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Vážení klubáci,

přesně takto před 15 lety zdravili své první čtenáře 
Karel Lehner a František Kohák alias Dr. Death a Mr. 
Murphy. Zakladatelé a první osazenstvo redakce Fan 
Clubu Tornádo Queen, který své životní putování za-
hájil vydáním historicky prvního čísla Rudého Speciálu 
počátkem roku 1996. Jak 
jste asi již pochopili těch-
to úvodních pár slov bych 
chtěla věnovat fan clubu, 
jeho historii a lidem, kteří za 
ní stáli.
V lidském životě je asi něko-
lik milníků, které zaručeně 
každý očekává. První krůč-
ky, první školní den, první 
láska nebo získání občan-
ského průkazu, ale dají se 
tyto milníky vyhledat i u na-
šeho fan clubu? Já si myslím, 
že  ano, nejdůležitější bych ráda zmínila. Zní 
to zvláštně, ale nebýt dvou puberťáků, kteří 
před lety přišli s nápadem, založit FC  Queen, 
který by si udělali po svém, asi bych tyto řád-
ky nikdy nepsala a vy jste je nikdy nečetli. 
Hlavním hnacím motorem a srdcem FCTQ je 
předseda Karel Lehner. I když tuto bárku kor-
midluje přes 15 let, tak jako správný kapitán 
si jde za svým záměrem a cílem. Pravda, sice 
se mu posádka redakce občas mění, ale on si jde vytr-
vale za svým i přes nesnáze, které mu funkce předsedy 
přinášejí.

Rudý Speciál

Základním kamenem fan clubu, je časopis Rudý Speci-
ál, jehož první číslo spatřilo světlo světa v lednu 1996. 
Z  počátku vycházel šestkrát (!) ročně, což se ukázalo 
z  důvodů vysokých nákladů na tisk a distribuci jako 
neúnosné. Proto se v roce 2003 změnil na internetový. 
Časopis v papírové podobě se však za krátko opět vrá-
til. „Fanouškům se po něm stýskalo a nám ostatně taky,” 
vzpomíná Karel Lehner. V  obnovené tištěné podobě 
vyšel poprvé jako mimořádné vydání věnované turné 
Q+PR 2005. Od této doby, se stal ročenkou shrnující 
události právě skončeného roku. Jak přicházely finanč-
ní a technické možnosti, tak se postupně zlepšoval i 
jeho grafický vzhled - od strojopisných začátků, přes 
první náznaky zapojení barev, až po plno barevný tisk 
na papíře křídovém. 

 15 let českého fan clubu
Vzpomínka na Queen

V roce 1998 uspořádal FCTQ první velkou akci.„Nechtě-
li jsme uspořádat jen setkání členů klubu a tím akci zne-
přístupnit ostatním. Měl sem přístup každý, kdo miloval 
nebo se zajímal o Queen a díky tomu se o našem klubu 
dozvědělo o mnoho více fanoušků, ” upřesňuje předse-

da Karel Lehner. Z  různých 
důvodů se časem pozměni-
la i místa konání Vzpomínek 
na Queen. Intimní prostředí 
prvního klubu Inferno, bylo 
nahrazeno prostory, KD 
Opatov, kde fan club zažil 
velmi krásné  roky. Asi kaž-
dý si vzpomene na koncerty  
Princess, vystoupení Micha-
la Pavlíčka nebo historicky 
první koncert zahraničního 
revivalu –  Queen Unplug-
ged Project. V  roce 2007 se 

KD Opatov zavírá. Novou náhra-
dou se zdá být klub Abaton, ani 
v těchto prostorách FCTQ nena-
chází potřebné zázemí a na další 
tři roky se Vzpomínka přesídluje 
do EXITU Chmelnice. Slaví se tu 
po koncertech Queen a Paula 
Rodgerse a pořádají se nadchá-
zející Vzpomínky, na kterých je 

jako host např. Barry Mitchell. V srpnu roku 2011 při-
chází krutá zpráva, klub Exit se zavírá. Naštěstí nad 
Vzpomínkou 2011 stála šťastná hvězda, která našla 
místo v KD MLEJN. Zde je nám ctí uvítat paní Kashmiru 
Cooke. 

Jsme sdružení

Občanské sdružení bylo velkým milníkem, hlavně ze 
strany vedení. V  roce 2010, po téměř patnácti letech 
existence, se fan club stal oficiální institucí. Nyní jsme 
občanské sdružení jehož „cílem je sdružovat příznivce 
skupiny Queen, sdílení a rozšiřování informací o skupině 
a pořádání kulturních a společenských akcí.“
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se kdy nějakým 
způsobem podíleli na chodu FC Tornádo Queen: Kar-
lu Lehnerovi, Frantovi Kohákovi, Kristýně Rumlové, Pe-
tře Slámové, Lee Melnikovové, Tereze Vinopalové, Petře 
Synkové, Petru Drozdovi, Katce Bicanové, Zlatce Sůvové, 
Martinu Kubičíkovi, Jarmile Chocholouškové, Mírovi Jed-
ličkovi,  Petru Miklasovi, Dominiku Hrabalovi. ■

■ Marcela Hlinovská

editorial



Splnil se nám životní sen. 
Na vlastní oči jsme spatřili 
sestru Freddie Mercuryho 
paní Kashmiru Cooke! Do 
Prahy přijela na pozvání 
Petera Freestonea a naše-
ho klubu k připomenutí 
výročí svého bratra. V Pra-
ze strávila čtyři dny pro-
hlídkou města, ale přede-
vším setkáním s fanoušky 
na Vzpomínce na Queen.

• Rozhovor pro 
české fanoušky

• Detaily její
návštěvy Prahy 

a Vzpomínky na Queen

Cooke
sestra Freddie Mercuryho

Kashmira



Fanynkou svého bratra
Stojíme v  hale ruzyňského letiště. Jsme tu 
brzo. Peter Freestone to spletl a poslal nás na 
letiště o dobré dvě hodiny dřív.  „No co, lépe 
o  dvě hodiny dřív, než o  dvě hodiny později,“ 
shodujeme se a hledáme místo k sezení. Use-
dám na studené drátěné sedadlo, po mé le-
vici úžasná elegantní dáma Kashmira Cooke, 
po mé pravici její manžel Roger. Kdyby tak ti 
lidi okolo tušili, kdo tu mezi nimi sedí, říkám 
si. Vždyť to na ní musejí poznat! Nesměle 
se pootočím a zadívám se na drobnou ženu 
zachumlanou v  zimním kabátě. Je tolik po-
dobná Freddiemu. Prohlížím si kolemjdoucí, 
zda-li jí někdo nepozná. Ale asi by nikoho na-
napadlo, že sestra toho slavného Mercuryho 
sedí v letištní hale jen tak. Bez ochranky, bez 
speciálních bezpečnostních opatření, jenom 
za doprovodu nějakého dlouhovlasého ča-
houna s nápisem Queen na triku. Dlouhé ml-
čení rozrazí Roger: „Karle, budeme rádi, když 

tu s námi počkáš.“ Souhlasím. Nadšení nedá-
vám znát. Mohu strávit dvě, zcela soukromé 
hodiny s Freddieho sestrou.

Celé to začalo někdy před rokem, když jsme přemýš-
leli čím ozvláštnit letošní Vzpomínku na Queen. Tak 
významný rok, kdy si připomínáme dvacet let od 
Freddieho úmrtí, si přece žádá významného hosta. A 
tak jsem napsal email Peteru Freestoneovi, zda-li by 
nepožádal o účast Evu Urbanovou, se kterou se dobře 
zná a se kterou jsem již předběžně kdysi na toto téma 
mluvil. Jako drobný dovětek jsem dopsal, že kdyby to 
náhodou nedopadlo, tak ať požádá o totéž Kashmiru. 
Po odeslání emailu jsem se styděl za svojí drzost. Pi-
tomče. Něco takového po měm chtít je nestoudnost, 
zvlášť když vím, že je zcela vyloučeno aby sem přijela. 
Proč by sem jezdila? Nikoho tu přece nezná. Phoebeho 
odpověď byla jako vždy dokonalá – napíše oběma. A 
tak se stalo, že jsme Vzpomínku začali chystat s kapkou 
naděje, že možná, třeba a když se to povede, budeme 
mít dva vzácné hosty. Eva Urbanová potvrdila svojí 
účast témeř okamžitě (nakonec však pro nemoc něko-

lik dní před akcí účast zrušila), ale Kashmira si s odpo-
vědí dávala na čas. Několikrát jsem u Petera emailem 
sondoval jak se věci mají, ale vždycky se mi dostalo 
odpovědi, že manželé Cookovi návštěvu Prahy stále 
zvažují. Už jsem házel onu pomyslnou flintu do žita, 
když jsem upnul veškeré naděje k  osobnímu setkání 
s Kashmirou v Montreux, na tamějším setkání fanouš-
ků se měla objevit.  Snad jí přemluvím, říkal jsem si, ale 
sám jsem tomu příliš nevěřil. Jaké bylo moje překvape-
ní když mi Phoebe, symbolicky před Freddieho sochou 
řekl:  „Ona není tady v Montreux, ale ona bude v Praha. 
Ty nikomu to nesmíš říkat.“ Peter se bál zklamaných fa-
noušků ve Švýcarsku, ale já chtěl tu zprávu vykřičet do 
nebes.

Perfektní manželka

„Na Vánoce budeme všichni u nás,“ přemýšlí nahlas Ka-
shmira a pozoruje zataženou pražskou oblohu. Po ce-
lou dobu její návštěvy panovalo v Praze vyloženě zim-
ní počasí. Naštěstí neponechala nic náhodě a do jejího 
nevelkého kufru se vešlo dost svršků i do tohoto neča-
su. Spíš si stěžovala na špatnou volbu obuvy. Vysoké 
podpatky nejsou tím pravým na pražské žulové chod-
níky. „Strašně ráda vařím. Ale na Vánoce je toho vaření 

přece jenom trochu moc. Jsem na všechno sama, akorát 
syn mi občas v kuchyni vypomůže. Dcera ne, ta na vaření 
vůbec není.“ Přestože bude této dámě příští rok šedesát 
let, vůbec nevypadá, že by péči o svůj dům a kuchyni 
nezvládala. Překypuje energií.  „Roger i já jsme v důcho-
du, ale moc volného času nemám. Spoustu vyřizování, 
starání se o  dům, matku, její dům atd. Jsem ráda, když 
Rog jde občas pryč,“ směje se dáma, která se v  Praze 
novinářům přiznala, že její povahová vlastnost shodná 
s bratrem je  perfekcionizmus. K dokonalosti však na 
rozdíl od slavného sourozence nepřivádí hudební díla, 
nýbrž péči o  své blízké. A manžel Roger vypadá nad 
míru spokojeně. Ikdyž to zřejmě, jako ostatně v  kaž-
dém dlouholetém manželství, občas trochu zaskřípe. 
„Já nevím, jestli oni spolu mluví,“ řekl tiše Phoebe, když 
jsme před čtyřmi dny na tomto letišti vyhlíželi přílet 
vzácných hostů. Chápu. Freddieho temperament na-
víc uvězněný v ženském těle, musí občas dělat divy.

Prahou s Kash i Freddiem

„Právě přiletěla! Je úžasná!,“ posílal jsem smsky na 
všechny strany. Byl jsem plný dojmů, ikdyž jsem ve 
společnosti sestry slavného zpěváka strávil pouze pár 
desítek minut při cestě z  letiště. Nepohodlně jsem 

se na předním sedadle přetopeného taxíku otáčel 
dozadu v  touze vidět z  ní alespoň kousek. Lámanou 
angličtinou jsem ze sebe soukal připravené fráze 
o  nadcházejícím programu a pražských památkách, 
které jsme míjeli. Kash i  Roger však byli dokonalými 
společníky a moje obavy a počáteční nervozitu za-
hnali. Osmělil jsem se a párkrát během konverzace 
použil i Freddieho jméno. Nevěděl jsem, jakou mohu 
čekat reakci. Ukázalo se, že Kashmira nemá sebemenší 
problém o svém bratrovi mluvit. „Já i celá naše rodina 
jsme na Freddieho hrozně pyšní,“ pronesla. „Zájem o něj 
nás moc těší. Je to i  jeden z  důvodů, proč jsem přijela.“ 
Řidič nás mlčky poslouchal. „Dnes je sedmnáctého 
listopadu, důležité výročí pro Českou republiku. Možná 
narazíte v centru na nějaké demostrace,“ vysvětlil jsem 
cizincům v  jaký den navštívili naší vlast. Zaujatě mě 
poslouchali, ale neztráceli kontakt s  okolním děním. 
Při přejezdu Jiráskova mostu upoutalo každého něco 
jiného. Roger byl zaujat pohledem na Tančící dům, ale 
jeho žena vynucovala obrácení manželovy pozornosti 
na Pražský hrad dloubáním do jeho ramene. Nakonec 
stihli obdivovat krásy obou staveb. V zápětí žlutý taxík 
zastavil před hotelem Radisson. Ví to, nebo neví? Fred-
dieho jméno znělo až příliš často, uvažoval jsem nad 
taxikářem během placení. Přestože osazenstvo taxíku, 

již zmizelo v útrobách hotelu, taxikář je profesionál a 
na totožnost svých pasažérů se nezeptal. Nebo ani ne-
musí. Přece jenom také čte noviny.

Je jednou z nás

„Mohla bych být tvoje máma,“ směje se Kash a se zá-
jmem si mě prohlíží. Ledy jsou definitivně prolome-
ny. Roger se zvedá a jde zkontrolovat panel odletů. 
Uvědomuji si, že je to poprvé za celé čtyři dny co je 
v Praze, kdy s ní zůstávám sám. I téma našeho hovo-
ru je jiné než kdykoli předtím - velmi osobní. Kash mi 
vypráví o své rodině, dětech, jejich domu v Notthing-
hamu. Vypráví nenuceně, otevřeně, ale je mi jasné, že 
si dává pozor abychom nepřekročili určitou hranici. 
Uvědomuji si, že bych se mohl zeptat na něco, na co 
získat odpověď není snadné. Hlavou mi běží razantní 
odmítnutí novináře, který se v pátek na tiskovce zeptal 
na Freddieho smrt. „Promiňte, ale na tyto otázky od-
povídat nebudu,“ omluvila se. Jenže tady teď nikdo to 
není. Žádné kamery, mikrofony, novináři. Jenom ona 
a já. Ptám se na matku. „Je pořád čilá, ale to víš, devěta-
osmdesát je vysoký věk,“ bezproblému odpovídá. „Má 
dům kousek od nás, často ji navštěvuji. Ale cestuje už 
minimálně.“ Vrací se Roger, odbavování stále nezačalo. 

■ Karel Lehner
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„Roger si dal svíčkovou, ale já měla guláš.
Miluju guláš s rýží!“
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Řeč se stáčí na Freddieho. Kdykoli padne jeho jméno 
oba začnou vyprávět s neuvěřitelným nadšením. Jsem 
fascinován, jak moc sledují aktuální dění kolem Que-
en. Bavíme se o chystaném filmu – moc se na něj těší, 
ale chtějí aby byl dobrý. O Freddiem mluví s jistým ob-
divem až fascinací. Nemohu se zbavit dojmu, že si po-
vídám s běžnými fanoušky Queen, nikoli s jeho sestrou 
a švagrem. Kash odkládá kabát a Roger vytahuje foťák. 
„A jé, tak to bude na dlouho,“ vzdychne Kashmira, „on 
fotí pořád.“ Roger se mi chlubí svými pražskými úlovky. 
Po chvíli obrázky české metropole střídají obrázky an-
glické. „Byli jsme se podívat ve Felthamu. Nedávno tam 
instalovali novou pamětní desku Freddieho, připomína-
jící první místo jeho londýnského bydliště,“ vysvětluje 
Rog. „Ta stará byla už hrozně ošlapaná,“ přidává se jeho 
žena. Na důkaz toho tvrzení mi Roger nastavuje před 

obličej fotografii krásné nové pamětní desky s  hvěz-
dou a nápisem Freddie Mercury - 5. 9. 1946 to 24. 11. 
1991 - Resident of Feltham. Mě na tom obrázku však za-
ujme něco jiného: z jedné strany hvězdy stojí Kashmira 
a z  druhé maminka Jer. Oni se fotografují u  pamětní 
desky? Takovéhle věci přece děláme my, fanoušci, ne? 
Náhle mi dochází, že Freddie byl a stále je inspirací 
i pro ně samotné. Že není rozdíl mezi námi, kteří jsme 
se s ním nikdy nesetkali, ale obdivujeme ho a nimi, kte-
ří stáli po jeho boku. „Freddie ovlivnil naše životy. To co 
teď děláš ovlivnil on,“ říká tiše Roger, jako by tušil co se 
mi právě honí hlavou.

