
Vedení města dalo 
ubytovnám zelenou

Radní Volby pro Kladno, 
KSČM a dva přeběhlíci 
z ANO umožnili vznik uby-
toven v rizikových lokali-
tách. Stalo se tak v tichosti 
v době nouzového stavu bez 
jakékoliv diskuze s veřejností. 

Na konci listopadu roku 2019 zavedlo 
tehdejší vedení města opatření obecné 
povahy číslo 2. Laicky řečeno šlo o 
stavební uzávěru na ubytovny v ri-
zikových lokalitách. Dva roky počet 
ubytoven na území města setrvale 
klesal. 
Ani ne dva měsíce od nástupu Volby 

pro Kladno, KSČM a dvou přeběhlíků 
zvolených za ANO na radnici se na 
stránkách města objevila následující 
informace: Rada města se po projed-
nání žádosti jednohlasně shodla, že 
je třeba toto opatření okamžitě zru-
šit. Důvodem jsou dle vedení města 
nutné opravy na uvedených objektech. 
„Opravovat dům jsme nikomu nebrá-
nili, nechtěli jsme jen, aby v riziko-
vých objektech, jako je například 
bývalá ubytovna Vorlíček, mohla opět 
vzniknout ubytovna,“ namítá zastupi-
tel za ODS Lukáš Hanes. 

Podle primátora je vše 
v pořádku 
„Stavební uzávěra, která nedovoluje 
na Kladně výstavbu ubytoven, je spolu 
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Aktuality

Lou Fanánek Hagen
„Děláme právě desku coververzí 
našich oblíbených písní z let 1966–88, 
což zahrnuje například Iggyho Popa, 
Velvet Underground…“    
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informace
z Kladna i okolí…

zdarma

s opatřením obecné povahy o zame-
zení doplatku na bydlení ve spojení 
s nástroji stavebního úřadu dostaču-
jící pojistkou. Další uzávěra, ve které 
si bývalé vedení města z nejasných 
důvodů vybralo jen několik nemovi-
tostí a jejich majitelům s nimi v me-
zích zákona zamezovalo nakládat, 
byla skutečně diskriminační a byla jen 
otázka času, kdy na město podá někte-
rý z majitelů žalobu,“ uvedl primátor 
města Milan Volf.  

Bývalé vedení plánovalo 
rušit další ubytovny
„Vybrali jsme místa, kde ubytovny 
v minulosti byly nebo kde vznik nové 
hrozil. Měli jsme dvě uzávěry. Jednu 
na stavbu nových objektů, která stále 
platí, a druhou, která znemožňova-
la povolit provoz ubytovny v domě, 
který již stojí. Tu druhou vedení města 
zrušilo a tím bohužel opět dalo zele-
nou obchodu s chudobou na Kladně,“ 
uvedl Lukáš Hanes a dodává: „Bývalí 
provozovatelé ubytoven u mě byli za 
zrušení uvedeného opatření lobbovat 
několikrát a – nadneseně řečeno – ni-
kdy nešlo o příjemný rozhovor, nicmé-
ně vždy odešli s nepořízenou. Naopak 
podařilo se zrušit třeba ubytovnu 
v Americké, výhledově měl být ukon-
čen provoz ubytoven u ulice Generála 
Klapálka, u Tesca, ve dvou objektech 
v Dubí a ve Švermově.“  

Pokračování na straně 5

Rozhovor

Středočeský kraj má nové vedení 
strana 6

Kaufland zpoplatnil své parkoviš-
tě     strana 7                
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Lukáš Hanes představuje 
novou podobu Sítenské-
ho mostu tak, jak ji předal 
vedení města její autor, 
architekt Pleskot. 

