KVALITNÍ MATERIÁL NEKORODUJE
Kniha vzpomínek na výjimečnou skupinu Nerez se vydařila

Dnešní nejmladší generaci jméno skupiny Nerez už pravděpodobně moc neřekne. Maximálně může tušit, že se jedná o někdejšího předchůdce současných Neřež. Starší vědí, že v osmdesátých letech šlo o jednu z našich historicky nejlepších nadžánrových formací, svým způsobem průkopníka později tolik rozšířených fúzí world music s čímkoliv jiným. Pro domácí akusticky pojatou hudbu naprosto zásadní těleso v čele s fenomenální, před časem bohužel předčasně zesnulou zpěvačkou Zuzanou Navarovou.
Aktuálně vydaná kniha Ne, Nerez nerezne je propracovaným ohlédnutím za touto legendou. Písničkář a úspěšný promotér Zdeněk Vřešťál, který je pod ní podepsaný, je asi tou úplně nejkompetentnější osobou - a zdaleka nejen proto, že u toho jako člen skupiny byl od začátku do konce. Historii kapely mapuje důkladně, ale s příjemným nadhledem. Výsledkem je střízlivá rekapitulace, ve které nechybí nic zásadního. Nechybí tu ovšem nahlédnutí do zákulisí, řada dobových fotografií a archiválií i nenásilné zasazení do kontextu doby a společenských událostí. A pak pochopitelně nezbytné veselé muzikantské historky a zážitky. Vynikajícím doplňkem jsou linky internetových adres, na kterých jsou ke stažení nevydané koncertní nahrávky či různé zajímavé rarity.
Bonusem všeshrnujícího textu je podařené typografické zpracování Ivana Prokopa. Využití obalu alba Na vařený nudli Michala Cihláře na obálce může pamětníkům navíc přivodit až nostalgické vzpomínky. Jako trochu problematické se ale jeví v rámci chronologicky upořádaného příběhu shrnutí hudebních i společenských událostí daného roku vždy v hlavičce každé kapitoly. Zasazuje sice příběh skupiny do dobových rámců, může ovšem být pro čtenáře matoucí, protože v textu samotném už se k vyjmenovaným událostem autor nijak nevrací.
Skupina Nerez, u jejíhož zrodu stálo duo Vřešťál-Sázavský, působila od úvodu osmdesátých let až do konce roku 1994. Podobně jako byla precizně a až do filigránských detailů dotažená její autorská tvorba, je geniálně poskládaná i mozaika příběhu, ze kterého jasně vyvstává výjimečnost, s jakou Nerez své mnohé kolegy převyšoval. Čtivé ohlednutí se vydařilo, Zuzana Navarová - památce jejích nedožitých padesátin je kniha věnována - může mít radost.

