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                                    Havrani – inventář města Žirovnice

     Nejen v životě podniků a institucí se objevuje položka běžně nazývaná inventář.  V 
přeneseném významu ji lze použít i jako vyjádření některých nezpochybnitelných úkazů, 
které provázejí  i život člověka , společnosti , ale třeba i kultury. Platí to obecně , ale 
samozřejmě rovněž tak v konkrétní rovině lidské paměti. Nejde jen o časový úsek, jde také 
o princip podmíněnosti a logických následků. 
     Dneska se svět jeví jako roh hojnosti, všeho je dost, někdy se zdá, že až příliš. Tak 
například svět rockových kapel je dneska zahlcen tak, že sledovat i jen jejich část je nad síly
jedince. Ale nebylo to tak vždycky. A to dokonce ani v končinách, kde se rock či bigbeat 
původně rodil.  Muzika nikdy neznala hranic, technické vymoženosti ji vždy posouvaly dál i
blíže zároveň a činily ji dostupnou jak pro aktivní jedince, tak i konzumenty. Každé místo 
bylo zasaženo, a to už v dobách, kdy mnozí pamětníci ještě tahali kačery.  

     Konkrétně Žirovnice fungovala hudebně /ale i divadelně/ už v dobách, kdy nějaký 
bigbeat nebyl na obzoru ještě ani náhodou. Vlastně se tím jen potvrzuje kontinuita. Není 
cílem těchto stránek mapovat dobu před bigbeatem, nýbrž jen apoň trochu faktograficky 
zachytit to, co je kupodivu ještě dneska v Žirovnici realitou. A to je v oblasti zábavné 
muziky především existence kapely Havrani , původně The Ravens. Rarita ve stylu Rolling
Stones, českého  Olympiku nebo maďarské Omegy.  Svého druhu Věc Makropulos neboli 
inventář města Žirovnice. - To jsou ještě pořád funkční Havrani. 

     Nemá každá kapela to štěstí, že její hudební život mapuje její vlastní člen velmi 
důkladně, dalo by se říci téměř  encyklopedicky. Havrani takového mají. Je jím Ladislav 
Hladovec – baskytara, zpěv. Je skoro neuvěřitelné, jak důkladně to celé zvládl. Tyto stránky 
mají  sloužit jako určitý souhrný podklad různých dostupných zdrojů kolektivní paměti obce
Žirovnice  pro kapelu Havrani. 

      Projev Jiřího Poláka na „ Setkání s The Ravens – Havrani “ ze dne 28. října v 
divadelním sále na zámku v roce 1995. 

http://www.zirovnickeohlasy.cz/autori/39.pdf

      Almanach vydaný k 50. výročí založení skupiny – rok 2014.

      /Náhledově zmenšeno, pro přečtení nutno zvětšit v rámci nastavení PDF. Pravděpodobně
vpravo dole./

http://www.zirovnickeohlasy.cz/autori/39.pdf




















      Kapela Havrani se ve své době dostala mimo Českého rozhlasu také  na titulní stranu 
žirovnického alternativního, recesistického časopisu Kordula  /konec sedmdesátých let 
minulého století/, kde si ji prohlédla také tehdejší STB, která tuto činnost prověřovala. 

      Autor obálky stejně jako u všech tří ročníků byl žirovnický rodák - Luboš Rataj. 

                                                                     

      Kapela The Ravens-Havrani se ve svém repertoáru  klonila k melodickému bigbítu, jak 
ve vlastních, tak převzatých skladbách. To ji výrazně odlišovalo od jiných žirovnických 
kapel včetně těch, které nakonec skončily ve stadiu pokusu. Vliv Beatles, Bee Gees, 
Tremeloes a třeba českého Olympiku byl zcela zjevný. Rytmika v rámci tohoto pojetí nebyla
tlačena do tvrdého zápřahu, jako se tomu dělo v hard roku a později heavy metalu. Rovněž  
rythm and blues až na jednu výjimku se nestalo součástí  repertoáru. Rytmika tvořila 
neagresivní rovnocenný celek s celkovým pojetím, na němž kapela svou existenci stavěla 
celá desetiletí.
      Svým způsobem je to i cosi jako erbovní oblouk, kterým skupina překlenula stylové a 
aranžerské  změny i módní dobové trendy. S  jistou nadsázkou by se dalo říci, že plyš vždy  
vítězila nad glaspapírem.  
      Určitým  podmíněmým zůsobem by bylo možno Havrany přirovnat kontinuitou třeba  k 
anglickým Status Quo nebo americkým  ZZ Top. Ani tyto kapely se příliš nevzdalovaly od 
osvědčeného vzorce, byť stylově patří jinam. 



      Hudební ukázky , které byly k dispozici, rovněž odkazují na dobu svého vzniku, a 
vlastně jde o docela syrové záznamy z koncertů, s nimiž se v rámci velmi omezených 
možností  moc zvukových úprav  dělat nedalo. Chyběl třeba úplný začátek nebo i konec, což
je samozřejmě slyšet. Snímky byly umístěny na You Tube, pročež prošly připojením 
dodatečné vizuální složky  různé náročnosti. Teď  jsou Havrani tedy i na webu, který je 
dneska nezbytnou existenční nebo vzpomínkovou složkou snad každé kapely. Vybrány byly 
čtyři snímky, které v rámci možností dokládají zvuk a výkon skupiny. Hodně evokují  pocit  
jakési bukolické doby, velmi odlišné od té dnešní...

