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ILLE
VYDÁ ALBUM
NA KONCI PRÁZDNIN!
HOLKA VE TVÝ SKŘÍNI ASPIRUJE NA LETNÍ HIT…
Jestli hledáte písničku na léto, máme pro vás tip – písničkářka Olga Königová
se svojí skupinou Ille připravila spolu s producentem Dušanem Neuwerthem
prázdninový hit Holka ve tvý skříni.
Olgu Königovou z Ille budou znát
hudební fanou‰ci kapely Obﬁí broskev, kde zpívala a hrála na klavír,
a také z nejrÛznûj‰ích hostování
(Umakart, Ka‰párek v rohlíku aj.).
Sama pod hlaviãkou Ille vydala pﬁed
tﬁemi lety EP V rekvizitách. Stejnojmenná skladba s hostujícím Jaromí-

rem ·vejdíkem z Priessnitz se stala
hitem.
I na pﬁipravované novince má Ille
ﬁadu hostÛ, stejnû jako minule si s ní
zahráli Lubo‰ Malina a Lubo‰ Novotn˘ z Druhé trávy. V coververzi LedÀáãkÛ od Vypsané Fixy hostuje zpû-

vák téhle kapely Márdi. Album kﬁehk˘ch, ale zároveÀ pevn˘ch a tepajících skladeb vyjde 30. 8. 2013 pod
názvem Ve tv˘ skﬁíni. Singl Holka ve
tv˘ skﬁíni jiÏ úspû‰nû rotuje v rádiích
a nabízí ji ke staÏení digitální servisy,
jako napﬁíklad iTunes nebo Supraphonline.
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ILLE • BÁRA BASIKOVÁ • ŠTEFAN MARGITA • TATA BOJS
ČESKÉ SRDCE • UMAKART • UDG • MONKEY BUSINESS
PAVEL ŠPORCL • LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
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Václav Noid Bárta při přípravě alba s Bárou Basikovou

Bára Basiková po dlouh˘ch 12
letech v záﬁí vydá sólové album
Belleville, které pﬁipravila s hudebníkem Václavem Noidem Bártou.
Bára k tomu ﬁíká: „Na albu pracujeme tﬁi roky a celou tu dobu jsme
nikomu nic neprozradili. Bylo to
hlavnû proto, aby se nezaãaly ‰íﬁit
rÛzné klepy o nás dvou…“
AÏ na jednu v˘jimku v‰echny
písnû zkomponoval Noid, komplet
textÛ vytvoﬁil Jan Dvoﬁák, kter˘ dﬁíve
psal hlavnû pro Petra Muka. „Texty
jsem si pÛvodnû na toto album chtûla napsat sama, ale byly moc smutné. Proto jsem zvolila Honzu, kter˘,
aã poprvé psal pro Ïenu, je napsal
mimoﬁádnû krásnû, jako by mi mluvily z du‰e…“ ﬁíká Bára Basiková.
Album „Belleville“ je ãistû elektronické, vycházející z hudební poetiky
80. let, ale respektující aktuální zvukové moÏnosti. Je to dvanáct songÛ,
vytvoﬁen˘ch speciálnû pro Báru. Je to
dvanáct písÀov˘ch v˘povûdí mimoﬁádné zpûvaãky i osobnosti. Je to
„Belleville“.

Foto © Martin Kubica

ŠTEFAN MARGITA
PŘIPRAVUJE
ALBUM
S ŘADOU
HVĚZDNÝCH
HOSTŮ

Foto © Jana Pertáková

NOVÉ SÓLOVÉ
ALBUM BÁRY
BASIKOVÉ
VYJDE V ZÁŘÍ,
PO DVANÁCTI
LETECH!