Na scénu až jako poslední

„Tiskovka začíná v jedenáct, takže taxíka objednám před 
hotel na desátou,“ vysvětloval jsem Phoebemu organi-
zační plány. „No to v žádném případě, až na jedenáctou, 

maximálně na třičtvrtě,“ rezolutně je odmítl. Mé námit-
ky, že cesta z centra do Stodůlek trvá nejméně půl ho-
diny nebral v potaz. „Ona ti tam nepřijede dřív. To radši 
bude sedět a čekat na pokoji. Ona musí přijít poslední, 
s řádným zpožděním. Všichni tam přijdou jenom kvůli ní, 
tak ať si na ni počkají!“ Nebylo pochyb, že tahle dáma je 
skutečně sestrou Freddie Mercuryho. A Phoebe zúročil 
své letité zkušenosti osobního asistenta rockové hvěz-
dy. Když se blížila půl dvanáctá, Kashmira stále nikde 
a přítomní novináři na mě vrhali nechápavé pohledy 
zda-li to celé není velká kachna, musel jsem se smát. 
Veděl jsem, že jsem vtažen do úžasného divadla, které 
rozehrál pan Mercury a i dvacet let po jeho skonu je ta 
hra stále fascinující a je mi ctí si v ní zahrát. Na scéně ta 
hra pokračovala naprostou profesionalitou. Jako Fred-
die. Ví co se sluší, když předstoupí před dav.

Nadšena gulášem

„V pátek poté tiskovce jsme konečně vyrazili do centra,“ 
zamyslí se Kashmira nad uplynulými dny. „Phoebe nás 
protáhl Prahou. On se tady skutečně vyzná.“ Restuara-
ci však vybral Roger. Ukázal se jako správný anglický 
gentleman a pozval svojí ženu a jejich českého přítele 
do luxusní restaurace hotelu Mandarine Oriental. Ano, 
tam kde byli v  roce 2008 ubytovaní Queen. „Roger si 
dal svíčkovou, ale já měla guláš. Miluju guláš s  rýží!“ 
usmívá se Kash. Říkám, že guláš je nejlepší s českými 
knedlíky. Přitakává, že o  této české specialitě slyšela 
a slibuje, že příště je určitě ochutná. „Pili jsme portské 
z roku 1880,“ přerušuje debatu o českých kulinářských 
specialitách Rog vzpomínkou na lahodný mok. „Bylo 
ale spíš hnědé, než červené.“ Je vidět, že si výlet do Pra-
hy skutečně užili. O předchozích hodinách vypráví se 

zřetelným nadšením. Otáčím se z prava do leva, nes-
tíhám vztřebávat všechny poznatky svých společníků. 
Doplňují se ve výčtu míst, která navštívili. „Ten váš Hrad 
má tolik místností, to mě překvapilo,“ vypráví ohromeně 
drobná dáma. Jsem rád, že se jim tady libilo. Díky Pra-
ho, že jsi tak nádherná! Bez tebe bychom na Vzpomín-
ku Freddieho sestru nikdy nedostali.
Střídám Rogera v hlídání informační tabule odletů. Na 
řádku letu do East Midlands se právě rozsvítilo číslo 
odbavovacího pracoviště. Hra skončila. Dvě soukromé 
hodiny dotyku s Freddiem jsou pryč. Šourám se zpátky 
k sedadlům a nechce se mi ta zpráva sdělit.

Konvoj prochází Mlejnem

Báli jsme se davového šílenství a proto jsme učinili co 
možná nejpřísnější bezpečnostní opatření. Přeceje-
nom přijede sestra slavného Freddie Mercuryho. Ve 
Mlejně budou čtyři stovky 
jeho milovníků a budou se 
k  ní chtít dostat co možná 
nejblíž. Navíc mě Phoebe 
už dopředu varoval, že Ka-
shmira opravdu nechce za-
žít to, co loni v  Anglii, kdy 
při společném focení do ní 
všichni dloubali a plácali ji a cítila se opravdu hodně 
nepříjemně. „Chápu,“ řekl jsem. „Budu jí hlídat jako oko 
v  hlavě.“ „Kolik je tady lidí?“ vyzvídala Kashmira, když 
dorazila s  manželem a Phoebem zadním vchodem 
do Mlejnu. Vyřčené číslo jí příjemně překvapilo. „Ale je 
brzo, ještě tu nejsou všichni. Možná je teď vhodná doba 
na prohlídku výstavy,“ navrhl jsem. Souhlasila. Následo-
vala scéna jak vystřižená z průjezdu prezidentské kolo-
ny přes přeplněnou magistrálu. Já jsem šel v čele, Pho-
ebe jistil ze zadu a když se nám něco nezdálo, hned 
jsme se vrátili do bezpečného úkrytu. Ale fanoušci byli 
skvělí. Za celý večer nedošlo k sebemenšímu inciden-
tu. Všichni si vážili návštěvy paní Kashmiry a nikdo tuto 
historickou chvíli nechtěl pokazit. Když jsme dorazli na 
výstavu, fanouškům, kteří zde byli, zpočátku nedochá-
zelo, kdo si to vedle nich se zaujetím prohlíží plakáty. 
Posléze jim však došlo, s kým mají tu čest a ti co se od-

vážili tiše požádali vzácného hosta o fotografii či auto-
gram. Kashmira s úsměvem vyhověla všem.
Zbytek času do začátku rozhovoru strávili všichni tři 
v šatně. Kuchař mlejnské restaurace přichystal speciál-
ní porci guláše, ke které si, hned jak jí spatřil kuchařem 
nést, objednal Roger pivo. Byl to ale jenom předkrm. 
Ihned po skončení vystoupení před fanoušky namířila 
trojice zpět do centra, kde měli rezervaci v další z  lu-
xusních pražských restaurací. Prostě užívali si krás čes-
ké metropole bezezbytku.

Nekonečné rozloučení

Stojíme ve frontě na odbavení. Už se mi to krátí. Ještě 
pár minut a moji společníci projdou pasovou kontro-
lou. Tam už s nimi nesmím. Roger mi vypráví jakousi 
vtipnou historku z kraje slávy Queen, kdy poprvé on, 
jeho žena a Freddie prchali před fanoušky, kteří pozna-

li slavného zpěváka, ale už 
ho moc nevnímám. Hlavou 
se mi honí uplynulé dvě ho-
diny, kdy jsem dostal mož-
nost nahlédnout do soukro-
mí této báječné ženy – tedy 
jí i  jejího manžela, přestože 
jsem o  jeho existenci měl 

ještě před pár dny pouze matné tušení, dneska ho 
od ní již neodděluji – a místo objevu nějaké úchvat-
né skryté informace jsem zjistil, že je stejná jako my. 
Svého bratra odbivuje, je na něj hrdá, zajímá se o ak-
tuální dění okolo jeho odkazu, těší jí zájem o něj a je 
– stejně jako my – jeho fanynkou. Kufry jsou odbaveny. 
Poslední minuty na českém území. Loučím se nejprve 
s Rogerem a poté s Kash. Podává mi ruku. Děkuje mi 
za pozvání, já jí za účast. Dívám se jí zhluboka do očí a 
snažím se tuto chvíli co nejvíc prodloužit. Nespolečen-
sky příliš dlouhé loučení přeruší ona. Pustí mou ruku a 
odchází. Ještě z dálky si máváme.  

Odjíždím z letiště pln dojmů. V duchu děkuji Phoebe-
mu, že nás tam poslal o dvě hodiny dřív. Neudělal on 
to náhodou schválně? ■

„Freddie ovlivnil naše
životy. To co teď děláš 

ovlivnil on!“
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Také 
zpívám! 

Ve sprše!
■ přepis Marcela Hlinovská, Petr Miklas

Jaký byl Váš vztah s Freddiem, když jste byli 
malí? 
Byla jsem velmi malá, když jsme byli na Zanzibaru a 
Freddie byl tou dobou v St. Peters v Indii. Přijel občas 
na prázdniny, ne sice každý rok, ale vozil mi krásné 
dárky. Až potom v Anglii, když jsme chodili na střední 
školu, jsme byli úplná rodina. Měli jsme normální vztah 
mezi bratrem a sestrou. Samozřejmě se občas objevi-
li nějaké šarvátky. Popichoval mě, tahal mě za vlasy a 
podobně. Bylo to stejné jako v jiných rodinách, prostě 
škádlil svou mladší sestru.

Chtěl být Freddie slavný již odmala a lišil se 
od svých vrstevníků?
Myslím, že jo. Byl velmi umě-
lecky nadaný, kreslil portréty, 
dokázal by nakreslit každého. 
Uměl zachytit každou melodii 
a pak ji zahrát na klavír. Ano, 
chtěl být hvězda a jeho talent 
byl velmi výrazný. Poprvé jsem 
ho slyšela zpívat těsně po našem příjezdu do Anglie 
někdy koncem šedesátých let. Hrávali na různých ško-
lách a on vždycky chtěl, abych se přišla podívat. Když 
s  hudbou začínal rozhodně mě nenapadlo, že bude 
tak slavný. Na začátku totiž nebyl tak dobrý.

Je pravda, že v dobách největší slávy Queen, 
jste se s Freddiem moc nestýkali?
Když byli Queen na turné, tak jsme se opravdu často 
neviděli, Freddie odděloval práci a rodinu. Ale občas 
poslal pohled či zavolal z  místa kde právě jsou a co 
právě dělají. Bylo to od něj moc hezké. Stýkali jsme se 
hlavně na Vánoce, i když ne přímo na Štědrý den. Fred-
die totiž miloval párty, takže nás pozval den předtím. 
Pozval celou naši rodinu, hlavně pro 
naše malé děti měl mnoho, mnoho 
dárků. Bylo to moc pěkné.

Padla tu zmínka o párty... Fred-
die byl znám svými divokými 
večírky. Účastnila jste se jich 
někdy?
Ne, nikdy mě nepozval. Asi se bál, 
že bych to řekla mamince. (Freddie 
byl o  mnoho vyšší než jeho matka, ale 
i přesto se jí bál -  poznámka Petera Fre-
estonea)

Jaký byl Freddieho vztah k  ro-
dičům? Kolují zvěsti, že díky 
jeho promiskuitě, homosexua-
litě a dalším věcem, nebyl příliš 
dobrý?
Ne, to není pravda. Asi každý z Vás ne-

říká vše o svém sexuálním životě rodičům. Takže vztah 
mezi nimi byl bezproblémový a skvělý.

Nevadila rodině změna Freddieho jména?
Nevadila, bylo to čistě z profesionálního účelu. Pro nás 
byl úplně normální člen rodiny.

Víte po kom z rodiny Freddie zdědil nadání?
Co vím od mé matky, tak pravděpodobně od tety, kte-
rá měla hudební talent a Freddie se od ní snad i něco 
přiučil. Já jsem takový talent nezdědila. Ale občas si 
také zazpívám - ve sprše! Když mám chuť, tak si zazpí-
vám i něco od Queen.

Kterou píseň Queen 
nemáte ráda?
Zajímavé, většinou se 
mě všichni ptají, kterou 
píseň mám ráda. Žád-
ná taková není, možná 
Rogerovy písně, raději 

bych na to neodpovídala, musím být diplomatická.

Cítíte, že máte něco s bratrem společného?
Jsem také perfekcionistka a jsme stejné znamení zvě-
rokruhu.

Řekněte jednu věc, kterou jste na bratrovi 
měla a jednu kterou jste neměla ráda?
Neměla jsem ráda, že často lidem skákal do řeči a 
přerušoval je. (On si myslel, že to co říká druhý, není tak 
důležité, jako to, co chtěl říct on - poznámka Petera Fre-
estonea) Naopak měla jsem ráda jak mě vždy dokázal 
rozesmát svými vtipy. Byl velmi zábavný. A jeho neče-
kané telefonáty z koncertů a z míst, kde zrovna byl.

Na večírky mě nikdy 
nezval. Bál se, že bych 

to řekla mámě.

Následující rozhovor vznikl přepisem 
tiskové konference a rozhovoru ze Vzpo-
mínky na Queen. Kashmira si chtěla ná-
vštěvu Prahy co nejvíce užít a tak nás 
požádala, ať je rozhovorů co nejméně. 
Přestože pro náš časopis by jistě udělala 
výjimku, nechtěli jsme její blízkosti zneu-
žívat a tak žádné české periodikum, Rudý 
Speciál nevyjímaje, nezískalo exkluzivní 
rozhovor. Oba uskutečněné rozhovo-
ry přepisujeme, protože v nich zaznělo 
mnoho zajímavého a většina odpovědí z 
tiskovky nebyla přítomnými novináři vů-
bec publikována.

Jak se Vám líbí Praha?
Je to tu velmi krásné, opravdu si to užívám. Dnes 
jsem viděla Pražský hrad a Karlův most. Líbí se mi 
pražská architektura. Mám ráda staré budovy a 
tady jich je hodně, hlavně z předválečného obdo-
bí. Určitě by se líbily i Freddiemu. Byl velmi umě-
lecky zaměřený a pražské budovy by si zamiloval. 
Určitě se do Prahy ještě vrátím, ale budu si muset 
koupit vhodnější boty. Pražské ulice nejsou děla-
né na vysoké podpatky.

Celý život žijete ve stínu svého bratra. 
Toto je třetí setkání fanoušků, které jste 
navštívila, první bylo v Monterux, druhé 
v Anglii. Jaké to je sedět před tolika lid-
mi?
Jsem velmi nervózní a stydlivá. Děkuji fanouš-
kům, jsem zde velmi ráda. Jsem velmi hrdá, že 
stále milujete mého bratra a hudbu Queen. Jsem 
velmi šťastná a moc mě to těší.

Do Prahy jste přijela na pozvání Petera 
Freestonea, jste dobří známí?
Ano. Poprvé jsme se viděli kolem roku 1985 – 
86, když začal pracovat pro Freddieho v Garden 
Lodge.

V současné době si připomínáme dvacet 
let od skonu Freddieho, jak prožíváte 
tyto dny?  Jak na Freddieho vzpomínáte?
Jsme na něj hrozně pyšní a jsme za něj šťastní. Ka-
pela spolu byla přes čtyřicet let, ale dvacet z nich 
bez Freddieho. To mě skutečně zasahuje nejvíce, 
protože když slyšíte Freddieho každý den, ztratíte 
ponětí o čase. Dvacet let je dlouhá doba. Protože 
jeho hlas slyšíme každý den, je to téměř, jakoby 
byl stále kolem nás. Nemusím si jeho nahrávky 
přehrávat, protože jsou denodenně na rádiu.
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Jak jste prožívala období největší slávy Que-
en? Zajímali Vás, fandila jste jim, měla jste 
ráda jejich hudbu ?
Chodila jsem na jejich koncerty, samozřejmě jsem 
neplatila. Měla jsem ráda jejich hudbu a mám ji ráda 
i dnes. I můj syn ji má rád, ale moje dcera poslouchá 
samé divné věci.

Máte nějaké informace k filmu o Queen?
Ano, management připravuje film, ale nelíbí se jim 
scénář, takže pokud toto nebude dořešené, nikdo neví 
jak to dopadne. (Může být jen jeden film,musí být nejlep-
ší - poznámka Petera Freestonea)

Co si myslíte o spolupráci Briana Maye a Ro-
gera Taylora s jinými zpěváky pod původním 
názvem Queen?
Oni jsou Queen! Nevadí mi to. Freddie odešel a byl by 
rád, že Queen stále pokračují. A pokud mohou dělat 
další hudbu, tak proč by to nedělali?

