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Jožo Ráž - Můj příběh - Dana Čermáková ke
stažení PDF Silné motorky, rychlá auta,

pilotování ruského migu, akrobacie s mistrem
světa, irská whisky, kubánské doutníky,

image drsného a arogantního rockera v černé
kůži provokujícího svými kontroverzními
názory, charisma s nezaměnitelným, ostře
řezaným hlasem a zjizvenou tváří šelmy. To
je JOŽO RÁŽ, lídr Elánu, nejúspěšnější a

nejslavnější československé rockové kapely v
historii naší pop-music, která je dnes

legendou existující už neskutečných 45 let.
Legendou, která stále vyprodává tisícové haly
a stadiony. V patnácti letech stál u jejího
zrodu a jako její frontman ji dovedl k

závratným výškám – na svém kontě má na
500 písniček včetně stovky hitů, přes čtyři
miliony prodaných nosičů, 26 platinových
alb, megakoncert na Letenské pláni v Praze,
kam přišlo víc lidí než na Rolling Stones,

vyprodanou Carnegie Hall, což se nepodařilo
ani Karlu Gottovi… Takových úspěchů

dosahují jen nesmírně silné osobnosti. A tou
Jožo Ráž nepochybně je. Vždyť jen málokdo
může říct, že přežil svou vlastní smrt – po
velmi vážné dopravní nehodě v červnu 1999
mu lékaři dávali jen desetiprocentní naději na
přežití… Jožo Ráž, to je také Láska jako
ideologie Elánu a Maximum svobody a
pravdy jako filozofie Elánu. Vymysleli je
společně s jeho životním přítelem, textařem
Borisem Filanem, a drží se jich ve svých
písních dodnes. Stačí jen poslechnout si

největší hity jako ‚Vymyslená‘, ‚Čakám ťa,
láska‘, ‚Amnestia na neveru‘, ‚Kráľovná
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bielych tenisiek‘, ‚Človečina‘, ‚Bosorka‘,
‚Kočka‘, ‚Len kým tu si‘, ‚Ôsmy svetadiel‘,
‚Kde si‘, ‚Jedenáste prikázanie‘, ‚Tanečnice z
Lúčnice‘, ‚Zaľúbil sa chlapec‘ nebo ‚Voda, čo
ma drží nad vodou‘... Jožo Ráž, to je také
jedna žena na celý život – jeho „tanečnice z
Lúčnice“ Barbora, s níž se seznámil už v
šesté třídě, a které věnoval všechny své
písničky. V tomto případě je raritou ve

slovenském i českém šoubyznysu – krásnou a
obdivuhodnou… Jožo, to jsou rovněž dvě
vnučky, tři feny a motorka Yamaha V-Max,
kterou má zakázanou, ale na které jezdí,

protože Jožo je už taký… Zkušená autorka v
životopisné knize přibližuje všechny odstíny
života i kariéry Joža Ráže, zcela mimořádné
osobnosti novodobých dějin československé a

slovenské populární hudby.
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