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BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
Fenomenálně úspěšný vánoční koncept Lucie Bílé
se dočkal koncertního záznamu! Studiové nahrávky
„BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ“ se v pravém slova smyslu
staly v roce 2010 prodejním bestsellerem, její od té doby
každoročně vyprodané předvánoční turné je
listopadově-prosincovou jistotou.
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MULTIPLATINOVÁ DESKA 2010
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BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ –
TURNÉ 2013
26. 11. Znojmo
27. 11. Prešov
28. 11. Trebišov
29. 11. Piešťany
02. 12. Kroměříž
09. 12. Jablonec
10. 12. Karlovy Vary
13. 12. Praha
14. 12. Štrbské Pleso
15. 12. Liptovský Mikuláš
16. 12. Sereď
17. 12. Olomouc
18. 12. Havlíčkův Brod
19. 12. Bratislava
20. 12. Žarošice
21. 12. Brezno
23. 12. Litoměřice

„PokaÏdé si o vánoãním turné
ﬁíkám jaká je ‰koda, Ïe právû vánoãní repertoár nemÛÏu zpívat cel˘
rok… Je to radost a pohlazení i pro
mne… Státní opera byla tﬁe‰niãkou
na dortu a myslím, Ïe lidé z ní po
koncertû odcházeli ‰Èastnûj‰í a veselej‰í. A to byl a vÏdy bude mÛj
zámûr…“ ﬁíká Lucie Bílá k pﬁipravovanému kompletu CD&DVD.
Zvukov˘ záznam ze dvou koncertÛ v praÏské Státní opeﬁe repertoárem pﬁekraãuje pÛvodní cédéãko.
Posluchaãi zde najdou navíc napﬁíklad nádhern˘ ‰anson Boubel (Jewel
Kilcher/ Pavel Vrba), ãi celosvûtov˘
hit Vicky Leandros „Amour est
bleu“ s ãesk˘m textem Gabriely
Osvaldové a dal‰í vánoãní songy.
O bohatost aranÏí se postarali –
mimo tradiãní kapely Petra Maláska
– také muzikanti z PraÏského studiového symfonického orchestru pod
dirigentsk˘m vedením Miriam Nûmcové, ‰estiãlenn˘ „Bíl˘ sbor“
a âesk˘ chlapeck˘ sbor Boni Pueri
z Hradce Králové. Ti v‰ichni podpoﬁili vynikající zpívání Lucie Bílé,
zahrnující repertoár od klasick˘ch
témat pﬁes svûtové vánoãní standardy aÏ po tradiãní Rolniãky.
DVD ãást této kolekce obsahuje
televizní sestﬁih z t˘chÏ pozoruhodn˘ch vystoupení z prosince roku
2011. Na rozdíl od záznamu zvuku
na CD je obohacen˘ o dokonal˘ vizuální vjem v nádherném prostﬁedí historické stavby Státní opery Praha.
ReÏii televizního záznamu, snímaného ‰esti kameramany, se ujal vysoce
cenûn˘ Viktor Polesn˘. Lucie Bílá
vystoupila v kost˘mu speciálnû pro
tento typ koncertu od návrháﬁky
Libûny Rochové.
Bonusem tohoto koncertního záznamu je krátk˘ dokument ze zákulisí, zachycující mimoﬁádnou atmosféru této akce se vzácn˘mi hosty.
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KAREL GOTT
KAŽDÝ DEN PATŘÍ
JEDNÉ PÍSNÍ

Karel Gott má i letos plodně rušný podzim: vydává nový titul – Láska je nádhera, připravuje další CD, zahrál si
v televizním filmu, uvažuje o příštích koncertech; v Megastoru Bontoland v Praze byla otevřena prodejní výstava
jeho nahrávek. „Jsou tam i rarity, které jinde nebudou, návštěvník má možnost vrátit se k nádherným
evergreenům, např. k deskám s Karlem Vlachem z počátku sedmdesátých let, které patří k světovým perlám,
jsou tam velké písně z filmů a muzikálů,“ těší se z nové expozice v Bontonlandu zpěvák.
âerstvé album svûtov˘ch popov˘ch
hitÛ LÁSKA JE NÁDHERA obsahovû
vlastnû navazuje na Dotek lásky.
Pﬁesnû tak. VÏdyÈ také na obalu
vedle hlavního titulu Láska je nádhera je uvedeno: Dotek lásky 2. Pracoval na tom se mnou stejn˘ t˘m,
dramaturg Jan Adam a hudební producenti Petr a Pavel ORM. Dal jsem
si velice záleÏet na kvalitû textÛ.
Mou ctiÏádostí totiÏ vÏdycky je, aby
byly vûrohodné, tedy také pﬁimûﬁené
k mému vûku a Ïivotním zku‰enostem. Chci, aby lidé vûﬁili tomu, co
interpretuji. Aby kromû toho, Ïe
písnû dobﬁe odvedu pûvecky, bylo
z nich poznat, Ïe ve mnû vzbuzují
emoce. Posluchaã by mûl cítit, Ïe
k tématu mám vztah, Ïe je to i moje
pravda. S kaÏdou písní jsem nûco
proÏíval, poslouchal jsem ji, kdyÏ mi
bylo dobﬁe. Proto jsem si je vybral.
Jsou to písnû, které mi v Ïivotû udûlaly mnoho radosti.

Li‰í se druhá sada písní od první?
Podle mne je je‰tû lep‰í. NemÛÏu
ﬁíct, Ïe má kvalitnûj‰í v˘bûr, to bych
po‰lapal pﬁedchozí desku, ale cítím,
Ïe jsem tu podal lep‰í v˘kon.
První desku nejde „po‰lapat“, protoÏe byla velmi úspû‰ná.
Ano, to bych byl blázen. Ale myslím, Ïe teì jsem byl v mimoﬁádnû
dobré kondici. KaÏdé písni vûnuji
cel˘ den. Od rána poslouchám, pﬁem˘‰lím, ãtu text, nechci poslouchat
nic jiného. I kdyÏ je frekvence del‰í,
a mám tam ãas celé odpoledne, pﬁesto natoãím vÏdycky jen jednu.
Stane se, Ïe mi ve studiu ﬁeknou,
„Karle, dneska ti to ‰lo bezvadnû,
nenatoãíme je‰tû druhou? Teì jsi
rozjetej!“ Jistû, udûlal bych to, „stﬁihl“ bych si tﬁeba i dvû. Ale ten den
patﬁí koncentraci na jednu píseÀ.
Nechci, aby to bylo jen dobﬁe odvedené ﬁemeslo.

