roce 2010. Většina »Artyho« operací ovšem 
probíhala v naprostém utajení.

Většina českých fanoušků, kteří zavítali na 25. sraz 
oficiálního fanklubu, má na doprovodný program 
památné convention jen velmi mlhavé vzpomínky. 
Zralá whiskey, početná společnost a „bratrská“ 
atmosféra otupily jejich smysly natolik, že si jen stěží 
vybaví, čím je organizátoři v Great Yarmouthu oblažili. 
Jedno číslo však uniklo prakticky všem účastníkům, 
a to nehledě na spotřebu alkoholu – reprodukce nové 
sólové písně Rogera Taylora nazvané Smile.

R. T. - Přísně tajné
■ Martin Kubičík
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I Can’t Hear Music

„Hráli jsme ji jenom jednou,“ vypráví Jacky Smithová, 
šéfka oficiálního fanklubu. „Nikomu jsme neřekli, co 
zrovna pouštíme, až potom.“ To ale pořadatelé vůbec 
nemuseli – hosté totiž produkovali takový hluk, že 
jejich dodatečnou informaci stejně nezaregistrovali. 
O  tom, že (ne)byli svědky světové premiéry, se 
dozvěděli až z  reportu na webových stránkách. 
„Udělali jsme to tak na Rogerovo přání,“ omlouvá se 
Jacky Smithová. „Nechtěl, aby song v  jakékoli podobě 
unikl na internet. V  minulosti se nám něco podobného 
už několikrát stalo.“ Pohříchu to byla první a poslední 
možnost, jak se v  roce 2010 seznámit s  výsledky 
»Artyho« práce ve studiu. „Momentálně už mám 
pohromadě dostatečné množství materiálu,“ tvrdil 
přitom v  březnu na královském webu. „Snažím se 
psát tak, aby kvantita nepřebila kvalitu.“ Konkrétního 
termínu vydání zamýšleného sólového alba se ovšem 
fanoušci nedočkali. „Stále píši nové písně. V nejbližších 
šesti měsících ale deska určitě nevyjde,“ řekl Roger 
našemu časopisu při zářijové návštěvě Berlína.

Nemůžu. Lyžuju.

Nezaměnitelný chraplák královského bubeníka tak 
vyšel pouze na DVD One Night Only se záznamem 
pět let starého charitativního koncertu Band Du Lac, 
a novém CD seskupení Taylor Hawkins & The Coattail 

Riders. „Jsem Rogerův obrovský fanoušek,“ vyznává 
se bubeník Foo Fighters, jenž se ale kvůli »Artyho« 
zaneprázdněnosti nesešel se svým idolem přímo 
ve studiu. „Díky počítačové technologii se však dnes 
už dá spolupracovat i bez toho. Takže jsem Rogerovi 
poslal přes internet track Your Shoes, on ve svém 
studiu nazpíval vokály a poslal mi ho zpátky,“ popisuje 
Hawkins nevšední session. Roger se měl původně 
zhostit zpěvu i v písni Not Bad Luck, ale… „nedokázali 
jsme najít společný termín. Ani nevím, co tenkrát Roger 
dělal. Myslím, že zrovna lyžoval na Ukrajině nebo dělal 
něco jiného fantastického,“ směje se Hawkins, který 
k natáčení desky Red Light Fever přizval ještě jednoho 
královského rockera. „Ve skladbách Way Down a Don’t 
Have To Speak identifikujete bezchybný rukopis Briana 
Maye,“ láká fanoušky Queen.

Jen hřmění, ne bouřka

„Bylo to opravdu nervy drásající, poslat Brianovi nebo 
Rogerovi píseň, a pak přemýšlet, co na to asi řeknou. 
Taky jsem jim na rovinu řekl, že pokud se jim ty skladby 
nebudou zamlouvat, nechci, aby na nich hráli jenom 
pro to, že jsme přátelé. Ale oba mi říkali, že si to užívali.“ 
A že nešlo pouze o kompliment, dokázali zakládající 
členové Královny 11. května, kdy se nečekaně připojili 
k  formaci Taylor Hawkins & The Coattail Riders na 
koncertu v  londýnském klubu Scala. „Bylo to velmi 
spontánní, jako za starých časů,“ ohlíží se Brian ve 

svém soapboxu. Aby ne, utajovaní hosté totiž během 
přídavku   oprášili kytaristovy klasiky Long Away 
a Sleeping On The Sidewalk, respektive »Artyho« 
Tenement Funster a I’m In Love With My Car! Když diváci 
viděli, s  jakou vervou Hawkins řeže do bubnů a jak 
si Roger užívá každou sekundu strávenou na pódiu, 
leckoho napadlo, že nesmí propásnout slibované 
podzimní Taylor Storm Tour. „Bavili jsme se o tom 
a  myslím, že to zní úžasně, jenže momentálně je to jen 
ve stadiu úvah,“ prohlásil však Hawkins, který už měl na 
druhou polovinu roku naplánované nahrávání s  Foo 
Fighters.

Tři koncerty a jedna svatba

Po koncertní rutině prahnoucí Roger si přesto nechtěl 
odepřít živé vystupování a společně s Brianem zahrál 
v  listopadu na charitativním představení Prince’s 
Trust Rock Gala a na výročním koncertu nadace 
Battersea Dogs and Cats Home. Jak v případě tradiční 
dobročinné akce v  Royal Albert Hall, tak show 
pořádané nadací bojující proti týrání zvířat se jednalo 
o značně prominentní záležitost – ceny vstupenek se 
pohybovaly řádově ve stovkách liber, pro běžného 
fanouška tedy značně nedostupná záležitost. „Díky, 
bohu! – konečně koncert bez zatraceného YouTube!“ 
napsal Brian v  soapboxu o vystoupení v  elektrárně 
Battersea. Královští rockeři zahráli celkem sedm písní, 
z  nichž hned pět odzpíval sám Roger. Dva měsíce 
předtím však »Arty« předvedl svoje umění na akci, 
z níž neexistují žádné běžně dostupné záznamy. Ba ani 
fotografie. 25. září se na jeho zahradě v  Puttenhamu 
sešli Brian, Spike Edney, Jamie Moses, Joe Elliot, Roger 

Daltrey, Nick Mason, Bob Geldof a další rock’n’rollové 
hvězdy. Neorganizované jamování, které podle 
některých zdrojů neskončilo ani s rozbřeskem 
nového dne, se však nekonalo jen z pouhého plezíru 
zúčastněných – jednalo se o součást svatební party!

London Town C’mon Down!

Roger si totiž po sedmileté známosti vzal svou 
přítelkyni Sarinu Potgieterovou! „Jsem naprosto 
nadšená ze svatební party u pana Rogera Taylora!“ 
napsala Hannah Jane Fox, bývalá představitelka 
Scaramouche v muzikálu We Will Rock You, na sociální 
síti Twitter. „Absolutně netuším, v kolik jsme odcházeli, 
ale vím, že to nebylo jistým krokem.“ Podle britských 
bulvárních médií měla šestatřicetiletá nevěsta fialové 
svatební šaty a celý obřad byl laděn do červené a 
černé barvy. „Bylo to velmi komorní, ale neuvěřitelně 
zábavné a veselé. A to si právě novomanželé přáli – 
aby to byl skutečný mejdan s  přáteli a ne formální bílá 
svatba,“ cituje Daily Mail jednoho z „přátel“. V hrabství 
Surrey však manželé Taylorovi nezůstanou a přesídlí 
do hlavního města. „Myšlenkami jsem teďka u krabic 
a stěhováků,“ smál se »Arty« na zářijovém setkání 
s fanoušky v Berlíně. „Sehnal jsem apartmá v Londýně. 
V mém starém domě, tam už je na mě moc schodů.“ ■
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československá královna

Jak se z
královničky stala

■ Karel Lehner

Na začátku bylo čisté fanouš-
kovství a chuť hrát svojí 
oblíbenou muziku. Pak se 
k tomu přidala velká píle, 
talent, štěstí na spoluhráče 
a chuť rozčeřit stojaté vody 
českých Queen revivalů. Přes 
počáteční rozpaky a  hledání 
vznikla kapela, která doká-
zala to nejdůležitější - 
strhnout fanoušky. Tento 
článek je o fanoušcích, kteří 
jiným fanouškům přinášejí 
radost v podobě živého 
hraní hitů Queen. O pěti 
muzikantech, kteří jdou tvrdě 
za svým snem. O kapele, 
která byla tak „drzá“, že se 
přihlásila do televizní show. 
O revivalu, který není jediný, 
ale je v mnoha ohledech 
jedinečný. O Queenie.

