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Povzdech a nádech
editorial

Přestože to v průběhu uplynulého roku vypadalo, že se fanoušci Queen postupně 
rozštěpí na dvě části - milovníky a odpůrce nového hudebního projektu stárnou-

cích rockerů a mladičkého účastníka talentové soutěže, s uplynulou dobou se 
podstata sporu zdá být nepodstatná. Internetové diskuze vychladly, fanoušci po-
stupně zapomněli. Možná až překvapivě rychle zapomněli. Ze zpětného pohledu 

se dokonce celá spolupráce Queen a Adama Lamberta zdá být jaksi nevýznamnou. 
I v mé mysli jsou aktuální vzpomínky pomalu překrývány zážitky o mnoho silnější-
mi, tedy z turné v roce 2008. Že by to celé byl prostě omyl, šlápnutí vedle? Já jsem 
rozhodně nepatřil k těm, kteří projekt odsuzovali. Stále zastávám názor, že výběr 
zpěváka je čistě na Brianovi s Rogerem a koncert v Polsku, kterého jsem se účast-
nil, jsem si náležitě užil - po třech letech se konečně zase něco dělo. Leč ubíhající 

měsíce dávají spíše za pravdu kritikům projektu. Žádné nové zprávy o pokračování 
spolupráce se neobjevují. Brian, Roger a Adam se po šestici koncertů vrátili ke svojí 

práci a nastalo dlouhé, hluboké ticho. Nic nenaznačuje tomu, že by spolupráce 
mohla přerůst v projekt srovnatelný tím s Paulem Rodgersem. Možná pánové May 
a Taylor pochopili, že Lambert není tím pravým, možná nepřeskočila ona pověstná 
jiskra,  možná dali za pravdu kritikům, možná mají moc jiné práce, možná jsou již 

moc staří a nebo prostě nechtějí...
Vraťme se teď však v myšlenkách do letních dnů roku 2012 a připomeňme si tento 

kontroverzní projekt na stránkách našeho magazínu.

■

Po skončení Vzpomínky na Queen jejíž hlavním hostem byla Freddieho sestra 
Kashmira, jsem si říkal, že tohle byl absolutní vrchol. Výš už nelze jít, tohle už nikdy 
nemůžeme překonat. Sál byl natřískaný, fanoušci nadšení a i lidé mimo svět Queen 

nešetřili chválou. Nikdy jsme nic takového nezažili. Zalil mě však pocit hořkosti, 
který museli poznat všichni muzikanti, kteří již vydali svého „seržanta Pepře“ a vědí, 
že ať teď natočí cokoli, bude to už jenom horší. Divný pocit s opakující se otázkou: 
„Co bude dál? Překonáme to, nebo teď už to bude jenom průměr?“ Nejsem ovšem 
fanouškem Queen nadarmo! Kariéra Queen také neskončila po obrovském úspě-
chu „Opery“. Naopak. „Opera“ jejich kariéru vlastně nastartovala. Stojíme tedy na 

novém začátku. Já a celý tým klubu bereme jako velkou výzvu navázání na úspěch 
Vzpomínky 2011 a budeme se snažit neustále nabízet to nejlepší, co bude v našich 
silách. Potřebujeme k tomu ale především vás - fanoušky a naše příznivce. Prosím 

zachovejte nám přízeň, i když žádný další Freddieho příbuzný na Vzpomínku nepři-
jede... I když, kdo ví!?!

Karel Lehner, předseda FC Tornádo Queen
březen 2013



Queen

Najde se asi málokterý fanoušek Queen, který by 
v loňském roce nezaslechl o spolupráci zbylých (aktiv-
ních) členů kapely s  americkým zpěvákem Adamem 
Lambertem. Ta vyvolala na jedné straně bouři nevole, 
ale zároveň přitáhla pozornost nových fanoušků. Tak 
či onak, o Queen se zase poměrně bouřlivě mluvilo, 
psalo, diskutovalo. Pojďme se nyní s odstupem času 
ohlédnout za šesticí koncertů, které proběhly na pře-
lomu června a července 2012.

+ Adam Lambert
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Začátek spolupráce Q+AL sahá do května 2009, kdy 
v závěru osmé řady talentové show American Idol do-
provodili Brian May a Roger Taylor vítěze Krise Allena 
a v  pořadí druhého Adama Lamberta v  písni We Are 
The Champions. V  listopadu 2011 se jejich cesty pro-
tnuly podruhé, když Queen na MTV Europe Music 
Awards přebírali ocenění Global Icon Award. V závěru 
ceremoniálu zazněly – s  Lambertem za mikrofonem 
- tři skladby - The Show Must Go On, We Will Rock You 
and We Are the Champions. Veskrze pozitivní odezva 
spustila úvahy o budoucí spolupráci. Ze spekulací se 
postupem času stala realita a bylo již stanoveno da-
tum 7. července 2012. V ten den měli Queen a Adam 
Lambert vystoupit jako hlavní tahák putovního festi-
valu Sonisphere, a to na místě více než symbolickém 
– v Knebworthu, kde 9. srpna 1986 hráli Queen s Fred-
diem Mercurym naposledy.
Sám Lambert k tomu v interview pro britský hudební 
časopis NME zdůraznil, že se nebude snažit Freddieho 
napodobovat, soutěžit s ním nebo se ho dokonce sna-
žit překonat. Vše, o co mu půjde, bude snaha o dob-
rou show. Přestože zdůraznil, že půjde o jednorázo-
vou spolupráci, prolétla poměrně zanedlouho médii 
zpráva, že ještě před tím zahrají na konci června v obří 
moskevské Olympijské aréně.

Šest koncertů v řadě…

Ke zklamání mnoha fanoušků, byl však putovní festival 
Sonisphere zrušen. Moskevský koncert se posunul na 
3. července a jako satisfakce pro britské fanoušky ohlá-
sil management kapely dva „náhradní“ koncerty na 
11. a 12. července. A opět na místě více než symbolic-
kém – v  londýnském HMV Hammersmith Apollo, což 
je současný název pro staré, dobré kino Hammersmith 
Odeon, kde Queen koncertovali zatím celkem osmkrát 
– poprvé v roce 1973 ještě jako předkapela Mott The 
Hoople. Asi málokoho udivilo, že oba londýnské kon-
certy byly takřka okamžitě vyprodány.
Současně s  tím se začaly objevovat zprávy o prvním 
koncertu, který měl již 30. června, v ukrajinském hlav-
ním městě Kyjev, rozhoupat diváky na obřím Náměstí 
nezávislosti. Den před finále EURO 2012 zde v  rámci 
dvojkoncertu podpořili Elton John a Q+AL boj proti 
AIDS, konkrétně ukrajinskou Elena Pinchuk ANTIAIDS 
Foundation.
V  té době oznámila kapela další vystoupení – vůbec 
poprvé v  historii měla zavítat kapela do Polska, kon-
krétně na fotbalový Městský stadion ve Vratislavi, kde 
měla 7. července vystoupit jako hlavní tahák festivalu 
Rock in Wroclaw. O pár dní později byl přidán pro velký 

zájem ještě třetí koncert v Hammersmith, který měl 14. 
července minišňůru uzavřít.

Zaspivajmo!

První společný koncert v Ukrajině zaplnil pod heslem 
„Your Life is Not a Game. Let‘s Stop AIDS Together!“ 
celé náměstí. Některé zprávy hovoří o stovkách tisíc 
fanoušků. Dvouhodinová show (jejíž setlist doznal na 
dalších koncertech jen drobných kosmetických změn) 
nabídla průřez snad všemi obdobími skupiny Queen. 
Koncert zahajovalo nahrané intro Flash, které násle-
dovaly staré klasiky Seven Seas of Rhye, Keep Yourself 
Alive a rychlá verze We Will Rock You. Nejpozději při ní 
si všichni přítomní museli všimnout dvojí sady perkusí 
a bicích - za jedněmi seděl Roger Taylor a po jeho pra-

vici poskakoval modroooký blonďák, podezřele při-
pomínající Taylora v dávných dobách. Paličky nepadly 
daleko od bicích a  jednadvacetiletý Rufus Tiger dělal 
čest příjmení Taylor.

If you can‘t beat them, join them!

Druhá, ale mnohem viditelnější, posila kapely, tedy 
Adam Lambert, to měl ale mnohem složitější. Zatímco 
Rufusova účast byla přijata takřka bezvýhradně klad-
ně, Adam Lambert se musel ještě před prvním koncer-
tem potýkat přinejmenším s  rozporuplným přijetím. 
Pomiňme nyní prosím fakt, že pro mnohé přestala ka-
pela Queen existovat 24. listopadu 1991. Zkusme to-
lerovat fakt, že Brian May a Roger Taylor patrně občas 
pocítí jakési puzení zase si užít světel reflektorů a – co 

si budeme říkat – přízně fanoušků a hlavně fanynek. 
A jak nejlépe mohou dva stárnoucí rockeři, kterým je 
dohromady bezmála 130 let, přilákat přízeň mladší ge-
nerace? Slovy písně Johna Deacona: If you can‘t beat 
them, join them!
Po spolupráci s  vrstevníkem Paulem Rodgersem se 
spojení sil s mladým Adamem Lambertem zdá (přinej-
menším z marketingového hlediska) jako dobrý krok. 
Lambert má nesporný talent a jistou dávku charisma-
tu, avšak je více než o třicet let mladší a jeho zpěv i zjev 
poněkud vybočuje z jinak poměrně celistvého útvaru. 
Nejcitelnější to bylo v několika skladbách, které Lam-
bertovi skutečně nesedly. Po solidním úvodu se v další 
skladbě, Fat Bottomed Girls, Lambert poněkud trápil 
s  nástupy a opakovalo se to skoro na všech koncer-
tech. Don’t Stop Me Now se pro něj v Kyjevě proměnila 

v  závod s  kapelou, kterou ale na dalších koncertech 
začal zdárně dohánět.
Nesoulad způsobený buď trémou, krátkou dobou 
zkoušení či snad dokonce technickými problémy (dost 
mi utkvělo v paměti Lambertovo neustále upravování 
si odposlechů v uchu), byl patrný v duetu Under Pre-
ssure s Rogerem Taylorem, který se občas měnil v sou-
boj dvou zpěváků. Dojem ze skladby však zlepšoval 
opodál se klátící dlouhán May s nádhernou novinkou - 
dvoukrkým Rudým speciálem, kytarou, kterou mu po-
stavili v The Guyton Guitar a sami ji popsali jako tu nej-
dražší a nejkomplexnější, kterou kdy dali dohromady.
Adamu Lambertovi nelze upřít velmi solidní hlasový 
rozsah. Rocková I Want It All však ukázala, že ani ten 
není vše a jeho projevu chyběla patřičná ostrost. Na-
opak naprostým vrcholem večera – přinejmenším na 

■ Luděk H. Havel

Queen + Adam Lambert 2012:
Show Must Go On...
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prvních třech koncertech 
– byla Who Wants To Live Fo-
rever, kterou Lambert podal 
s procítěním a přijatelným 
patosem.

Good Company

Po Who Wants To Live Fore-
ver se Adam Lambert ode-
bral do zákulisí, aby pódi-
um mohl opanovat Roger Taylor se skladbami A Kind 
Of Magic a These Are The Days Of Our Lives, kterými 
dokázal, že mu to v necelých třiašedesáti stále nejen 
skvěle bubnuje, ale snad ještě lépe zpívá. O něco hůř 
na tom byl Brian May, který v Kyjevě a v Moskvě nebyl 
hlasově zcela v pořádku, ale i tak se jeho podání Love 
Of My Life setkalo s bouřlivým úspěchem. Po ‘39 se na 
pódium vrátil Adam Lambert, aby uprostřed Dragon 
Attack dal prostor Neilu Faircloughovi, baskytaristovi, 
který doprovázel Kerry Ellis na jejím miniturné s Bri-
anem Mayem. Jeho basové sólo muselo potěšit snad 

každého skalního fandu, neboť do něj na koncertech 
propašovával tóny z Get Down Make Love či Liar.
Následovala smršť v podání otce a syna Taylorových, 
kteří se v bitvě na bicí (těžko to nazvat sólem, když 
jsou dva) předháněli, kdo nejprve rozbouří kyjevské 
náměstí a později rozboří moskevskou halu či londýn-
ské kino. Na jejich exhibici navázal Brian May se svým 
kytarovým sólem, které v Polsku a později i v Londýně 
obohatil o svojí skladbu Last Horizont.

Are you ready hey are you ready for this?

Show pokračovala skladbou I Want To Break Free, která 
ukázala, že Lambertovi víc sedí popové rytmy, stejně 
jako to dokázal ve své oblíbené Another One Bites The 
Dust. Poněkud rozpačitější Radio Ga Ga následovala 
solidní Somebody To Love a jen o trochu horší Crazy 
Little Thing Called Love, v níž Lambert poněkud postrá-
dal ten správný rock‘n‘rollový „feeling“. Další položkou 
na setlistu byla The Show Must Go On, která se zdá být 
skladbou, kterou by neměl po Mercurym zpívat snad 
již nikdo jiný.

Při konkurzu do v  úvodu 
zmiňované talentové show 
upoutal Lambert svým zpě-
vem Bohemian Rhapsody, 
a zdá se, že mu seděla i na 
všech koncertech. Poněkud 
zvláštní divný pocit ale mu-
sel mít, když mnohem větší 
ovace sklidil Freddie Mer-
cury, který s  ním skladbu 
zazpíval z projekčních stěn. 

A nakonec obligátní přídavek v podobě Tie Your Mo-
ther Down v podání Briana Maye a dvojice skladeb We 
Will Rock You a We Are The Champions.

More of that jazz

Pořadí skladeb bylo na dalších koncertech víceméně 
stejné, občas přibylo nějaké to překvapení. V případě 
prvního koncertu to byl Viktor Romanchenko, vítěz 
druhé série ukrajinského X-Factoru, který posílil kape-
lu při druhé sloce We Will Rock You. Bohužel problém 

s jeho mikrofonem trochu pokazil výsledný dojem.
Je zvláštní, že je takřka nemožné dohledat počet pla-
tících diváků na moskevském koncertě. Faktem ale 
zůstává, že na záznamech z druhého koncertu je po-
vážlivě dost volných míst a prostoru mezi diváky. Je 
pravdou, že zvolená hala má gigantické rozměry, ale 
i tak to zamrzí. Přesto se moskevský koncert odehrál 
za solidní odezvy diváků, které jistě potěšila ruská 
zpěvačka, skladatelka a básnířka Zemfira Talgatovna 
Ramazanova, která byla pozvána, aby zazpívala lenno-
novskou skladbu Life Is Real (Song For Lennon). Nejen, 
že předvedla nádherný pěvecký výkon, ale nakonec 
halu rozbouřila drobnou změnou textu v závěru sklad-
by na „Freddie is a genius“.
Polský koncert, který byl našincům nejblíže, a proto 
o něm referovala i česká média, i všechna tři londýnská 
vystoupení, se obešly bez hostů. Avšak britští fanouš-
ci byli oblaženi speciálním překvapením – na prvním 
koncertě ve středu 11. července předvedl Brian May za 
sborového zpěvu celého sálu „unplugged“ verzi první 
sloky The Show Must Go On, která byla ten večer v set-
listu jinak vynechána. Podobně se tak stalo následu-

jící večer, kdy celý sál s  Mayem a  akustickou kytarou 
naprosto skvěle zazpíval Somebody To Love. Poslední 
večer, 14. července, nejprve ve své sólové části podě-
koval divákům za podporu a pak prohlásil – „trochu za-
riskuju, ale nakonec můžeme dělat cokoliv, můžeme si 
zahrát cokoliv“ a spustil skladbu Johna Deacona You‘re 
My Best Friend, opět za obrovského přispění zpívajících 
diváků.