Jak byste charakterizoval písniãky
druhé desky?
Jsou pestré, rÛznobarevné. Jsou
tam sviÏné rytmické písnû, ale taky
krásné balady, které vytváﬁejí úplnû
jinou náladu. VÏdycky prom˘‰lím
repertoár tak, aby se mohl prezentovat pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech, na
velkém pódiu i v intimnûj‰ím prostﬁedí s romantickou náladou.
Pokud vím, vy máte balady rád…
Mám. A proã jsem tedy zaﬁazoval i ty
rychlé? Hodnû jsem pﬁihlíÏel k tomu,
Ïe bych písnû z desky rád dûlal na koncertech, a tam musí b˘t rÛznorod˘ program. Na rozdíl od alba, kde naopak
nûkomu mÛÏe vadit, Ïe po nádherné
baladû, kdy se posluchaã naladil na
úplnû jinou atmosféru, najednou pﬁijde
rychlé tempo (Karel Gott pﬁedvádí –
zpívá melodii ve sviÏném rytmu).
Musím myslet na to, aby tam byly
i písnû, kter˘mi dostanu halu do varu.
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Na této to desce jste vybíral velmi
peãlivû texty a textaﬁe, ostatnû to
dûláte vÏdycky. Které textaﬁské stálice va‰í kariéry, které se uplatnily
i na Lásce, máte nejradûji?
Kromû tûch, kteﬁí Ïijí - jako Eduard
Kreãmar, Milo‰ Skalka, Hana Soroso-
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tehdy nûkdo rozmluvil, ﬁíkali mi, Ïe
bych mûl zpívat spí‰ velké kantilény,
Ïe to ode mne lidé chtûjí. Ale já myslím, Ïe si mohu dovolit nabízet
i nûco jiného. Je-li to ve mnû, a je to
upﬁímné, tak je skoro moje povinnost
nabídnout, co chci sdûlit. Pokud se
to nûkomu nelíbí, je mi líto, nemusí
mû poslouchat,

jazyce. Prozaika lze vûrnû pﬁeloÏit,
ale básník nemÛÏe pﬁed svou rodnou ﬁeãí utéct. Tûmi ptáky ve sv˘ch
textech chtûl lidi nadná‰et,
povznést nad pozemskou sféru.
Bylo by pro mne moc zajímavé, jak
by Jirka ·taidl pro mne asi psal
dnes…
Máte ve v˘hledu nûkolik desek,
natáãíte, vysíláte v rádiu, koncertujete. Nehodláte zvolnit?
Práce a plánování mû drÏí pﬁi Ïivotû, tûÏko by se mi ﬁíkalo, Ïe mám
v‰echno hotové a Ïe bych mûl v nejlep‰ím pﬁestat. To nebudu nikdy
dûlat! Co kdyÏ bude pﬁí‰tí rok lep‰í?

Foto © 2013 Martin Kubica

Kter˘ z textaﬁÛ nejlépe vyjadﬁoval
va‰e pocity, u koho jste nejvíc tu‰il –
to jsem já?
Jmenoval bych hlavnû Jiﬁího ·taidla, Eduarda Kreãmara a ZdeÀka
Borovce. Se ZdeÀkem jsme si vykali
aÏ do jeho posledních dnÛ, a byla

mezi námi veliká úcta. Nejvût‰ími
kamarády jsme ale byli s bratry ·taidlov˘mi. To bylo pﬁátelství, jak má
b˘t. V‰echny ty kozácké jízdy i rozhovory, které jsme proÏili! A Jirka
pak ty proÏitky dával zpátky do mé
du‰e sv˘m poetick˘m a zároveÀ
i mlad˘m, klukovsk˘m jazykem,
jak˘m dokázal psát. Proto mû nejlépe vystihl. Tﬁeba v písniãkách Ptaãí
náﬁeãí, Proã ptáci zpívají, Îaluji ptákÛm na nebesích. Poﬁád tam u nûj
byli ti ptáci. Jednou jsem se ho
zeptal – „Jirko, není v tobû touha
pﬁeletût pﬁes v‰echny hranice?“ ¤ekl
mi ale, Ïe ne, Ïe básník má zÛstat
doma, tvoﬁit ve svém mateﬁském

Foto © 2013 Martin Kubica

vá, Jiﬁina Fikejzová - mám hodnû rád
i ty, kteﬁí uÏ ode‰li, ale pro mne jsou
stále Ïiví. Napﬁíklad Pavla Vrbu,
ZdeÀka Rytíﬁe, ZdeÀka Borovce. Ten
napsal ﬁadu písní pro jiné zpûváky dnes je to uÏ klasika popu a klasika
má mnoho interpretÛ. Nûkteré jeho
texty jsou na této desce, napﬁ. PÛjdu
za tebou, kterou zpíval kdysi dávno
Milan Chladil. Se ZdeÀkem Borovcem tak vlastnû dál spolupracuji, a je
to krásn˘ pocit. KdyÏ mi napsal
píseÀ, vûdûl jsem, Ïe si ponesu do
studia skvost. Na desce je také Zdenûk Rytíﬁ s písní Odcházím s vírou,
kterou jsem v osmdesát˘ch letech
zpíval, ale dosud nenatoãil. Asi mi to

KAPELA TOMMY INDIAN VYDALA ALBUM
MOON DREAMER NA CD!
klip k písni Slow, Slow, Slow jim
vynesl nominaci na cenu ãeské
MTV. Skupinu Tommy Indian pﬁijalo pﬁíznivû publikum letních festivalÛ i podzimní koncertní ‰ÀÛry se
skupinou Sunflower Caravan. Osobité propojování alternativy, rocku,
popu a folku zaujalo ﬁadu recenzentÛ jejich debutového alba, které se
objevilo v digitální podobû jiÏ v ãervnu. Díky zájmu posluchaãÛ vydal
Supraphon 22. listopadu album

Moon Dreamer i na fyzickém nosiãi.
Tommy Indian pokﬁtí CD na svém
koncertû 7. prosince v praÏském
NoD/Roxy.

ky mají b˘t vyhlá‰ené v rámci veãera
âeského slavíka. Absolutnû jsme to
neãekali! UÏ samotná nominace je
pro nás v˘hrou.

U pﬁíleÏitosti vydání CD jsme
poloÏili tﬁi otázky Thomasi Klikovi:

MÛÏete prozradit nûco z plánÛ?
Hned na zaãátku pﬁí‰tího roku
natoãíme dal‰í videoklip. Tentokrát
na píseÀ „Ten Thousand Miles
Away“, a jak jsem ãetl scénáﬁ, myslím, Ïe se máme na co tû‰it! V pﬁípravách je jarní koncertní turné
a dokonce se r˘suje i reálná moÏnost
zahrát si v zahraniãí. Po leto‰ní
pozitivní zku‰enosti s vystupováním na letních festivalech uÏ víme,
Ïe máme ‰anci se na nûkteré z nich
opût pﬁí‰tí rok vrátit.
Na co se mohou tû‰it náv‰tûvníci
prosincového koncertu v praÏském
NoD/Roxy? Chystáme netradiãní
indiánskou Show (smích). Publikum
se mÛÏe tû‰it i na nûkolik úplnû
nov˘ch songÛ, coÏ je dobré znamení,
Ïe kapela jde dál a svÛj repertoár roz‰iﬁuje. Na tomto koncertû bychom
rádi pokﬁtili i na‰e debutové CD
vydané Supraphonem. Toho si povaÏujeme.
www.tommyindian.com

