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MAREK ZTRACENÝ VYSTOUPÍ PŘÍŠTÍ ROK TŘIKRÁT V EDENU A PRÁVU ŘEKL:

Čekají nás ještě velké věci
Jaroslav Špulák
Zpěvák Marek Ztracený definitivně vstoupil do historie české
pop music. První koncert na fotbalovém stadionu Slavie vyprodal za hodinu, druhý za dvě
a včera večer v 19 hodin se začaly prodávat vstupenky na třetí
termín. Ten předchází prvním
dvěma, takže jeho vystoupení
se v Edenu odehrají 16., 17.
a 18. června 2023. A rozhodně
nebudou znamenat konec Ztraceného hudební kariéry.

Nekončím! A jsem
moc rád, že jste mi
tuhle otázku položil
■ Věřil jste, že bude prodej vstupenek tak úspěšný?
Spíš jsem si to vysnil. Nejsem žádný ezoterik, ale pomalu začínám věřit tomu, že když
člověk začne do vesmíru vysílat signály, tak se věci dají do
pohybu a dobře to dopadne.
Přál jsem si, aby s námi chtěli
fanoušci oslavit vrchol téhle
jedné etapy v Edenu.
V to, že koncerty nakonec
budou dva, jsem tajně doufal.
Nikdy by mě ale nenapadlo, že
první vyprodáme za hodinu,
druhý za dvě a že nás fanoušci
budou přemlouvat na třetí. Byl
to krásný šok, za který chci fanouškům poděkovat a vzkázat
jim, že v Edenu nebudou absolutně litovat.
■ Když jste vydal tiskovou zprávu o prvním koncertu, stálo v ní, cituji, že to bude „poslední veřejný koncert
na několik dalších let“. V některých médiích se nicméně
překvapivě objevila informace, že končíte. Jak to tedy je?
Nekončím! A jsem moc rád,
že jste mi tuhle otázku položil.
Musím říct, že pro mě byl šok,
co některá média, především
bulvární, dokázala ze sedmi
slov v poměrně obsáhlé tiskové zprávě udělat. Když jsem se
potom některých novinářů,

Marek Ztracený zahraje v pražském Edenu hned třikrát.
kteří za tím stáli, ptal na důvod, řekli mi, že jim jde o čtenost, protože když napíšou
takhle zavádějící titulek, lidé
si noviny koupí, respektive na
článek kliknou.
A že prý mám být rád, protože čtenost je rekordní. Tohle
jejich nadšení, ale nesdílím.
Poslouchám teď narážky na to,
že za tím stojí marketing.
V kapele už si z toho slova děláme legraci.
Slýchávám, že mám velký
marketingový tým, ale pravda
je taková, že jediný můj marketingový tým jsem já sám
mezi osmou večer, když uložím svého syna ke spánku,

a devátou večer, kdy usnu
u Netflixu.
Ať je to jakkoli, čekají nás
s fanoušky do budoucna ještě
velké věci a koncerty v Edenu
budou stát za to.
■ Napsal jste, že nebudete
veřejně vystupovat několik
let, což znamená, že by to
měly být nejméně dva roky.
Bude to tak?
Stoprocentně ano, ta věta
nebyl žádný výstřel do tmy.
Pro jistotu vysvětlím to slovo
„veřejný“, což znamená, že
v době po koncertech v Edenu
odehrajeme pár vystoupení, na
která nepůjdou koupit lístky.
Jde o malé soukromé akce pro
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jedince nebo fi rmy a jejich zaměstnance a my na ně zamíříme proto, abychom si zahráli
a nezapomněli naše písničky.
V tuhle chvíli je ale tohle téma to nejméně důležité. Vrátím se k němu později, protože
teď prožíváme opravdu šťastné
chvíle a máme v hlavě jen to,
abychom fanouškům dali
v Edenu zážitek, na který nezapomenou.
■ V posledních letech se
vám daří. Vyprodal jste čtyřikrát O2 arenu v Praze, stal
jste se Českým slavíkem,
napsal jste řadu aktuálních
hitů. Proč si dáte koncertní
pauzu?

