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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
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.

Star˘ magnetofon, Lenka Filipová a královny krásy
KdyÏ jsem se po létech v exilu vrátil domÛ, nalezl jsem ve
skfiíni star˘ magnetofon Sonet B4. Nandal jsem do nûj
kotouãe a kupodivu, on je‰tû hrál. A tak jsem si mohl
znovu poslechnout písniãky z druhé poloviny ‰edesát˘ch
let. Pravda, kvalita nahrávek bûhem tûch let utrpûla, ale
stále ty písniãky mûly du‰i. Kromû Beatles, Stones a
Animals, zde byly i skladby, které nahráli francouzsky
zpûváci Salvatore Adamo, Michel Polnareff a dnes jiÏ
zapomenut˘, o nûco star‰í, francouzsk˘ Dylan Hugues
Aufrey.
Na tuto generaci nûjak nepfiímo navazuje ãeská zpûvaãka
Lenka Filipová, a snad proto byl nev‰edním záÏitkem
Valentínsk˘ bál v Mississauze, kde v úvodu zpívala. A
nejen to: hrála na kytaru, vlastnû na nûkolik kytar.
Její virtuozita na tento nástroj pfiipomnûla ·tûpána Raka,
kterého jsme mûli moÏnost vidût v Torontu poãátkem
osmdesát˘ch let. O tom, Ïe se nebojí experimentovat
svûdãí skuteãnost, Ïe zpívá i v obtíÏné kelt‰tinû.
·koda jen, Ïe koncert byl relativnû krátk˘, protoÏe na
programu bylo i pfiedstavování finalistek o titul ãeské a
slovenské královny krásy. Mezi tím vystoupila kapela
Muzika na rohu Jifiího Grosmana se zpûvaãkami Lenkou
Novákovou a Marií FraÀkovou. Veãer konferovali Marka
Rajná a Bohdan Turok.
Lenka Filipová v‰ak oslavila toho veãera i své narozeniny,
ke kter˘m dostala obrovsk˘ dort. Pfiesto zbyl i krátk˘ ãas
na rozhovor. Zkrátka i bûhem veãera v‰e zvládala s
profesionální jistotou.
Musím pfiiznat, Ïe jsem Lenku vidûl naposledy pfied 47
lety ve Vladivostocké ulici v Praze. Nebyl jsem totiÏ
zdaleka nejlep‰ím Ïákem její maminky, ale matnû se
pamatuji, Ïe za ní jednou pfii‰la do ‰koly a také si
pamatuji, Ïe sestra mého spoluÏáka Franti‰ka Falt˘nka
si vzala jejího str˘ce. Franti‰ek Falt˘nek se kamsi ztratil
a nikdy se neobjeví ani na pravideln˘ch setkáních 9 A a
tak jsem chtûl vûdût mimo jiné, jestli o nûm nûco neví.
Nevûdûla, zato kdyÏ pfii‰la fieã na str˘ce Vláìu, tak se jí
rozzáfiily oãi, protoÏe ji uãil hrát na kytaru. Tu mûli doma,