Jak˘ je vá‰ nejsilnûj‰í záÏitek
s kapelou?
Potû‰ila nás nominace na cenu
MTV za videoklip roku, kdy v˘sled-

Kapela Tommy Indian, ve které se
potkal písniãkáﬁ Thomas Klika
s v˘kvûtem ãeské muzikantské scény
– producentem a klávesistou Arminem Effenbergerem (Cartonnage),
bubeníkem Davidem Land‰tofem,
kytaristou Josefem ·tûpánkem (oba
RadÛza, Wabi a ëáblovo stádo), baskytaristou Janem LstibÛrkem (Toxique, Tomá‰ Klus) a pianistou Petrem
Tich˘m (No Heroes) – u‰la od svého
jarního startu docela slu‰n˘ kus
cesty a podaﬁilo se jí vstoupit do ‰ir‰ího povûdomí. Hudebníci napﬁíklad
zabodovali ve dvou svûtov˘ch soutûÏích: Songwriting Competition 2013
a Unsigned Only. Nápadit˘ video-

Foto © 2013 Jiří Turek
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VÁNOČNÍ DÁRKY DAVIDA DEYLA
David Deyl připravuje mimořádný vánoční koncert, který se uskuteční 13.12. v pražském Divadle U Hasičů.
Koncert byl během jednoho týdne vyprodaný a tak se David rozhodl pro své posluchače přichystat ještě jeden
vánoční dárek. V těchto dnech připravuje videoklip k písničce Svatý čas.
U pﬁíleÏitosti tûchto událostí jsme Davida poÏádali o krátk˘ rozhovor.
Davide, jak se tû‰í‰ na svÛj první vánoãní koncert?
Zájem posluchaãÛ o mÛj první vánoãní koncert mne opravdu hodnû tû‰í!
S kapelou chystáme vedle hitÛ z m˘ch dvou alb Hlavolam a Zásah také ﬁadu
vánoãních standardÛ a koled z celého svûta. Dáváme si záleÏet na instrumentaci, aby koncert mûl tu správnou slavnostní náladu. Nechci nic podcenit.
Doãkají se tvoji pﬁíznivci i vánoãního alba?
Vánoãní album bych chtûl natoãit do dvou let – a to s velk˘m orchestrem.
Je to mÛj velk˘ sen!
Jakou podobu Vánoc má‰ nejradûji?
Není dÛleÏité kolik dárku jsem dostal nebo jaké jídlo je na stole. NejdÛleÏitûj‰í je rodina a pﬁátelé! TakÏe ideální jsou Vánoce strávené s rodinou. Spoleãné zpívání koled a sledování pohádek. Tak vypadají moje dokonalé svátky!
A co vánoãní dárky?
Dárky rád dávám, ale i dostávám. Nemusí to b˘t luxusní dárky, potû‰í mû
i maliãkost. Krásné je, Ïe si na mû nûkdo vzpomene a chce mi udûlat radost.

Kter˘ vánoãní dárek tû nejvíc potû‰il?
Cyklotrial BMX (smích). Na to rád vzpomínám. Byl to mÛj první velk˘ dárek.
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MARIE ROTTROVÁ
V TEXTECH
JARKA NOHAVICI
JSEM SE NAŠLA!
MARIE ROTTROVÁ
Mimořádné vánoční koncerty 2013

Foto © 2013 Ondřej Pýcha

02. 12. PRAHA
03. 12. BRNO
05. 12. OSTRAVA
11. 12. BRATISLAVA
15. 12. Č. BUDĚJOVICE
16. 12. OLOMOUC

Marie Rottrová nachystala pro své příznivce dárek v podobě alba Čas motýlů, na němž je 20 nejkrásnějších písniček
s texty Jaromíra Nohavici. Dostalo název podle nejstarší vydané nahrávky, kterou Jarek pro první dámu soulu
otextoval v roce 1974.

Jaromír Nohavica sám ﬁekl „Já
jsem vÏdy skládal písniãky hlavnû
pro sebe. Ale psát texty pro Marii –
to byla velká radost. Ona ví, o ãem
zpívá.“ Znali jste se nebo vás sledoval jen na dálku?
S Jarkem jsme se potkávali
v ostravském rádiu, kde byli zamûstnaní oba jeho rodiãe. Taky jsem ho
vídala v bistru u Waldemara, naproti
rozhlasu, kde se scházeli ostrav‰tí
muzikanti.
Na textaﬁe jste mûla ‰tûstí - Jaroslav Wykrent, Jiﬁina Fikejzová,
Pavel Vrba - vût‰inou se z vás stali
i pﬁátelé… ¤ekla jste mi kdysi, Ïe si
myslíte, Ïe to, Ïe vás dobﬁe znali, se
odrazilo i v jejich textech. Li‰í se
v tom nûjak tvorba Jarka Nohavici
pro vás?
Jarek Nohavica mi psal texty, které
se od sebe obsahem dost li‰ily. ¤ekla
bych, Ïe si na mnû odzkou‰el v‰elicos. Tﬁeba nostalgick˘ text u âaje
o páté, milostn˘ – Buì mou nadûjí,
hrav˘ jako je v písniãce Lakomá,
hádav˘ BûÏ si! i sexy Dívka, která spí
jen tak. A v‰echny ty písniãky se mi

interpretovaly v˘bornû, v kaÏdé jsem
se na‰la.
Jak se vám uãily Jarkovy texty –
nejsou vÏdy úplnû snadné, jsou to
spí‰ básnû?
Nikdy jsem se texty moc neuãila.
KdyÏ jsem pﬁed natáãením desky
zkou‰ela nové písniãky, tak se mi
potom k té melodii vybavovala slova
úplnû samovolnû. Jarkovy texty krásnû plynou, jsou logické a tvoﬁí nedíln˘ celek s muzikou. Nûkdy se zdá,
tﬁeba v písniãce Lakomá, Ïe Jarek sloÏil i melodii.
V osmdesát˘ch letech pﬁi‰la jakási
druhá vlna spolupráce s Nohavicou –
a vznikla Ulice Na závrati a nûkolik
dal‰ích. Li‰ily se tyhle texty nûjak?
Pﬁekvapily vás nûãím? Vznikaly vÏdy

na hudbu, anebo i opaãnû – Ïe vám
Jarek dal text a nûjak˘ skladatel ho
teprve posléze zhudebnil?
Mám hlubok˘ vztah ke tﬁem velmi
emotivním písniãkám, které napsal
Jarek spoleãnû s Jirkou Urbánkem.
Tak tohle je láska, MuÏ a pes, a KdyÏ
je mi nejhÛﬁe. V osmdesát˘ch letech
mi Jarek otextoval i nûkolik pﬁevzat˘ch písniãek – MuÏ ã. 1, Dívka, která
spí jen tak, ale na‰e spoleãná nejslavnûj‰í písniãka je Lásko, voní‰ de‰tûm
od Black Sabbath. Od jejího vzniku ji
zpívám na v‰ech koncertech, kdybych ji vynechala, fanou‰ci by mi to
asi neodpustili. Ozzy Osbourne u nás
nûkolikrát koncertoval, ale tuto písniãku (She’s Gone) nikdy nezazpíval.
Já se smûju, Ïe je asi pro nûj tûÏká.
Ani nevím, jestli tu‰í, Ïe je u nás tak
populární.