Vzpomínáte jak vznikly Queen? 
Inzerátem, vyvěšeným Rogerem, 
na školní nástěnku. U Queenie to 
nebylo jinak. Inzerát ve kterém 
hledá spoluhráče vyvěsil Michal 
Novák, hráč na bicí nástroje, 
v roce 2005. Pouze místo nástěnky 
posloužila diskuze na klubovém 
webu fcqueen.cz. Odpověděl na něj 
Michael Kluch, začínající zpěvák, který se již v minulosti 
představil na Vzpomínce na Queen, leč tenkrát ještě 
nevzbudil u fanoušků velký zájem.

Může za to fan club

Oba spojovala láska ke Queen 
a chuť společně hrát. Na jejich 
zkoušku byl ještě přizván kytarista 
a velký obdivovatel Briana Maye – 
Tomáš Matoušek. „Všichni tři jsme 
byli vážně spokojení. Padli jsme si 
do noty. Ale měli jsme před sebou 
ještě hodně práce. Bylo potřeba najít 
klávesáka s basákem,“ řekli později. 
A tak, stejně jako Queen, znovu  
vyvěsili inzeráty. Jeden podal 
Michael v listopadu 2005 opět 
na klubový web: „Do ambiciozní 
kapely sháníme klávesáka se 
vztahem k hudbě Queen (nejlépe 
qíňáka :o).“ Najít ty dva zbylé do 

party však nebylo lehké. A tak znovu 
po vzoru Queen, kteří hledali svého 
Johna dlouhou dobu, začala nová 
kapela fungovat v prozatimním 
složením, které se často měnilo. 
První koncert odehráli 18. května 
2006 na abiturientském večírku 
studentů jedné vysoké školy.

Opatovský start

Kulturák na Opatově by se klidně 
mohl nazvývat „fotrem pražských 
rockáčů“. Už v osmdesátých letech 
byl významnou bigbítovou scénou 
a především v porevolučních 
dobách byl vyhledávaným místem 
rockerů, především pro svoji 
velkou kapacitu. Přestože ležel na 
periferii města a jeho okolí tvořily 
nevzhledné paneláky, pro rockery 
půvab měl. Pro české fanoušky 
Queen se stal domovskou scénou 
díky Vzpomínkám na Queen, které 
se tu od roku 2000 pravidelně 
pořádaly. Není divu, že nová kapela 
složená z fanoušků Queen hledala 
útočiště právě tady. 29. září 2006 
zde hráli poprvé. Do uzavření 
kulturáku v červnu následujícího 
roku tu stihli odehrát ještě několik 
koncertů. (Zbývá podotknout, že 
z rockové mekky je dnes tělocvična 
boxerů.)

„Bylo velmi zajímavé sledovat lidi, kteří ´nevěděli´ 
na koho jdou... Myslím, že pochybnosti, ať už je měl 
kdokoliv, musely skončit při ječáku v Under Pressure 
- a  to nejpozději! Já přestal pochybovat prakticky 
hned...,“ řekl po prvním opatovském koncertu fanda 
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Petr. Skupina byla úspěchěm nadšená. „Překvapili mě 
lidi, že se tak chytli a trsali, docela nás to vzalo. Chtěl 
bych všem poděkovat, dovolili jste nám si to užít,“ psal 
tehdy dojatý Michael. A to Queenie měli za sebou 
teprve třetí koncert. Pak přišla Vzpomínka. První a 
poslední pro Queenie na Opatově. Nutno dodat, že 
to byla Vzpomínka mimořádně úspěšná a Opatov 
praskal ve všech. Neměli to lehké. Hráli první a jen 
slabou půlhodinku. Přesto svojí šanci využili dokonale 
a mezi zvučnými jmény, která ten večer vystupovala, 
rozhodně nezapadli.

Správná konstalace pro rychlý úspěch

Queenie měli hned v počátku své kariéry několik 
předpokladů pro to být úspěšní. Především byli 
ambiciózní, měli odvahu a drzost – jinak by se těžko 
dokázali postavit před kritické publikum fanoušků 
hned na začátku – a hodně si věřili. Dalo by se říct, že 
byli až namyšlení – tolik věřili, že se dokážou prosadit. 
Samozřejmě jim nechyběl talent, ikdyž z počátku bylo 
znát, že se ještě musí hodně vypracovat. Fanoušci jim 
to však rádi tolerovali. Další podstatnou věcí bylo, že si 
dokázali jednoduše opatřit publikum. Vždyť byli jedni 
z nás – fanoušků. Stačilo na webu Královská legenda 
zvěřejnit informaci o nové kapele a koncertech a na 
Opatov se hrnuly davy.

Nejpodstatnější skutečností byla však touha udělat 
Queen revival, tak jak ho v Česku a na Slovensku zatím 
nikdo neudělal. Místy až přehnaná snaha předběhnout 
konkurenci, nedala českým fanouškům jinou možnost, 
než kapelu okamžitě přijmout za svojí. Nikdo z nás 
předtím u domácích  napodobitelů Queen neviděl to, 
co je v zahraničí běžné - kopii Rudého Speciálu. Nikdo 
nečekal, že někdy uslyší naživo Teo Toriatte, Back 
Chat či In The Lap Of The Gods. Queenie to dokázali. 
To co ostatní kapely nepochopily, bylo pro Queenie 
samozřejmostí. Nedělali to z vypočítavosti, ale z lásky 
k Queen. Kytarista Tomáš, coby fanoušek Briana, vždy 

toužil mít kopii Rudého Speciálu a legendární Vox AC 
30. Díky sériové výrobě krbovky to nebyl problém. 
Stějně tak pro bubeníka Michala bylo přirozené 
pořídit si Rogerovu bicí soupravu. „Snažím se Rogera 
napodobit co nejpřesněji, a to jak ve stylu hry, tak i v 
nástrojích, které používal,“ řekl Michal. „Dostupnost 
bicích, které používá, nebo používal při svých koncertech, 
je velmi problematická – ať už z hlediska ceny, či 
možností dodávek.“ Přesto si Michal dokázal obstarat 
bicí nachlup stejné s těmi co používá Roger.

Úžasné Montreux, které se nepovedlo

Od této chvíle jsou Queenie na roztrhání. Hrají na 
Večeru legend v Brně, který se stává jejich každoroční 
štací, mění zavírající se Opatov za populární Vagon, 
kde mají nepřetržitě jedno vystoupení měsíčně až do 

dnes a přesně po roce opět vystupují před fanoušky 
na Vzpomínce na Queen v Abatonu. Tam se seznamují 
s Peterem Freestonem, který jim následovně nabízí 
vystoupení ve švýcarském Montreux na Mercury 
Mermorial Day 6. září 2008. Nadšení Queenie je 
obrovské. „Neodpustím si vyjádřit svůj pocit blaženosti,“ 
neskrýval tehdy radost Michael. „Je to vůbec poprvé, 
co se nějaký český Queen revival objeví na vzpomínkové 
akci tohoto formátu. Jsem pyšnej na to, že jsme to právě 
my.“ Akce ale nedopadla tak, jak, si kluci představovali. 
„Mám angínu.. Je to k pos.. týden před Montreux. Asi 
nějaký voodoo,“ zoufal Michael. Zpěvákovy hlasivky 
nebyly ani po týdením intenzivním kurýrování v 
bezvadném stavu. „Ta nemoc z předchozího týdne si 
svojí daň bohužel vzala a nemá cenu zastírat, projevilo 
se to,“ přibližuje situace fanda Petr, který s kapelou 
a několika dalšími fanoušky do Montreux odjel. 

