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Zimní úvodník
Bláhově jsem si myslel, že s majitelem posledního, tro-
chu slušného časopisu o hudbě – Rocku & Popu – na-
jdu  společnou řeč, nabídnu-li mu vzájemnou spolupráci 
v oblasti propagace. Časopis by byl inzerován ve všech 
koncertních záznamech pořízených společností Carpe 
Diem a trvale nabízených portálem iKoncert a v naší aplikaci v Applu. Za to jsem si před-
stavoval trvalé malé inzertní oznámení v každém čísle časopisu. Odvezl jsem si místo toho 
nabídku placené inzerce. Nepomohl ani poslední vytažený trumf: dejte avízo o nás tedy 
jen do elektronické verze časopisu, my vám poskytneme koncert zdarma pro předplatitele. 
A budeme zcela bez jakékoli provize nabízet váš časopis i v aplikaci Applu. K mému údi-
vu ani tato nabídka nezabrala. Prý elektronickému publikování nevěří, a stejně tuto verzi 
jejich časopisu čte na padesát lidí. Doma jsem zjistil proč: časopis stojí stejně jako verze 
tištěná, a ještě za číslo nedáte poprvé 90 Kč, ale 150, což je minimum, abyste mohli Rock 
& Pop elektronicky nakoupit. No nezlobte se, ale to může udělat opravdu blázen. A tak 
jsem zase dostal za vyučenou. Někdy se mi zdá, že nemá smysl vyrážet z Moravy do Prahy 
za nějakým pochopením. Nezbývá, než razit si cestu kupředu svépomocně. A doufat, že 
možná jednou se situace otočí a kulturní redakce novin, časopisů, televize a rozhlasu ob-
jeví, že kdosi kdesi vydává obrazovou podobu hudby digitálně. 
Od minulého čísla úvodního žurnálu jsme v usilování pokročili o notný kus dopředu. 
V aplikaci Carpe Diem Online v iTunes App Store máme v nabídce již 13 koncertů. Nově 
jsme získali například námi pořízený a českými distribucemi na DVD dokonale utajený 
koncert baskytaristy Pavla Jakuba Ryby v olomouckém Jazz Tibetu (Tour 2008). A taky 
digitálně vycházejí i dva tituly námi nevydávané, pouze distribuované, shodou okolností 
oba s hudbou plnou hráčů na bicí nástroje. Ovšem oba jsme kdysi naší společností natoči-
li. Pořídili jsme i pro německou firmu záznam koncertu projektu zvaného  Classical Rock 
v Teplicích. Spojení rockové skupiny a symfonického orchestru je nejen posluchačsky 
velmi vděčné. Bohužel nemáme práva k tomu, abychom toto vystoupení mohli nabídnout 
i digitálně. Stejně tak v případě koncertu Suzanne Vegy a Dominica Millera.  
Co však zajisté časem spatří světlo světa, to je skvostné vystoupení maďarské jazzové zpě-
vačky Veroniky Harcsy z Nového Jičína a záznam koncertu slovenské kapely Živé kvety 
z pražského klubu Vagon. Samozřejmě jmenované tituly najdete postupně i na našem 
portále www.ikoncert.eu, nejen v iTunes, kam se zatím marně snažíme dostat i do sekce 
Concerts Film, kam bychom logicky s naším obsahem patřili. Zatím stále víceméně fun-
gujeme tak, že „oběť“ si vytipujeme my a oslovíme ji, rádi bychom ale, kdyby to časem 
bylo obráceně a kapely přicházely za námi – a nejen proto, že jsme jediné digitální vyda-
vatelství v této zemi. 

Michal Huvar
iKoncert.eu



Novinky na síti a v Applu
ABRAXAS / Abraxas 35 let (2011)
www.ikoncert.eu
app Carpe Diem Online v iTunes App Store

Strhující koncertní oslava výročí legendární kapely na čele se zakládajícími čle-
ny Slávkem Jandou a Miroslavem Imrichem. Pogratulovat do pražského klubu 
Retro Music Hall přišli 19. října 2011 také Viktor Dyk, Matěj Ruppert, Varhan 
Orchestrovič Bauer a skvělý perkusionista Imran Zangi. Titul vznikl jako za-
kázka, kterou si producent Slávek Janda vydal kromě jiného i jako DVD. Žel, 
nenašel jsem ji nikde v obchodní síti, je pouze k mání na koncertech skupiny 
Abraxas. I proto by měla být jednoznačnější volbou digitální verze, dostupná 
vždy a všude. A levněji než fyzická forma.

ROCK & POP



Knihy Carpe diem v iBookstore
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Knihy Carpe diem v iBookstore

Karel Šůcha
Laura a její tygři 

B I G  B A N G !
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Knihy Carpe diem v iBookstore

Knižní tituly s hudbou doplněné o DVD

Eva Lindbergová & Jarmark / Koncert pod hvězdami
Vojta Kiďák Tomáško / Cesty do nadějí

Pepa Nos / Rovnou za Nosem
Slávek Janoušek / Příjemný večírek

Laura a její tygři / Big Bang!
René Lacko / Live in Bratislava

200 Kč / ks

Objednávky vyřizuje:
Carpe diem, 691 11 Brumovice 175

tel.: 737 444 221
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