Otázky Starý extract – Článek do Zpravodaje číslo 12.
Pozvání na tento rozhovor přijali lídr kapely zpěvák, kytarista Míla Kuttelwascher, manažer Grigorij
Gizzy Orljanski
1. Pokud to není tajemstvím, tak kdy a za jakým účelem vznikla tato kapela??
Míla: Co si tak pamatuju,měl to bejt původem tanečňák a já se do té kapely dostal snad úplně
náhodou jako saxofonista.

2. Proč v současnosti má kapela název ,, Starý“ Extract?
Míla: Toť proto, že mnozí ví, že po mém odchodu před léty kapela fungovala dál v mnoha
proměnách.No a jeli kož došlo díky Baczovi ( pozn. redakce Láďa ,, Bača“ Petrů, předchozí
manažer) k tomu, že jsme se opět dala stará parta dohromady chtěla se kapela nějak odlišit.
Gizzy: Protože jsou, kluci starší, zkušenější a zrají jako víno.
3. Kolik má kapela členů v současnosti, jak se jmenují a odkud jsou?
Gizzy: Míla Kuttelwascher – zpěv, elektrická kytara , Míra Poslušný – zpěv, akustická kytara
tito členové jsou naše tučapská přesila, Pepa Šustr – bicí, Soběslav, Pavel Tomšík – zpěv,
elektrická kytara – Kardašova Řečice, Láďa Voráček – basová kytara – Tábor, Jana Pícková –
klávesy – Nová Včelnice
Extract tudíž v současnosti čítá 6 členů, poté máme početný tým, který se stará o kapelu.
4. Když jsi zmínil, početný tým, který se stará o kapelu, tak ho vyjmenuj a popiš jejich funkce:
Gizzy: já se starám jako manažer o finance kapely a spolu s webmasterem Petrem ,, Pepem“
Pexou o marketing Extractu, domlouváme vystoupení atd. V poslední době nám v této
činnosti dosti pomáhá Pepík Šustr a Pavel Tomšík, který mě zastupuje, když jsem pracovně
jako diskžokej a moderátor pryč. Nesmíme zapomenout i na bývalého manažera, který nám
neustále pomáhá a je pořád s námi na ,,jedné lodi“, o comeback Extractu se zasloužil on
v roce 2008 a tím není nikdo jiný, než Láďa ,,Bacza“ Petrů. O fanklub, který se neustále rozvíjí
zejména na facebooku se stará Venca ,, Hombre“ Traxmandl. Určitě jsem na další lidi
zapoměl, tak předávám slovo Mílovi.
Míla: No nevím jestli jsme početný tým.Nejsme otroci showbyznysu, je to přesně tak, jak to
psal Gizzy.Jen dodám že,to opravdu dělají k dobrému vz tahu k muzice a o penězích se
opravdu nedá hovořit.To jen pro ty co si myslí,že ve všem musí bejt prachy.
5. Jak dlouho vaše kapela existuje, a proč v 90. letech z kapely odcházela stará sestava, která
se vrátila v roce 2007 a 2008?
6. Jak dlouho trvala pauza této sestavy?
Míla: Jéje…Pauza to ani sám nevím a počítat se mi to ani nechce.Ale je to hodně….No nevím
jestli odcházela stará sestava, ale co vím odcházel jsem já.Nejdřív jsem chtěl dát půlroční
pauzu,ale s tím jsem neuspěl, tak jsem se rozhodl díky únavě a taky doma to neklapalo
opustit kapelu.No je možné, že to bylo neuvážené,ale tenkrát jsem to tak cítil.
7. Ví se o tom, že vaši kapelu doprovázelo mnoho vašich fanoušků například v 1. polovině 90.
let autobusem, ale dnes už tomu tak není, čím si myslíte, že to je? Dnešní dobou?
Míla: No jo to je fakt.To byly akce.Díky těm to vytrvalcům kteří s náma jezdili po akcích se
dostala naše hudba v této oblasti do podvědomí i ostatních.Jojo to byla krásná doba….A
dnes?Tak to je pochopitelné mají jiné starosti než běhat po zábavách se spacákem a kelímkama

od piva.A ti mladí kdyby věděli jak se jejich maminky a taťkové dokázali bavit bez auta a
telefonu,Facebooku i navigace.Tak myslím si,že je to ne jen dobou,ale i pohodlností se hnout od
bedny s procesorem a taky větší podíl má naše hudba,protože to není kozumárium,ale tato
hudba, co se musí naposlouchat.Jinak to na první poslech nikomu nic neřekne.

8. Kolik jste odehráli za tuto sezónu koncertů, případně s kým?
Gizzy: Kapela absolvovala sedm koncertů, jeden byl zrušený v Březině při Velikonocích, kdy
byl zpěvák Míla indisponován, naštěstí to neponechalo následky na něm. Jako hosty jsme
měli údernou hard rockovou kapelu Sarah v Deštné, kteří nás na oplátku pozvali do
Ledenicích u Českých Budějovic. Hostovali jsme i při turné kapely Argema v Dolních
Němčicích, za což děkujeme jejich skvělému a vstřícnému managementu. Jinak již není
tajemstvím a překvapením, že jsme domluvili exklusivní vystoupení v Soběslavi - KD Národ,
kde budou hostovat nadějní Metalmor z Kardašovy Řečice. Takže 25.12. vás všechny srdečně
zveme na vánoční zábavu do Soběslavi.
9. Chystáte se vydat novou desku?
Míla:Smích…..No nebylo by to špatný,ale tak tady je to bohužel už o penízkách.