„Naštěstí bylo naprosto zjevné, že lidé chápou, co se děje 
a Freestonovo závěrečné prohlášení o tom, že si takový 
výkon za daných okolností zaslouží obdiv, mělo velkou 
odezvu.“ Nicméně žádná další zahraniční angažmá již 
nepřišla...

Sestava Queenie se v té době ustálila do své nejsilnější 
podoby. Do kapely přichází klávesák Martin Otruba 
a  basák Martin Binhack. Pořádili si i svého „Tripa 
Khalafa“, zvukaře Mirka Holmana. „Až s ním jsme mohli 
odhodit starost o zvuk, protože od té doby víme, že bude 
vše znít v pořádku a přesně tak, jak má,“ libují si Queenie. 
V listopadu 2009 opět vystupují na Vzpomínce na 
Queen, tentokrát jako hlavní hosté. Queenie jsou nyní 
připraveni ukázat všem co umí. Začátkem roku 2010 
se přihlašují do televizní soutěže Československo má 
talent.

Národní divadlo na kolenou

Je 19. září 2010. V Národním divadle se koná castingové 
kolo talentové reality show. „´Sakra, kde se tu bere 
Freddie s kapelou?´ musel si říct každý kdo seděl ve 
vzdálenější části hlediště,“ říká Dominik, jeden z mnoha 
fanoušků, kteří přišli kapelu podpořit. „Na porotcích 
bylo vidět, že neví, jak se tvářit, někdo se smál, někdo jen 
seděl a díval se. ´Tonight I’m gonna have myself a real 
good time...´ zaznělo z pódia a diváci rázem pochopili, 
co, respektive kdo, stojí před nimi.“ Vystoupit na  prknech 
Zlaté kapličky je samo o osobě zážitek. O co je větší, 
když se diváci zvednou ze sedadel a celé divadlo 
tančí a zpívá? „V divadle byl perfektní zvuk, ale záznam 
v televizi vůbec nezněl dobře. Špatný zvuk bicích, kytary, 
basa nebyla vůbec slyšet. Ale kdo byl v Národním, tomu 
Queenie prostě museli učarovat,“ vzpomíná Dominik. 

Porota byla fascinovaná. Jaro Slávik si dokonce vynutil 
přídavek v podobě začátku We Will Rock You. „Jsem 
váš fanoušek,“ prohlásil Jaro. „Vy už jste dávno měli 
účinkovat v Las Vegas a užívat si peníze jako Freddie.“ 
Lucie Bílá také nešetřila slova chvály. Nejvíce se jí líbil 
zpěvákův hlas. Ovšem Jan Kraus naznačil, jak se to má 
s účinkování revivalů v této soutěži: „Váš hlavní talent je 
napodobit. Přemýšlím jaký podíl má na vašem dnešním 
úspěchu skutečný Freddie a jeho kolegové.“ Do dalšího 
kola je však nechali postoupit všichni tři porotci. „Na 
druhou stranu, nechme to na příště...“ dodal Kraus větu, 
která přeurčovala osud Queenie... Kapela a fanoušci ji 
však vnímali jako zelenou do dalšího kola. 
 
Showbiz.cz: Opravdu připomínají Queen, 
ale hodí spíše na vesnickou zábavu než do 
televize.
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Druhé vystoupení Queenie v soutěži se odehrálo 
14. listopadu v Brně. Přestože kapela opět zazářila 
a fanoušci v sále i před televizními obrazovkami 
byli nadšení, vystoupení bylo hodně rozporuplné. 
Především díky medailonku odvysílaným před 
vystoupením. Ten se nesl v duchu Krausova výroku 
z minulého kola – dobří, nikoli však pro tuto soutěž. 
„Hodně nás udivilo, jak nás porotci smázli ještě před 
samotným vystoupením,“ říká skupina. „My jsme totiž 
těsně před nástupem na pódium tenhle medailonek 
neviděli. Z jedné strany to bylo dobře, protože nás to 
tím pádem nemohlo rozhodit. Na druhou stranu nás to 
mohlo připravit na verdikt, který jsme opravdu nečekali.“ 
Kritikou medailonku nešetří ani fanoušci: „Byl to 
podraz. Kluci byli jediní účinkující, které v medailonku 
před vystoupením zritizovali,“ říká fanoušek Petr. 
Během We Are The Champions se všichni na kritiku 
snažili zapomenout a čekali, že skupina přesvědčí 
porotu svým výkonem. „Předvedli opět perfektní 
výkon,“ vzpomíná Dominik. „Píseň začala netradičně 
zvukem kytary. Tentokrát show doprovázely i světelné 
efekty, bubeník seděl uprostřed na 
vyvýšené pozici a na konci písně přišel 
Freddie, tedy Michael, v královském 
plášti a  s   korunou ála koncert ve 
Wembley.“ Jaro Slávik při pohledu na 
krále Michaela rozhodil nadšením 
ruce a neskrýval úsměv. Verdikt 
jeho i ostatních porodců tomu však 
neodpovídal. Rozhodnutí byl zřejmě 
dáno předem: Queenie nepostupují 
– nehodí se do soutěže.  „Byli jsme si 
vědomi, že jdeme do komerční soutěže, 
čili mohli jsme očekávat cokoli,“ hodnotí 
rozporuplné zakončení účinkování v 
soutěži Queenie. 

Nebyl to však pouze medailonek před 
vystoupením, který naznačoval osud 

Queenie. Další indicií k tomu, že vše je dáno 
předem dal skupině i sám režisér pořadu. 
„Den před odjezdem do Brna nám navrhl 
režisér, abychom změnili píseň,“ říká skupina. 
„Že Champions je údajně pomalá. To jsme 
bez rozmyslu odmítli – už jen proto, že jsme 
měli připravené kostýmy a promyšlenou 
choreografii. Možná šlo opravdu jen o dobře 
míněnou radu, ale kdo ví...“ Queenie tak 
odehráli „My jsme šampióni“, přestože bylo 
zřejmé že se jimi, alespoň v této soutěži, 
nestanou. I přesto hodnotí skupina svojí 
účast v soutěži kladně: „Účast v Talentu 
byla úžasná zkušenost. Určitě to bylo 
obrovské zpestření nejen z hlediska kapely, 
ale i   z  obyčejného života. Z té měřitelné 
strany nám to přineslo vyšší poptávku po 

našich vystoupeních a jednoznačně popularitu, protože 
nás, především Michaela, lidé poznávají na ulici. Z té 
neměřitelné strany jde o pocity v každém z nás – to že 
jsme si něčím pěkným prošli – prostě zážitek.“

Láká nás dobývání zahraničních pódií

Hned po soutěži se Queenie pustili opět do práce. 
Pravidelně koncertují v pražském Vagónu, v květnu 
uspořádali velký koncert v Roxy a mají už plno 
plánů do budoucna: „Chceme vyvíjet naši show tak, 
aby byla pro diváka co nejatraktivnější. Rozhodně nás 
také zajímá dobývání zahraničních pódií.“ Cestu do 
zahraničí by jim mohla otevřít opět talentová soutěž, 
do jejíž polské a rakousko-německé verze se hlásí. 
 