Foto © 2013 Martin Kubica

Kdo pﬁi‰el na nápad oslovit v té
dobû je‰tû docela neznámého ostravského písniãkáﬁe, aby pro vás, jiÏ
tehdy velmi populární zpûvaãku
napsal texty?
Pﬁi‰li s tím hudebníci ze skupiny
Flamingo. Baskytarista Jiﬁí Urbánek
sloÏil krásnou muziku a nabídl ji
k otextování právû Jarkovi. Tak
vznikla romantická písniãka âas
mot˘lÛ.

Jarek Nohavica o vás ﬁekl, Ïe jste
„optimisticky smutná“. Myslíte si to
také o sobû, tﬁeba proto, Ïe jste zrozená ve ·tíru?
Já jsem rozhodnû pozitivní, optimistick˘ ãlovûk. Nevím, jestli jsou
·tíﬁi takoví, ale jsem ranní ptáãe
a to se nezmûnilo ani pﬁi mém
veãerním povolání. Prostû ráno
jsem nabitá energií a vidím pﬁed
sebou pûkn˘ den.
Neoãekávanû chystáte nûkolik
vánoãních koncertÛ. Zazní na nich
i nûco z desky âas mot˘lÛ?
Pﬁed dvûma lety jsem se rozhodla,
Ïe pﬁestanu koncertovat! Najednou
se mi zaãalo st˘skat a s vidinou dlouh˘ch zimních veãerÛ jsem dospûla
k tomu, Ïe si udûlám radost a uspoﬁádám pár vánoãních koncertÛ. Vím, Ïe
tím potû‰ím i své fanou‰ky a pﬁíznivce. A samozﬁejmû zazní i písniãka
Lásko, voní‰ de‰tûm.
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OLYMPIC HODNOTY SE MĚNÍ, BIGBÍT ZŮSTÁVÁ!
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Kapela Olympic slaví padesátku a ke kulatinám si nadělila nové album. Vychází u Supraphonu, jmenuje se Souhvězdí
šílenců a pořád je to „starý dobrý“ Olympic: jasné bigbítové melodie, pravdivé texty, srozumitelný, podmanivý zpěv.
Nad novou deskou jsme se se‰li
s kompletní skupinou vedenou Petrem Jandou. Elán a energie, které
z klukÛ stále sálají, by jim mohli
závidût mnozí mlad‰í. Olympic rozhodnû nekonãí a je to dobﬁe!
Na pﬁelomu jara a léta vám zemﬁel
bubeník Milan Peroutka alias Ferda;
vznikala nová deska o to tíÏeji?
To ani ne: desku jsme mûli v plánu
uÏ dﬁív, takÏe bylo jasné, Ïe ji natoãíme. V‰echno ‰lo hladce. Zaãali jsme
natáãet v srpnu, takÏe jsme mûli
i dobré poãasí. Písniãky byly pﬁipravené, z pûtadvaceti jsme jich nakonec vybrali ãtrnáct. Na kaÏdé jsme
pracovali zhruba hodinu a pak jsme
ji natoãili.
Milan Peroutka se uÏ na desce
nestihl jakkoliv podílet?
BohuÏel ne, natáãení jsme mûli
naplánované aÏ na léto.
Jak tûÏce se hledal nov˘ bubeník?
Lehce. Martina jsme znali, i nûjaká
ta spolupráce s nûkter˘mi ãleny
Olympicu byla, takÏe kdyÏ Ferda
zemﬁel, pﬁihlásil se sám. PÛvodnû
s tím, Ïe by si tﬁeba zahrál na nûjakém vzpomínkovém koncertu. ¤ekl:
kdybyste chtûli pokraãovat, nabízím
své sluÏby. A bylo to.
Jak dlouho jste uvaÏovali o konci
kapely?
První dny tu takové úvahy byly.
Byl to hrozn˘ smutek, byli jsme
úplnû vykolejení, neschopni reáln˘ch úvah.

Pﬁitom Milan není zdaleka první
muzikant Olympicu, kter˘ zemﬁel…
To je pravda, ale vedle Miroslava
Berky je jedin˘, kter˘ zemﬁel v té
dobû, co s námi hrál. Ostatní uÏ byli
mimo kapelu. Ferdova smrt nás
ohromnû zasáhla. Byli jsme spolu
pomûrnû ãasto a za sebou jsme mûli
moc a moc vûcí, ‰est cest do Ameriky
a tﬁi do Austrálie, nûkolik tisíc koncertÛ. Ferda byl skuteãnû ãlen rodiny. Ono se to ‰patnû vysvûtluje, ale
bylo to velice silné.
V anotaci desky se pí‰e, Ïe je
nostalgická. Pﬁepadá vás s pﬁib˘vajícím vûkem nostalgie ãastûji neÏ
dﬁív?
Nostalgie ani ne – v kapele je teì
obecnû spí‰e smutek. Je to pochopitelné: Ferda byl vesel˘ kluk, neustále
mûl nové a nové nápady a ‰íﬁil kolem
sebe veselou náladu, vÏdycky nás
pobavil nûjakou kravinou. Jeli jsme
napﬁíklad autobusem na koncert,
a on pﬁicházel tﬁeba se sprost˘mi písniãkami nebo s vtipy, které nûkdy
i tﬁikrát zvojtil. Dneska je situace ve
skupinû trochu jiná: více si povídáme, Ïádné legrácky, ﬁe‰íme budoucnost, co pﬁipravíme, co natoãíme.
Dﬁív jsme se daleko víc bavili. To
pominulo.
KdyÏ jsme u tûch smutn˘ch událostí: nedávno zemﬁel i Zdenûk
Rytíﬁ; plánovali jste na novou desku
nûjakou písniãku s jeho textem?
Popravdû – uÏ ne. Pﬁed dvûma,
tﬁemi lety nám napsal poslední text,
urãitû uÏ mu nebylo dobﬁe a mûli

