Počátkem září 2007 jste měli možnost položit své dotazy kapelníkovi
skupiny Olympic, Petru Jandovi. V tomto dokumentu vám přinášíme
jeho ucelený zápis včetně Djangových odpovědí.

Dobrý den pane Jando, je nějaká šance, ţe by vyšly dosud nevydané skladby Olympiku,
jak studiové (Tragédie bohémova) tak koncertní (koncert v klubu Olympic z roku 1966) a
další rarity. Podařilo se uţ najít ztracenou francouzskou desku Back To Love?

Django: Opravdu nevím. Je to majetek Supraphonu a já ani nevím, jestli oni
vědí, kde ty nahrávky jsou. Ani nevím, jestli by to stačilo na album. Spíš ne.
Snad jako bonus. Back to love se ještě nenašla, ale já ji ani nehledal.
Ve všech knihách o vás a rozhovorech moc nestojí, jak skládáte hlavní motiv vás napadne jen tak, třeba při procházce zahradou, nebo
je třeba mít v ruce kytaru? Musíte mít nějakou náladu, nebo je to
jedno? A vzpomínáte, kdy a jak vás napadly ty největší pecky - Okno,
Osmý den, Jasná zpráva?

Django: Všechny moţnosti jsou pouţívám, ale nejčastěji skládám s kytarou v
ruce.Ty největší hity byly ještě podpořeny nějakou jinou situací. Zamiloval jsem se, rozcházela se se
mnou atd..
Do jaké míry teď v kapele spolupracujete? Jak "hotovou" věc předkládáte ostatním?
Konečná verze vzniká při zkouškách nebo uţ je v notách? Máte hlavní slovo, co se týče
zvuku (poměr nástrojů ...) - nebo je to věc dohody? A na závěr: Vţdycky se těším na vaši
kytaru, ale na Laboratoři nebo Brejlích (např.) "slyším ty prsty na hmatníku", umí to
zabouřit,
nastartovat.
Na
Karavaně
a
Klonech
je
taková
...chemická?
...upozadněná...studená. Titulní Karavana je krásná ( ale zvuk v Sedmi statečnejch - to je
válec!). A původní Vlak nebo Hodná holka ? No comment... A jinak přeju hodně elánu,
vyrůstá vám další fanynka (teď je jí 7 let) - a hledá si ty desky sama, nikdo ji to
nevnucoval. Na koncerty zatím nechodí, ale vydrţte!

Django: Skladbu většinou přináším v demo verzi a dávám ji
kapele před zkouškou. Pak zkoušíme, předěláváme, vracíme se
k původní verzi, měníme formu, rytmus aranţmá, někdy se to
opravdu nedaří, jindy to z nás vylítne hned. Pokud natáčíme
desku, tak kaţdej si natočí to svý a pak uţ přijde, kdyţ je deska
smíchaná. Pak má moţnost si říct co se mu nelíbí a má
moţnost zasáhnout do oprav. Já jsem ve studiu po celou dobu
jedinej se zvukařem. Se zvukem kytar opravdu nevím co na to
říct. Já z toho ten pocit nemám.

Dobrý den Petře, zajímalo by mě jak se Vy nebo celá kapela díváte na koncerty Olympiku
na kterých diváci sedí? Předpokládám, ţe to není z Vaší vůle, ale z vůle pořadatelů
(pravděpodobně kvůli starším návštěvníkům, kteří na Olympic taky přijdou), domnívám
se, ţe pro tu správnou rockovou atmosféru to není to pravé ořechové.
Děkuji za případnou odpověď a ať Vám to ještě dlouho hraje jako za mlada.