·tefan Margita dokonãuje v tûchto
dnech ve studiu Daniela Hádla
nahrávku nového alba s názvem
Melancholie. Album potû‰í pﬁedev‰ím pﬁíznivce crossover projektÛ,
které pﬁiná‰ejí moment pﬁekvapení
pojetím slavn˘ch svûtov˘ch melodií
i kombinací hostÛ, reprezentujících
rÛzné hudební Ïánry. Mix muzikálov˘ch melodií s popovou klasikou
a neãekanû i se ‰ansonem udûlá z pﬁipravovaného CD vhodn˘ dárek pro
sváteãní pﬁíleÏitost. Do romantické
nálady vybran˘ch písní zapadají
i peãlivû zvolené duety s Hanou
Zagorovou, Lucií Bílou, Martou
Kubi‰ovou a Evou Urbanovou.
Jedním z vrcholÛ chystané nahrávky by mohl b˘t tercet Belle ze slavného francouzského muzikálu Notre
Dame de Paris. „Belle byla vyhlá‰ena
jako nejúspû‰nûj‰í francouzská píseÀ
desetiletí. Je velice emocionální.
Zaujala mne tím, Ïe dává nev‰ední
pﬁíleÏitost spojit tﬁi muÏské hlasy. UÏ
kdyÏ jsem ji sly‰el poprvé v roce
2000, kdy jsem nav‰tívil muzikálové
pﬁedstavení v PaﬁíÏi, pﬁedstavoval
jsem si, Ïe by bylo krásné zazpívat si
ji spoleãnû s Karlem Gottem a Danem
HÛlkou. Je hezké si plnit sny a já
pevnû vûﬁím, Ïe to ve v˘sledku bude
pro posluchaãe pﬁíjemné setkání
s melodickou hudbou,“ dodává k pﬁipravované nahrávce Margita.
·tefan Margita chystá své melancholické album u Supraphonu
v produkci Daniela Hádla a Jana
Adama. Termín jeho vydání je
naplánován na 6. záﬁí. SoubûÏnû
vyjde jak na CD, tak i v digitálních
servisech iTunes, Supraphonline
nebo napﬁíklad MusicJet.
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Snad se tomu ani nechce věřit: kapela Tata Bojs existuje na naší hudební scéně už pětadvacet let!
Za tu dobu nahrála desítky populárních písniček, posbírala spoustu věrných fanoušků, odehrála množství
koncertů a vydala více než desítku alb. Těsně před letními prázdninami skupině vyšla k výročí „bestofka“,
dvojalbum nazvané Hity a city. Sedíme nad ním s otci – zakladateli skupiny Milanem Caisem a Mardošou.
Tvrdíte o sobû, Ïe jste nejmlad‰í
pûtadvacet let starou kapelou
v âesku; víte o nûjaké mlad‰í pûtadvacet let staré kapele ve svûtû?
To nemáme úplnû zmapované.
U nás ale ano, tady jsme skuteãnû
nejmlad‰í takhle stará skupina.
Kdyby tomu bylo jinak, jistû bychom
se to dozvûdûli. Vypadá to, Ïe
v âesku Ïádná kapela stará 25 let,
kde by byli mlad‰í muzikanti, není.
My jsme poﬁád v kategorii „na zaãátku trojka“.
Máte i nejmlad‰í pûtadvacet let
staré publikum?
Milan: Na to asi neumíme úplnû
pﬁesnû odpovûdût, ale musíme ﬁíct, Ïe

‰kála na‰eho publika je pestrá. Jsou
tam na‰i vrstevníci, kteﬁí s námi rostou nebo se k nám po letech vracejí,
ale máme i nové, mladé publikum.
âasto jsme si kladli otázku, kolik jsme
je‰tû v rámci na‰í malé âeské republiky schopni oslovit nov˘ch posluchaãÛ. Na to, jak jsme malá zemû, tu existuje hodnû hudebních skupin.
Mardo‰a: My jsme ale silné roãníky, pocházíme ze 70. let. Dne‰ní teenageﬁi se uÏ narodili na pﬁelomu let
osmdesát˘ch a devadesát˘ch, a je
jich mnohem ménû neÏ nás.
Chodí na vás i star‰í publikum –
na zaãátku ãtyﬁka, pûtka, ‰estka…?
Milan: Obãas se na na‰ich koncer-

tech nûkdo takov˘ objeví – a je to pro
nás vÏdycky pﬁekvapení. Nedávno
jsme tﬁeba mûli na na‰em pravidelném akustickém koncertu v Divadle
V Celetné nûkolik paní, kter˘m bylo
rozhodnû víc neÏ nám, a pﬁesto vypadaly nad‰enû.
Mardo‰a: KdyÏ jsme zaãínali,
byli jsme v podstatû rarita, dûtská
kapela. Hráli jsme zﬁídka, vlastnû
jenom kdyÏ nás nûkdo pozval, abychom mu pﬁedskakovali. Hráli jsme
tak vlastnû pro jeho publikum.
Tohle období bylo jediné, kdy jsme
mûli star‰í publikum, neÏ jsme byli
my. Pﬁíklad: hráli jsme tﬁeba se
Stﬁední Evropou nebo s Krausberry,
publikum bylo dvacetileté a nám

