
60. léta – Jednoho dne byla v Praze vyprodána poslední kytara a to byl začátek  big beatu u nás. 

Beat – tlukot, tep, rytmus 

Konec – 50. let – zahraniční Radio Luxembourg – soudobá hudba, převažoval rokenrol 

1959 – SPUTNICI – Janda, Obermayer, Stivín, Pacák….. KOMETY – Pavel Sedláček 

Miki Volek – největší hvězda českého rokenrolu 

1963 – první bigbeatová nahrávka –  píseń Klokan/ Big beat Qintet/ 

Skupina Olympic – spolupracovala se Semaforem, Volek Bobek, Přenosilová 

Později se Olympic osamostatnil – Petr Janda – sólová kytara, zpěv, Pavel Chrastina – basová kytara, zpěv, 

Ladislav Klein – doprovodná kytara a zpěv, Jan Antonín Pacák – bicí, zpěv, Miroslav Berka – piano a foukací 

harmonika. 

Skupina Mefisto a největší konkurent Olympicu skupina Matadors – Radim Hladík, Viktor Sodoma 

S českými písněmi – skupina Juventus, - Karel Černoch, Petr Novák 

Přerov – Pavel Novák, Brno – Synkopy 61, Hana a Petr Ulrichovi 

1967- první česká beatová LP deska  –  Želva – od  Olympicu 

  první diskotéka,   

1. Československý beatový festival – Apollo beat – Petr Spálený, Framus Five – Michal Prokop 

Konec  6O. let se big beat začal nazývat rock. 

Kapely běžně koncertovaly, nahrávaly desky, vysílal je rozhlas, psalo se o nich v časopisech Melodie, Aktuality 

Melodie 

 

AŽ VÁM ZBYDE CHVILINKA, ZKUSTE SI ZAZPÍVAT  /třeba podle You Tube nebo rádia / JEDNU VESELOU 

NOVOU PÍSNIČKU OD KRŠTOFA :  

„HNED TEĎ!“    text posílám níže…. 

 

  

 

  



Hned teď  

Neboj, zas všechno v dobré se obrátí 
Zahoď svůj strach, že slunce se nevrátí 
Světlo ví přesně jak projít tmou                             Děvčata          
mraky nad hlavou se rozplynou 
Nikdo se na cestách domů neztratí 
 
Vždyť největší tma je vždycky před svítáním 
A nejhlubší dna těsně před stoupáním 
A když vyletíš nad naši planetu                                 Kluci                          
Tak uvidíš, že se nepletu 
Že bydlí tam Bůh a že nás ochrání 
 
Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát                             Všichni 
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem 
Teď hned – 3X 
Hned teď 
 
Tak otevři oči a klidně se rozhlédni                  Děvčata 
Po každé noci se vždycky rozední 
A namísto smutku a funusu                             Kluci 
Bouchneme láhev šampusu 
Na to že tenhle den není poslední                    Všichni, až do konce písničky 
 
/:Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát                    
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem:/ 
Teď hned – 3X 
Hned teď 
 
Šabadabadab – 8x 
 
Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát 
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem 
už kvůli malým dětem... 
 
Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát 
Ať nám to štěstí neodkvete 
Pojď zpívat, tančit, nahlas se smát 
Pojď zářit celým světem, být jasným světlometem 
 /Teď hned 
šabadabadab  3x/ - 3x 
Hned teď 

 
  

 


