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Pavel Foltán Band „HOWGH“ 
 
Album se točilo v květnu a červnu 2002 v Jinočanech ve studiu Davida Kollera 
ze skupiny Lucie. Vyšlo však až o půl druhého roku později, protože v důsledku 
letních povodní se kapela s vydavatelskou firmou Popron music & publishing 
dohodla, že vydání CD alba odloží, až se povodněmi postižené oblasti ze záplav 
vzpamatují a lidé až budou mít příjemnější starosti. Při předchozích povodních 
v minulých letech kapela jezdila na benefiční koncerty do záplavových oblastí a 
i po těchto povodních hrála například také na velkém benefičním koncertě v hale 
Rondo v Brně, v jehož průběhu shodou okolností v důsledku večerní bouřky a 
průtrže mračen došlo k zatopení suterénních prostor haly a zákulisí koncertu…  
 
Na desce s kapelou spolupracovalo několik známých hostů: Markéta Rohanová 
(dcera pana Petra Hapky) – backgroundový vokál v závěru úvodní písně Mlýn, 
Nikos Grigoriadis (trumpetista skupiny Kryštof) – sóla na trumpetu v mezihrách 
písně Slowhowský blues a Radim Hladík (skupina Blue effect) – jedna ze dvou 
sólových elektrických kytar na části alba - v písních Mlýn, Pěší Ikaros, Modřiny, 
Múza a Déšťbalet a spolupráce na produkci alba (například při míchání).  
Album točil, míchal a masteroval jeden z nejuznávanějších zvukových mistrů u 
nás – Petr Slezák. Dokumentární snímky z „foto-galerie“ na přebalu alba pořídil 
ze studia známý fotograf Jiří Jaroch a záběry z vystoupení kapely včetně plakátu 
na reversu rozkládacího bookletu alba fotil Filip Sládek. Obrázky do písničkové 
mini galerie na přebalu alba (místo běžných textů ke každé písni jeden obrázek, 
charakterizující ve výtvarném rozměru obsah textu té které písně) namaloval Jiří 
Navrátil. Grafiku přebalu alba zpracoval PC grafik Martin Herout.      
 
V létě 2003 natočila kapela k albu video-klip (píseň Pěší Ikaros) v atraktivních 
exteriérech chráněné přírodní lokality Sandberg u Děvínské Nové Vsi na hranici 
Slovenska a Rakouska. Na realizaci klipu se podílela řada „starých ostřílených“ 
bratislavských televizních „matadorů“. Klip režíroval Pavel Povoda (v zlaté éře 
československých televizních písniček asistent režie legendárního režiséra např. 
divadla Semafor pana Jána Roháče, později režisér úspěšných klipových pořadů 
tehdejší ČsT, jako např. Triangl, apod.), klip produkoval Siloš Pohanka, kamera 
Zoltán Weigl (bohužel koncem roku 2003 tragicky zesnulý). V klipu hraje herec 
Aleš Jarý (známý hlas Primy z upoutávek Prima TV, hlas Davida Hasselhoffa 
z amerického seriálu Pobřežní hlídka, představitel strážníka Jirouška ze seriálu 
Četnické humoresky, atd.), dále herečka Slováckého divadla Helenka Jará a dále 
si zahrál i Siloš Pohanka.     
Na části některých písniček z alba autorsky spolupracovali někteří z přátel jako 
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např. Petr Traxler (ze skupiny Český skiffle, Žáci), známý jazzmann a skladatel 
Dan Fikejz (syn legendární textařky paní Jiřiny Fikejzové), dále plzeňský rocker 
Tobby Neuman (v jehož kapele General Bass začínali před lety svou zpěváckou 
kariéru např. Bohouš Josef z kapely Burma Jones, nebo Magda Malá ze skupiny 
Michala Davida). 
 
CD album vyšlo v listopadu 2003. Křest proběhl v prosinci v klubu rádia Hey na 
Malé Straně. Desku křtili kmotr Standa Berkovec z rádia Hey a tři sudičky z TV 
Nova: Pavlína Danková, Šárka Kubelková a Monika Umanová. 
 
Podle šéfa firmy Popron music & publishing Mgr. Alana Piskače jsou některé 
písně z tohoto CD alba (například Múza a nebo Déšťbalet) už novým žánrem 
„rockového šansonu“. Kapela sama žánry nijak zvlášť neřeší – je to asi tam, kde 
se to náhodou zrovna najde a sejde (že by něco jako čundr-pop? Kdo ví…?). Ale 
když to říká Alan, tak na tom asi něco bude. 
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