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„NECHÁVÁME VĚCI VÍC PLYNOUT”

LAKE MALAWI

- ROZHOVOR-
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Kdo nebo co je Lake Malawi?
Albert: Kapela. Jejími členy jsou Albert 
Černý, Antonín Hrabal a Jeroným Šubrt. 

V  jedné kritice uvedli, že nezaostáváte 
za tvorbou předních britských indie 
skupin. Vidíte sami sebe jako českou 
skupinu nebo se také řadíte spíš už do 
evropské či světové tvorby?
Jeroným: Albert vždycky říká „Fake it 
until you make it.“ (Předstírej, dokud to 
nedokážeš – pozn. redakce). Takže my 
se tváříme, že už jsme velcí borci i v An-
glii, i když samozřejmě zatím nejsme. 
Ale snažíme se o to. Říká se, že sláva 
českých kapel většinou končí na první 
benzince za Rozvadovem. My to chce-
me mít jinak. Zároveň jsme se narodili 
v Česku, žijeme tady a vyrůstali jsme na 
místní hudbě. To nám nikdo neodma-
že. Ambice ale máme celosvětové. 

A jak vás vnímá česká hudební scéna? 
Jeroným: S většinou kapel se samo-
zřejmě známe. Zrovna teď, když jsme 
zvučili, si přišel frontman skupiny Mirai 
koupit k Baťovi boty. Je to náš kama-
rád, takže jsme se zdravili a bavili se o 
aparatuře. Naší tvorbou se ale v Česku 
nejspíš trochu vymykáme. 

V  rozhovoru jste kdysi uvedli, že vás 
fanoušci zrcadlí a přitahujete určitý typ 
lidí. Dají se tedy vaši posluchači nějak 
charakterizovat?
Jeroným: Máme účet na Instagramu, 
takže vidíme, kdo nás sleduje. Obecně 
je to spíš holka. Věkový průměr je tak 
mezi osmnácti a pětadvaceti lety. Prav-
děpodobně studuje vysokou školu a 
poslouchá Arctic Monkeys. Pak máme 
ale skalní fanoušky z Liberce, kterým je 
padesát a poslouchají UDG. 
Albert: To je třeba fanynka Dáša, kterou 
tímto zdravíme. 
Jeroným: Máme tedy nějakou předsta-
vu průměru. Ale to není existující člo-
věk. Je to jen umělý konstrukt. Reální 
lidé jsou různí. 

Takže nejbližší je vaše tvorba a to, o 
čem zpíváte, mladé svobodné dívce?
Jeroným: To, že je to mladá holka, do 

značné míry souvisí s  tím, že my jsme 
mladí kluci, co hrají v kapele. (smích)
Albert: Zrovna jsme se o tom s Tondou 
nedávno bavili a shodli jsme se, že jsme 
spíš holčičí kapela. Kluci chodí většinou 
jako doprovod těch holek. Rozhodně 
ale nejsme žádný „boy band“. Já bych 
řekl, že takový typický návštěvník Co-
lours of Ostrava je naše krevní skupina. 

Nemáte tedy zatím pocit, že by publi-
kum stárlo s vámi?
Albert: To si vůbec netroufám posuzo-
vat. 
Jeroným: Samozřejmě i na našem pu-
bliku pracuje čas. Určitě takto odpadla 
část lidí, kteří poslouchali Charlie Stra-
ight (původní kapela Alberta Černého 
– pozn. redakce). Měli tu hudbu spoje-
nou s prvními drinky a láskami a teď už 
jim to nic neříká. 
Antonín: Rozhodně ale nemáme pocit, 
že by celkově publikum z  naší hudby 
vyrostlo. To ne. 

Vy zpíváte pouze anglicky. Nemají 
k vám kvůli tomu posluchači dál, pro-
tože se v překladu ztratí detaily? 
Albert: Tak si vymyslí svoje nuance. 
Já si taky zpívám písničky a přesně 
nerozumím, co tím ten autor myslel. 
Představím si něco, co to evokuje mně. 
Samozřejmě je to těžší pro vytvoření 
prvního dojmu. Takže si myslím, že to 
máme těžší při oslovování nových po-
sluchačů.
Jeroným: Je to těžší, ale nebrání to po-
chopení. A anglicky nemusí umět vů-
bec. Albert vždycky při jedné písničce 
říká, že ji má ráda jeho máma. Ta přitom 
taky neumí anglicky. Přesto cítí, o čem 
ta skladba je.   

