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Jak jste se k oietiovSni hv6zd koncertnich
p6dii dostal?
'-. Byla to ndhoda Krdtce po 5kole, jako
mladf chirurg, jsem byl osloven agenturou
Interkoncerts / nyni Live Nation / a poZddan
o lekaiskf dozor pii koncertu kapel Rammstein
a AC/DC Zpdv5k kapely Rammstein si tehdy
narazil ruku a ndkdo z pAnt z AC/DC mdl tuiim
n6lakou slabost Vie dopadlo dobie a z lednordzove akce se stala trval6 spoluprAce

Piie a iik6 se, ie hv6zdy maji r&2n6, tasto
v!'stiedni poZadavky. Maii je i na V5s? Jak

oomoc odmitl a iikal ndco o tom, 2e se da
rad61i oSetiit anglickyim veterindiem, neZ tesklim ldkaiem Za velky risp6ch pova2uji fakt,
Ze ten stejny ilovdk si u mne vyZ6dal pied
n6'1akou dobou konzultaci ohledn6 operace
sveho syna

Pied nedSvnem vystoupil v SAZKA ARENE
Ozzy Osbourne. Pro laika to vypad5 jako
t6ik1i oiiiek mit ho za pacienta.
.:.: Pfiznim se, 2e kdyZ jsem pi Sel pied lety
poprve do iarny za Ozzym, byl jsem trochu
v rozpacich Nyni jsem ho mdl lako ,,pacienta"

krAtkd piedkoncertnf lekaiskd konzultace byla
kamarddsklm,,povid6nim"

spiSe

ndm prozradit, kdo byl tedy tim
,,nejtEZ5im" pacientem?
Docela jsem se zapot l s Davidem Bowiem pii
jeho poslednim koncertu Hodnd se o tom
i psalo, ale m02u Vdm prozradit, 2e realitE se
publikovan6 informace bliZily ien minimdln6
5 ohledem na lekaiske tajemstvi Vdm ieknu
len to, Ze jeho probl6my se oblevrly j 2 ndkolik
dnO pied koncertem v Praze a zde byl lak pied,
tak i po koncertd velice d0kladn6 vyietien,

Mtiete
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se k V5m, jako k iesk6mu l6kaii chovaji,

mali d0v6ru?

s Samotni interpreti se vZdy chovali velice
piilemn6 a jejich poZadavky na mn6 jsou
skutedn6 zcela standardni Co se tfie d0vdry,
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ze zacdtku lsem si ji samoziejmd musel ziskat
O tom, kdo m02e oSetilt interpreta rozhodule
iasto tour manager, dnes je vie v zab6hllich
kolejich Ale ieknu Vdm lednu perliiku Jeden

manager cizi agentury m6l pied lety chiipku

a tak jsem mu byl doporuien Byl jsem pii
rrce a k'alce predtin jsen osetroval inlerpreta, kterf m6l ten vecer vystoupit Reakce
nemocneho Anglidana byla
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po dtvrte a Ozzy poiAd piekvapuje Tentokrat

piekvapil 02asnou kondidkou, byl dokonale
orientovanri, v0bec nic mu neschdzelo a naie

mimo jin6 docentem Bolarem nebo docentem

Koldiem BohuZel, na5e doporutenI na
dovy5etieni

a

odloTeni koncertu
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