Vídáte se s  Brianem, Rogerem, Johnem či 
Mary Austin?
S  Brianem a Rogerem občas ano. S Mary ne. A 
s Johnem - nikdo neví co s ním je.

Jaký je Váš dojem z alba Made In Heaven?
Je plné emocí. Mám ho velice ráda, hlavně kvůli písni 
A Winter´s Tale, jelikož to byla poslední skladba, kterou 

Freddie napsal. Když ji slyším, hrnou se mi slzy do očí. 
Je to jedno z  mých nejoblíbenějších alb. Po Freddie-
ho smrti jsem navštívila byt v Montreux, kde bydlel a 
psal tuto píseň, takže když jí slyším, vím přesně, o čem 
zpíval, vidím přesně tu krajinu. Byl inspirován tím, co 
viděl.

Pamatujete si, kdy jste Freddieho viděla na-
posledy?
Ano, ale nechci o tom mluvit.

Vaše matka se stále, i ve věku osmdesáti deví-
ti let, účastní různých akcí spojených s Fred-
diem. Co ji k tomu vede?
Jako matka pro něj chce udělat všechno. Má pocit, že 
musí památku na Freddieho udržovat v  paměti. Já jí 
říkám, že je to zbytečné, protože svět si na něj pamatu-
je stejně, ale ona, když jí to zdraví dovolí, nepřestává. 
Byla by i  tady, ale není na tom zdravotně nejlíp, tak 
jsem tady sama. 

Kdyby jste měla možnost strávit  jeden jediný 
den s Freddiem. Co by jste chtěla udělat nebo 
mu chtěla říct, co jste již nestihla?
Mým největším zklamáním je, že Freddie nikdy nevi-
děl jak mé děti vyrůstají. Když odešel tak mému synovi 
byly tři roky a mé dceři bylo devět.Takže jeden den 
bych věnovala jemu, aby strávil den s mými dětmi. ■
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Queen oslavili v  roce 2011 své 40. výročí a 
spolu s  firmou Universal přichystali pro fa-
noušky velkolepou kolekci svých nahrávek. 
Co všechno se na trhu objevilo a jak jejich 
záměr dopadl?

Objevila se sada všech patnácti studiových alb Queen, 
které byly nově zremasterované (až na výjimku A Night 
At The Opera, to se dočkalo nové zvukové úpravy už v r. 
2005). Přičemž desky A Kind Of Magic, The Miracle a In-
nuendo byly remasterovány vůbec poprvé! U všech CD 
byly použity původní přebaly z  gramodesek (např. A 
Night At The Opera). Drobné úpravy se dočkal jen obal 
ke Queen II. Sestava písniček u A Kind Of Magic a The 
Miracle poprvé přesně odpovídá původnímu LP Tra-
cklistu (CD vydání z 80. let obsahovalo 3 skladby navíc, 
šlo o Extended Versions nebo B strany singlů). Každé al-

bum si fanoušci mohli zakoupit buď samostatně, nebo 
s bonusovým EP diskem. Ten přinesl všechny B strany 
singlů, které nevyšly na albech (s výjimkou instrumen-
tálních remixů Machines, A Dozen Red Roses For My Dar-
ling, Blurred Vision a živých nahrávek Stone Cold Crazy a 
My Melancholy Blues) spolu s  vánočním hitem Thank 
God It´s Christmas. Nezapomnělo se ani na ukázky z ži-
vých vystoupení, ať už dříve vydaných (např. Montreal 
´81), nebo zatím nedostupných (např. Hyde Park ´76). 
Sáhlo se  i do materiálů BBC a fanoušci se tak dočkali 
několika nahrávek, po kterých dlouho volali (např. Ne-
vermore). Z  archivů se na povrch dostalo  i pár demo 
nahrávek (např. It´s A Beautiful Day z r. 1980). Objevily 
se zde i  alternativní mixy některých skladeb (např. A 
Winter´s Tale). Pro sběratele bylo patrně nejzajímavější 
vydání prvních písniček Queen, označených jako De 
Lane Lea Demo z  r. 1971. A navíc tu máme po šest-

nácti letech i  jednu nevydanou skladbu s  Freddieho 
vokálem, Feeling Feeling z r. 1977. Pro nakupující přes 
iTunes byl ke každému albu přidělen bonus v podobě 
třech videozáznamů (z dříve oficiálně nevydaných např. 
dokument z  natáčení klipu I´m Going Slightly Mad). 
Booklety obsahovaly vše, co nabízely vinyly a k tomu 
i  něco navíc (např. fotky z  videoklipů nebo koncertů). 
Reedice vyšly postupně na jaře, v  létě a na podzim a 
každou pětici doplnil nový výběr s názvem Deep Cuts, 
rekapitulující dané hudební období.

Deep Cuts

Na sestavě nových kompilátů se podílel Brian May 
s Rogerem Taylorem a k ruce si přizvali bubeníka sku-
piny Foo Fighters Taylora Hawkinse. Každé CD obsahu-

je 14 písniček a jsou tu rovnoměrně zastoupeny pís-
ničky všech členů. Cílem bylo posluchačům představit 
především ty skladby, kterých si Queen ze svého kata-
logu nejvíce cení (a přitom nejde o Greatest Hits, např. 
Mother Love) anebo věci, které zněly často na koncer-
tech, ale nikdy nebyly vydány jako singly (např. Stone 
Cold Crazy). Téměř ve všech případech byly použity 
albové nahrávky (kromě písní Ogre Battle a The March 
Of The Black Queen, jejichž „Standalone Versions“ vy-
cházejí vůbec poprvé). První díl zrekapituloval éru 1971 
– 1976 a najdeme tu patrně nejslavnější Rogerovu pí-
seň, kde se postaral o hlavní vokál, I´m In Love With My 
Car. To samé platí u Brianovy ´39. Obě písničky Roger 
s Brianem znovu s úspěchem naživo zahráli na turné 
s Paulem Rodgersem v r. 2005. K Deep Cuts Vol. 1 byla 
také uspořádána výstava v Londýně Stormtroopers In 
Stilletos a fanoušci měli možnost zakoupit si i propa-

Dárky pro královské poddané
■ Jan Šimek

tém
a
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(na BR nevyšlo). Oproti všem předchozím vydáním, 
které dokumentovaly pouze sobotní koncert, zde uvi-
díme v  kompletní verzi i  deštivé páteční vystoupení. 
u obou je tracklist (až na cover verze Gimme Some Lo-
ving a Big Spender) naprosto totožný. Mezi bonusy byly 
zařazeny kupř. raritní záběry z  přípravy koncertu, ale 
i nově pořízené interview s Brianem a Rogerem.  

Days Of Our Lives

Nový dvouhodinový dokument o  skupině Queen 
z BBC (v listopadu 2011 ho u nás odvysílala také Česká 
televize). Kromě nových rozhovorů s Brianem a Roge-
rem v něm můžeme sledovat i raritní záběry, např. TV 
vystoupení Seven Seas Of Rhye, natáčení We Are The 
Champions ve studiu nebo zákulisní momentky z pří-
pravy klipu These Are The Days Of Our Lives. Na DVD 
i  BR (ten obsahuje zhruba o  hodinu bonusových mate-

riálů navíc) najdeme kromě dokumentu např. záběry 
z  natáčení videoklipu Radio Ga Ga nebo novou verzi 
Under Pressure. 

Knihy

Na podzim vyšla oficiální kolekce Legenda Queen – 40 
let skupiny, která obsahovala předmluvu Briana Maye 
a Rogera Taylora, informace o  všech albech a nejdů-
ležitějších koncertech skupiny, včetně vyjímatelných 
faksimílií, např. rukopisné texty k  albu The Works, 
prospekty, plakáty a jiné propagační věci. U nás také 
nakladatelství Volvox přišlo s  knihou Selima Rauera 
s prostým názvem Freddie Mercury. Francouzský ori-
ginál vyšel už v r. 2008. Na rozdíl od Legendy obsahuje 
tato kniha spíše informace z Freddieho soukromí a je 
doplněna jen stručnou fotografickou přílohou. ■  

největších hitů skupiny vychází poprvé s  bookletem, 
který co se týče struktury i designu navazuje na svého 
„mladšího bratříčka“. Na vydání od Toshiby se u každé-
ho disku objevila jedna skladba navíc – Teo Torriatte a 
I Was Born To Love You (obě v Japonsku nesmírně úspěš-
né). A každá ve zkrácené verzi. Aby se vyřešil problém 
se stopáží u  druhého dílu, musela být skladba The 
Invisible Man také zeditována. Greatest Hits III nevyšlo 
samostatně, ale pouze jako součást boxu The Platinum 
Collection, který vyšel na podzim. 

Live At Wembley ´86

Společnost připravila speciální výroční edici (25 let od 
konání koncertu) patrně nejznámějšího a nejlegendár-
nějšího vystoupení Queen, Wembley ´86, kterou jsme 
mohli zakoupit buď jako digipak spolu s audiozázna-
mem, nebo jako klasickou dvoudiskovou DVD verzi 

gační singl Stone Cold Crazy s B stranou Keep Yourself 
Alive (Long Lost Retake). Druhý díl shrnul písně z  let 
1977 – 1982 nezapomnělo se na Freddieho Mustaphu 
(singlového úspěchu se dočkal  např. v tehdejší Jugoslávii 
a snad proto má dodnes hodně fanoušků i v ČR) nebo na 
Sheer Heart Attack, kterou Queen hráli naživo až do r. 
1982 (v rámci „královnina“ výročí byla dokonce uspořá-
dána i soutěž o vytvoření videoklipu k této písničce). Třetí 
„placka“ následovala na podzim a vybíralo se z posled-
ních pěti alb. Najdeme tu tesknou baladu Bijou (Brian 
ji poprvé naživo předvedl na turné s Paulem Rodgersem 
v r. 2008, Freddieho hlas běžel z playbacku) nebo Mother 
Love (poslední píseň, na které Freddie pracoval). 

Greatest Hits

Reedice se dočkaly i  výběry Greatest Hits I  a II (oba 
s drobnými rozdíly oproti původním přebalům). První díl 

Mladí umělci pracují pro Queen
(Karel Lehner)  V rámci oslav 40. výro-
čí Queen proběhly i dva multimediální 
projekty, do nichž se mohli zapojit mladí 
talentovaní umělci. Queen Week na webu 
SecretSession.tv dal šanci začínajícím 
muzikantům natočit svůj oblíbený hit 

Queen po svém. „Jsme nová kapela zalo-
žená v Londýně a nedávno jsme byli po-

žádáni o natoční coveru Queen. Byli 
jsme velmi potěšeni, protože Queen 

milujeme a doslova jsme na nich 
vyrostli,“ napsal Ian Watt, člen 

skupiny I Am A Camera na-
šemu fan clubu. Jejich verze 

songu White Queen byla rozhodně 
tou nejzdařilejší, která v tomto projektu 

vznikla.

Ti, kteří byli obdařeni spíše grafickým nadá-
ním se mohli zapojit do soutěže „Navrhni 
tričko pro legendární Queeny“. Jedinou pod-
mínkou bylo, že triko bude obsahovat logo 
Queen, speciálně upravené ke čtyřicítce. Ví-
těz se kromě finanční odměny dočkal realiza-
ce návrhu a prodej trika na oficiálním webu 
Queen. Několik desítek návrhů najdete na 
webu TalentHouse.com, který akci zaštiťoval. 
Nás, více než vítězný návrh, který zobrazoval 
Freddieho klasikou bundu z Wembley, zaujal 
návrh nazvaný Full Queen od španělského 
návrháře Oscara Martineze. „Měl jsem nápad 
vyobrazit členy Queen na pokerových kartách. 
Karty jsou ve všech barvách a vždy s hodnotou 
Q,“ říká Oscar. Přestože nezvítězil, objevil se 
na tričkách také. Lehce upravený motiv visí v 
šatníku nejednoho českého fandy.

tém
a
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Výstava ke 40. výročí Queen
■ Jiří Velocha, Karel Lehner

té
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a

Výstavu Stormtrooper In Stilettos  připra-
vila nahrávací společnost Universal/Island 
Records. Slavnostní otevření proběhlo 25. 
února a trvání měla do 12. března, vstup byl 
zdarma. Za dobu konání jí navštívilo přes 20 
tisíc návštěvníků.

Pro místo konání byly zvoleny obrovské skladové 
prostory ve starém pivovaru The Old Truman Brewery 
v centru londýnského East Endu. Tato výstava byla vů-
bec první takového rozsahu od vzniku kapely.  „Jsem 
velmi nadšený“, řekl před slavnostním otevřením výsta-
vy Roger. „Budu mít možnost oživit si všechny ty vzácné 
chvíle, na které jsem již samozřejmě zapomněl. Ve sku-
tečnosti je pro mě mnoho z naší spletité historie tak tro-
chu jedna velká šmouha. Bude to jako prožít to všechno 
znovu ještě jednou... Dou-
fejme, že to bude dobrá 
věc a divoká jízda.“

Queen paradox

Své jméno výstava do-
stala podle podtitulu 
písně She Makes Me (dalo 
by se přeložit jako „Voják 
na podpatcích“). „Název 
té výstavy vlastně odráží 

její náplň, což jsou naše začátky a náhled pod oponu,“ 
říká Brian. „Poprvé necháváme lidi nahlédnout do života, 
který jsme tehdy žili a co to pro nás znamenalo. Na první 
pohled se struktura výstavy může zdát zvláštní, avšak my 
v ní kombinujeme dva protichůdné prvky. Jako skupina 
jsme vždy byli silní, naše hudba byla silná, hodně hlasitá 
a měla všechno, co by měla mít, ale na druhou stranu se 
ozvývaly názory jako ´Je Killer Queen rockovou sklad-
bou? Je Good Company rockovou skladbou?´ Odpoveď 
je, že možná je a možná není. A právě to jsme my. Strorm-
troopers in Stilettos je vlastně paradox. Lidé nám říkali, 
že se vymykáme všemu co tehdy existovalo, takže podle 
mého názoru ta výstava vysvětluje tenhle paradox.“

Queenovská retrospektiva

Výstava tedy oslavovala prvních pět alb (Queen, 
Queen II, Sheer Heart 
Attack, A Night At 
The   Opera a  A  Day At 
The Races) a   samotné 
začátky skupiny. Mohli 
jste zde vidět její členy 
ve svých prvních 
hudebních formacích, 
ale i kapelu Smile, která 
byla předchůdkyní 
Queen. Na kapelu 
bylo zde zaostřeno od 

roku 1971 až po pověstný koncert 
v Hyde Parku v roce 1976. Prostory 
byly rozděleny do tématických 
místností. K  vidění byla například 
část Freddieho bytu, kde vznikaly 
jedny z  prvních propagačních 
fotografií kapely. Místnost s  krbem 
v Brianově domě, kde trávil s otcem 
večery hrou na kytaru. Mohli 
jste se zde setkat i s  místnostmi 
z  nahrávacích studií, nebo s 
propagačními předměty k  jejich již 
zmiňovaným pěti deskám. Místnosti 
byly zároveň doplněny displeji, 
kde byly pouštěny rozhovory, 
videoklipy nebo raritní audio 
záznamy. K  vidění byly i pověstné 
kostýmy z  koncertů a natáčení, 
šité na zakázku módní návrhářkou 
Zandrou Rhodersovou. Výstavu 
zakončila expozice k bájnému čtvrt 
milionovému koncertu v  Hyde 
Parku, který byl pro diváky zdarma.

„Je to zvláštní. Ani jsme neočekávali, 
že by to mohlo být reflektované tak-
hle moc zpátky. Před čtyřiceti lety 
jsme všichni byli tak mladí a strašně 
chudí. Najednou si uvědomíte jaké 
to tehdy bylo, musím říct, že ačkoliv 
to bylo hodně bolestivé, cítím radost 
a pýchu z toho, co se nám podařilo 
docílit. Každopádně je to hodně emo-
tivní prozkoumávat to tak detailně,“ 
shrnul své emoce Roger po shléd-
nutí výstavy.

