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Na podzim vám FOLKtime.cz mezi prvními první přinesl zprávy o rozdělení pardubické folkové
skupiny Poupata. Vzápětí ohlásila své založení skupina Pouta a my vám nyní přinášíme krátký
rozhovor s hlavním protagonistou Pout, zpěvákem a kytaristou Radkem Novákem.

Radku, na podzim jste vydali tiskovou zprávu o nově vzniklé kapele Pouta. Koho v této sestavě
uvidíme?

Jádro Pout jsou členové bývalých Poupat - Ajka Troníčková, Pavel Novák a já. O společném
hraní s námi ještě uvažoval Honza Troníček, ale vzhledem k tomu, že ho čekají náročné
povinnosti rodičovské rozhodl se jak sám říká "jít cestou nehudební". A protože jsme byli zvyklí
být na pódiu v šesti pozvali jsme k sobě muzikanty se kterými jsme se už dříve znali a se
kterými jsme si už dříve nejen muzikantsky rozuměli. Je to zpěvačka a flétnistka Pavla Bělíková,
kytarista a zpěvák Robert Křepinský (léty otřískaný kapelami Topas, Pohoda nebo Trdlo) a
Tomáš Moravec, banjista a dobrista a - což prasklo teprve nedávno - i zpěvák, v současné době
nepřehlédnutelná součást bluegrassové formace Modrá kref. Samí muzikanti a hlavně fajn lidi...

Pouta navazují repertoárově na původní Poupata?

Pouta

Převzato z

http://www.pouta.info
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Určitě. Jeden z důvodů proč dát dohromady Pouta byl i ten že by bylo škoda zahodit tu spoustu
písniček o které si lidi psali, poslouchali je a třeba si je i zazpívali. Když se Poupata rozhodla
ukončit po 11 letech činnost nebylo to kvůli písničkám. A v současné době a v současné
sestavě pominuly důvody proč je nehrát i nadále a plynule na ně navázat. Víťa Troníček se
nechal slyšet, že pokud bude hrát, tak výhradně svoje písničky. To musíme samozřejmě
respektovat. Nicméně velkou a podle mě zásadní část repertoáru Poupat byly písničky od
Radky Klečkové, takže Malá mořská, Mlha, Valčík hvězd, Skrýše, U nás se říká, Za čínskou zdí,
Nejdelší let atd. zůstávají, spoustu písniček nám byly darovány, za všechny například Desatero,
a pak ty písničky, které jsem psal a nebo se na nich textem podílel - Letní, Barvy podzimu a
taky úplně první písnička Toulavý boty.

Odkud budou brát Pouta nový repertoár?

V současné době dopilováváme hlavně písničky které jsme už dříve hráli. Kupodivu nových
písniček kterými bychom pokračovali se momentálně sešlo tolik, že by to možná dalo na úplně
novou kapelu. Takže postupně budeme vybírat co se nám bude nejvíce líbit. Popravdě řečeno
to se nám za celých 11 let ještě nestalo... Dvě jsme nacvičili a připravili si je jako překvapení už
na první vystoupení, které proběhlo 10. prosince ve Folkovém klubu v Deltě v Pardubicích.
Jedna z nich je mimochodem od Luboše Hrdličky (který píše například Nezmarům) se kterým
jsme navázali spolupráci, což je nám obrovskou ctí, protože jeho písničky se nám líbily už dříve.
A taky Jan Slabý, kdysi píšící pro Stopu nebo Topas, naznačil, že má stále ještě ořezanou
tužku...

Přejmenovat Poupata na Pouta byl už delší dobu tuším původní záměr Víti Troníčka. Znamená
to, že se někdejší kapelník Poupat vzdal tohoto názvu ve prospěch druhé části bývalých
Poupat, tedy Tebe, Andrei a Pavla?

Tak to je zajímavá informace. Když kdysi Poupata uvažovala o "solidnějším" názvu padl název
Pouta jako jedna z možností. Studoval jsem totiž Obchodní akademii neboli "ekonomku" a
jedním z tehdy povinných předmětů byl těsnopis, což je v podstatě přepis textu v podobě
zkratek. Takže v rámci studia jsme zkracovali co se dalo a došlo i na Poupata což jak jsem se
tehdy dozvěděl se zkrátí Pouta. Takže tento název je v podstatě kolektivní prací tehdy 1.A OA
Chrudim. O konečně užití tohoto názvu jsem dal svým spolužákům vědět, dostal jejich
požehnání a dodatečně to určitě zpečetíme nějakou tou skleničkou... A abych pravdu řekl,
dočista mě mrzí, že se o tom "původním" záměru Víťi Troníčka nedozvěděla alespoň Poupata!
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Co najdeme v současné době na doméně www.poupata.info a kde najdeme eventuelní nové
stránky Pout?

Stránky bývalých Poupat budou fungovat i nadále. Jen už tam nikdy nebudou žádné termíny
hraní a s tím spojené aktuality. Cokoli by bylo nového ohledně Poupat nebo jejich bývalých
členů se tam může kdykoli objevit, dále funguje kniha návštěv a obchod Poupat. A když nic
jiného zůstanou ty stránky zatím alespoň jako připomínka toho, že tu 11 let něco snad
příjemného bylo.

Jinak Pouta mají už svoje vlastní stránky na adrese http://www.pouta.info/ které jsou ještě ve
fázi vytváření upravování. Termíny vystupování Pout už tam ale jsou a budeme je pravidelně
aktualizovat. Na ostatním budeme postupně ještě pracovat.