Setkání, na kterém měl návrh prezen-
tovat architekt Pleskot, nové vedení 
města zrušilo, stejně tak byla zrušena 
výstava, která měla být v údolí umís-
těna a znázorňovat historii, současnost 
i budoucí podobu mostu.
Takto si můžete prohlédnout návrh 

nové podoby Sítenského mostu a jeho 
okolí prohlédnout alespoň v tištěné 
podobě. Dle vyjádření nového vedení 
je možné, že návrh ještě dozná urči-
tých změn. 

Historie
Sítenský most 
přemosťuje údolí 
od roku 1966. 
Spojuje staré 
Kladno a sídliště 
Sítná a Kročehla-
vy, přičemž jeho 
role je v sou-
časném doprav-
ním systému 
nezastupitelná. 
Železobetonová konstrukce je téměř 
za hranicí životnosti. Na konci roku 
2018 statik rozhodl, že most by měl 
být do pěti let nahrazen konstrukcí 
novou.
Most prošel v roce 2019 nejnutnější 

opravou, kdy bylo vyčištěno odvodně-
ní, byla snížena maximální tonáž pro 
vozidla na mostě a začalo se pracovat 
na novém. Tým složený z architektů, 
statika a dopravních inženýrů připra-
vil zadání, podle kterého architekt 
Pleskot připravil návrh nové podoby 
mostu. 
Zadání bylo nastaveno tak, aby 

architekt, kterého jsme vybrali, dostal 
co možná největší tvůrčí volnost. Cí-
lem bylo zajistit hezkou stavbu, která 
nebude náročná na údržbu a vydrží 

více než sto let. 
Architektura mostu, 
koncepce přemostění
Přemostění údolí jedním obloukem, 
jedním konstrukčním krokem, bylo 
vždy ideálem. Nejinak je tomu i dnes. 
Čistě betonové řešení by ale oblou-

kovou konstrukci v relativně mělkém 
údolí neumožnilo, proto bylo zvoleno 
řešení, které kombinuje beton a ocel. 
Vznikl tak most pro Kladno – město 
oceli.  

Konstrukční řešení
Spojení výhod ocele a betonu tímto 
způsobem není v našich končinách 
obvyklé. Nicméně není technicky 

nemožné ani neúměrně nezvyšuje 
cenu výsledné stavby. Díky unikátní-
mu konstrukčnímu řešení bude možné 
z údolí odstranit nosnou konstrukci 
a celé ho takzvaně otevřít. Konstrukce 
je tvořena ze tří částí. 
Ve spodní části je nosný ocelový 

oblouk. Možná symbolicky odkazující 
k začátku hutnictví na Kladně, tedy 
k devatenáctému století, kdy byla 
ocel pro mostní konstrukce hlavním 
konstrukčním prvkem. 
V horní části je tenká monolitická 

betonová deska. Beton byl přitom ma-
teriál, který se stal symbolem století 
dvacátého, tedy doby, kdy Kladno 
zažilo svůj největší rozvoj. 
Obojí je spřaženo subtilními táhly, 

jejichž správná konfi gurace je klíčem 
k vyladění statiky celé konstrukce. 
Síly v táhlech budou při stavbě měře-
ny tenzometry, přičemž je nutné ladit 

všechny síly současně. Dosáhnout 
ideální konfi gurace táhel je možné 
jen díky moderní technice. Prostřední 
vrstva je to, co symbolizuje století 
jednadvacáté. 
Shora vidíme, že jde fakticky o dvě 

mostní konstrukce. Takové řešení 
přináší dvě výhody. Tou první je mož-

Lukáš Hanes:
Nová podoba 
Sítenského mostu
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nost zachovat při výstavbě průjezd-
nost. Druhou výhodou je to, že mezi 
mosty bude dvoumetrová mezera, kte-
rá do údolí propustí sluneční paprsky 
a déšť. Nebude tam tedy charakteri-
stická tma a sucho. Prostě vše lehké, 
vzdušné, ale přitom funkční.

