
Thursday,

June 26,

2008

satellite
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

www.satellite1-416.com nebo www.zpravy.org nebo www.zpravy.ca

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No. 12.

(412.)

Vol. 18.

Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Rozhovor v trávû a po telefonu
Jeden z m˘ch pfiedchÛdcÛ, kdyÏ jsem pracoval je‰tû u
konkurence v Novém domovû napsal s nad‰ením:
Úãast na âeskoslovenském dnu je názornou ukázkou,
jak se dostati z morálního bahna. Pfii pohledu na
kelímky a mnoÏství vypitého piva v sobotu veãer jsem
tento entuziasmus zcela nesdílel. Mûl jsem spí‰ pocit,
Ïe lidi se pfii‰li bavit a Ïe se jim to dafiilo. Po váÏné ãásti,
kterou tvofiily bohosluÏby a projevy ãeského konzula
Richarda Krpaãe, slovenského honorárního konzula
Michaela Martinãeka, zástupcÛ vlády a Masarykova
ústavu, následovaly jiÏ tradiãní programy taneãních
skupin, Sokola, fotbal a volejbal. Mezitím ãást
náv‰tûvníkÛ sledovala ãtvrtfinále ME mezi Holandskem
a Ruskem. KdyÏ si pfiedstavím, jakou tragédií by byl
pfied dvaceti léty v˘sledek 3:1 pro Rusy, tak si nedovedu
pfiedstavit vût‰í depresi. V roce 1988 Holanìané vyhráli
2:0 a nyní v restauraci Praha utkání sledovala i skupina
mládencÛ s dresy v azbuce. A ná‰ ãlovûk pochvalnû
uznával, Ïe ti Rusové hráli dobr˘ fotbal. Inu, ãasy se
mûní a v‰e má svÛj ãas.
PfiestoÏe utkání bylo jiÏ v prodlouÏení, pfieru‰il jsem

tuto zábavu a vybûhl se podívat na podium, jestli uÏ
zpívá Marka Rajna. Na ‰tûstí nezpívala, aãkoliv jiÏ bylo
pût hodin. Program mûl jaksi skluz. Dodíval jsem se do
konce, vãetnû prodlouÏení, a vûnoval se taneãním
skupinám a folklóru. Koneãnû ve ãtvrt na sedm pfii‰el
ãas pro Marku, která mne zaujala jiÏ v zimû pfii pofiadu
vánoãních koled a pak sv˘m cédéãkem Kam patfií‰?
V úvodu jsem citoval svého pfiedchÛdce. Jeho názor

bych zcela nezavrhoval. Asi bych fiekl, Ïe lidi se pfii‰li
pobavit, ale patfiím k tûm, ktefií si chtûjí i obãas nûco z
divadla, filmu, ãi âeského neb Slovenského dne odnést.
Vím, Ïe bûhem tûchto akcí se nejedná o eskamoterské
kousky etick˘ch kouzelníkÛ, ale pfii té legraci je nûkdy
dobré si váÏnû popovídat a v poslední dobû se mi to
podafiilo dvakrát. První rozhovor byl s Katefiinou
Buãíkovou, která dokázala ve své kategorii S4 v plavání
tûlesnû postiÏen˘ch získat bronzovou medaili na ME.
Druh˘ rozhovor byl po koncertû s Markou Rajnou.
Co bylo obûma Ïenám spoleãné? Byl to jak˘si Ïivotní

optimismus a pfii tom pohled na svût, Ïe s ním není v‰e
zcela v pofiádku, zároveÀ v‰ak odhodlání, Ïe se s tím dá
nûco dûlat. Vycházejí z víry a z vnitfiního poznání Boha,
ale tuto víru svûtu kolem sebe nevnucují. Rády se v‰ak
o toto poznání podûlují a v ten okamÏik jako kdyby
neplatil ãas, nespûchají a trpûlivû sdûlují to, co mají na
srdci. Po koncertû na Masaryktownu a jiÏ v uvolnûné
atmosféfie, jsme se posadili na posekan˘ trávník a
mohli jsme si nejen o koncertû  popovídat.
ABE: Jak se vám zpívalo na Masaryktownu?
MR: Zpívalo se mi moc dobfie. Snad proto, Ïe ãerstv˘

vzduch je skvûl˘ pro hlasivky. Byla dobrá aparatura,
ozvuãení. Mûla jsem zde svoje piano, coÏ je dÛleÏité,
kdyÏ nemusím hrát na cizím nástroji. Celkovû atmosféra
i nálada byly perfektní. Super.
ABE: Byl to vá‰ první koncert pod ‰ir˘m nebem?
MR: Zde v Kanadû skuteãnû první. Zpívám témûfi na

v‰ech ãeskoslovensk˘ch, ãesk˘ch ãi slovensk˘ch
akcích. Jsem stra‰nû ráda, kdyÏ mne nûkdo pozve.
ABE: Pfiekvapil mû Holubí dÛm od Jifiího