Doing all right?

Šestice koncertů by šla nejjednodušeji rozdělit na 
dvě poloviny – tu na starém kontinentě a  v  domovi-
ně Queen, v Londýně. A stejně tak by ji šlo rozdělit na 
horší a lepší. Lambertův výkon se postupně zlepšoval, 
vyložených chyb ubývalo a poslední trojice koncertů 
patřila k těm, ze kterých máte husí kůži. Ukázaly navíc 
jednu, možná trochu smutnou, pravdu. Queen již ne-
jsou stadionovou kapelou a intimní prostředí jím svěd-
čí mnohem víc, než megalomanské haly. Navíc se na 
domácí půdě (tedy alespoň pro většinu zúčastněných) 
cílili zjevně lépe. Brian May mohl mnohem víc – a líp – 

komunikovat s obecenstvem, a to mu to bouřlivě oplá-
celo. Dokonce i Adamu Lambertovi intimní prostředí 
svědčilo. Nejen že působil jistěji po pěvecké stránce, 
ale i  jeho „emo-electro-glam-garderobiéra“ evokující 
spíše kostýmy z muzikálu We Will Rock You se v Ham-
mersmith trochu umírnila a díky poněkud rockovější-
mu ošacení o něco lépe vizuálně zapadl do kapely.

Sám Lambert sice řekl, že se nechce srovnávat s Fred-
diem (a dodal, že kdo to bude dělat, show si prostě 
neužije), ale přeci jen vytanulo na mysl několik rozdílů 
– při vzpomínce na poslední šňůru Queen z roku 1986 
se snad každému vybaví devětatřicetiletý Mercury, 
který byl prakticky všude – běhal po celém pódiu, až 
z něj cákal pot. Tu sedl k pianu, jindy hrábl do strun. Ve 
srovnání s ním působil třicetiletý Lambert až bolestně 
staticky. Navíc poněkud zamrzelo, že byl vlastně „jen“ 
zpěvákem, který se nijak jinak hudebně na průbě-
hu večerů nepodílel – nehrál na klavír ani na kytaru. 
Zkrátka mnohem víc připomínal muzikálového zpěvá-
ka, který se tu posadí, tu udělá nějakou pózu, tu udělá 
pár kroků k divákům…

And the voice is so clear?

Snad největší kritiku si však vysloužil jeho zpěv. Pomiň-
me nyní jeho občasné problémy s frázováním a nástu-
py, či jeho – dle některých – otřesné vibrato. Kdyby-
chom Lamberta měli popsat dle klasického rozdělení 
hlasů, tak bychom mluvili asi o tenoru, nebo podle 
některých dokonce kontratenoru. Oproti tomu Mercu-
ry měl vlastně lyrický baryton, avšak zpíval v rozsahu 
tenora. Navíc si pro živá vystoupení skladby někdy 
i  poměrně dost měnil. Jednak je nebylo příliš možné 
interpretovat ve vrstevnatosti studiových nahrávek, 
ale také proto, že by to jeho slovy byla nuda. Chcete 
slyšet píseň stejně jako na desce? Tak nechoďte na 
koncert a pusťte si desku!
Adam Lambert má hlas. Má rozsah. Někdy ho použít 
uměl, jindy to už tak jednoznačné nebylo. Občas zby-
tečně křičel, až ječel. Jeho pódiová prezentace byla 
značně teatrální, což by nemuselo být na závadu - 
sám Mercury byl králem teatrality - ale v Lambertově 
případě jde spíše o jakousi „muzikálovou teatralitu“. 
Ostatně již jeho image byla pro mnohé poněkud iritu-

jící - nechť ji má, ale ve spojení se stárnoucími elitními 
rockery mohl trochu přibrzdit. Přesto bylo skvělé vidět 
a slyšet Briana Maye a Rogera Taylora opět na pódiu. 
Nejen, že oba vypadali velmi dobře, ale (až na drobné 
chyby v úvodu minišňůry) hráli pořád skvěle. Roger byl 
navíc pěvecky v úžasné formě a přizvání jeho syna Ru-
fuse se setkalo snad jen s příznivou odezvou.

The Show Must Go On?

Pro mnohé tak nejproblematičtějším prvkem zůstává 
jeho podstata – tedy angažování Adama Lamberta. Na 
jedné straně vyvolal vlnu obdivu a někdy až adorace – 
a dost možná přitáhl mnohé mladé fanoušky, pro něž 
je Queen už jen názvem skupiny z hudebního pravěku. 
Na straně druhé si vysloužil mnoho vulgárních a často 
až skoro fanatických reakcí ze strany nejskalnějších fa-
noušků Queen. A někde mezi těmito dvěma tábory se 
snad nalézá nemalá skupina lidí, která si možná řekla 
– ne, není to Freddie Mercury, ale takový už nebude 
nikdo. Takže se s tím buď smiřte a užijte si to. A pokud 
to nezvládnete, jděte domů a pusťte si desku… ■

„Na jedné straně vyvolal 
vlnu obdivu, na straně 

druhé si vysloužil mnoho 
negativních reakcí“

8 9



První zmínky o chystaném turné Queen 
s americkým zpěvákem Adamem Lambertem 
ještě nebyly oficiálně potvrzené. Pak se obje-
vily datumy koncertů v Kyjevě, Moskvě, Lon-
dýně. Vyčkávala jsem… Když jsem zjistila, že 
se uskuteční také koncert v polské Wroclawi, 
neváhala jsem a ihned začala shánět lístky. 
Věděla jsem, že se mi taková příležitost tře-
ba už nenaskytne. Kdoví, jak dlouho budou 
ještě Brian a Roger živě koncertovat. Překo-
nala jsem i původní „nechuť“ ke zpěvákovi 
Lambertovi a těšila se na červenec. Chtěla 
jsem samozřejmě hlavně vidět a slyšet Bria-
na a Rogera živě hrát a zažít ten opravdový 
queenovský zvuk, který jsem zatím znala jen 
z nahrávek. Chtěla jsem slyšet Red Special 
a jeho nezaměnitelné „zpívající“ melodie, 
chtěla jsem zažít pocit fanouška, zpívajícího 
„Love Of My Live“ společně s  celým stadio-
nem,  chtěla jsem tleskat do rytmu „Radio 
GaGa“, chtěla jsem být toho všeho součástí...

Hudba Queen s jejich nenahraditelným frontmanem 
Freddie Mercurym mě doslova pohltila už ve dvanác-
ti letech. Tehdy jsem poslouchala Jasona Donovana 
a měla jeho plakáty na stěnách svého pokojíčku.  Jed-
noho dne, jsem ale z obývacího pokoje zaslechla hud-
bu z televize, na kterou se díval můj táta a bratr. Něčím 
mě ta hudba a zpěv přitahovaly. Nedalo mi to a zašla 
jsem se podívat, co to v té televizi dávají… Tak mě to 
uchvátilo, že jsem vůbec nedokázala pochopit, jak je 
to možné… Měla jsem svého idola  – mladého pohled-
ného blonďatého zpěváka Jasona – a tady mě ohromil 
nějaký, v mých očích tehdy „starší“  zpěvák s knírkem, 
pobíhající po jevišti? To přece nemohla být pravda! Ale 
byla…Od té doby jsem propadla Queen. 
Koncert, vysílaný v televizi, byl z Budapešti roku 1986. 
Bohužel, neuplynula tak dlouhá doba a Freddie v roce 
1991 zemřel a tak jsem se na živý koncert s Freddiem 
nikdy nedostala.

Vidět či nevidět?

Nevěděla jsem, jak by na mě působilo vidět s Queen 
živě vystupovat jiného zpěváka než Freddieho. A tak 
mi pražský koncert s  Paul Rogersem „utekl“. Chtě-
la jsem moc vidět a hlavně slyšet naživo hrát Briana 
Maye a Rogera Taylora, ale doufala jsem, že snad ně-
kdy příště vyrazí na turné jen s partou doprovodných 
hudebníků…ale bez jiného zpěváka. To jsem si tehdy 

ještě myslela, že by to pánové krásně zvládli, mohli by 
hrát i nové sólové věci, více instrumentálek, občas za-
zpívat… Pak jsem ale došla k jinému názoru, že prostě 
nějakého „frontmana“ potřebují. Bez něj by koncert 
neměl ten správný drive a to hudba Queen určitě po-
třebuje. 

Na stadionu

Na Miejski stadion ve Wroclawi jsme dorazili už ve čtyři 
hodiny odpoledne. Program ale začínal až v šest večer. 
Celá událost měla název „Rock In Wroclaw Festival“ 

a to byl asi také jeden z důvodů, proč  před vystoupe-
ním Queen hrály  ještě 3 jiné kapely (Power Of Trinity, 
Ira a Mona). Každá měla zhruba půlhodinový program 
a pak následovala příprava aparatury pro další kapelu. 
Hudba byla často dost „tvrdá“, nijak nás moc nezauja-
la. Na stadionu bylo celkem dusno a teplo a tak jsme 
se raději rozhodli trávit čas v okolí stadionu, kde byly 
různé stánky s občerstvením a také s Queen suvenýry 
(nabízeli především CD, DVD a trička). Mnoho lidí se 
rozhodlo podobně, posedávali a procházeli se kolem 
a nabírali sílu na hlavní událost večera. Ta měla začít 
až ve 21:40! Protože jsme měli vstupenky do „golden 
circle“, měli jsme tu výhodu, že jsme na stadion mohli 
přijít až půl hodiny před začátkem vystoupení Queen 
a měli jsme zaručená místa k  stání v blízkosti pódia. 
Určitě to bylo lepší, než mít vstupenky jen do sektoru 
ke stání. Tato část byla od „golden circle“ oddělena zá-
tarasy a kdo chtěl stát blíže k pódiu, musel si to místo 
uhájit a chránit mnohem dříve. Diváci, kteří měli místa 
v „golden circle“,  dostali na zápěstí červenou náram-
kovou stuhu a bylo jednoduše poznat, kdo kam může 
vstoupit. Stadion byl nový, postavený k  fotbalové 
události mistrovství  Evropy 2012. Vše bylo moc dob-

ře vymyšlené. Toalety byly na každém kroku, byl také 
dostatek vchodů do samotného vnitřku stadionu. Při 
odchodu diváků po skončení koncertu nenastal vůbec 
žádný problém. Rozmístění světel v prostoru pro seze-
ní kolem celého stadionu dělalo moc krásnou kulisu 
při písních jako „Love Of My Life“. 

Organizace byla dobrá a celkem přísná. Při každém 
odchodu a návratu z  a do „golden circle“ nám byly 
prohledávány batohy. Na stadion se nesmělo nosit pití 
v  láhvi, což je celkem časté nařízení, ale fotoaparáty 
nikomu nevadily. Prodávalo se jen pití v  plastových 
kalíškách, a proto mě udivilo, když nám ho organi-
zátoři zakázali vzít s sebou do „golden circle“. Nevím, 
co bych s tím mohla někomu provést…snad snažit se 
vychrstnout vodu z kalíšku do Brianovy kytary? Tento 
prostor byl totiž ještě oddělen od pódia dalším užším 
prostorem pro novináře a tak si myslím, že tento zákaz 
mohl spíš vyvolat dehydrataci fanoušků při koncertě, 
než nějaký incident. Nevím, jak to bylo s  tímto záka-
zem na ostatních místech stadionu, ale je možné, že 
toto omezení platilo jen zde. 

„Brian dohrál své sólo, pootočil se
dozadu a „pozval“ Freddieho na pódium.

Ten jakoby opravdu přišel ze zákulisí
a já měla pocit, že je tam s námi.“

Za Queen do Polska
7.7.2012 - Miejski Stadion, Wroclaw

■ Lucie Halamíková

názor
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Královna přichází

Koncert začal trochu dříve, už ve 21:20. Úvod byl doslo-
va královský… byl velmi působivý a impozantní. Před 
celým pódiem byla zavěšena černá opona s  ohrom-
ným znakem Queen a zůstala na místě ještě po téměř 
celou dobu intra z Flash Gordona. V kouřovém poza-
dí se společně s  kytarovými vyhrávkami objevovaly 
světelné efekty, které nabývaly na intenzitě s blížícím 
se nástupem kapely na pódium…Napětí rostlo. Se 
závěrečnými akordy z  Flashe náhle opona „zmizela“. 
Nejdříve jakoby splihla a rozdělena do tří částí zůsta-
la viset už jen na jednom jediném místě uprostřed 
každé z opon. Následně byla rychle vytažena nahoru 
a fanoušci mohli konečně na vlastní oči spatřit to, na 
co tak netrpělivě čekali. A to vše zalito typickými quee-
novskými světly v barvě zelené, červené a bílé…
Nebudu zde detailně popisovat celý setlist z Wroclawi.  
Chtěla bych se zaměřit spíš na celkový dojem nebo ur-
čité momenty z koncertu. 

Adam Lambert

Zpěvák, finalista soutěže Ame-
rican Idol. Svůj názor na Adama 
jsem si udělala již před samot-
ným živým koncertem. Pozorně 
jsem sledovala předcházející 
koncerty z  Kyjeva a Moskvy. 
Především záznam celého kon-
certu z Kyjeva byl velmi kvalitně 
natočen a tak bylo co posuzovat 
a hodnotit. Zároveň jsem se za-
jímala o názory jiných Queen fanoušků na Facebooku. 
Všechny byly většinou proti Adamovi. Ať už to bylo 
kvůli tomu, že nemá vhodný hlas pro rockovou hudbu, 
že mezi ním a ostatními členy kapely není vidět a cí-
tit ta správná „chemie“ nebo že jeho hlas ve vysokých 
polohách připomíná spíš ženskou kvílivou zpěvačku 
apod. Se všemi názory jsem víceméně souhlasila, ale 
přeci jen jsem se rozhodla ještě se o všem přesvědčit 
„na živo“. Nevěděla jsem, proč si Brian s Rogerem vy-
brali právě Adama jako současného frontmana.  Vědě-
la jsem jen, že jedním z kritérií byl jeho hlasový rozsah, 
ale já jsem si jako zpěváka dovedla daleko víc předsta-
vit Marca Martela (zpěvák, který byl vybrán na projekt 
Queen Extravaganza  v Americe). Stále by mě zajímalo, 
jak by tato kombinace mezi Marcem, Brianem a Roge-
rem fungovala, ale to se možná nikdy nedozvím…

Vrátím se ale k tomu, co jsem si uvědomila až na živém 
koncertě ve Wroclawi. Možná, že Brian a Roger cítili, že 
má Adam něco trochu společného s Freddiem a proto 
jim byl nějak blízký. Vůbec tím nemyslím, že by hledali 
nového Freddieho, to je věc nemožná a také to všichni 
popřeli.  Ale Adam má v sobě určitý typ extravagance, 
která ke  queenovským písničkám prostě patří. Co se 
týká jeho celkového vystupování, myslím si, že jeho 
černé, alla Depeche Mode, oblečení na koncertech 
moc neladilo s ostatními. Připadal mi jako zpěvák jiné 

kapely. Když pak ale na písničku „Dragon Attack“ při-
šel oblečen v červené (jakoby plyšové) vestě... řekla 
jsem si, jo, to je ono, to to chtělo! Škoda, že podob-
né kostýmy nenosil i během ostatních písniček. Celá 
kapela by působila víc kompaktně, víc že k  sobě pa-
tří. Queen vždy kladli důraz na každý malý detail i co 
se týká oblečení na koncertech. A to mi tady trochu 
chybělo. Ale vraťme se k důležitější věci a tou je určitě 
zpěv. Pokud mohu srovnat první koncert v Kyjevě se 
třetím ve Wroclawi, pak mohu říct, že se Adam určitě 
posunul k mnohem lepšímu výkonu. Přeci jen, na tře-
tím koncertě už se s písničkami víc „sžil“ a ledacos si 
„odzpíval“. Některé skladby se hodí pro jeho hlas více, 
některé méně. Myslím, že jednou z  nejlepších byla 
např. píseň Who Wants To Live Forever. Naopak, píseň 
I Want To Break Free se mi v jeho podání nelíbila vůbec. 
Na můj vkus ji zpíval moc ženským způsobem. A tak 
tomu bohužel bylo i u jiných písniček během koncertu 
(např. Crazy Little Thing Called Love). Nedá se nic dělat, 
ale asi mám „pod kůží“ Freddieho a jeho nezaměni-
telný hlas a vystupování. I když jsem Adama s Freddi-
em nesrovnávala, k některým písničkám se mi prostě 

Adamův trochu víc ženský styl 
zpěvu nehodil. Somebody To 
Love byla pro mě vůbec nejhorší 
z celého setlistu. Celkově na mě 
působila i s hudbou a vokály ně-
jak rozházeně, zmateně, nejistě.  
Závěrem musím říct, že jsem 
svůj původní názor na Adama 
trochu změnila. Myslela jsem si, 
že bude složité si ho na koncer-
tě nějak „odmyslet“, že mi bude 

víc vadit. Ale nakonec atmosféra živého koncertu udě-
lala své a celkově jsem si to užila. 