„Dosavadním vrcholem naší kariéry nebyla ani tak účast 
v soutěži, ale to období ´po´, které by – nebýt Talentu – 
vypadalo jinak. Nyní nás lidé znají, na koncertech reagují 
okamžitě, podporují nás. Je to hodně hezké a my našim 
fanouškům a divákům moc děkujeme!“ říká skupina 
Queenie. ■

Martin Otruba
klávesy
„Jelikož jsem muzikant, tak mám potřebu aktivně hrát. 
Hraji na piano a klávesy v několika kapelách.“

Michael Kluch
zpěv
„Není vůbec 
jednoduché zastávat 
Freddieho pozici. Nejde 
pouze o výraz a barvu 
hlasu, je to samozřejmě 
i o splnění obrovského 
očekávání, kterému 
jsem ze strany publika 
vystaven.“

Tomáš Matoušek
kytara
„Moje největší 
záliba Red Special 
a třikrát Vox 
AC30.“

Michal Novák
bicí
„Pro mne je Roger Taylor jako hudebník jedna 
z nepostradatelných ikon rockové hudby 
a člověk, který ovlivnil spoustu muzikantů. 
Jeho tvořivý přístup je pro mne inspirující.“

Martin Binhack
basa
„Hudební interpretace Johna Deacona 
není díky jeho širokému záběru úplně 
snadná. Je velmi stylově charakteristický 
a dobře rozeznatelný. To z něho dělá velmi 
významnou a uznávanou osobnost nejen 
mezi baskytaristy.“



28 29

Zámecká zahrada v Jaroměřicích nad 
Rokytnou se v sobotu 7. srpna 2010 stala 
svědkem, prvního zahajovacího koncertu 
Mezinárodního hudebního festivalu Petera 
Dvorského. Koncertu plného dojmů, emocí 
a  španělského temperamentu, který se 
prolínal celým večerem. 
Důvod nebyl o nic menší než 
přítomnost jedné z  největších 
osobností operní scény – 
madam Montserrat Caballé.

Toho dne to vypadalo, že i Matka 
Příroda je proti nám. Černá mračna 
se začala pomalu stahovat a nic 
nenasvědčovalo, že nás čeká krásný 

operní večer pod širým nebem. Zámecká zahrada plná 
narychlo postavovaných můstků, které umožňovaly 
návštěvníkům dostat se na svá místa, přes menší či 
větší rybníčky vytvořené náhlými přívaly deště. Po 
předešlých úvahách zda-li se koncert vůbec uskuteční, 
nás nyní přepadají úvahy jiné. Je tu vůbec jiný Queen 
fanoušek? Naše obava se ukázala velmi chybná, 

pomalu jsme nacházeli pár známých 
tváří a mezi nimi i tvář fanouška 
Václava Střechy, který se svými 
postřehy  podílel i na tomto článku.

Opera open air

Stalo se prostě něco neskutečného. 
Spolu s diváky v hledišti, které zvláště 
kvůli tomuto koncertu rozšířilo svou 
kapacitu, jsme byli unášeni krásnými 

Montserrat v Čechách
svátek opery a fanoušků Queen

■ Marcela Hlinovská

„Velká osobnost operního nebe, 
zpěvačka, která si získala 

miliony operních fanoušků po 
celém světě, diva v pravém 

smyslu slova, umělkyně která 
dokázala nejvíc čeho může 
umělec dosáhnout, madam 

Montserrat Caballé.“
Peter Dvorský

áriemi z oper Manon Lescaut,  Toscy, Carmen či Aida 
v  podání největších hvězd operního nebe. Madame 
Caballe si jako překvapení pro svého hostitele přizvala 
na podium svou dceru a zároveň skvělý soprán 
Monsterrat Monti, kterou Peter Dvorský dosud neměl 
možnost slyšet a naopak Peter Dvorský přizval svého 
bratra , který svým hlasem nádherně doplňoval obě 
dámy. Celý večer byl plný krásných rób obou dam,  
pozitivní energie a zvonivého smíchu, který můžeme 
znát z  raritních nahrávek Grega Brookse. V  těchto 
chvílích jste si přesně uvědomovali co to znamená 
mít španělský rytmus v těle a španělské slunce v duši, 
které září do celého okolí.

  I přes nepřízeň počasí, zakončení celého vystoupení 
bylo vskutku královské.  Diváci, ač někteří dosti 
promoklí, odměnili svým dlouhým potleskem všechny 
účinkující a tím nejen že doplnili nádhernou atmosféru 

celého koncertu, ale vytvořili spolu s  osobnostmi 
operního nebe  nezapomenutelný zážitek.

Jen kapičku štěstí…

Ano jen kapičku štěstí jsme si po tomto zážitku 
přáli. Moment, krátkou chvilku na setkání pro nás 
fanoušky Queen tak významné, setkání s  Montserrat 
Caballé. Opravdu se to zdá neuvěřitelné – povedlo 
se. Tento moment štěstí na nás „kápl“ , když jsme 
obě dámy zastihli při příjezdu k hotelu. I přes únavu 
se nám madam Caballé ochotně podepsala, pouze 
s upozorněním, že to musí být opravdu rychlé. V krátké 
chvilce žádáme o autogram i madam Montserrat 
Monti, která svou maminku doprovázela. Děkujeme 
za krásný zážitek a s  poslední krátkou poznámkou 
o českém fanclubu se loučíme a obě dámy mizí 
v útrobách hrotovického hotelu. ■

Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folc (*12. dubna 1933, Barcelona). V roce 1954 ukončené 
studium na hudební konzervatoři v  Barceloně, zisk zlaté medaile. Roku 1964 se provdala za  tenora 
Bernabé Martí, má s ním dceru (sopranistka) Montserrat Martí. Ztvárnila více než osmdesát operních rolí, 
např. postavy Norma, Salomé, Violeta, la Marschallin, Semiramis nebo Isolda. V jejím repertoáru se objevují 
i lidové španělské písně. Během slavnostního zahájení Olympijských her v Barceloně roku 1992, zněla titulní 
píseň z alba Barcelona, kterou nazpívala s Freddiem Mercurym. V roce 1982 získala Medalla de Oro de la 
Generalidad de Cataluña (Zlatou medaili katalánské autonomní vlády) a v roce 1988 el Premio Nacional de 
Música de España (Španělskou národní cenu hudby). Roku 1994 se stala Vyslankyní dobré vůle UNESCO. 
V  rámci této činnosti založila nadaci, pomáhající dětem - obětem válek.
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Setkáni s Montserrat pro mě začalo pár hodin před vystoupením, když jsem potkal ředitele festivalu a zeptal jsem 
se, jestli by bylo možné někde Montserrat zastihnout, abych mohl dostat podpis. Ten se rozpovídal, že Montserrat 
vyjede asi 15 minut před začátkem vystoupení ze svého hotelu v Hrotovicích, kde celý apartmán museli upravit 
tak, aby se rovnal pěti hvězdičkovému hotelu, ve kterém obvykle spává. Madame Montserrat si zadala pouze 
požadavek použití nábytku ze světlého dřeva a umístění velkých televizorů. Během tohoto hovoru se zmínil 
i o pár zajímavostech operní Divy. Při vystoupení pije ráda teplé mléko a odmítá všechny rozhovory, ale také, že 
vystoupí, i kdyby z nebe padaly trakaře, jak sama řekla. Postěžoval si, že se jí nechce jít na raut se sponzory( zde 
později došlo k předání limitované Pamětní stříbrné mince vydané k 150. výročí narození Gustava Mahlera spolu 
s grafickým listem Gustava Mahlera). Pak dodal, že ji jedině můžu zastihnout na pódiu, že to jinde není možné, 
ale zároveň mi popřál hodně štěstí.

