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Člověk, který si splnil svůj sen. Tak bychom mohli nazvat písničkáře, šperkaře a řezbáře Radka
Čiháka. V loňském roce natočil a vydal své debutové CD s názvem „HORMONIE“. Muž s
netradičním pohledem na svět, hlubokou introspekcí a přímočarým upřímným humorem, který
prosakuje do všech řádků jeho textů a emocemi nabité hudby.
„ Zásadní zkušenost mého života říká, že mám věřit srdci víc než přímému poznání.“
Osobité autorské písně „Českého Francoise Villona“ (jak Radka výstižně přezdil herec Jaroslav
Dušek), si diváci mohli dosud užít jedině při živých vystoupeních jako například během besed
několika ročníků akce na podporu osvěty autismu „Putování“. Ti, kteří si jeho hudbu oblíbili, teď
konečně budou mít možnost poslechnout si ji v klidu domova a poznat i tu část Radkovy tvorby, na
kterou se při živé produkci nedostalo.
Autor sám se o svých dojmech z nahrávání vyjádřil takto:
"Přípravu na CD provázely jisté zmatky, jak jinak. Po třiceti letech mám značný výběr a po létech
hraní do šuplíku se zničehonic zablýskla šance realizovat radost, kterou psaní písniček je. Dát
tomu tvar. Ta představa je pamlsek pro ego jako blázen. Chvíli to vypadalo nadějně, pak se zdálo,
že se vize nahrávky ztrácí. Různě se to několikrát překulilo. ...
Je to zvláštní moment. Po letech absence jakékoli úspěchu, kdy vás pořadatelé odmítají a nikdo ani
z vašich blízkých o vaši tvorbu nestojí, si máte věřit a tvořit dál. Není touha dosáhnout nahrávky
jen narcistní sebezahledění? Pouhá megalomanská mlsota? ... A v tomhle rozpoložení vám někdo
nabídne, že se taková nahrávka opravdu udělá v profesionální kvalitě... Pak se z šance jednoho
dne vylíhla jistota, že CD doopravdy může být realizováno a objevila se informace, že budu mít při
nahrávání ku pomoci zkušeného muzikanta, který mi prý s takovými věcmi jako je výběr a
dramaturgie pomůže. Byl jím Tomáš Volek, který se práci na mé životní radosti věnoval, jako by
na tom závisela kariéra u EMI. ... Vesmír mi poslal zřejmě ty nejlepší ruce, do nichž jsem se mohl
svěřit. Práce ve studiu pro mě byla směsí chaosu a nadšení. Bylo neplánovaným překvapením, že
se nahrávky zúčastní další hudebníci. V tak krátké době jsem nikdy v životě neprošel tak velikou
škálou všech možných pocitů - od naprostého nechápání, co se děje až po úžas. ...
Chci poděkovat M. Roškaňukovi a Adventoru vůbec, T. Volkovi a všem muzikantům za životní
zážitek a provedenou neuroterapii :-)"
Radek Čihák
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CD si můžete objednat na lucie.vilimkova@adventor.org a po připsání platby na účet Vám bude
zasláno prostřednictvím České pošty nebo si jej můžete po dohodě osobně vyzvednout v Praze
v našem KC KOPEC. Cena jednoho kusu CD je 220,- Kč.
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