Dopravní řešení
Nový most je navržen tak, aby bylo 
možné zachovat stávající dopravní 
režim. Tedy dva jízdní pruhy každým 
směrem. 
Cílem bylo vytvořit most, který bude 

dobře vypadat a bude sloužit jak mo-
toristům, tak pěším a cyklistům. 
Na mostě vzniknou široké městské 

prostory s výhledy do okolní krajiny. 
Směrem do údolí mají být postavena 
schodiště, která nabídnou možnost 
využití prostoru pro volnočasové i 
kulturní aktivity. Samozřejmostí je za-
jištění bezbariérového propojení mezi 
oběma stranami předmostí a údolím. 

Horkovod

Soustava teplovodů na Kladně má 
jedno úzké místo, a to pod Síten-
ským mostem. S architektem jsme se 
dohodli, že horkovod nepovede pod 
mostem a v rámci stavby si městská 
firma TEPO zajistí jeho posílení a 
přeložku pod zem. 

Zabezpečení
Kvůli nešťastným událostem z mi-
nulých let jsme chtěli, aby byl nový 
most zabezpečen proti pádu i proti 
případným skokanům, ale aby takové 
zajištění nepůsobilo rušivě. Vznikl 
tak unikátní záchytný systém, který 
je připevněn pod mostní konstrukci 
a neruší výhled do okolní krajiny. 

Cena
Ač se původní odhady pohybovaly 
kolem tří set milionů korun. Odhad 
ceny za demolici, stavbu nového 
mostu i návaznost na okolní krajinu je 
kolem 237 milionů.
 
Závěr

Aktuality

Díky navrženému řešení bude celá 
konstrukce působit vzdušným do-
jmem. Veškeré detaily jsou navrže-
ny s ohledem na minimální nároky 
na údržbu. Důležité je nyní zajistit 
správnou koordinaci stavby s dalšími 
záměry na území města, aby nedošlo 
k dopravním komplikacím. Stavba 
měla být zahájena v roce 2022, bohu-
žel tomu tak ale nebude. 
„Konstrukčně a esteticky je návrh 

zdařilý a není důvod ho házet do koše. 
Věříme, že se s architektem Plesko-
tem domluvíme na dalším postupu a 
odladění současného návrhu,“ podo-
tkl nový radní pro rozvoj Ondřej Rys 
(Volba pro Kladno), který by chtěl 
s realizací začít až v roce 2024. 

Kompletní dokumentaci najdete na 
stránkách www.kladenak.com.  

Doplnění: 22. 11. se v médiích obje-
vila informace, že nové vedení města 
(Volba pro Kladno, KSČM) nechává 
návrh přepracovat. 
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Vývoj počtu státem 
vyplácených doplatků
na bydlení na Kladně
Stav od listopadu roku 2019

 h Krajem zrušená bezdoplatková vyhláška byla postupně 
nahrazována vyhláškami cílenými na jednotlivé městské 
části.

 h V rizikových lokalitách nemohla vzniknout ubytovna reko-
laudací stávající stavby.

 h Nemohla být postavena nová ubytovna.

Počet státem vyplácených doplatků na bydlení na celém 
území města Kladna klesl od roku 2018 do roku 2020 
o polovinu (v porovnání se stavem v roce 2018).

i

V minulém roce skončily ve 
městě dvě nejviditelnější 
ubytovny ve městě. Jaký je 
aktuální stav objektů? Hrozí, 
že budou tyto ubytovny opět  
povoleny? 
Ubytovna Vorlíček
Nechvalně známá ubytovna Vorlí-
ček v Rozdělově byla postupnými 
úpravami a přístavbami budována 
jak vlaštovčí hnízdo. Vznikl tak 
komplex, ve kterém mohlo bydlet 
i více než sto obyvatel. Vlastník 
objekt dle vyjádření vedoucí sta-
vebního úřadu využíval v rozporu 
se stavebním povolením. 