Chvilku před začátkem koncertu jsem potkal 
předsedu fanklubu Karla Lehnera a dali jsme 
se do řeči, jak by bylo možné získat její podpis, 
nebo ji potkat, nakonec jsme se domluvili, 
že to prostě nějak dopadne. Při koncertu ji 
doprovázeli bratři Petr a Jaroslav Dvorský a jako 
překvapení jak pro pořadatele tak i pro diváky 
Montserrat Martí, dcera Montserrat Caballé. 
Koncert byl jednoznačně nejlepší, který jsem kdy 
zažil, Montserrat si dokázala podmanit naprosto 
celé publikum, nejen svým zpěvem, který byl 
naprosto úžasný, ale také svými vystupováním. 
Tyto momenty byly například když tleskla 
těsně před mikrofonem a pronesla “Komár”. 
Žertování s dirigentem, kterého vyrušila 
uprostřed skladby. Španělský temperament v tu 
chvíli ovládl nejen celý orchestr, ale i její dceru 
tak,že nebyli schopní okamžitě pokračovat. 
Tato úžasná energie se přenášela i mezi diváky 
a v tu chvíli nikomu nevadil ani déšť, který v tu 
dobu již značně zmáčel celé hlediště. Přibližně 
v  polovině koncertu na několik minut vypadl 
proud, celé pódium ztemnělo a jediné co se 
z  něj ozývalo, byl smích Španělky, která si svoje 
vystupování užívala. Když jí přinesli jediný 
funkční mikrofon a ona začala mluvit, přišla k ní 
překladatelka a la Diva jí poslala pryč se slovy: 
„To je můj mikrofon, já ti ho nedám”. A když jí řekli, že jde o pop-mikrofon pouze odvětila: „Tak změníme styl, proč 
ne. Můžeme si třeba jen povídat “. Zkoušeli jsme z hlediště nálehat na ukázku Barcelony, ale bohužel jsme se stejně 
nedočkali. Při závěru kdy viděla svoji dceru a Jaroslava Dvorského jak spolu tancují, blesku rychle se chytila mírně 
vyděšeného Petra Dvorského a začala s ním také tancovat i přesto, že dnes chodí jen hůlce. 

Po konci koncertu jsme čekali před výjezdem z backstage, když kolem nás prošel jeden s hudebníků orchestru 
a  řekl, že Montserrat je na pódiu a podepisuje se členům orchestru. Moment jsme váhali, ale nakonec jsme přece 
jen na podium za hudebníky  vylezli, ale zrovna ve chvíli, kdy Montserrat odcházela a organizátorka nám řekla, že 
je jí špatně a právě odjíždí. Nato jsme se vydali k autu Karla a po zjištění správné cesty se vydali směr Hrotovice, 
kde jsme na ni asi 20 minut čekali. Nakonec přijela, rozdala každému z nás jeden autogram a zmizela v útrobách 
hotelu. Celé setkání s Montserrat Caballé sice proběhlo ve velice rychlém sledu, ale i tak to bylo pro mne jedno 
z nejvýznamnějších setkání.

Václav Střecha

Fanouškovský deník

Fanouškovský deník

Vyrazit na pravidelné zářiové setkání 
fanoušků do švýcarského Montreux, města 
kde Queen a především Freddie strávili 
spoustu času a natočili nejedno album, 
napadlo už všechny z nás. Ti, kteří se tam 
ještě nevydali jistě přemýšlí jak ušetřit 
náklady na cestu. A co takhle jet na kole? Že 
to zní bláznivě. Ano, zní. Ale není to nereálné. 
Tibor Tóth, předseda maďarského fan clubu 
Queen a zpěvák skupiny Queen Unplugged 
Project, se loni rozhodl, že do Montreux na 
kole dojede. Vyrážel 23. srpna od maďarských 
hranic, ze slovinského města Maribor. Jeho 
cesta vedla přes Rakousko a Itálii, musel 
překonat Alpy a celkové převýšení 5000 
metrů. Do Švýcarska dorazil 3. září po ujetí 
1200 km. Tibor jel sám a všechny své věci, 
včetně stanu ve kterém spal, vezl na kole. 
Po celou dobu měl na sobě speciální dres 
s nápisem: „I’m On My Way To Freddie“. 
Následující řádky jsou autentický report, 
který Tibor posílal pomocí SMS zpráv z cesty.

Na cestě za

17. srpen – Nejlepší startovní místo
Dnes jsem na kultovním místě. Mám malý trénink na 
Népstadionu, kde Queen vystupovali v roce 1986. 
Možná si vzpomenete na slova, která Freddie zpíval: 
„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom...“ Moje láska 
ke Queen začala někde tady, a teď startuji mojí cestu 
za Freddiem ze stejného místa.
 
20. srpen – Všichni mi fandí, ale nikdo se 
mnou nejede
Rozlučková party je super. Přišlo mnoho přátel, aby mi 
podali ruku a řekli pár povzbudivých slov. Samozřejmě 
posloucháme Queeny. Na konci párty můj kamarád 
a spoluhráč z kapely Gergő hraje na kytaru a všichni 
společně zpíváme. Na sobě mám svůj nový dres, který 
je speciálně vyrobený pro tento výlet. Díky týmu 
MontreuxMusic za návrh! 

23. srpen – První den zakončen skokem do 
jezera
STARTUJI! Závod začal! Počasí je dobré. Ve Slovinsku 
je spoustu výšlapů a sjezdů, takže na konci dne jsem 
celkem unavený. Zastavuji až v Rakousku u jezera 
Klopeiner. Je tak krásné, že hned po dostavění stanu se 

Freddiem

■ Tibor Tóth, Karel Lehner
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v něm musím vykoupat. Chladná voda, mě opět dobíjí 
a tak vyrážím do baru ochutnat rakouské pivo. Je tu 
živá hudba, ale nic od Queen nehrají. Možná, že musím 
říct přání hudebníkům. 

25. srpen -  It’s Not A Beautiful Day
Dnešek začíná nádherně. Právě jedu podél řeky Dravy 
a kolem jsou překrásné hory. Některé stojí hned vedle 
řeky. Mají obrovské, stovky metrů vysoké, skalní 
stěny. Jiné splívají s horizontem. Jejich vrcholky jsou 
zasněžené. Při prohlídce města Villach mě zastihuje 
velká bouře. Vítr a déšť by mě chtěli zastavit, ale jak se 
zpívá v It’s A Beautiful Day: „No ones gonna stop me 
now“ (Nic mě nezastaví). A tak přijíždím do městečka 
Spittal po třech  hodinách jízdy v děsivém počasí. 
Všechny moje věci jsou mokré a špinavé, a tak se 
rozhoduji spát dnes v hostelu. A modlím se za zítřejší 
lepší počasí... 

26. srpen – Dolomity všude kolem mě
Zdravím z Itálie, třetí země na mé cestě. Jsem v kempu 
v Dobbiaco. Úžasné vrcholy Dolomitů kolem mě. 
Dnešní počasí je mnohem lepší než včerejší. Jeden 
z nejkrásnějších momentů mojí cesty jsem zažil 
dnes ráno. Projížděl jsem vesničkou Sachsenburg 
a tohle krásné a mírumilovné místo, které září jako 
šperkovnice, mě ohromilo. Ještě jedna věc. Na 
posledních pár kilometrů se ke mě přidal jeden 
přátelský italský cyklista  (zapomněl jsem se ho zeptat 
na jméno), který mě doprovodil do kempu. Řekl jsem 
mu o mé cestě, takže možná, že bude číst tyto řádky. 
Díky za doprovod! 

27. srpen – 120 km do kopce
Dnes jedu nejdelší etapu cesty - 144 km. Celkem 530 
km za čtyři dny. Je úžasné probudit se vedle Dolomitů. 
Vyjíždím, dívám se kolem... a cítím je jako „in the 
lap of the gods“ (v náručí bohů). Je tu opět spousta 
krásných měst a vesnic. Rio di Pusteria, Bressanone, 
Chiusa, Bolzano... Je velmi horko, ale pořád lepší než 
déšť. Poslední stoupání mezi Bolzano a Appiano je 
naprosto šílené. Táhne se 120 km, ale dám to! Zítra si 
chci zaplavat v jezeře Garda!