Foto © Salim Issa

TATA BOJS
KAPELA ŠIROCE LOKÁLNÍHO VÝZNAMU

bylo ãtrnáct. To uÏ se pak nikdy
neopakovalo. Zaãátkem devadesát˘ch let na nás zaãali chodit vrstevníci. TakÏe zpátky k tûm paním
z Celetné: jestli to nakonec nebyly
pamûtnice té doby na‰eho pﬁedskokanství…?!
¤íkáte o sobû, Ïe netrpíte sentimentem a nechcete vzpomínat; opravdu?
Vydáváte pﬁece bestofku, coÏ je samo
o sobû vzpomínání!
Vzpomínání se samozﬁejmû bránit
nelze, ãtvrt století je ãtvrt století.
Onûch pûtadvacet let rekapitulujeme
právû touhle kompilací, je to vlastnû
na‰e první bestofka za celou dobu
kariéry skupiny.
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Sbor Doubravánek s vámi nahrál
písniãku Pû‰áci (recycled), klip k ní
bûÏí na webu samosebou.cz; kde jste
se vzali ve spoleãnosti reklamy na
recyklaci?
Web samosebou.cz se dlouhodobû
zab˘vá propagací hudby skrz propagaci recyklace jako takové. Jeho zakladatelé tedy oslovili mnoÏství kapel
s tím, aby zrecyklovaly nûjakou svoji
nebo i cizí píseÀ. Ke kaÏdé mûl b˘t
i videoklip. Na té internetové stránce
zﬁídili tedy jakési klubové prostﬁedí –
je tam k vidûní tvorba kapel, které do
toho ‰ly uÏ pﬁed námi. Nám to zpoãátku nezaklapávalo termínovû, ale
nakonec se s tím trochu poãkalo
a mohli jsme se projektu zúãastnit
taky. A pﬁi‰lo nám opravdu zajímavé
podívat se na tu na‰i píseÀ zcela jinak.
A nahráli jste ji za doprovodu
nástrojÛ vyroben˘ch z recyklovan˘ch materiálÛ!
¤ekli jsme si, Ïe vûc dotáhneme „ad
absurdum“ a v˘sledek je, podle nás,

zajímav˘. Nová verze písnû je zcela
jiná, neÏ verze albová, pro posluchaãe
na koncertech to tedy mÛÏe b˘t zajímavé srovnání. Na turné jsme Pû‰áky
zaﬁadili právû v téhle „recyklované“
verzi; snad se podaﬁí je bûhem vystoupení dobﬁe ozvuãit, ono to totiÏ vÛbec
nebude jednoduché, zvukaﬁsky jsme
naÏivo nikdy s niãím podobn˘m
nepracovali.
Klip se odehrává v blázinci…
Právû. Dûj klipu byl jasn˘: vzbouﬁení blázni si z toho, co porÛznu najdou,
stluãou podivné hudební nástroje
a pak na nû hrají. Taková malá hudební revoluce v blázinci. A takhle by to
mûlo vypadat i na na‰ich koncertech.
My tam budeme za ty blázny.
Klip má zﬁejmû upomínat na film
Milo‰e Formana Pﬁelet nad kukaããím hnízdem.
To byla idea reÏiséra Honzy Tû‰itele. Pﬁi‰el za námi s tím, Ïe mu celá
vûc hezky souzní právû s Formanem,

navíc by to bylo vizuálnû ãisté. Retro
styl a recyklace – to spolu ladí. I nám
se to líbilo.
V té písni se zpívá, Ïe jste kapela
lokálního v˘znamu; to si asi dnes uÏ
nemyslíte…
Mardo‰a: Ale ano! Stále se o tom
pﬁesvûdãujeme pﬁi na‰ich v˘jezdech
za hranice, které jsou navíc (vyjma
Slovenska) dost ojedinûlé. Tam nás
zná pár krajanÛ, ale rozhodnû ne
v‰ichni a uÏ vÛbec ne tamní obyvatelé. TakÏe stále zÛstáváme v lokální
rovinû.
Milan: Slovo „lokální“ se dá chápat
nûkolika zpÛsoby: mÛÏe jít o lokálnost
praÏskou, ãeskou, stﬁedoevropskou.
My jsme si ﬁíkali: dobr˘, jsme lokálnû
ãe‰tí, ale obãas nás napadne, jestli
nejsme spí‰ jen lokálnû praÏ‰tí.
Je‰tû k bestofce: jaká jste mûli pravidla v˘bûru písní?
Chtûli jsme na ní mít alespoÀ dvû
písniãky z kaÏdého alba. Nejdﬁív jsme

si zaloÏili sloÏku, do které jsme ukládali na‰e „srdcaﬁské“ písniãky
a hitovky. Pak jsme pﬁem˘‰leli o konceptu desky, a kdyÏ nám u vydavatele
„pro‰el“ dvojkompakt, bylo to jasné.
Jeden disk obsahuje singly, písniãky,
které mûly klipy a hrála je rádia. Na
druh˘ jsme zaﬁadili písnû, které
nemohly mít takové ambice, jako
tﬁeba rádiohity, ale dotváﬁejí obraz
na‰í tvorby. Bez nich by album nevypovídalo o na‰í muzice v úplnosti.

