■ Stříbrná svatba klepe na dveře
Kdo by si myslel, Ïe domácí násilí
mÛÏe zaÏít jen Ïena, byl by vedle,
jak ta jedle! S tvrd˘mi záÏitky v manÏelství se NEJ Magazínu svûﬁil
i Kyklop alias Pavel Vohnout, zpûvák
skupiny Maxíci.
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RODINA POD LUPOU?
■ Jak dlouho jste vlastně ženatý?
UÏ ãtvrt století, takÏe letos to bude na stﬁíbrnou
svatbu. Její oslavu ale neplánujeme, jen si moÏná
s manÏelkou pﬁiÈukneme.

■ Neměl jste od ní někdy žárlivé scény?
Kdyby jenom to! Ona je dokonalá, rodinn˘ krb
se rozhodla pﬁed fanynkami uchránit. Dokonce byla
doma, kdy mnû odmítala vaﬁit veãeﬁe! To byl
domácí teror, násilí v jasné podobû.

■ Plánujete vlastně nějakou dovolenou?
To mÛÏeme aÏ po letní sezónû vystoupení.
TakÏe nûkdy v ﬁíjnu nejdﬁíve. Zatím pﬁem˘‰lím o nûjaké
exotice. Mûlo by jít buì o Zanzibar nebo Dubaj.

Poté ale pﬁi‰la v kapele krize a ode‰el jeden ze zakládajících ãlenÛ Maxim Turbulenc Petr Panocha.
Kapela je‰tû fungovala dal‰ích deset let s náhradním ãlenem Petrem Novákem, ale uÏ to nebylo
ono a i já jsem opustil pod tlakem toto seskupení, vzhledem k tomu Ïe si Dan Vali registroval
znaãku Maxim Turbulenc na úﬁadû patentového
vlastnictví, rozhodl jsem se zaloÏit nov˘ projekt
s názvem Maxíci a oslovil své hudební kamarády
a skvûlé muzikanty.
■ V jakém sloÏení dnes Maxíci fungují?
Druh˘m ãlenem kapely se stal Pﬁemek Stoklasa, kter˘ je ostﬁílen˘ hudebník a kamarád
a hlavnû ‰oumen hrající na basovou kytaru, klávesy a také zpívá. Do tﬁetice je tu Petr Panocha
s kter˘m mám velmi dobré zku‰enosti, je to v˘born˘ aranÏér, skladatel, pianista, klávesák a jiÏ
jsme spolu vytvoﬁili projekt, kter˘ velmi dobﬁe
fungoval. TakÏe v tomto sloÏení dnes brázdí hudební nebe skupina Maxíci a já doufám, Ïe na‰e
tvorba diváky dobﬁe baví!
Skupina Maxíci vylétla na ãeské hudební
nebe jako Fénix z popela a máchá mocn˘mi kﬁídly tak, Ïe je dnes jiÏ nepﬁehlédnutelná a je vidût, Ïe se klukÛm daﬁí. I redakce NEJ Magazínu pﬁeje úspû‰né léto
a hodnû dal‰ích spokojen˘ch fanou‰kÛ!

ale byla ukonãena a já s Petrem nastoupili do kapely BoÏská tûla, coÏ
byla rocková kapela a natoãili první rozhlasovou nahrávku s názvem
Povaha zrádná, kterou nám v té
dobû hrál âeskoslovensk˘ rozhlas.

■ Jak jste se vlastnû dostal
ke zpívání?
S hudbou jsem zaãal jako 6 let˘, kdy mû mÛj bratr K. E. Gott
nauãil hrát na kytaru a spoleãnû
jsme spolu hráli písniãky od Karla Gotta. V 10 letech jsem se rozhodl hrát na jazzovou trumpetu
a nastoupil jsem do základní hudební ‰koly, kde jsem absolvoval
tﬁi roãníky hraní.
■ Vzpomínáte si na své
první profi angaÏmá?
S bratrem chodil do tﬁídy Pﬁemysl Stoklasa, kter˘ v té dobû hrával na akordeon a rozhodli jsme se
udûlat první hudební skupinu. Pﬁemek zaãal hrát na basovou kytaru
já pﬁesedlal na bicí a brácha hrál
na kytaru. Od cca 15 let jsme spoleãnû hráli na rÛzn˘ch zábavách
a dûtsk˘ch karnevalech jako skupina Elektra. KdyÏ bylo bratrovi 18
let a mû 16 úãasnili jsme se Jihlavské písnû kdy postoupil jen

mÛj bratr, já jsem byl pr˘ moc mlad˘, bratr tuto soutûÏ vyhrál.
■ Ne vÏdy ‰lo ale o hraní
pro dûti, Ïe?
To vÛbec ne! Následovalo období folku, kdy jsem se seznámil
s Pavlom KoreÀem a spoleãnû
jsme dûlali folkové písnû, bratr hraní na chvíli nechal z rodinn˘ch dÛvodÛ. S Pavlem KoreÀem jsme poznali Petra Chovance a Kodima
a chvilku jsme zkou‰eli hrát spoleãnû, tam vznikala my‰lenka Wanastov˘ch Vûcí, ale kluci ‰li hrát do
Lucie a Pavol skonãil aktivnû s muzikou. V té dobû jsem se poznal
s Petrem Panochou b˘val˘m zakládajícím ãlenem pozdûj‰ích Maxim
Turbulenc, kter˘ zkou‰el hrát ve
skupinû AA pot, která hrála
underground. Oslovili jsme opût
Pﬁemka a jeho tehdej‰í Ïenu a zaloÏili dal‰í skupinu, kde s námi jeden ãas pÛsobil i Mirek Chy‰ka
a Michal Pe‰out, tato spolupráce

■ Kdy pﬁi‰el zlom?
Právû se k nûmu blíÏíme! Po urãité dobû jsme ode‰li a zaloÏili jsme
vlastní projekt s názvem Maxim
Turbulenc, kde jsme zaãali hodnû
koketovat s poãítaãi a taneãním
stylem hudby, pﬁibrali jsme Dana
Valiho a v roce 1995 vydali první
CD Turbulenc Dance.
■ Zaãal pﬁíliv fanynek...
Pﬁi‰el raketov˘ nástup na profesionální hudební dráhu, kter˘
v tomto sloÏení trval 10 let.
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KONCERTY

Předplatné 2017

Zálezlice u Mûlníka

NEJ Magazín právû do va‰í schránky

âervenec 29., 8:00 - 17:00
Srpen 2., 14:00 - 16:00

OBJEVTE KOUZLO
PRAVIDELNOSTI!

Borek u Dvora Králového

Bez front v trafikách,

Srpen 10., 14:00 - 16:00

s úsporou času
během celého roku.
Ještě více pohodlí,
než jste čekali!

Borek u Dvora Králového

PlzeÀ
Srpen 12.,
17:00 - 18:30

KaÏd˘ nov˘ pﬁedplatitel
má doruãení aÏ do domu

ZDARMA!
✄

OBJEDNÁVKY pﬁedplatného lze také poslat
smskou na tel. ãíslo 608 175 676, mailem
na nejmagazin@afpglobal.cz nebo pﬁímo
na distribuãní firmu ALL Production, s.r.o.,
tel.: 840 30 60 90

PŘEDPLATNÉ

K zaslání
na adresu:
NEJ Magazín, P.O. Box 102, 111 21 Praha 1

Jméno: ................................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................
............................................................................... PSâ: ...................................
Sv˘m podpisem potvrzuji, Ïe jsem star‰í 18 let

Datum: ................................

Podpis: ............................................