Schelingera. I jinak jste mûla aÏ na jednu v˘jimku

pfievzaté písniãky, proã?
MR: Na cédéãku jsem mûla potfiebu nûco fiíci. Lidi ale

nechtûjí sly‰et to, co je v tobû, co se ti líbí, ale co znají,
i tfieba star‰í vûci. Pokud se rozhodnu pro nûco
pfievzatého, pak to musí b˘t dobfie provedené. Je to
tûÏké, protoÏe lidi to porovnávají s originálem. MÛÏe se
objevit námitka, Ïe v originále to je lep‰í. Proto se
ãlovûk bojí do takového experimentu pustit. Myslím si,
Ïe se mi podafiilo vybrat dobré písniãky, protoÏe lidé
poslouchali. Mojím snem je v‰ak zpívat s velkou kapelou.
Chtûla bych se pfii tom vûnovat jen zpûvu a nemuset pfii
tom hrát. KdyÏ k tomu hraji, tak nemÛÏu ze sebe vydat
maximum.
ABE: Velcí zpûváci jako George Fame nebo Ray

Charles také hrají na klávesové nástroje a pfii tom
zpívají. Do jaké míry to ovlivÀuje vás?
MR: Já nejsem tak dobrá, abych dokázala ten klavír

brát jako nûco, na co se nemusím soustfiedit. Musím se
soustfiedit na kaÏd˘ akord. Asi bych potfiebovala mít za
sebou více koncertÛ.
ABE: Ale va‰e cédéãko není ze Ïivého vystoupení,

je ze studia, jak mÛÏe zpûvák ve studiu dát do
pfiednesu svou du‰i?
MR: Je to hroznû tûÏké. Mohla jsem jít do studia, kdyÏ

manÏel pfii‰el z práce, tedy po sedmé veãer. To uÏ je
hlas unaven˘. Navíc je zde ekonomické omezení, platí
se za kaÏdou hodinu ve studiu. Pro mne to byla zpûvácká
nuda. Zajímavé to bylo v okamÏiku, kdy jsem zaãala
nahrávat druh˘ nebo tfietí hlas. Tam se v‰ak ztrácel

ãas. Kdybych mûla ãas a podmínky, tak bych to nazpívala
lépe. Îiv˘ koncert a Ïivé vystoupení se nedá srovnávat
s nahráváním ve studiu. Ve studiu chci vyjádfiit to, co
jsem napsala. Îiv˘ koncert je nûco úÏasného, protoÏe
miluji kontakt s lidmi. Ten, kdo chce kontakt s lidmi se
nemÛÏe zavfiít do studia. Pfiesto práce ve studiu je
neuvûfiitelná zku‰enost. Ve studiu se vlastnû ãlovûk uãí
zpívat. Jak poloÏit tón, jak si udûlat ten druh˘ hlas.
BohuÏel v˘sledn˘ efekt nûkdy záleÏí i na tom, jak˘ je
rozpoãet a kolik je na nahrávání ãasu a penûz. Ideální
by bylo mít studio doma a pracovat s vokály ãtyfii, pût
hodin a udûlat to, jak to cítím. Ten problém je, Ïe lidi si
ale napalují cédéãka a tím vlastnû pak nemají umûlci
peníze na nahrávání a na to, aby si zaplatili studio. Jsou
mnozí zpûváci, ktefií neudûlají cédéãko právû proto, Ïe
nemají prostfiedky na studio.
ABE: Nebylo by tedy lep‰í dûlat cédéãka ze Ïiv˘ch

koncertÛ?
MR: KdyÏ zpûvák umí dobfie zpívat, tak mÛÏe nahrát

cédéãko i na Ïivém koncertu. Ale mnozí zpûváci to
neumûjí a ve studiu se dá udûlat ledaccos, zmûnit
v˘‰ku, délku tónu, správnû to poloÏit. Mnozí zpûváci
naopak na Ïivém koncertu zpívají pfies play-back, coÏ
neuznávám. Nic tím tûm lidem neukáÏí. Lidi si váÏí
toho, kdyÏ se zpívá pfiímo na koncertû.
ABE: Poznají to, Ïe se nejedná o playback?
MR: Hudebník ano. Velmi lehko. Na Ïivé cédéãko je

zapotfiebí sehran˘ch hudebníkÛ a vynikajícího zpûváka.

Marka Rajna při koncertě na Masaryktownu
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