CITRON – Česká rocková legenda
Ocelové srdce CITRONu začalo znovu tlouct tepem Radegasta! Bezesporu nejzásadnější
zprávou, jež způsobila v loňském roce senzaci na české metalové scéně, bylo prohlášení: „Láďa Křížek
je zpět v CITRONu“!!! Došlo tak k obnovení tvůrčí spolupráce s leadrem skupiny, Radimem Pařízkem,
stejně jako u nesmrtelného „Radegasta“ - nejstěžejnějšího alba české metalové historie.
CITRON se zásadním způsobem proslavil v 80. letech, a to hned dvěma legendárními alby
„PLNI ENERGIE“ a „RADEGAST“. Prodalo se jich přes jeden milion nosičů. To první nazpíval Standa
Hranický, druhé Láďa Křížek. CITRON je tedy odedávna kapelou dvou zpěváků. Ti, spolu s hlavním
skladatelem a textařem Radimem Pařízkem, vytvářeli nezaměnitelný zvuk kapely a oba také výrazně
zasáhli do její tvorby. CITRON slaví úspěchy i v zahraničí, objíždí větší část Evropy na úspěšných turné
a významných festivalech. Na domácí scéně sklízí vavříny v podobě prestižního ocenění „Zlatý slavík“
v roce 1988.
Standa bohužel před třemi lety odešel do bigbítového nebe a tak v polovině roku 2015 jeho
„štafetu“ v CITRONu převzal se ctí opět Láďa.
S jeho příchodem dochází také k obměně některých muzikantů. Radim s Láďou společně
vybírají nové spoluhráče, kapela nabírá neskutečný druhý dech a s ním i ohromný zájem fanoušků.
Přichází se zcela novým rozsáhlým projektem „REBELIE REBELŮ“. Uskutečňuje veleúspěšné podzimní
turné 2015 po celé České republice, na němž byla většina měst beznadějně vyprodána. Součástí
CITRONu se stává i rocková dračice Tanja – zpěvačka, jež je dlouholetou souputnicí kapely.
Rok 2016 je pro CITRON zásadní a nabitý. Na jaře se spolu s Láďou Křížkem a Tanjou vrací, aby
zopakoval obrovský úspěch podzimního turné. Vydávají se do dalších měst České republiky a opět
plní sály. Diváci se mají na co těšit! Metalová legenda vyráží s novou atraktivní scénou plnou
světelných efektů a videoanimací! Na všech koncertech probíhají také autogramiády.
Zájem médií, stejně jako ohlas na sociálních sítích, je obrovský a zvyšuje se s každým týdnem.
Po sérii vystoupení na velkých letních festivalech kapela na podzim u příležitosti vydání řadového
alba „REBELIE REBELŮ“ uskuteční velké turné ve sportovních halách a větších sálech s „rebelskými“
hosty.
„Současný projekt REBELIE REBELŮ vychází z legendárního RADEGASTA a posunuje CITRON
hudebně i myšlenkově do současnosti. A proč zrovna toto téma? Rocková muzika, stejně jako kapela
samotná, od doby svého vzniku revoltuje za lidskost, za lepší a spravedlivější svět. Ale co se za celý ten
dlouhý čas změnilo? Prakticky nic! Lháři stále vyhrávají nad pravdomluvnými, zloději nad poctivými,
mocní a bohatí nad prostými lidmi. S tím se však kapela nechce smířit! Vyráží znovu do dalšího boje! A
klidně zapálí třeba i své kytary a s jejich pomocí pak celý svět, aby se muzikou pokusila alespoň trochu
zlepšit náš svět a zpříjemnit žití na něm. Každý máme právo naplno prožít svůj život. Každý jsme
originál.“
Jako součást projektu vyšlo loni na podzim EP „REBELIE Vol.1“, letos na jaře pak druhé EP
„REBELIE Vol.2“. Oba nosiče obsahují vždy po dvou Radimových písních z připravovaného velkého
podzimního alba a navíc řadu bonusů a rarit. Např. legendární „radegastovskou“ píseň „KRÁSKA A
RADEGAST“ ve formě duetu Láďi a Tanji, remake dalšího velkého hitu a zároveň duetu „KAM JEN
JDOU LÁSKY MÉ“, který má cca milion shlédnutí na Youtube atd.. Nechybí ani živé záznamy z
koncertů (včetně ukázky sólových exhibicí skvělých nových kytaristů CITRONu), nebo multimediální
složka s fotkami a videi.

Současná sestava:
Ladislav Křížek (zpěv)
Radim Pařízek (bicí & kapelník)
Pavel Hanus (kytara)
Djordje Eri (kytara)
George Rain (basa)
Tanja (zpěv)
Diskografie:
„Obratník Raka“
„Tropic of Cancer“
„Plni energie“
„Full of energy“ EN version
„Radegast“
„Radegast“ EN version
„Vypusťte psy!“
„Sexbomby“
„Best of“
„Síla návratů“
„Bigbítový pánbů“
„Representative Part 1.“ DVD
„Jen si od plic zanadávej“
„Rebelie vol.1“ - EP
„Rebelie vol.2“ – EP

(1981, nevyšlo)
(1983, Artia-Supraphon)
(1986, Supraphon)
(1986, Lava Records)
(1988, Supraphon)
(1989, Lava Records)
(1990, Supraphon)
(1992, Direkt)
(1999, Popron)
(2001, Popron)
(2010, Citron studio)
(2011, Citron studio)
(2013, Citron studio)
(2015, Citron studio)
(2016, Citron studio)

Youtube:
Zase dál
Kráska a Radegast
Ocelové město
Rebelie rebelů
Píseň ztracených
Na křídlech andělů
Supi se slétají

https://www.youtube.com/watch?v=WdBcmzKWZzY
https://www.youtube.com/watch?v=QhVNDyXYLuE
https://www.youtube.com/watch?v=gG9_Ldqrep8&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=XPB9Qbt9U1U
https://www.youtube.com/watch?v=tUUgt9SvYoU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=yCp8lVBnmb8&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=vMc40YQpnJA&feature=youtu.be

“PLNI ENEGIE”

“RADEGAST”

“REBELIE Vol. 1”

“REBELIE Vol. 2”

