
natolik, že nás poté pozval na několik 
vystoupení jeho kapely, kde jsme si mohli 
zahrát s nimi. Tím vznikla naše 
spolupráce. Nakonec mě Vašek oslovil, 
abych mu napsal nějakou písničku na 
jeho poslední desku.  

Bylo těžké vámi vybrané interprety 
přimět ke spolupráci?
Rácz: Je to osobnost od osobnosti. 
A musím teď říct, že paradoxně je těžká 
až ta následná domluva. Nejdříve je 
složité se k těmto umělcům vůbec dostat, 
protože ne každý manažer je vstřícný. 
Naštěstí existují takzvané cestičky přes 
kamarády. Když poprosí Martu 
Kubišovou Vašek Neckář, určitě to má 
větší váhu, než když ji o to požádá nějaký 
neznámý člověk z Ostravy. A tak to 
pokračovalo vlastně dál a dál. Postupně 
se tímto způsobem přidala Jitka 
Zelenková, Eva Pilarová, Josef Laufer 
a doufám, že se budou přidávat i další, 
které jsem oslovil. Někdy je to ale 
náročné a člověk si musí zvyknout na 
zápornou odpověď. 

Teď mi trochu popiš, jak probíhá 
natáčení takového projektu, kdy je 
každý na jiném místě, je v něm mnoho 
lidí a tak dále?
Rácz: Původně jsem přemýšlel, že to 
všechno budeme směřovat někam blíž 
k Praze, protože většina interpretů 
v Praze a jejím okolí bydlí. Nakonec jsem 
dospěl k názoru, že studio v Ostravě 
bude vhodnější. Přivítal jsem tedy 
informaci, že u Ostravy vzniklo nové 
nahrávací studio, jež odpovídá 
současným parametrům. Rozhodli jsme 
se, že základy každé písničky natočíme 
v Taurus Records, hudebním studiu 
kytaristy Evžena Hofmanna, a s tímto 
materiálem potom pojedeme někam blíž 
interpretům.
Hofmann: Když jsme se s Filipem poprvé 
setkali ve studiu, oslovil mě jeho nápad, 

protože se mi zdál opravdu nevšední. Spojení 
současné muzikantské generace s ostřílenými 
stálicemi české hudební scény může být pro 
posluchače určitě zajímavé. V tom, že je to 
opravdu zajímavý směr, mě utvrdil poslech 
několika Filipových písní. Vyzdvihl bych například 
blues, které napsal pro Josefa Laufera. Skladba 
je navíc zajímavá i tím, že by se dala popsat jako 
dialog mezi jeho hlasem a mou kytarou. Každá 
píseň, již jsem zatím slyšel, je opravdu jiná. 
I stylově. To znamená, že pro Jitku Zelenkovou je 
více popu, pro Vaška Neckáře je tam zase takový 
beatlesovský feeling. Proto je to i pro mě 

aranžérsky zajímavé. 
Budete skladby z tohoto projektu uvádět 
postupně, nebo najednou?
Rácz: Zatím to ještě stále vše držíme pod 
kloboukem. Nechceme to uspěchat 
a nechceme to postavit jen na nějakém singlu, 
protože to přece jen není klasické album 
kapely. Spíše je to o tom, že každá píseň by 
teoreticky singlem mohla být, protože ji zpívá 
někdo známý a je to napsáno jako písnička, ne 
jen jako součást desky. 
Hofmann: Je to spíš běh na delší trať. My tento 
projekt děláme už asi půl roku. Musíme najít 
termíny, kdy se sejdu já s kapelou, abychom 
udělali základy a aranže. Pak má Filip ten těžký 
úkol, že musí jednotlivým interpretům domluvit 
termíny do studia v Praze. Materiál se poté 
vrátí do studia Taurus Records, kde se vše 
krystalizuje a finalizuje. Doufám, že do první 
poloviny příštího roku by mohlo být hotovo.  

Jak jste vzájemně spokojeni s prací toho 
druhého?
Hofmann: Jsem spokojený. Jsem rád, že se 

nejedná jen o hudební 
pokusy, ale o, myslím si, 
vydařené písničky, jež jsou 
melodické a i hráčsky 
zvládnuté. A také si cením 
toho, že chlapci 
nepodceňují přípravu. 
Rácz: Vždy, když jdu do 
studia, mám trochu obavy. 
Měli jsme zkušenost 
s různými studii a vždycky 
se tak trochu bojím třenic 
autora, který má 
samozřejmě pocit, že jeho 
aranže a jeho nápady jsou 
ty nejlepší. Se stejnou 

obavou jsem šel i do studia. Evženovy zásahy 
jsou však na místě a jsou vždy přínosem 
a plusem. Ještě nenastala situace, kdy bych si 
řekl, že takhle by to nemělo být a že bychom se 
měli vydat jiným směrem. 

