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M ůj život tvoří z velké 
části muzika, proto 
jsem s sebou vzal 
na focení převážně 
lidi, kteří se kolem 

mě pohybují v hudební branži a kteří 
měli velký význam v mé hudební kariéře 
s kapelou Jelen. 

Mimochodem, název naší kapely 
byl všemi lidmi kolem nás přijat zcela 
spontánně. Jedním z nich byl Martin 
Ledvina, v jehož studiu, kde pořádal 
jam session, jsem se potkal se dvěma 
současnými kolegy z Jelena. Martin je 
skvělý kytarista, hrával ve skupině Druhá 
tráva a občas mu nabídnu: „Nechceš si 
s námi zahrát?“ A on to přijme. Především 
je ale producentem našich desek, a protože 
má velký přehled, dokáže s našimi 
písničkami pracovat a posunout je tam, 
kam by nás to třeba ani nenapadlo. 

Martin Červinka pak vstoupil do hry, 
když naše písničky začaly dostávat 
konečně nějaké obrysy. Tenhle druhý 
Martin má obrovské zkušenosti jak jako 
hledač talentů, tak jako manažer kapel, 
ale zároveň je to obrovský srdcař, který 
miluje muziku. Máme oblíbené stejné 
interprety, ať je to Bruce Springsteen, 
nebo Bob Dylan, či Rolling Stones. 
Martin je člověk, který přesně zapadá 
do našeho světa. 

Lenku Pištěckou jsem poznal ještě 
jako malý kluk, a to díky mojí babičce, 
která byla zpěvačkou. Měla nakročeno 
k tomu, stát se hvězdou, zpívala 

JINDRA
MŮJ TÝM

v tehdejším Divadle Na Fidlovačce, 
ale protože odmítla spolupracovat 
s komunistickou stranou, byla z divadla 
odejita. Pak zpívala v Jakubském sboru, 
kde se potkala s Lenkou. Když mi 
bylo zhruba osmnáct, rozhodl jsem se, 
že se budu učit zpívat a Lenku jsem 
kontaktoval – tehdy vyučovala belcanto 
neboli klasický zpěv. Teď k ní chodím 
zas, i když už nedělám operu.

Janu Šafářovou jsem potkal, když jsme 
hledali lokace na natáčení videoklipu. Její 
kadeřnické studio mě, fandu komiksů 
a popkultury, dostalo na první dobrou! 
Jakmile jsem totiž vešel dovnitř, uviděl 
jsem figurku Supermana a hned nato 
knížky o historii Londýna, komiksů, 
muziky… Tam si sednete, necháte 
se ostříhat a mezitím si přečtete, co 
vás zajímá. Takže když jsem sestřih 
potřeboval já, byla volba jasná. 

A co bych řekl o svém bráchovi? To 
je jednoduché – pořád chtěl dělat to 
samé, co já. Odmala jsme na něco 
hráli, já na klavír, trombón a trumpetu, 
brácha na klarinet, flétničky… 
Asi v patnácti jsem hodil trombón 
do kouta a začal hrát na kytaru, což 
chtěl brácha taky. „Nemůžeš hrát 
na kytaru, když na ni hraju já! Hraj 
na baskytaru,“ povídám mu. A tak se 
z bráchy stal, trochu mým přičiněním, 
skvělý basák. I když dnes hraje spíš 
na mandolínu ve svojí skupině Vintage 
Wine. Vypadá to, že mu prostě čtyři 
struny nakonec stejně sedí nejlíp.

Kápli jsme
SI DO NOTY

POLÁK

KDYŽ SE FRONTMAN 
KAPELY JELEN 
SEZNAMUJE  

S NOVÝMI LIDMI,  
VĚTŠINOU U TOHO 

HRAJE PRVNÍ 
HOUSLE HUDBA.
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Jindru si pamatuji jako malého kluka, kdy mi 
byl sotva ke kolenům. Dnes je to naopak… Jeho 
babička, báječná sopranistka, se kterou jsem zpívávala 
u sv. Jakuba, ho vodívala do sboru s sebou a Jindra 
nám ukazoval „pasátko“ – své plyšové prasátko. 
Pak se v mém životě objevil, až když byl o tři 
hlavy větší než já, s tím, že chce zpívat. 
Abych ho mohla učit a otevřít mu 
ústa, musela jsem stát na židli! 
Tehdy to byl teenager a měl 
spoustu svých problémů, a protože 
hlas zobrazuje naši duši, bylo 
slyšet, že obojí zatím hledá. A pak 
se zase objevil až po několika 
letech, již velmi vyzrálý, a udělal 
mi nesmírnou radost. Na mém 
absolventském sbormistrovském 
koncertě zazpíval basové sólo 
v barokní skladbě Šimona Brixiho, 
a dokonce se přidal do Pražského 
pouličního sboru. Vyzpíval se 
s námi a zase šel dál. Se vznikem 
skupiny Jelen ke mně opět chodí – stejně jako další 
dva členové Jelena – pravidelně a moc mě těší, že dnes 
jeho hlas jde skutečně s duší ruku v ruce. 
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Jak to tak u mladších bráchů 
bývá, v mnoha věcech jsem šel 
ve stopách Jindry, a muzika nebyla 
výjimkou. Došlo to tak daleko, že 
jsme spolu celých deset let hráli, ale 
pak se naše cesty rozešly, protože 
každý z nás chtěl dělat něco jiného. 
Brácha má teď Jelena – já Vintage 
Wine. Řekl bych, že moje kapela je 
folkovější, víc tíhneme ke keltským 
a pohanským tradicím, ale navzájem 
se s bráchou podporujeme, a když 
vyjde čas, jdeme se jeden na druhého 
podívat. A pak máme společný 
skotský kilt – a to doslova. Jindra 
ho nosil, když dělal divadelní 
šerm, a když jsem se na šerm dal já 
a brácha s ním naopak seknul, kilt 
jsem po něm podědil. Díky tomu 
jsem se občas dostával do kuriózních 
situací – v jedné inscenované 
bitvě na mě naběhnul jeho bývalý 
spolušermíř, chlap jako hora! Nikdy 
bych proti němu neměl šanci! Pak 
se ale zarazil – mě nepoznával, ale 
poznával to, co jsem měl na sobě – 
a to mě zachránilo.
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JANA ŠAFÁŘOVÁ (43) 

