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Kdo je Doug Wimbish

BENEŠOV

Přednášku přesunuli
na listopad
O počátcích industriální architektury v Evropě a Spojených státech
pohovoří Jan Rous v benešovském
muzeu umění 3. listopadu. Přednáška se měla původně konat
dnes.
(buš)
KUTNÁ HORA

Bibliobox vrací
knihy celý den
V kutnohorské knihovně mají čtenáři k dispozici bibliobox. Ten
umožňuje vracení knih i mimo otevírací hodiny, funguje 24 hodin. Je
před hlavním vchodem.
(buš)
BEROUN

Knihovna vzpomíná
na K. J. Erbena
Městská knihovna Beroun dnes
připomene 200. výročí narození
spisovatele K. J. Erbena. Magickým světem jeho balad a pohádek
bude od 16 hodin provázet návštěvníky knihovny Marie Holečková. Vstup je volný.
(kla)
KLADNO

Na hoře se opět kácí
Na Vinařické hoře, přírodní památce u severního okraje Kladna, se
opět začínají kácet letité akáty.
Současně se tam vysazují duby,
habry a lípy. S podobným zásahem začal kraj už letos na jaře, kdy
zásahy vyvolaly negativní reakci veřejnosti.
(kla)
RAKOVNÍK

Křivoklát zve na pivo,
medovinu i perníky
V pátek a sobotu naplní areál hradu Křivoklát stánky s jídlem a pitím vyráběným v regionu. Hrad pořádá Křivoklátské podzimní koštování. Po oba dny bude akce probíhat od 9 do 16 hodin.
(fil)
NYMBURK

Lidé si odhlasovali
hobbymarket
Radnice pozve do města firmu, která postaví hobby market, pravděpodobně to bude OBI. Rada města
odsouhlasila prodej pozemků
na Všechlapském vrchu, kde by
měl obchodní dům a později i větší obchodní centrum včetně supermarketu vyrůst. (fil)
PŘÍBRAM

Symbolické vstupné
láká do muzea
V areálu Ševčinského dolu připravilo Hornické muzeum v Příbrami
na pátek 28. října zábavné odpoledne s názvem Havířské šprýmování. Akce se koná od 10 do 15 hodin. Vstupné je symbolické – jedna
koruna.
(čam)
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The Help Do Nouzova přijel Doug Wimbish (druhý zleva) se svou novou kapelou The Help (na snímku).

Foto: Radek Cihla, MF DNES

Jako baskytarista hraje na albu
Erotica od Madony, v několika
písních alba Bridges to Babylon
od Rolling Stones, na dvou
sólových albech Micka Jaggera,
na albu Medusa od Annie Lennox,
na albu Ultra od Depeche Mode
a na řadě dalších. Domovskými
kapelami Douga Wimbishe jsou
hiphopová formace Sugarhill Gang
a kapela Living Colour, která stále
vystupuje a natáčí alba. Proslavila
se tím, že přinesla styl funky
do tvrdé rockové muziky. Wimbish
také hraje s finskou zpěvačkou
Tarjou Turunen, bývalou členkou
Nightwish. Blízké vztahy v Česku
a ve studiu Sono v Nouzově
navázal přes romskou kapelu Gulo
Čar z Brna, které pomáhal nahrát
v Nouzově desku jako producent.

Turné americko-německé kapely
startuje v Nouzově u Kladna
Na pódiu stál vedle Micka Jaggera, jeho basa hraje
v hitu Madony Erotica. A nahrávat muziku jezdí na
Kladensko. „Mám tu svůj pokoj,“ říká Doug Wimbish.
NOUZOV Kdyby na plakátě na vývěsce kulturáku v Unhošti stálo
jméno Doug Wimbish, asi by to
mnoho lidí na koncert nepřilákalo. Když ale bude taková pozvánka
viset před rockovými kluby, fanoušci se do nich pohrnou, ať už
to bude v Čechách, Evropě nebo
v Americe.
A právě proto je pozoruhodné,
že vysoký černý Američan, který
hrál s hvězdami, jako je Mick Jagger z Rolling Stones, Madona nebo
Jeff Beck, tráví od neděle několik
dní v Nouzově na Kladensku.
Do Nouzova přijel kvůli tamnímu studiu Sono nahrávat základy

alba se svou novou kapelou The
Help, se kterou ve středu začíná
i malé turné v Čechách. „Poprvé
jsem přijel do studia Sono před
pěti lety, pak jsem tady natáčel své
vlastní sólové album a s kapelou Living Colour, se kterou hraji, jsme
tady připravovali poslední album.
Byl jsem tady více než desetkrát,“
vypočítává Wimbish.
Američan Wimbish si už v Nouzově všiml, že jeho kontinent není
daleko. Sousední vesnička se totiž
jmenuje Unhošť – Amerika.
„Amerika je hned vedle, to už
velmi dobře vím. Pobaví mne to
pokaždé, když odtud jedeme

Vesnice Amerika je
hned vedle. Pobaví
mne to pokaždé, když
odtud jedeme
do Prahy.

