
 

Zajímavosti: Počet členů 5 

Členové:  

Josef  „Pepe“ Vojtek – zpěv (*21.6.1965)         Ota „Oťas“ Váňa – kytara (*19.6.1971) 

Milan Špalek – basa (*10.12.1966)         Radovan „Hurvajs“ Hurčík – bicí (*14.1.1969) 

Tomáš Krulich – kytara (*19.4.1966) 

www.kabat.wbs.cz 

Skupina Kabát byla založena v roce 1983, ale svůj počátek začla počítat od roku  až 

v roce 1989. Možná Vás zajímá proč. Je tomu takto: Do roku 1989 kapela hrála 

v několika sestavách, ale až v roce 1989 byla sestava stejná, jako ta dnešní . V této 

době kapela hrála po vesnicích, v hospodách a po podobných to akcích. V roce 1989 

vydala kapela svoje první CD demo s názvem Orgasmus. V té době ani neměla 

kapela logo, které má dnes. O dva roky později vydala 

své druhé, ale oficiálně první CD, které mělo už součastné 

logo, a tím bylo Má jí motorovou, které si v této době 

udělalo velký úspěch.  Tomáš Krulich říkal, že když 

vydali tuto desku, že rychle šlo všechno nahoru 

(návštěvnost, poslouchanost, popularita…). Poté měla 

kapela rok od roku novou desku. Od roku 1995 kapela 

měla desky třeba už po dvou letech. Ve 21. Století 

dokonce už po třech a po čtyřech. V roce 2001 vydala kapela své první DVD a to 

záznam z turné Go satane Go, které můžete vidět na DVD Suma sumárum. Kapela 

byla rok od roku známější a vybavenější. Zatím, co na začátku měla kapela na 

vystoupeních pár desítek i možná stovek lidí, dnes má pár desítek tisíc fanoušků. 

Dozvěděli jsme se, že lidi hodně zajímá, kde kapela přišla k názvu Kabát. Pepa 

Vojtek prohlásil, že dříve tento název padl někde v hospodě. Více jsme se bohužel 

nedozvěděli. Dále nesmíme zapomenout na obrovský počet Českých slavíků.  V roce 

2006 vydala kapela CD s názvem Corrida a poté si dala čtyřletou pauzu až do roku 

2010. 10. Prosince 2010 vydala kapela po čtyřleté pauze nové CD s názvem Banditi 
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di Praga.  Dále v roce 2007 kapela vyhrála soutěž Euro song contes a tak postoupila 

z Čech do Helsinek ve Finsku. Ovšem ve Finsku si kapela moc dobře nevedla, a tak 

tam nevyhrála bohužel nic. V roce 2009 kapela udělala 

v České republice rekord v počtu diváků. Kapela měla 

jediný koncert v roce a to 12. Září. Na koncert skupiny 

se dostavilo přes 60 000 fanoušků.  V tentýž roce u nás 

byla i slavná zpěvačka Madonna a ta měla něco okolo 

40 000 fanoušků tzn. Že Kabát překonal světovou 

zpěvačku v počtu diváků, což je obrovský úspěch. 

V roce 2011 hrála kapela hodně na Slovensku. Dokonce 

které zpívají v CD Corida „My si zahráli i v Kadani, o 

táhnem rovnou cestou do Kadaně“  Toto turné 2011 

kapela zahájila v březnu a pokračovali až duben, červen, 

červenec, srpen a září. V dubnu kapela natočila svoje další DVD a to záznam 

z Prahy ze Sazka arény. V tomto DVD Pepa Vojtek prohlásil, že je to rekord haly 

v počtu diváků. Jak vidíme, tak Kabát trhá rekordy všude.  
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