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Pomaly sa chýlime ku koncu roku. Už je to skoro rok, ako nastalo tzv. Veľké zemetrasenie 
v kapele Forrest Jump. Kapela v novej zostave odohrala nespočetné množstvo koncertov a festivalov. 
Popri tom stihli nachystať nové songy, pričom jeden z nich je cover skladby „ZAFÚKANÉ“ od kapely 
Fleret. Ku dnešnému dňu je na youtube kanáli zapísaných 100 000 vzhliadnutí. A čo je najhlavnejšie 
tak novinka bude vydaná pod SMILE MUSIC RECORDS. Toto nie je jediná novinka. V októbri sa začala 
koncertná činnosť, kde bol prekopaný playlist a boli vradené tri nové skladby. Vy ktorí ste sa zúčastnili 
aspoň jedného koncertu viete o ktoré skladby sa jedná. V týchto dňoch bolo dokončené video ku 
jednej z nich.  

Skladba ma jednoduchý názov „TRUET“ a bude uvedená  11.11.2022. Je dosť výnimočná 
nakoľko je v nej vzdaný hold všetkým, pre ktorých Rock n Roll nebolo len pár slov, ale život. Nedá mi 
spomenúť na velikánov ako boli Ronnie James Dio, Lemmy Kilmister, Kurt Cobain a mnoho ďalších, 
ktorí nie sú medzi nami. 

 

ROKENROL JE ZPŮSOB, JAK ŘÍCT HODNĚ, 

JEN MÁLO SLOVY A Z PLNÝCH PLIC, 

NEBUDEME ŘÍKAT, CO CHTĚJ´ SLYŠET, 

KDYŽ NECHTĚJ´ SLYŠET, CO CHCEME ŘÍCT. 

 
Pri danom refréne už niet ďalších slov. Ale ešte pár. V danej skladbe prišli hosťovať dvaja skvelý 
speváci a to Honza Toužimský (Arakain) a Martin Kapek (Traktor).  

 
Nejvíce mě pro muziku této skladby inspirovaly Forresťácké letní akce. Hlavní riff a kostru 

Truetu jsem napsal, když jsme předskakovali v Jihlavě Traktorům a já měl natržený lýtkový sval z 
fotbálku. Do dnes cítím tu bolest, kterou ale koncertní adrenalin po dobu koncertu úplně vymazal. 



Řekl bych, že i o tom ta píseň je, že síla rock n rollu je fakt obrovská. Pro to dlouhé kytarové sólo mě 
zase inspirovalo precizní vystoupení japonské legendy Loudness na Ostravě v plamenech. Kytarista 
kapely Akira Takasaki hrál jedno dlouhé sólo za druhým a já si díky tomu vzpomněl na dobu, kdy jsem 
dlouhá sóla úplně žral. Trochu jsem si tím splnil sen, že jsem si jedno takové taky složil.  
A toto bolo ešte pár slov od gitaristu Forrest Jump MICHALA STOCHLEBU. 
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Linky 
www.bandzone.cz/forrestjump 

Forrest Jump | Facebook 
https://open.spotify.com/artist/1f8NqKG5vqIBY1GtaHkewd?si=rxOZGxnPRvC2b2H-LthWgw 

Smile Music Records 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9eQHO9qav4M
http://www.bandzone.cz/forrestjump
https://www.facebook.com/forrestjumpofficial
https://open.spotify.com/artist/1f8NqKG5vqIBY1GtaHkewd?si=rxOZGxnPRvC2b2H-LthWgw
https://smilemusicrecords.cz/