»

do Prahy. Vlastně to mám domů
blízko,“ směje se. Pak ale přiznává, že okolí moc nepoznal. „Někdy se jdu projít, ale nikdy ne tolik, jak bych chtěl. Hlavně tady pracuji. Takže jdu vlastně na další roh
ulice a zpátky,“ říká.
Muzikanti ale včera využili blízkosti Prahy, aby se podívali do historického centra. „I jako turisté.
Chceme taky trochu odpočívat,“
směje se Wimbish. Co také stačili
poznat, je české pivo. Ke stolu

Vrazi v kraji utíkají jen pár dní
STŘEDNÍ ČECHY (pei) Středočeská
„mordparta“ má obdivuhodnou bilanci. V průměru dopadne podezřelého z vraždy do sedmi dnů.
Tento úctyhodný výsledek kriminalisté potvrdili i v posledních
dnech, kdy během krátké doby objasnili vraždu devadesátiletého
muže z Popovic v Praze-východ
a násilnou smrt pražského taxikáře, k níž došlo o víkendu.
„Je to hlavně díky spolupráci
s veřejností,“ říká šéf středočeské
kriminálky Michal Mazánek. Policista další detaily z vyšetřování prozradit nechce, oba poslední případy jsou ještě živé, ale je jasné, co

tím myslí. Detektivové našli svědky, kteří viděli podezřelé.
V případě popovické vraždy to
byl šestatřicetiletý muž, taxikáře
zřejmě zabil čtyřiadvacetiletý Středočech.
Prvně jmenovaný na sebe upozornil mimo jiné tím, že svou oběť
navštívil hned třikrát, než ji v polovině října brutálně napadl a smrtelně poranil na hlavě. Tím podstatně zvýšil pravděpodobnost, že ho
někdo zahlédne a zapamatuje si
ho. Policie ho také zadržela jen pár
dní poté, co do médií poslala kresbu obličeje podezřelého.
Také druhý zadržený pro vraž-

du taxikáře byl neopatrný. Nasedl
do jeho auta v Praze nedaleko Celetné ulice. U vlakového nádraží
v Čelákovicích při placení místo
peněz vytáhl kuchyňský nůž a řidiče ubodal. Na zastávce Čelákovice-Jiřina stihl nastoupit do jedoucího vlaku do Lysé nad Labem, kde
do odpadkového koše zahodil vybranou taxikářovu peněženku a vystoupil. Stop za sebou nechal více
než dost, nehledě na fakt, že už má
záznam v rejstříku trestů. V pondělí proto už měl na rukou pouta.
Rukou vraha už letos v kraji zemřelo 19 lidí. Všechny tyto případy
policisté objasnili.

před nahrávací místností ve studiu si totiž přisedá zpěvačka Dacia
Bridges s půllitrem z vedlejší hospody. „Jaké je pivo?“ ptá se anglicky Wimbish. „Je skvělé, říká se
tomu ‚pivo‘,“ odpovídá Američanka a zdůrazní české slovo.
Muzikanti v Nouzově pracovali
včera do noci. Dnes odjíždějí
do Brna, kde odehrají první koncert v České republice.
„Kromě nahrávání jsme tu
na turné, kterými se chceme představit v České republice. Měli jsme
několik koncertů v Německu, tři
máme tady. V Brně, v Praze, a nemůžu vyslovit to třetí město...,“
říká muzikant. Není divu, v pátek
hrají v Třebíči. Pražský koncert
odehrají ve čtvrtek v klubu Modrá
vopice. Kapelu The Help tvoří spolu se dvěma německými muzikanty, kytaristou Alexem Scholppem a

bubeníkem Flo Daunerem. „Jsem
nadšený, že se nám povedlo sladit
program tak, že jsme mohli celá kapela přijet sem a ještě na nás měli
moji přátelé Karolína a Pavel Karlíkovi ze studia čas,“ říká Wimbish.

„Lidé v České republice
si umějí koncerty užívat“
Všichni z kapely už v Česku někdy
hráli. „Každá show, kterou jsem
tady odehrál, byla hodně zábavná.
A cítil jsem dobrou energii. Lidé,
kteří tady přijdou na koncert, si
opravdu užívají to, co vidí,“ říká
Wimbish.
A zpěvačka Dacia jej se smíchem přeruší. „To, co slyší!“ Dacia
pak vysvětluje, proč svoji novou kapelu nazvali The Help. „Doposud
jsme pomáhali ostatním lidem k jejich úspěchu. A teď pomůžeme
sami sobě,“ říká.
Martin Filip

Město Nymburk chce prodat
nedokončený kulturní dům
NYMBURK (fil) Ten dům představuje pro Nymburk hodně. I mnoho
rozdílného: historii i ostudu. Radnice se teď rozhodla, že se ho zbaví. Bývalý Kulturní dům železničářů prodává.
„Je to jedna z nejhorších budov
ve městě. Necháváme kupci volnou ruku k jeho využití. Přikláníme se k tomu, aby tam vznikl bytový dům,“ říká starosta Miloš Petra.
Dodává, že do dispozic budoucího
objektu bude radnice mluvit, ale
ponechává na kupci, zda budovu
zbourá, nebo ji přestaví. KDŽ, dří-

ve Národní dům, poskytoval kdysi
největší kulturní sál ve městě s 800
místy.
„Lidé v Nymburce k němu mají
citový vztah. Byl slavnostně otevřen 28. října 1928,“ uvedl místostarosta Pavel Fojtík. V 80. letech
město plánovalo, že dům přestaví,
tehdejší rekonstrukce však zničila
původní podobu stavby a zastavila
se v roce 1989. Dnes je v nedokončené stavbě sklad stavebnin. Radnice předpokládá, že by mohla dostat za budovu až 80 milionů korun.