28. srpen -  Bicycle Race
Pohodový den - 90 km. Zastavuji v několika městech 
rozhlédnout trochu kolem (Malcesine, Torri del Benaco, 
Lazise, Sirmione). Celý den je velmi teplo. Spousta 
cyklistů na silnici. Připojuji se k jedné skupince na pár 
kilometrů. Mám pocit, že jedu skutečný „Bicycle Race“.

29. srpen – Těžko chodit po Miláně
„In only seven days“ (v pouhých sedmi dnech) 
zdolávám cestu do Milána. Do města přijíždím už 
v pět odpoledne. Ubytovávám se a teď se snažím jít 
na procházku do města. Ale je to těžší, než jezdit. Ale 
nevzdávám to! Právě se rozvítili lampy, takže budu 
fotit Milano v noci.

30. srpen – Turistou na jeden den
Dneska žádné kolo, jenom chození po městě. Snažím 
se toho vidět co možná nejvíc. A v Milanu je na co 
se dívat. Je to opravdu velká procházka. Katedrála 
Duomo je obrovská! Další krásná (a také velmi velká) 
památka je Castello Sforcesco. A jsou tu i mnohé další 
chrámy. Nejvíce mystický je pro mě Teatro alla Scala. 
Doufám, že sem někdy zavítám na nějaké 
představení.

1. září – Relax u jezera v předvečer 
boje
Je velmi legrační jet na kole centrem Milána. 
Nespočet cyklistů na každé ulici. Opravdu 
si to užívám! V poledne řeším technické 
problémy. Měním duši na zadním kole, 
hned dvakrát za sebou. Právě jsem dorazil 
do Feriola. Jezero Maggiore má naprosto 
jinou atmosféru než jezero Garda. Je 
klidné, tiché a není tu moc lidí. Zítra přijde 
bitva. „Nepřítel“ se jmenuje Simplonpass 
a je 2006 metrů vysoký. Musím vyhrát, 
v každém případě...

2. září – Dal jsem to!
Čtyřicet kilometrů stoupání do toho 
prokletého kopce mi trvá pět hodin, 
vyjíždím z Crevoladossola. Posledních 
patnáct je nejtěžších. Někdy mám pocit, 
že to nedám, ale nakonec přežívám krizi 
a když přijížím do Simplonpassu dávám 
si velký dort a pivo (nealko samozřejmě). 
Následující sjez do Brigu je jako sen. Jen ať 
se kola točí... ROCK’N’ROLL!

3. září – Poslední den
Jsem velmi blízko Montreux. Poslední 
noc, než začne Memorial Day, 
trávím v Martigny. Krásné město 
s  nejpříjemnějším kempem jsem 
kdy byl. Dnes nevstávám příliš brzy. 
Zastavuji abych si prohlédl některá 
krásná města v údolí Rhôny (Brig, Sierre, 
Sion). Toto je můj poslední příspěvek. 
Děkuji za přečtení. Doufám, že vás 
uvidím v Montreux.

Nečekané finále
Tibor dorazil do Montreux 3. září ve 
20:25, přesně jak předpokládal. Přivítal 
ho Peter Freestone a Norbert Müller, 
organizátor Memorial Day. Čekala ho 
bohatá večeře servírovaná u Freddieho 
sochy. Po jídle mu Norbert ukázal 

ubytování, které pro něj připravil. „Byl jsem v šoku, tohle 
jsem vážně nečekal,“ vzpomíná Tibor. Ubytováním bylo 
Freddieho apartmá v luxusním Montreux Palace.
 
Pro následující ročníky Memorial Day Tibor kolo již asi 
odloží. V hlavě mě však zraje další plán, tentokrát chce 
přejít Alpy po svých. Přidá se někdo? ■
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Loni v březnu se ve Vauxhall Holiday Parku 
v anglickém Great Yarmouthu konala jubilejní 
25. Queen convention – sraz fanoušků Queen 
z  celého světa pod hlavičkou oficiálního 
mezinárodního fan clubu Queen. O stříbrné 
výročí byl ohromný zájem – bylo vyprodáno, 
proto jsme byli štěstím bez sebe po potvrzení 
rezervace pro nás 6 členů FC Tornádo Queen. 
Náš tým se skládal z místopředsedkyň FC Jáji 
a Marcely, doplněný řadovými členy  Mirkem, 
Martinem, Dominikem a mou maličkostí.         

Jak s lahví do letadla

Odlet do Londýna byl domluven na středu 24.3. 
dopoledne, proto jsem vyrazil z  Havířova již v  úterý 
nočním rychlíkem, abych předešel příkladným 
komplikacím. V Hranicích na Moravě přistoupili Mirek 
s  Jájou, samozřejmě že proběhlo přivítání slivovicí 
a zbytek cesty jsme tedy absolvovali ve třech. Sraz 
s  dalšími třemi kolegy byl domluven na letišti ráno, 
všichni včas dorazili a opět došlo na přivítání slivovicí. 
Poté, co jsme odbavili svá zavazadla a prošli pasovou 
kontrolou, jsme došli k nepříjemnému zjištění - neměli 
jsme co pít, protože všechen alkohol byl v  kufrech, 
jen pro doplnění to bylo dva a půl litru slivovice a 
pět lahví whisky různých značek, což se nám zdálo 
být odpovídajícím množstvím vzhledem k  počtu dní 
a osob. Naštěstí jsme se prokázali být správnými Čechy 
a vymysleli řešení – v  duty free shopu jsme koupili 
0,5 litru whisky, která byla v  zalepeném igelitovém 
pytlíku, aby mohla projít bezpečnostní kontrolou. 
S touto překážkou jsme si hravě poradili – v pytlíku je 
malý otvor k vyrovnávání tlaku – velký tak akorát na 
brčko. Vzájemnou spoluprací jsme obstarali brčka, 
dostali láhev do správné pozice a začali s konzumací. 
Musím přiznat, že hlavními iniciátory akce jsme byli 
já a Dominik, za přispění Martina, Mirek se k  nám 
přidal a obě dívky se nám to marně pokoušely 
rozmluvit. Než jsme se vydali k bezpečnostní kontrole, 
zvládli jsme vypít půl láhve a byli jsme ve veselém 
stavu. 

Při bezpečnostní kontrole Dominika dobrá nálada 
pomalu začala opouštět, protože to byl on, kdo měl 

Stříbrné mezinárodní 
setkání fanoušků Queen

láhev ve svém košíku. Navíc se  celníkovi nezdála 
neporušenost stejného pytlíku s jinou lahví cestujících 
před ním – vzal naši na půl “vypařenou“ láhev a  se 
slovy „takhle to má vypadat“ s  ní mával před již 
zmíněným cestujícím. V  tu chvíli vypadal Dominik 
docela bledě. Nicméně akce byla úspěšná a láhev jsme 
úspěšně pronesli do letadla, kde jsme pokračovali 
v  konzumaci. Jenomže v  podmínkách letecké 
společnosti je konzumace jiného alkoholu, než toho 
zakoupeného na palubě zakázána, což jsem já vůbec 
nevěděl a vůbec se s pitím netajil, za což mi steward 

vyhrožoval zatčením a láhev mi vzal – naštěstí již byla 
prázdná, takže se uspokojil s  pohrůžkou, že pokud 
mě chytí ještě jednou, nechá mě opravdu zatknout. 
Naštěstí jsme nic jiného neměli, takže jsem tento 
příkaz nemohl porušit.