jsme pocit, Ïe ho to hodnû vyãerpává. Jde o písniãku My uÏ jin˘ nebudem, senzaãní text… Od jeho Ïeny
jsme se pak dozvûdûli, Ïe to byl
poslední text, kter˘ Zdenûk napsal.
A shodou okolností to byla poslední
vûc, kterou s námi ve studiu nahrál
Milan Peroutka.
První singl nové desky je písniãka
Pane mÛj. Dá se brát jako ohlédnutí
za padesáti lety kapely? A druhá
vûc: v písni se zpívá, Ïe „aã bezvûrec, obracím se k bohu“. Ke komu se
v souãasné dobû obracíte?
K manÏelkám! Ale váÏnû: Ïijeme
v typicky ãeské spoleãnosti, ve které
nikdo neﬁekne, Ïe není vûﬁící
a nikdo neﬁekne, Ïe vûﬁící je. Zmínûná písniãka je právû o tomhle. Nûco
nûkde urãitû je. Nûco, co nás ﬁídí
a co z nás dûlá lidi. Nemáme rádi
církevní procedury a rituály, ale
obãas se koukneme nahoru, jestli
nám tu kterou vûc „ten nahoﬁe“
schválí. Se stáﬁím se tam obracíme
stále ãastûji, hodnoty se mûní. Ta
písniãka je i o lidské nevyrovnanosti, o nejistotách…
Vedle vlastních textÛ vám na desku
pﬁispûli i Eduard Kreãmar, Miroslav
âern˘, Ale‰ Brichta, Karel ·íp…
To jsou textaﬁi, se kter˘mi uÏ jsme
spolupracovali. S Brichtou asi
posledních patnáct let, s ostatními uÏ
od ‰edesát˘ch, sedmdesát˘ch let.
Marná sláva – Pavel Vrba a Zdenûk
Rytíﬁ tu chybûj’, ta rána se uÏ asi
nikdy zcela nezacelí. Mlad˘m básníkÛm poﬁád nûco chybí, musejí dozrát.

Textaﬁi se dnes holt nerodûj’, protoÏe
textaﬁina není dobr˘ povolání.
Souãasnû s CD vyjde limitovaná
edice pûti set elpíãek. Není to málo?
Není, je to tak akorát. VyznavaãÛ
vinylÛ není zase tolik, i kdyÏ jejich
poãet tro‰ku roste. Pﬁeci jenom vyndat LP z velk˘ho obalu, dát desku na
talíﬁ a pustit si ji pﬁes dobrou velkou
aparaturu – to je rituál. To je fakt
krása.
Album nese název Souhvûzdí
‰ílencÛ; pﬁipadáte si nûkdy jako
‰ílenci?
Sami sice ne, ale nûkteﬁí lidé si to
o nás myslí. Ptají se: co je tak úÏasného na zamûstnání, kdy tû ve dvû
odpoledne naloÏej’ do nûjakého tﬁasotﬁasu, jede‰ po t˘ ‰ílen˘ dálnici
nûkam za Brno, tam zkou‰ka, dvû
hodiny ãeká‰, neÏ se naplní sál, pak
koncert a hodinu podepisování a pak
zase tﬁasotﬁasem domÛ, kam se
dostane‰ ve dvû v noci? To vás fakt
baví? A baví!
Jak bude vypadat vá‰ „vánoãní“
koncert 6. prosince v Lucernû?
Bude v ãase pﬁedvánoãním, ale
koledy na nûm hrát nebudeme. Bude
to takov˘ program na jedno pouÏití.
Zahrajeme pár vûcí z nového alba,
moÏná vyhrabeme pár vûcí z programu z Malostranské besedy. Samozﬁejmû zazní i pár hitÛ a vlídné slovo.
Houslistka Gabriela Demeterová si
s námi zahraje dvû instrumentálky.
A budeme lidi nabádat k míru, dobrotû a k tomu, aby na sebe byli hodní…
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JSEM ŠTÍR, A ŠTÍR JE VYTRVALÝ,
ŘÍKÁ YVETTA SIMONOVÁ
Paní Yvetta Simonová je přítomna na hudební scéně více než půl století; o její písničky projevují posluchači stále
vřelý zájem, vysílají je rozhlasové stanice, broukají (nejen) pamětníci.
PÛvabná a elegantní dáma má obdivuhodn˘ ‰arm a temperament. Poﬁád
veﬁejnû vystupuje, má Ïiv˘ zájem
o muziku i svût okolo. Pﬁitom jí rodina
kdysi ﬁekla, Ïe z ni komediantka nikdy
nebude, aÈ si vybere serióznûj‰í povolání. „Tatínek zavelel, a já ‰la na
obchodní akademii,“ vypráví paní
Simonová. Studovala pak zpûv soukromû, zaãínala v Bratislavû jako
muzikálová hereãka, hrála i v praÏském Karlínském divadle. Stala se
hlavní pûveckou hvûzdou Orchestru
Karla Vlacha. Za svÛj Ïivot nazpívala
pﬁes 500 písní, mnohé s dlouholet˘m
kolegou Milanem Chladilem. Byla
úspû‰ná i v anketû Zlat˘ slavík – umístila se na druhém místû v Ïebﬁíãku
popularity v letech 1962, 1964 a 1965.
Natoãila mnoho dodnes znám˘ch
písní, vystupovala velmi ãasto v rozhlase i v televizi, nazpívala písnû do
ãeského filmu Limonádov˘ Joe. Umûleckou ãinnost Yvetty Simonové aktuálnû pﬁedstavují tﬁi CD Supraphonu
pod názvem ZLATÁ KOLEKCE, kde
její nezamûnitelnû krásn˘ hlas i promûny interpretace (první nahrávka je
z r. 1956!) pﬁipomíná pﬁes 73 písní.
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Publiku se vÏdycky líbily písniãky, které nûco vyjadﬁovaly, hlavnû
city.
Urãitû, tﬁeba ty, k nimÏ psala texty
úspû‰ná autorka Jiﬁina Fikejzová, mûl
ji rád i Vlach. Ta umûla psát skvûle.
Napsala jich hodnû i pro mne.
Dovedla se vcítit do interpreta, hlavnû do Ïeny. Ale pûkné texty pro mne
psali i Vladimír Dvoﬁák a Zdenûk
Borovec. Oba mne dobﬁe znali
a mohli vycházet ze svého osobního
pohledu. A to bylo dÛleÏité, proto se
tﬁeba Borovec dokázal strefit i do
m˘ch nálad a pocitÛ. Vyplatilo se to
hlavnû tehdy, kdyÏ bylo tﬁeba napsat
text rychle, coÏ se stávalo ãasto.
Vlach pﬁi‰el tﬁeba za Borovcem –
kouknou to rychle udûlat, uÏ to mûlo
b˘t vãera. A pan Borovec nám vÏdycky vyhovûl. Pamatuju se, Ïe napﬁíklad Dajánu psal pﬁes noc, mûl ji
hotovou do rána.