SU 6219-2

MONKEY BUSINESS
POKŘTÍ NOVINKOVÉ ALBUM
NA VYŠEHRADĚ!

Monkey Business se 25. ãervence
2013 koneãnû pﬁedstaví na velkém
praÏském vystoupení! ProtoÏe první
termín koncertu zmaﬁily povodnû,
kapela si tentokrát zvolila radûji vrch
Vy‰ehrad. V prostorách HospÛdky na
Hradbách se odehraje narozeninov˘

koncert u pﬁíleÏitosti kﬁtu nového
alba Hapiness Of Postmodern Age.
Chybût nebudou hosté, nov˘ repertoár a pochopitelnû i pﬁekvapující pﬁevleky.
Kapela kolem Romana Holého si
tentokrát pozvala i pﬁedskokany. Jako

první se pﬁedstaví britská zpûvaãka
Kristyna Miles a následovat ji budou
Ohm Square. Samotní Monkey Business po ãtyﬁech letech vydali letos na
jaﬁe album Hapiness Of Postmodern
Age, jeÏ se na tomto místû doãká
kﬁtu. A nebyli by to Monkey Busi-

ness, aby si nepozvali i hosty do
svého vlastního programu. Tentokrát
dorazí Lou Fanánek Hagen, Bára
Basiková a… tajn˘ host jako pﬁekvapení!
(Lístky seÏenete v tradiãních pﬁedprodejích)
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UDG

Kapela UDG je v kurzu! Její album Akrobat
získalo na začátku roku prestižní ocenění
v anketě Žebřík iRepot Music Awards. Na You
Tube má videoklip Pádové otázky bez mála již
160.000 zhlédnutí. V rádiích momentálně
s úspěchem rotuje singl Modlitba.

Skupina UDG hodně koncertuje a to
i během letních prázdnin, kdy se představí
především na letních festivalech.

KONCERTY O PRÁZDNINÁCH 2013
05. 07. Hradec Králové/ Rock for People
06. 07. Vítězná u Dvora Králové
12. 07. Holýšov/ Festival Pekelný Ostrov
12. 07. Přeštěnice/ Music fest
13. 07. Želeč u Tábora/ Footfest
19. 07. Hutě u Jihlavy/ Čeřínek fest
20. 07. Kadaň/ Vysmáté léto
26. 07. Proboštská jezera/ sraz fanklubu UDG
27. 07. Liberec – Vesec/ Benátská noc
01. 08. Světlá nad Sázavou/ Sázava fest
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02. 08. Sadek/ Sadecký třesk
03. 08. Hostinné/ Porcinkule
09. 08. Harachov/ Keltská noc
10. 08. Mladá Vožice/ Letní parket
16. 08. Polička/ Slavnosti

UMAKART LIVE!
19. 7. Colours of Ostrava
01. 8. Letní filmová škola
09. 8. Panenský týnec

17. 08. Prachatice/ Mezi brány
23. 08. Vizovice/ Trnkobraní
23. 08. Výrava/ Letní parket
24. 08. Kolín/ Natruc festival
31. 08. Jistebnice/ KD
www.udg.cz

Na podzim loňského roku vydali
Umakart druhé, dlouho očekávané
album Vlci u dveří, které bylo přijato
s nadšením. Než se 16. 10. uskuteční
v Divadle Archa pražský koncert,
je možné kapelu zažít „na živo“
na několika festivalech.

Foto © Bára Prášilová
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ČESKÉ SRDCE
TŘI DŮLEŽITÁ ALBA POHROMADĚ