Japan Queen Forever

Obdobná výstava proběhla i  v  Ja-
ponsku pod názvem - Queen Fore-
ver v listopadu minulého roku v To-
kijské věži. Kapela byla v  Japonsku 
velmi populární a Japonsko bylo 
oblíbenou zemí Freddieho, který se 
sem rád vracel a nakupoval. „Jsem 
moc rád, že jsme měli výstavu i u 
nás. Viděl jsem spousty kusů oblečení 
z  vystoupení, hudebních nástrojů a 
mnoho vzácných memorabilií,“ radu-
je se japonský fanoušek Masahiko 
Inagaki. „Zároveň jsme zde konala 
doplňující video expozice k Freddie-
ho pětašedesátým narozeninám. 
Promítaly se koncerty i dokumenty o 
návštěvách Queen v Japonsku.“ ■
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Averze k novinářům další díl - Dear Mr. Murdoch „verze 2011“
(Tomáš Lelek) Roger se ve svých textech často zajímá o politicky nebo společensky laděná témata. Píseň Dear 
Mr. Murdoch patří mezi jednu z nich. Rupert Murdoch, o jehož chování text pojednává, je mediální magnát, 
který v roce 1953 začínal v redakci po otci zděděného deníku News Limited.  V padesátých a šedesátých letech 
začal akvizicí přebírat menší deníky v Austrálii a na Novém Zélandu. Poté v roce 1969 přebírá dokonce britský 
deník News of the World. Dnes do jeho portfolia patří deníky The Sun, The Times, Wall Street Journal, filmové 
studio Twentieth Century Fox či web MySpace. Bylo by naivní si myslet, že kdo získal takové jmění a vliv, bude 
člověk vysokých morálních zásad. Navíc kdo ovládá sdělovací prostředky, má moc ovlivňovat veřejné mínění 
a oblibu politiků. Původním důvodem pro vydání skladby na albu Happiness v roce 1994 je zřejmě dlouholetá 
averze Queen k tisku. Již v roce 1977 dali Queen svému albu shodný název, jako nese Murdochův bulvární deník 
The News of the World (Zprávy ze světa).  Zde v poslední skladbě My Melancholy Blues si Freddie povzdechne nad 
tím, že působí senzaci a bude ve zprávách. Na albu The Miracle Queen ve skladbě Scandal popisují krvelačnost 
senzacechtivých bulvárních pisálků.
Samotná skladba Dear Mr. Murdoch je koncipována jako otevřený dopis tomuto mediálnímu magnátovi. 
Vzhledem k celkem pohodové hudbě by člověk očekával i poměrně milý text. Tato píseň je, co se týče hudby 
a textu, v ostrém kontrastu podtrhující sarkasmus jejího obsahu. Roger bohužel bez nadsázky osočuje tohoto 
pána z obsahu zpráv, které přiostřují nenávist a tupí mysl davů. Média nechutně všude cpou symboly sexu.  Kazí 
tak morálku a kvůli zisku ukazují, jak vrazi myslí a nepřímo dávají návod lidem ke zvrhlostem nebo trestným 
činům. Senzacechtivá média jako supi a hejna vran parazitují na životech lidí.
V roce 1994 Roger ještě netušil, že o čtyři roky později v  roce 1998 bude mít s drahým panem Murdochem 
osobně co do činění. V tomto roce chtěl Murdoch koupit slavný fotbalový klub Manchester United. Proto Roger 
daroval 10 tisíc liber nezávislému sdružení podporující klub Manchester United, jako protest proti Murdochově 
nabídce 623 milionů liber. Roger řekl: „Slyšel jsem ve zprávách, že zoufale potřebují prostředky, aby mohli 
zmobilizovat opozici proti tomuto mocnému goliášovi“. Nakonec se Murdochovi získat fotbalový klub nepodařilo. 
V témže roce jako reakci na tuto událost Roger znovu vydává píseň „Dear Mr. Murdoch“.
V  roce 2011 se před soud dostává kauza odposlechu mobilních telefonů celebrit, ze kterých profitoval 
Murdochův bulvární deník News of the World. Soud shledal News of the World vinným a ten musel zaplatit 
obětem svých odposlechů tučné odškodnění. Roger oprašuje svou píseň s  ostrou slinou mířenou proti 
Murdochovi a vydává její „verzi 2011“. Při porovnání zvuku původní a této verze je patrné, že Roger píseň znovu 
nahrál. Verze 2011 je zvukově dále v tom, že hudba zní jasněji a Rogerův zpěv vystupuje více dopředu. Hudební 
aranže s klavírem a elektrickou kytarou je chudší o bicí, zato navíc obsahuje xylofon. Také chybí tři odstavce 
původního textu. Proto na původní text odkazuje sám Roger ve stručném komentáři k publikování „verze 2011“, 
která je dostupná na YouTube a iTunes.

new
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Vítězný muzikál na známkách
(Karel Lehner) V roce výročí a úspěchů Queen se dařilo i queenov-
skému muzikálu We Will Rock You. Uspěl v prestižní anketě Olivier 
Award, která oceňuje muzikály a divadelní představení, v kategorii 
divácky nejoblíbenější muzikál. Samozřejmě obrovské díky patří 
fanouškům, kteří neváhali hlasovat a přispěli svými 43 000 hlasy k 
tomu to úspěchu. „Díky všem skvělým účinkujícím, díky nimž muzikál 
báječně funguje po mnoho let,“ děkoval Brian. V roce 2012 muzikál 
oslaví deset let existence. 
Vítězství jako by předvídala Královská pošta a ještě před oznáme-
ním výsledků představila novou sadu známek právě s motivem 
WWRY. „Chceme touto kolekcí zdůraznit popularitu britských muziká-
lů u fanoušků po celém světě,“ představil projekt mluvčí Royal Mail 
Philip Parker. Známku můžete exklizivně získat přes náš fan club!

Čtyři ceny pro čtyřicátníky
(Karel Lehner) Asi málokterá skupina dosta-
ne v roce 40. výročí založení čtyři význam-
né hudební ceny. Queen se to loni porařilo! 
První cenu, BMI Icon, získali začátkem října 
v Londýně za „unikátní a nesmazatelný vliv 
na mnoho generací muzikantů“. BMI Icon 
uděluje Americká hudební akademie nej-
hranějším neamerickým hitům všech dob 
v  místních rádiích a televizích. Za tři mili-
ony odehrání Another One Bites The Dust 
získal cenu John Deacon (převzali Brian a 
Roger) a za stejný počet odehrání We Are 
The Champions připadla cena Freddiemu 
(převzala sestra Kashmira). „Ta cena pro nás 
hodně znamená,“ řekl Brian, „především pro-
to, že je americká a v Americe jsme ve sbíráni 
cen nikdy příliš úspěšní nebyli.“
Další dvě ceny dostali pánové May a Tay-
lor z rukou vydavatelů hudebních maga-
zínů. Časopis Classic Rock ocenil reedici 
posledních pěti alb Queen; Queen porazili 
nově vydané nahrávky The Who či Davida 
Bowieho. Magazín Q zase připravil rockové 
královně místo v síni slávy.
Nejvýznamnější ovšem bylo předávání cen 
MTV EMA 6. listopadu v Belfastu. Queen se 
stali „Světovou ikonou“. Obtěžkáni takto 
významným oceněním museli předvést, že 
si ho zaslouží a zahráli třípíšňový živý set. 
Na pozici zpěváka se postavil Adam Lam-
bert, kterého Brian a Roger již doprovázeli 
při jeho úspěchu v soutěži American Idol. 
„Byli jsme u zrodu MTV,“ řekl Brian, „a je pro 
nás úžasné být nyní takto poctěni.“ Vystou-
pení s Lambertem bylo podle oceněných 
rockerů velmi vydařené. „S Adamem se 
nám spolupracuje velmi dobře. Já a Brian ho 
máme velmi rádi,“ chválil mladého Ameri-
čana Roger a zažehl tím budoucí spolu-
práci...



Universal udělal logický krok, když poslal 
na trh nové remastery všech patnácti studi-
ových alb a připojil k nim dva úspěšné výbě-
ry Greatest Hits, box Platinum Collection a 
tři nové kompilace Deep Cuts. Pečují Queen 
o  své fanoušky svědomitě nebo jim servíru-
jí jenom kaši, kterou už předtím někdo jedl? 
O tom se dočtete v následující recenzi.

Co se týče zvukové stránky, patrně nejmarkantněj-
ší změny ve zvuku zaslechnete u  alb, vydaných po r. 
1986 a dosud neremasterovaných (např. A Kind Of 
Magic nebo The Miracle). Ohledně bookletů je třeba 
poznamenat, že jsou bohatší než u  původních CD či 
remasterů z  let 1993 a 1994, kdy některé desky (tře-
ba The Works) měly jen velmi chudou přílohu s  texty 
písniček. Ve výběru fotek nebyli Queen ale zdaleka 
nápadití. Často vzali zavděk možná raritními, avšak 
nekvalitními či rozmazanými fotografiemi z koncertů 
(např. booklet Queen II nebo Sheer Heart Attack). Takřka 
neomluvitelné je zařazení snímků z fotosession, která 
se už objevila u výběru EMI Absolute Greatest v r. 2009 

Bad News From The Queen‘s World

a se kterými se tak znovu setkáváme v bookletu She-
er Heart Attack nebo Greatest Hits I  (nejde vždy o tytéž 
fotky, ale jen o jejich horší modifikace). Zarážející je i za-
řazení snímků, které již vyšly na koncertních albech 
Queen On Fire a Rock Montreal. Namísto toho se nabízí 
otázka, kde jsou snímky z fotosession k obálkám Que-
en II nebo Sheer Heart Attack? Kam se poděly ilustrace 
z  Innuenda, doplňující singly roku 1991? A proč jsou 
některé snímky černobílé, když existují jejich kvalitní 
barevné protějšky (např. společné foto u  News Of The 
World)? Leckdy je nám téměř jedna a ta samá fotka (s 
drobnými odchylkami) zbytečně servírována jak v čer-
nobílé, tak i barevné variantě (Jazz). A slavné „holčičí“ 
foto z klipu I Want To Break Free najdeme jak u alba The 
Works, tak i u Greatest Hits II. Proč? Stejný případ potkal 
i barevnou profilovku z The Miracle, tu najdeme v čer-
nobílé verzi u Deep Cuts III. Přitom propagačních fotek 
Queen je celá řada. Proč se s volným místem u bookle-
tů tedy tak macešsky zacházelo? A pozor, oproti pů-
vodním vydáním nové booklety často obsahují třeba 

jen jedno foto navíc! A „knížečka“ u  Made In Heaven 
kromě alternativního coveru uvnitř neobsahuje opro-
ti původnímu vydání vůbec nic nového! Pokud byste 
přeci jen většinu těchhle fotek, které už důvěrně léta 
znáte, chtěli mít doma ve sbírce a nechcete si jen kvů-
li nim pořizovat nové remastery, protože máte doma 
stará vydání, Queen pro vás mají jednoduchou odpo-
věď – pořiďte si novou knihu Legenda Queen. 

Nedůsledná koncepce

Naše „královna“ je totiž tak nenápaditá, že téměř vše 
z  bookletů zařadila do své nové publikace. A novou 
sadu alb si není třeba pořizovat ani jen kvůli bonu-
sům. Queen dostali totiž brilantní nápad – přiřadili 
k albům jen bonusové EP disky. Proč? Reedice jiných 
interpretů nabízejí daleko více materiálu a minutáž 
doplňkových disků často čítá 70 minut a víc. A u Que-
en najdeme někde jen i 5 písniček. Co zamrzí, je to, že 
z B stran singlů se neobjevilo mezi bonusy vše. Chybí 
sice jen instrumentální speciality jako Blurred Vision 
nebo ukázky z živáků jako Stone Cold Crazy, ale i tak to 
zamrzí. Naproti tomu nám předhazují věci jako singl 
verze I Want It All nebo Fat Bottomed Girls, které nám 
v remasterované podobě nabízejí výběry Greatest Hits. 

Proč? Z extended verzí také nebylo mnoho využito, jen 
3 skladby, přičemž 2 z nich byly součástí původních CD 
vydání. Proč nevydali všechny? Místo by se pro ně na-
šlo. Co oproti „starým plackám“ zde naopak chybí, je 
jen jedna věc – mix A Kind Of ́ A Kind Of Magic´ (myslím, 
že ho s dobrým srdcem oželíme). Sběratelé patrně nejvíc 
ocení session „De Lane Lea“ či nevydané BBC nahrávky 
jako See What A Fool I´ve Been nebo Spread Your Wings. 
A zajímavé jsou i některé demo nahrávky, např. It´s A 
Beautiful Day z r. 1980 nebo Brianova verze Headlong. 
Proč zde ale z BBC Session chybí We Will Rock You (Fast 
Version) nebo It´s Late, která se velmi znatelně liší od 
albové verze? Kdy se vlastně dočkáme kompletní ko-
lekce nahrávek z archivu BBC? A koho napadlo dávat 
nám instrumentální mixy skladeb jako Seven Seas Of 
Rhye nebo Bohemian Rhapsody (Operatic Section A Ca-
pella Mix)? Pro běžného posluchače nemají zásadní vý-
znam a skalní fanoušci by jistě ocenili úplně jiné věci, 
které v archivu stále čekají na vydání. Dále tu najdeme 
ukázky z  živáků, z  nichž je patrně nejzajímavější You 
Take My Breath Away z Earl´s Court ´77 a White Queen 
z Odeonu ´75. Proč tu jsou ale již vydané snímky z kon-

■ Jan Šimek

certních alb Queen On Fire nebo Rock Montreal? To je 
opět záhadou. Bonusy jsou navíc často zmateně při-
řazeny k albu, kam vůbec nepatří! Proč je Keep Yourself 
Alive (Long Lost Retake) přiřazena k albu A Night At The 
Opera? Dobře, verze pochází z r. 1975. Ale My Life Has 
Been Saved (původní singl verze z  r. 1989) je přiřazena 
k desce Made In Heaven a ne The Miracle. Proč? Queen 
mají zkrátka nedůslednou koncepci. 

Deep Cuts – Deeply Bad

Co se týče výběrů Greatest Hits, první díl má konečně 
slušný booklet. A stejně jako jeho mladší bratříček, má 
malinko odlišný obal od předchozího vydání. Ale ne-
najdeme u těchto výběrů nic navíc, což je škoda. Proč 
i zde nejsou bonusy? A co nějakého sleeve – note po 
letech? Jak se těmto výběrům za celou dobu jejich 
existence dařilo, kolik se jich prodalo apod.? Obrov-
skou detektivkou je pak celá kolekce Deep Cuts. Ano, 
výběry typu „My Favourites“ se vydávají, ale takhle 
zbytečně roztažené na třech discích? Když si vezmeme 
k ruce výběr Greatest Hits III (remasterovaný je dostupný 
pouze v boxu Platinum Collection, sólově znovu nevyšel) 
a Deep Cuts III, tak na nich najdeme z alba Made In Hea-
ven celkem 9 písní z 11. Co to má za smysl? Fanoušci 

tu nenajdou nic zajímavého, snad kromě „Standalone 
Versions“ písní The March Of The Black Queen a Kha-
shoggi´s Ship, ale ty se klidně mohly objevit na bonus 
discích u řadovek. Sestava Deep Cuts se nedá kritizo-
vat, protože je subjektivní (což byl cíl). Ovšem proč je tu 
umístěna třeba Keep Yourself Alive, která nepatří zrov-
na mezi zapomenuté kousky? Kam se poděla Tie Your 
Mother Down, která nikdy nevyšla kromě Queen Rocks 
na žádném výběru? Proč se nikdy na žádném kompi-
látu neobjevila Love Of My Life, kterou Queen hráli na 
každém vystoupení? Právě tyhle věci bych od výběru 
typu Deep Cuts očekával. Co je ale neomluvitelné, 
je absence písně Scandal, která, přestože se umístila 
tehdy v UK hitparádě v TOP 30, se nikdy neobjevila na 
žádné kompilaci Queen.