Bylo to ale jistû tûÏké vybírání,
vÏdyÈ na desky se ve‰lo jen nûco
pﬁes sedmdesát ãísel!
Ani to moc tûÏké nebylo. Snad trochu sloÏitûj‰í se ukázalo nûco jiného:
kdyÏ po letech zas sly‰íte svou písniãku, jste s ní nespokojená. Tohle
mûlo b˘t úplnû jinak, tady se mi nelíbí tempo, tam v˘slovnost… Kdybych
vybírala podle sv˘ch souãasn˘ch
pocitÛ, zbudou sotva dvû skladby,
s nimiÏ jsem dnes spokojená.

Foto © 2013 Martin Kubica

Jste spokojená s v˘bûrem písniãek
pro Zlatou kolekci?
Velice, pan producent Mirek âern˘
je zvolil dobﬁe. Zãásti jsem se na
v˘bûru podílel i já, spolu jsme pﬁidali nûkteré písniãky.

Takov˘ kritick˘ pﬁístup ale urãitû
není na místû, vÏdyÈ va‰e písniãky
Ïijí tak, jak byly kdysi nahrány.
To je mé jediné ‰tûstí, nejvût‰í
dárek k narozeninám.

…kter˘ je taky zaﬁazen do Zlaté
kolekce.
A jsem ráda, Ïe jsme ho tam zaﬁadili. Byl to vÛbec první duet, kter˘
jsem nazpívala a kter˘ vysílal rozhlas.

Foto © 2013 Martin Kubica

Máte nûjaké zvlá‰È oblíbené písniãky? Takové, které máte ráda,
a které nejvíc zabírají u publika.
A prosím, neﬁíkejte jen Lampióny.
Ale Lampióny – to bylo opravdu
nûco neuvûﬁitelného! Aãkoliv na
zaãátku jim nikdo nevûﬁil, Karel Vlach
ﬁíkal, nedávejte mi tuhle blbost, jaképak „Zhasnûte lampióny, já chci vidût
tmu!“. A pﬁesto byla tenkrát první
nebo druhá v soutûÏi Písniãky na zítra,
kterou dûlal Vladimír Dvoﬁák.
A jinak – vÏdycky jsem mûla ráda
písniãky, s nimiÏ jsem byla spokojená celkovû, kde se povedl text
i hudba. A pak ty, u nichÏ se mi líbil
doprovod. Napﬁíklad písniãka Penelopa, která zaãíná tympánem, se mi
hodnû líbí. Na kapele hodnû záleÏí.

Nazpívala jste hodnû duetÛ, co
vám vyhovuje víc, dueta, nebo sólo?
Obojí. KdyÏ jsme mûli krásn˘ duet,
hlavnû s Milanem Chladilem, byla
jsem ráda. Ale je pravda, Ïe sólové
písniãky jsem vybírala daleko peãlivûji neÏ duet. ¤íkala jsem si, Ïe duet
vÏdycky nûjak vyzní, bude nûjak
„zabalen˘“, ale kdyÏ zpíváte sólo,
jste na to sám. Nejvíc duetÛ jsem zpívala s Milanem Chladilem, nûjaké
písniãky mám taky s Milanem Drobn˘m, publiku se moc líbil ná‰ duet
KdyÏ v podveãer jsme pod hvûzdami
stáli. A s Richardem Adamem, coÏ
málokdo ví, jsme nazpívala Pﬁíbûh
na‰í lásky.

âím to podle vás je, Ïe va‰e písniãky i vy jako pûvecká hvûzda, jste
stále oblíbené? Za ta léta pﬁi‰la
spousta zpûvákÛ, chvilku zazáﬁili,
pak zmizeli.
Je to ‰tûstí, kterého si nesmírnû
váÏím, a dûkuji za nû Pánubohu.
A proã to tak je? Tﬁeba jiní nebyli
tak vytrvalí, já jsem ·tír, a ·tír je
vytrval˘…

ŠIMEK A GROSSMANN
POPRVÉ BEZ ÚPRAV A BEZ CENZURY

Foto © 2013 Milan Wagner
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Na sklonku roku připravil Supraphon opravdu velkolepý dárek všem milovníkům dobrého humoru a především toho,
který vzešel ze spolupráce pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna. Sedmnácticédéčkový komplet zaznamenává
všechno, co se z jejich tvorby dochovalo, vše je přitom sestaveno s detektivní pečlivostí tak, abychom slyšeli vždy jen
původní podoby jednotlivých představení či pořadů. Jinými slovy – takové podoby, do jakých je sami tvůrci napsali.
Editorkou a producentkou kompletu ·imek a Grossmann – Komplet 1966–1971 je Naìa Dvorská,
které jsme se zeptali:
Takhle velkolep˘ projekt se jistû
nerodil jednodu‰e!
Na poãátku byl nápad, kter˘ znûl:
vydat kompletní nahrávky díla pánÛ
·imka a Grossmanna tak, jak jednotlivá jejich díla, pﬁedstavení ãi poﬁady skuteãnû vypadaly. Tituly, které
doposud vycházely, byly vÏdycky
jenom vyzobané drobky nebo kompilace, nesourodé kusy, tudíÏ ne
zcela autentické podoby jejich tvorby. My ji teì vydáváme v její pÛvodní podobû.
A hledalo se v rÛzn˘ch archivech…
Je to tak. Hodnû nahrávek má pan
Bohumil Paleãek, b˘val˘ zvukaﬁ
Semaforu. Dal‰í jsou mezi sbûrateli
a nad‰enci. Kromû toho jsme pátrali
i v archivech Supraphonu, Pantonu,
âeského rozhlasu a âeské televize.
Tuhle spolupráci si mÛÏu jenom
pochvalovat. Lví podíl na koneãné
podobû kompletu mají pánové Jan
Richter, Jan Müller, Luká‰ S˘kora,
Oldﬁich Zámostn˘ a zvukaﬁ Ivan
Mikota. V‰ichni nad v˘bûrem strávili
ﬁadu mûsícÛ.

Díky rozhlasu a televizi obsahuje
komplet i nûkolik nahrávek z pﬁedsemaforského období · + G, o kterém se obecnû moc neví.
Z pﬁedsemaforského období dvojice ·imek a Grossmann se toho nedochovalo moc. V archivu âeského
rozhlasu jsme na‰li pozoruhodn˘
poﬁad Radionokturno z roku 1966.
·imek a Grossmann jsou tu je‰tû

