


Od roku 2007 tvoříme jedinečný příběh plný hudebního nadšení a tvůrčí radosti. Máme 
na kontě šest řadových alb, jedenáct videoklipů a bezpočet koncertů často po boku 
mnohem slavnějších kolegů. Za všechny jmenujme např. Olympic, Výběr a Abraxas. 

V roce 2019 jsme navázali dodnes trvající úspěšnou spolupráci s Ondrou Škochem v roli 
producenta a aranžéra našich písní. O tom svědčí kladné recenze naší aktuální desky 
„VI“ a její nadšené přijetí publikem.

HISTORIE



VESPER

MILAN JAHODÁŘ 
baskytara, zpěv

PAVEL LADRA 
klávesy, samply, zpěv

MARTIN JAHODÁŘ
kytary

prof. CYRIL RAMBAJZ
bicí
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Děkujeme:
Jiřímu Maškovi za odvahu pustit se s námi do díla a za to, že přizval Ondřeje. Ondřeji Škochovi za to,  
že z našich písniček udělal opravdickou muziku. Báře Fialové za to, že nás naučila vrčet, prskat a házet 
duhu. Ondřeji Soukupovi, že se nebál vlézt s námi skoro až do sprchy, ačkoli reálně mohla přijít k úhoně 
nejen jeho technika. Veronice Růžkové, že z našich debilních nápadů dokázala vykřesat koukatelnej obal. 
Kačce, Elišce, Klaudii a Natálce za mezigenerační feedback – oči v sloup řeknou víc než tisíc slov.  
Bez vás by to prostě nešlo.

Poděkování za finanční podporu:  
Tomáš Šindelář, Lada Konárková, Petr Koudelka, Martin Obert, Jarmila Červená, Ondra Bělohlávek, 
Veronika Růžková, Petr Maralík, Lenka Kratochvílová, Jiří Vejvoda, Lukáš Rudolfský
 

Mediální partneři:

1)  Jan 8.12. (2:43)

2) Blbej letní song (3:12)

3) Bomby (2:49)

4) Nototepec (2:47)

5) Samotná (3:11)

6) Dum Z karet (3:07)

7) Sociální bublifu(c)k (2:33)

8) Zlá noc (3:03)

9) Promena (3:43)

10) Hamlet III (3:40)

11) Lament Starého Pána (3:11)

Milan Jahodář (basová kytara, zpěv)
Pavel Ladra (klávesy, zpěv)
Martin Jahodář (elektrické kytary)
Jan Dvořák (bicí)

Hosté: Ondřej Škoch, kytary, samples

Producent: Ondřej Škoch
Záznam, mix, mastering: Jiří Mašek

Cover design: Veronika Růžková
Cover foto: Ondřej Soukup

Vydavatel: Jiří Mašek – Good Day Records
Nahráno ve studiích: Good Day Records  
a Creative Gap, 11/2020 - 08/2021

Good Day Records, 2021

Hlavní partner:

Partneři:

GD 154-2

2010 
Kroky starejch bláznů

2014 
Papírovej osud

2015 
Smrti blíž

2016 
Blýská se tkání

2018
Pan Optikum

2021 
VI



Naše hudba pravidelně zní 
v programu následujících 
rádiových stanic: 

MEDIÁLNÍ  
SPOLUPRÁCE



V roce 2022 se kromě několika plánovaných koncertů věnujeme hlavně přípravě další 
desky. Ta završí naše patnáctileté působení na hudební scéně. Bude sestavená z písní 
vydaných na našich dřívějších albech ovšem v nových aranžích pod producentským 
vedením Ondry Škocha. Album ponese mírně provokativní název „Nová vlna se starým 
obsahem“. Jednak jako narážku na hanopisný článek ze socialistického tisku z r. 1983 
a jednak jako doslovný popis obsahu - nově pojaté písně ze starší vesperácké tvorby. 

NOVÁ DESKA  
NA JAŘE 2023



Jedeme dál a k tomu nám pomáhají i povzbudivé reakce erudovaných recenezntů: 

“Pop rock v podání skupiny Vesper je do šoubyznysového života vybavený potřebnou 
mírou vkusnosti a také melodické přitažlivosti.” 
Petr Korál, Rock´n´All, 11/2021

“Kutnohorská kapela na svém šestém albu učinila obrovský krok vpřed. Těžko uhod-
nout, zda je příčinou zrání kapely jako takové nebo práce bývalého baskytaristy  
Chinaski Ondřeje Škocha, který se ujal produkce. V každém případě je deska plná  
pestrých aranžérských nápadů, v písničkách se pořád něco děje a pozorný posluchač 
si může vychutnávat muzikantskou hravost.”
Josef Vlček, Headliner, 02/2022

“Kutnohorští natočili povedenou desku, na které s filigránskou přesností smíchali střípky 
hudebních žánrů.”
Zdeněk Hejduk, Rock&Pop, 12/2021

“Silnou stránkou textů je to, že i vážná témata umí napsat a podat s noblesou  
a nadsázkou a někdy i s vtipem. Je to prostě pop pro hlavy otevřené a ochotné vnímat.”
Petr Kohoutek, Rockpalace.cz, 11/2021

Jde o mírný, klidný, ale inteligentní pop, který se nesnaží zaujmout křiklavými aranžemi 
nebo hloupě chytlavými texty, což je charakteristika nejen aktuální řadovky, ale celé 
tvorby Kutnohorských. 
Ondřej Hricko, Musicserver.cz, 12/2021



VESPER ON-LINE

http://open.spotify.com/artist/5tycEuj8bh1JQpmqxOcxXX
http://youtube.com/kapelavesper
http://www.facebook.com/vesper.kapela
http://www.kapelavesper.cz
https://www.instagram.com/kapela_vesper
http://www.kapelavesper.cz
https://soundcloud.com/user-163216690?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


KONTAKTY
   KAPELNÍK
   Milan Jahodář
   +420 603 199 275
   info@kapelavesper.cz

BOOKING 
Iveta Klementová
+420 724 595 038

ikralova@seznam.cz