Queen oslavili 40. výročí své existence tak, že svým 
oddaným fanouškům hodili kromě standardu jen pár 
drobků, aby maličko ukojili jejich chutě. Ti jsou ale za 
ta léta po čertech hladoví a instrumentální mix Seven 
Seas Of Rhye je pro ně jak slaná voda podávaná tomu, 
kdo trpí žízní… ■
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Queen svým oddaným fanouškům hodili
kromě standardu jen pár drobků,
aby maličko ukojili jejich chutě.
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Přestože muzika Queen je stále živá, už dáv-
no je pryč doba, kdy z  titulních stran novin 
či  časopisů cenil zuby Freddie, či Brian objí-
mal svojí krbovku. V uplynulém roce se však 
ta slavná doba dočasně vrátila. Důvodem 
byla samozřejmě kulatá výročí. Média na ce-
lém světě připomínala Queen, v  časopisech 
vycházely speciály, rádia hrála slavné hity 
o  něco víc než běžně. Zkrátka na Queen se 
nezapomělo a to je dobře. V následujících 
řádcích chci popsat nejzajímavější události, 
které se konaly kolem Freddieho zářijových 
pětašedesátin a také o dva měsíce později na 
upomínku smutného výročí u nás i ve světě.

Na den Freddieho narozenin byla již po druhé vyhlá-
šena charitativní akce Freddie For A Day. Jejím iniciá-
torem je nadace Mercury Phoenix Trust a zapojit se 
může každý, kdo se převlékne do Freddieho kostýmu 
a stráví v něm běžný den – chodí v něm po městě, jede 
v  hromadné dopravě a přijde takto netradičně oděn 

i  do práce či školy. Na udivené dotazy spoluobčanů 
odpovídá, že takto bojuje proti AIDS a že i oni mohou 
přispět drobným darem. Docela švanda ne?

Knírek povinný

Akce probíhala na celém světě a vetšinou individu-
álně, ale například ve Vídňi uspořádali v  jejím duchu 
i oslavu Freddieho narozenin. „Většina fanoušků přišla 
na párty ve Freddieho kostýmu. Možnosti výběru kostý-
mu jsou nekonečné, protože Freddie jich za celou karié-
ru vystřídal mnoho,“ říká Christian Rischer, předseda 

rakouského fan clubu. „Povinný byl knírek. Každý kdo 
na akci přišel jej musel mít a to včetně žen! Byla to ale 
ohromná sranda.“
Freddieho dvojníci obsadili i  londýnský hotel Savoy, 
kde se konala oficiální Freddieho narozeninová párty 
organizovaná samotnou skupinou. Zúčastnit se však 
mohli pouze pozvaní – většinou celebrity. Objevila se 
tak zde pravá londýnská smetánka, mezi níž nechybě-
la princezna Beatrice, princezna Eugenie, samozřejmě 
dorazili Brian a Roger s  manželkami, Jim Beach, Ben 

Elton, Jeff Beck, Kerry Ellis, Freddieho maminka a mno-
ho dalších. Došlo i na muziku - na velmi malém pódiu 
zaznělo celkem jedenáct hitů z dílny Queen. V dopro-
vodné kapele zasedli, jako již tradičně na podobných 
akcích, Spike Edney a Rufus Taylor.

Vygooglené narozeniny

Asi nejvýraznější počin ke zpěvákovým nedožitým 
narozenimám udělal Google. Nejpoužívanější světový 
vyhledávač rád mění své logo v případě významných 
výročí. 5. září 2011 umístil na všechny své jazykové 
mutace kreslené video k písni Don‘t Stop Me Now. Ob-
jevily se v něm kreslené postavy všech členů Queen, 
hlavní role však patřila Freddiemu. Video zpracováním 
připomíná klasické videohry pro staré osmibitové po-
čítače. Animaci připravila Jennifer Hom z  Google, jde 
o druhé „nejdelší“ logo Google. Akci Google podpořil 
Mercury Phoenix Trust i Brian May.

Netradiční tradiční Montreux

Tradičně se Freddieho narození oslavovalo i  v Mont-
reux ve Švýcarsku, kde měli čeští fanoušci tradičně 
silné zastoupení. A tentokrát nejen v publiku, ale i na 

„Freddie bude vždy symbolizovat dokonalé frontmanství. Dokázal 
přimět i osobu v poslední řadě stadiónu, aby cítila spojení. A stejně jako 

velké komety, zanechal stopu, která bude zářit po mnoho generací.“
Brian May, 5. září

■ Karel Lehner

Jak si svět připomněl 
rockového krále
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pódiu. Vedle Petera Freestonea (považuji ho za Čecha, 
samozřejmě) zde vystoupila pardubická skupina The 
Pirate Swing Band, která hrála songy Queen v netra-
diční swingové úpravě. Skupina měla s sebou i český 
technický tým, takže naše mateřština zněla Freddieho 
milovaným městem nezvykle často. A to zde natáčela 
i televize Prima a dokonce se na oslavě mihli manželé 
Slováčkovi.
Letošní Freddie Mercury Memorial Day byl okořeněn 
výstavou obrazů různých umělců zachycující Queen. 
Nutno říct, že některé obrazy byly velmi pěkné, ale 
pořídit by si je mohli jedině samotní Queen, ceny byly 
astronomické. Zajímavostí byla také účast Diany Mo-
seley, módní návrhářky, která pracovala pro Queen. 
„Mluvila o  své kariéře a o  tom jak začala pracovat pro 
Queen,“ říká Jim Jenkins, který rozhovor moderoval. 
„Hluboká náklonnost k Freddiemu na ní byla vidět. Měli 
jsme velké štěstí, protože ukázala některé originální kres-
by, které dělala s Freddiem.“

Do Montreux zavítaly i Vierka a Radka, fanynky ze Slo-
venska: „Ak človek raz navštívi Montreux, má chuť vracať 
sa tam stále. Je to mesto s  atmosférou bezstarostného 
prázdninového letoviska s nádhernou promenádou le-
mujúcou Ženevské jazero a veľkolepými kopcami Álp dví-
hajúcimi sa akoby priamo z jeho hladiny. Čas tam plynie 
akoby pomalšie a každoročne si tam uctievajú Freddieho 
pamiatku nielen jeho grandióznou sochou, ktorá denne 
víta tisícky turistov, ale aj septembrovým spomienkovým 
festivalom. Vtedy na pár dní nasiakne „Queenmi“ každý 
kút mesta ešte viac. Atmosféra je tak dojemne naplnená, 
že je takmer nemožné ju popísať. Je potrebné ju zažiť.“

24. 11. v Londýně

24. listopadu 2011 si celý svět připoměl 20. výročí 
odchodu rockového krále. Mnoho fanoušků dorazilo 
před jeho londýnský dům, kde zapálili svíčky, položili 
květiny a přidali nápis na plexisklo, které je nově umís-
těno na zeď domu, právě pro podpisy a vzkazy. „Byla 
tam spousta lidí a několik televizních štábů,“ říká fanyn-
ka Petra, která v  tento den navštívila Londýn. „Večer 
jsme byli na muzikále WWRY a atmosféra byla úžasná, 
bylo tam mnoho fanoušků.“ 

Brian na tři hity

Druhý den se většina fanoušků přesunula do čtvrti Cla-
pham na akci Tribute To Freddie Mercury. Organizoval jí 
oficiální fan club. Přestože nebyla dopředu potvrzena 
účast Briana nebo Rogera a Jacky, šéfka fan clubu, do 
poslední chvíle na svém webu vyvracela „zaručené“ 
zprávy o  jejich přítomnosti, návštěvou Londýna se 
nechalo zlákat mnoho fanoušků, včetně početné čes-
ké delegace. Hlavním programem večera byl koncert 
SAS Bandu, skupiny Spikea Edneyho, která hraje slavné 
kousky rockové historie, Queen nevyjímaje a v  jejím 
čele se střídají různá pěvecká esa.
Až do poslední chvíle nikdo nevěděl zda-li Brian nebo 
Roger skutečně dorazí. Nic tomu nenasvědčovalo. Bria-

novy Voxy připavené na pódiu, které 
při čekání na koncert vždy s  jistotou 
prozradí kytaristovu přítomnost, zde 
nebyly. Naše obavy se však rozplynuly 
se začátkem koncertu, kdy se za mi-
krofon postavila Kerry Ellis, ale místo 
po její levici zelo prázdnotou. Kerry 
začala zpívat svojí slavnou No-One But 
You a v tu chvíli mezi diváky propuklo 
šílenství. V duetu se ke zpěvačce při-
dal Dr. May. „Vlítla jsem mezi diváky a 
prorazila si cestu až k pódiu,“ vzpomíná 
na tento okamžik fanynka Hanka. „Vy-
táhla jsem svojí zrcadlovku a stoupla si 
vedle fotografa s dvěma velkými cano-
ny a dělala, že jsem taky fotograf. Na 
třetí písničku mě dokonce bodyguard 

pustil na schody, abych Briana zachytila lépe.“ Při Some-
body To Love a Tie Your Mother Down sáhl Brian po kyta-
ře a zpěv přenechal čistě Ellis. Poté oba odešli z pódia 
a slovo patřilo hostům. „Líbily se mi písničky od Manfred 
Mann‘s Earth Band, které zpíval Chris Thompson. Kapelu 
jsem neznala, ale většina anglických fanoušků si skladby 
nadšeně prozpěvovala. Hosté zpívali písně Queen, svoje 
skladby nebo hodně známé předělávky. Vokály celý kon-
cert zpívaly Susie Webb and Zoe Nicholas, které si říkají 
Fabba tribute band. Známe je z Brianova sólového turné. 
Samozřejmě zazpívaly i dvě věci od Abby,“ říká Hanka.
Celá koncert jsme byli v napětí, zda-li se Brian na pó-

„Není to den, na který bych rád vzpomínal. Jedna z nejhorších 
vzpomínek v mém životě, to je jisté. Obvykle se v tento den snažím 
ušetřit pár chvil k zamyšlení. Ale na kytaru budu hrát také, docela 

soukromě. Je to vhodné. Pro ´No-one but you´, Freddie.“ 
Brian May, 24. listopadu

diu ještě objeví. Jak se nakonec ukázalo, měl ten večer 
opravdu nabitý. Ihned odjel z divadla Clapham Grand 
do slavné Hammersmith Apollo hostovat na koncertu 
The Darkness. I bez jeho další účasti byl koncert velmi 
příjemnou přehlídkou zajímavých muzikantů. „Velkým 
překvapením pro mě byl i zpěvák Tony Vincent, který byl 
čtyři roky hlavní hvězdou muzikálu WWRY. Americký zpě-
vák měl úžasné pohyby, hlas i charisma. Všichni účinku-
jící se rozloučili hitem With A Little Help From My Friends, 
kterou zpíval Joe Cocker na Woodstocku,“ uzavírá Hanka.

V Česku na vážnou notu

Ani Česko nebylo v  upomínkových akcích na Queen 
a Freddieho pozadu. 24. 11. se v Praze konal koncert 
žesťového souboru Prague Brassivo nazvaný Queen In 
Concert. „Pusťte si Somebody to Love. Slyšíte tu basu? To 
skvělé kytarové sólo? A teď místo baskytary dejte pozoun 
a místo sólové kytary trubku. A přidejte ještě několik tru-
bek, klávesy a bubny,“ vrací se v myšlenkách na koncert 
fanoušek Dominik. „Tenhle projekt byl naprosto neuvěři-
telný. Hned při prvních tónech mi lezl mráz po zádech a 
neslezl až do posledních tónů. Musím uznat, že reprodu-
kovat hudbu Queen pomocí dechových nástrojů byl veli-
ce zajímavý nápad. Na koncert jsem šel s tím, že nevím, 

co mám čekat. Z koncertu jsem odcházel nadšený a mile 
překvapený.“
Kulaté výročí nenechalo v klidu ani další dvě význam-
ná domácí hudební tělesa. Hradecká filharmonie 
přichystala ve smuteční den představení věnované 
rockovým klasikům, Queen především, v  symfonické 
úpravě. Stejný nápad realizovala i zlínská Filharmonie 
Bohuslava Martinů. Ta dokonce s  představením Sym-
phonic Queen vyrazila na turné po vybraných českých 
městech. „Dirigovat Dvořáka, Smetanu či Mozarta je 
v mém světě běžná věc,“ řekl mi po představení Friede-
mann Riehle, hradecký dirigent. „Jenže v naší muzice se 
už sto let nic neděje – už se nerodí noví geniální skladate-
lé vážné hudby. Takže hrajeme pořád totéž. Já jsem chtěl 
přinést něco nového – využít potenciál u skladeb součas-
ných géniů. Specializuji se na symfonické úpravy Queen, 
Pink Floyd, Led Zeppelin či Deep Purple. Nevěřli by jste jak 
se na mě kolegové z branže dívají skrz prsty,“ uzavírá diri-
gent na jehož představení Symphony In Rock se podílí 
i Ian Gillan z Deep Purple.

Freddieho výročí se připomenula více než zdařile. Ško-
da jen, že teď bude zase na pár let ticho po pěšině. V 
našich srdích však Freddie nevyhasíná a budeme si ho 
připomínat nadále každý den, bez ohledu na výročí. ■
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veřejné vystoupení vůbec. To první bylo v Anglii na ofi-
ciálním Queen srazu (kde se na ni fandové vrhli a začli 
ji objímat), Montreux bylo druhé. Jaká to úžasná zprá-
va vědět, že si vybrala navštívit právě Prahu, ze všech 
měst na celém světě, kde jsou bezpochyby milióny fa-
noušků, kteří by dali cokoliv za to ji vidět. To vše bylo 
nepochybně díky přítomnosti Petera Freestona alias 
Phoebeho – jak mu říkám já osobně – bez něhož by 
zde žádná Kashmira asi nebyla.

Ministr češtiny

Na řadu přišlo krátké představení na úvod a pak už celý 
sál ožil velkým aplausem, když Phoebe vešel na scénu, 
vzal si mikrofon a začal odpovídat na tisíce dotazů 
jako u výslechu, které mimochodem zodpověděl cel-
kem dobře. Mluvil převážně česky, což bylo poněkud 
legrační díky jeho výslovnosti a několika gramatic-
kým chybám, ale o to více zněl skutečněji a mnohem 
upřímněji. Mluvil o tom, jak je už téměř napůl Čechem, 
čestným občanem naší země, jak jsou k němu zde lidé 
milí, a jak mu jeho sousedé neustále nosí vajíčka, kte-
ré mu dávají přes plot. Prý v životě neměl tolik přátel 
jako nyní. Zmínil také české jídlo, jeho nejoblíbenějším 

19. 11. 2011 se udála jedna z  nejvýznaměj-
ších událostí, na kterou jsem netrpělivě če-
kala několik měsíců. Kashmira, sestra Fred-
dieho, přijala pozvánku od našeho Fan clubu, 
která byla zprostředkována Freddieho osob-
ním asistentem Petrem Freestonem, který 
v Čechách už několik let žije.

Událost se konala v  klubu Mlejn. Karel Lehner, můj 
dlouholetý kamarád a chairman fanclubu Tornádo 
Queen, se rozhodl, že zařídí tu nejlepší show jaká kdy 
vůbec byla. Byly zde desítky lidí, kteří čekali ve frontě 
před klubem a mnozí z nich se snažili získat vstupenky, 
které byly tou dobou již vyprodány. U vstupu vítala po-
lonahá hosteska s šálkem šampaňského, byl zde také 
stánek s Queen suvenýry a také AIDS charita s kolek-
cí pro nadaci. To vše doprovázel veselý bzukot a šum 
dobře naladěných příchozích. Vzadu haly byl vstup do 
koncertního sálu, kde se již shromáždilo plno fandů, 
aby mohli sledovat dokumenty věnované Queen a 
Freddiemu. Po sedmé hodině Karel zahájil večer vstu-
pem na pódium, moderujíce tak celou show a začal 
hned z kraje informací, že vzhledem k bezpečnostním 
podmínkám, Kashmira si nepřála dávat veřejně pod-
pisy či být fotografována. Řekl také, že podobné akce 
navštěvuje jen velmi zřídka, s tím, že toto bylo její třetí 

Tohle je můj splněný sen!
■ Tereza Vinopalová
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prý je kachna s  knedlíkem a zelím. Mluvil 
o kráse české architektury a řekl, že Freddie 
by to tu jistě miloval, právě díky ní. Neustále 
se usmíval s těmi svými ďolíčky ve tvářích a 
jeho velké hnědé oči něžně zářily při každém 
pohledu. Seděl uvelebeně na své židličce, ja-
koby neexistovalo místo, na kterém by chtěl 
být více. Karel také navrhnul, že by Phoebe 
mohl kadidovat na post Ministra kultury, což 
Phoebeho rozesmálo.