Brian  May a Roger Taylor

Moc jsem se těšila na střední část koncertu, kde se 
hlavních pěveckých partů měli zhostit zakládající 
členové kapely Queen.  V Rogerově podání zazněly A 
Kind Of Magic a These Are The Days Of Our Lives. Měli 
jsme možnost vidět slavného bubeníka ne jako vždy 
za bicími, ale v popředí pódia jako zpěváka.  Fanouš-
kovsky snad nejoblíbenější skladbu Love Of My Life 
zazpíval Brian společně se všemi diváky na stadionu 
(konečně jsem zažila tu úžasnou atmosféru zpívajícího 
davu, kterou jsem si dosud užívala pouze z DVD nahrá-
vek!). Společně se pak pánové ujali Brianovi písně ´39, 
doplněné nezaměnitelným zvukem tamburíny. Velice 
mě překvapil hlas Rogera.  Jeho hlas působil silněji a 
zvučněji a písně v jeho podání zněly moc dobře. Bria-
nův hlas se tolik nezměnil a měl svoji charakteristickou 
barvu. Brian pak v  závěru koncertu zazpíval ještě Tie 
Your Mother Down. Zpočátku se vyskytla drobná tech-
nická závada a tak si zpíval více méně pro sebe…ale 
po pár taktech se to spravilo a my jsme si tak mohli užít 
jeho hlas v této rockové skladbě. Brianovo slavné kyta-
rové sólo je prostě neodmyslitelné a patří ke každému 
živému koncertu Queen. Tentokrát ho ale pojal trochu 

jinak, alespoň v první polovině, a na 
úvod zvolil svoji skladbu „Last Ho-
rizont“. Mohli jsme si tak vychutnat 
jemně kvílivý zvuk jeho Red Specialu 
a obdivovat mistrovskou hru krásné 
a tklivé melodie (připomínalo mi to 
„velrybí zpěv“, který se ke mně nesl 
z širého moře). K písni These Are The 
Days Of Our Lives byly promítány vi-
deozáběry s Queen a doplňovalo to 
tak celkově již melancholickou at-
mosféru. Fanouškům se to moc líbilo 
a dávali to značně najevo. Možná se 
mi to jen zdálo, ale největší úspěch 
měly asi záběry s  Johnem a Freddi-
em.

Ke skladbě A Kind Of Magic Queen 
dobře zvolili video v  pozadí. Roge-
rův zpěv byl doplněn o záběry hvězd 
a  hvězdiček v  různých podobách 
a kreacích a tak jsem si připadala jako 
na opravdovém kouzelnickém před-
stavení. Když si pak ještě Roger na 
závěr této písně “poposkočil“ z něko-
lika schodů, které jsou umístěny pod 
bicími, měla jsem dojem, že si to moc 
užíval, alespoň stejně tak, jako my. 
Působilo to na mě i dost mladistvě…
to poposkočení. I když je pravda, že 
mě také napadlo, aby si nějak neublí-
žil a nezvrknul si třeba nohu. Kdo by 
pak za něj hrál na bicí? I když, v tom 
by asi nebyl problém... Roger svého 
„pomocníka“ a možného nástupce 
měl s  sebou přímo na pódiu. Byl to 
jeho syn Rufus Taylor.

Rufus Taylor

Bylo milé a zajímavé vidět tátu se 
synem společně na pódiu. A nejen 
vidět, ale také slyšet. Rufus (ne ne-
podobný svému slavnému otci za 
mlada) po celou dobu koncertu hrál 
ve stoje na druhou soupravu bicích, 
umístěnou vedle Rogerovy a dopl-
něnou i o jiné bicí nástroje. Rufus 
také párkrát převzal roli hlavního 
bubeníka kapely (a musím říct, že se 
té role zhostil velice dobře). To když 
jeho táta v  roli zpěváka předstou-
pil blíže před diváky. Jako rodinné 
duo pak předvedli sólo (lépe řečeno 
duet) na bicí s názvem Drums Battle. 
„Bojovali“ spolu opravdu skvěle a tak 
souboj nakonec neměl ani vítěze ani 
poražené.  

„Když si Roger po-
poskočil, měla jsem 

dojem, že si to užíval 
stejně jako my.“

12 13



Spike Edney (klávesy)
a Neil Fairclough (basa) 

Spike a Neil se dobře doplňovali a dotvářeli tak celou 
pódiovou sestavu. Je pravda, že jsem je vnímala spíš 
jako součást celku, protože moji pozornost samozřej-
mě nejvíce upoutávali ostatní členové kapely. A na-
víc…stála jsem u „Brianovy“ strany pódia a tak jsem 
tyto dva pány moc neviděla.  

Freddie 

Je tady na posledním místě. Ale ne proto, že by byl pro 
mě nejméně důležitý. Právě naopak. Nechala jsem si 
ho ale až na závěr. Říká se přeci, to nejlepší na konec. 
Freddie se objevil „na pódiu“ celkem dvakrát. Poprvé, 
aby zazpíval poslední část u Love Of My Life – a byla to 
chvíle, která mě opravdu nejvíc dojala z  celého kon-
certu. Když Brian dohrál své sólo, pootočil se dozadu 
a „pozval“ Freddieho na pódium. Ten jakoby opravdu 
přišel ze zákulisí a já měla pocit, že je tam opravdu 
s námi. Byl to krátký, ale nesmírně silný, krásný dojem, 
který mi nahradil všechny ty neviděné koncerty s Fred-
diem. Když píseň dozpíval, odešel s poklonou zase ně-
kam do zákulisí. Bylo to neskutečně živé, opravdové. 
Přijde Freddie ještě dnes na pódium? Ano, přišel a za-
zpíval za klavírem druhou sloku Bohemian Rhapsody. 
I kdybyste na pódium ani na obrazovky rozmístěné ko-
lem něj neviděli, hned byste určitě zareagovali stejně 

jako já…Ten hlas se prostě nedá zaměnit a pozná se 
podle prvního tónu. Alespoň na pár chvil jsem zažívala 
atmosféru jeho osobnosti a měla jsem dojem, že jsem 
na nějakém koncertě Queen a Freddie je tady také. Ale 
ten dojem je vlastně pravdou. Freddie je tady stále, ja-
koby nikdy neodešel a bude tady pro ty, kteří ho mají 
rádi, navždy.

God Save The Queen

Na závěr koncertu ve Wroclawi (jako přídavek) zazněly 
tři hitovky Tie Your Mother Down, We Will Rock You a We 
Are The Champions. Výběr snad ani nemohl být jiný... 
Poté, co se celá kapela rozloučila s diváky úklonou (Ro-
ger v ruce se svými paličkami a Brian se svou kytarou), 
odešli za doprovodu God Save The Queen z pódia. Fa-
noušci ještě chvíli zůstali stát, aby si vychutnali koncert 
až do úplného konce.   

Setkání před pódiem

Hned po skončení koncertu (asi ve 23:20) jsme se ještě 
před pódiem setkali s dalšími Čechy – s chairmanem 
českého Queen FC klubu Karlem Lehnerem, se členy 
FC teamu a s několika dalšími fanoušky. Většina z nás 
měla na sobě shodou okolností stejné queenovské 
tričko z českého QFC a tak jsme se poznali už na prv-
ní pohled i v davu jiných fanoušků.  Než jsme udělali 
společné foto, stadion byl skoro prázdný. Bylo příjem-

né netlačit se někde v  davu k  východu. K  tomu tady 
ve Wroclawi opravdu nedošlo. Davům jsme se ale 
stejně nevyhnuli, čekaly na nás na stanici tramvaje. 
Mnoho fanoušků se rozhodlo jít ze stadionu raději 
pěšky a dobře udělali. Ti, co tam byli autem na to asi 
trochu doplatili. Silnice byly naprosto ucpané a tvořily 
se kolony. My jsme se spolu s ostatními rozhodli pro 
tramvaj, protože jich jezdilo opravdu hodně. Sotva 
jedna odjela, už přijížděla další. Stejně byly ale nacpa-
né k prasknutí. Jelo se docela pomalu, často jsme stáli. 
Množství tramvají asi ucpalo i kolejiště. Vystupovali 
jsme v centru Wroclawi a tam jsme se také rozloučili 
s ostatními. 

Čekání, které se vyplatilo 

Rozhodli jsme se vzít si taxi, abychom se dostali na 
místo našeho noclehu. A protože jsem ještě jednou 
chtěla vidět hotel Monopol (kde byli členové Queen 
ubytováni), šli jsme sehnat taxi právě tam. Okolo vstu-
pu do hotelu bylo shromážděno nějak podezřele moc 
fanoušků a také někdo z ochranky. Mysleli jsme, že 
Queen už budou dávno zpět na hotelu, protože cesta 
tramvají zabrala celkem dost času. Ale nedalo mi to a 
rozhodla jsem se přidat k čekající skupince. Přeci jen to 
byla pro mě poslední možnost, jak se s někým z kapely 
setkat. Bylo už kolem jedné hodiny po půlnoci a cel-
kem se ochladilo. To mi trochu znepříjemnilo čekání, 
ale dalo se to vydržet. Vyplatilo se to. Přijelo první auto 

s Adamem Lambertem. Usmíval se, rozdával podpisy 
a  některé fanynky z  něj byly doslova u vytržení. Ne-
dlouho po něm dorazilo další auto, tentokrát s Jimem 
Beachem, dlouholetým manažerem skupiny.  A pak 
Spike Edney. A pak…dlouho nic.

Ochranka stále chodila okolo a bylo tak dost pravdě-
podobné, že ještě někdo z kapely dorazí. Fanoušci se 
rozhodli být vytrvalí a čekat dál. Čekání se ale trochu 
protáhlo. Někteří začínali být hodně unavení. Další 
(a  poslední) auto dorazilo až kolem čtvrt na tři ráno! 
A nebyl to nikdo jiný než Brian! Chtělo by se mi cito-
vat klasika Járu Cimrmana, když v  jeho divadelní hře 
„Dobytí severního pólu“ jeden z polárníků při dosažení 
pólu pronesl : „Na pokraji smrti hladem, na pokraji smr-
ti žízní…ale stálo to za to!“ Nějak tak jsem se asi cítila. 
Brian se po spatření čekajících fanoušků v tak pozdní 
(nebo spíš brzkou?) ranní hodinu docela divil. Asi ne-
tušil, že Queen fanoušci jsou tak houževnatí a vytrvalí. 
I když na něm bylo poznat, že byl už také unaven, roz-
dával všem podpisy. Když ale po něm jeden fanoušek 
chtěl hned dva podpisy, přeci jen naznačil, že se ka-
ždému podepíše jen jednou. I já jsem měla to štěstí, 
že jsem se s Brianem na chvilku setkala a předala mu 
DVD s Queen covery od naší skupiny „The Diamonds“. I 
když nebyl dostatek času na popovídání, setkání s Bri-
anem ve mně zanechalo vzpomínku, kterou si určitě 
uchovám napořád. Stejně tak, jako celý koncert a moje 
první živé setkání s Queen. ■
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Olympijský triumf pro Queen
(Karel Lehner) Největší sportovní svátek roku 2012 se odehrával v Londýně, domovském městě Queen, a tak by bylo 
s podivem, kdyby se rocková královna na něm neobjevila. Všichni kdo doufali, že se na jubilejní třicáté olympiádě ko-
nané po dlouhých čtyřiašedesáti letech na anglické půdě představí pánové May a Taylor, se dočkali v neděli 12. srpna 
na závěrečném ceremoniálu. Přestože byli Queen jedni z dlouhé řady účinkujících a jejich vystoupení netrvalo déle než 
sedm minut, lze olympijské představení považovat za jednu z nejvýznamějších událostí pro Queen v uplynulém roce.
Vše zahájil muž, kterému za jeho života nebylo dopřáno vystoupit na olympijských slavnostech – Freddie. Typické „déé 
dóó“ rozezpívalo celou arénu. Zpěváka na plátně vystřídal Brian v kabátě ozdobeném ornamentem připomínající znak 
Queen na zádech a podobiznou lišky a jezevce vyšitou v písmenu Q na rukávech. Brian tím poslal vzkaz, že jeho místo je 
nyní vedle pódia i na poli ochranářském. Svůj nástroj s vetknutou šestipencí, však svíral s pevností rockera a pro miliony 
diváků předvedl co jeho krbovka dovede v krátkém sólu s prvky Brighton Rock. To už ovšem bouchal typický riff We Will 
Rock You Roger na svojí soupravu umístěnou společně se sadou tympánů uprostřed britské vlajky – speciálního pódia 
ve tvaru britského symbolu, který pokrýval celou plochu stadiónu. Z jedné strany se k Rogerovi blížil Brian, nepřestávaje 
hrát na kytaru, ze strany druhé mladičká britská zpěvačka Jessie J za sebou mající šíleně dlouhou vlečku. Uprostřed 
se sešli a pohledná brunetka doplnila stárnoucí rockery do tria, ve kterém zastala pěvecký part. Do posledního místa 
zaplněný olympijský stadion, včetně sportovců na ploše, vytleskával notoricky známý rytmus po celou dobu songu. 
V závěru rozezvučel Roger své tympány do famózního finále. Největší sportovní svátek byl završen přímo královsky. 
„Bylo to velmi podobný okamžik, jako hrát pro královnu na střeše Buckinghamského paláce. Jak z hlediska obtížnosti, tak 
trémy a možností udělat ze sebe blázna před miliardou lidí. Ale... bylo to obrovské... jako tisíc jízd na horské dráze!“ řekl Brian.

Queen Extravaganza boduje v Americe
(Lucie Halamíková) Když Roger Taylor společně s Queen Production uspořádal v roce 2011 v Americe talentovou show, 
měl jeden hlavní cíl. Vytvořit oficiální tribute kapelu, která by vyrazila na turné po Severní Americe, oslovila i mladší 
generaci a šířila tak nadále hudbu a slávu kapely Queen. Vznikl tak projekt „Queen Extravaganza Tour“. V roce 2012 se 
konala první část šňůry, při které bylo navštíveno 26  měst ve Spojených Státech a Kanadě. Druhá část probíhá v roce 
2013.
Na konečném výběru hudebníků do kapely se kromě Rogera a Briana podílel i hudební poradce kapely Queen a klávesista 
Spike Edney. „Vytvořili jsme show, která zahrnuje úžasnou škálu písní Queen, které jsou sice věrné svým originálním verzím, 
ale zároveň umožňují jejich současnou interpretaci“, uvádí Spike o projektu Queen Extravaganza. V  roce 2012 zahrála 
Queen Extravaganza  v TV show American Idol, kde předvedla píseň Somebody To Love. V její závěrečné části se na pódiu 
objevili i Brian s Rogerem. Součástí velmi úspěšných koncertů Queen Extravaganzy se stala i speciální videoprojekce, 
která využívá četných nikdy dříve nepublikovaných záběrů z rozsáhlého archivu Queen.   