Neulehčujete si to angličtinou, protože 
je k textům benevolentnější?
Jeroným: Je to i otázka stylu. My hraje-
me britpop a k němu prostě angličtina 
patří. 
Albert: Na to si hlavně každý musí 
odpovědět sám. Záleží totiž, s  jakými 
českými texty to budu srovnávat. A 
kdo může soudit, co je a co není dobrý 
text? Když budu srovnávat svoje texty 

s  těmi od Boba Dylana, tak to samo-
zřejmě může vypadat, že si to ulehčuju. 
A určitě bych chtěl psát texty jako on. 
Ale to by chtěl asi každý. I Kryštof nebo 
Chinaski. Myslím, že všichni děláme, co 
umíme. 

A jde ti spíš o zachycení nějaké myšlen-
ky či nálady nebo si hraješ se slovy, hle-
dáš rýmy a brousíš texty z řemeslného 
hlediska?
Albert: Brousím. Určitě brousím. 
(smích) Nesejde mi až tak na tom, zda 
se to rýmuje. Nechci ale, aby to bylo 
prázdné. Líbí se mi třeba písnička 505 
od Arctic Monkeys. Není tam totiž žád-
né slovo zbytečně nebo navíc. 

Vy z  rozhovorů působíte jako velmi 
slušní kluci a neobjevujete se ve spo-
jení s  drogami, divokými večírky ani 
krátkodobými vztahy. Jaká témata in-
spirují vás?
Albert: My jsme slušní. Já třeba na ulici 
pozdravím, nepiju, neberu drogy, cvi-
čím jógu a medituju. Takže to jsem já a 
z toho vychází naše texty. 
Antonín: Já bych řekl, že nás obecně in-
spiruje život. Důležitější je, aby to bylo 
autentické. 

Řadu umělců inspiruje deprese, určitý 
zmar nebo sebetrýzeň. Někdo je na-
opak schopen tvořit jen, když je v po-
hodě. Jak to máte vy?
Antonín: Určitě se nám tvoří lépe, když 
jsme šťastní. 
Jeroným: Netrýzníme se kvůli tomu, 
abychom zjistili, jestli pak budeme tvo-
řit lepší hudbu. 
Antonín: A jestli je to dotaz na to, zda 
si musíme dát láhev vína, abychom byli 
schopni něco složit, tak to rozhodně 
ne. Možná to pro někoho cesta je, ale 
pro nás ne. Já bych to takhle dělat ne-
mohl a nechtěl. 

Vznikají prvně texty a na ně hudba 
nebo naopak?
Albert: Vzniká to zároveň. 

A jak to v kapele v tomto směru fungu-
je? Přináší hudbu a texty všichni? 

Pokud Lake Malawi neznáte, těžko byste hádali, že ti pohlední mladí kluci s dokona-

lou angličtinou a moderním zvukem jsou rodilí Češi. Světovými ambicemi se ale troji-

ce, kterou tvoří zpěvák a kytarista Albert Černý, baskytarista Jeroným Šubrt a bubeník 

Antonín Hrabal, nijak netají. První singl Always June v roce 2013 představil frontman 

skupiny Albert Černý v živém vysílání rádia BBC London a v loňském roce kapela, kterou 

Černý založil po rozpadu Charlie Straight, absolvovala v Británii i turné. V letošním 

roce si chtějí nové tváře legendární edice bot Baťa Hotshots dopřát víc svobody a dát 

věcem volnější průběh. 
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Jeroným: Žádné valné hromady nepo-
řádáme. Obvykle je to tak, že Albert při-
jde s  písničkou i textem. Zahraje nám 
to a řekne nám svou představu. My mu 
ji zboříme a následně to skládáme zase 
dohromady. Taky ale respektujeme, že 
některé věci jsou pro něj, jako autora, 
zásadní, a proto ho nenutíme je za kaž-
dou cenu měnit.

Kdo má tedy rozhodující hlas?
Jeroným: Ten není potřeba, protože ob-
vykle nedojde k  nějakému zásadnímu 
střetu.

Takže nemáte schované písničky, které 
jste museli odložit, protože jste se na 
finální podobě nebyli schopni shod-
nout? 
Antonín: To ne. I když máme některé, 
se kterýma úplně nesouhlasím. (smích)

Tvorba Lake Malawi jsou tedy čistě pří-
běhy Alberta Černého?
Jeroným: Ano, jsou to Albertovy věci.

Umíte odhadnout hit? 
Jeroným: Myslím si, že to nejlíp umíme 
odhadnout my s  Tondou, když nám 
to Albert poprvé zahraje. On už se od 
toho nedokáže oprostit. My slyšíme, 
jestli je tam „to něco“ navíc. Když už to 
ale hrajeme podesáté, tak sám nevím, 
jak na to lidi budou reagovat. S opako-
váním už ztratím ten prvotní nadhled. 