Krásná, mladá, Freddieho

A potom přišla Kashmira. Vystoupila ze tmy 
zákulisí jen proto, aby se znovuobjevila 
ve světle jako anděl. Malá, křehká, drobná 
dáma, která vypadala vzezřením spíše na 
čtyřicet než šedesát let, v  přiléhavých kal-
hotech, ve vysokých kozačkách a kožené 
bundě – vypadala zarážejícně krásně. Tmavé 
vlasy jí spadaly na ramena, a ona se usmí-
vala tak něžně, že by se jeden při pohledu 
na ni téměř rozplynul. V jejím vzezření bylo 
nepopiratelně cosi, co trochu připomínalo 
esenci jejího bratra – ať už to bylo v  jejím 
úsměvu, schováno za září v jejích očích nebo 
jen v obyčejných pohybech. Byli sourozenci 
spřízeněmi krví, to bylo jisté. Cítila jsem, že 
byla poněkud nervozní a snažila se bojovat 
se svou vrozenou stydlivostí, k čemuž se také 
posléze sama přiznala. Ale kromě toho vše-
ho, působila dojmem opravdové, milující a 
inteligentní ženy. Karel jí kladl plno různých 
otázek a Kashmira odpovídala tak, jak nejlé-
pe dovedla. Mnozí z nás již touto dobou vě-
děli, že se s Freddiem mnoho nevídala pře-
devším v době dospívání, kdy žil v internátě 
v Panchgani po dobu sedmi let. Bylo těžké vydolovat 
z  ní jakékoliv vzpomínky na jejich společné dětství, 
ačkoliv se přiznala, že v  pozdějších letech se Freddie 
snažil ji často poctít návštěvou, většinou neohlášenou 
- za záminkou překvapení, aby ji obklopil různými dary 
z cest. Na ty okamžiky ráda vzpomínala. Také ji prý čas-
to zval na své koncerty (za-
darmo samozřejmě!, podo-
tkla nám se smíchem). Když jí 
byla položena otázka, jak by 
využila příležitosti, kdyby se 
Freddie měl vrátit na jeden 
jediný den zpět, zamyslela se 
a pak řekla, že jednou z věcí, 
kterých doopravdy lituje, je 
skutečnost, že Freddie nikdy 
neměl možnost být u  toho, 

když její děti dospívaly a proto, jejím největším snem 
by bylo, kdyby mohl přijít na jeden den a strávit s nimi 
čas. Na dotaz, zda její děti poslouchají hudbu svého 
strýčka, řekla, že její syn ano, ale její dcera má prý „vel-
mi divný hudební vkus“, což bylo doprovázeno upřím-
ným smíchem všech přítomných. Další otázkou bylo, 
zda bylo něco co na Freddiem milovala a co na něm 

měla nejméně ráda. S úsmě-
vem odpověděla, že neměla 
ráda jeho zlozvyk skákat dru-
hým do řeči. Phoebe podo-
tknul, že Freddie vždy věřil, 
že to, co druzí chtěli říct, bylo 
v  jeho očích méně důležité 
než to, co si „on“myslel. To 
bylo opět přivítáno velkým 
výbuchem smíchu, protože 
každý měl zhruba představu, 

Věděla jsem, 
že pokud ji nyní

nepožádám o fotografii, 
budu po zbytek života 

litovat.
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jaký Freddie uměl být. Kash pokračovala o tom, co na 
svém bratrovi měla ráda nejvíc - jeho smysl pro humor 
a schopnost ji vždy rozesmát. Když se jí Karel zeptal, 
zda se jí v Praze líbí, řekla, že ji miluje a že jednou z prv-
ních věcí bylo nakupování. Prý si ale příště raději koupí 
lepší boty na naše dlážděné ulice, a tak Phoebe trochu 
zalaškoval, že až se stane tím Ministrem kultury, zajis-
tí, aby Praha měla lepší chodníky. Když jí byl položen 
dotaz, zda si myslí, že Freddie by měl Prahu také tak 
rád, řekla, že rozhodně ano, díky své architektuře, po-
něvadž měl velmi umělecké vnímání, stejně jako ona. 
Pak se jí Karel zeptal, co si myslí, že má se svým brat-
rem nejvíce společného, na což řekla, že by to asi mu-
sel být perfekcionismus. Phoebe jen přitakával v  jed-
noznačném souhlase. Karel pak věnoval Phoebemu 
zarámovaný titul čestného člena FC Tornádo Queen a 
Kashmiře dal náhrdelník z českého granátu.

Nepromarněná šance

Poté, co oba za velkého aplausu opustili pódium, sna-
žila jsem se dopídit, jak se za ní dostanu. Začala jsem 
hledat boční vstup, který byl určen pouze pro zaměst-
nance. Dveře byly pootevřené, tak jsem dovnitř vnikla 
tiše jako myška a dostala se až do zákulisí. Ještě spolu 
s  jednou slečnou, která zřejmě měla podobný záměr 
jako já. Kashmira a její manžel Roger spolu s  Phoe-
bem po chvíli vyšli ven, aby podstoupili fotografová-
ní s Queenie, kteří měli za chvíli hrát. A pak přišel můj 
moment. Samozřejmě že jsem požádala Phoebeho, 
aby se se mnou zvěčnil, vždyť to bylo 10 let od doby, 
co jsem ho naposledy potkala v  jeho obchůdku, kde 
mi podepsal svou knihu s věnováním. A pak jsem šla 
ke Kashmiře. Musím se přiznat, že jsem byla celkem 
nervózní. Myslím, že jsem k ní přišla blíž a potřásla si 
s ní vzájemně rukou a řekla jí, jak moc šťastná jsem, že 
ji konečně vidím a předala jsem jí dárek (zlatou krabici 
se zvonkem v podobě anděla a báseň o Phoenixovi od 

H.CH. Andersena). Doširoka se na mě usmála, její tem-
né oči jemně zablikaly v  ostrém světle. Snažila jsem 
se udržet obraz její tváře ve svojí mysli, i kdyby jen na 
krátký moment. Po tom všem jsem si uvědomila, že 
tohle je šance, která se nebude už nikdy v životě opa-
kovat a věděla jsem, že pokud ji nyní nepožádám o fo-
tografii, budu po zbytek života litovat. A tak, když už se 
téměř zdálo, že chce odcházet a chystá se k odjezdu, 
zeptala jsem se jí s očima navrch hlavy, zda by souhla-
sila se společnou fotografií a ona řekla ano!!! Vysoukala 
jsem ze sebe něco jako... že „tohle je můj splněný sen“, 
zatímco ona se jen usmívala. A tak jsme tam stáli my 
tři, já vedle Kashmiry a jejího muže. Dala jsem jí ruku 
kolem ramen, protože mi přišla jako malé dítě, tak zra-
nitelné a malinké v porovnání se mnou, ale pak jsem 
si uvědomila, že to není moje „malá sestřička“, nýbrž 
Freddieho sestra a ruku jsem ihned dala dolů.

Měla jsem vedle ní hřejivý pocit sounáležitosti, jako-
bych stála vedle své nejmilovanější tety. Rozhodně 
nepůsobila zlověstně, ani nijak okázale. Na nic si před 
námi nehrála, byla obyčejná a skromná, což byly kva-
lity, které patřily i k Freddiemu. Ona noc byla úžasná. 
Odkráčela jsem jako omámená do sálu, kde již probí-
hal koncert v plném proudu a přidala se k davům, když 
začly znít známé tóny, které nás spojovaly posledních 
20 let a více. Zdálo se, že Freddie vlastně nikdy neode-
šel. Dokonce i Kashmira řekla, že se jí občas zdá, jakoby 
to bylo teprve včera, co tu s ní Freddie byl. A ona asi 
nebyla tak příliš daleko od pravdy. ■

Na Vzpomínce jsem byla poprvé
(Kristýna Pustková) Jako velká fanynka Queen a Freddieho, jsem si takovou akci ne-
chtěla nechat ujít. Vidět na vlastní oči Freddieho sestru, Kashmiru Cooke, byl pro mne 
velký životní zážitek. Měla jsem až slzy v očích, jaká podoba mezi nimi je. Velmi sympa-
tický pan Peter Freestone mne samozřejmě taky zaujal. Jeho čeština je tak milá. Vidět 
lidi, kteří byli v blízkosti Freddieho je něco úžasného a věřím, že nejen pro mě. Kapela 
Queenie je skutečně velice dobrý revival. Zpívala jsem každou písničku. Vyřvala jsem 
si hlasivky. Ale stálo to za to! Queen poslouchám už od tří let. Freddie je má životní 
láska, proto jsem vděčná za Vzpomínky. Díky nim se na legendární skupinu nikdy ne-
zapomene. 

Hostesky byly dobře vybrané
(Petr Vohralík) V  listopadu se po roce konala další akce 
českého FC Tornádo Queen  - Vzpomínka na Queen 2011. 
Tentokrát se přestěhovala do prostor klubu Mlejn v praž-
ských Stodůlkách. Program byl letos luxusní vzhledem 
k  výročím, takže na místo se dostavila Freddieho sestra 
Kashmira Cooke a Peter Freestone, k  tomu hrála kapela 
Queenie a zlatým hřebem byly hlavně pro pány hostes-
ky nahoře bez - z mého hlediska byly dobře vybrané (na 
fotce Petr Miklas, který obě dámy vybral - pozn. redakce). Na 
úvod programu byl rozhovor s Pheobem, pojatý poměrně 
uvolněně, kde jsme se vícekrát pobavili při názorech na 
českou společnost a politiku. Druhým hostem byla paní 
Kashmira Cooke, což je prostě pravá dáma, jak má být. 
Na Vzpomínku se dobře připravila i kapela Queenie, která 
zahrála nejen klasické hity, ale i skladby, co se moc v set 
listu neobjevují. A to bylo jen a jen dobře. Úkolem nás 
„hardcore fans“ bylo rozjet to pod podiem, což se doufám 
povedlo. Když to shrnu: letos byla Vzpomínka honosnější, 
ale i tak trochu více komerčnější, což bylo škoda, protože 
většina lidí odešla po koncertu. Ale s tím jsem tak trochu 
počítal, alespoň se ukázali věrní fanoušci, co vydrželi do 
konce.
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V říjnu 2011 se v Londýně předávaly Asijské 
ceny (The Asian Awards). Oceňují významné 
osobnosti původem z  Asie, které přispěly 
svým dílem v  oblasti umění, sportu či byz-
nysu. Zvláštní, posmrtnou cenu za přínos 
hudbě získal Freddie Mercury. Převzali ji jeho 
matka Jer Bulsara, sestra Kashmira Cooke a 
Brian May. Přinášíme vám článek z britských 
novin Sunday Telegraph, který vznikl za při-
spění Jer a který objasňuje Freddieho asij-
ské kořeny. Článek je zároveň velmi pěknou 
vzpomínkou na zpěváka od jehož smrti uply-
nulo právě dvacet let.

Pro zástupy jeho příznivců byl okázalou - a velmi brit-
skou - rockovou hvězdou. Avšak v pozadí byl mnohem 
obsáhlejší odkaz jeho identity, shrnutý v jediném ob-
raze: černobílá fotografie Farrokha Bulsary coby dě-
ťátka, smějícího se v  kočárku, pod dohledem africké 
opatrovatelky v zahradách domova koloniálního Zan-
zibaru, kde žili jeho rodiče. Malý chlapec v kočárku se 
později přetavil do Freddie Mercuryho, dosahujíce tak 
bohatství a slávy ještě před-
tím, než byl jeho život ukrá-
cen ve věku 45 let na AIDS.

Taletovaný Párs

S tím, jak se stával světo-
vou hvězdou, bylo málo 
zmiňováno jeho dětství za 
dnů umírajícího Království, 
když byl vychováván svými 
indickými rodiči v bohatství 
– aby jej pak opustil v době 
krvavé revoluce, která při-
měla celou jeho rodinu 
odstěhovat se do Londý-
na a vybudovat tam nový 
život. Mercuryho životní 
historie – jeho rodiče jsou 
Pársové, následovníci Zo-
roastrického náboženství, 
jehož předchůdci pocházeli 
z  Persie – nebyla v  popře-
dí zájmu, když začal zpívat 
s Queen. Občas tu bylo jen 
jakési šuškání v  Asijské ko-
munitě, že ignoruje svůj 
vlastní odkaz. Ale pro jeho 

Nejslavnější z Pársů
rodinu to byla důležitá součást jeho identity. Jeho 
otec Bomi se narodil v Indii a jako mnozí jiní v područí 
britské nadvlády v  Africe, pracoval i  on jako úředník 
pro koloniální vládu, berouce s sebou i svou ženu Jer. 
Vychovali Freddieho a jeho mladší sestru Kashmiru na 
Zanzibaru, který je nyní součástí Tanzánie, ale který se 
pak stal samostatnou kolonií. Když mu bylo osm let, 
byl poslán na internátní školu St Peter´s poblíž Bomba-
ye, kde prokázal přirozený talent ve hře na piano. Paní 
Bulsarová vzpomíná: „Byl celkem šťastný a viděl v  tom 
dobrodružství, jelikož některé z dětí našich známých tam 
také chodili. Freddie měl hudební nadání už od začátku. 
Měl hudbu na mysli téměř neustále. Uměl zahrát jakou-
koliv melodii. Když něco slyšel, dokázal to ihned přehrát.“

Za novým životem do Londýna

Svoje dovednosti vybrousil hraním indických melodií, 
když se přidal ke své první kapele nazvané The Hectics. 
Když opustil školu, nyní coby Freddie, což byla pře-
zdívka získaná od spolužáků, vrátil se na Zanzibar. Ale 
tam už nezávislost v roce 1963 doprovázela revoluce, 
která byla vyvolána chudými Afričany, kteří se zamě-

řili hlavně na bohatší vrstvu 
indické populace. Bulsarovi 
v  roce 1964 utekli do Fel-
thamu v  Londýně, přičemž 
vyměnili život se sluhy za ži-
vot v běžném předměstkém 
domě. Mercury se zapsal na 
Isleworth Polytechnic, kde 
studoval grafický design, 
ale byla to právě hudba, 
která ho okouzlila a přesmě-
rovala od indických tónů, 
které znal z  Bombaye. Paní 
Bulsarová dodává: „Skládal 
písně od ranného věku. Ří-
kala jsem, stejně jako ostatní 
mámy: ´Pokračuj se studiem 
a ukliď si pokoj´! Jednou, 
když jsem takhle šla do jeho 
pokoje, řekla jsem mu, že mu 
uklidím všechen ten bordel 
včetně papírů co měl schova-
né pod polštářem. Ale on řekl 
´opovaž se´! Psával si nějaké 
písničky a texty a pak je dá-
val před spaním pod polštář. 
Více se zajímal o  hudbu než 
o  učení a můj manžel řekl, 

■ Shekhar Bhatia, překlad Tereza Vinopalová

re
po

rt
áž

že neví, co tenhle kluk bude jednou dělat. Donutila jsem 
ho, aby napsal nějaké dopisy kvůli zaměstnání a když své 
žádosti rozeslal, řekl mi: ´Doufám, že žádnou z těch prací 
nedostanu´. Ty žádosti byly na práci v grafickém desig-
nu. Kdyby jednu z těch prací získal, věci by dnes byly pod-
statně jiné. Nakonec už měl dost, protože ve svém pokoji 
trávil příliš času a postarší sousedé si stěžovali na rámus, 
který dělal, a tak se rozhodnul, že odejde“.

