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Nové spoleãné CD Romana Horkého
a Pozdního sbûru

Nápad natoãit spoleãné album pfii‰el
bez plánování jedné noci pod Chopo-
kem, kde jsme spoleãnû s Romanem
a partou vodáck˘ch kamarádÛ sedûli
u ohnû a hráli si pro potû‰ení písniãky
známé i neznámé. KdyÏ pfii‰la fiada na
mû s pfiáním, abych zahrál nûkteré své
star‰í písniãky, které nejsou nikde zazna-
menány, vzpomnûl jsem si a pár tako-
v˘ch zahrál. Tehdy poprvé mi Roman fie-
kl: „Proã nejsou natoãené? To bychom
mûli napravit a rád bych se na jejich na-
hrávání podílel”. V závûru loÀského ro-
ku, kdyÏ jsme s Pozdním sbûrem mohli
b˘t, jako hosté, souãástí Romanovy osla-
vy 30. let Kamelotu v Lucernû, se vyslo-
vilo rozhodnutí. Natoãíme spoleãnou
desku. Roman ji nazval  pracovním ná-
zvem „staré vykopávky”. Z pÛvodního
zámûru se‰lo a opravdu „staré vykopáv-
ky” jsou na albu pouze tfii. Doplnil jsem

je písniãkami z nûkolika posledních let,
které jsem mûl pfiipravené pro Pozdní
sbûr a které jsme spoleãnû s Romanem
pfiearanÏovali. Pfii této práci jsme spoleã-
nû dotvofiili dal‰í dvû písnû. Hodinu du-
chÛ a titulní písniãku na‰eho alba Na tra-
ti. Asi tím, Ïe jsme byli v pracovní eufo-
rii, která nás opravdu bavila, napsal
Roman dvû úplnû nové aktuální písniã-
ky, kter˘mi jsme album doplnili. 

PÛvodní zámûr, Ïe si pozveme na na-
táãení kamarády, zku‰ené muzikanty
a tím, Ïe album vydáme, celá záleÏitost
skonãí, se neuskuteãnil. Rozhodli jsme
se pro dlouhodobûj‰í spolupráci, fieknû-
me na dobu neurãitou. Podpofiíme 
album koncertním turné, na kterém bu-
dou hrát muzikanti, ktefií album natoãili.
Základem je zúÏená sestava kapely
Pozdní sbûr. Já s akustickou kytarou,
baskytarista Jíra Meisner (ex. Druhá

Tráva a Kamelot), klávesy
·tûpán Baloun, kytara
a zpûv Karel Macálka (ex.
Vlasta Redl, Rangers).
Rytmiku doplnil Vladimír
Tfiebick˘ (ex. Kamelot).
Roman Hork˘ nastoupil na
místo sólového kytaristy
a zpûváka.

Z pÛvodnû plánované fia-
dy hostÛ zÛstali jenom dva.
Party dechov˘ch nástrojÛ
natoãil Milan Straka (Buty)
a sbory vyztuÏila Blanka
·rumová (Tichá dohoda).
Na rozdíl od Milana, bude
Blanka obãasn˘m hostem
i na koncertech na‰eho pro-
jektu Na trati.

Na koncertech zazní mi-
mo písní z na‰eho nového
alba i star‰í písnû Pozdního
sbûru v nov˘ch aranÏích,
stejnû jako léty provûfiené
hity Romana Horkého.
Ve‰keré informace jsou
k dispozici na stránkách

w w w. n a t r a t i t o u r. c z
stejnû jako na webech
a facebooku Pozdního

sbûru i Kamelotu.
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Pfiebal nového CD.


