NEREZ SE BRAL VÁŽNĚ, NAVAROVÉ KOA I VŘEŠŤÁLŮV NEŘEŽ JSOU VÍC DO POHODY

Spoluzakladatel někdejší slavné skupiny Nerez Zdeněk Vřešťál připravil se svými kolegy cyklus koncertů jako připomínku nedožitých padesátin Zuzany Navarové. Zároveň vydal knihu vzpomínek Ne, Nerez nerezne a byl hostem on-line rozhovoru iDNES.cz.
Skupina Nerez měla kořeny ve společném duu dvou kytaristů a zpěváků: Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského. Na začátku 80. let potkali zpěvačku Zuzanu Navarovou a od té chvíle se datuje existence kapely, jejíž nejslavnější tvůrčí období spadá do druhé poloviny osmého desetiletí.
Skupina existovala do roku 1994, od té doby šli jednotliví členové svými cestami: Vřešťál se Sázavským časem založili skupinu Neřež a stali se z nich uznávaní producenti (mj. Jaromír Nohavica), Zuzana Navarová se po letech hledání optimálního výrazu dokonale našla ve spolupráci se skupinou Koa, s níž spolupracovala až do své předčasné smrti v roce 2004.
„Rozešli jsme se v dobrém, možná v ‚nejlepší formě‘... A vždycky se mi líbilo, co Zuzka dělala i po éře Nerez,“ uvedl Vřešťál v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz a dodal: „Nerez byla hodně vážně se beroucí kapela, ale Koa i Neřež jsou víc do legrace a do pohody.“
Navarová by v letošním roce oslavila padesáté narozeniny a její bývalí kolegové z Nerezu se rozhodli toto jubileum oslavit. Zdeněk Vřešťál napsal vzpomínkovou knihu Ne, Nerez nerezne a jako majitel koncertní agentury vyprodukoval sérii koncertů, které bývalou frontmanku Nerezu připomenou.
Ve dnech 15.-18. června vyroste v parku u stadionu Viktorie Žižkov cirkusové šapitó, ve kterém každý večer zahraje částečně obnovený Nerez vždy s jedním zajímavým hostem: Marií Rottrovou za doprovodu Neřež, Vlastou Redlem, skupinou Toxique a s bratry Ebeny.
Původní členy budou v obnoveném Nerezu reprezentovat Vřešťál se Sázavským a perkusista Pavel Plánka, na basu je doplní Filip Benešovský (jinak člen Neřež), mikrofonu se po Zuzaně Navarové odvážně chopí Klára Vytisková (Toxique). Není to náhoda. Její otec Vladimír Vytiska byl téměř po celou dobu existence Nerezu jeho kontrabasistou. Výběr zpěvačky Zdeněk Vřešťál komentoval i v on-line rozhovoru: „Klára je naprosto originální zpěvačka, písničky nekopíruje, ale zpívá je po svém, je to fakt moc dobrý a určitě je posunula v dobrém někam dál! O Kláře ještě uslyšíme!!!“
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