VYCHÁZÍ OBJEVENÉ POKLADY VLASTY TŘEŠŇÁKA

Nahrávky považované za ztracené doplňují reedici nejslavnějšího alba písničkáře Vlastimila Třešňáka Zeměměřič.
Vlasta Třešňák, jeden z nejvýraznějších výhonků někdejšího legendárního písničkářského sdružení Šafrán, nedávno vydal své nové, zdařilé album Němý suflér. Nyní, jako další dárek k autorovým letošním šedesátinám, vychází i reedice debutu z roku 1978, slavného alba Zeměměřič - obohacená o celou řadu dalších tehdy nahraných skladeb, donedávna považovaných za ztracené.
Album Zeměměřič, které vydal Jiří Pallas ve Švédsku v roce 1978, je spolu s Mertovými Baladami z Prahy a Krylovým Bratříčku, zavírej vrátka považováno nejen za jednu z nejlepších a nejvýznamnějších desek českého folku vůbec, ale především asi nikdo nepochybuje, že kdyby pod ní byl podepsaný například Bob Dylan či jiný velikán světové scény, nejspíš by byla všeobecně považovaná i za jednu ze zásadních položek hudební historie.

Třešňákovy písničky v roce 1978 natočil známý undergroundový zvukař Robin Hájek. Pochopitelně byla zaznamenána velká část písničkářova tehdejšího repertoáru; na desku se ale tehdy vešla jen desítka skladeb. Zbylé nahrávky byly léta považovány za ztracené, údajně i sám autor na některé z nich zapomněl. První české vydání, na počátku devadesátých let, bylo pořízeno přímo z původní desky, protože originální studiové pásy nebyly k dispozici.
Nyní se péčí knižního vydavatelství Galén podařilo je objevit, remasterovat a souhrnně vydat. Aktuální vydání Zeměměřiče je opatřeno jinou obálkou a vychází na dvou discích. Krom původních bylo přidáno ještě dalších deset písní, a protože některé skladby mají i alternativně nahrané verze, nové vydání celkem obsahuje třicet položek. Booklet dvojalba obsahuje sleevenote Jiřího Černého, všechny texty, ediční poznámku Jaroslava Riedela a dobové fotografie.

V úterý 15. června autor poprvé vydaný souhrn nahrávek pokřtí v pražském klubu Kaštan. Vystoupí zde sám, bez svého obvyklého doprovodného, blues-rockového bandu, a dá se předpokládat, že krom současných písní dojde i na některé z těch historických, na albu obsažených. Jako speciální hosty si pozval své letité písničkářské kolegy Jaroslava Hutku a Vladimíra Mertu.