Stavební povolení bylo na jednotlivé 
etapy vydáno několikrát. To poslední 
nabylo právní platnost v roce 2017 a 
ubytovna po rozšíření fungovala dál 
až do roku 2019, kdy došlo k požáru 
a objekt byl dočasně uzavřen. 

Majitel ubytovny objekt staveb-
ně upravil a požádal stavební úřad 
o možnost provoz ubytovny znovu 
obnovit. Poté co splnil požadavky 
stavebního úřadu, mu v roce 2019 
odbor výstavby povolení udělil. 
Pokud by nezasáhlo tehdejší vedení 
města, ubytovna by byla minimálně 
zčásti opět funkční.
 
„Proti rozhodnutí stavebního úřadu 
jsme podali odvolání na kraj. Důvo-
dem byl fakt, že sousedi nebyli účast-
níky řízení. Kraj naše námitky uznal 
a díky tomu povolení nenabylo právní 
moci,“ uvedl tehdejší primátor města 
Dan Jiránek a dodává: „Abychom se 
do budoucna pojistili, dali jsme na 
tento objekt a několik dalších, kde ri-
ziko vzniku ubytovny hrozilo, stavební 
uzávěru. Samozřejmě pokud by někdo 
z dotčených přišel s projektem stav-
by normálního bydlení, mohl dostat 
výjimku, stejně tak jsme mohli zahr-
nout další objekty, kde by hrozil vznik 
ubytovny.“ V tuto chvíli je stavební 

uzávěra na ubytovnu Vorlíček zrušena 
a pokračuje již jednou krajem zrušené 
stavební řízení.

Ubytovna Americká
Ubytovna, stojící vedle jedné 
z nejrušnějších křižovatek ve měs-
tě, patřila mezi nejostudnější místa 
na Kladně do doby, než v ní pro-
vozovatel po dohodě s tehdejším 
vedením města v létě roku 2019 
ukončil provoz. 

„Se zástupcem majitele jsme se 
dohodli na ukončení provozu ubytov-
ny, a vzhledem k tomu, že k uzavření 
došlo ve chvíli, kdy na Kladně nebylo 
pro obyvatele ubytovny Americká 
místo, musela většina obyvatel hledat 
ubytování mimo Kladno,“ uvedl Lu-

káš Hanes, který měl v době uzavření 
ubytovny Americká na starosti rozvoj 
města, a dodává: „Chtěli jsme, aby 
do konce roku 2020 došlo k odstra-
nění stávající stavby a drobné změně 
územního plánu, která by již novému 
majiteli umožnila postavit normální 
bytový dům o několik metrů dál. V ko-
ordinaci s tím mělo dojít ke zrušení 
dvou nešťastně řešených světelných 
křižovatek a jejich nahrazení křižovat-
kou okružní.“

Z výpisu z katastru nemovitostí je 
zřejmé, že objekt změnil majitele ještě 
před výměnou na radnici. Opětovné 
otevření ubytovny tedy na tomto mís-
tě nejspíše nehrozí. 

Ubytovny na KladněTéma měsíce
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Ubytovny na Kladně

Jak proběhlo hlasování 
ohledně zrušení stavební 
uzávěry na ubytovny? 
PRO: 8

 , Mgr. Milan Volf (Volba pro Kladno)
 , Petra Melčová (nez., zvolena za ANO)
 , Ing. Přemysl Mužík (Volba pro Kladno)
 , MUDr. David Homer (Volba pro Kladno)
 , Jiří Klesnil (Volba pro Kladno)
 , MUDr. Marcela Malcová (Volba pro Kladno)
 , Ing. Vladimír Moucha (KSČM)
 , Ing. arch. Ondřej Rys (Volba pro Kladno)

ZDRŽEL SE: 1
 , Jiří Chvojka (nez., zvolen za ANO)

PROTI: 0

?