„Queen Backstage“ v Drážďanech
(Lucie Halamíková) Oficiální výstava o skupině Queen Stormtroopers in Stilletos, která byla 
nejdříve uvedena v Londýně a Tokiu, se posléze přesunula do německých Drážďan. Lépe 
řečeno, její část. 
Hlavním autorem výstavy se stal Greg Brooks, oficiální archivář kapely Queen, který se sna-
žil vybrat to nejlepší a nejzajímavější, co bylo k vidění na předešlých výstavách. Oficiální 
slavnostní zahájení výstavy, přejmenované na Queen Backstage, se konalo 11.10.2012, 
pro veřejnost byla  zpřístupněna hned následující den (vstup byl zdarma). Výstava byla 
umístěna v prvním patře nákupního centra Elbe Park na okraji Drážďan. Uprostřed výstav-
ního prostoru byl s pomocí panelů vytvořen malý promítací sál, kde bylo možné sledovat 
videoklipy a koncerty kapely Queen. Hudba však doprovázela návštěvníky v  prostorách 
celé výstavy. Celkovou atmosféru dotvářela nejen tlumená světla ale i „královský“ červený 
koberec.
Na zdech bylo možné vidět různé plakáty, které Queen používali k  propagaci svých alb 
a koncertů. Ve vitrínách jsme se mohli postupně seznámit s jednotlivými alby od Queen I. 
až k Made In Heaven. K vidění byla vydání alb z různých zemí, singly, programy koncertů, 
backstage pasy, knížky, zlaté desky za ocenění kapely, ručně psané texty od jednotlivých 
členů a jedna část byla celá věnovaná Bohemian Rhapsody. Mezi ručně psanými texty byl 
vystaven Brianův Hammer To Fall, Rogerův Radio Ga Ga, Freddieho It´s A Hard Life a Johnův 
I Want To Break Free. Součástí výstavy byl také dopis od Freddieho fanouškům z roku 1989. 
V  dalších vitrínách byly kostýmy Freddieho a Briana. Vybrané byly především ty z turné 
A Night At The Opera a A Day At The Races, používané v 70. letech. Byly zde kostýmy zho-
tovené návrhářkou Zandrou Rhodes, nezapomenutelný White Wing „okřídlený“ kostým 
Freddieho, zeleno-červený a černo-bílý leotard... Další část prostoru zabíralo vytvořené 
„pódium“, kde byly umístěny bicí Rogera Taylora (které používal k nahrání Innuenda), baso-
vá kytara Johna Deacona a jedna z náhradních „Red Special“ kytar Briana Maye (používaná 
na některých koncertech Queen a sólových koncertech Briana), umístěná hned vedle slav-
ného zesilovače VOX AC 30. Na panelech byly rozmístěny fotografie kapely a jednotlivých 
členů z natáčení videoklipů, koncertů, nahrávacích studií apod.
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Královské nadělení
Ke svému 40. výročí „Královna“ připravila svým „pod-
daným“ rekapitulaci svého albového katalogu a bylo 
nanejvýš jasné, že rok 2012 k  fanouškům nebude tolik 
štědrý. Přesto se na trhu několik věcí objevilo. Pozor-
nost si vysloužila zejména sólová kariéra „Mr. Bad Guye“. 
Pojďme si zrekapitulovat to, co mnozí z nás našli pod vá-
nočním stromkem. 

Viva – Barcelona 

Počátkem září nám firma Universal na-
servírovala namísto remasterovaného alba 
duetů s  operní divou Montserrat Caballé 
Barcelona speciální novou verzi, vydanou 
k pětadvacátému výročí této „placky“. Nový 
hudební doprovod nahrál český FILMhar-
monic Orchestra Prague. Najdeme tu i navíc 
skladbu Exercises In Free Love a alternativní 
verzi How Can I Go On. Změnila se po letech 
i obálka (Barcelona vyšla na CD samostatně 
již potřetí a vždy s odlišným přebalem). K vi-
deo propagaci byla použita titulní skladba 
a čerpalo se ze záznamů, pořízených pro pů-
vodní klip z r. 1987. Došlo tam ale k mírným 
úpravám a využily se záběry i z jiných kamer, 
které původní klip neobsahoval. Na trhu se 
objevila i čtyřdisková verze, obsahující DVD 
a CD s instrumentálním mixem alba a někte-
rými raritami z luxusního boxu „Freddie Mer-
cury Solo Collection“. 

Recenze
Financování projektu „Barcelona II“ rozhodně 
nebylo zbytečné, protože Freddiemu by to 
bezpochyby udělalo radost. Neomluvitelné 
je ale nezařazení původní verze celé desky, 
která se samostatně již delší dobu nepro-
dává a mohla být zremasterována. Novou 
obálku považuji za značně kýčovitou a pů-
sobí na mě dojmem vernisáže na prvním 
stupni základní školy. Co je naprosto ne-
vhodné, je zařazení skladby Exercises In Free 
Love, což je vlastně Ensueňo bez textu a vokálu 
Montserrat. A umístit ji mezi finálovku How Can 
I  Go On, po které následuje opakování dílčích motivů 
celé desky Overture Piccante, je do očí bijící. Co se týče no-
vého hudebního doprovodu, ano, živá kapela je lepší než synte-
zátory. Ale skladby Barcelona nebo The Fallen Priest ztratily na dy-
namice a pompéznosti a působí zbytečně úsporně. Pražský orchestr 
se snažil zachovat písně jako takové, jen nástrojům „vdechl život“. 
Některé skladby jako např. La Japonaise jsou téměř k nerozeznání od 
původní verze. Jen závěrečný bonus How Can I Go On a dodatečně 
„přilepená“ Exercises In Free Love dostaly zcela nový kabát. 

Hungarian Rhapsody v kinech
(Lucie Halamíková) Celosvětové premiéry nově remasterované verze kon-
certu Queen v Budapešti z roku 1986 odstartovaly v září 2012. Návštěvníci 
kin tak měli možnost shlédnout jeden z posledních živých koncertů této 
kapely v HD rozlišení a s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1.  
Ještě před samotným koncertem byl promítán 25–ti minutový dokument „A Magic Years“, zachycující ka-
pelu Queen v průběhu jednoho roku (od veleúspěšného vystoupení na charitativním koncertu Live Aid 
v roce 1985 až do koncertu na Népstadionu v Budapešti). Koncert Queen v Budapešti, který byl součástí 
„Magic Tour“, byl ojedinělý už tím, že byl prvním koncertem západní rockové kapely uskutečněným za 
„železnou oponou“. Film byl natočen maďarským režisérem Jánosem Zsombolyaiem, producentsky se na 
něm podíleli Jim Beach a László Hegedüs. Kromě skvělé rockové show s 80.000 diváky na stadionu nabídli 
autoři filmu i tak trochu pohled do zákulisí jednotlivých členů kapely v podobě krátkých dokumentů z je-
jich návštěvy v Budapešti. Brian May i Roger Taylor byli velice spokojeni s výslednou podobou filmu. „Jsme 
potěšeni, že fanoušci Queen po celém světě budou mít konečně možnost znovu prožít tento úžasný moment 
v historii kapely. Po všech úpravách vypadá koncert na filmovém plátně fantasticky a úvodní dokument dobře 
navozuje dobovou atmosféru. Pro kapelu to byla opravdu mimořádná historická událost.“
Film se promítal v kinech po celém světě, ať už to byla Brazílie, Kanada, Japonsko, Anglie, Belgie, Holand-
sko, Litva nebo Nový Zéland. U nás jsme měli možnost ho shlédnout v mnoha českých kinech počínaje 
Pelhřimovem a to od 11.10. do 28.12.2012.
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■ Jan Šimek

reportáž
Patrick Moore
(Mirek Jedlička) 9. prosince 2012 zemřel 
ve věku 89 let známý britský populari-
zátor astronomie Sir Patrick Moore. Do 
povědomí fanoušků skupiny Queen se 
dostal především díky spolupráci s Bri-
anem Mayem. Společně ve trojici s Chri-
sem Lintottem napsali knihu „Bang!: the 
complete history of the universe“ (2006) 
a „The Cosmic Tourist“ (2012). Mezi širo-
kou veřejností se Patrick Moore proslavil 
jako moderátor televizního pořadu za-
měřeného na astronomii s  názvem Sky 
at Night, který je údajně nejdéle vysíla-
ným televizním pořadem v historii. Jeho 
první díl se odvysílal už v roce 1957 a na 
svém kontě má přes 700 pokračování! 
Mezi hosty pořadu se samozřejmě řadí 
i Brian May. V našich končinách bychom 
mohli tento seriál svoji popularitou při-
rovnat k Oknům vesmíru dokořán, které 
v 80. letech uváděl Jiří Grygar. Vzpomene 
si někdo z vás jak elegantní a přitažlivou 
formou přiblížil autor divákům kouzlo 
vesmíru? Popularizovat vědu není jedno-
duché, ale právě to Patrick Moore uměl 
dokonale. Zajímavostí je také, že Patrick 
Moore nikdy nevystudoval astronomii 
a všechny své znalosti získal samostudi-
em „ze života“. Možná i proto uměl běž-
ného diváka svého pořadu zasvětit do 
tajů astronomie tak, jako málokdo.
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„Mr. Bad Guy, jo, to jsem já…“

K Freddieho narozeninám byl připraven i zbrusu nový dokument The Great Pretender, který se zaměřu-
je především na jeho sólové počiny, ale nechybí ani záběry týkající se skupiny Queen (např. informace 
o albu A Night At The Opera). V bonusech najdeme např. interview k albu Mr. Bad Guy, kde Freddie 
vypráví vznik některých písniček a zabývá se tématy, které pro ně využil. Nové rozhovory poskytli 
i Brian May, Roger Taylor a Montserrat Caballé. Celý dokument je rozdělen do 8 částí a najdeme tu 
i záběry z natáčení nové verze Barcelony. Patrně nejcennější jsou použité úryvky dosud nevydaných 
duetů s Rodem Stewartem (Let Me Live) a Michaelem Jacksonem (There Must Be More To Life Than This).

Recenze
Mělo smysl rok po Days Of Our Lives připravovat nový dokument o Freddiem? Byl jsem k  tomu ze 
začátku skeptický, ale ve výsledku jsem byl mile potěšen. Jeho sólovým aktivitám nebyl věnován v již 
zmíněném o rok starším dokumentu od BBC žádný prostor a my máme možnost nahlédnout podrob-
něji do zákulisí dvou jediných Freddieho sólových počinů – Mr. Bad Guy a Barcelona. Bylo více než 
jasné, že se „Velký zázrak“ neobejde bez záběrů, týkajících se Queen. Freddie je s Queen natolik spjatý 
a jeho sólová dráha nebyla tak bohatá, aby vystačila na celý snímek. Mnohé záběry jsme už viděli 
několikrát a známe je důvěrně. A tolik raritních a objevných „perliček“ v něm také nenajdeme. A přesto 
má cenu si tenhle dokument pořídit. Je totiž úplně jiný než o hodně let starší bratříček „Untold Story“, 
který běžel v TV i v České republice s titulky. Untold Story byl klasický životopis pro všechny, kteří se 
chtěli dovědět, kdo že to vlastně Freddie Mercury je (existuje vůbec nějaký ďábel, který by to nevě-
děl?). The Great Pretender je už spíše pro zasvěcenější fanoušky, kteří se chtějí pokochat pohledem na 
svého „miláčka“, jak například tančí s baletem.

Společně s dokumentem vyšla i stejnojnemá kniha fotografií. Na svědomí jí má Richard Gray - fotograf 
a designer, který v minulosti fotografoval Queen a podílel se na obalech jejich alb. Doprovodný text 
napsal bristký novinář Sean O’Hagan.

Maďarská rapsodie 

V měsíc Freddieho smrti vyšel jediný počin, týkající se přímo Queen 
– vystoupení z Budapešti. Tento koncertní film se objevil poprvé na 
videokazetě r. 1987. Pod názvem Hungarian Rhapsody vyšel nyní na 
DVD i Blue – ray (CD jsou k dostání pouze v rámci boxu). Pouze audio 
záznam je kompletní. Film jako takový je zkrácený a obsahuje i jed-
notlivé portréty členů Queen a jejich pobytu v Budapešti. Vše bylo 
zrestaurováno, a protože koncert byl natočen na filmový materiál 
(na rozdíl např. od Wembley v tomtéž roce), byl celosvětově znovu 
promítán v kině. Pro bonus se sáhlo k materiálům z dokumentární 
VHS Magic Years, která se na rozdíl od Budapešti své reedice zatím 
nedočkala. 

Recenze
Hungarian Rhapsody jistě stálo za vydání na Blue – ray, ale potíž je 
v tom, že roku 2011 vyšlo znovu na DVD Wembley a obě vystoupe-
ní pocházejí ze stejného turné a setlisty obou koncertů jsou téměř 
identické. Queen jsou tak jedna z mála hudebních skupin, které mají 
vydané téměř dva shodné koncerty z jednoho turné. Ano, v Buda-
pešti byla jiná atmosféra než ve Wembley. Její vydání mělo být ale 
načasováno lépe. Fanoušci si také stěžují na to, že nebyl získán celý 
původní video záznam (chybí např. Another One Bites The Dust). Ale-
spoň u mě nemůže kvalitní obraz i zvuk zabránit tomu dojmu, že je 
mi pořád servírováno to samé a že na trhu chybí jakékoli DVD s ži-
vým výstupem z let sedmdesátých. Kde nemá Freddie knír, je tabu. 
Škoda… Snad už příště.

Queen, sex a rock‘n‘roll podle Rattyho

(Luděk H. Havel) Knih a publikací o skupině Queen stále přibývá a ně-
které z nich si najdou cestu i na české knižní pulty. Koncem roku 2012 
přišlo nakladatelství a vydavatelství Volvox Globator z knihou Petera 
Hince Queen. Neznámá historie, kterého mnozí fanoušci budou znát 
spíše pod přezdívkou „Ratty“. Bedňák Freddieho Mercuryho a Johna 
Decona a později šéf bedňáků skupiny Queen měl to štěstí, že byl 
u  toho takřka od začátku až do konce. Jeho vzpomínky pokrývají 
dobu od koncertů s Mott The Hoople (od nichž přešel ke Queen) až 
po koncert v Knebworthu v roce 1986. Ale nebyl jen na koncertech, 
ale i ve studiích během nahrávání (většinou to byla hrozná nuda!), 
poznal natáčení videoklipů, cestoval po celém světě (vlaky, loděmi, 
letadly, autobusy, kamiony a auty) a zažil nejeden večírek. Přestože 
je kniha poměrně čtivým záznamem poněkud nahodile seřazených 
vzpomínek na léta strávená po boku kapely Queen, je jejím hlavním 
hrdinou právě Peter Hince… a pochopitelně také alkohol, sex, dro-
gy, sex, pohlavní nemoci a rock‘n‘roll. A sex.