Kam se můžou obrátit zájemci o původní desky a zpěvník Poupat?

Buď prostřednictvím http://www.poupata.info/ nebo časem http://www.pouta.info/ , v každém
případě nejjednodušší a nejpřímější cesta je na Ajku Troníčkovou, tedy objednat si cokoli z CD,
MC, zpěvníků, plakátů apod. Poupat na dobírku na adrese
andrea.tronickova@seznam.cz
- teda přímo u zdroje.

Jak to bylo s koncerty, které byly nasmlouvané ještě v éře Poupat? Byly zrušeny, objeví se na
nich pokaždé skupina Pouta nebo to bude ještě jinak? A kde se tyto informace týkající se
původních termínů dozvíme?

Protože se vnitrokapelové problémy Poupat táhly delší čas byla domluva že od října 2003
nebudeme žádná hraní stoprocentně potvrzovat než se vyřeší jak bude vlastně všechno dál
(ačkoli, jak jsem se nedávno dozvěděl bylo to již delší dobu jasné).
Radek Novák
Jediné co bylo přislíbeno bylo, že zahrajeme na koncertech k oslavám 20 let Žalmana. Tomuto
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bylo nutné dostát a protože už nebylo v žádném případě možné odehrát v bývalé sestavě
přemýšleli jsme s Pavlem, Ajkou a Honzou jak to provést. Nakonec se toho chopil Víťa Troníček
s narychlo složenou kapelou, takže nás už jen mohlo mrzet, že nemáme šanci popřát
Žalmanovi osobně a tak jak bychom rádi. Tím bylo hraní Poupat definitivně uzavřeno.

Kde můžou diváci v nejbližší době slyšet Pouta?

První oficiální vystoupení bylo 10. prosince v Pardubicích ve Folkovém klubu DDM Delta. Jako
host přijela Žofka Kabelková. Přišel plný sál lidí a bylo to moc fajn. Tím Folkový klub v Deltě
skončil a přesunul se do Divadla 29 kde budeme dál pokračovat v pravidelných vystoupeních. V
lednu jsme tam hostili kapelu Trdlo (mimochodem opět před úplně vyprodaným sálem což nás
opět šokovalo a moc potěšilo), 19. února budeme hrát společně s Modrou krfí, 18. března
přijede Míša Leicht jako písničkář a 8. dubna Devítka. Z dalších hraní to je například 26. února
Praha - DDM v Karlíně, 27. Chvaletice, 6. března Hradec Králové CC Lucie společně s Eagles
and Horses, 11. března Ostrava - KD Gama, 13. března v Chrudimi v divadle, 19. března Lázně
Bělohrad, 24. března Ústí nad Orlicí s Duem Ťuk atd... A 1. května se podílíme na pořádání
přehlídky předkola Zahrady nazvané Hudlovačka. Každopádně jsou všechny termíny průběžně
aktualizovány na stránkách Pout.

Jaké písně ze stěžejního repertoáru Poupat už můžeš nyní posluchačům slíbit, že uslyší také
na koncertě Pout?

Tak jak jsem to už výše zhruba naznačil. Chodily a chodí nám vzkazy na mail i osobně
"uslyšíme ještě někdy naživo Toulavý boty, Malou mořskou, Desatero...?" Tak tyhle a ještě další
vám určitě a moc rádi zahrajeme! V podstatě to záleží i na posluchačích co by rádi i dále slyšeli.

Objevíte se v létě s Pouty na festivalech? Případně - víte už na jakých?

Určitě bychom moc rádi, ale to nezáleží jenom na nás ale hlavně na pořadatelích a
dramaturzích festivalů. Dříve jsme s Poupaty jezdili na nádherné festivaly od Zahrady přes
Slunovrat, Folkovou růži, Prázdniny v Telči, Mohelnický dostavník až k těm úplně malým
festiválkům nebo třeba letním táborům. Když budou lidi chtít slyšet naše písničky a pořadatelé
nás pozvou není myslím v Čechách a na Moravě místo kam bychom nepřijeli...
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Pouta nejsou Tvým jediným projektem v současné době. Nemají trochu strach kluci z Modré
krfe, odkud jsi do Pout přetáhl také Tomáše Moravce, že to zbrzdí jejich současný rozlet?

V první řadě, nemám moc rád označení "projekt"! Projekt je pro mě cosi vykalkulovaného z
čeho může teprve něco příjemného vzejít. Myslím příjemného nejen navenek ale i uvnitř. Pouta
jsou domovská kapela se vším všudy. Ani Modrá kref není pro mě projekt. A co se týká
Krfáckého rozletu...řešení jsme našli už dříve vždycky tak proč by to nemělo jít i teď. Možná, až
budou Modrá kref "superstar" a budou hrát za hromadu peněz, pak by možná mohl nastat
problém... Ale zatím jsme nohama na zemi. Myslím, že při dobré vůli jde téměř všechno...

Jak často v současné době hrajete s Eagles & Horses? Můžeš nás pozvat na nějaká
vystoupení v nejbližší době?

Nejbližší vystoupení Eagles je 6. března v Hradci v Country klubu Lucie, společně večer s
Pouty. Další termíny ví lépe než já Vláďa Růža jako producent a Petr Havrda jako kapelník.
Nějak jsem se o to momentálně nezajímal, protože stále ještě vstřebávám koncert z 29.
listopadu v Klicperově divadle v Hradci králové. Takovýchhle zážitků z hraní má každý muzikant
poskrovnu, tak si to ještě užívám a přál bych si to neskromně ještě jednou...dvakrát...

Děkuju za odpovědi.
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