Jsou spolupracující umělci tvární a otevření 
novým nápadům a dokážou i oni nějakým 
způsobem přispět?
Rácz: První změna nastala již u názvů 
jednotlivých písniček. Zatím všichni interpreti, 
kteří píseň přijali, změnili její název. Velmi často 
se měnily rovněž některé části textů. Ale jinak 
byli většinou všichni vstřícní, především po 
hudební stránce nebyly výtky. Zdá se mi, že jsou 
do toho také celkem zapálení. U Josefa Laufera 
jsem byl potěšený tím, že si on sám vymyslel 
jakési intro, protože je to též herec, a vznikl tudíž 
mluvený úvod k tomu mému textu. Chtěl mít 
pocit, že příběh je nějak uvedený a ohraničený. 
Cením si toho, že se nad mou skladbou zamyslel 
a dal si tu práci, že svým mluveným slovem 
písničku o stupeň povýšil. 

Kolik lidí se celkově do tohoto projektu zapojí? 
Rácz: Celá kapela FiHa, Evžen Hofmann jako 
producent a aranžér. Samotné zpěvy 
nahráváme ve studiu Chevaliere, bývalém 
studiu Zdeňka Rytíře, momentálně tedy 
u Rytířů. Točí s námi Vašek Neckář junior, který 
tam dělá zvukaře. A potom samotní interpreti. 
Takže je to asi dvacet lidí. 

Jakým způsobem se chystáte desku uvést, 
až bude hotová?
Rácz: Je to ještě vzdálené, ale určitou vizi 
samozřejmě máme. Veškerá propagace se 
bude odvíjet od spolupráce s vydavatelstvím, 
jež je rozjednaná, a my jen doufáme, že 
dopadne dobře. ■

Dvou osob, jež mají primárně na starost hudbu, 
jsem se zeptala, jak lze propojit něco, co 
vychází ze zcela jiného prostředí, hodnot 
a doby. Evžen Hofmann a Filip Rácz potvrdili, že 
i tento hudební experiment jde realizovat. 
A dokonce s nadšením a nasazením všech, kteří 
se na něm podílejí. 

Jak vznikl nápad natočit album, jež 
propojuje ostřílené muzikanty a stálice naší 
hudební scény s těmi mladými? 
Rácz: Nikdy jsem nebyl studijní typ a po střední 
škole jsem zažíval období, kdy jsem měl pocit, 
že se nudím. A protože jsem tehdy hodně času 
trávil ve zkušebně, říkal jsem si, že bych mohl 
zkusit v rámci tréninku napsat píseň pro 

někoho slavného. Udělal jsem si tedy seznam 
českých interpretů, a právě proto, že mám rád 
starší hudbu, jsem si vybral lidi z éry vinylových 
desek a napsal jsem deset skladeb. Byla to pro 

mě premiéra i proto, že jsem psal poprvé české 
texty. Tak jsem vlastně zaplnil šuplík 
písničkami, které asi nikdy nikdo neměl slyšet. 
Ale pak přišlo osudové setkání s Vaškem 
Neckářem, jež začalo mít postupně obrysy 
hudební spolupráce, která mi později umožnila 

oslovit i další umělce.  

Jak ses dostal k Václavu Neckářovi?
Rácz: Jednou se mi dostala do ruky deska 
Planetárium a šíleně mě to chytlo. Ta hudba mi 
připadá nadčasová a v rámci té doby mi Vašek 
připadal na naší hudební scéně takový 
opomíjený. To bylo ještě před hitem Půlnoční. 
Když jsem si poslechl i ostatní jeho alba, jež se 
mi zdála opravdu fantastická, bylo mi jasné, že 
bych stál o spolupráci právě s ním. Oslovili jsme 
Vaška klasicky přes e-mail a tady se to 
výjimečně dostalo přímo k němu. Přijal pozvání 
na koncert, který jsme pro něj udělali v Ostravě 
a kde jsme hráli vyloženě jeho věci. Bylo to 
o tom udělat mu radost a jemu se to líbilo 

Vždy, když jdu do studia, 
mám trochu obaVy
                                 Filip rácz
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Dva světy muzikantského kumštu
a jedna deska, která je spojí

TEXT: GABRIELA STAšOVá     FOTO: ARCHIV

Ve dvou velkých městech naší země vzniká paralelně velmi zajímavý projekt, 
jehož myšlenku má na svědomí frontman ostravské skupiny FiHa Filip Rácz. 

Týká se především propojení dvou muzikantských světů. Ten první ještě stále 
barvitě zachycuje éru zpěváků a zpěvaček vinylového období v české hudbě, 
druhý zračí zcela mladou kapelu, takřka ještě na počátku své kariéry. 
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