Dokončení ze strany 1

Dle primátora Volfa bylo opatření 
zabraňující vzniku ubytovny ve stáva-
jícím objektu protiústavní. „Ze zákon-
ného hlediska jsou obdobná opatření 
jednoznačně protiústavní. Vybraným 
vlastníkům systematicky způsobovala 
značnou majetkovou újmu. U soudu 
by obdobné praktiky neměly šanci 
na úspěch,“ upozornil Volf. V argu-
mentaci se tak primátor Volf shoduje 
s majitelem jednoho z dotčených 
objektů. 

Jaká je stávající situ-
ace s ubytovnami na 
Kladně? 
Šance, že ve městě vyroste nový 
objekt ubytovny, je relativně nízká, 
naopak šance na to, že bude stávající 
objekt na ubytovnu přestavěn, je stále 
vysoká. Opatření, které zůstává 
v platnosti, je tedy spíše symbolické. 

Pokud ve městě v minulých letech 
vznikaly ubytovny, stávalo se tak ve 
stávajících objektech. Majitel objektu 
jeho vnitřní uspořádání rozčlenil tak, 
aby odpovídalo všem požadavkům 
odboru výstavby, a díky tomu zís-
kal povolení. Další úpravy vznikaly 
mnohdy již uvnitř objektu bez povo-
lení. 
 Cílem obchodníků s chudobou bylo 
zajistit kapacitu pro co největší počet 
osob, přičemž pokud následně pro-

běhla v objektu kontrola, měli „zá-
kazníci“ povinnost tvrdit, že jsou na 
návštěvě u známých. Šance úřadu 
kontrolovat, zda reálný stav ubyto-
vaných odpovídá požadavkům, je 
v podstatě nulová.  

Radnice mlčí a mlží
Ohledně zrušení kontroverzní sta-
vební uzávěry na ubytovny jsme se 
pokoušeli kontaktovat vedení města, 
tiskový odbor i odbor výstavby. Ni-

kdo z uvedených nám na naše otázky 
nedokázal odpovědět. 

Jediným oficiálním zdrojem infor-
mací pro většinu Kladeňáků je tedy 
jeden článek na webu města, který 
vznikl až poté, co na celou kauzu upo-
zornila opozice. 

Faktem je, že na oficiálních ka-
nálech města byly prokazatelně 
nepravdivé informace o průběhu 
hlasování. Názor primátora o neú-
stavnosti není podložený rozhodnu-
tím soudu.                                  /red/

Téma měsíce
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Novou středočeskou hejtmankou se stala 
Petra Pecková

Vydává: Aenze s.r.o., Moskevská 1842, Kladno 272 04, IČ: 28534395, ev. č.: MK ČR E 24040
redakce@kladenak.com | www.kladenak.com | Vydání je neprodejné

Podle předpokladů zvoli-
li středočeští zastupitelé 
v pondělí 16. listopadu no-
vou hejtmanku kraje. Stala 
se jí lídryně kandidátky 
STAN Petra Pecková, která 
byla jedinou kandidátkou.

Pecková se představila se jako 45letá 
žena, která je „čerstvě a přátelsky“ 
rozvedená, má dvě skvělé děti, 16letou 
dceru a 11letého syna, a je starostkou 
Mnichovic. 

Právě ze zkušeností z práce v komu-
nální politice chce čerpat na své nové 
pozici, ale také míní uplatnit zkuše-
nosti z privátní firmy i ze soukromého 
podnikání. 

Po svém zvolení předala kytici své 
předchůdkyni Jaroslavě Pokorné 
Jermanové (ANO), jíž poděkovala za 
práci odvedenou pro kraj v období 
2016–2020 a popřála, aby se jí daři-
lo v dalším životě. Za největší výzvu 

pro svou nejbližší 
práci v čele kraje 
považuje zvládnu-
tí úkolu vypořádat 
se s koronaviro-
vou krizí a jejími 
dopady. „Budeme 
se potýkat s ne-
dostatkem finanč-
ních prostředků,“ 
upozornila mimo 
jiné. 

