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Laura a její tygři: Žár v továrně na sny 

Nikdy jsem nepochopil, jak bývalý důlní inženýr Karel 
Šůcha dokázal vykutat skupinu, která je nezaměnitelná a 
její žár trvá už třicet let. Byla zjevením už před třiceti lety 
a její žár nevyprchal ani po těch třiceti letech. Nic se za tu 
dobu nezměnilo. Stále stejná image: bílá košile, černé 
kalhoty, černá kravata a černé brýle (Petr Janda - kmotr 
jejich dvou CD vtipně poznamenal, že čekal na dnešním 
večeru černou košili, bílé kalhoty, bílou kravatu a bílé 
brýle). Stále stejná hudební dravost i hravost. Stejné 
obsazení a typický zvuk s dominujícími dechovými 
nástroji. Jen personál se zásadně proměnil. Ze staré 
sestavy zůstal jen Karel Šůcha, ale bez něj by to nebyla 
Laura.                 Více…  

 

 
 

Přirozená cesta prorazit je málo 

pravděpodobná 

Kapela KUMPÁNI z Uherského 

Hradiště je rock-popová formace, 

která vznikla v roce 2008. V 

začátcích se pohybovala svým 

hudebním zaměřením spíš na folk-

rockové vlně. V květnu 2013 

nahrála své první demo CD s názvem Koktejl. Na něm 

svým fanouškům představila mimo dvou vlastních skladeb 

Prázdný rána a Derniéry i jedenáct coverů.  Více… 

Šumava se stala pro Anetu 

Langerovou inspirací 

Po úspěšném roce, který se nesl ve 

znamení nové desky “Na 

Radosti“, se Aneta vydala na další 

místa v České republice. Uprostřed 

vyprodaného turné, na jednom 

z pražských koncertů ve Studiu 

Dva, převzala Aneta spolu s producentem a spoluautorem 

alba Jakubem Zitkem dvakrát platinovou desku za 12 000 

prodaných nosičů. Více… 
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Není to tak úplně pravda, protože v té hospodě, 

kde jsem byl, jsem seděl pouze pod jeho 

portrétem. Ale připomnělo mi to jeden rozhovor, 

který jsme spolu vedli před pětadvaceti lety. A 

nevylučuji, že to bylo někdy v těchto dnech. Tři 

roky na to Karel Kryl 3. března zemřel. Do 

padesátin mu chybělo pouhých čtyřicet dní. Tak 

mu na rozmezí těchto dvou jubileí věnujme 

malou vzpomínku.    Více… 
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