Kniha textů, kde texty nejsou to hlavní

(Karel Lehner) Počin archivářů skupiny Queen Grega Brookse a Ga-
ryho Taylora The Complete Illustrated Lyrics není přínosný ani tak 
svým obsahem, kompletní texty skladeb najdete na internetu bě-
hem pár sekund, ale především svým zpracováním. Na téměř čtyř 
stovkách stran najdete mnoho krásných velkých fotografií ze všech 
etap Queen a především velmi zajímavé a doposud nezveřejněné 
archivní relikvie - rukopisy samotných textů. Máme tak před sebou 
ucelenou textovou práci Queen, ale vidíme i jak vznikala, mnohdy 
i s původními škrty a změnami. Tato publikace, narozdíl od většiny 
toho, co Queen v poslední době vydali, je určena pouze skalním 
fanouškům. Jenom skalní jí dokáží ocenit a tak nezbývá než vám jí 
vřele doporučit. ■
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„V uplynulém období jsme trochu bilancovali 
a bylo úžasné se podívat na všechno, čeho jsme 
za 40 let dosáhli, “ vysvětluje Roger Taylor 
v rozhovoru, který poskytl v červenci 2012 
britskému magazínu Rhythm, speciálnímu 
časopisu pro všechny bubeníky a jejich 
fanoušky.  „Ale ještě není všemu konec, další 
věci určitě přijdou a já jsem připraven znovu 
vyrazit ven a hrát živě…“, dodává.

Rok 2011 pro Vás musel být skvělým rokem, 
když byl 40. výročím založení skupiny.
To opravdu byl a je až neuvěřitelné, že už je to 40 let. 
Kromě speciálních počinů, jakým byla výstava “Storm-
troopers In Stilettos“, jsme remastrovali všechna stu-
diová alba a také jsme měli tolik štěstí, že jsme obdr-
želi spoustu cen, což je opravdu skvělé – samozřejmě. 
Je velmi hezké být v této životní fázi a necítit se úpl-
ně mimo. Ale vážně -  je super, že naše hudba prošla 
testem času. A naše výročí nám přineslo příležitost 
ohlédnout se zpět a oslavit to.  Ani v nejmenším nás 
nenapadlo, že i po takové době se naše hudba bude 
hrát a bude tak oblíbená. Je to úžasný pocit a jsem na 
to velmi hrdý.

Jaké to bylo, procházet všechna ta dřívější 
alba tak detailně?
Zapomněl jsem, jak moc práce jsme do nich vložili 

a při remastrování  můj respekt vůči kapele vzrostl – 
k tomu, co jsme udělali a jak jsme společně pracovali. 
Když jsi součástí toho stroje, nevidíš to a nedokážeš to 
ocenit. Ale s odstupem času na to získáš úplně jiný po-
hled, skoro jako bys to viděl zvenčí. 

Skupina byla v začátcích velice plodná, že?
Hlavně Freddie – v  raném období byl jako fontána 
a nápady z  něj jen tryskaly… Také jejich kvalita byla 
úžasná, plně se položil do psaní a do naší tvorby. Po-
každé, když se na to podívám zpětně a myslím na něj, 
můj respekt a obdiv k  němu ještě víc roste. Byl ještě 
lepší, než jsme si mysleli – a to jsme si mysleli, že byl 
sakra hodně dobrý!

Plánuješ znovu vyrazit na turné, abys pod-
pořil svou novou sólovou desku. Můžeš nám 
o tom něco říct?
Dělám na tom už čtvrtým rokem a konečně tomu dá-
vám finální podobu. Jak bych to popsal? Asi jako bych 
dospěl a snažil se všechno rekapitulovat... Určitě bu-
dete potřebovat dost široký záběr, aby se vám všech-
no líbilo, protože je to neuvěřitelně rozmanité. Jsou 
tam různé písně od čistě rokenrolových přes balady 
až k tanečním kouskům. Byla opravdu zábava na tom 
pracovat a bude to vlastně moje první sólová deska po 
čtrnácti letech.

Nemůžu se 
dočkat, až zase 
vyjedu na turné!
■ překlad Petr Miklas
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Tvé vysoké vokálové party byly, jak známo, 
důležitou součástí zvuku Queen, ale jak se 
z tebe vůbec stal zpívající bubeník?
Bylo to čistě náhodou. Jednu z mých prvních skupin 
opustil zpěvák krátce před tím, než jsme měli koncer-
tovat, takže jsem neměl jinou možnost, než tam jít 
a začít zpívat. Bicí jsme dali dopředu a já jsem do toho 
prostě šel… Je těžké zvládnout obě věci a byl to do-
cela skok, ale naštěstí jsem se rychle učil. Opravdová 
výzva byla, to udýchat, což je úplně jiná liga.

Fun InSpace, tvé první sólové album, bylo 
vydáno v roce 1981. Co tě původně přimělo 
k tomu, abys vystoupil z bubliny Queen?
Mé psaní písní se vyvíjelo skokově, protože v  mých 
prvních skupinách jsme hráli pouze převzaté věci… 
Začít psát bylo hodně těžké, ale pak se to rychle stalo 
mou součástí. Když jsem dělal Fun In Space, psal jsem 
už písně pro Queen, ale prostě jsem měl chuť udělat 
něco mimo Queen, kde jsem mohl udělat všechna 
rozhodnutí sám. Přestože jsem vždycky bral pozitivně 
fakt, že jsem součástí skupiny – mohli jsme se sem tam 
pohádat, ale vždycky z těch hádek vyšel dobrý výsle-
dek – zároveň jsem si užíval pracovat sám. Zodpovídáš 
jenom sám sobě a výsledek mnohem více reprezentu-
je tebe jako individualitu. Ni-
kdy jsem nebyl autorem, kte-
rý se tlačí do nápadů – čekal 
jsem, až přijdou samy. A tahle 
nová deska je takové malé na-
hromadění materiálu.

I když ti tvé první sku-
piny nedaly možnost 
rozvíjet tvé psaní písní, 
nabídly ti možnost hrát 
různé rozmanité hudeb-
ní styly…
Absolutně. A byla to skvělá zkušenost, protože ses při 
tom hodně naučil, aniž by sis to uvědomoval. Hráli 
jsme po klubech, hospodách, kulturácích a diskoté-
kách – hráli jsme úplně všechno – a také jsme plnili 
přání publika, což znamenalo, že jsme museli být 
schopni se otočit na pětníku. Beatles jsou toho skvě-
lým příkladem, protože hráli tolik let v Hamburku po 
nocích spoustu hodin hudbu někoho jiného… Dál 
se nedostali, dokud nezačali pracovat na svém prv-
ním albu, kde konečně mohli hrát své vlastní písně 
– a přesně to se stalo i mě. Možnost psát tam prostě 
dříve nebyla.

V minulosti jsi hrál na většinu nástrojů svých 
sólových alb. Je tomu tak i u nastávajího?
Je tam pár mých starých kamarádů, třeba Jason Faloon 
a Spike Edney, se kterými jsem v  průběhu let hodně 
pracoval. Ale ano, většinou jsem si nahrál všechno 
sám. Jednu píseň jsem udělal se svým synem Rufusem 
a možná tam dáme i živě nahranou píseň, kterou jsem 
nahrál s Jeffem Beckem.

Rufus, který je sám o sobě skvělým bube-
níkem, nedávno dokončil turné s  muziká-
lem We Will Rock You a v roce 2011 také hrál 
s  Kerry Ellis a Brianem Mayem na turné An-
thems…
Je to srandovní, protože jsem ho nikdy do bicích ne-
tlačil – je prostě přirozený, s opravdovou sílou a tech-
nikou. Uvedl se velmi dobře s Kerry Ellis a na turné We 
Will Rock You si prošel opravdovou školou. Hraní každý 
večer s takovou produkcí tě naučí disciplíně a základní 
průpravě, protože jsi součástí týmu. Opravdu tam mu-
síš být a nesmíš nikoho zklamat. Rufusovi je teprve 20, 
ale z téhle zkušenosti se opravdu hodně naučil. Jsem 
na něj i jeho úspěchy hodně hrdý.

Vraťme se zase zpátky k začátkům – jak došlo 
k tomu, že sis vybral paličky?
No, vlastně mým prvním nástrojem bylo ukulele, na 
které jsem, abych řekl pravdu, vůbec neuměl hrát. Bylo 
mi osm, když jsem založil svou první skupinu, se kte-
rou jsme ve škole hráli skifflové písně Lonnieho Done-
gana… S bicími jsem přišel někdy, když mi bylo okolo 
12 a zjistil jsem, že je to něco, co bych mohl dělat. To, 
že chci být bubeníkem, jsem věděl od chvíle, kdy jsem 
slyšel v rádiu „Rock Around The Clock“ od Billa Haleye 

And His Comets. Brzy poté 
jsem objevil Little Richarda… 
No a tomu nejde odolat, že? 
S  pomocí mého táty jsem 
nakonec dal dohromady bicí 
soupravu, když jsme sháněli 
každý kus zvlášť. Byla velmi 
levná a měla jen jeden činel – 
byl jím malý 8” Avedis Zildjian 
splash z druhé ruky…

Ale na to, aby sis ten či-
nel mohl koupit, jsi musel dlouho šetřit, ne?
To jo a stálo mě to osm babek! Na dlouhou dobu to 
byl můj jediný činel a hodně rychle jsem se naučil hrát 
pouze s osmipalcem. Trvalo docela dlouho, než jsem si 
mohl dovolit kvalitní činely a za ty roky jsem jich použil 
hodně, ale na Zildjianech je prostě něco extra.  Když 
jsem vyrůstal, měl jsem zároveň pouze jeden buben 
a  jeden činel, což byla vlastně výborná škola, proto-
že se naučíš, jak každá část pracuje, k  čemu je a jak 
z ní dostat to nejlepší. Silně věřím v používání každé 
součásti soupravy, dokonce i těch částí, na které by tě 
hned nenapadlo hrát – jako lemy.

Když jsi byl mladý bubeník, snil jsi, že budeš 
vlastnit bicí soupravu Ludwig Silver Sparkle, 
je to tak?
Brian Bennett z The Shadows měl tu nekrásnější sou-
pravu Ludwig Silver Sparkle a tu jsem chtěl… Vždycky 
jsem snil o tom, že bych na ni hrál, takže od chvíle, co 
jsem podepsal smlouvu, jsem je měl všude. Dneska 
používám Drum Workshop, což jsou skvělé bicí, ale po-
řád mám své staré Ludwigy a australské bicí Sleishman 
– mají úplně neuvěřitelně skvělý 26“ dupák. Legrační 

„S tátou jsme dali 
dohromady mou první 

bicí soupravu. Měla 
jen jeden činel.“
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je, že jsem nikdy bicí nesbíral, kromě mých vlastních. 
Ale sbírám kytary – mám několik krásných starých 
Fenderek a pár velmi pěkných Gretschek – na stěně se 
vyjímají opravdu skvěle.

Během své kariéry jsi byl inspirací pro mnoho 
bubeníků, ale kdo nejvíce ovlivnil tebe?
John Bonham byl čistý rocker, byl tím, kdo udával 
směr. Další, kdo mě hodně ovlivnil, byl Keith Moon – 
byl prostě úžasný a podle mě zněly jeho bicí jako jedny 
z nejlepších vůbec. Taky Mitch Mitchell hrozně se mi 
líbí, jak dokáže spojit dohromady jazzové a rockové 
vlivy. Taky obdivuji jeho zručnost a vynalézavost. My-
slím, že je dodnes nedoceněným bubeníkem. Teď rád 
poslouchám Louie Bellsona, Buddy Riche a Gene Kru-
pu… Jsou to skvělí bubenící, prostě fantastičtí – a  já 
sám taky rád hraju trochu jazz. Nemusíš do toho tak 
mlátit a podle mě je celá ta technika hraní uspokojivá.

Jako samouk sis našel svůj hodně výrazný 
styl. Výsledkem toho je, že jsi bubeníkem, 
který je vždy označován za okamžitě rozpo-
znatelného…
Lichotí mi, že to lidé říkají. Řekl bych, že v sobě to tem-
po máš nebo nemáš. A u mě se zdá, že jsem měl zruč-
nost a správný druh zápěstí. A zápěstí jsou hodně dů-

ležitá, protože z nich vychází to klepnutí. Učil jsem se 
sám, opravdu jen z toho, co jsem slyšel na mých oblí-
bených nahrávkách. A z té mísy, kde se všechny ty roz-
dílné styly smíchaly, jsem si vytáhnul svůj vlastní styl.

Další nedílnou součástí rovnice vždycky byl 
silný zvuk bubnu, který máš tolik rád…
Ten silný zvuk byl pro mě vždy hodně, hodně důležitý 
a je důvodem, proč jsem nikdy nebyl úplně spokojen 
s naším prvním albem, Queen. Nenechali bicí pořádně 
zpívat a zvuk byl přesně takový, jaký jsem ho nechtěl – 
hodně umrtvený. Mám rád, když mé bicí zní přirozeně, 
ale v té době bylo umrtvování hodně v módě, hlavně 
u Tridentu, kde jsme nahrávali. Takový zvuk je pro ur-
čité věci dobrý, ale není to, co jsem chtěl. Mnohem 
spokojenější jsem se zvukem mých bicích na našem 
druhém a třetím albu.

Co bys dal jako nejlepší radu mladým bube-
níkům, kteří sní o tom, že by šli ve tvých sto-
pách?
Řekl bych, že nejdůležitější věc, kterou bubeník může 
udělat, je hrát pro píseň… Být si vědom celé písně, 
nejen té části pro bicí, ale i toho, jak bicí zapadají do 
celku. Vím, že to zní trochu divně, když řeknu hrej pí-
seň, nejen svou část, ale myslím, že jsme všichni trochu 
vinni tím, že se chceme předvést hned, jak začneme 

poprvé hrát a začneme tam cpát moc výplně.  Asi to 
trochu dělám pořád, ale méně je někdy více. Dva bu-
beníci, o kterých si myslím, že jsou výborní v hraní pro 
píseň, jsou Mitch Mitchell a Dominic Howardz Muse. 

I když jsi vždycky měl cíl být v  kapele, když 
jsi poprvé opustil Cornwall a ten vyměnil za 
Londýn, bylo to kvůli studiu zubařiny, že?
Nebyl jsem přirozeným studentem, jednoduše proto, 
že mě nezajímala spousta předmětů, které jsem měl 
studovat. Mou vášní bylo umění, ale to bylo na mé 
škole odsuzováno, tak jsem se dal na vědu, ze které 
jsem většinu nenáviděl! I když jsem odešel do Londý-
na, abych získal titul, nikdy jsem nechtěl být zubařem, 
chtěl jsem dělat hudbu.

Brzy poté, co jsi přijel do Londýna, ses ozval 
na inzerát, kde hledali bubeníka. A to byl mo-
ment, kdy jsi poznal Briana Maye…
Okamžitě jsme si padli do oka. Měli jsme stejné hrdiny, 
stejné hudební vlivy. A když jsem ho slyšel hrát, poznal 
jsem ten jeho unikátní styl. Nikdy jsem neslyšel nikoho 
s tak krásným, jemným a melodickým vibrato stylem. 
A k tomu měl i ten svůj silný zvuk. Takže v hudbě jsme 
k sobě okamžitě přirozeně zapadli a taky jsme spolu 
hodně dobře vycházeli. 

Poté, co jsi se přidal k Brianově bluesrockové 
skupině Smile, jsi měl první příležitost nahrá-
vat v profesionálním studiu. Jaké to bylo?
Bylo to velmi zajímavé a také velmi odhalující, protože 
to bylo poprvé, co jsem pořádně slyšel svůj hlas. Když 
zpíváš, myslíš si, že zpíváš melodicky. Pak, když si to 
pustíš, slyšíš ty nesrovnalosti a to je docela šok. A také 
to hraní – museli jsme se učit rychle, když jsme se do 
toho studia dostali.

