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"Pavlína chce být Křesťan v sukních," řekl mi v kuloárech známý muzikant. Když jsem namítl,
že jsem Pavlínu v sukni v životě neviděl, dodal: "A taky neuvidíš. No tak řekněme... Křesťan s
prsama." Kdo přesně to byl, neprozradím, ale že těch muzikantů minulý týden ve Mlejně na křtu
desky V proutěném křesle bylo! Kromě těch, co tam hráli a zpívali (a budou posléze
vyjmenováni) samozřejmě manžel Zbyšek Raška, kmotr Ivan Hlas, ale také třeba Zdena
Tichotová, Pavel Peroutka, Jarda Jahoda, Pepa Malina, Tomáš Tichý nebo Martin Ledvina. S
citovaným názorem souhlasím, vlastně jsem ho svým probíráním dojmů ze křtu vyprovokoval
sám. Dojmy byly totiž silné a kladné; ostatně, rozhodně se zajděte na Pavlínu Jíšovou s CS
Bandem co nejdřív podívat. Podobnost s Druhou trávou let 90. nešlo přeslechnout. Špičkový
frontman, na jehož zpěvu si pochutnáte, a kapela výrazných osobností, jejichž finesy a
vzájemné přihrávky je radost poslouchat - to je model celkem jasný a ne zas tak častý. Přiznám
se, že mě tentokrát víc dostalo jak hráli, než co hráli, i když výběr byl kvalitní a pestrý. Zdaleka
nebyl celý večer postaven na skladbách z křtěného alba (stručně: nepovažuji ho za nejsilnější
kousek v Pavlínině diskografii), hrálo se všechno možné od repertoáru Nezmarů a dokonce
Sem tamu, až po silně zastoupené album s Druhou trávou nebo nedávné
Láska je nádech
. Zmiňoval jsem kapelu osobností, ale on to byl spíš bigband: včetně Pavlíny celkem devět
hráčů, kteří si samozřejmě nepřekáželi, ani když se občas sešli na pódiu (skoro) všichni.
Naopak: jiskřilo to mezi nimi tak úžasně, až je mi líto, že čtyři z nich byli jen hosté z křtěného
alba, které na dalších koncertech nepotkáme. Jmenovitě tedy CS Band: Pavel Malina kapelník, kytary, sbory; Peter Szabados - dobro, lap-steel, sbory; Juraj Figura - baskytara,
Pavel Plánka - bicí. A hosté: Luboš Malina - banjo, tarogáto, píšťaly; Zdeněk Jahoda mandolína, mandola; Zbyněk Bureš - steel kytara; Petr Berki - klávesy. A samozřejmě Pavlína
Jíšová - zpěv, doprovodná kytara; zpěvačka s velmi pěkně odpíchnutou sólovou kariérou.
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