Společně  
na startu

BRATR

PETR POLÁK (32) 

Zděděný kilt

V době, kdy probíhala rekonstrukce prostor z původní restaurace a vinotéky na náš 
kadeřnický salon, jsem se seznámila s Martinem Červinkou, který bydlí za rohem. 
Chodil okolo a zajímal se o to, co budujeme. Nejspíš se těšil, že bude mít kam chodit 
na pivko… Nicméně jsem ho vyvedla z omylu. Po otevření jsme se znovu potkali, tak 
jsem ho pozvala na kávu a celý prostor mu ukázala. Martin byl nadšený. V té době 
jsem ještě netušila, kdo je a co dělá. To jsem zjistila až později a krátce na to jsem se 
seznámila i s Jindrou. Byla to taková osudová náhoda – my v té době byli na rozjezdu, 
on byl na rozjezdu… To je vlastně ten moment, kdy člověk potřebuje každou upřímně 
podanou ruku, podporu a důvěru ostatních. Slovo dalo slovo a začalo vznikat 
přátelství, které se stále prohlubuje. Zatím se Jindrovi staráme o vlasy a těšíme se, že 
nám osud přihraje do cesty nějaký společný projekt. Jindra je super člověk a tak silnou 
vazbu, jakou má Jelen s fanoušky, jsem zatím u žádné jiné kapely nepoznala!

Na Jindru jsem se chodil dívat do klubu na Újezd 
a několikrát jsem ho i viděl zpívat na ulici. Ale teprve asi 
po dvou letech jsem na něj dostal tip od kamaráda 
Martina Ledviny. A tak jsme se vrhli 
do nahrávání demosnímků. Říká se o mně, že 
jsem hledač talentů, ale většinou čekám na to, 
až mi dá někdo tip. Pak si ovšem dotyčného 
nebo dotyčnou ještě prověřím – kouknu se 
nejen, jak se chová na pódiu, ale i jak se 
chová ve studiu. To ovšem u Jindry nutné 
nebylo, toho jsem už znal. Ale nemůžu 
říct, že bych nebyl v jeho společnosti také 
zaskočený. Jednou jsme například v rámci 
hostování v bratislavském rádiu pouštěli 
písničku Co bylo dál, což je Jindrův 
duet se slovenskou zpěvačkou 
Janou Kirschner, která 
v něm ovšem zpívá česky. 
Slovenští redaktoři chvíli 
poslouchali a pak se 
optali: „To děvče skvěle 
zpívá! To je nějaká 
nová zpěvačka z Čech?“ 
A my na to: „Ne, ne, 
to je přece vaše národní 
hrdinka Jana Kirschner!“

Chelsea

HLEDAČ TALENTŮ 

MARTIN ČERVINKA (55) 

Skvělý tip

Vzpomínám si jako dnes na jeden velice 
zásadní telefonát s Jindrou. Pracovali 
jsme spolu asi dva roky na demosnímcích 
a jednoho večera mi Jindra volá, že má 
pocit, že to nikam nevede, že pochybuje 
o svém talentu a že dokonce uvažuje nad 
tím, že s hudbou skončí. Snažil jsem se 
ho přesvědčit, že je to naprostý nesmysl 
a že musíme určitě pokračovat. Dali 
jsme si sraz na jam session u mě ve studiu 
s tím, že vše ještě probereme. Na tomto 
památném jam session se Jindra potkal 
s Martinem Kasalem a Ondrou Málkem 
a vznikla zde skupina Jelen a písnička 
Magdaléna. Dál už ten příběh znáte… 
A letos 17. prosince se všichni sejdeme 
v pražském Fóru Karlín! 

HUDEBNÍ PRODUCENT 

MARTIN LEDVINA (39) 

Nevzdat to a hrát

HLASOVÁ PORADKYNĚ

Hlas a duše
LENKA PIŠTĚCKÁ (57) 