Opřít se Pecková 
může o drtivou 
převahu 50 hla-
sů v 65členném 
zastupitelstvu 
kraje – a právě 50 hlasů také dostala; 
11 zastupitelů z řad ANO se hlasování 
zdrželo. Shodně dopadla i hlasování o 
náměstcích hejtmanky a radních. 

Podle textu koaliční smlouvy, kterou 
ještě před zahájením jednání podepsa-
li zastupitelé z koalice, mají STAN a 
ODS v radě po čtyřech postech, Piráti 
dvě místa a Spojenci jedno.

Uvolněných členů zastupitelstva – 
tedy pracujících pro kraj v rámci 
hlavního zaměstnání – bude 17, z toho 
je 10 členů rady kraje. Jedenáctý, 
statutární náměstek hejtmanky Mar-
tin Kupka z ODS, bude pracovat jako 
neuvolněný. 

Křižovatka 
Na Kovárně 
je stavebně
dokončena
Začínají se sázet stromy a celkově by 
měl být projekt dokončen na jaře roku 
2021. Byly vypracovány dvě varianty 
budoucího využití severní části, kde 
dříve vedly koleje. 

 h varianta A naučná stezka
 h varianta B psí loučka

Nakonec zvítězila naučná stezka s prv-
ky historie. Další fragment vlečky by 
měl být umístěn na propojce z Panské 
louky do Sítenského údolí.
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Konec parkování zdarma
Obchodní dům Kaufland 
zpoplatnil parkoviště 
v čase 6:00–22:30.

 h Prvních 120 minut je pro zákaz-
níky zdarma, poté každá započa-
tá hodina za 100 Kč.

 h V čase 22:30–6:00 je parkoviště 
bez poplatku, stejně jako ostatní 
přilehlá parkoviště. 

 h Parkovné vybírá soukromá agen-
tura.

 h Závory budou u vjezdu umístěny 
v blízké době.

 h Menší část parkovacích ploch 
u prodejny zůstává nezpoplatně-
na.   

Přilehlé plochy město 
prodalo 
Pozemky, kde bylo možné posta-
vit parkoviště pro místní, ale město 
již nevlastní. I přes silnou kritiku 
opozice prosadil primátor Milan 
Volf s dalšími zastupiteli Volby pro 
Kladno, KSČM a ANO kontro-
verzní prodej pouhých několik dní 
před volbami v roce 2018. 

Soubor pozemků, které by se daly 
označit za strategicky důležité díky 
své poloze v okolí hlavního vlakové-
ho nádraží, a to i včetně prodejny OK 
Elektro, město vlastnilo desítky let a 
vybíralo za ně nájem. 
Podezřele nízkou prodejní cenu 

2 600 Kč za metr odůvodňoval v roce 
2018 primátor Volf tím, že na místě 
vznikne moderní bulvár včetně par-

ku. 
„Naše společnost má nějaké plány, 

ale prozrazovat je kvůli konkurenci 
nebudeme,“ uvedl Milan Šťáhlav-
ský, jednatel společnosti Univers, 
která pozemky získala. 
  V tuto chvíli není ani moderní bul-
vár, ani město nemá pozemky a hlav-
ně místní nemají kde parkovat. 

/JAS/

 
KÁVA ZDARMA 

2 + 1
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU 

V Domě kultury Kladno

PLATNOST DO 31.1.2021 
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Lou Fanánek Hagen Lou Fanánek Hagen 
frontman skupiny Tři sestryfrontman skupiny Tři sestry

Rozhovor

Po patnácti letech nepadají 
v kladenském Domě kultury 
sklenice z barových polic při 
zvukové zkoušce a výkonný 
aparát neduní celou budo-
vou, jak tomu bylo po léta 
zvykem právě v tradičním 
termínu 16. 11. 