mladiãcí, mediálním svûtem neostﬁílení. Jde o jejich první rozhlasové úãinkování. Písniãku Pane Novák
jsme zase objevili v televizním poﬁadu Sedm koní a vavﬁíny. Je také
z roku 1966, zpívá Jiﬁí Grossmann.
Tehdy je‰tû nikdo z televizních
divákÛ netu‰il, kdo to vlastnû zpívá.
Vedle zmínûn˘ch rarit obsahuje ná‰
komplet, co se t˘ãe období pﬁed
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nástupem · + G do Semaforu, nûkolik dal‰ích perliãek.
Pro potﬁeby kompletu jste nûkterá
pﬁedstavení rekonstruovali z rÛzn˘ch záznamÛ a dostávali je tak do
pÛvodní podoby, tedy do takové
podoby, jak byla pÛvodnû napsaná!
V tom nám hodnû pomohl pan
Luká‰ S˘kora, kter˘ jeden ãas pracoval s Miloslavem ·imkem a získal od
nûj pÛvodní scénáﬁe. TakÏe tﬁeba pﬁi
rekonstrukci pﬁedstavení Veãer pro
otrlé aneb Pût PupákÛ se podoba na
CD sestavovala podle scénáﬁÛ, do
kter˘ch se dosazovaly jednotlivé
v˘stupy tak, jak se zachovaly v archivech rÛzn˘ch sbûratelÛ.
S jedinou (rozhlasovou) v˘jimkou
je komplet sestaven chronologicky.
Díky tomu je krásnû vidût v˘voj
dvojice · + G, mÛÏeme sledovat, jak
se postupnû nauãili pracovat s publikem, jak svá vystupování zdokonalovali. Oni mûli dobrou prÛpravu:
museli se nauãit zaujmout diváky uÏ
v dobû, kdy uvádûli v klubech Olympik ãi Karkulka beatové kapely. Publikum pﬁi‰lo na muziku a nebylo zvûdavé na nûjaké chlapíky, kteﬁí cosi povídají. Aby je poslouchalo, museli b˘t ·
+ G vtipní, nesmûli nudit. A vtipní
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KdyÏ jsme u povídek, vá‰ komplet
n e n a b í z í ú p l n û v ‰ e c h n y, k t e r é
známe.
Jsou tu kompletnû ty, které se
zachovaly bez cenzurních zásahÛ.
Mnohé povídky známe uÏ s cenzurními zásahy, ale my na kompletu máme
takové, do kter˘ch cenzura nezasáhla.
Zajímavé je, Ïe slavné Náv‰tûvní
dny pánÛ · + G mají trojí ãíslování:
divadelní, televizní, gramodeskové…
My na kompletu zachováváme to
divadelní s tím, Ïe na jednotlivá
vydání na pantonsk˘ch elpíãkách ãi
jejich televizní vysílání vÏdycky
upozorníme. ·lo nám o to, aby posluchaã nemûl ve vûcech chaos, ale ﬁekl

si: Aha, tohle znám, jenom pod
jin˘m ãíslem!
Co vás osobnû pﬁi práci na kompletu pﬁekvapilo?
Osobnû mû fascinuje reakce · + G
na konkrétní události v roce 1968
a 1969. Oni byli nesmírnû stateãní,
neohroÏení, citliví, vtipní, to je
opravdu nádherné a obdivuhodné.
Postupnû, v nahrávkách z konce roku
1969, jsou vidût zásahy cenzury, uÏ
se nemohli naplno vyjádﬁit, byli
ponûkud okle‰tûní. Ale za v‰echno
zmínûné si jich ãlovûk musí váÏit.
A nûkteré dal‰í rarity kompletu?
Z nahrávek sly‰íme napﬁíklad hlas
reÏiséra Jána Roháãe, kter˘ s dvojicí
· + G spolupracoval pﬁedev‰ím
v televizi. V jednom pﬁedstavení
zpívá dvû písniãky Karel Kryl. V dal‰ím pak Eva Olmerová. A zazname-

náváme i dal‰í zpûváky a herce.
Pavel Bobek exceloval nejen jako
zpûvák, ale i jako komik.
Komplet také pﬁipomíná textaﬁskou ãinnost Jiﬁího Grossmanna.
A tady taky klobouk dolÛ! Jiﬁí Grossmann byl skuteãnû vynikající textaﬁ.
Nûkteré písniãky na na‰em kompletu
vycházejí na zvukovém nosiãi vÛbec
poprvé. A mnohé známe z jin˘ch,
tﬁeba studiov˘ch nahrávek. Tady jsou
vût‰inou v pÛvodní, syrové podobû,
jak byly zpívány pﬁed publikem.
Zajímav˘ je i booklet kompletu.
Má ‰estapadesát stran a obsahuje
vyãerpávající informace o ãinnosti
pánÛ · + G, a to i o jejich pﬁedsemaforské ãinnosti od roku 1960, kdy se
seznámili. Popisuje jejich pÛsobení
v Divadle Olympik a klubu Karkulka.
A samozﬁejmû práci v Semaforu.

V bookletu nalezneme i spoustu unikátních fotografií. Nûkteré poskytl
pan Milan Wagner, kter˘ ·imka
s Grossmannem hodnû fotografoval
pﬁedev‰ím v období jejich zaãátkÛ
v Semaforu. A vzácné fotografie
poskytla i paní Milica Pechánková,
pﬁítelkynû Jiﬁího Grossmanna. Díky
ní tu jsou napﬁíklad zábûry z klubu
Karkulka. Pan Petr Prajzler zase
zapÛjãil fotku Jiﬁího Grossmanna
z roku 1962, kdy vystupoval v plzeÀském Divadle Alfa. Mnohé ze zmínûn˘ch fotografií nebyly doposud
nikdy publikované.
TakÏe celá krabiãka sedmnácti CD
nazvaná ·imek a Grossmann – Komplet 1966–1971 je se v‰ím, co obsahuje, dÛstojn˘m pomníkem pánÛm
· + G!
Vlastnû si ho kvalitou své produkce vystavûli sami!

Foto © 2013 Milan Wagner

skuteãnû byli. Jejich povídky jsou
pro‰pikované vtipy, které jdou jeden
za druh˘m. Právû tady se pánové,
myslím si, nauãili asi úplnû nejvíc.
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Foto © 2013 Jakub Ludvík

ZLATÁ KOLEKCE
KARLA SVOBODY

V období pﬁipomínání nedoÏité pûtasedmdesátky Karla Svobody Supraphon
vydal 3CD Zlatá kolekce, kde je k dispozici 62 ukázek jeho popové melodické
geniality. Toto trojcédé je rozdûleno na kapitoly Lady Carneval, Lásko má, já
stÛÀu a Je‰tû, Ïe tû lásko mám, ne pﬁísnû chronologicky, ale posluchaãsky
vstﬁícnû pﬁedstavující témûﬁ pût dekád Svobodovy hitové tvorby. Kompilátor
Jiﬁí Brodsk˘, SvobodÛv blízk˘ rozhlasov˘ spolupracovník, a Milo‰ Skalka,
autor textu v obsáhlém bookletu, promûnili tento zvukov˘ dokument
v atraktivní a dÛstojnou vzpomínku
na jednoho z na‰ich zásadních skladatelÛ hudby, právem ﬁeãené populární.
Sestava písniãek a interpretÛ je pﬁehlídkou supraphonského rodinného
stﬁíbra, ãi spí‰e zlata, s drobn˘mi
kompilaãními v˘pÛjãkami muzikálov˘mi, televizními a filmov˘mi. Ve
v˘sledku jsou to desítky originálních
nahrávek od roku 1966 i nejúspû‰nûj‰í cover verze typu Mukova Stínu
katedrál.
SU 6226-2
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ILLE VE TVÝ SKŘÍNI LIVE
07. 12. Česká Lípa, Progres
10. 12. Praha, Jazz Republic (vánoční koncert)
19. 12. Brno, Anděl café
20. 12. Kopřivnice, Mandala
21. 12. Krnov, Kofola