První dvě alba Queen a Queen II. byla úspěš-
ná ve Velké Británii, ale bylo to až vaše třetí 
album, Sheer Heart Attack, po kterém si vás 
všimnul zbytek světa…
Sheer Heart Attack bylo začátkem neobyčejného běhu 
a když se na to podívám zpětně, je tam spousta skvě-
lých momentů… Všechno to byla zábava – spousta 
zábavy.
Od neuvěřitelných turné po Jižní Americe, přes ne-
konečné arény v  USA po všechny ty skvělé koncerty 
v Evropě. Byl to nejúžasnější způsob, jak poznat svět, 
bylo to jako být v nějaké bublině. V průběhu toho jsme 
ztratili kontakt se spoustou přátel, ale bylo sakra dobré 
být v takové bublině! Je to taky srandovní, protože se 
to v té době nezdálo tak rychlé, ale turné a alba přišla 
strašně rychle…

„Ve Freddiem jsme měli frontmana,
který mohl vládnout světu - nebál se ničeho!“

Přes všechny problémy jste zůstali neuvě-
řitelně silně jednotní, že?
Všechno, co jsme dělali, jsme dělali jako skupina. 
Byli jsme skutečně jednotní a fungovala tam oprav-
dová demokracie. A to si myslím, že je část tajem-
ství našeho úspěchu. Hudebně mezi námi fungo-
vala úžasná chemie a i lidsky jsme spolu většinu 
času vycházeli dobře. Samozřejmě, že jsme měli 
své rozdíly, ale drželi jsme spolu – dokonce i když 
jsme byli přitlačeni ke zdi a museli čelit výmyslům 
bulvárních novinářů… A ve Freddiem jsme samo-
zřejmě měli frontmana, který mohl vládnout světu 
– nebál se ničeho!

Nikdo, kdo viděl vaše vystoupení na Live 
Aid, na to nikdy nezapomene…
To je opravdový vrchol. Pamatuju si, že jsme byli 
všichni docela nervózní, ale prostě jsme sklonili hla-
vy a šli na to. Zvuk na pódiu byl hrozný, ale věděli 
jsme, že vpředu máme skvělého zvukového tech-
nika a všechno ten den bylo fantastické – počasí, 
publikum, celková atmosféra a taky fakt, že hudba 
dělá něco dobrého v pěkně shnilém světě. Live Aid 
ověřil rock´n´roll a sílu hudby.

Když hráli v  roce 2007 na Live Earth Foo 
Fighters, Taylor Hawkins mi říkal, že použili 
vaše vystoupení z Live Aid jako vzor…
Je to srandovní, protože každý říkal, že jsme na Live 
Aid museli hodně zkoušet, ale my jsme moc ne-
zkoušeli. Měli jsme asi tři krátké zkoušky, ale oprav-
du jsme o tom přemýšleli a rozhodli se dostat šest 
písní do sedmnácti minut. Samozřejmě, že jsme 
zkoušeli, ale ne do nekonečna ani pracně, protože 
bychom ztratili spontánnost. Byl to opravdu skvělý 
den – něco, co nám nikdo nemůže vzít  - a myslím, 
že nám to dalo i nový život jako skupině.
Když už jsme se dostali k  Live Earth, podle mě to 
tam Foo Fighters ovládli. My je máme moc rádi, 
i celý jejich přístup a vždycky o nás mluví moc pěk-
ně. Měli obrovský úspěch, jsem z nich nadšený, ale  
při tom zůstali nohama na zemi.  Jsou skvělá živá 
skupina – jedna z nejlepších.

Ty a Taylor Hawkins jste velcí kámoši. S Bri-
anem jste hostovali na jeho albu a  ty jsi 
taky hrál na jejich prvním koncertě v  Bri-
tánii…
Všechno to byla skvělá zábava. Je skvělé pozorovat 
Taylora, jak roste jako autor písní a dělá své vlastní 
věci mimo Foo Fighters. Je to prostě výborný bube-
ník, kterého je radost pozorovat. Prostě mě odrov-
nává!

Hraní živě bylo pro Tebe vždy velmi důle-
žité, ale když jste vyjeli zase na turné jako 
Queen, jak jste přišli k rozhodnutí, že Paul 
Rodgers bude nejlepším mužem na post 
zpěváka?
Paul byl zpěvák, kterého jsme měli rádi a obdivovali 

– hlavně Freddie. Je jeden z největších – hlavně na poli 
blues a jeho hlas je hodně přirozený a oslnivý. Nejdřív 
spolu něco udělali s Brianem a pak jsme ho požádali, 
aby s námi vystoupil, když jsme byli uvedeni do Britské 
Hall Of Fame. Byla to skvělá zábava a rozhodli jsme se 
udělat toho víc. Pro mě bylo hraní živě vždycky neju-
spokojivější  a nejdůležitější částí celého toho hudeb-
ního života. Opravdu se tomu nic nevyrovná – nemůžu 
se dočkat, až zase vyjedu… ■

rozhovor
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Písně za doprovodu akustické kytary, intim-
ní a přátelská atmosféra při svitu svíček. Tak 
vypadalo zatím poslední turné Briana Maye 
se zpěvačkou Kerry Ellis, které v předvánoč-
ní listopadové době loňského roku navštívi-
lo celkem jedenáct míst v  Anglii. Akusticky 
upravené rockové písně a balady se rozezní-
valy v  nezvyklých prostorách kostelů, diva-
del a městských radnic. 

Akusticky laděné koncerty The Born Free Tour  vznik-
ly především na podporu celosvětové organizace 
The Born Free Foundation, která se zabývá záchra-
nou ohrožených živočišných druhů a specializuje se 
převážně na lví populaci v   Africe. Za rozhodnutím 
uspořádat tyto koncerty stála osobní návštěva Briana 
a Kerry v záchranném centru v Shamwari v jižní Afri-
ce, kam byli pozváni samotnou Virginií McKenna, he-
rečkou a zakladatelkou této organizace. Brian a Kerry 
se rozhodli organizaci podpořit nejen materiálně, ale 
také hudebně. 

Za příběhem lvice Elsy

Vybrali si k  tomu titulní píseň ze stejnojmenného fil-
mu natočeného v roce 1966 podle knížky Joy Adam-
sové „Born Free“ (Lvice Elsa). Autorem původní hudby 
k této oscarové písni je John Barry (napsal také hudbu 
k filmům Tanec s vlky, Půlnoční kovboj aj.) a autorem 
textu Don Black (který často s Barrym spolupracoval). 
Ten také speciálně upravil její slova pro Briana a Ke-

rry. Děj filmu vypráví autobiografický příběh o životě 
manželů Joy Adamsové a George Adamsona v Africe 
a jejich práci se zvířaty v Keni a především o výchově 
lvice Elsy a jejím návratu do divočiny. Jejich role ztvár-
nili herci (také manželé) Virginia McKenna (jako Joy) 
a Bill Travers (jako George). Zajímavostí je, že po nato-
čení filmu byli životem zvířat v divočině tak ovlivněni, 
že v  roce 1984 dali vzniknout celosvětové organizaci 
Born Free, která se zabývá ochranou divokých zvířat 
a jejich návratem do přírody po celém světě. Logem 
organizace je lev, nebo spíše lvice, která se podobá 
právě lvici Else. Mezi ty, kdo organizaci podporují, patří 
i mnoho známých osobností, např. Bryan Adams. 

Born Free

Brian a Kerry nahráli píseň Born Free v akustické i ve 
více rockové podobě. Na singlu (vydaném pouze v di-
gitální podobě) se pak objevily obě verze a ty byly 
ještě doplněny videoklipem. Na videu jsou záběry 
z návštěvy Briana a Kerry v záchranném centru v Sha-
mwari, kde se setkali také s Virginií McKenna. Vydání 
singlu bylo naplánováno na 5. listopadu 2012, což byl 
také termín prvního akustického koncertu Born Free 
Tour v Apexu. Celkový výtěžek z prodeje tohoto singlu 
bude věnován organizaci The Born Free Foundation.
„Snažili jsme se k této kultovní písni přistupovat s respek-
tem. Měli jsme štěstí, že sám autor textu Don Black pro 
nás upravil její slova tak, abychom mohli vnést také svůj 
osobní prvek do této úžasné a dojemné písně.“, řekl Brian 
May.  

■ Lucie Halamíková

Akusticky a při svíčkách

Setlist akusticky „obnažených“ koncertů Briana a Kerry 
obsahoval celkem třiadvacet písní, které společně vy-
brali jednoduše proto, že se jim líbily. V této netradiční 
podobě zde zazněly i opravdové rockové skladby. Bě-
hem celého koncertu zavládla mezi Brianem, Kerry a 
diváky přátelsky uvolněná atmosféra.  
1) Born Free: autory písně jsou John Barry & Don Black. 
Píseň napsaná pro stejnojmenný oskarový film z roku 
1966 o lvici Elze.
2) I Loved A Butterfly: píseň od Briana pocházející ze 
spolupráce mezi Queen & Paulem Rogersem.
3) I Who Have Nothing: tuto píseň Brian a Kerry poprvé 
uvedli na letošním hudebním festivalu v San Remu. 
Tehdy ještě společně s Irene Fornaciari, dcerou ital-
ského zpěváka Zucchera. Pro Born Free tour byla píseň 
upravena do akustické podoby.
4) Dust In The Wind: píseň z Kansasu
5) Cosi Celeste: napsaná Zuccherem a upravená Bri-
anem a Kerry na milostnou píseň.
6) Somebody To Love: známý hit Queen, ve kterém se 
hlavního pěveckého partu ujal Brian a Kerry se přidává 
později společně s obecenstvem.
7) Nothing Really Has Changed: píseň napsaná Virgi-
niou McKenna, zakladatelkou The Born Free Foundati-
on. Jednoduchá ale krásná píseň, ve které Brian dopro-
vází Kerry hrou na stříbrnou verzi Red Special.
8) Life Is Real: na plátně se objevuje Freddie.
9) The Way We Were: pochází od Marvina Hamlische 

a  slavnou se tato píseň stala v podání Barbary Strei-
sand. Projekční plátno bylo tentokrát použito k pro-
mítání fotografií Briana a Kerry z doby, když byli oba 
mladší „the way they were“.
10) ´39: píseň od Briana a také zpívaná Brianem.
11) Since You´ve Been Gone
12) Something: Brianova pocta Georgu Harrisonovi 
(Beatles) s úpravou jeho písně z roku 1969
13) Love Of My Life
14) I Am Not That Girl: muzikálová píseň, při které Brian 
nechává Kerry samotnou na jevišti
15) No-One But You: Brian zpět na jevišti a společně 
s Kerry zpívá tuto píseň Queen. Jde o vůbec první spo-
lečné uvedení této písně Brianem a Kerry.
16) Last Horizon
17) Tie Your Mother Down
18) I Can´t Be Your Friend: napsaná Brianem a textařem 
Donem Blackem, původně pro Kerry a její album „The 
Anthems“
19) Knockin’ On Heaven’s Door
20) We Will Rock You: publikum je vyzváno Brianem, 
aby „vyzkoušelo podlahu dupáním“. Ač se tato vý-
zva může zdát podivná, není tomu tak pro fanoušky 
Queen... Unikátní živá akustická verze této písně se 
zvuky dupání nohou a tleskání rukou všech zůčastně-
ných přivedla Briana ke konstatování, že to je nejůžas-
nější živá verze písně, jak ji kdy slyšel!!
21) We Are The Champions
22) Born Free
23) Crazy Little Thing Called Love ■

reportáž

Brian a KerryNa turné se lvy
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„Queen jsem začal objevovat kolem roku 1990.  
Tehdy jsem nahrával přes zabudovaný mikro-
fon v přenosném kazeťáčku zvuk z reproduk-
toru rádia nebo televizoru. Mezi moje první 
„úlovky“ patří Radio GaGa a I Want To Break 
Free. Skutečným fanouškem jsem se stal o tři 
roky později, když mi kamarád půjčil tehdy 
polskou originální kazetu Greatest Hits I. Tam 
mě dostala hned úvodní Bohemian Rhapsody. 
Zájem o skupinu ještě dovršil koncert z Wem-
bley, který jsem „náhodou“ shlédl v televizi. 
Píšu slovo náhodou v závorkách, protože si 
myslím, že se věci jen tak sami od sebe nedějí, 
ale vše je řízeno,“ říká Tomáš Lelek, fanoušek 
Queen, spolupracovník našeho fan clubu 
a autor busty Freddie Mercuryho.

Již od útlého dětství jsem se o populární hudbu velmi 
zajímal, a tak mě na první poslech zaujala odlišnost 
hudby Queen od všeho, co jsem znal. Po zhlédnutí 
koncertu ve Wembley, kdy jsem byl doslova přikován 
k malé obrazovce černobílého televizoru, jsem byl 
okouzlen, ale přesně jsem nevěděl čím. Po letech vím, 
že to je jakési kouzlo, které spojení těchto čtyř osob-
ností vytváří. Je tam plno energie, citu, chuti do života 
a skvělé pěvecké a hráčské výkony.  Navíc co píseň, to 
originál a spousta hudebních nápadů, které se během 
jedné skladby mění. Velký podíl na tom má samozřej-
mě Freddie, který vše dělá s ohromným nasazením 
a opravdovostí, ať už zpívá ve studiu nebo vystupuje 

na koncertech. To vše ve mně probouzí obrazotvor-
nost a docela silnou emocionální odezvu. Mnohdy si 
s chutí od srdce zazpívám s Freddiem.
O Freddieho smrti jsem se dozvěděl z pořadu Rhyt-
mic od Miro Žbirky, když byla v hitparádách The Show 
Must Go On.  Miro tehdy povídal něco ve smyslu: „Král 
je mrtev, plačte“. Po několika dnech se mi to rozleželo, 
a když jsem si opakovaně pouštěl The Show Must Go 
On, tak jsem skutečně cítil velkou lítost a ztrátu toho 
člověka s tak neobyčejným hlasem a samovolně jsem 
udělal to, co říkal Miro.

LP zní autenticky

Mám všechna jejich alba na CD. Kupoval jsem je, když 
jsem byl na střední škole. Před třemi lety mě uchvátil 
zvuk gramofonu, protože hraje více přirozeně než CD 
a hudba jím reprodukovaná je blíže živému vystoupe-
ní. Sehnal jsem všechna studiová alba Queen na LP 
(nemám jen Made In Heaven). Dále mám na LP Greatest 
Hits I a II., Live Killers a Live Magic. Sbírám jen původní 
neremastrovaná vydání, kde Queen znějí autenticky, 
a není snížena dynamika nahrávky v rámci „loudness 
war“. Některé alba mám ve více licenčních vydáních – 
jugoslávské, indické, americké, německé, holandské, 
anglické, české ale i japonské. Ta japonská jsou rarity 
a mám na nich A Night at the Opera a The Game.  Vedle 
toho mám spoustu knih o Queen a nějaká DVD s kon-
certy.

Ve sklepě mám Freddieho
■ Tomáš Lelek, připravila Lucie Halamíková

fa
ns

Tomáš Lelek (*1980), Pardubice
Fanouškem od: 1993
Oblíbené songy: A Kind Of Magic, It‘s a Hard Life, 
Hammer To Fall
Oblíbená alba: A Kind Of Magic,  Sheer Heart Attack
Oblíbený člen Queen: Freddie
Ostatní oblíbení muzikanti:  Dire Straits, Pink Floyd, Eric 
Clapton, Mike Oldfield, Beatles, Michal Pavlíček ad.
Jiné zájmy než Queen: dcerka, sochaření, psaní básní, 
aforismů, hudebních textů, recenzí hifi-přístrojů, zpěv ad.