Supraphon v ãervnu vydal v kompletu a s trefn˘m názvem První tﬁi
první, druhé a tﬁetí album âeského
srdce, tedy âeské srdce, Srdce z Avalonu a Pohﬁebi‰tû hitÛ. Nad zmínûn˘m trojalbem si povídáme s Michalem ·enbauerem a tehdej‰ím ãlenem
âeského srdce Karlem Holasem, dnes
jedním z lídrÛ âechomoru.
Na úvod trochu poÈouchle: proã
první tﬁi – a ne tﬁeba první dvû nebo
poslední ãtyﬁi?
M. ·.: Tahle alba má ve svém katalogu Supraphon. Navíc vznikla
v dÛleÏitém období zaznamenávajícím tﬁi v˘vojové zmûny kapely. Mûli
jsme tak pocit, Ïe by bylo dobré,
kdyby tyhle desky vy‰ly dohromady.
Jak se od té doby zmûnilo sloÏení
kapely?
M. ·.: Z první sestavy jsme dodnes
zÛstali bubeník Ondﬁej Mucha a já.
Housle se nám po odchodu Karla
Holase zmûnily uÏ dvakrát. Basovou
kytaru jsme obmûnili nedávno.
Karle Holasi – proã jste ode‰el
z âeského srdce – ‰el jste za lep‰ím?
K. H.: To se takhle ﬁíct nedá. Po
desce OheÀ, voda, vzduch nám to uÏ
ne‰lo tak dobﬁe, jako dﬁív, a já jsem
uÏ hrál s âechomorem, tak jsem ode‰el dûlat âechomor. Ale roze‰li jsme
se v dobrém.
Album Srdce z Avalonu je pr˘
va‰e nejzásadnûj‰í, je ov‰em uÏ dvacet let staré; Ïádné podobnû zásadní
nebo zásadnûj‰í od té doby nemáte?
M. ·.: âlovûk vytváﬁí album vÏdycky s nûjak˘mi záÏitky, proÏitky
a zku‰enostmi, které do nûj promítá.

„Worldmusicrocková“ kapela České srdce neztrácí
ani po více než dvaceti letech své činnosti elán, nápady,
šťávu. Keltská tradice je v hudbě kapely dodnes slyšet,
byť už méně, spíše v decentních náznacích.
K Bretani se ale vrací stále. Ostatně tenhle kousek země
a taky zdejší hvězda Alan Stivell hráli v činnosti
skupiny obrovskou roli.
Nûkteré desky jsou podle tûchto proÏitkÛ zásadnûj‰í, jiné tﬁeba o nûco
ménû; nevím ale, jestli to podobnû
cítí i veﬁejnost a kritika. Z kaÏdého
alba mám oblíbené vûci, na druhé
stranû na kaÏdém albu jsou i takové,
které ãlovûk pﬁeskoãí, protoÏe ho
tolik nebaví.
Jak ãasto si spolu, myslím âeské
srdce s Karlem Holasem, dnes
zahrajete?
K. H.: Michal obãas zavolá, Ïe má
kapela v˘roãí, to si vÏdycky pﬁijdu rád
zahrát. Nebo mû pozve na koncert,
coÏ je od nûj hezké. Jsme dokonce
schopni se vzájemnû i nav‰tûvovat.
(smích) Pravidelnû se potkáváme i na
Michalovû festivalu Okoﬁ se ‰Èávou.
M. ·.: A dáváme si vzájemnû dárky
– na‰e alba. JelikoÏ Keltové nemûli
pﬁesnû urãené v‰echny dny slavení,
tak si i my dáváme dárky nepravidelnû. VÏdycky se tû‰íme, aÏ ta druhá
kapela dodûlá desku, Ïe ji dostaneme. (smích)
Komplet První tﬁi obsahuje
i nûkteré písnû, které se na pÛvodních albech neobjevily…
M. ·.: Na na‰em prvním albu, které
je‰tû doposud na CD nevy‰lo, jsou to
dvû písniãky. Jednu z nich (Svatozáﬁ)
jsme posléze natoãili na album
OheÀ, voda, vzduch. Na tu druhou,
Nemusí‰ mû ‰etﬁit, jsem v prÛbûhu
let úplnû zapomnûl. KdyÏ jsem ji teì
po letech sly‰el, tûÏko jsem se vpravoval do její nálady!
Mluvíme o va‰em albu âeské
srdce, které vy‰lo na vinylu a na
kazetû. Na CD vlastnû nikdy, i kdyÏ
se k tomu pr˘ schylovalo!