protoÏe její maminka uãila ve zmínûné ‰kole, vedle
stadionu Slavie, také hudební v˘chovu.
Kytara byla u nich doma a nikdo ji nemusel do niãeho
nutit. Ke kytafie, na kterou hrála maminka i tatínek, se
doma také hodnû zpívalo. Jejím vzorem byla Marta
Kubi‰ová, s kterou se vidûla jiÏ párkrát pfied revolucí a
hlavnû vzpomíná na setkání po revoluci ve studiu u
ZdeÀka Rytífie, jehoÏ texty ãasto zpívá. Pfiiznává, Ïe na
ni mûl velk˘ vliv folk; zná v‰echny písniãky Joan Baezové
a Boba Dylana. Díky jim a Beatles se zaãala uãit anglicky,
coÏ byl její první jazyk, kterému se uãila od tfietí tfiídy, i
kdyÏ je známá spí‰e jako frankofonní zpûvaãka, ale oba
jazyky má moc ráda. Z KanaìanÛ miluje Leonarda
Cohena a Joni Mitchell. Byla une‰ená z Cohenova
koncertu v Praze. Jejich písniãky v‰ak nezpívá, protoÏe
jsou to básníci, ktefií staví na textu a tûÏko kdo umí udûlat
podobn˘ text v ãe‰tinû. Snad jen Zdenûk Rytífi a ten,
kdyby nûco takového udûlal, tak by to stálo za pokus.
Bûhem krátkého rozhovoru jsem se zeptal, jestli je nûco,
co ji zde v Kanadû pfiekvapilo.
„Byla jsem tu vloni na prázdninách, kdyÏ se pfiipravovalo
tohle turné. Cítila jsem se zde jako doma. Je to pfiestupní
stanice mezi Evropou a Amerikou. Pfiipadá mi, Ïe je tu
klid. Pfied sedmatfiiceti lety jsem byla v Kanadû s
Brnûnsk˘m rozhlasov˘m orchestrem lidov˘ch nástrojÛ,
kter˘ vedl Bohou‰ Smékal  se sólov˘mi zpûváky JoÏkou
âern˘m a Jarmilou ·ulákovou. V Ïivotû jsem mûla nûkolik
‰Èastn˘ch okamÏikÛ. Jedním z nich bylo, kdyÏ jsem ve
ãtrnácti letech vyhrála celostátní soutûÏ v‰ech hudebních
‰kol se skladbou Na dobrú noc. V porotû sedûl Zdenûk
Bláha, kter˘ hrál na dudy a byl redaktorem plzeÀského
rozhlasu. Ten mû poÏádal, abych tuto skladbu natoãila v

plzeÀském rozhlase. Jela jsem tam s maminkou v patnácti
vlakem. Zazpívala jsem ji a zeptala jsem se, jestli si mohu
zazpívat ve studiu. Mûla jsem v repertoáru písniãky Marty
Kubi‰ové, od Salvátora Adama Inch’Allah, krásn˘ politick˘
‰lágr. Sly‰ela jsem poprvé pfies mikrofon svÛj hlas. Byla
jsem tím fascinována. Nic se v‰ak nestalo. Dostala jsem
pásku a jeli jsme zase vlakem domÛ.
Udûlala jsem zkou‰ku na konzervatofi. Byla jsem ve
druhém roãníku a najednou telefon a volal mi právû
Bohou‰ Smékal, kter˘ byl umûleck˘m fieditelem BROLNu,
Ïe sly‰el od ZdeÀka Bláhy ty nahrávky a umluvil fieditele
Tausingra, aby mne uvolnili na tfii mûsíce ze ‰koly a jela
jsem s nimi na turné z New Yorku po celé Americe a
Kanadû. Bylo mi sedmnáct let a to jsem zde byla poprvé.
A pak jsem se sem nedostala aÏ pfied nedávnem.“
Adamovu písniãku Inch’Allah si pamatuji velice dobfie a
tak jsem se zeptal, jestli ji ovlivnili i dal‰í zpûváci jako
Hugues Aufray nebo Michel Polnareff…
„Hugues je mÛj miláãek, my jsme se potkali, on Ïije v
Americe, má krásné názory na Ïivot. Dûlali jsme spolu
dohromady pfiedstavení v Divadle ‰ansonÛ v Brnû. Michel
Polnareff má velice zvlá‰tní a originální pfiístup ke zpívání.
I ten se mi velmi líbil.“
Na konec na‰eho setkání jsme vyslovili oba pfiání, Ïe
bychom se rádi je‰tû jednou setkali. Tentokrát ale ne v
Mississauze, ale pfiímo v Torontu.
A to bylo i moje pfiání, aby se pfií‰tû takov˘ podnik konal
v Torontu; nerad totiÏ na takov˘ bál ãi koncert jezdím
autem. Pokud by bylo léto, tak bych jel tfieba na kole i do
Kitcheneru, ale v zimû, je nutné nasadit ãtyfii gumy a to
má své nev˘hody.

Ale‰ Bfiezina
***Lenka Filipová

Finalistky soutěže Česká a Slovenská Miss Kanady


