
Vladimír Šunda – Info: nar.1982 (33 let) 
 

 
Web:  http://bandzone.cz/vladimirsunda  
 
Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Vladim%C3%ADr-%C5%A0unda/228567860643352 
 

 
Kontakt: a.orfeus@gmail.com,  
mob.: 702  034  379  

Žánr: folková hudba – Vlastní tvorba (cca 120 - 140 písní ) 
 
Úspěchy: 
2015 – živé vystoupení v Radiu Streetculture 
 

( V roce 2015 odehráno téměř 60 vystoupení ) 
 
2014 – únor – Profilový pořad na radiu Folk 

– Radio Samson (1.místo v Samsonových Štaflích) 
– Účast v pražském finále Porty 

2013 – Nahráno CD:  Orfeus a drak  - 12 písní 
Folková růže - Jindřichův Hradec (Účast v soutěži o Krtečka) 
Šídlovák Oupn ér - Plzeň (Hlavní cena poroty + cena ČD) 

V minulosti jsem se zúčastnil písničkářského finále Zahrady v Kuřimi, United Island 2012,  Notování, či 
festivalu Babí léto. 

Odkaz na video z Pivních slavností v Odolena Vodě:  
https://www.youtube.com/watch?v=_jGBgevUyEg&feature=youtu.be&t=8m31s 
 
Odolen fest–Spolu s Pavlem Kocourem  
pořádáme odolenovodský  country-tramp–bluegrass-folkový festival: 
http://odolen-fest.webnode.cz/ 
 
Písničkářský orfest - Pořádám pravidelné Open mic večery v Odolena Vodě ve vinárně “Dobré časy“. 
http://www.orfest.cz/  a čtvrtletní pořady HUDEBNÍ KOLEKCE. 

-- 

Působení:  
Kromě písničkářské scény vystupuji s kapelami Aulen Orfeus (Vlastní tvorba, CD  “Namaluj“)  
a Proradost (country kapela, známé české písně). Občasně hostuji i v jiných kapelách. 
  
Dříve pak kapely: Svou cestou, Hlavně mravně, Briliant.  
S kapelami jsem se zúčastnil festivalů: Zahrada, Mezi ploty, Folková růže, Porta v Řevnicích , 
Smiřický hrnec, Drž se fest, Babí léto, Odolen fest, Zbečenský kapr, Holanský country dostavník, 
Újezdské babí léto, Vidovický havran, Podbrdský minikotlík,…..  
 
Nástroje:  
Hlas, kytara, mandolína, basová kytara, ukulele, rytmické nástroje, jam man looper.  
 
Oblíbené domácí kapely: 
Miki Ryvola, Neřež, Nohavica, Karel Plíhal, Kale, Cop, Klíč, Hop trop, Vlasta Redl, Plavci, Natural,  
Sto zvířat, Xindlx, Tomáš klus, …..  
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Oblíbené zahraniční kapely: 
Michael Jackson, Blackmore´s night, Cranberries, Johnny Cash, Stevenson….. 
 
Něco ze zákulisí: 

- Věnuje se rád bojovým uměním. Nejdříve karate 4roky a pak  Ju jutsu a taekwondo.  

- Umí plynně mluvit pozpátku (Píseň "A tak tu stojím" vznikla jako důkaz :o).  
Rodné město a zároveň město, kde žiji: Odolena Voda. Zde jsem chodil na ZŠ a pak i na Střední průmyslovou 

školu strojní.  Poté jsem vystudoval v Praze fakultu Ekologie a životního prostředí.)  

 
Pro náročné čtenáře: 
 
Bio – Jak to bylo s těmi všemi kapelami………….. 
AULEN ORFEUS 
Vznik - Jako kapela jsme oficiálně vznikli dne 03.09.2009 
Počátek skupiny - Aulen Orfeus sahá ještě do působení skupin Hlavně Mravně a Svou cestou. 
BYLO TO ASI NĚJAK TAKHLE: 
   Když už se blížila závěrečná etapa skupiny HlavněMravně (o čemž zatím nikdo nevěděl), hráli jsme                
ve složení: Miroslav Frank, Veronika Fejtková, Vladimír Šunda (já). Souběžně jsem hrál také s            
kapelou Svou cestou. Pepíno Průcha z této kapely pozval klarinetistu, se kterým se už dříve znal z              
koncertův Chorvatsku jeho další kapely Gemišd, na společný koncert obou těchto našich kapel.             
Klarinetista  Jirka „George“ Voves improvizoval tak zdatně, že to vypadalo, jako by se Svou cestou hrál          
odjakživa, i když vlastně všechny písně slyšel prvně. 
   Po skončení vystoupení se mi ho podařilo nalákat do řad naší skupiny HlavněMravně. Tak jsme už                  
hráli ve složení Miroslav Frank, Veronika Fejtková, Jirka „George“ Voves a Vladimír Šunda. Mezitím           
se Verča odstěhovala a skončila se zpíváním. Pak přišla Martina Rosenkrancová, aby ji nahradila.           
Avšak Míra Frank přestal hrát s kapelou. 
   V té chvíli jsme 03.09.2009 z kapely HlavněMravně udělali kapelu Aulen Orfeus. Tím jsem ujednotil               
své písničkářské aktivity s hraním s kapelou pod jeden název. Začínali jsme tedy v sestavě Jirka              
„George“ Voves, Martina Rosenkrancová a Vladimír Šunda. Brzy poté se k nám přidal basák Martin            
„Harry“ Stočes. Taktéž se nám podařilo naverbovat bubeníka Libora Antoše a hráli jsme tak nějakou              
dobu v této sestavě. Libor pak podstoupil 2 náročné operace, takže musel s hraním skončit. Zpěvačka si               
našla novou práci a navíc dělá vysokou školu, momentálně s námi nezkouší ani nekoncertuje. 

   Před nedávnem jsem na jedné jam session akci potkal skvělého jazzového kytaristu, který přislíbil,                
že měněco naučí na kytaru. ;-) Nakonec jsem ho taky ukecal, aby se přidal k naší partě, takže nám                    
kromě kytary přibyl i další hlas. Zkoušeli jsme tak opět ve čtyřech.  

Konec 

 

Velmi si vážím Vašeho času, který jste výše věnoval(a) přečtení tohoto náhodného shluku písmenek,              
proto cítím jako svou povinnost Vám včas říci, že tuto větu již není třeba číst, neboťuž asi neobsahuje                   
vůbec žádné kloudné informace :o)). 