Kdo nepije není Švéd

Po přistání na Gatwicku jsme se přesunuli předem 
zamluveným autobusem do centra Londýna, kde 
jsme měli zamluvený hostel. Měl to být pokoj pro 
šest, čili jsme počítali s tím, že budeme všichni bydlet 
na jednom pokoji. Bohužel byl hostel úplně plný 
a s  vysvětlením, že by nebylo fér stěhovat hosty, 
kteří tam byli před námi a zůstávají po nás, jsme byli 
rozděleni po třech na různé pokoje. Já s  Dominikem 
a Martinem jsme měli na pokoji Švédku a Polku, Mirek, 

■ Petr Miklas

Jája a Marcela bydleli s italským párem. Hlavně Mirkovi 
tohle rozdělení vadilo, mně a klukům ani ne... Jinak byl 
hostel velmi pěkný a čistý, snídaně vcelku dobré. Asi 
si o nás ve Švédsku budou myslet, že jsme alkoholici, 
protože jsme den začínali i končili panáky slivovice. 
Dva dny v Londýně jsme strávili návštěvou památek, 
mimo jiné i London Eye, kde nám u vstupu zabavili 
láhev Jamesona a taky se na nás divně koukali, ale po 
ukončení jízdy nám láhev se shovívavým úsměvem 
zase vrátili. Ve čtvrtek večer jsme navštívili muzikál 
WWRY, na který nám kolegové z německého FC nám 
sehnali levnější lístky. 

V pátek ráno jsme měli domluven přesun z Londýna 
do Great Yarmouth, opět jsme využili nabídky Němců 
a jeli s  nimi autobusem za výhodnou cenu až do 
Vauxhall holiday parku. Určitě není překvapením, že 
jsme po cestě nejeli po suchu, zato Němci v  drtivé 
většině nabízenou láhev odmítali.

První večer pijeme „vodu“

Konečně jsme byli na místě velkého setkání fanoušků 
– i naše očekávaní byla velká – šlo přece o výroční 

setkání! Tentokrát bylo vše s  ubytováním v  pořádku, 
dostali jsme karavan dle rezervace a ubytovali se. 
Ihned jsme zapnuli QTV – uzavřený TV okruh, kde 
jsou celý víkend vysílány koncerty, videoklipy a jiné 
pořady související s  Queen. Pustili jsme se do další 
láhve whisky a Dominik nás zasvětil do tajů skvělé 
karetní hry zvané Bang. Ve 20.30 bylo slavnostní 
zahájení, kam jsme se patřičně upraveni vydali. Jako 
každé setkání, i toto bylo zahájeno přivítáním Jacky, 
šéfky fan clubu, která nás seznámila s  programem 
a pravidly. Následovaly tradiční video-zdravice Rogera 
a Briana, jako vždy přijaté s  nadšením. První večer 
patřil kapele STILLYANO, která není typickým Queen 
revivalem, má na repertoáru písně různých umělců, 
ale hrála i I’m Going Slightly Mad a Living On My Own. 
Nebyli nejhorší, rozhodně se na ně skvěle pařilo, zvlášť 
když jsme neustále udržovali hladinu alkoholu v krvi 
na správné úrovni – whisky, případně slivovice byla 
přelitá do půllitrové plastové láhve s  nápisem „still 
water“. Po kapele následovala párty složená pouze 
z hitů Queen a sólovek – prostě paráda.

Úžasný host

V  sobotu od devíti byl Queen market, jako jedni 
z  prodávajících jsme tam byli už v  osm, což nebylo 
nic jednoduchého, vzhledem k tomu, že jsme šli spát 
až nad ránem – ve stavu hodně dalekém střízlivosti. 
Prodávali jsme náš klasický sortiment, který znáte 
ze Vzpomínek, nakupující zaujaly hlavně naše 3D 
pohledy, náušnice, brašničky a magnety. U jiných 
prodávajících se dalo vybírat ze spousty skvostů, jen se 
člověk musí připravit na vyšší ceny. Rozhodně je dobré 
obejít všechny prodejce, protože se stává, že stejnou 
věc nabízí někdo jiný nepoměrně levněji. Při marketu 
odstartovala soutěž Queenheads – velmi těžké otázky 
spojené s  Queen, následovaly soutěže ve zpěvu. Po 
ukončení marketu přišel na pódium velmi vzácný 
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host – Cash Cook, Freddieho sestra! Bylo úžasné vidět 
a slyšet z bezprostřední blízkosti někoho tak spjatého 
s Freddiem. Navíc je mu velmi fyziky podobná – nebo, 
jak sama říká, byl Freddie podobný jí. Byla ze setkání 
dost nervózní, jako perfekcionistka (další podobnost 
s  Freddiem) měla otázky i odpovědi připraveny 
předem na papíře před sebou. Neřekla v podstatě nic, 
co by ortodoxní Queen fanoušek nevěděl, ale byla 
vtipná, zvláště při odpovědích na otázky z  publika. 
Doprovázel ji manžel Roger a jako překvapení přivezli 
Freddieho Rolls-Royce se kterým se každý mohl vyfotit.

Odpolední program pokračoval charitní aukcí, 
dětskou fancy dress party ve stilu The Magic 80’s, 
následovanou party ve stejném stylu pro dospělé. 
Před večerním programem se pouštěly videoklipy 
– TOP20 dle fanoušků. My jsme museli navštívit 
obchod, protože nám došly naše zdánlivě bezedné 
zásoby alkoholu. Večer zahájila kapela FLASH HARRY 
– tentokrát ortodoxní Queen revival. Set byl upraven 
pro fanoušky, takže nechyběly písně jako Las Palabras 
de Amor nebo You Take My Breath Away. Opět je mé 
hodnocení ovlivněno alkoholem, ale můžu s určitostí 
říct, že byli lepší než páteční kapela -  každopádně byli 
dost dobří na pořádný odvaz. I tento den byl zakončen 
dlouhou Queen párty, která končila v brzkých ranních 
hodinách. Samozřejmé je, že jsme s  Dominikem a 
Martinem opět zůstali až dokonce. Ale i to nám bylo 

málo a s anglickými kamarádkami jsme pokračovali do 
karavanu, kde měla být párty. A taky že byla, byla tam 
spousta angličanů a pár američanek, chvíli jsme s nimi 
popili a šli spát – nějak okolo čtvrté.

Velké finále

Do neděle jsme se probudili trochu později dílem 
kvůli spánkovému deficitu a dílem kvůli nepříliš 
atraktivnímu programu – pokračování soutěží ze 
soboty. Rozhodli jsme se pro svůj vlastní program – 
procházku do města a na pláž. Po cestě jsme museli 
koupit další láhev whisky – spotřeba byla větší, než 
jsme čekali. Great Yarmouth je pěkné přímořské 
městečko s  krásnými plážemi, procházka určitě stojí 
za to. Výlet jsme zakončili nákupem nejnutnějších 
potravin, chleba, salám, kola a whisky. Přišel závěrečný 
večer a největší hvězda víkendu QUEENKINGS, kdo 
je zná, ví své. Na setlistu měli třeba písně z  prvních 
dvou alb, ale i z  Made in Heaven a jako překvapení 
měli operní pěvkyni, se kterou zahráli několik písní 
z Barcelony. Byl to skvělý koncert – pokud si pamatuju. 
Nakonec byla závěrečná párty – tentokrát byli 
téměř všichni až do konce. Závěr celé convention je 
impozantní – všichni se drží kolem ramen a zpívají We 
Are The Champions a Friends Will Be Friends.

Byl to krásný skoro týden dlouhý Queen mejdan, 
whisky tekla proudem, seznámili jsme se se spoustou 
zajímavých lidí a skvěle si to užili. Občas se nás holky 
sice snažily brzdit, ale Jája byla nemocná a Marcela 
(v sobotu jsme ji překřtili na Marcelóóónu  a od té doby 
jí to zůstalo) s náma sama moc nezmohla. Convention 
se koná každý rok koncem března na stejném místě. 
Máte-li zájem rozšířit počet účastníků z  ČR, ozvěte 
se na email fc. Kdo jste byli na kempu či Vzpomínce, 
určitě si to užijete. Je to podobné, ale mnohem větší 
a my budeme řádit ještě o trochu víc než loni! ■

Setkání fanoušků nejen z  Čech a Moravy 
se opět uskutečnilo v  léty prověřeném 
žižkovském klubu Exit. 19. listopadu se sešli 
destítky českých fanoušků ke společnému 
večeru plného hudby Queen a dobré zábavy.