Gizzy: Já bych vydal desku hned. Ne všechny hity se vešli na ,, Myslivečka“ a ,, Ulici Zrcadel“,
bohužel pokud chceme, aby skladby byly nahrány v co nejvyšší kvalitě, potřebujeme studio,
co dokáže vyprodukovat, co nejkvalitnější nahrávky, spoustu času členů kapely, nejlépe, aby
si vzali dovolenou na více dní a samozřejmě finance, které se těžko shání. Zejména v době
ekonomické recese je těžké shánět sponzory. Kdyby po přečtení těchto řádek se nějaký ozval,
uvítáme ho! ( Smích)
10. Přemýšleli jste o tom, že byste mohli hrát také v rádiu a zvednout tím vaší popularitu?
Míla:Před léty jsem chtěl,ale když jsem zjistil jak to funguje a co se tam mnohdy pouští.Blééé
Ne,já asi nechci.Raděj ať maj lidi mptrosky, net, poslouchají a pak ať si přijdou poslechnout.

Gizzy: Nejsi první, kdo se mě v poslední době ptá, často si tuto otázku sám pokládám. Myslím si,
že by Extract nebyl o moc horší v rádiích, než někteří interpreti, co tam hrají každý den to samé.
Bohužel rádia si nevybírají do programu skladby, které jsou dobré a které si často přejí fanoušci,
ale funguje mechanismus lobbingu a finančních stimulů od vydavatelství, které zastupují
interprety. Bohužel nebo snad i bohudík do tohoto mechanismu nepatříme a kapela si tvoří
skladby dle svého gusta. Důležité pro Extract, jako takový je, vyprodukovat skladby, které vytvoří
kvalitní ,,playlist“ pro naše koncerty, aby hlavně návštěvníci našich akcí písničky si pamatovali,
sháněli si je a při dalších koncertech zpívali. V této situaci nejsme jediný, kdo má takovýto názor.
Myslím, kdyby si se zeptal ostatních kapel, řeknou ti to podobně.

11. V kolika městech a vesnicích jste přibližně hráli, které akce byly nejlepší a jaká byla nejvyšší
návštěvnost?
Míla: No tady na Táborsku a Jindřichohradecku, i na Moravu jsme se občas
koukli.Návštěvnost?Tenkrát byla návštěvnost snad všude velká.Bylo jedno, kde to bylo.Ale
spíše než množství lidí byla hezčí spontánost. Napsal jsem to dobře??? Myslím to slovo. Smích.

12. V loňském roce kapelu opustili 2 členové Ivoš Havlík a Láďa ,, Čujka“ Krejčů, proč odešli a
kdo je nahradil?
Gizzy: Ivoš Havlík z časových důvodů kapelu opustil v září 2010 a nahradil ho neméně výborný
kytarista Pavel Tomšík z Kardašovi Řečice. V současnosti Ivoš se zase ,,chopilŮ kytary, tak
doufáme všichni, že ho v nějakém projektu uslyšíme, protože tento kytarový ,,romantik“ umí!
Čujka odešel ze zdravotních důvodů koncem roku 2010, ještě v Deštné letos o pouti
zaskakoval. Nahradila ho Jana Pícková, studentka konzervatoře v Českých Budějovicích.
Neustále jsme s kluky v kontaktu a kamarády jsme zůstali.
13. Na koncertech často zazněli nové skladby jako Meya, Noc a Den, je to něco vytaženého tzv.
ze ,,šublíku“, nebo úplné novinky?
Míla: Všechno jsou novinky.Meya teda trochu starší novinka ale je to tak.

14. Kdo je hlavním textařem a skladatelem největších hitů?
Míla: Hudba bohužel já…….Něco Pepa a Čujka.Většinou pak jsme to dávali do obalu
všichni.Původně jsem chtěl dělat o dost jinou muziku však nějak se to dostalo sem.Jinak texty hlavně
dělá kamarád z mládí Dan Steinbauer.Občas něco jsem sesmolil já a něco Libor Houska a něco i moje
dcerka.Jo a Jasnou věc otextoval Honza Kasanda.Už jsem ho dlouho neviděl.
Gizzy: Ano je to tak, Míla je skromný člověk a neustále se snaží tvorbu zdokonalovat a ,,vychytávat“ i
ty nejmenší detaily do dokonalosti.
15. Jaké má plány a vyhlídky kapela v roce 2012?
Gizzy: Ještě nás čeká spoustu práce, aby byl rok 2012 takový jaký aspoň z části si představujeme,
že Mílo? V současnosti jednáme ohledně vystoupení na tradičních i netradičních místech.

Míla:Asi tak….Tak je fajn,že velkou virtuozní mladou a dravou podporou je Pavel Tomšík, i co se
týče vokálů.A nesmím zapomenout na Mirka Poslušnýho bez kterýho by Extract taky nebyl
Extractem.No a jak to bude dál???? Snad dobrý.
16. Kde vás mohou fanoušci najít na internetu.
oficiální web www.stary-extract.wz.cz
facebook: Starý Extract, Legenda jihočeského rocku ,, Starý“ Extract
www.bandzone.cz Starý Extract