Podpořen rodiči v nových časech

Mercury zformoval s Brianem Mayem, Rogerem Taylo-
rem a Johnem Deaconem kapelu Queen. Jeden z  je-
jich prvních významných koncertů se konal v londýn-
ském Hammersmith Odeon v  roce 1973. Jeho rodiče 
byli protikladem glam rockového hnutí, který zachvátil 
národ, ale i tak tam byli, k velkému překvapení členů 
skupiny. „Moje oblíbená vzpomínka na něj - je jeho prv-

ní koncert v Hammersmith Odeon“, říká paní Bulsarová. 
„Můj chlapec vydal ze sebe to nejlepší. Když představení 
skončilo, lidé za mnou a mým mužem chodili a říkali, jak 
je hezké, že jsme je přišli podpořit. Já na to jen řekla: ´no, 
vždyť je to můj syn!´ Rock´n´roll nebyl můj životní styl, ale 
řekla jsem, že budu navštěvovat každý koncert. Bylo to 
pro mě hrozně vzrušující. Byl to rok 1973 a on se oblékal 
tak extravagantně. Říkala jsem mu, aby si zkrátil vlasy, 
protože je měl příliš dlouhé. On na to, že ´ne mami, tohle 
je to, kdo jsem´. Ale když přišla móda krátkých vlasů, řekl 
´vidíš, nechal jsem si je zkrátit. Udělal jsem to´.“ V té době 
neuspěl při zkouškách na řidičák, ale ujistil svou rodi-
nu, aby neměli obavy. Jeho matka dodává: „Tvrdil, že 
na tom nezáleží. Řekla jsem mu, že takhle stráví celý život 
po autobusech a on na to jen ´je to jedno, protože jednou 
budu mít osobního šoféra, který mě všude odveze´. Vědě-
la jsem, že můj syn má rozhodně sen“.

Na Perské kořeny nezapomněl

Jak se postupně stával více úspěšným, jeho asijské ko-
řeny zanikly a vytratily se kamsi do pozadí. Ale nikdy to 
nebyl případ, že by na to on sám zapomínal, říká jeho 
rodina. Jeho asijský původ šel všude s ním, byl součástí 
jeho života. Jeho zázemí bylo smyslem jeho identity. 
To, že byl Pársem znamenalo, že se identifikoval více se 
svým perským odkazem než indickým, kde se jeho ro-
diče pouze narodili a kde se on vzdělával. Někteří lidé 
zlořečili, že pohřbíval své asijské kořeny. Roger Cooke, 
jeho švagr, řekl: „Pro anglickou mysl asijský automa-
ticky znamená indický. Ale ve Freddieho případě tomu 
tak není, on byl původem Peršan. Byl osočen z  toho, že 
popírá své indické kořeny, ale nemyslím si, že by to kdy 
udělal. Ale pokud ano, bylo to jen z toho důvodu, že byl 
Peršan.“ Jeho matka dodává:  „Freddie byl Pársem a byl 
na to hrdý, ale nikdy nebyl vyloženě pobožný.“

Freddie je pořád s námi

Na vrcholu největší slávy, Mercury nechtěl nic víc než 
posedět v  kuchyni své matky, která mu vařila. „Chtěl 
se cítit jako normální člověk“, řekla. „Byznys byl na jedné 
straně a jeho rodina na druhé. Občas přišel a řekl ´mami, 
budeš dělat svoje sýrové sušenky?´ Kdykoliv byl třeba ve 
studiu a pracoval dlouhé hodiny, řekl mi ´Mami, uvař 
o  něco víc, protože všichni kluci tu jsou´, a já mu na to 
řekla, ´samozřejmě, proč ne.´ Chtěl jen žít normální život 
doma a nechat si práci stranou. Ale také k nám byl moc 
hodný a vždycky nám říkal o všem co se přihodilo. Často 
nám posílal pohledy z celého světa. Jsem pyšná za všech-
no co přichází pro mého chlapce. Zdá se, že ho zná celý 
svět. Vědí, kdo je Freddie Mercury. Můj kluk byl génius. 
Jsem nesmírně hrdá na to, že stále zůstává mým Freddi-
em a nebyl zapomenut. Je to proto, že ho Bůh miloval víc. 
To proto si ho vzal.“ ■

Pársové - příslušníci indické náboženské komunity vyznávající zoroastrismus. Potomci Peršanů, kteří emigrovali v 7. a 
8. stol. před islamizací z Íránu do západní Indie. Navzdory nevelkému počtu (asi 100 000 osob) jsou vzhledem ke své 

úspěšnosti v obchodu a jiném podnikání zámožnou a vlivnou komunitou. V Indii náleží jim asi podobné místo jako Židům 
v Evropě. Vynikají znalostí cizích jazyků, hlavně angličiny. (zdroj: Ottův slovník naučný)30



Datum 27. 7. 1986 asi nemusím příliš 
představovat. Ač toto zastavení kapely na 
jejich magickém turné může pro fanouška 
z  Anglie či Německa být běžnou záležitostí, 
pro nás „východoblokaře“ se tento koncert 
stal legendou. Říká se, že budovy jsou 
mlčícími svědky našich dějin, proto nechme 
maďarský Puskás Ferenc  Stadion vypovídat 
o  jeho minulosti, přítomnosti, ale i  blízké 
budoucnosti.

Minulost!

Népstadion nebo-li lidový stadion byl postaven 
v  letech 1948 – 1953 a podle původních návrhů byl 
schopen pojmout až 100 000 diváků. Není proto divu, 
že Queen si vybrali právě tento sportovní svatostánek 
Maďarska. V  následujících řádcích si budapešťskou 
atmosféru připomeneme slovy Vás fanoušků, 
pamětníků, kteří měli tu možnost vidět kapelu Queen 
ve své největší síle v čele s Freddie Mercurym.

Lístky nám dala prostitutka

Bylo krásné nedělní „July Morning“ roku osmdesát 
šest, když jsem spolu s manželkami (svou a Pepovou, 

pro pořádek: Pepa jel taky) uháněl ve svém modrém 
sršňovi směr Buda. Co na tom, že motor skučel, voda se 
vařila a olej tekl, vidina Queen byla silnější než jakýkoliv 
soucit s  autíčkem. Varování, že všechno nebude 
jako v  představách, přišlo na prvním maďarském 
odpočívadle, kde jsme potkali várku nasraných, 
vracejících se spoluobčanů: „Lístky absolutně nejsou, 
kolem stadiónu zběsile pobíhají desítky tisíc zoufalců, 
k  tomu manévry, vzdali jsme to“. Ve značně pokleslé 
náladě jsme pokračovali.
Budapešť. Nekecali. Zátarasy, transportéry, 
helikoptéry a pološílení mravenci kam oko dohlédlo. 
Připojili jsme se, křičeli, prosili, loudili, taky nesehnali. 
Na padesát taxíkářů, všechny obchody v  okruhu 
deseti kiláků, překupníci čehokoliv, veksláci – nic, 
nic, nic, nic. Zhruba půl hodinu před ohlášeným 
začátkem koncertu jsme se u vlakového nádraží poblíž 
Népstadionu už jen zlomeně opírali o  taky pobledlé 
embé. Já byl odhodlán ke všemu, třebas se prostřílet 
a ženu přehodit do arény přes plot. Start za patnáct 
minut, začal jsem se rozcvičovat.
A v tom se TO stalo. K naší čtyřce se tak nějak mimoděk 
přitočila opodál postávající prostitutka a lámanou 
němčinou se nás tázala, cože máme za problém. 
Možná si myslela, že domlouváme švédskou pětku, 
řešíme detaily, a chtěla vypomoci. Tak jsme jí tak 
nějak na půl huby odsekli, že lístky na Queen. A ona 
„vífíl?“ Šok! Pak česká podezíravost. Grošíky předem 

a foukne. Nebo je to zvrácená humoristka, volavka 
skryté kamery. Nic z toho. Dívčina posunkem ukázala, 
ať počkáme a zmizela. Ani jsme nestačili probrat, co to 
má jako znamenat, a byla zpátky se čtyřma lupenama! 
A těch sto procent navíc? I ještě dvakrát tolik bych jí 
dal. I jí bych dal... teda, nebýt tam žena a dvě minuty 
do začátku. Dodnes si vybavím ten náhlý, podle 
nadřazený pocit, když jsme se prodírali hromadou 
upocených těl k  bráně, a najednou jsme nebyli jako 
oni, obyčejní řadáči bez lístků v kapse!
I mému MB1000 se samou radostí vrátila barva a 
dnes určitě vozí někde v nebi Freddieho sem a tam, a 
značkuje cestu radostným čůrkem.
(Jaromír Merhaut – magazín Rock plus)

Už nic lepšího nemůžeme zažít

Tenkrát jsem už druhým rokem po VŠ zařezával a 
bylo to snad ve středu před sobotním koncertem 
Queen v Budapešti, co jsem se o tom vůbec dověděl. 
Okamžitě jsem si zařídil dovolenou a zpunktoval ještě 
nějaké známé. Ve čtvrtek v noci jsem vyrazili naslepo 
do Budapešti. Žádná kultura cestování, pěkně na 
jedné noze v rychlíku. Cesta byla sice krušná, ale jak se 
později ukáže, pro náš cíl rozhodující. Mezi cestujícími 
bylo totiž i  několik budoucích diváků koncertu. V 
Bratislavě nastoupil také jeden maďarský Slovák, 
jehož jméno si už dávno nepamatuji. Jen jsem si 

v té chvíli uvědomil, že ta maďarština se může hodit. 
Na nádraží jsme ho však ztratili a dál jsme konali na 
vlastní pěst. Zašli jsme do místního „Čedoku“ a zajistili 
si slušné ubytování v  soukromí. Co říci k  atmosféře 
v  Budapešti těsně před koncertem? Byl pátek ráno 
a my dva (s mou novomanželkou - tři měsíce po 
narození syna) jsme vyrazili do ulic. V myšlenkách jsme 
si pořád přemílali, jestli se koncert skutečně koná, jestli 
to není fáma. Neměli jsme to potvrzené a celá cesta 
mohla skončit fiaskem. V Budapešti totiž, věřte tomu 
nebo ne, nebyl jediný plakát nebo leták, že se koncert 
koná. Snad to ti Maďaři chtěli utajit a povolili koncert 
jakoby neoficiálně. Hledali jsme nějaké místo, kde se 
lístky prodávají, ale domluva s Maďary byla prakticky 
nulová a když jsme konečně našli prodejní místo, lístky 
byly vyprodány. Co teď, deziluze, smutek, naštvanost. 
Tak jsme si aspoň koupili nové LP A Kind Of Magic, 
dovezené do Maďarska z Jugoslávie. Ty skladby jsme 
kromě titulní písně neznali. Vydali jsme se bezcílně 
k Népstadionu. Všude samí policajti, asi se ten koncert 
přece jen bude konat? A koho jsme nepotkali. Našeho 
známého slovenského Maďara z  vlaku. Slovo dalo 
slovo a za chvíli už domlouval vstupenky pro nás 
s poblíž stojícím taxikářem. Cena byla masitá. Za dvě 
vstupenky dohromady 1000 Kč. To mohlo dopovídat 
dnešním aspoň 5000 Kč. Ale jo vzali jsme to a byli jsme 
šťastní. A náš slovenský zachránce - kde se vzal, tu se 
vzal, jako kouzelný dědeček hříbeček zmizel. Už jsme 
ho nikdy neviděli.
V pátek večer před koncertem jsme se sešli s ostatními 
přáteli. My jediní měli vstupenky. Zedníkovi to 
odpískali, protože se jim to zdálo od překupníků 
velice drahé a tak si vlastně udělali jen výlet po 
krásách Budapešti. Palisovým se lístek podařilo 
sehnat v  sobotu a tak jsme šli na koncert společně. 
Nejzajímavěji se na koncert dostal Zdeněk Hrabal se 
svou dívkou. Stále se jim nedařilo sehnat lístky anebo 
byly k  dostání za přemrštěnou cenu. To už přesně 
nevím. Už za svítání proto dorazili k  Népstadionu a 
proklouzli v té době ještě nestřeženou branou. Pak se 
mnoho hodin různě schovávali v hledišti za sedadla a 
sloupky až do té doby, než začali pořadatelé pouštět. 
No zkrátka to parádně vyčekali. Jen byli trošku dál od 
pódia. To my skalní jsme měli samozřejmě zájem být 

■ Marcela Hlinovská

Magická Budapešt
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co nejblíže pódiu. Čert se, ale v té maďarštině vyznej. 
Cože to je na té vstupence napsáno? Ale na to jsme 
kašlali a hrnuli se brzy po otevření co nejvíce dopředu. 
Být tak brzy na místě však znamenalo ovládnout své 
základní pudy, to jest nejíst, nepít, nechodit na záchod. 
Záchody snad byly někde vzadu, ale nikdo se nechtěl 
hnout z  místa a přijít o  vytouženou blízkost svých 
idolů. A co říci k  samotnému koncertu. No museli 
jsme ještě protrpět jakýsi maďarský krojovaný šraml, 
který nám moc neříkal, ale Maďaři z nich byli poněkud 
odvázaní. Pak už přišla předkapela Craaft a ta nás dobře 
naladila. Ostatní už je zachyceno na vydaném videu 

z koncertu, takže objektivně to znáte. Mohu přidat jen 
pár subjektivních dojmů. Nástup skupiny byl famózní 
a vynikající úroveň vydržela až do konce. Můžete se 
na video dívat kolikrát chcete, je to opravdu něco 
jiného, než vidět kapelu „in natura“. Nenahraditelný 
Freddie s překrásným zpěvem a neustálým pohybem 
po jevišti, Brian s  fascinujícími kytarovými sóly, 
Roger majestátně čnící nad svou bicí soupravou a 
v  kraťaskách poskakující poslední (last but not least)
John + na výpomoc přijatý Spike. Jaké další pocity: 
mokří jak po dešti (spocení a polévaní), poskákaní 
nějakými bujarými Maďarkami, ale nevýslovně šťastní. 
Až to všechno skončilo, nikomu se 
nechtělo jít domů. Nad Budapeští 
svítil krásně měsíc, který umocnil 
atmosféru koncertu. Sedli jsme si na 
bobek a vychutnávali vše kolem. Už 
tenkrát jsme si začali uvědomovat, 
že už nic lepšího nemůžeme zažít. 
Ne snad proto, že bychom tušili, 
že Queen skončí s  koncertováním, 
ale psal se rok 1986 a o  revoluci se 
nikomu ani nesnilo. Nikdo nevěřil, 
že by za Husáka k nám mohla taková 
kapela dorazit. Koncert mě nakopl 
k  ještě většímu fandovství. Stal jsem 
se fanouškem-sběratelem.
(uživatel webu královská legenda – 
JPE)

Přítomnost . . .

Píše se červenec roku 2011 a my jsme pozváni 
maďarským fan clubem Queen na velkolepou oslavu 
25. výročí koncertu kapely Queen v  Budapešti. Po 
příjezdu před Népstadion nyní Puskás Ferenc Stadion si 
tento monument poctivě obcházíme a hledáme hlavní 
vchod, což opravdu jak se zdá není nic jednoduchého. 
Hurá! Nalezli jsme a procházíme zdobeným foyer do 
nejvyšších pater tohoto kulturního a sportovního 
svatostánku, kde se v salonku před námi otvírá výstava 
uspořádaná maďarským fan clubem. Nacházíme 

zde fotografie z  magického zastavení např. příjezd 
kapely lodí na přístaviště v  Budapešti, známé fotky 
Rogera a Briana z  volných chvil nebo malou fotečku 
českého plakátu z  filmové premiéry koncertu Queen 
in Budapest, poskytnutý naší redakcí. Avšak největší 
lákadlo byl obrovský plakát kapely a přítomných dam 
z folklorního souboru ZiZi Labor.
Přecházíme pomalu salónkem a přes paprsky 
zapadajícího slunce se před námi začíná rýsovat 
Népstadion v celé své kráse. Začínáme si představovat, 
kde stávalo podium a kde asi očekávající davy stály a 
čekaly na své hudební idoly. Hlavou mi běží číslovka 

Tavaszi szél vizet áraszt
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. 
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.

Minden madár társat választ, virágom, virágom. 
Minden madár társat választ, virágom, virágom.

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom? 
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?