A je ve vaší současné tvorbě něco, o 
čem jste si mysleli, že to bude hit, a po-
sluchači zase tak nadšení nejsou? Nebo 
naopak něco nehrajete moc rádi, ale 
lidé to milují?
Jeroným: Spíš ta první možnost. Někte-
rým písničkám jsme věřili trochu víc. Ří-
káme si, že ta chyba ale nutně nemusí 
být v písničce.
Antonín: Možná se něco vytratilo v tom 
procesu. Třeba jsme to špatně naaran-
žovali nebo jsme ji špatně prodali. 
Jeroným: To je taky umění. Jedna věc 
je skladbu nahrát. Druhá pak je umět ji 
prodat. Dostat ji mezi lidi. To je padesát 
procent úspěchu. 

Když slyšíte vlastní hudbu v rádiu, zpí-
váte si, přepínáte jinam nebo si říkáte, 
co jste měli udělat jinak?
Antonín: Já si zpívám nebo poslou-

chám, co jsme měli udělat jinak.
Jeroným: Já jsem si teda nikdy s naší 
písničkou v rádiu nezpíval. 
Antonín: Tak to já jo. (smích)
Jeroným: Mě spíš zajímá, jak jsme to 
smíchali. Jestli to zní dobře z reproduk-
torů v  autě nebo v  obchodě. Co jsme 
měli přidat nebo ubrat. Takže spíš hod-
notím. 

A když jdete na koncert někoho jiného, 
umíte si to ještě užít nebo se na to taky 
díváte z profesního hlediska?
Antonín: To je dobrá otázka, zda člověk 
může mít čistě divácký zážitek z oboru, 
ve kterém sám působí. Já na koncer-
tech hodně přemýšlím, co bych tam 
změnil. Hodnotím to. Už si to neumím 
užít tak jako třeba moje sestra. Ta řek-
ne, že si u toho výborně odpočinula. Já 
už to nedokážu. Ale nevím, jestli je to 
dobře nebo špatně. 

Na vašich vlastních koncertech hod-
notíte, jak vám to jde, nebo v  tu chvíli 
nevnímáte nic? 
Jeroným: Když je to dobrý koncert, tak 
je člověk ve své zóně a nevnímá. Když 
se to moc nepovede, myslím na to, že 
musím klukům říct, abychom něco ne-
dělali nebo hráli jinak. Ideální stav pro 
mě je, když moc nevím, co se během 
koncertu dělo. Ale zůstane ve mně 
dobrý pocit. 

Míváte ještě trému nebo je to už ruti-
na?
Antonín: Rutina to není určitě. Já cítím 
třeba takové napětí. Neřekl bych ale, že 
je to tréma. Spíš takové vzrušení. Záleží 
i na tom, co je to za koncert. Když je to 
firemní akce pro pár lidí, kteří se na to 
moc nesoustředí, tak je to jiné než hrát 
na Colours of Ostrava. Určitě to ale ni-
kdy neberu tak, že jdu do práce, cvaknu 
si, odehraju a mám hotovo. 

Máte před koncertem rituál?
Albert: Máme. Ale je tajný. 

Ve starším rozhovoru jste řekli, že vý-
hoda tříčlenné kapely je v tom, že jste 
flexibilní a můžete si dělat, co chcete. 
Opravdu si můžete dělat, co chcete?
Albert: Co se týče zkoušení, nahrává-
ní, tak si to můžeme uspořádat, jak 
potřebujeme. Zrovna dneska jsem byl 
u Patricka (Patrick Karpentski, bývalý 
kytarista Lake Malawi – pozn. redakce), 
který má už rodinu a toho času na hud-
bu má prostě méně. My jsme mladí a 
nemáme takové závazky, takže hraní 
můžeme přizpůsobit zbytek života. 

Jak dlouho dopředu se dá ve vaší bran-
ži plánovat?

Umět písničku 
prodat je padesát 
procent úspěchu

FOTO: ALBERT ČERNÝ V TENISKÁCH BATA BULLETS
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Albert: Hodně dlouho. Lépe než třeba 
v modelingu. 

To nemůžu posoudit. Ale vy víte, co bu-
dete dělat třeba za rok nebo dva?
Albert: Budeme dělat to, co chceme. 
Můžeme si totiž říct, že chceme příští 
rok odehrát co nejvíc koncertů nebo 
se zavřít do studia a nahrávat. Myslím 
si, že v tomhle můžeme dobře plánovat. 
Otázka pak samozřejmě je, jak se to 

potká třeba s představami pořadatelů.
Věříte na talent, píli, štěstí nebo osud?
Jeroným: Myslím si, že úspěch je mix 
všech těchto věcí. Talent je základ, bez 
kterého to nejde. Pokud tam není ta-
lent, tak člověk nemá na čem stavět. 