M. ·.: To vlastnû vÛbec nechápu.
Pravdûpodobnû jsme byli takoví
odpÛrci digitálu, Ïe jsme vydání na
CD zakázali! (smích)
K. H.: Já si na to vzpomínám.
Cédéãkové vydání jsme nezakázali,
ale v Supraphonu ﬁekli, Ïe nejdﬁív
vydají elpíãko a teprve pak CD,
k ãemuÏ uÏ se ve firmû nikdy nedokopali. A nám to vlastnû bylo docela
jedno.
M. ·.: To je pravda. Byli jsme ‰Èastní, Ïe nám vy‰la deska a soustﬁedili
jsme se na Ïivé hraní. Ale jedna zajímavost: ta na‰e první deska vy‰la na
cédéãku v anglické verzi! Originál,
mimochodem co se prodeje t˘ãe
v âesku hodnû úspû‰n˘, ale na
cédéãku nevy‰el nikdy. Tedy aÏ
doteì.
Spolupracujete stále s hvûzdou
bretonské muziky Alanem Stivellem?
M. ·.: Obãas si spolu zahrajeme,
jak âeské srdce, tak âechomor. âeské
srdce natáãí teì novou desku, tak
uvidíme; tﬁeba se na nûjaké spolupráci s Alanem zase dohodneme. Na
turné, bûhem kterého jsme s ním
v pÛlce devadesát˘ch let projeli
celou Evropu, vzpomínáme dodnes
s láskou.
Pohﬁebi‰tû hitÛ, va‰e tﬁetí album,
se od tûch pﬁedcházejících dvou trochu li‰í.
M. ·.: Tahle deska vznikla vlastnû
náhodou. V dobû, kdy jsme hráli
s Alanem Stivellem, jsme mûli ﬁadu
koncertÛ a pro odlehãení jsme s jedním bretonsk˘m dudákem hráli po
tamních hospodách. Ná‰ hospodsk˘
repertoár byl ‰irok˘: od bretonsk˘ch
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a na‰ich lidov˘ch písniãek aÏ
k hitÛm Led Zeppelin, Simple Minds
ãi U2. Hráli jsme ve sloÏení dudy,
kytara, housle a zpûv. Tﬁi z koncertÛ
jsme si, byÈ na jednoduch˘ magnetofon, nahráli; doma jsme si je pak
poslechli a zjistili, jak skvûlou mají
ty nahrávky náladu. Tady v âesku
nám do nich kamarádi Jiﬁí Vesel˘
a Jiﬁí Zelenka z Etc... dotoãili rytmiku
a basu, pﬁes dobr˘ pult jsme to v‰echno smíchali, provedli jsme dÛkladn˘
mastering a desku vydali. Pﬁem˘‰leli
jsme nad názvem – a Pohﬁebi‰tû hitÛ
nám pﬁi‰lo jako docela vtipn˘ název.
Z celé té desky je, myslím si, cítit, jak
dobﬁe jsme se tehdy v Bretani bavili.
Na titulu obalu trojalba První tﬁi je
krásná, taky vtipná fotka, jak jinak,
z Bretanû!
K. H.: Na vznik téhle fotky si Ïivû
pamatuju. Byla to obrovská legrace.
RÛznû jsme blbli, k tomu hra se
stíny… Focení jsme si uÏívali – byl to
pro nás moc krásn˘ den.
M. ·.: Navíc na úÏasném místû –
Granit Rose, rÛÏové kameny na severu Bretanû, to je naprosto neuvûﬁiteln˘ kus zemû. Vypadá trochu jako
mimozemská planeta, protoÏe pÛsobí
úplnû jinak neÏ okolí.
Nové album pr˘ kapela âeské
srdce plánuje na podzim…
M. ·.: Tu desku máme asi dva roky
roztoãenou. Teì bych rád vzal
nahrávky do Bretanû, no – kam
jinam –, a dodûlal nûjaké vûci s rÛzn˘mi hosty. Snad to v‰echno klapne
a na podzim, konkrétnû v listopadu,
album skuteãnû vyjde.
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PAVEL ŠPORCL
BARVU HOUSLÍ NEZMĚNÍM!
Pavel Šporcl patří k těm,
kteří udělali spoustu práce
pro propagaci vážné hudby
mezi mladými posluchači.
Může za to nekonvenční
oblékání i vystupování na
pódiu, srozumitelné
průvodní slovo, vstřícnost
vůči publiku (i médiím)
a samozřejmě mimořádná,
mistrovská interpretace.
Mládež skutečně na jeho
koncerty chodila a chodí,
dnes už se svými
ratolestmi.

Jako prvnímu interpretovi klasické hudby vy‰el Pavlu ·porclovi
u Supraphonu komplet zaﬁazen˘ do
edice Zlatá kolekce, navíc hned trojcédéãko!
Vybrat ze zhruba deseti doposud
vydan˘ch alb materiál na tﬁi asi
nebylo jednoduché!
Vybírali jsme ho s lidmi ze Supraphonu, pﬁedev‰ím s Matou‰em Vlãinsk˘m. JelikoÏ od zaãátku mûlo jít
o 3CD, snaÏili jsme se jednotlivé disky
trochu odli‰it. Nakonec je první cédéãko orchestrální, tedy sólové housle
s orchestrem, druhé je komorní, tedy
skladby s klavírem, a tﬁetí obsahuje
jak˘si mix, skladby, které jsem nahrál
s cikánskou kapelou Gypsy Way
a koncerty, které jsem realizoval
s PraÏskou komorní filharmonií.

