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THE(y) WANTED vydávají vlastní zpěvník

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz
www.himmer.cz

• prodej – zapůjčení čistících strojů •
• prodej chemie pro úklid •

• dezinfekce – respirátory • ochranné pomůcky •
• provádíme tepování koberců (za mokra) •

• předložky – koberečky do 5 m2 u nás •

KANCELÁŘE K PRONÁJMU     774 400 400

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

* realizace a údržba zahrad

	 Dnes	vám	představíme	novou	černohorskou	kapelu	THE(y)	WANTED.	
Kapela	se	zaměřuje	převážně	na	autorskou	tvorbu	a	během	krátké	doby	
sestavila	 repertoár	 o	 více	 než	 třiceti	 písních.	 Kapela	 právě	 vydává	 svůj	
zpěvník	a	chystá	se	na	koncertní	sezonu.

	 Začátkem	 dubna	 jsme	 po	 krátké	
odmlce	odstartovali	 jarně-letní	kon-
certní	 šňůru,	 a	 právě	 nám	 vychází	
zpěvník,	jehož	autorkou	je	Verča.
	 Zpěvník?	Jak	vás	to	napadlo?
	 Verča:	Na	koncertech	se	nám	stá-
vá,	že	po	nás	lidé	chtějí	texty	a	akor-
dy	našich	písní.	
	 Také	mě	napadlo,	že	by	bylo	skvě-
lé,	mít	všechny	písničky	u	sebe	a	tím	
i	možnost	si	je	kdekoli	zahrát	jen	tak	
s	 kytarou.	 Vlastně	 jsem	 to	 psala	
hlavně	pro	sebe.
	 Můžete	nám	ke	zpěvníku	říct	něco	
víc?
	 Verča:	Vychází	v	malém	formátu	
A6,	takže	jej	můžete	strčit	i	do	kapsy.	
Najdete	v	něm	texty	a	akordy	k	téměř	
třiceti	 našim	 písním,	 drobné	 kresby	
tužkou	 či	 akvarelem	 a	 za	 krásnou	
obálku	děkuji	výtvarnici	Lucce	Tráv-
níčkové.
	 Kdo	je	autorem	kreseb?
	 Verča:	O	akvarel	 jsem	se	pokou-

Nový zpěvník

Zleva do prava: Táňka Procházková, Petr Héna, Verča Tůmová, Michal Tůma, Bob Hlaváč

	 Co	nám	řeknete	o	THE(y)	WANTED?
	 Michal:	Název	THE(y)	WANTED	
odkazuje	na	desperáty	divokého	zá-
padu	 a	 je	 v	 něm	 i	 trochu	 nadsázky.	
Styl,	který	hrajeme,	bych	popsal	jako	
mix	 „Outlaw	 country	 a	 Rock	 and		
Rollu“.	Tedy	balady	o	drsňácích,	kte-
rým	se	většinou	lepí	smůla	na	paty.
	 Kapela	vznikla	teprve	před	dvěma	
lety	z	čiré	potřeby	hrát	a	tvořit.	Bylo	
to	zrovna	v	době	prvních	covidových	
lockdownů,	kdy	bylo	zakázáno	zkou-
šení	kapel,	a	 tak	jsme	si	doma	v	ku-
chyni	 založili	 akustický,	 Rock	 and	
Rollový	 band,	 po	 kterém	 jsem	 vždy	
tajně	 toužil.	 Čistě	 z	 recese	 jsme	 na-
hráli	 a	 zveřejnili	 naši	 první	 píseň	
Křen	a	k	našemu	překvapení	jsme	do-
stali	 nabídku	 na	 první	 koncert.	 Po	
krátké	úvaze	jsme	oslovili	naše	kama-

rády	a	začali	jsme	intenzivně	zkoušet	
a	 tvořit	 nový	 repertoár.	 Ohlasy	 na	
první	 koncert	 nebyly	 vůbec	 špatné,		
a	 to	 nás	 doslova	 nakoplo	 k	 dalšímu	
tvoření,	koncertování	a	hledání	vlast-
ního	 zvuku	 a	 výrazu.	 To	 je	 ostatně	
proces,	 který	 trvá	 stále.	 Tak	 vznikly	
THE(y)	WANTED.
	 Základ	kapely	tvoří	Verča	na	snare	
drum,	 Táňka	 na	 basu,	 já	 na	 kytaru		
a	 te	nově	 i	Bob	na	foukací	harmo-	
niku.	 Jako	 host	 s	 námi	 vystupuje		
i	 Henis	 na	 akustickou	 kytaru.	 Pře-
vážnou	 většinu	 textů	 tvoří	 Verča,	
hudba	je	zase	na	mně	a	Táňka	s	Bo-
bem	 se	 podílí	 svými	 nápady	 na	 fi-	
nálních	aranžích.	To,	co	nás	v	kapele	
spojuje,	 je	 podobný	 hudební	 vkus,		
a	 hlavně	 smysl	 pro	 humor	 a	 nad-	
sázku.

šela	já,	ale	jsou	to	opravdu	jen	poku-
sy.	Zamilovala	jsem	se	do	této	tech-
niky,	a	když	mám	čas	a	tu	správnou	
náladu,	zkouším	se	něco	naučit.	A	ty	
úžasné	kresby	tužkou	jsou	dílem	na-
šich	dvou	synů.	Dětskou	kresbu	jsem	
vždycky	obdivovala.	
	 Kde	a	kdy	si	můžeme	kapelu	THE(y)	
WANTED	 poslechnout	 a	 koupit	 váš	
nový	zpěvník?
	 Verča:	 Živě	 nás	 můžete	 vidět		
a	slyšet	např.	v	Boskovicích	u	Rabí-
na,	v	Brně	v	klubu	Rusty	Nail,	dále	
zahrajeme	 na	 Krasfestu	 ve	 Sloupě,	
Country	 festivalu	 v	 Suchdole	 nad	
Odrou	 či	 Profestu	 v	 Prostějově	 na	
zámku	a	na	spoustě	dalších	skvělých	
míst.	
	 Nebo	si	nás	můžete	kdykoli	pustit	na	
youtube.	 (https://www.youtube.com/
channel/UCdveo1eZu5IPrf1NlX-
n_7Jg/videos)
	 Michal:	Zpěvník	si	můžete	koupit	
na	našich	koncertech	nebo	na	e-shopu	
nakladatelství	 Nová	 Forma.	 (https://
www.stahuj-knihy.cz/Tumova-Vero-
n i ka-T H E -y-WA N T ED - d1636.
htm#detail-anchor-description)
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