Django: Samozřejmě je lepší, kdyţ lidi stojí, ale někteří pořadatelé jsou jiného názoru. Pravdou je, ţe
starší fandové chtějí sedět.
Dobré odpoledne, v první řadě bych chtěl napsat, ţe se moc těším na kaţdé nové album,
na kaţdý koncert a vţdycky je to dokonalé. Ale mám dotaz, jestli neplánujete vydat nově
nazpívané starší skladby v nových úpravách jako například "Ať" nebo "Nějak se vytrácíš
má lásko" z alba Stejskání. Z koncertů vím ţe něco uţ hrajete jinak (Giordanno Bruno) a
zní to moc hezky. Nebo alespoň CD či DVD z nějakého "úplně normálního" řadového
koncertu bez hostů, jako je třeba Stříbrná Skalice. Díky moc, Rolf

Django: Nepředpokládám, ţe bychom natáčeli další cover našich písní. Myslím, ţe jednička a dvojka
stačila. Důvod, proč jsem to natočili byl, ţe jsme nechtěli hrát na př. Ţelvu na playback natočenou v
roce 1967. Vydat DVD z normálního koncertu je dobrý nápad. Bohuţel realizace je tak strašně drahá.
Takţe ještě jednou uctivě zdravím a přimlouvám se za DVD z běţného "upoceného"
koncertu - s ohledem na budoucnost. Je přece velká škoda, ţe nemáme (aspoň nějakou)
filmovou
vzpomínku
na
tehdejší
pódiovou
podobu
Prázdnin,
Ulice...
A ještě stručná otázka: Líbí se vám Radiohead? Vzal byste je jako předkapelu?

Django: Radiohead je jistě slavná kapela, ale je to jiný břeh. Nejsem si jist, zda-li by se to našim
fandům líbilo. Jinak nic proti nim.
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli Vás ještě
někdy uvidíme s černou kytarou LP?

Django: Obávám se, ţe nikoliv. Ke své hře potřebuji páku a
zamčený struny a to ten Gibson neumí.
Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, zda plánujete
samostatný koncert v sestavě Pavel Chrastina, Láďa
Klein, F. R. Čech (místo J. A. Pacáka) a Míla Růţek?
Koncert by mohl být například v F klubu. Pár písní na
výročních koncertech je málo!

Django: Neplánujeme. Fr.Čech uţ stejně asi na bicí zapomněl.
Co to bylo za sólo při oslavě olympických čtyřicátin, které jste hrál v rámci sólových partů
jednotlivých členů? To bylo sloţeno jen pro tuto příleţitost? Není škoda, ţe z toho
nevznikla píseň? Máloco se mi tak líbilo na první poslech...

Django: Ano, trošku jsem na to zapomněl, ale původně jsem to měl v plánu z toho něco udělat. Bylo
to sloţena vyloţeně jen pro ten koncert.
Dobrý den Petře, chci se zeptat jak se Vám líbilo na "propagačním koncertě" pro ODS v
Olomouci? Kdyby nepršelo mohla to být docela pařba, ale kvůli dešti to bylo docela mrtvý,
ale vy jste přesto vypadal, ţe se dobře bavíte, jak to děláte po tolika letech? :o))

Django: Ano, v Olomouci na náměstí jsem se dobře bavil, ostatně skoro jako vţdycky. Hraji rád a
nemusím nic předstírat. Propagaci autogramiád nejsem schopen ovlivnit.
Ahoj Petře, zajímalo by mě kolik písní z nového alba Sopka budete hrát na koncertech a
od kdy? Plánujete nějakou reklamní kampaň? Dostanou se nové písně do rádia nebo TV?

Django: Předpokládám nejvíce šest a nejméně čtyři. Tour se pojede aţ v roce 2008.

Chtěl bych se tě zeptat,jestli se někdy na výročním koncertě uskuteční setkání všech lidí
co kdy Olympikem prošli, ať byli pro Olympic přínosem či nikoliv. Myslím si, ţe i oni by si
zaslouţili být aspoň jednou na výročním koncertě.

Django: Uvidíme, kolik nás vydrţí ještě pět let. Na 50tce by se to jistě slušelo
Olympic poslouchám jiţ 25let a jsem velkým "fandou"... Nová píseň je SUPER.
Má první otázka zní: bude vydán muzikál Jak se lítá vzhůru na DVD?
A druhá: dočkáme se vydání "běţného" koncertu na DVD a nákupu starších koncertů v
mp3?

