
Rozhovor s KERN pro METALZONE 
 
Otázka :    Ahoj, chtěla bych se zeptat, jak jste se vlastně v tom r. 1981 spojili a s jakými představami jste 

zakládali skupinu? 
Odpověď : Kapela již tehdy nárazově působila, pochopitelně v jiném složení, a tak jediná vize v této době 

byla taková, aby se činnost stabilizovala a kapela se vyhnula personálním turbulencím. 
 
Otázka :    Kdo psal texty a skládal hudbu k Vašim písničkám? 
Odpověď :Skládání vlastních věcí byl vlastně vynucený proces, protože jsme tehdy nechtěli akceptovat 

oficiálně nařízený trend hry pouze ideologicky zdůvodnitelné hudební produkce.Do tvorby se 
zapojila celá kapela, i když vždy nějaký prvotní nápad někdo přinesl. 

 
Otázka :    Jste rocková kapela, zkusili jste někdy přitvrdit?  
Odpověď :Otázka stupně tvrdosti je vždy pro každou rockovou kapelu velice osobní a i my jsme ji 

mnohokrát přetřásali.Kapela např. aktivně reagovala na vlivy speedmetalu, grunge atd. ,přesto 
se však Kern pokoušel přinášet svůj osobitý hudební názor a myslím, že to posluchači 
většinou oceňovali. 

 
Otázka :    Četla jsem na Vašich stránkách příběhy, mimochodem je to bezvadná vzpomínka pro 

fanoušky, kdo si s nimi dal takovou práci a sepsal je? 
Odpověď : Příběhy na našich internetových stránkách jsem psal já, (Tony Vodička) samozřejmě mnoho 

z nich je peprnějších a nepublikovatelných .... 
 
Otázka :    Koncertní štaci máte převážně na Moravě,dočkáme se Vás taky někdy v Západních Čechách? 
Odpověď : Koncertujeme většinou na Moravě, ale českým krajům se nevyhýbáme, např. teď v rámci 

podzimní tour jedeme do Spáleného Poříčí. 
 
Otázka :    Chystáte nějaké nové CD s novými písničkami? 
Odpověď : O podobě případného dalšího CD vede skupina permanentní diskuzi, bohužel zatím bez 

nějakého hmatatelného výsledku.Je jasné ,že psát umíme, ovšem nevyřešeno zůstává 
zodpovědět, budou-li si posluchači přát nějakou zásadnější změnu ve stylu.Já osobně se 
domnívám, že nikoliv. 

 
Otázka :    Zkoušíte často a kde zkoušíte? 
Odpověď : Zkoušíme nárazově dle potřeby v Brně, adresu neprozradím. 
 
Otázka :    Máte nějaký rituál před koncertem? 
Odpověď : Jsme už natolik zkušená kapela, že víme, jak se na koncert optimálně připravit a na nějaké 

rituály nevěříme. 
 
Otázka :    Jaké jsou teď Vaše koncerty? Jsou pořád plné fanoušků a jaká je jejich věková skupina? 
Odpověď : Koncerty jsou pořád pěkné, návštěvnost je výborná a rádi vnímáme i generační pestrost. 
 
Otázka :    Jak jste se změnili jako hudebníci nebo jste pořád Ti kluci co jim fanynky skákaly na podium? 
Odpověď : Nám nikdy fanynky na pódium neskákaly, ale rádi s nimi v zákulisí pokecáme a vypijeme 

nějaké to pivko. My sami jsme určitě léty usedlejší, ale naše estetické a hudební názory určitě 
nezrezivěly. 

 
Otázka :    Chci se taky zeptat na slova písniček, jsou stále aktuální nebo se Váš pohled přes ně na život 

změnil? 
Odpověď : Slova písniček jsou stále současná a odrážejí postoje k různým životním situacím.Jasně, že se 

dá leccos formulovat jinak, ale nevím o jediném zásadním prohřešku, kdy bychom se chtěli 
vracet. 

 
Otázka :    Česká hudební scéna je různorodá, jaký je Váš pohled na ni? 
Odpověď : Česká hudební scéna je různorodá a to je dobře, každý si najde své favority. I mně 

samotnému jsou některé mladší projekty bližší, přičemž oceňuji nejvíc originalitu a vlastní 
pojetí. 

 



Otázka :    Posloucháte metal a když ano tak jaký? 
Odpověď : Určitě posloucháme metal a tady já osobně spíše inklinuji k britské scéně. 
 
Otázka :    Byl jste učitel hry na kytaru,našel se mezi Vašimi žáky nějaký rockový nebo metalový talent? 
Odpověď : Jako učitel hry na kytaru jsem již odchoval řadu hráčů, kteří již aktivně hrají a i v současnosti 

řadu žáků vnímám velmi nadějně. 
 
Otázka :    Co by jsi poradil začínajícím ať už rockovým, nebo metalovým kapelám? 
Odpověď : Začínajícím kapelám bych radil hlavně skromnost a vytrvalost, i my jsme řadu úspěchů dosáhli 

po mnoha letech a prakticky v situaci, kdy jsme už ani nedoufali.Důležité jsou taky osobní 
vztahy v kapele, nepodléhání různým krizím - vše se v dobré vždy obrátí !! 

 
Otázka :    Máte nějaký vzkaz pro Vaše fanoušky a naše čtenáře? 
Odpověď : Vzkazovat se dá velkomyslně mnohé, já bych chtěl všem popřát mnoho úspěchů v osobním 

životě, pevné zdraví (hlavně nervy) a ostatní přijde dříve či později samo.  
            
           To vám přeje Tony Vodička + Kern. 