Zhmotnit Freddieho bustou

Nápad vytvořit Freddieho sochu jsem 
dostal už asi ve čtrnácti letech, kdy jsem 
se o to pokusil podle jednoho plakátu 
z Bravíčka. Začal jsem obličejem a tam 
taky skončil. To se mi samozřejmě vůbec 
nepovedlo. Pak jsem to zkoušel v sedm-
nácti ze sádry ve formě těžítka na stůl. To 
se Freddiemu už trochu podobalo, ale jen 
náznakem. Třetí a poslední pokus nastal 
v roce 2011. Poprvé byla vystavena v tom-
též roce na Vzpomínce na Queen v Praze, 
kde ji viděla i Freddieho sestra Kashmira. 
Na radu Petera Freestonea jsem ji pak ještě 
přepracoval, aby byla Freddiemu co nejví-
ce podobná. „Ano, je to Freddie,“ prohlásil 
potom Peter, když ji po půl roce znovu 
uviděl. Finální podobu busty mohli spatřit návštěvníci 
výstavy o Freddieho díle a životě, kterou jsem uspořá-
dal v listopadu 2012 v Pardubicích.
Nápad na bustu vznikl v podstatě jako touha zhmotnit 
Freddieho, když už tu fyzicky není. Také mu tím vzdát 
hold a připomenout ho fanouškům nebo prostě jen 
lidem, kteří si Freddieho a skupinu Queen rádi občas 
poslechnou. Sochu jsem tvořil s přestávkami asi rok a 
půl po nocích. V té době jsem v osobním životě pro-

žíval velmi těžké období. Musel jsem se všemu, co se 
týká sochaření naučit. Dále musím říct, že sádra není 
ideální materiál pro samouka. Dnes jsem již zkušenější 
a všechny moje pokusy hodnotím jako inspiraci Fred-
diem k umělecké tvorbě. Tu podporoval a do zdárné-
ho konce hnal můj entusiasmus a Freddie, který se 
v momentech, kdy jsem to chtěl vážně vzdát, objevil 
najednou v televizi nečekaně na OH 2012 nebo pro-
stě zazněl z rádia, které 
jsem náhodou zaslechl, 
když jsem byl na obě-
dě nebo v obchodním 
domě.
Co bude s bustou dál 
nevím.  Zatím je na čest-
ném místě ve sklepě, 
kde mám dílnu. Alespoň 
tam nejsem sám, když 

tvořím nějaké poličky nebo skříňky... Ptal jsem se Pe-
tera Freestonea, zda by mohl najít prostor, kde sochu 
vystavit. Prý o tom popřemýšlí, tak uvidíme.

Freddie a já

Nejoblíbenějším členem Queen je pro mě bez váhání 
Freddie. Těžko to budu vysvětlovat, ale mám pocit, že 
máme docela dost společného. Myslím tím některé 
povahové rysy a za ta léta, co se o Queen zajímám si 
myslím, že jsem pochopil jeho složitou osobnost. To, 
že to byl velmi citlivý a křehký člověk, který se musel 
skrývat za různé pózy a kostýmy. Bohužel v jeho osob-
ním životě zažil mnoho zklamání a opravdu šťastný byl 
až s Jimem Huttonem v posledních šesti letech života, 
což je taková ironie osudu. Poté co jsem jej zkoumal na 
spoustě fotek a videích kvůli jeho bustě si také myslím, 
že dokážu ledacos vyčíst z jeho výrazů a gest. 
Největším darem pro Freddieho by bylo opravdové 
přátelství. Jistě měl spoustu známých a lidí, kteří se 
tvářili jako přátelé, čehož jen využívali. Takových přá-
tel, o jakých se zpívá ve skladbě Friends Will Be Friends 
by Freddie určitě potřeboval víc.

Univerzální jazyk hudby

Hudba Queen dosud nebyla překonána a velmi silně 
působí na emoce lidí, dává energii a pomáhá vytrhávat 
fanoušky z otupující každodenní šedi. Dává alespoň 
na chvíli zapomenout na starosti. Aniž byste museli 
plně rozumět slovům, dokážete cítit o čem to přibližně 
je, proto je hudba Queen oblíbená celosvětově a me-

zigeneračně – mluví totiž 
univerzálním jazykem. 
Některé skladby mi při-
náší pocit osobního štěs-
tí (Play The Game), ener-
gii a radost. Bude to asi 
znít jako klišé, ale když 
koukám na klipy, v nichž 
skupina hraje spolu, tak 
mám pocit, že „tady je 
svět ještě v pořádku“. ■
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Jako každý rok, tak i rok 2012 přinesl dvě que-
eňácké akce pořádané naším Fan Clubem.  Již 
tradiční Vzpomínku na Queen, a doufejme do 
budoucna i novou stálici, Český Queen kemp.  
V  následujících řádcích zavzpomínejme na 
tyto akce, ať díky vzpomínkám účinkujících, 
Vás fanoušků nebo těm našim jako pořada-
telů.

Počátkem roku se pomalu rozbíhají přípravy na Vzpo-
mínku na Queen. Jen pro Vaši představu to znamená, 
že si pár měsíců lámete hlavu tím, jak skloubit touhy 
a přání o tom, koho by jste rádi na akci pozvali a tím 
jak hluboko jen možné vytunelovat fanclubový účet. 
Ve výsledném konci jen doufáte, že se Vám tento kom-
promis alespoň trochu povedl. Pozváním hostů však 
náš queenovský rok teprve začíná – do Vzpomínky 
máme ještě dost času, blíží se čas léta a tím i čas pro 
3. český Queen kemp.

Queen kemp je tu

Letní setkání českých fanoušků Queen zaznamenává 
mnoho změn. Měníme lokalitu, hvězdárna Vsetín je 
tím místem zaslíbeným, kde spojíme astronomii (velká 
láska Briana Maye) s hudbou této nesmrtelné kapely. 
A  co jako bonbónek navíc? Očekáváme vzácného hos-
ta - Petera Freestonea, ne však v roli vypravěče a hosta 
na interview, ale jako skvělého kuchaře a nejlepšího 
parťáka pro Queen akci, kterého si člověk pořadatelský 
může jen přát. Závěr a hodnocení z akce zanecháme 
na Vás přítomných fanoušcích, ne jen, že pořadatelské 
jádro si toho moc nepamatuje, ale hlavně, že vy jste ty 
nejdůležitější aktéři našich akcí.
Tímto si za celý výkonný výbor dovoluji poděkovat, 

hvězdárně Vsetín za poskytnutí zázemí, Mirkovi Jed-
ličkovi za skvělou vizuální a astronomicky naučnou 
show, Lucce Halamíkové za její vystoupení, ale hlavně 
Peteru Freestonovi, za skvělé kuchařské umění, kterým 
jsme byli poctěni a za možnost ochutnání jeho báječ-
ných receptů a  Freddieho oblíbených jídel. A dále 
také Tomáši Jedličkovi – mistrovi šéfkuchaři, který byl 
nepostradatelným článkem kuchařského veledíla na 
kempu a to společně i s Milanem Šatníkem, který nám 
předvedl, že jeho doménou přeci jen není kuchyně, ale 
jeho muzikantský um.

Vzpomínka je tu

Je tu listopad – předešlé dny plné příprav finišují 
a probděné noci plné obav pomalu narůstají. Tombola 
nakoupena a připravena, shop domluven a zabalen 
k odvozu. Už jen, aby v pořádku dorazili hosté a ať ne-
nastanou žádné komplikace a problémy - „šou“ může 
začít.  Ve foyer přicházející návštěvníci mohou zhodno-
tit připravenou výstavu Jiřím Velochou na téma Queen 
a zpříjemnit si danou vernisáž sektem od našich hoste-
sek. Že jste na žádnou nenarazili? Pravda v posledních 
chvílích nastaly nenadálé problémy a obsluhy se mu-
sel ujmout sám náš předseda a že mu to šlo!!!
Na úvod maďarské papričky nejen fanoušky, ale i nás 
pěkně rozparádili a z výrazu chlapců, ze země maďar-
ské, je vidět, že se při vystoupení vyloženě baví. Co 
více si může pořadatel přát.
 
Dvorní archivář jejího veličenstva

Bylo pro nás poctou, když tento „obyčejný fanoušek“, 
autor knihy Queen Live, přijal naše pozvání do Prahy 
a o co milejší bylo, že zde oslaví i výročí svatby se svou 

ženou. Během své návštěvy nám 
tento anglický gentleman dovolil, 
tak trochu nahlédnout pod poklič-
ku v kuchyni jménem Queen. A kde, 
že se pomyslná kuchyň, nebo-li  
královský archiv nachází – u Briana 
doma. Kde, že? Ano čtete správně, 
tento nenápadný mužík pravidelně 
dojíždí do svého zaměstnání, do 
Brianova domu. „ Mým šéfem je Jim 
Beach, ale hlavní a závěrečné slo-
vo mají vždy Brian s  Rogerem. To je 
i odpověď na častou otázku ohledně 
vydání některých audio a video ma-
teriálů. Jsem schopen sestavit např. 
fanoušky požadovanou Antologii 
nebo připravit vydání některého kon-
certu, ale podmět vždy dávají členové 
kapely, to oni přicházejí a rozhodují 
toto vydáme toto ne.“ Na naši otázku 
ohledně opomíjení skalních fanoušků, které by jistě 
potěšilo vydání některých koncertů např. Hammer-
smith nebo Rainbow, zatímco pod hlavičkou Queen 
Productions vznikají spíše hitovky a nesmyslné výběry 
stylu Deep Cuts, Greg odpověděl: „Já nejsem, ten který 
rozhoduje. Bohužel pro fanoušky, prodejní trh je rozho-
dující. Pouhých 10% z prodeje spadá na bedra fanoušků, 
zbytek tvoří běžný komerční kupující, kterého láká typic-
ký Freddie na obale, s knírkem a žlutou bundou a s vybra-
nými hity hrající se v rádiích. Ale nyní se chystáme udělat 
výjimku – koncertní DVD Hammersmith .“

Hudba Queen křtěná plzeňským pivem

Tato kapela spíše hrající na západ od Prahy, ve své 
rodné Plzni a dále v krajinách země německé, byla pro 
Queen fanoušky na Vzpomínce novinkou.  Doufáme, 
že tento neokoukaný revival, svým vzhledem a  pro-
vedením hudby Queen ne zcela klasický, zanechal 
během svého prvního působení na této akci překva-
pivý dojem nejen na nás. „Vzpomínka byla oproti jiným 
koncertům emo-
tivnější, protože 
jsme hráli, pro 
opravdové fa-
noušky a proto 
se nám zdálo, že 
hrajeme na sku-
tečném koncertu 
Queen, v tom to 
bylo výjimečné,“ 
říká Filip Nová-
ček, zpěvák sku-
piny.  
Za 5 let existence 
odehrála skupi-
na Pilsen Queen 
Tribute Band na 
200 koncertů, 
a  to nejen v Če-

chách ale i v Rakousku, Švýcarsku 
nebo Německu, kde pravidelně vy-
stupuje na prestižním festivalu Gi-
ants of Cover. Kapelu tvoří zkušení 
muzikanti mající za sebou dlouho-
letá angažmá ve skupinách různého 
žánru. Aby vzdali hold Queen, začali 
spolu v létě roku 2007 hudebně 
spolupracovat Filip Nováček (zpěv), 
Michal Rajtmajer (kytara, vokál), Ro-
man Škala (klávesy), Martin Petrášek 
(basa, vokál) a Radek Vaník (bicí, 
vokál). „Název Pilsen Queen tribute 
band jsem vybral, protože jsem ne-
chtěl přímo parodovat původní ka-
pelu, ale hlavně přiblížit fenomenální 
hudbu této skupiny na živo. Snažím se 
o to nejen hlasově, i  když to není ni-
kde zmíněno všechny písně hrajeme v 
původních tóninách, ale částečně se 

snažím i vizuálně přiblížit Freddiemu. Postupně se totiž 
ukázalo, že lidé většinou chtějí vidět i tu vizuální strán-
ku kapely“, vysvětluje zpěvák. „Náš kytarista Michal 
Rajtmajer (hrající momentálně na repliku kytary ka-
pely Mettalica, pozn. redakce), zástává názor, že zvuku 
Briana Maye je velice těžké dosáhnout, protože to není 
jen otázka kytary (Red Special), aparátu, ale hlavně je to 
v prstech. Každopádně shodou okolností si nechá tento 
rok postavit legendární kytaru Red Special na míru.“

Pochvala ze zahraničí

Na Vzpomínku zavítala i jedna vzácná návštěva z USA. 
Fanynka Linda Hadrys Cohen, kterou známe z anglic-
kého setkání fanoušků přijala naše pozvání do Prahy 
a letu přes Atlantik rozhodně nelitovala: „Dle mého 
názoru je vaše Vzpomínka lepší než anglická. Ta sice trvá 
celý víkend a je tam hodně lidí, ale co vy dokážete nacpat 
do jednoho večera, je neuvěřitelné. Rozhodně jste největ-
ší Queen akcí společně s UK Convention, co jsem zažila. 
Jsem nadšená za rok přijedu znovu a zkusím s sebou vzít 

někoho z  našeho 
fan clubu v USA.“

Je prosinec a za-
tímco všichni 
šílí v  tempu vá-
nočních příprav, 
my odpočívá-
me. Avšak ne na 
dlouho, vždyť 
leden je tu za 
chvilku - a vše za-
čne nanovo. Po-
čínaje časopisem 
a  konče Vzpo-
mínkou. Děku-
jeme za přízeň 
a nashledanou 
v roce 2013. ■

Z fan clubového deníku ■ Marcela Hlinovská
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3. český
Queen kemp

8.-10.6.2012

hvězdárna Vsetín

Peter Freestone vařil ,
Lucka Halamíková hrála,

my jsme popíjeli ..

...víc si nepamatujeme :-) 

Vzpomínka
na Queen
24.11.2012

KD Mlejn , Praha

Greg Brooks gentlemansky 

hovořil , Maďaři zatopili 

pod kotlem a Plzeňáci nás 

přivedli k bodu varu...

...jó, dobrý mejdan!



Freddie‘s dinner
Nakrájejte rajčata, avokáda a mozarelu 
a položte je střídavě, lehce se překrývající 
na střed bílého talíř.  V nádobě na 
přípravu dresinku dobře rozšlehejte olej, 
ocet, med a hořčici. Nalijte trochu zálivky 
na připravený salát a dochuťte čerstvě 
mletým černým pepřem. Ozdobte 
snítkou čerstvých bazalkových lístků. 

