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U pfiíleÏitosti vydání nového CD jsme se potkali na kávu a popovídání 
s Jirkou Pafiezem, frontmanem skupiny.

Pozdní sbûr - v˘bûr z bobulí
a jejich nové CD: Live U koufiícího králíka

Pro pfiedstavu, pfiibliÏte va‰i
hudbu na‰im ãtenáfiÛm...

Pozdní sbûr oslavil letos 12 let na
scénû. Hned po zvefiejnûní první
písniãky „Pálava” nás nûkter˘ z kri-
tikÛ oznaãil za jiÏansko – moravsk˘
rock ’n roll s pfiívlastkem a to s ná-
mi jde aÏ dodnes. Na‰e muzika má
kofieny v jiÏanské muzice, ale také
je inspirovaná blues, country, fol-
kem nebo rockovou baladou.  Jsou
to na‰e autorské, ãesky zpívané pís-
niãky. 

Dva zakládající ãlenové kapely
Jifií Pafiez - zpûv, kytara, autor vût‰i-
ny textÛ a písní a Hynek Dlapal - 
elektrická kytara, pfii‰li kaÏd˘ od ji-
nud: první z country, kter˘ mimo ji-
né spolupracoval napfiíklad i s Mi-
chalem Tuãn˘m; druh˘ z bigbítu,
ale v koneãném v˘sledku dochází
k propojení v‰ech jmenovan˘ch
ÏánrÛ v osobit˘ styl skupiny.   

S k˘m „muzikantsky” spolupra-
cujete? 

V Pozdním sbûru hrají zku‰ení
muzikanti.  Jíra Meisner -  baskyta-
rista, kterého mÛÏete znát z kapel
Druhá Tráva a Kamelot. Karel
Macálka - akustická kytara, kláve-
sy, zpûv, letit˘ spoluhráã Vlasty
Redla a b˘val˘ ãlen Rangers -
PlavcÛ. Dále jsou v sestavû mlad‰í,
ale o to v˘konnûj‰í muzikanti. Hráã

Pí‰ete texty i melodie, kde bere-
te inspiraci?

V‰ude kolem sebe. Písniãky a jejich
témata plynou tak nûjak kolem mû.
Písniãka „Napsal bych jí lístek” je
o pfiání k novému roku; „Pod splavem
na Oslavce” je o fiece, o rybách a o tá-
tovi; „Kdybych byl ‰panûlsk˘ král” tu
jsem napsal po náv‰tûvû El Escorialu.
„JiÏanskej kraj” je porovnání Texasu
a jiÏní Moravy.  „¤íkala mu slunko” je
zamilovaná písniãka.   

Kde si vás mohou diváci po-
slechnout a kde se mohou dozvû-
dût více o kapele, pfiípadnû si pus-
tit ukázku z va‰eho repertoáru? 

V‰e podstatné o kapele najdou na
stránkách www.pozdnisber.cz. Jsou
tam profily jednotliv˘ch muzikantÛ,
najdou tam rubriku koncerty, diskus-
ní fórum a také odkazy na na‰e des-
ky. Pokud by se chtûli podívat na nû-
kter˘ z klipÛ, pfiípadnû na záznam
TV pofiadÛ ãi písniãek z koncertÛ,
staãí se pfiipojit na YouTube.com
a zadat do vyhledávaãe Pozdní sbûr.
Portál pak uÏ sám nabídne jednotlivé
písniãky, záznamy z koncertÛ, nebo
dokumenty ze Ïivota kapely. Nejvíce
zhlédnutí má z na‰í nabídky na za-
ãátku zmínûná písniãka „Pálava”. 

Dûkuji za rozhovor.

Text: Martin Polick˘, foto: Ilona Králová 

na klávesové nástroje s vynikajícím
jazzov˘m cítûním ·tûpán Baloun,
bicí nástroje obsluhuje David Kfie-
tínsk˘ a ná‰ stál˘ host, zpûvaãka
Petra Joná‰ová.  

Natoãili jste v lednu nové CD, co
obsahuje?

Jedná se o záznam koncertu, kte-
r˘ jsme natoãili v sestavû Pozdní
sbûr – v˘bûr z bobulí, v Brnû v le-
gendárním jazzovém klubu U kou-
fiícího králíka. Dovûtek V˘bûr z bo-
bulí je znaãkou pro na‰i muziku

v jemnûj‰ím provedení, bez bicích
nástrojÛ. Kromû osvûdãen˘ch hitÛ
kapely, písniãek Pálava, JiÏanskej
kraj, Marjánkov˘ láznû a Za fieku,
je na albu dal‰ích 10 nov˘ch písní.
V souãasné dobû je CD jiÏ vyro-
beno a jezdí s námi po koncertech.
V závûru kvûtna se vrátíme na
místo ãinu a U koufiícího králíka
odehrajeme sérii ãtyfi koncertÛ,
spojen˘ch s kfiestem nového CD.
Termíny jsou úter˘ 29. 5. aÏ pátek
1. 6., se zaãátkem vÏdy ve 20.00
hodin.

Kapela Pozdní sbûr.


