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Hudební sklepy 

Jarda Svoboda 

TRABANDITA 

(harmonium, zpěv) 

 

Milevsko, Galerie M 

Pátek 20.01.2017 

open 19.00, start 19:30 hodin 

  

Předprodej Galerie M (tel. 382 522 082) ), galerie@dkmilevsko.cz 

Vstupné: 100,- předprodej/120,- na místě 

Kavárenské uspořádání s obsluhou, otevřeno 19 – 23 hod. 

Vezměte známé a navštivte Milevské HUDEBNÍ SKLEPY s  živou muzikou! 

Josef Veverka 

 

Jarda Svoboda TRABANDITA 

Solové album kapelníka skupiny Traband, zpěváka, skladatele, textaře a multiinstrumentalisty Jardy 

Svobody nese prozaický název SOLO. Novinka v deseti písních navazuje na cestu naznačenou 
albem Přítel člověka, kterou Jarda Svoboda připravil s kapelou Traband v roce 2007. A stejně jako 

na zmíněném albu, i tady dominuje harmonium. Tento klávesový nástroj s charakteristickým zvukem 

podobným varhanám i tahací harmonice (“mezi kostelem a hospodou”) určuje výraznou měrou celkovou 
atmosféru alba. O svých textech Jarda Svoboda říká: „Písně jsou jako vždy adresné. Za většinou 
mých písniček je někdo konkrétní.“, a také dodává, proč je na albu skladba Slova věnovaná Václavu 
Havlovi: "Písnička Slova, která je přímo inspirovaná Havlovým esejem Slovo o slově. I po 
těch letech stále aktuální. Myslím, že slovo je tím klíčem, silou i zbraní. Věřím v sílu slova.“ 
A tahle víra se promítá do každého verše, sloky, písně, které se na albu nacházejí. Do milevských 

Hudebních sklepů přijíždí Jarda Svoboda poprvé, a právě s touto novou deskou... 

mailto:galerie@dkmilevsko.cz


 

Jarda Svoboda (*1966) 
S kapelou Otcovy děti vydal 2 alba, s Trabandem 9 alb, se Zuby nehty 1 album. 
Autorsky spolupracoval s Michalem Horáčkem (CD Tak to chodí, 2003), s Václavem 
Koubkem (CD Každej pes, 2004), Divadlem bratří Formanů (Obludárium, 2005, 
Klapzubova jedenáctka, 2007), s The Tap Tap (Moje volba, Nefňuka 2016) a dalšími. 
Od roku 2007 vystupuje i sólově, na koncertech se většinou doprovází na 
harmonium. 
Jako hráč na harmonium je též členem kapely Květovaný kůň (CD Zapomenuté písně, 
2016) a hostuje v kapele The Reverends písničkáře Fandy Holého (CD Konec cesty, 
2015). 

(zdroj: Indies Scope) 

Ochutnávka: 

https://www.youtube.com/watch?v=bgIuJh35pjI 

https://www.youtube.com/watch?v=aUrdvpr36ck&list=RDbgIuJh35pjI 

a jedna Dylanovka: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0gmGX_BJE0 

https://www.youtube.com/watch?v=bgIuJh35pjI
https://www.youtube.com/watch?v=aUrdvpr36ck&list=RDbgIuJh35pjI
https://www.youtube.com/watch?v=q0gmGX_BJE0


 
  

 


