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Není příliš obvyklým jevem ani pro profesionální skupiny vyprodukovat každý rok novou desku.
Podaří-li se to kapele, která je ještě na začátku cesty, jedná se o jev neobvyklý. V případě
druhého CD Valaši sú chlapci pevní vsetínského Darebandu to s sebou nese klady i zápory.
Kdo blíže zná výhradního autora písniček Juru Darebu Václavíka, překvapen jistě není. Tento
autor chrlí hudební nápady v množství, v jakém by mu je jistě záviděl každý profesionál.

Skupina postavila repertoár na jeho tvorbě, napíšu-li ovlivněné valašskou lidovou hudbou je to
ještě slabý stupeň přirovnání. U většiny písniček, a to jak po stránce textové, tak i hudební, lze
jen těžko rozeznat, že jde skutečně o současnou autorskou tvorbu a nikoliv o úpravy valašských
písniček. Druhá deska v podstatě navazuje na desku první, nijak nevybočuje a neposunuje se
dál a výš. Jinak řečeno vložíte-li si do přehrávače desku první či druhou, těžko je rozlišíte od
sebe. Což je kladem i záporem cedéčka nového. Otázkou je, zda hudební styl, do kterého
Dareband lze zařadit, vůbec nějaký vývoj může umožnit. A k největším kladům bych přidal
osobitý styl nesnažící se kopírovat zavedené hvězdy žánru, které vycházejí ze stejného
hudebního valašského podhoubí.

Vůbec pěvecký projev kapely bych vyzdvihl, zejména příjemně plný hlas Katky Minarčíkové.
Tematika odráží také obvyklé motivy valašských lidových písniček – slivovica, milostné, život na
Valašsku, tradice, řemesla a otřít se stačí i o Pražáky.

Deska by zapadnout neměla. Valašsko, a s ním řada velmi zajímavých muzikantských fúzí, se
svými kořeny ve vlastní lidové písničce tolik odlišné od ostatních našich regionů, by mělo více
promluvit i do tváře další nastupující folkové generace. A vyberete-li si k poslechu desku Valaši
sú chlapci pevní, volíte dobře.

Nápis na desce samotné je více než výstižný: Fšecky práva k tejto placce sú naše. Gdo bude
tak pevný a bude ju páliť, dostane po čuni. Páliť sa može enem trnková nebo staré hadry.

Desku hodnotím vysoko, dávám 7 hvězdiček z 10 možných a rozhodně ji doporučuji.

Celkový čas: 45:07
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