To, že nebudu koncertovat,
neznamená, že mě nikdo léta
neuvidí. Budu v kontaktu s fanoušky, s nimiž jsem si vybudoval krásný vztah, a budu
hudbou žít dál. Mám k tomu
i osobní důvody, ale nechci,
aby cokoli házelo stín na ty naše vysněné večery v Edenu.
Důležitý pro mě je i fakt, že
chci, abychom se lidem neokoukali a nenabízeli ty samé
věci často a dokola. Mohli bychom po Edenu odehrát hromadu festivalů, pak nějaké
koncerty v O 2 areně a tak dále,
ale to není ten směr. Chci dělat
výjimečné věci s příběhem, na
které budou fanoušci dlouho

vzpomínat. Radši málo výjimečných než hodně obyčejných věcí.
■ Poté, co se podařilo vyprodat dva koncerty v Edenu, se nabízelo ohlásit třetí.
Vy jste se pro to rozhodl, ale
mohl jste ho naplánovat jen
na pátek 16. června, tedy den
před koncertem, který byl
ohlášený jako první. Dotklo
se to fanoušků, kteří si na něj
koupili vstupenky?
Měli jsme z toho samozřejmě obavy, a tak jsme se jich na
sociálních sítích radši zeptali.
Záleželo nám na tom, co si
o tom myslí. Kdyby si třeba
osmdesát procent z nich myslelo, že to není fér, a byli by
proti, netroufli bychom si třetí
koncert oznámit, přestože
jsme o to hodně stáli.
Naprostá většina fanoušků
ale byla nadšená a byla pro,
aby se třetí koncert v daném
termínu konal. Z téhle situace
neexistovala jednoduchá cesta.
Věřím, že jestli se někdo kvůli
tomu chvíli mračil, tak si ho
v Edenu udobříme. Díky všem
za pochopení a za vstřícnost.
Jsme nadšení, že u toho můžou
být i ti fanoušci, na které se při
prodeji nedostalo, přestože čekali od první sekundy zahájení
prodeje.
■ Budete před třemi vystoupeními v Edenu hrát někde jinde?
V tuto chvíli nemáme nic
konkrétního v plánu. Bavíme
se ale v kapele o tom, že by nebylo špatné se před těmi velkými koncerty někde takříkajíc rozehrát. A současně diskutujeme, jestli to uděláme veřejně, nebo neveřejně.
■ Může se stát, že ohlásíte
do Edenu i čtvrtý koncert?
V žádném případě. Protože
nebylo možné přidat po sobotě
a neděli třetí koncert na pondělí, museli jsme volit pátek.
Až se na něj prodají lístky,
brány na palubu směr Eden se
uzavřou a posádka bude kompletní. Pak už se budeme jen
těšit.

Annie Ernauxová překládá svět do slov
Kristýna Skalníková
Po dvojici novel Místo a Obyčejná žena se dalším, a snad ne
posledním tuzemským překladem rozsáhlého díla čerstvé
francouzské nobelistky Annie
Ernauxové stávají autobiograficky laděné Roky (Host, 280 stran,
399 Kč). Létem nacistické okupace domoviny, kdy se literátka
narodila, počíná vyprávět o éře
vlastního života až do pozdního
věku v roce 2006.

„Paměť, stejně jako sexuální
touha, nemá konce. Propojuje
mrtvé s živými, skutečné bytosti s představami, sny s minulostí,“ vystihuje počin hned
v úvodu.
Roky jsou žánrově obtížně
uchopitelné, do zařazení k deníku či standardní podoby memoárů mají daleko. Autorka píše
sice kontinuálně, nicméně s evidentním mírným odstupem času, který jí dovoluje nenechat si
zkreslovat vzpomínky momen-

tálními emocemi, a naopak na
minulost pohlížet s reflexí sebe
sama i kritickými úvahami o pokolení válečných dětí, jehož je
součástí.
Ernauxová text nepřekrajuje
posloupností jednotlivých dekád, ale osobními událostmi,
uvozenými komplexními popisy zašlých rodinných fotografií
a následně záběrů z domácích
videí, které dávají tušit další
etapu a novou perspektivu
okolního světa.

Obrazy prosycenými dějinnými okamžiky a zároveň silnými
smyslovými vjemy či záblesky
tehdejších fenoménů, které nenávratně mizí s pokrokem, překládá realitu do slov. Historie
politických změn se ve spisovatelčině podání křižuje se spotřebiči, značkami, popkulturou
a celospolečenskou náladou.
Neexistuje zde pouze já,
avšak zobecňující my, případně
oni. První osobou množného
čísla hovoří hlasem generace, jež

i v době po formálním ukončení
soupeření USA se Sovětským
svazem žila v „jiné Evropě“,
čímž naráží na nepochopení
konfliktu v bývalé Jugoslávii.
Právě díky tomu může mnohé
předat také středoevropskému
čtenářstvu. Poznávat pronikavou
mysl intelektuálky, jež vedle západních reálií uvažuje globálněji
o rozdílech s postkomunistickými státy, přecházejícími k liberalizaci poměrů a konzumerismu, je nanejvýš pozoruhodné.