Django: Muzikál bude mít nejspíš obnovenou premiéru v divadle u Hybernů příští rok. To co máme
natočeno na dvě kamery z představení na Brodwayi není moc dobré. Uvidíme. Normální koncert zatím
neplánujeme, ale jako podnět to není špatný (odpověď o trochu výše).
Dobrý den Petře, vzpomínám na krásné koncerty začátkem 80-tých let. Zde se hrála
skladba BLOUMÁM. Olympic ji nahrál pro divadlo S+H. Vyšla tato písnička na nějakém
nosiči - případně vyjde někdy v budoucnu.

Django: Jo Bloumám byla prima věc, asi jsme to nahráli, snad to vyšlo i na singlu, ale jist si nejsem.
Ahoj Petře, je mi tak trochu líto písničky Danny - přijde mi ţe
zbytečně tak trochu zapadla - nikdy jsem ji na Vašich koncertech,
na které chodívám jiţ 13 let, ani v Lucerně neslyšel, stane se někdy?
(Třeba v podání Jirky Valenty, třeba by to šlo?? Kdyţ Milan Broum je
Nebezpečná postava - která je skvělá). Jinak na výbuch Sopky se
moc těším, a desky z devadesátejch se mi hodně fakt líbí. Děhuji
Láďa B

Django: No nejsem si tak úplně jist, jestli je to s Valentou dobrý nápad.
Pokud by si fanoušci přáli nějak výrazně zahrát nějakou píseň, tak to klidně nazkoušíme, ale jeden
hlas je málo.
Ahoj Fortulis, tak to jsi mě potěšil, já jsem podle téhle písničky dala jméno svojí
vytouţené dcerce. Petře, vzpomeneš si, kdyţ jsem za Tebou byla v Lucerně, protoţe mi to
na matrice nechtěli zapsat? Je to krásná písnička, obzvlášť ten konec!!!! Dcera uţ je
dospělá, osud nás zavál do San Diega a moc mě mrzí, ţe jsem o vašem koncertu 2005
nevěděla. To staré LP Jedeme jedeme mám sebou i s Tvým podpisem i s naší
korespondencí. Přeji stálé zdraví a hodně inspirace do další tvorby, srdečně zdraví Zlata.

Django: Samozřejmě si pamatuji. Hráli jsme v San Diego. Škoda. Moc zdravím ahooooj
Zdravím Petře - nějaký ten pátek jsem na vás
nebyl , tak se chci optat co máš za aparát a zda
hraješ přes kabel , nebo jsi pořídil vysílačku - díky
ahoj Radek

Django: Radku to bude teda pořádnej pátek. Já hraji na
vysílačku uţ leta.

Petře, v čem Vám připadá lepší Stratocaster oproti Ibanezce, se kterou jste docela dlouho
hrál?? Mně se líbil ten Roadster víc... a stejně tak, přijde vám zvukově lepší Milanova
Yamaha nebo MusicMan? A jaké pouţíváte efekty?

Zdravím na to se moc těţko odpovídá. Fender je rozhodně lepší značka, člověka po určitý době
přestane prostě kytara, na kterou hraje, bavit. Efektů pouţívám minimálně. Snad jenom chorus.
Zkoušel jsem hrát na Ibanezku, ale ve stavu, kdy zámky nezámkujou, takţe se nedá pořádně naladit.
DOBRÝ DEN PETŘE.CHCI VAM ŘÍCT ŢE I KDYŢ MI JE JENOM 11 LET TAK SE MI OLYMPIC
ŠÍLENĚ LÍBÍ SKORO VŠECHNY CD OD ŢELVY AŢ PO SOPKU.ALE ASI NEJVIC SE MI LÍBILY
BREJLE CHTĚL SEM SE ZEPTAT JAK STE PŘIŠEL NA SKLADBU ŠÍLENEJ ZVON A GIORDANO
BRUNO

Django: Milý Matýsku, tak tos mě opravdu potěšil. Na otázky bych ti rád odpověděl, ale já opravdu
nevím. Skládám a skládám a najednou to tam je.
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