Te engemet s én tégedet, virágom, virágom. 
Te engemet s én tégedet, virágom, virágom.

Jarní vítr, přívaly vody
Jarní vítr, přívaly vody, má květinko, má květinko.
Jarní vítr, přívaly vody, má květinko, má květinko.

Každý ptáček si vybírá druha, má květinko, má květinko.
Každý ptáček si vybírá druha, má květinko, má květinko.

Dobře, koho si mám vybrat, má květinko, má květinko?
Dobře, koho si mám vybrat, má květinko, má květinko?

Vyber si mě, já si vyberu tebe, má květinko, má květinko.
Vyber si mě, já si vyberu tebe, má květinko, má květinko.

(má květinka = má láska, má drahá)

80 000. Ano, 80 000 párů očí tehdy 
bylo společně s  Népstadiónem 
svědky hudební legendy, která 
měnila svět a bortila hranice. Nás 
však nejdůležitější okamžik stále 
ještě čeká. Na poslední chvíli 
máme totiž možnost nahlédnout 
do útrob nejtajemnějších. Po 
chvilce napjatého očekávání 
vstupujeme do, dnes již 
zrekonstruovaných, šaten. Tak zde 
před lety se kapela připravovala 
na své vystoupení a naopak zde 
po něm měli pánové možnost 
lázně či masáží. My bohužel 
možnost masáže nemáme, aspoň 
tedy nasáváme atmosféru této 
výjimečné chvíle.
Poté procházíme chodbou, kterou důvěrně známe 
ze záběrů filmu Queen in Budapest od Jánose 
Zsombolyae až přímo do venkovních prostor stadionu. 
Tak tudy přešly nohy Briana, Rogera, Freddieho a Johna 
a nám jen vysoká míra slušnosti zabraňuje v uloupnutí 
aspoň málého kousku dlaždice, který by nám navždy 
připomínal tento moment. Nechce se nám odejít, ale 
čeká nás ještě dlouhý večer.
O pár hodin později se všichni scházíme na velkolepou 
oslavu v nedalekém klubu. A oslavujeme jak jinak než 
hudbu Queen. Maďarský fan club společně s  Queen 
Unplugged Project a dalšími zpěváky spřátelených 
revivalů (např. Deep Purple, Police), nám představují 
úžasnou show jejíž základem je setlist z  koncertu 
Queen v  Budapešti 1986. Prostě velkolepý mejdan 
trvající až do brzkých ranních hodin, který by si určitě 
užíval i Freddie.
Ráno je krušné, vstáváme po pár hodinách spánku, 
ale jsme natěšení na dnešní den, vyrážíme po dalších 
maďarských stopách kapely Queen. Procházíme se 
okolo hotelu Intercontinental, jako by to bylo dnes, 
když John zde hláskoval jméno malé holčičky - 
E.M.M.A. Vstupujeme na přístaviště a očekáváme loď 
jedoucí na Visegrád – nedalekou historickou památku 
na březích Dunaje, která prý i Freddieho velmi zaujala. 

Jak se ukazuje cestovním prostředkem nám bude loď, 
s kterou cestovala kapela před 25 lety. Jsme nadšeni 
a jízdu si patřičně užíváme, dokonce se i  snažíme 
parodovat fotografii, kde Brian společně s  Freddiem 
hrají scrabble.
Po náročném, ale i  přesto krásném výletu přirážíme 
k  břehu ostrůvku. Zde je na závěr tohoto mítinku 
plánován koncert QUP a představení „Bohémská 
Rapsódie“. Show popisující Freddieho život za 
doprovodu písní Queen a za účasti  předních 
maďarských umělců. Bohužel pro nás v  maďarštině, 
takže jsme mohli pouze posuzovat jeho vizualizaci, 
která nám místy připadala až přehnaná.
V  pozdních nočních hodinách se loučíme se všemi 
přítomnými a děkujeme za krásné chvíle, které jsme 
díky skvělé organizaci maďarského fan clubu  mohli 
zažít.

Budoucnost?

Těmito řádky se loučíme s  tichým svědkem  jedné 
nevšední, magické události roku 1986. Népstadion 
neboli Puskas Ferenc   Stadion  dosloužil. V  průběhu 
roku 2012 je plánována jeho demolice. Čest jeho 
památce! ■

34



Rok 2011 byl rokem mnoha výročí: připo-
mněli jsme si čtyřicet let založení Queen, 
dvacet let od Freddieho skonu, pětašedestá-
té narozeniny Freddieho a šedesáté Johna, 
také náš fan club oslavil narozeniny – patnác-
té, a tak dále. Zároveň se završila pomyslná 
dvacítka českého fandění Queen, vyjdeme-
li z  předpokladu, že po Freddieho úmrtí se 
vzedmula nová vlna zájmu o  Queen a mno-
ho z nás se stalo novými fanoušky. Ba co víc, 
u nás se v této době otvíraly hranice a fandit 
západní skupině již nemělo politických pře-
kážek. Následující přehled je jakousi hitpará-
dou nejdůležitějších událostí, které se v Čes-
ku a na Slovensku odehrály okolo Queen za 
uplynulých dvacet let. Hrdě musíme uznat, že 
k některým z nich přispěl i náš fan club.

1. koncerty Queen + Paul Rodgers
Na data 16. 4. 2005 a 31. 10. 2008 nezapomene nikdo 
z nás. Splnil se nám životní sen – viděli jsme Queen na 
živo. Pravda, prvenství Queenovského koncertu v naší 
končině má pouze jeden z  nich, ale ruku na srdce – 
první turné rockerské trojice bylo natolik spontánní 
a nečekané, že jsme si ani nestihli pořádně uvědomit 
co se to vlastně děje. Navíc jsme na koncert přicházeli 
s obavou, jak se povede spojení dvou členů Queen a 
Paula Rodgerse. Teprve o  tři léta později jsme šli do 
Sazka Arény (již přejmenované na O2) náležitě připra-
veni a s fanouškovským nadšením pro projekt Queen 
+ Paul Rodgers. Ti, kteří toto nadšení nesdíleli, nechť 
uznávají na prvním místě této hitparády pouze dub-

Dvacet let s Queen v Česku
nový koncertní počin. Pro ostatní z nás jsou oba ter-
míny vyprodané vysočanské haly tím nejpodstatnějím 
v posledních dvouch desetiletích.
Více: Rudý Speciál 2005 a 2008

2. koncert Briana Maye
Prvenství koncertu člena Queen v Česku drží pražská 
Malá sportovní hala. 22. 10. 1998 zde Brian v  dopro-
vodu svého Brian May Bandu odehrál koncert v rámci 
turné Another World. Nebyl to klasický koncert Queen 
zakončený We Will Rock You a We Are The Champions, 
chyběl zde Roger i  magické slůvko „Queen“, ale bylo 
to poprvé kdy jsme my, kteří nepamatujeme Buda-
pešť, viděli živého Briana z  masa a kostí a někteří si 
odnesli i svůj úplně první autogram. V závěru tohoto 
koncertu Brian slíbil, že se do Prahy brzy vrátí. Protože 

svůj slib dodržel víc než dobře, 
musel klesnout historicky první 
koncert v této hitparádě na stří-
brnou příčku. Leč na poprvé se 
nezapomíná!
Více: Rudý Speciál 5/1998
 
3. Roger Taylor v Praze
A ještě jedno poprvé. První 
kdo navštívil naše hlavní město 
byl již 22. 2. 1994 Roger Taylor. 
Sice nekoncertoval, ale poskytl 
několik rozhovorů (mimo jiné 
i Tereze Pergnerové do hitpará-
dy ESO) a převzal zlatou desku 
za 25 tisíc prodaných desek alba 
Greatest Hits II. Událost to byla 
veliká. Začínající televize Nova 

mu věnovala reportáž v Televizních Novinách, Reflex 
otiskl velký rozhovor, mnoho novin o návštěvě refero-
valo. Předání desky bylo spojeno s  koncertem tehdy 
obrovsky populární skupiny Shalom.
Více: home.tiscali.cz/roger94/roger
 
4. Peter Freestone
Kdy přijel Freddieho osobní asistent, domácí a muž, 
který byl rockové hvězdě nablízku ve chvílích nej-
težších, do Prahy poprvé se přesně neví. Jisté je, že 
si hlavní město i celou naší malou zemičku okamžitě 
zamiloval. Po opakovaných návštěvách se u  nás roz-
hodl usadit natrvalo. Nejprve bydlel v Praze a poté si 
pořídil dům na malé vesnici v Západních Čechách. V 
uplynulém roce oslavil již desáté výročí chvíle kdy na-
dobro opustil rodnou Anglii a přestěhoval se do země, 
kterou při svých cestách světěm v Mercuryho dopro-
vodu nikdy nenavštívil. 
Podle vlastních slov je zde 
šťastný a my jsme zase 
šťastní, že ho tady máme. 
Švýcarsko má Freddieho 
sochu, Londýn Freddieho 
dům, ale my máme Fred-
dieho Phoebeho. Heč! 
Více: Rudý Speciál 2007

5. Kashmira Cooke 
v Praze
Freddie Prahu sice nikdy 
nenavštívil, ale lidí jemu 
blízkých zde bylo několik. 
Jejich řady rozšířila 19. 
11. 2011 Freddieho sestra 
paní Kashmira Cooke. Do 
Prahy přicestovala na po-
zvání Petera Freestonea 
a zůčastnila se Vzpomín-
ky na Queen. Stejně jako 

Roger o  sedmnáct let dřív, vzbudila 
její návštěva velkou pozornost médií. 
Na tiskovou konferenci s ní dorazili zá-
stupci většiny českých médií. Setkání 
fanoušků na kterém vystoupila, se stalo 
nejúspěšnějším v  historii českého fan 
clubu. Všichni jí chtěli vidět. Přestože 
setkání s  ní bylo krátké, pocítili jsme 
jejím prostřednictvím dotyk Freddieho.
Více: Rudý Speciál 2011
 
6. české weby o Queen
Internet je mocné médium posled-
ních dvou desetiletí. Fanouškovství 
se postupně přesunulo především na 
virtuální síť. Právě tam si vyměňujeme 
své zážitky a rozkoše, které mám láska 
ke Queen přináší. Rozmanitost webů 

o Queen je neuvěřitelná, v Čechách se však pozornost 
upíná především k webu Královská Legenda (queen.
musichall.cz), který byl prvním Queen webem na čes-
kém internetu. Jeho vznik se datuje na 5. 12. 1997. „V 
době, kdy jsem spustil web, jsem vůbec netušil, do čeho 
se vlastně pouštím. Vlastně jsem se upsal ďáblu. Původně 
jsem chtěl vytvořit něco podobného i o jiných muzikan-
tech, ale po chvíli jsem zjistil, že se tak tak stihnu věno-
vat stránkám o Queen. Proto jsem si řekl, radši jedna, ale 
za to pořádně,“ stěžoval si již při prvním výročí webu 
jeho tvůrce Libor Geisler. Nepočítáme-li web fan clu-
bu (spuštěn v roce 2000) je Královská Legenda dodnes 
jediným nepřetržitě fungujícím webem o Queen v češ-
tině.
Na tomto místě je vhodné zmítit ještě jeden web, 
který, ikdyž je psán anglicky, má české kořeny a vel-

mi dobře  reprezentuje 
naší vlast na světovém 
Queen-internetu. Queen 
Concerts (www.queen-
concerts.com) českého 
fanouška Martina Skály, je 
jedním z  nejnavštěvova-
nějších a nejcitovanějších 
Queen webů vůbec. Od-
kazy na něj můžete nalézt 
i na mnoha oficálních mís-
tech. I tento web je nutné 
řadit k významým českým 
počinům uplynulých de-
kád.
 
7. Čeští umělci pro 
Freddieho
Nebývá častým jevem, 
aby čeští umělci vzdali 
společně velký hold le-
gendě světové hudby. 20. 

■ Karel Lehner
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11. 2001 se tak, u  příležitosti desátého výročí úmrtí 
Freddie Mercuryho, stalo. V pražském Rudolfinu se se-
šla plejáda domácích zpěváků (Kamil Střihavka, Bára 
Basiková ad.), aby za doprovodu Českého národního 
symfonického orchestru předvedli Queenovské hity 
v  netradiční symfonické úpravě. Pravda, koncert při-
nesl i očekávané zjištění, že interpretace songů Que-
en není jednoduchá a málokdo z  českých umělců jí 
zvládá, ale dal vzniknout také několika nevšedním 
zážitkům. Mezi ně patří především vystoupení Michala 
Pavlíčka s hity She Makes Me a Is This The World We Cre-
ated...? Druhou jmenovanou předvedl o pár let později 
i  na Vzpomínce na Queen. Záznam koncertu vysílala 
24. 11. 2001 Česká televize.
Více: Rudý Speciál 5-6/2001

8. Minuta dokumentu natočená v Česku
Podobně hořsko-sladkou příchuť jako koncert v  Ru-
dolfinu má i další příčka. 14. 7. 2006 se v Česku natáčel 
dokument britské televize ITV o  Queen, který vznikl 
u  příležitosti šedesátin Freddieho. Filmaři si vybrali 
naší vlast kvůli Peteru Freestoneovi, se kterým natáčeli 
v Praze rozhovor a při té příležitosti se obrátili na český 
fan club s žádostí o natočení „nejbližšího koncertu ně-
jakého revivalu“. Lhostejnost při výběru filmovaných 
muzikantů učinila své. Narychlo zorganizované se-
tkání nevelkého počtu fanoušků na jediném možném 
vystoupení skupiny Princess v daném termínu nepů-
sobilo příliš reprezentativně. Připočteme-li k tomu ně-
kolik nešťastných náhod a šílenost anglického režiséra, 
byl pocit z účasti na natáčení něčeho tak zajímavého 
a důležitého jako je dokument o  Queen spíš trystní. 
Nafilmovaný výsledek, jedna minuta dokumentu, však 
nebyl tak špatný a tak ze zpětného pohledu patřila 
i tato událost do desítky těch nejpodstatnějších.
Více: Rudý Speciál 2006

9. Kniha Jak to začalo
Vydávání knih o Queen v češtině by se dalo rozděli do 
tří etap: první - boom po Freddieho úmrtí, kdy vyšlo 
mnoho titulů, některé z nich však nestály za moc, dru-
há – velké vzduchoprázdno, třetí – v posledních letech 
vyšlo několik titulů, některé z nich však nestály za moc. 
Z té první etapy vzešla jedna kniha, která ostatní pře-
vyšovala – Jak to začalo od Jacky Smith (tehdy ještě 
Jacky Gunn) a Jima Jenkinse, která ikdyž plná chyb 
a nepřesností se stala jakousi Biblí všech fanoušků. 
Dneska už to asi neplatí. Kniha se už v češtině (až na 
výjimky) nedá sehnat a její informační funkci nahradil 
internet či možná některé knihy vydané později. Leč 
v devadesátých letech patřila k nejlepšímu zdroji infor-
mací o Queen, hltali jsme ji pořád dokola. Završením 
její slávy byla možnost nechat si jí podepsat autorkou, 
šéfkou oficiálního fan clubu Jacky Smith při její návště-
vě Prahy v roce 2007.

10. Kluci z revivalu dobyli televizi
14. 11. 2010 všichni čeští a slovenští fanoušci drželi 
palce svým kamarádům, kteří nesli svojí kůži na trh 
v  show Československo má talent. Pětice fanoušků, 
která se před pár lety rozhodla postavit nejlepší český 
Queen revival, stála teď na pomyslném vrcholku své 
dosavadní kariéry. Předvedli se před miliony televiz-
ních diváků a získali respekt nejen nás fanoušků, ale 
i obyčejných Čechů a Slováků. Sláva je však pomíjivá a 
v talentových soutěží obzvlášť. Queenie nadále rozdá-
vají radost fanouškům při vystoupeních i po pominutí 
chvilkové televizní slávy. Kdo chce, tak však nezapo-
mene a řadí tento úspěch do naší hitparády. ■
Více: Rudý Speciál 2010

Celou historii magazínu Rudý Speciál ve formátu PDF hledejte
ve svém členském účtu na www.fcqueen.cz!
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