
CD   MIKI RYVOLA & ORCHESTR – 

„TUNEL JMÉNEM ČAS“ 

 

Sleevnote z CD: 

Fialový poustevník od Bedřicha Nikodéma. Jak 

dlouho mě strašila tahle hrabalovsko - menzelovská 

mystifikace ze Slavností sněženek...  

A bůhví proč se mi začala spojovat s písněmi 

Mikiho Ryvoly. Svět swingových smyčcových 

orchestrů - music for millions ... se mi začal 

neodbytně propojovat v hlavě s písněmi, kvůli 

kterým jsem se začal (já, tehdy mladý zarputilý 

pianista) učit hrát na kytaru, aniž bych tušil, že autor 

bydlí nedaleko ode mě ve stejném městě. 

Nevěřím moc na náhodu. Správní lidé se mají 

potkat. Přes staré gibsonky jsme se s Mikim nakonec potkali i zahráli si spolu ... 

Ve stejné době jsem potkal basistu a výjimečného aranžéra Petra Pospíšila a svěřil 

mu svoje neukotvené, nesourodé, bláznivé nápady. Ten je prohnal svým kadlubem, 

obohatil znalostí western swingu a napsal nádherné snové aranže. A pak šlo o to, co 

s tím ... Mám zásadu, že když nevím, tak se zeptám. Tak jsem se Mikiho narovinu 

zeptal, jestli by si "to"; nechtěl zazpívat sám. Jako autor. A on že - "Jo". 

Tak jsme se sešli s dalšími přáteli muzikanty a nahráli to. Není toho moc, ale je to 

opravdový ... Svět barů, cigárek, kaváren se protnul s krajinou. Proč si na chvíli 

neudělat radost v alternativním vesmíru…  Marek Rejhon 

 

A ještě přijmi krásné fotografie z CD Tunel jménem čas, jejichž autorem je Karel 

Pazderka z Kladna a myslím, že jde o nejlepší současné fotky Mikiho Ryvoly.  

Dámy se mohou tiše zasnít a pánové uznale pokývat hlavou… 

 

Toto nejnovější CD Mikiho  Ryvoly obsahuje  jeho šest autorských písní: Tunel 

jménem Čas, Vrbový houštiny, Do ptačích ploutví a do rybích křídel, Předpověď 

počasí, Blues blikavý lampy, Září a jednu písničku jeho bratra Wabiho Ryvoly - „To 

bude asi tím“. 

 

Pro mnohé posluchače tohoto CD bude asi překvapením, že Miki Ryvola ho nahrál s 

jazzovým orchestrem Marka Rejhona a Petra Pospíšila.  

Věříme, že tuto změnu v dobrém oceníte i vy a, že vás toto CD při poslechu zaujme a 

potěší. Vydavatelem tohoto CD je Good Day Records (Jiří Mašek) a celému jeho 

týmu patří jistě veliké a zasloužené poděkování. 

 

  



Písničky na CD: 

1. Tunel jménem Čas     

2. To bude asi tím     

3. Vrbový houštiny     

4. Do ptačích ploutví a do rybích křídel     

5. Předpověď počasí     

6. Blues blikavý lampy     

7. Září     

 

Autoři hudby a textu: 

MIKI RYVOLA  (1,  3 – 7) 

WABI RYVOLA (2)  

 

Miki Ryvola - zpěv, kytara (7) 

Zbyněk Malý – housle 

Zuzana Grosmannová – housle (2-5) 

Pavel Švestka – housle (1, 6, 7 ) 

Kateřina Trnavská – housle, viola 

Rudolf Musil – klarinet 

Marek Rejhon – kytara 

Jaroslav Šindler – kytara 

Petr Pospíšil – kontrabas, aranžmá 
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Vydavatel: Good Day Records (Jiří Mašek) 
 