Píseň pro jednu dívku /ČR záznam/   -   https://www.youtube.com/watch?v=z0geY7OjxFk

Pojedeme vlakem ven  -  https://www.youtube.com/watch?
v=Pn0Gu7xZqX0&list=PLqnIjctbYfN6rWGdyCzYxFh_9VhGS1H-B&index=2

Mix  pomalých  -  https://www.youtube.com/watch?
v=sDAQzit3BYA&list=PLqnIjctbYfN6rWGdyCzYxFh_9VhGS1H-B&index=3
                                                                  

      Dále jsou připojeny originály, jejichž verze od Havranů k dispozici nebyly, ale které 
rovněž tvořily základní materiál vystoupení, k nimž se v poslední době přiřadil i český 
Kabát. 

Christie -  San Bernardino - https://www.youtube.com/watch?v=eAAqAho_BsU

Animals – House of  The Rising Sun  - https://www.youtube.com/watch?v=0Fy7opKu46c

      Ve své době bývaly Rainbows se svým trhákem Balla balla  ve verzi Havranů často 
závěrečnou skladbou, při níž někdy dost divoce kulminovala i pohybová účast publika. 
Autor těchto řádků se kdysi dávno seznámil s jedním děvčetem z Rakovníka, které bylo v 
Žirovnici v létě  na brigádě. Děvče  bylo uneseno kreacemi i nasazením  jak na podiu, tak 
dole na parketu, a často potom vzpomínalo, jak se jí v Žirovnici líbilo. V té verzi Havranů se
zhusta  sborově halekalo – bala bala bala bala … a kdyby chtěla … tak by dala …

      Rainbowes - https://www.youtube.com/watch?v=I0884U0CD2Y

      Autorství následující skladby je různě přisuzováno dvojici Doležal – Hladovec, ale 
nějaký podíl by na ní měl mít i František Dvořák , žirovnický rodák, se kterým jsou spojeny 
dřevní doby Havranů stejně jako s Jaroslavem Štědrým tak, jak to zachycují hodně staré 
černobílé fotky. 
      František Dvořák koncem šedesátých let minulého století emigroval do Austrálie, odkud
se občas vracel, aby svůj život nakonec dožil na druhém konci světa. Na snímku je bez 
nástroje. 
      Dneska není podstatné, v jaké míře se kdo podílel na skladbě Adios Maria, protože z 
toho neplynou žádné právní důsledky. Důležité je, že písnička přežila dodnes a patří k 
původnímu autorskému fondu žirovnického  kulturního života. Není jediná, není první a 
snad také nikoli poslední. 

https://www.youtube.com/watch?v=I0884U0CD2Y
https://www.youtube.com/watch?v=0Fy7opKu46c
https://www.youtube.com/watch?v=eAAqAho_BsU
https://www.youtube.com/watch?v=sDAQzit3BYA&list=PLqnIjctbYfN6rWGdyCzYxFh_9VhGS1H-B&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sDAQzit3BYA&list=PLqnIjctbYfN6rWGdyCzYxFh_9VhGS1H-B&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Pn0Gu7xZqX0&list=PLqnIjctbYfN6rWGdyCzYxFh_9VhGS1H-B&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Pn0Gu7xZqX0&list=PLqnIjctbYfN6rWGdyCzYxFh_9VhGS1H-B&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=z0geY7OjxFk


      Havrani - Adios Maria : https://www.youtube.com/watch?v=ruZM1IobqIs

      Skupinou Havrani prošla celá řada muzikantů, v mnoha případech i z jiných měst, 
sousední Počátky nevyjímaje. Jmenovitě odsud to byli Jaroslav Ledvinka a Miroslav Misař 
na bicí, jehož účinkování lze fotograficky doložit. 

      Stejně jako tyto lze další muzikanty dohledat  na jiných místech tohoto  souborného 
zdroje, ale Počátky jsou zdůrazněny proto, že různí  jiní muzikanti našeho  městského 
souseda  se podíleli na existenci dalších žirovnických kapel.

https://www.youtube.com/watch?v=ruZM1IobqIs


      Inventář města Žirovnice  -  Havrany -  uzavírá písnička už prezentovaná v tehdejší 
rozhlasové  podobě.  Tato další verze je také záznam, ale z koncertu, jak lze dovodit z jejího 
úplného konce. Kromě běžné redukce šumu a několika dalších zásahů v podobě střihů, 
normalizace zvuku, a vstupu  fade in, byla na  konečnou podobu použita mastering finta 
věhlasné kapely ABBA. Samozřejmě v rámci daných podmínek, nikoli ve studiovém 
prostředí. Žádné zázraky z toho neplynou, ale zvuk se znatelně přiblížil současným 
nárokům. Z dnešního hlediska by skladba snesla delší stopáž, o níž se na půdorysu tušeného 
blues mohla postarat i kratší instrumentace  třeba v podobě  lehkého sóla, které mohl 
obstarat studiově například saxofon. Ale to už je jen následná úvaha  nad zaznamenaným 
konkrétním hudebním souborem. Nic více. 

      Skladeb bylo k dispozici vícero, vybrané a zde prezentované ovšem patří ke klasice 
Havranů a takto budou vždy vnímány. Bylo tomu tak v minulém století , a zůstane to tak i 
ve století současném. Bez ohledu na pamětníky,  nebo ty, co přijdou po nich. 

Píseň pro jednu dívku  -  https://www.youtube.com/watch?v=b5kLTL2kPdc     

                

                                                                                                     Miroslav Petrů 

      

https://www.youtube.com/watch?v=b5kLTL2kPdc

