HUDEBNÍ CESTOVÁNÍ S KAPKOU
Z TV Šlágr, ale již i z osobního setkání na Rabštejně naši návštěvníci znají Kapesní kapelu Kapka. Duo
tvoří Petr Šimáček společně s Danou Sokolovou. Naslouchat lidovým písničkám je velice příjemné.
Ovšem ještě příjemnější je si písničky zazpívat. Nebo si i zatančit? ☺ To vše budou moci všichni, kdo
přijdou v červnovou sobotu na Rabštejn, prožít. Je to malé pozastavení před prázdninami a proto byl
zvolen program, kdy lidovou píseň doprovází vyprávění z cestování. Tentokrát jsem poprosila o
rozhovor z Kapesní kapely Kapka Petra Šimáčka. Pozn.: Petře, v tomto rozhovoru Ti budu tykat,
neboť se známe již delší čas.
1. Jak dlouho společně s Danou Sokolovou vystupuješ?
S Danou vystupujeme dvanáct let. Před tím jsme každý z nás hráli v různých hudebních uskupeních a
já jsem jezdil i sám s kytarou nebo klávesami. Díky tomu, že vystupujeme společně, můžeme hrát a
zpívat prakticky věškerý repertoár, ať již z oblasti hudby populární, nebo i klasické. Toto je pak
zajímavější nejen pro posluchače a diváky, nýbrž i pro nás, jako interprety.
2. Souvisí s něčím název vašeho společného dua "Kapesní kapela Kapka" nebo šlo o pouze
náhodný výběr slov?
Kapesní kapela Kapka je označení, které má určitou výpovědní sílu. Jsme malí, co do počtu a velcí, co
rozsahu hudebních žánrů a praktického uplatnění. Na rozdíl od větších uskupení si nás mohou
objednat i pořadatelé pro akce, kde se předpokládá i menší počet návštěvníků a omezené prostorové
podmínky. Proto „kapesní kapela“. Také nemáme přehnané finanční požadavky a proto jsme
prakticky dostupní pro každou „kapsu“.
3. Lidé rádi sledují TV Šlágr. Mohli tam televizní diváci vidět i Kapesní kapelu Kapka? I v
nedávné době?
I když má TV Šlágr ke dnešnímu dni už jistě přes 450 interpretů a někteří z nich jsou dlouhodobě vidět
nejvíce, kapku Kapky jistě vidíte prakticky každý den, ať již v písničkách na přání, či v jiných sekcích
programu. A to se Kapce líbí, protože i ta nejlepší Kapka, pokud si ji někdo dopřává příliš často a ve
velkém množství – tak přestává léčit a děje se opak toho, co je rozumné. Nakonec přestane chutnat,
omrzí a to bychom nechtěli.
4. Při vašem posledním vystoupení jste spokojeným návštěvníkům slíbili, že se na Rabštejně
objevíte znovu. Slib jste dodrželi. Na co se můžeme v Kostelci těšit?
Kapka ráda cestuje a tak nabídneme divákům pestrý hudebně zábavný program složený z písniček,
které jsme sesbírali na našich cestách. Chybět nebudou ani skladby, které diváci z TV Šlágr již dobře
znají. Během vystoupení se diváci dozvědí i o zajímavostech z natáčení našich videoklipů a hudebního
života Kapky.
Kapka všechny zdraví a těší se na shledanou na Rabštejně.

Petra Šimáčka jsem při rozhovoru zastihla ve chvíli, kdy zrovna pomáhal své mamince (zajišťoval jí
převoz autem). Přesto dokázal velice rychle reagovat na kladené otázky. Moc děkujeme.

