
 
 
 
 
  
 
 
 

¾ 
večery 
nepravidelný 
občasník   
písničkáře Franty 
Vlčka s hostem: 

Ve čtvrtek 18.03.2010 
v 19:00 hod v Kapli 
 

 

   

Je to pro mne zvláštní 
situace, uvádět zde v 
Kapli někoho, koho 
vnímám víc přes 
lidské vlastnosti a až 
přes ně  hudbu a 
zpěv. A přitom její 
zvonivý hlas a 
naléhavý, za srdce 
chytající projev, je 
výraznou součástí její 
osobnosti -  Míly 
Zíchové – 
Dobiášové. Ve svém  
povědomí ji chovám 
jako  věčnou a 
nestárnoucí holku, 
výbornou, spolehlivou 
kamarádku, výbornou 
vypravěčkou svých 
historek z volejbalu a 
trampů… Ono to v ní 
jednoduše je…  
A je příjemné s ní 
„pobejt“… 
A ten její  krásný 
zvonivý hlas! Je až 
škoda, že se Míla 
rozhodla pro 
„odpočinek“ a 
v poslední době pro 
zpěv „nanejvýš jen 
mezi kamarády..“ 
v úzkém okruhu. 
V tom širším jen 
výjimečně. My 
budeme mít to štěstí. 
(fv ) 

  V a š e k   H o l e č e k
Vašek Holeček je 
mým druhem 
v zbroji. V roce 1983 
(nebo v kterém?) 
jsme jeli společně do 
Jistebnce, kde byla 
soutěžní přehlídka 
písničkářů.  Jeli jsme 
spolu ve vlaku, jako 
později pak 
několikrát… A stali 
se kamarády, jé to je 
let … Mně se od 
začátku líbily, a drží 
mne to stále, 
jeho „PÍSMENKOVÉ 
PÍSNIČKY“ 
Na moje přání Vám 
několik 
písmenkových také 
zahraje… 
( fv) 

( Komentáře převzaty 

e.cz
z webstránky skupiny 
http://hn.folktim  ) 

Míla Zíchová - Dobiášová

 

Nahrávky Míly Zíchové 
(pro ty z vás zvídavé..) 
# Studio PF: Dostavník č.9 (SP 1982) 
Písně vlaků (Midnight Player) ( ) P.Craft/P.Benesch
Zapomínám na svět ( ) M.Zíchová 
[ ] 
# sampler: Porta ´83 (LP 1983) - live 
7. Barvy všedních dnů ( ) M.Zíchová 
Zpěv: M.Zíchová 
Hraje: M.Zíchová [ ] 
# sampler: Porta ´85 (LP 1985) - live 
3. Máme své chvíle ( ) M.Zíchová 
Zpěv: M.Zíchová 
Hraje: M.Zíchová [Pa 8113 0555] 
# sampler: 20 let Porty (2LP 1986) - live 
16. Návraty (For Baby - For Bobbie) (2:43) 
J.Denver/M.Zíchová 
Hraje: Studio PF [Su1113 4861-62] 
# Míla Zíchová: Kouzlo doteků (MC 1995) 
1. Zapomínám na svět (2:14) M.Zíchová 
2. Okamžik času (2:20) M.Zíchová 
3. To se někdy stává (2:40) M.Zíchová 
4. Jarní toulání (1:51) M.Zíchová 
5. Barvy všedních dnů (3:43) M.Zíchová 
6. Nechal jsi mi (3:22) M.Zíchová 
7. Paní Nuda (1:48) M.Zíchová 
8. Čtvero ročních období (2:30) M.Zíchová 
9. Květomluva (2:32) M.Zíchová 
10. Probuzení (2:53 M.Zíchová 
11. Naděje (2:52) M.Zíchová 
12. Ty a já (2:29) G.Brassens/M.Zíchová 
13. Javoroví dráčci (3:07) M.Zíchová 
14. Předsmrtná modlitba (2:40) M.Zíchová-J.Valja 
15. Kouzlo ranních doteků (3:21) 
G.Skornik/M.Zíchová 
[ ] 
# Archiv ČRo: 
Cesty [Studio PF] - Y.Tyson/J.Matějček-V.Zícha 
1980 
Modré ráno (Morning Bells) [Studio PF] - 
J.Denver/P.Benesch 1981 
Svítá [Studio PF]- B.Sýkora 1980 
Svítání [Studio PF] - J.Stanislav/M.Zíchová 1981 
Trápení [Studio PF] - M.Zíchová Milena 1980 
Zvony [Studio PF] - traditional/V.Zícha 
# Archiv Bevox: 
Buď fit - J.Connor/M.Zíchová-V.Plánský 
Cindy - traditional/J.Bican 
Čajový servis - J.Jeřábek/instrumentálka 
Den je blízko - S.McKennzie-J.Phillip/J.Zach 
Déšť - R.+D.Seff/M.Zíchová 
Gumovec - V.Zícha/instrumentálka 
Horn Pipe - traditional/instrumentálka 
Květiny v dešti - M.Zíchová/P.Bartoš 
Lívanec - V.Zícha/instrumentálka 
Mám dlouhý prám - traditional/P.Foltán 
Na lodi snů - G.Campbell/M.Zíchová 
Nevolický oudolí - lidová 
Přines piva džbán - W.Jennings/B.Sýkora Bohumil-
K.Tampier 
Pupenec - V.Zícha/instrumentálka 
Rodné město - traditional/V.Zícha 
Stín nádraží - G.Lenorman/M.Zíchová 
Tér, tér, tér - P.Henning/K.Tampier 
Ticho - J.Feliciano/M.Zíchová 
Trhanec - V.Zícha/ instrumentálka 
Vodjíždím - W.Ryvola 
Z lesku sklíček barevných - Donovan

http://hn.folktime.cz/
http://hn.folktime.cz/