Nejsou v dnešním showbyznysu i lidé, 
kteří talent nemají, a přesto jsou slavní?
Jeroným: Pak je ale otázka, kam by to 
mohli dotáhnout, kdyby ho měli. Třeba 
by mohli být ještě dál. Pak by možná 
nevyprodali jen klub, ale celou arénu. 
Talent ukazuje základní potenciál, kam 
až člověk může vyrůst. 
Antonín: Nemyslím si, že když nemá 
člověk talent, tak ho to limituje. Jen je 
to mnohem těžší. 
Albert: Já bych dodal, že stejně důleži-
tá jako talent nebo štěstí je i podpora 
rodičů. 
Jeroným: Protože pak chceš dát tento 
rozhovor přečíst mamce? (smích)
Albert: Ne. Chtěl bych jen zdůraznit, že 
kdyby mě rodiče v začátcích nepodpo-
řili, tak nevyšla ani první deska Charlie 
Straight. Pomohli nám v začátcích i fi-
nančně. Málokterý kluk má v sedmnác-
ti letech na to, aby si koupil vybavení 
do zkušebny. Jsou to takové zdánlivé 
drobnosti jako to, že vám půjčí auto 
nebo že vás utvrzují v tom, že hraní 
není ztráta času. Pro mě to bylo strašně 
důležité. 
Jeroným: To je pravda. My jsme to s ro-
diči měli podobně. 
Antonín: Takže bychom je měli všechny 
pozdravovat. (smích)

Vloni jste vydali desku, jeli turné i v An-
glii a označili 2017 za rok ve znamení 
Lake Malawi. Jaký je rok 2018?
Albert: Letošní rok je pro nás ve zname-

ní kreativní svobody. Necháváme to víc 
plynout. 

Dělali jste předskokany kapelám, které 
uvádíte jako svoje vzory. Zároveň jste 
ale chování nebo způsob vystupování 
některých z  nich nakonec kritizovali. 
Máte ještě sen před někým hrát nebo 
to bylo určité vystřízlivění?
Albert: Tam nejde o to, že jsme zjistili, 
že realita je mnohdy jiná než ten ob-
raz, který vytvářejí. A rozhodně bych 
například The Kooks nechtěl kritizovat. 
Pro nás to byla obrovská příležitost  
a pocta, že jsme mohli hrát pro tolik lidí. 
Kteří jsou navíc naladěni na podobnou 
vlnu. A pořád máme určitě řadu kapel, 
před kterými bychom si rádi zahráli.

Například?
Albert: Například Coldplay, Catfish and 
the Bottlemen, The Killers. 

Kdybychom to otočili a vy byste byli 
ta hlavní hvězda večera, koho byste si 
vybrali za předskokana?
Jeroným: Já myslím, že bychom spíš 
vzali někoho neznámého. Sami víme, 
jaká je to obrovská příležitost a mož-
nost oslovit nové fanoušky. Bavilo by 
mě proto vzít nějaké naše kamarády, 
jejichž hudba se nám líbí, ale kteří zatím 
neměli takové štěstí jako my. 

Uměli byste vyjmenovat nejzásadnější 
písničky svého života?
Albert: Já určitě. Třeba Coldplay – The 
Scientist. Díky tomu jsem tuhle kapelu 
objevil. Pak Bon Iver a jejich písnička 
Calgary. Vlastně jejich první dvě des-
ky. The Killers a jejich deska Hot Fuss. 
Jeroným teď odešel, ale řekl bych, že 
jeho hodně ovlivnila třeba kapela The 
Strokes. 
Antonín: Já mám spíš kapely, které mě 
přivedly k hraní na bicí. Například Blink 
182, které jsem poslouchal tak v deseti  

letech. Pak jsem se prokousával různý-
mi žánry. 

Hráli jste na akci Baťa Festival Fever, 
která u Bati odstartovala festivalovou 
sezónu. Na jaké festivaly se chystáte 
vy?

Jeroným: Největší festival, na kterém 
letos hrajeme, je Aerodrome v Panen-
ském Týnci. Vystupuje tam i Lana del 
Rey, na kterou se určitě zajdeme po-
dívat. Nahráli jsme teď coververzi její 
písničky Video Games. Tak si půjdeme 
poslechnout, kdo to má lepší. (smích) 

Zároveň jste se stali tvářemi kolekce 
Hotshots od Bati. Proč jste se pro spo-
lupráci rozhodli?
Albert: U mě rozhodlo to, že stejné 
boty nosil i Kurt Cobain. 
Jeroným: Mně přijde Baťa jako dobrá 
značka se zajímavým příběhem. 