Mozzarella Tricolore
pro 4 osoby, NE pro 35 !
4 střední rajčata (bez tvrdého středu) ,
2 dobře vyzrálá a oloupaná avokáda,
1 sýr mozzarella buffalo  (nakrájený na co 
nejslabší plátky) ,
čerstvá bazalka,
olivový olej (Extra virgin),
ocet, med , hořčice , sůl & pepř

Cottage Pie
2 lžíce oleje,

1 velká nakrájená cibule,
1 stroužek dobře nasekaného 

česneku,
1 kg mletého hovězího 

masa,
2 mrkve nakrájené 

na plátky ,
2 kostky hovězího 

vývaru,
1 čajová lžička su-

šených bylinek, 
½ litru vařící vody,

1 kg brambor 
(připravených pro 

přípravu kaše),
3 lžíce mléka ,

2 čajové lžičky másla,
sůl & pepř      

■ Peter Freestone, vařil Tomáš Jedlička

Poslední věcí, kterou kdy Freddieho domácnost uznávala, byla 
jakákoli potřeba zdravého jídla. Musím ale uznat, že Freddie 
tento chlazený salát miloval. Použijme jakékoli sezónní čerstvé 
ovoce (jablka, hrušky, nektarinky, pomeranče, hroznové víno, ana-
nas…), přidáme exotické ovoce, které je k dostání, např.: Starfruit 
(dobře vypadá, ale chuť má nevýraznou), Kiwi (dodává barvu, ač-
koli má mnoho vitamínu C, může být někdy i trpké), Mango (má 
dobrou chuť, pokud je dokonale zralé, ale může být složitější ho 
oloupat), Kumquats (obtížné, může být velmi trpké, ačkoli slupka 
bývá většinou sladší)

Do menšího hrnce dejte med, skořici, kardamom, citron, zázvo-
rový sirup a vodu. Přiveďte k mírnému varu, až se vytvoří lehký 
sirup. Zamíchejte, abyste se ujistili, že se med zcela rozpustil. 
Ponechte sirup stranou až do vychladnutí. Po úplném vychlad-
nutí ho smíchejte s jogurtem. Omyté čerstvé ovoce nakrájejte na 
menší kousky. Pokud je to potřeba, ovoce oloupejte. Ovocnou 
směs dejte do větší mísy a zalijte připraveným sirupem. Až do 

doby servírování ponechte 
salát v lednici.Fresh Fruit Salad

1 lžíce medu,
2 cm celé skořice,

1 zelený 
kardamom 

(lehce 
rozmač-

kaný),
1 citron 
(vymač-

kaný),
½ litru 

vody, 
zázvorový 

sirup na
dochucení,
čerstvý jogurt

Toto je ideální jídlo pro dlouhé zimní večery. Jeden z pokrmů, který měl Freddie stále rád v době, kdy 
jsem byl s ním. Konzumace byla jednoduchá, bylo to tzv. „televizní“ jídlo. V posledním roce Fred-

dieho života to bylo jídlo, které nebylo nutné žvýkat. Když byl Freddie tak nemocný, že i polykání 
mu způsobovalo velké potíže, Cottage Pie se stal věrným přítelem. 

Dejte olej do většího hrnce a pozvolna zahřívejte. Osmažte cibuli, česnek a mrkev až do změk-
nutí cibule. Přidejte mleté maso a orestujte ho. Pak přidejte bylinky a hovězí kostky s trochou 
vody. Vařte na mírném plameni nejméně hodinu ale i déle.
Oloupejte a nakrájejte brambory a dejte je do velkého hrnce s vodou. Uvařte je a poté slijte 

všechnu zbylou vodu. Brambory dejte zpět do hrnce a přidejte mléko, máslo, sůl a pepř. Elek-
trickým ručním šlehačem ušlehejte jemnou bramborovou kaši.

Masovou směs umístěte do pečící nádoby. Na tuto směs rozprostřete bramborovou kaši. Dejte 
dozlatova zapéct do trouby na 200 C asi na ½ až ¾ hodiny. Při podávání servírujte ze stejné nádoby.

 Tento pokrm by měl být servírován se zeleným hlávkovým zelím.

exkluzivně



druhém programu i diváci Československé televize. 
Cílem celé akce bylo vedle zábavy podpořit tehdejší 
poměrně malé povědomí o AIDS a zároveň pomoci vy-
brat prostředky na boj proti této zákeřné nemoci pro 
charitativní organizaci „The Mercury Phoenix Trust“. 
Navíc zde slavné rockové nebo popové hvězdy inter-
pretovaly vedle své tvorby, také písně skupiny Queen. 
Bylo tak možné slyšet první covery a živá provedení 
oblíbených skladeb, ve kterých sice hráli původní čle-
nové skupiny Queen, ale kde nezpíval Freddie. Jistě mi 
dáte za pravdu, že když slyšíte povedený cover, tak se 
vám srdce rozbuší a smysly zbystří. Výsledkem je pak 
prožitek srovnatelný s  originálem. Někteří interpre-
ti dokonce skladbu obohatí o nové emoční vyznění 
nebo jejímu obsahu dodají další rozměr. V první řadě 
si je potřeba uvědomit, že nemá jít o stoprocentní 
shodu s originálem. Pokud tento fakt přijmeme, jsme 
na správné cestě k pochopení snahy zpěváků „Tribute 
koncertu“. Přestaňte srovnávat, pojďte se bavit. Jedině 
tímto způsobem lze vzdát hold člověku a zpěváku, 
kterému bylo vyměřeno, aby zhruba 20 let vystupoval 
pod uměleckým jménem Freddie Mercury.

Freddie Mercury Tribute Concert
■ Tomáš Lelek

V roce 2012 to bylo dvacet let, co byl uspo-
řádán koncert na počest zpěváka skupiny 
Queen Freddieho Mercuryho, který 24. 11. 
1991 zemřel na AIDS. Tato nesmírná lidská 
i umělecká tragédie mohla posloužit alespoň 
jako varovně zdvižený prst a pomoc k chari-
tativním účelům.

Zbylí členové skupiny Queen se rozhodli uspořádat 
vzpomínkový koncert, který měl oslavit život jejich 
kamaráda a frontmana Freddie Mercuryho. Tento kon-
cert se odehrál na velikonoční pondělí 20. dubna roku 
1992 v Londýně na stadionu ve Wembley. V mnohém 
připomínal akci „Live Aid“, která se zde konala v  roce 
1985 a Freddie společně s Queen na ní zazářil jako svě-
tová hvězda.

Freddie Mercury Tribute Concert připomíná 
Live Aid

„Tribute koncert“ byl stejně jako „Live Aid“ vysílán 
v přímém přenosu, díky tomu jej mohli shlédnout na 

aneb i tragedie může posloužit dobré věci

Pachuť žalu nad smrtí Freddieho  - jeden 
z handicapů účinkujících

Okolo osmé hodiny večerní přišli zbývající tři členové 
skupiny Queen na obrovské podium s  postranními 
projekčními plátny a koncert zahájili krátkými pro-
slovy. Za zmínku stojí slova Rogera Taylora: „Brečte dle 
libosti.“ Je zřejmé, že rána, kterou způsobila Freddieho 
smrt je ještě čerstvá. Zpoza úsměvu profesionála je 
cítit potlačovaný smutek v  nitru. Byl to jeden z  han-
dicapů, se kterými musel bojovat nejeden účinkující 
tohoto koncertu.
První kapelou byla Mettalica s jejich tehdejšími velký-
mi hity. Srdce publika zjihlo až se skladbou Nothing 
Else Matters, jejíž obsah by se mohl vztahovat k Fred-
dieho životu. „Věř navždy tomu, kdo jsi a na tom ostat-
ním nezáleží“. 
Následuje první video 
s  ukázkami živých vystou-
pení Queen a klipů s  Fred-
diem. V  průběhu večera 
se Freddie objevuje ještě 
v  sestřihu videí na skladbu 
The Show Must Go On a jeho 
vokálních hrátkách s  pub-
likem. Freddie tedy spíše 
jeho dvojník byl také k  vi-
dění v  publiku. Vyzařoval 
z něj ale úplně odlišný druh 
osobnosti.

Skupina Extreme – šti-
ka ve vodách rockové 
hudby

Poté přišla smršť v  podobě 
směsi písní Queen, které 
zahrála skupina Extreme 
známá zejména svým hitem 
More Than Words. Směska 
Mustapha, Bohemian Rha-
psody, Keep Yourself Alive, I 
Want To Break Free, ukázala, 
jak silní jsou ve vokálních 
harmoniích. Hlavní zpěvák 
Nuno Bettencourt má energii a sílu v hlase, ale nesnaží 
se imitovat Freddieho. S lehkostí propluli i dalšími hity 
Queen, aniž by museli upravovat tóninu. Energické 
a sebevědomé vystoupení plné pohybu a vášně pro 
hudbu ukončili poslední frází z  Bohemian Rhapsody. 
Skupina Extreme podle slov Briana Maye nejlépe po-
chopila hudbu Queen a Freddieho. Podle emocí a hla-
sité odezvy publika se jim to povedlo na jedničku.

Rock není jen o kostýmech a pozérství

Za zmínku také stojí vystoupení tehdy oblíbených 
Guns ´n´ Roses, kteří předvedli svoje hity. Do drama-
turgie koncertu se velmi hodil remake skladby Boba 
Dylana s názvem Knocking On Heaven´s Door (Klepání 

na nebeskou bránu). Bohužel Axel Rose nezvládl čis-
tě zazpívat ani tuto poměrně nenáročnou skladbu. 
Z  jeho specifického podání výšek mu nepomohly se 
vylhat ani sličné vokalistky. I přes to Guns ´n´ Roses 
sklidili ovace publika.
Přišla Elizabeth Taylor – filmová představitelka slavné 
Kleopatry. Ve svém emocionálním projevu k publiku, 
které čítalo zhruba 72 000 lidí, varovala před tím, kolik 
osob se denně nakazí virem HIV. „Dejte si pozor, protože 
vy jste naše budoucnost“.
Na Hammer to Fall se dostavil zpěvák skupiny Extreme. 
Jeho energie se propojila se zbytkem skupiny Queen 
a z  jejich společného provedení se dostalo mnoho 
fanoušků do té správné atmosféry koncertu Queen. 
Spolu s tím, jak kroutil pánví opřený o Rogerovy bicí 
do hudby, přidává šoumenství a sexuální podtext. 

Opět to částečně připo-
mnělo Freddieho a jeho 
pózy plné  erotického pod-
textu. 

I mistr nemá někdy 
svůj den

Vzdát poctu Freddiemu při-
šel i Robert Plant - zpěvák 
legendárních Led Zeppe-
lin, která ovlivnila skupinu 
Queen v  počátcích jejich 
kariéry. Zazpíval původní 
skladbu Thank You (Děku-
ji), která v  tomto kontextu 
vyzněla jako symbolické 
poděkování Freddiemu. Ro-
bert Plant ještě interpreto-
val Crazy Little Thing Called 
Love, které dodal svým 
podáním charakter zeppe-
linovské Whole Lotta Love. 
Skladba Innuendo v  jistých 
momentech připomínala 
zeppelinovskou Kashmir. 
Zde bohužel jeho hlas se-
lhává a některé tóny mu 
zcela unikaly. Prý byl v  ten 

den zrovna hlasově indisponován a tak lze pochopit, 
že na jeho žádost nebyla skladba Innuendo uvedena 
na žádném záznamu z tohoto koncertu.

Skladby skvěle se hodící k životu Freddieho

Brian May zpívá za doprovodu kláves svůj tehdejší só-
lový hit Too Much Love Will Kill You (Příliš mnoho lás-
ky tě zabije). Zahrál na melancholickou notu publika 
a vlastně to je vzhledem k tomu, že se Freddie nakazil 
virem HIV ve svém milostném životě velmi trefná pí-
seň.
Přišly dvě vokalistky a Seal. Po úvodních tónech Who 
Wants to Live Forever na klávesy začíná Seal velmi klid-
ným hlasem. Jeho hlas zní silně a vyrovnaně a zároveň 

retro
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emocionálně. Seal zvládl tuto skladbu zazpívat s grácií 
a navíc velmi vkusně přenesl i její atmosféru.
Na I Want to Break Free přišla Lisa Stansfield s natáčka-
mi pod šátkem a v sexy oblečku. Během Brianova kyta-
rového sóla luxovala pódium. Skladbu svým projevem 
zjemnila a udělala z ní popovou záležitost pohupující 
se na vlnkách kláves.
Na koncertě také vystoupila Annie Lennox s Davidem 
Bowiem se skladbou Under Pressure. Bohužel v  jejich 
podání ztrácí skladba svůj prvotní náboj. David Bowie 
ale potvrdil formu vlastními hity All the Young Dudes 
a Heroes. Dále překvapil nečekanou modlitbou na ko-
lenou. Se zavřenýma očima a sepjatýma rukama pro-
nesl ekumenickou 
modlitbu „Otče-
náš“ za Freddieho 
a oběti AIDS.

George Micha-
el přinesl no-
vou naději

Na akustickou ver-
zi skladby ‘39 se 
ke Queen přidala 
hvězda pop music 
George Michael, 
jehož velkou devi-
zou byl čistý zpěv 
a hlasový rozsah. 
Poté spolu s Lisou 
Stansfield zazpí-
vali melancho-
lickou These Are 
The Days Of Our 
Lives. Poklidně s přehledem a s jistým šarmem propluli 
skladbou. Ta se ke konci změnila v milostný duet lidí, 
kteří spolu prožili život a ujišťují se, že se stále milu-
jí. Díky tomu se jim dokonce podařilo zaplašit obraz 
ztrhaného Freddieho z videoklipu k této písni, který je 
jistě hluboko ukryt v mysli jeho fanoušků.
Následuje oblíbená skladba George Michaela z  re-
pertoáru Queen s  názvem Somebody To Love.  Je to 
taková modlitba pro ty, kteří jsou už zoufalí z toho, že 
nemohou najít nikoho, koho by mohli milovat. George 
exceloval a po refrénu šel hlasem stejně vysoko jako 
Freddie ve studiové verzi této skladby. Publikum si 
svou skvělou interpretací a radostí ze zpěvu zcela zís-
kal. Po jeho hvězdném vystoupení se dokonce začalo 
spekulovat o tom, že by mohl ve skupině Queen na-
hradit Freddieho.
Elton John svým hlasem bez snahy imitovat Freddieho 
zazpíval Bohemian Rhapsody. Zpíval s takovým přehle-
dem, jako když zpívá titulní píseň ze „Lvího krále“. Jeho 
hlas má silný základ a dokáže se dostat do vysokých 
poloh. Po operní části skladby ze záznamu opět přišel 
Axel Rose a v porovnání s výkonem Eltona Johna si do-
slova uřízl ostudu. Elton pokračuje s The Show Must Go 

On, která vyvolává v  posluchačích stísněnou náladu. 
Elton zůstal a ladí hlas do polohy oznamující smutnou 
zprávu o tomto světě a snahy najít vůli pokračovat 
v tzv. show.

Vrchol koncertu bez triumfálnosti

Zazněla We Will Rock You v  podání Axela Rose, který 
svou reputaci zpěváka ani touto skladbou nenapravil. 
Podle scénáře koncertů Queen se blíží vrcholná sklad-
ba. Ani v  případě „Tribute koncertu“ to nebylo jinak. 
Na pódium přišla Liza Minnelli, kterou měl prý Freddie 
velmi rád. Pustila se šansonově-gospelovým způso-

bem do skladby We Are the Champions.  Z její interpre-
tace mám bohužel smíšené pocity. Je to takové mor-
bidní až pohřební vzpomínání. Prostě takoví jsme byli, 
dnes už to ani nezazpíváme.  Náladu původní skladby 
pomáhají zachránit sbory tvořené účinkujícími celého 
večera. Liza nakonec poděkovala Freddiemu. Zazněla 
God Save the Queen, která je typickým zakončením ka-
ždého koncertu skupiny Queen již od roku 1975.
Po opadnutí prvotních dojmů jsem si s hrůzou uvědo-
mil, že už není téměř nikdo, kdo by zpíval s  takovou 
bravurou a nasazením. V porovnání s koncertem, který 
zde odehrála skupina Queen s Freddiem před necelý-
mi šesti lety v rámci „Magic Tour“, jsem jen na několik 
okamžiků pocítil to kouzlo skvělé hudby podpořené 
hlasovými výkony a energií proudící mezi scénou 
a publikem. 

Před zhlédnutím koncertu se mi na mysl dralo známé 
úsloví „Král je mrtev“. Dovětkem má být zvolání, „ať žije 
nový král“. Po celé akci jsem se musel této bláznivé 
myšlence sám nahlas zasmát. Sami to možná znáte, 
takový ten druh smíchu přes slzy. Na vyslovení onoho 
dovětku nějak marně čekám už více než dvacet let. ■

Freddie Mercury Tribute Concert - 20. dubna 1992, Wembley stadion, Londýn. Účast 72 000 lidí. Televizní 
přenos byl vysílán do 76ti zemí světa, vidělo jej kolem jedné miliardy diváků. Vstupenky byly vyprodány za 
tři hodiny. Ze zisku koncertu byla založena charitativní organizace The Mercury Phoenix Trust.