Foto © 2013 Benedikt Renč

www.projektille.cz

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
CHYSTÁ NA JARO SÓLOVÉ ALBUM

SU 6232-2

První singl, kter˘ chystané album jiÏ nyní pﬁedznamenává, se jmenuje
„And The Oscar Goes To“. Videoklip se natáãel na scénû Hudebního
divadla Karlín v reÏii Vojtûcha Kotka. Po boku Ondﬁeje Brzobohatého si
zahrála Tereza Voﬁí‰ková.
www.ondrejbrzobohaty.cz

Foto © 2013 Jiří Hroník

Aãkoliv je oblíben˘ herec a muzikant Ondﬁej Brzobohat˘ v tûchto
dnech pracovnû vytíÏen˘ pﬁedev‰ím televizní taneãní show Star Dance,
nepﬁestává s intenzivní pﬁípravou nahrávání svého prvního sólového
alba. Sám k tomu poznamenává: „MÛj ‰uplík i touha hrát a zpívat si své
vlastní písnû uÏ praskaly ve ‰vech, a tak jsem se rozhodl, Ïe je na ãase
s tím nûco udûlat. Album, na nûmÏ tedy zrovna pracuji, se bude skládat
z písní, které jsou na svûtû uÏ del‰í dobu, ale i ze zcela nov˘ch, které jsem
zatím nenapsal. Pokud bych to mûl Ïánrovû specifikovat, bude to takov˘
hybrid jazzu, popu, funku a soulu. Zkrátka v‰eho, co mám rád.“

Foto © 2013 Pavel Jasanský

VZPOMÍNKA NA KARLA ČERNOCHA

Foto © 2013 Martin Kubica

S letošním rokem se Tata Bojs rozloučí v pražské Roxy,
kde budou trochu bilancovat bilanční rok číslo 25.
www.tatabojs.cz

SU 6219-2

U pﬁíleÏitosti nedoÏit˘ch sedmdesátin Karla âernocha, jednoho
z nejosobitûj‰ích interpretÛ domácí scény populární hudby, se uskuteãnil 11. listopadu v praÏské
La Fabrice speciální vzpomínkov˘
koncert. V nov˘ch aranÏích a spojeních, zaznûly âernochovy písnû
v podání jeho vrstevníkÛ i pﬁedstavitelÛ nastupující pûvecké generace. Jubilejní platinovou desku
Supraphonu in memoriam Karlu
âernochovi pﬁevzala jeho dcera
Tereza. Souãasnû také pﬁedstavila
album Písnû potichu, které sestavila z dosud nevydan˘ch nahrávek. Cel˘ koncert zaznamenala
âeská televize, která ho zaﬁadí do
vánoãního vysílání.

SU 6231-2
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADLA SEMAFOR V POSLEDNÍCH
LETECH, GENIÁLNÍ POKUS JIŘÍHO SUCHÉHO O NAIVNÍ VÁNOČNÍ
ZPĚVOHRU OPERA BETLÉM, VYDAL SUPRAPHON NA CD

Foto © 2013 Martin Kubica

Cel˘ prosinec loÀského roku bylo divadlo
Semafor vyprodané. Hrála se totiÏ nepﬁetrÏitû
vánoãní Opera Betlém, která vrátila Semafor
do dob legendární Kytice, jiÏ svou formou trochu pﬁipomíná. Tentokrát se Jiﬁí Such˘ inspiroval barokní operou. Sám ﬁíká: „Na‰e opera
Betlém je upﬁímn˘ pokus o naivní zpûvohru,
která by vnesla na scénu Semaforu vánoãní
náladu, obãas lehounce jazzem dotãenou.
Mûla by se podobat star˘m lidov˘m betlémÛm
s jejich figurkami past˘ﬁÛ, oveãek a králÛ…“.
Pﬁíbûh je jednoduch˘: skupinka mal˘ch dûtí se
SU 6188-2
rozhodne nav‰tívit právû narozeného JeÏí‰ka
v Betlémû. V jejich cestû jim brání Herodes a jeho pﬁítelkynû Luciferda, pomáhají jim andûl a dal‰í poutníci, kteﬁí mají také namíﬁeno do Betléma – selka
s obrovskou vánoãkou, past˘ﬁ, jemuÏ se ztratily oveãky, tﬁi králové, paní uãitelka a dva reprezentanti Republiky Bramborie Jitka Molavcová a Jiﬁí Such˘.
Pﬁes nástrahy Luciferdy a Herodese se cesta podaﬁí, v‰ichni konãí u jesliãek,
kde za svitu svíãek, znûní zvonÛ a zpûvu Purpury vítají malého JeÏí‰ka.
Úspûch je velik˘, vánoãní nálada vnesena, takÏe následuje bonus pûti vánoãních písní, z nichÏ nûkteré usly‰í posluchaãi vÛbec poprvé. Touto operou
Semafor navazuje na svá ‰Èastná období – skvûlou hudbou a zpûvem v‰ech
zúãastnûn˘ch, vãetnû skupinky dûtí. Inteligentním vtipem zpívan˘ch textÛ,
jednoduchostí a pﬁi tom originalitou nápadÛ, sympatickou lehkostí humoru
a zároveÀ mile dojemn˘m vánoãním sentimentem.
www.semafor.cz

PAVEL ŠPORCL
MY VIOLIN LEGENDS –
GENERALI TOUR 2013

29. 11. Litomyšl
30. 11. Vimperk
07. 12. České Budějovice
13. 12. Uherský Brod
14. 12. Havlíčkův Brod

SU 6229-2

www.imodiumband.cz

Foto © 2013 Pavel Svoboda

SU 4141-2

www.pavelsporcl.cz

KONTAKT: SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 604, fax (+420) 221 966 630
promotion: promo@supraphon.cz; obchodní oddělení: obchod@supraphon.cz

http://www.youtube.com/supraphon

22. 11. Olomouc – Reduta
24. 11. Teplice – Dům kultury
Teplice
25. 11. Zlín – Kongresové
centrum
29. 11. Praha – Rudolfinum,
Dvořákova síň
30. 11. České Budějovice –
sál Jihočeské komorní
filharmonie
06. 12. Plzeň – Synagoga
08. 12. Hradec Králové – sál
Filharmonie Hradec
Králové
11. 12. Brno – Besední dům
18. 12. Ostrava – Dům kultury
města Ostravy

Foto © 2013 Petr Kurečka

IMODIUM VALERIE TOUR 2013

www.supraphon.cz
www.facebook.com/Supraphon