Zcela první vystoupení skupiny 
Tři sestry se zde uskutečnilo v roce 
2005, vzpomíná Michal Muláček, 
manažer kladenského Domu kultu-
ry na svůj první koncert, který pro 
Kladno uspořádal, a dodává. „Už 
při plánování prvního koncertu pro 
nás bylo toto sváteční datum znakem 
svobody a čím jiným slavit než hud-
bou! Neměl jsem tehdy zkušenosti 
s pořádáním akcí a jako první jsem 
si vybral jednu z největších českých 
kapel. Nebál jsem se, protože Kladno 
bylo vždycky rockově založené město 
a věděl jsem, že Kladeňáci přijmou 
Sestry za své!“

Kdo by si kdy pomyslel, že nava-
zující linii koncertů někdy přeruší 
pandemie, která koncert pro ročník 
2020 zruší bez náhrady. Co dělají 
Tři sestry v době bez koncertů, zdali 
skládají nové hity a jak tráví skupina 
dny, které česká kultura nepamatuje, 
jsme se zeptali níže.
Tento rok budete Kladnu chybět. 

Jak tráví skupina chvíle bez živého 
vystupování?
Lou Fanánek Hagen: Děláme právě 
desku coververzí našich oblíbených 
písní z let 1966–88, což zahrnuje 
například Iggyho Popa, Velvet Unde-
ground a Toten Hosen, a jsou tam 
písně, kterých je asi dvanáct. Tak na 
to se těšíme velmi. Já jsem dělal tex-
ty a vše je nazkoušený, připravený a 
rovnou to nahráváme, protože máme 
dost času, máme volný i víkendy, 
takže nám jde práce hezky od ruky. 

Dokázal by někdo z kapely popsat 
důvod, proč mají speciálně vaši 
fanoušci v oblibě házení kelímků 
s pivem ze zadních řad směrem 
k pódiu? 
To nikdo neví, já myslím, že je to 
radost z toho, že tam jsou.

Vystupujete po celé zemi. Je pro 
vás Kladno v něčem jiné než ostat-
ní města?
Je blízko Prahy a je to oblíbená des-
tinace našeho bubeníka Vrány kvůli 
hokeji. Ten se teďka přestěhoval do 
Velký Dobrý, aby to měl blízko na 
ten stadion. Takže bubeník Vrána je 
Kladeňák srdcař.

Jaká je podle vás dle reakce publi-
ka nejvíce oblíbená skladba, která 
nesmí chybět na žádném z vašich 
vystoupení?
Těch je víc, ale určitě to bude Mexi-

ko, Modlitba pro partu a Zelená. 

V jaké zemi nejdále od domova 
jste koncertovali? 
Nejdál jsme koncertovali v Ameri-
ce pro krajany v roce 2004 a 2006. 
Teď je to spíš horší, krajani jsou asi 
doma, a že by nás domorodci z ji-
ných zemí nějak adorovali, to asi ne. 
Protože u nás je hodně důležitej text, 
a když tomu někdo nerozumí, tak ta 
naše kapela není atraktivní, aby na 
ni chodil. Já myslím, že nám bude 
stačit, když budeme moct koncerto-
vat doma. 

Stalo se někdy, že jste museli pře-
rušit koncert, který se už nedo-
hrál?
To se stalo jednou a je to asi dvacet 
čtyři roků, takže si to moc nepama-
tujem, protože jsme byli nakonzumo-
vaný v hojný míře a několik dní už 
za sebou, takže to byl koncert něko-
likátý v řadě a ten to vodnes. Bylo 
to v Zábřehu na Moravě. Tak to je 
taková vzpomínka z roku 96. 

Máte před sebou jako skupina ně-
jaký doposud neuskutečněný cíl?
Fanánek: To asi nemáme takovýhle 
cíle. My máme takzvanou horizontál-
ní kariéru, takže bysme byli spoko-
jený, kdyby to mohlo pokračovat. 
Doufáme, že napřesrok to Kladno 
vyjde, moc se na to těšíme. 

/MMK/