Hlavnímu programu večera předcházela členská 
schůze sdružení FCTQ, jež začala už kolem 18 
hodin. Její účastníci navíc měli oproti obyčejným 
smrtelníkům výhodu v  podobě zlevněného vstupné 
a  přednostní možnosti nakoupit v  Queen shopu. 
Velkým lákadlem se jako vždy stala tombola, která letos 
kromě nejrůznějších plakátů a samolepek s  motivy 
Queen nabízela kupříkladu nově vydanou knihu 
Rockmos, mapující obě turné Queen + Paul Rodgers 
prostřednictvím fotografií německého fanouška Thila 
Rahna. Pod neznámým číslem se v  tombole ukrýval 
i poklad rovněž pocházející z turné 2008 – originálními 
poznámkami zkrášlený playlist koncertu ze Santiaga. 
Kvůli tomuto atraktivními předmětu kupovali hrsti 
lístků i ti, kteří obvykle na štěstí nevěří. Bez povšimnutí 
nezůstal ani ohraničený čtvercový prostor před 
pódiem v sále. Stačilo si však připomenout, že mezi 
body programu bude patřit i balet a ohnivá show, 
a  hned bylo jasné, že ve zmíněné „aréně“ bude (v 
lepším případě) atakována pouze kultura. 

Ozvěny olomouckého baletu

Po sedmé hodině se začal klub pomalu zaplňovat 
a  schylovalo se k  úvodu letošní Vzpomínky. Karel 
Lehner pozdravil všechny přítomné a uvedl na 
provizorní scénu hlavního představitele olomouckého 
baletu The Beatles & Queen, Iva Jambora. K Freddiemu 
se vzápětí připojila také jeho nejlepší přítelkyně Mary 
Austin, zde v podání baletky Renáty Mrózkové. Nebylo 
třeba rekvizit ani obrazových doprovodů, nechyběl 
ani majestát divadla – dvojice předvedla naprosto 
úchvatnou podívanou. Především skladba Love Of My 
Life byla podána s citem a tanec vyjadřoval přesně ty 
emoce, na nichž je Freddieho slavná balada založena. 
Duo se odvážně popralo s  omezeným prostorem, 
občas se ale všem přítomným tajil dech, když se zdálo, 
že některý z tančících přeletí zábranu a skončí na zemi 
nebo v náruči některého diváka. Zkrácené vystoupení 
Moravského divadla sklidilo zasloužené ovace a Karel 
na pódium opět pozval hlavního hrdinu Iva Jambora. 
Ten pohovořil o svém vřelém vztahu k muzice Queen 
a bylo evidentní, že je dojat fantastickou odezvou 
fanoušků v  sále. Vedoucí FCTQ vyzpovídal také 
přítomného choreografa a režiséra baletu Roberta 
Balogha, který osvětlil pozadí vzniku představení.

We Had A Good
Night Jamming Away!

■ Jan Srostlík
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Queen aktuality

O tom, že muzikanti z  revivalu 
Queenie mají talent, asi nikdo 
z  nás nepochybuje, jejich koncerty 
se staly zlatým hřebem nejedné 
Vzpomínky. Díky televizní soutěži 
Česko Slovensko má talent se však 
jejich fanouškovská základna 
ještě zvětšila a Queenie vešli do 
širšího podvědomí veřejnosti. 
Revivalu se povedlo dostat až mezi 
56 semifinalistů. Nebylo proto 
až takovým překvapením, když 
kolem deváté hodiny Karel pozval 
kluky na pódium jako speciální 
hosty. Hudebníci v  krátkosti 
shrnuli své dojmy z  průběhu 
soutěže a  návštěvníci Exitu opět 
dávali hlasitě najevo, kdo je u nich 
absolutním vítězem. Soutěž ČSMT 
však nebyla jedinou aktualitou 
spojenou s  Queen. Jen pár dní 
před setkáním se totiž v  Londýně 
odehrála vpravdě královská událost. 
17. Listopadu 2010 se Brian a Roger 
zúčastnili megakoncertu The Prince’s 
Trust Rock Gala. Zaznělo zde několik 
hitů Queen, fanoušci v  klubu měli 
možnost zhlédnout záznam výborné 
verze It´s A Hard Life zpívanou 
Tomem Chaplinem a legendární 
Brianovo sólo Last Horizon.

Pozdrav ze Srbska

Roli hlavního tahouna večera letos 
převzal srbský Queen Real Tribute. 
Kapela vycházela z  Magic Tour ’86 
jak hudebně, tak vzezřením. Během 
chvíle se povedlo vylepšit poněkud 
nekonkrétní zvuk a návštěvníci se 
dostali do varu. Zpívaly se refrény, 
tleskalo se a frontman po vzoru 
Freddieho skvěle komunikoval 
s  publikem, jež mu jeho pozornost 
s chutí oplácelo. Kytarista i zpěvák 
měli své role „naučeny“ solidně, 
baskytarista hrál Johnovy linky 
precizně, bubeník se bohužel občas 
pral s  rytmem, celkový dojem 
tím ale nijak netrpěl. Chyběl sice 
nějaký moment překvapení, něco 
neobvyklého, co by oživilo zažitý 

playlist (podobně jako jsme zvyklí u 
Queenie nebo maďarského Queen 
Unplugged Project). Muzikanti 
i posluchači byli však evidentně 
spokojeni a necelá dvouhodinovka 
živé muziky utekla velice rychle. 

Akáda On Fire

Kolem jedenácté večerní se před 
pódiem opět vytvořila čtvercová 
aréna a na řadu přišla světelná show 
fanouška Akády. Při podobných 
vystoupeních v  doprovodu hudby 
Queen se obvykle manipuluje 
s  ohněm, ostatně název skupiny 
Meče Blesky mluví za vše. Nikdo 
však nechtěl riskovat požár klubu, 
a tak se ke slovu dostaly prapory 
a světla. Efekty ovšem vypadaly 
i  tak velmi přesvědčivě a působivě. 
Akáda si pro fandy přichystal i jedno 
menší překvapení a nechal si jej 
na samý závěr svojí show. V úvodu 
skladby Body Language na parket 
přitančila sličná tanečnice spoře 
oděna do zlatých šatů. Zmiňovanou 
skladbu jedna polovina fanoušků 
Queen z  duše nenávidí, druhá 
zbožňuje – v  tomto případě se ale 
těžko hledal někdo, kdo by nebyl 
spokojen. Závěrečná tombola se 
setkala s  očekávaným úspěchem 
a po cenách dychtiví návštěvníci 
obklíčili pódium, kde Karel vybíral 
a vyvolával čísla lístků. A kdo že 
dostal nejatraktivnější cenu – setlist 
Santiago 2008? Věřte nebo ne, byl to 
velký sběratel Martin Skála alias Mr. 
Scully, který si mohl do sbírky zařadit 
další raritu. Přihlížející (a závidějící) 
fandové v žertu zpochybňovali 
průběh tomboly, Martin však se 
smíchem pronesl: „To víte, neomylná 
ženská ruka!“. Poslední lístek totiž 
výjimečně nevybral Karel, ale 
asistující místopředsedkyně FCTQ 
Marcela Hlinovská alias Špagetka. 
Nechyběla ani tradiční Queen video 
party s promítáním videoklipů.
Zábava skončila až v  ranních 
hodinách a poslední vytrvalci vyšli 
do mrazivé noci někdy kolem třetí 
hodiny.  Uvidíme se zase za rok! ■
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