·lo vám i o rovnomûrné rozloÏení
mezi ãeské autory, zahraniãní autory
a – ﬁeknûme – populárnûj‰í repertoár?
·lo mi spí‰ o zastoupení v‰ech
sv˘ch CD, pomûr mezi autory jsem
vytváﬁel spí‰e citovû. Na „orchestrálním“ CD jsme tak vytvoﬁili nûkolik
zvlá‰tních koncertÛ – tﬁeba druhá
a tﬁetí vûta z âajkovského a první
z Dvoﬁákova koncertu. I sonáty jsme
tvoﬁili podobn˘m zpÛsobem, nûkdy
jsme se u toho i zasmáli. Tenhle prÛﬁez m˘mi supraphonsk˘mi cédéãky
je docela ‰irok˘; vybrat jednotlivé
skladby nebylo tedy tolik sloÏité.
V˘bûr mûl b˘t nejen co moÏná nejkvalitnûj‰í, ale také poslouchateln˘.
Vybavily se vám pﬁi v˘bûru skladeb na komplet nûjaké zajímavé
vzpomínky?
Víte, ono se bûhem toho mého
nahrávání na‰tûstí nedûje nic moc
pikantního. Tedy kdyÏ nepoãítám
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skuteãnost, Ïe vlastnû nahrávám
nerad. Rád poﬁizuji nahrávky Ïivé,
kde nevidím ãervené studiové svût˘lko. Jakmile se rozsvítí, tak se zapotím
a nehraje se mi dobﬁe. Moje první
komorní nahrávky, které vznikaly
v Rudolfinu, pro mû byly tûÏké. Rozsvítilo se ono zmínûné svût˘lko a mû
hned ‰lo hlavou, kolik Supraphon
platí za nájem a Ïe musíme nahrávku
stihnout v termínu. To mû trochu
stresovalo. Naproti tomu pﬁi poﬁizování Ïiv˘ch nahrávek – aÈ s orchestrem nebo s cikánskou kapelou –
Ïádné ãervené svût˘lko nebylo a tak
to pro mû bylo mnohem jednodu‰‰í.
Nicménû takové bilanãní trojcédéãko je pro vás asi velká vûc.
Urãitû. Za nabídku Supraphonu
jsem nesmírnû vdûãn˘. Uvûdomuji si
i to, Ïe jsem prvním z oblasti váÏné
hudby, kterému supraphonská Zlatá
kolekce vychází. A jsem vdûãn˘ i za
multiplatinovou desku Supraphonu,
kterou jsem dostal bûhem kﬁtu kompletu za devadesát tisíc prodan˘ch
nosiãÛ. Je aÏ neuvûﬁitelné b˘t s houslemi a klasickou hudbou na takﬁka
stejné úrovni jako zpûváci populární
hudby. Moc si toho váÏím.
¤ekl jste, Ïe va‰e trojcédéãko je
pro vás mimo jiné i po‰Èouchnutím
do dal‰í práce. Do ãeho konkrétnû
vás po‰Èouchlo?
Na dal‰ím albu se vrátím ke klasické hudbû, od které jsem na nûjak˘ ãas
odboãil. Budu nahrávat nûkteré
skladby slavn˘ch ãesk˘ch houslistÛ
pﬁedev‰ím z poãátku minulého století, napﬁíklad pánÛ Kubelíka, Kociána, Drdly, Ondﬁíãka, Pﬁíhody. Tedy
houslistÛ slavné ãeské houslové
‰koly, kterou zaloÏil Otakar ·evãík.
Kocián s Kubelíkem byli ·evãíkov˘mi Ïáky, KociánÛv Ïák byl napﬁíklad
mÛj pan uãitel profesor Václav Snítil.
I já se tak povaÏuji za jakéhosi pokraãovatele téhle slavné tradice ãesk˘ch
houslistÛ. Proto jsem se rozhodl poctít tyto úÏasné osobnosti sv˘m
nov˘m cédéãkem.
Slavn˘ ãesk˘ houslista jste jistû
i vy; zaﬁadíte na zmínûné CD i nûjakou svoji kompozici?
Doufám! Snad ji dopí‰u do zaãátku
nahrávání desky, chybí mi dokonãit
je‰tû klavírní part. Pokud s tou skladbou budu spokojen˘, tak ji – jako
poctu onûm skvûl˘m houslistÛm –
na CD nahraji.

