
Flattus si pořídili hudební Selfie 
 
 
Pražská skupina Flattus vydává v těchto dnech nové 
album s názvem Selfie. Pracovala na něm více než rok 
pod producentskou taktovkou uznávaného Michala 
Skořepy (Stroy, Jesus Christ Superstar) a výsledkem je 
kolekce devíti písní a dvou živých bonusů.  
 
Celou deskou prostupuje základní filozofie skupiny, 
tedy touha po vnitřní svobodě a vymezení se proti 
hlavním proudům. Na snaze zůstat sám sebou a 
tématu rebelie proti systému staví např. singl Sorry, 
mám se rád nebo epická skladba Děti noci, stejně 
jako úvodní píseň Loutka. 
 
Název desky reflektuje nejen fenomén doby, ale také fakt, že kapela poprvé zvolila pro nahrávání 
domácí prostředí a spolehla se při tom hlavně na vlastní síly.  
 
„Muziku jsme nahrávali ve zkušebně, kterou jsme si postupně vybavili jako studio, a zpěvy jsem 
natáčel u sebe doma. Jsem si jistý, že na desce je ta domácí atmosféra a pohoda znát,“ říká 
k tomu zpěvák kapely Jiří Hašek. „Dá se říct, že ta deska je takové naše hudební selfie,“ doplňuje 
frontman Flattus. 
 
Nový materiál podobně jako dosavadní tvorba Flattus staví především na výrazném vokálu, 
hutných kytarových riffech a kvalitních českých textech, nicméně oproti předchozím nahrávkám 
přidává větší žánrovou i zvukovou pestrost. 
 
„Známe se s Flattus už dlouho a vždycky jsem si říkal, že by stálo za to dostat kluky z jejich 
komfortní zóny. Něco se stalo a na té desce je to slyšet. Poslechněte si to sami,“ okomentoval 
práci na desce její producent Michal Skořepa, který na album přispěl i svými vokály nebo kytarou. 
Při hledání konečné a ideální podoby desky přitom Skořepa využil i bohaté zkušenosti z vlastního 
nahrávání v americkém Los Angeles po boku producenta Alaina Johannese (Soundgarden, Queens 
of the Stone Age, Chris Cornell, Eleven). 
 
„Celá deska je velmi pestrá a každý si na ní najde to svoje,“ shrnuje výsledek Hašek. Ten se 
podobně jako u minulých CD podílel na desce i autorsky, tentokrát ho skladatelsky doplnili také 
další členové kapely - kytarista Tomáš Jun a basák Adam Sázavský. 
 
O zvuk Selfie se postaral Richard Scheufler Jr., který je podepsaný např. pod mixem hudby 
Arakain, Ewy Farné, Airfare, Báry Zemanové a dalších. Záznam bonusové Jane kapela pořídila na 
koncertě v ostravském klubu Garage v rámci společného turné se skupinou Škwor v roce 2014.  
 
Album Selfie pokřtí Flattus v úterý 29. listopadu v pražském Rock Cafe po boku skupin Rituály a 
Gingerhead. Vstupné je zdarma a začátek akce je v 19:30.  
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