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Hned jak opadl sníh a zaãaly sice
opoÏdûnû, ale pfiece, první jarní dny,
jsem se se‰la u kávy s panem
Tomá‰em Badurou a panem Ale‰em
Procházkou z muÏského vokálního
kvarteta Q VOX. U pfiíjemného pose-
zení jsem se zeptala na pár otázek.

Pánové, proã Q VOX a jak to vlastnû
v‰echno zaãalo?

T. Badura:
V‰ichni ãtyfii jsme spoluÏáci ze stu-

dií. Ne, Ïe bychom byli odjakÏiva ka-
marádi, ale vûdûli jsme o sobû, znali
jsme se. V roce 1997 jsme byli tfii, co
zaloÏili trio. Já - Tomá‰ Badura, Petr
Julíãek a Tomá‰ Krejãí. Ale‰ Procházka,
také spoluÏák, se k nám pfiidal v roce
2002. „A proã Q VOX?” To je jednodu-
ché… Q – latinsky quattuor a VOX –

hlas. TakÏe vlastnû v pfiekladu do ãe‰ti-
ny bychom se jmenovali âtyfii hlasy,
nebo taky âtyfihlas.

Jak˘ byl vá‰ pÛvodní repertoár a co
zpíváte dnes?

T. Badura:
Ná‰ pÛvodní repertoár byly muÏské

sbory 18. a 19. století. Hodnû jsme zpí-
vali L. Janáãka a jiné mistry.

A. Procházka:
V roce 2007 nás oslovil Milo‰

Machek, dirigent a aranÏér, kter˘ dostal
nabídku z Nûmecka, aby pfiipravil pro-
jekt Pink Floyd Classic. Nakonec z toho
vznikla dlouhodobá spolupráce, s pa-
nem Machkem uÏ máme za  sebou ãtyfii
projekty. Zmínûn˘ Pink Floyd Classic,
Po stopách gospelu, Symphonic Queen
a teì novou Beatles Mania. Kromû pana
Machka spolupracujeme na jin˘ch pro-
jektech s jin˘mi umûlci,napfiíklad cim-
balistkou a zpûvaãkou Zuzanou Lapãí-
kovou, kytaristou Lubomírem Brabcem,
zpûvákem Ladislavem Kerndlem, cim-
balistkou a zpûvaãkou Magdalenou
Múãkovou, choreografkou Hradi‰Èanu
Ladislavou Ko‰íkovou nebo reÏisérkou
Magdalénou ·vecovou.

Kde jste v‰ude koncertovali?
A. Procházka:
Zde, v regionu jsme mûli napfiíklad

koncert v Boskovicích na Zámeckém
skleníku, na zámku v Rájci – Jestfiebí, vá-
noãní koncerty v roce 2009 a 2011 jsme
mûli ve Kfitinách v bazilice a na zámku.
V roce 2006 jsme vystupovali na vánoã-
ním koncertu, kter˘ pofiádal Senát âeské
republiky,v roce 2009 na festivalu Zlatá
Praha na Îofínû. Samozfiejmû v mnoh˘ch

mûstech u nás, máme sjeté skoro celé
Nûmecko (Berlín, Mnichov, Dortmund,
Norimberk, Stuttgart, DráÏìany, Lipsko,
Dusseldorf, …), v Polsku, Francii,
Holandsku, Estonsku, Israeli.

Jaké jste mûli nejzajímavûj‰í vy-
stoupení?

T. Badura, A. Procházka:
V loÀském roce jsme vystupovali na

Festivalu Mitte Europa v Zinnwaldu. Jsou
to b˘valé cínové doly v pohraniãí.
Vystupovali jsme v hloubce 70 metrÛ pod
povrchem. Zajímavé bylo uÏ samotné do-
pravení se na místo. Na kost˘my, v kter˘ch
jsme vystupovali, jsme vyfasovali Ïluté
plá‰tûnky a helmy, abychom se cestou do-
lÛ neu‰pinili. Dva jsme sjeli v dÛlním vozí-
ku a dva ‰li pû‰ky. Samotné vystoupení by-
lo u jezírka, kde byla ohromná akustika.
Koncert se tehdy v pfiímém pfienosu vysílal
na âeském rozhlasu âR 3 – Vltava.

Co chystáte v nejbliÏ‰í dobû?
T. Badura:
V mûsících kvûtnu a ãervnu chystáme

sérii koncertÛ ve Zlínû, v Jihlavû a v Hradci
Králové s projekty Symphonic Queen
a Beatles Mania. Podrobn˘ program najde-
te na na‰ich stránkách www.qvox.cz. Jako
hudební tûleso pofiádáme uÏ 4. roãník VO-
CAL FESTu 2013. Probûhne 17. – 19.
ãervna v Brnû. Téma leto‰ního roãníku je:
Podoby lidové hudby.

Pánové, dûkuji vám obûma za rozho-
vor a pfieji celému kvartetu mnoho
krásn˘ch koncertÛ a spokojen˘ch po-
sluchaãÛ.

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Q VOX

Q VOX – zleva Tomá‰ Badura, Petr Julíãek, Ale‰ Procházka a Tomá‰ Krejãí.

Vokální kvarteto 
Q VOX má svého 

ãlena v na‰em regionu

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz
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SSSSppppoooorrrr tttt     aaaa     lllloooovvvv     ssss .... rrrr....oooo ....
SSSSuuuuddddiiii cccckkkk ˘̆̆̆    ddddvvvvÛÛÛÛrrrr
SSSSuuuuddddiiii cccceeee     55550000

NABÍZÍME:
• Sportovní a lovecké zbranû
• Lovecké a sportovní náboje
• Pánské i dámské obleãení, obuv
• Pozorovací optika pro lov i turistiku
• Svítilny, noÏe

• Vzduchovky – zbranû, optika, terãe, diabolky
• Obranné prostfiedky – spreje, plynovky, paralyzéry
• Sklo, keramika
• Pu‰kafiské práce – montáÏe, nastfielení zbraní
• Prodej a v˘kup komisních zbraní za hotové
• Prodej obleãení a obuvy - slevy aÏ 70 %

Dárkové poukazy

PRODEJNA LOVECK¯CH 
A SPORTOVNÍCH POT¤EB

602 747 986   www.Beretta.cz

Pan Tomá‰ Badura Ïije s rodinou v Olomuãanech
u Blanska. Absolvoval Konzervatofi v Ostravû a JAMU
v Brnû v oboru sólov˘ zpûv. Je laureátem Mezinárodní
pûvecké soutûÏe Antonína Dvofiáka v Karlov˘ch Varech
(1993). Je sólistou âeského filharmonického sboru Brno
a pravidelnû se podílí na jeho koncertních aktivitách. Je
ãlenem Komorní opery ORFEO. Vûnuje se také pedago-
gické ãinnosti a v neposlední fiadû je ãlenem muÏského
vokálního kvarteta Q VOX od jeho zaloÏení v roce 1997.