Foto © Petr Kurečka

Závûrem trochu odlehãenû: neplánujete zmûnu barvy houslí?
Zatím ne. Modrou mám rád, kdyÏ
se na ty housle zasvítí Ïlutû, tak zezelenají, nûkdy se mû lidé ptají, proã
mám najednou – místo modr˘ch –
housle zelené. Tyhle housle jsou
úÏasné, nesmírnû kvalitní. Jsem za
nû rád, i proto, Ïe je hned vidût, Ïe
mám jin˘ nástroj neÏ ostatní houslisté. A taky mohu ukazovat, Ïe
moderní houslaﬁi mohou postavit
housle tﬁeba i kvalitnûj‰í neÏ stradivárky. To ty moje urãitû jsou. A jsou
ãím dál tím lep‰í.
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SOPRANISTKA LUDMILA DVOŘÁKOVÁ
SLAVÍ ÚCTYHODNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM!

Ludmila Dvořáková
poskytla Supraphonu
rozhovor u příležitosti
prvního vydání jejích dnes
již historických zvukových
záznamů na CD. Orchestr
Národního divadla v Praze
řídil manžel pěvkyně
Rudolf Vašata.

Hlasovû jste byla pﬁeurãena pro
Wagnera, ale na CD jsou i tﬁi Smetanovy scény. Setkávala jste se ve svûtû
s ãeskou hudbou?
âeské opery se tehdy mimo âeskoslovensko hrály jen vzácnû. Doma
jsem nastudovala a zpívala tu‰ím tﬁináct ãesk˘ch rolí, ale v Berlínû jen
Cizí knûÏnu v Rusalce. Obãas pﬁi‰la
pﬁíleÏitost k písním – v Berlínû Smetana, v PaﬁíÏi MartinÛ a Janáãek, ve
Washingtonu Smetana a Dvoﬁák
a v Lond˘nû Dvoﬁákovy Biblické
písnû s Lond˘nskou filharmonií.
Novû jsem se na scénû setkala jen
s Kostelniãkou, poprvé v Îenevû
ãesky, pak v Hannoveru, Stuttgartu
a Vídni nûmecky a mezitím jednou
v Brnû zase ãesky.
Po ‰est sezon jste byla angaÏována
na vypjaté wagnerovské role v Bayreuthu, to se nikomu jinému z âech
nepo‰tûstilo…
Do Bayreuthu mû pozval Wieland
Wagner, skladatelÛv vnuk. Festivalo-

Foto © Fayer, Wien

Paní Dvoﬁáková, vzpomenete si
je‰tû nûkdy na nahrávání záznamÛ,
které se se‰ly na novém CD?
Pamatuji si i nepodstatné detaily,
jak jsem bloudila tramvají, hledala
studio Domovina a pﬁi‰la o deset
minut pozdû, coÏ se mi nikdy pﬁedtím nestalo! Repertoár jsme do detailÛ pﬁipravili s manÏelem, pro mne
ne‰lo o nic nového, v‰echny úlohy
jsem uÏ mûla zaÏité z jevi‰tû. Ale
nahrávala jsem vÏdycky nerada, cítila jsem se spoutaná pevn˘m postavením mikrofonu i mal˘m prostorem,
kde se Ïádná scéna nemohla hlasovû
ani v˘razovû rozvinout tak plnû, jako
na jevi‰ti.
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vé divadlo projektoval sám Richard
Wagner a podaﬁilo se mu to ideálnû:
orchestr hraje pod jevi‰tûm a kaÏd˘
hlas tam bájeãnû zní. Ale hlavnû je
v Bayreuthu dlouh˘ ãas na pﬁípravu,
po cel˘ mûsíc jsou dennû zkou‰ky,
sólisté jsou obklopeni Wagnerovou
hudbou od rána do veãera, doslova
z kaÏdého okna zní hra nebo zpûv.
Pro soustﬁedûné studium je tam
dokonalé prostﬁedí. Mûla jsem angaÏ-

má na Venu‰i, Gutrune, Brünnhildu
ve Valk˘ﬁe a v Siegfriedovi, Ortrudu
a Kundry.
Pozvání do Metropolitní opery
v New Yorku Vám umoÏnilo vystupovat jak v historické, tak v nové
budovû…
V pÛvodním divadle jsem zpívala
v první sezonû jen Fidelia, ale zato
jsem sedûla v ‰atnû u zrcadla, kde mûla
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pamûtní destiãku Ema Destinnová.
To byl úÏasn˘ záÏitek. Nová budova je
úplnû jiná, tam jsem zpívala Isoldu,
Ortrudu, Sentu a Chrysothemis. Komfort je nesrovnatelnû vût‰í, prostor také
a akustika vynikající. Ale ta historie se
uÏ nedá zopakovat.
Jan Králík
Dûkujeme za rozhovor a blahopﬁejeme ke krásnému Ïivotnímu jubileu!

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