Je pro vás na pódiu důležitý styl? A jde 
hudba dohromady s módou?
Jeroným: Já si myslím, že móda  
a hudba k sobě patřily vždycky. Beatles 
neměli takový sestřih a styl pro nic za 
nic. A když se podívám na klip každého 
průměrného rappera, tak je mi jasné, 
že je móda důležitá součást hudby. 
Někteří možná řeší styl víc než samot-
nou hudbu. 

Zmiňovali jste, že je pro vás důležité 
to, že Hotshots nosil Kurt Cobain. Jsou 
vám tedy bližší 90. léta než současnost, 
co se hudby a stylu týče?
Albert: Já mám rád věci, které jsou 
takzvaně vintage. Mají nějakou histo-
rii. Myslím si, že i naše hudba a to, jak 
zníme, je trochu vintage. Rozhodně 
nejsme nějaké moderní elektro. Stejně 
tak nejsem například fanoušek součas-
né teniskové mánie, kdy si lidé kupují 
drahé boty z  limitovaných edicí. Z ně-
kterých svých kamarádů mám občas 
pocit, že si myslí, že jim tenisky vyřeší 
život. Omlouvám se, ale pro mě jsou to 
pořád jen boty.

A máte tedy dobu, o které se domní-
váte, že byste do ní stylově i hudebně 
zapadli lépe?
Albert: Já bych se nikam nevracel.
Jeroným: Já jsem taky spokojený tady 
a teď. Možná bychom dřív měli víc pe-
něz, protože by lidé nestahovali hud-
bu z  internetu a museli si koupit naši 
desku. Zároveň by se ale k té hudbě 
nedostali tak snadno, a tak by nás třeba 
nikdo neznal. Takže je to relativní a já si 
myslím, že se nepotřebujeme vracet. 

TEXT_ Zuzana Pospíšilová

Hudba a móda 
k sobě patří od 
počátku

Bez podpory  
rodičů by  
nevzniklo nic



12          podzim / zima  2018

SHERYL

2599 Kč

696-6663

1999 Kč

kabelka, 964-6608

2399 Kč

696-6662

2399 Kč

696-2664

2399 Kč

696-4664



podzim / zima  2018                          13Kompletní nabídku najdete na BATA.CZ / Baťa klub Vám přináší vždy něco navíc! 

GOLDIE

1399 Kč

599-8626

1399 Kč

599-6622

1399 Kč

599-9626

1399 Kč

599-6625



14          podzim / zima  2018

1999 Kč

824-6610
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HARVEY

1999 Kč

826-5738



16          podzim / zima  2018

1999 Kč

594-1709

1399  Kč

791-1631

1999  Kč

694-1673

1999  Kč

594-1709





18          podzim / zima  2018

499 kč

121-2622
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20          podzim / zima  2018
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22          podzim / zima  2018

999 Kč

391-2655

1499 Kč

394-6600

799 Kč

291-9629

1399 Kč

493-9617

799 Kč

491-8652

899 Kč

491-6653



podzim / zima  2018                          23Kompletní nabídku najdete na BATA.CZ / Baťa klub Vám přináší vždy něco navíc! 

1399 Kč

493-9617

599 Kč

291-9604

799 Kč

491-8652

999 Kč

391-9659

999 Kč

391-5602



24          podzim / zima  20181       podzim / zima 2017



podzim / zima  2018                          25Kompletní nabídku najdete na BATA.CZ / Baťa klub Vám přináší vždy něco navíc! 1       podzim / zima 2017



26          podzim / zima  2018

1999 Kč

509-6149

1999 Kč

509-6156

1999 Kč

509-7156

1999 Kč

509-5149

1999 Kč

509-1156

1799 Kč

503-7128

1599 Kč

501-6110
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1999 Kč

509-7156

1999 Kč

509-5149

1799 Kč

503-5128

1999 Kč

809-6152

1999 Kč

809-7152



28          podzim / zima  2018

799 Kč

801-1182
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- ZNAČKA -

POWER

799 Kč

501-5169

899 Kč

803-6174



30          podzim / zima  2018

1999 Kč

826-6781



Kompletní nabídku najdete na BATA.CZ / Baťa klub Vám přináší vždy něco navíc! 

VICTOR

1599 Kč

823-9614



32          podzim / zima  2018

CARTER

1999 Kč

896-6715
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799 Kč

529-1641





JDU S DOBOU.
NAKUPUJI ONLINE
NA BATA.CZ




