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Zpěvák a herec Václav Neckář natočil v roce padesátého výročí od vydání svého prvního alba,
které vyšlo u firmy
Supraphon v roce 1966 pod názvem Václa
v Neckář zpívá pro mladé
nový letní singl. Duet
Kluk z plakátu
nazpíval
Václav Neckář
s mladou zpěvačkou, textařkou a skladatelkou
Patricií
.

Písnička Kluk z plakátu, kterou nahrála Neckářova skupina Bacily, slavící letos v srpnu své
45. výročí založení skupiny, má i při svižném tempu příjemnou nostalgickou atmosféru a svoji
náladou a charakterem se odkazuje na nezaměnitelný zvuk největších hitů Václava Neckáře.
„Text písničky se mi líbil už při prvním přečtení“
, říká Václav Neckář a pokračuje:
„Oslovila mě hlavně myšlenka, že si stále můžeme plnit svá přání a snít o nich. Jde přeci o to
pořád se mít na co těšit, mít se z čeho radovat, mít proč žít.“

Jak ke spolupráci s Václavem Neckářem došlo vysvětluje autorka hudby a textu písničky Kluk z
plakátu
Patricie
:„
S panem Neckářem jsme se loni v létě potkali na několika hudebních festivalech a protože si
ho už od dětství velmi vážím, zeptala jsem se ho, zda bych mu nemohla poslat nějaké svoje
písničky. Když mi potom manažer Václava Neckáře napsal, že se panu Neckářovi líbí právě
Kluk z plakátu, byla jsem moc ráda.“

Samotné natáčení písničky Kluk z plakátu probíhalo v Čechách a ve Španělsku. Patricie
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momentálně studuje Berklee College of Music ve Valencii a nemohla na natáčení písničky přijet
do Čech, proto se hudební základy natočené v Čechách posílaly do Španělska, kde Patricie ve
školním studiu nazpívala své pěvecké party a písnička se potom dokončovala zase v Čechách.

K písničce Kluk z plakátu vznikl v režii Tomáše Krejčího i nápaditý hudební klip, který
kombinuje herecké výkony Václava Neckáře a Patricie s animací. V klipu uvidíme Václava
Neckáře mimo jiné jako pilota letadla, surfaře nebo Malého prince.

„Bylo pro mě i pro celý můj tým velkým potěšením natáčet s Václavem Neckářem už proto, že
mít na place „Oscarového“ herce se nestává každý den. Byla to pro mě velká výzva, ale také
velký závazek. Bylo to velmi příjemné, i když náročné natáčení a pan Neckář v sobě
profesionála rozhodně nezapře,“ říká filmový režisér Tomáš Krejčí.

Nový duet Václave Neckáře a Patricie uslyší posluchači od poloviny srpna např. v síti rádií
Blaník, klip potom najdou fanoušci Václava Neckáře na serveru Youtube ( https://www.youtube.
com/watch?v=kKo3qS3HnWk
).
Naživo
písničku můžou příznivci Václava Neckáře a skupiny Bacily poprvé slyšet
na výročním koncertu k pětačtyřicátým narozeninám skupiny Bacily 31. srpna od 19.30
na pražském Střeleckém ostrově
.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/617039285128341/
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