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KAREL GOTT LIVE
Loňské podzimní koncertní show Karla Gotta vychází na 2DVD!
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Turné Karla Gotta k albu Dotek
lásky se stalo dosud vÛbec nejv˘pravnûj‰í tuzemskou pódiovou show.
·estnáctikoncertní ‰ÀÛra po
âechách, Moravû a Slovensku trvalo
od ﬁíjna do prosince roku 2012.
Na koncerty Karla Gotta s hosty
Monikou Absolonovou, Gabrielou
Gunãíkovou a Dashou se pﬁi‰lo podívat 80 086 divákÛ. Vedle tuzemsk˘ch
fanou‰kÛ Karla Gotta se na vystoupení vypravili i jeho pﬁíznivci z Nûmecka, Rakouska, ·v˘carska, Polska,
Ruska, Itálie, USA a Kanady.
Na kaÏdém z koncertÛ se podílelo
80 osob, najelo se bezmála 7 000
kilometrÛ. Techniku a 1 700 Ïidlí
vozily ãtyﬁi kamiony. 15 technikÛ
zaãínalo v 19 hodin den pﬁed zaãátkem koncertu stavût scénu a pracovali ve dvou smûnách. Polovina stavûla, polovina odpoãívala. Stﬁídali
se po 8 hodinách. Scénu osvûtlovalo 5 osvûtlovaãÛ a nazvuãovalo 5
zvukaﬁÛ, o videoprojekce se staraly
3 osoby.
Karel Gott dostal na kaÏdém z koncertÛ okolo 30 kytic, bûhem celého
turné jich bylo bezmála pût set. Neãekan˘mi dárky, které vedle kvûtin,
bonboniér a alkoholu dostal, byly
boxerské rukavice podepsané samotn˘m Mohamedem Alim, kniha Slavné Ïeny o muÏích a tanga, které obdrÏel od mladé blond˘nky v Olomouci.
„Mám pocit, Ïe tahle noc bude je‰tû
hodnû dlouhá,“ pronesl s úsmûvem
na tváﬁi Karel Gott k publiku poté, co
je pﬁevzal.
Nezapomenutelnou atmosféru
posledního koncertu turné 2012 v O2
Arenû zachytily televizní kamery.
Témûﬁ tﬁíhodinov˘ audiovizuální záznam pﬁiná‰í mnoho nezapomenuteln˘ch hitÛ Karla Gotta, ale také písnû

zﬁídka zaﬁazované ãi dokonce vÛbec
nikdy pﬁedtím Ïivû nezpívané. Vedle
písní Sny blázniv˘, Muzika, Má první
láska se dnes vdává, Stokrát chválím
ãas, Za lásku pálím svíci, Bum, bum,
bum, Léto jak má b˘t, Zvon snÛ, Jdi za
‰tûstím, Vãelka Mája, Lady Carneval

a mnoha dal‰ích tutovek pﬁi‰la ﬁada
také na novinky. Novinkové Party,
S ní, Podezírání, S tebou vÏdycky pﬁijde máj nebo Nic nás nezastaví jsou
evergreenové svûtové melodie s ãesk˘mi texty napsan˘mi nejãastûji
pﬁímo pro Karla Gotta.

PÛvodní televizní záznam byl pro
toto 2DVD roz‰íﬁen na celkem 45
písní, upraven a doplnûn o bonusy:
sólová vystoupení hostÛ a jeden unikátní klip na píseÀ Party.

ILLE HOLKA VE TVÝ SKŘÍNI
PRVNÍ SINGL Z PŘIPRAVOVANÉHO DEBUTU

VT 0020-2

ILLE je hlavnû zpûvaãka a skladatelka Olga Königová.
V roce 2005 se Olga pﬁidala k hudební skupinû Obﬁí
broskev, se kterou natoãila alba Potápûãi a Sever.
Bûhem práce na první z desek se seznámila s producentem Du‰anem Neuwerthem a spoleãnû s ním nahrála
sólové EP V rekvizitách (2010).
Bûhem dal‰ích let se Olga obklopila vlastní kapelou
nazvanou jednodu‰e ILLE a zaãala opût s Du‰anem Neu-

werthem pracovat na debutovém albu Ve tv˘ skﬁíni.
Jádro tvoﬁí autorské skladby doplnûné o písnû spﬁátelen˘ch autorÛ a coververze songu „LedÀáãci“ skupiny
Vypsaná Fixa. Její frontman Márdi si v písni i zazpíval.
Kromû nûj na albu hostují napﬁíklad i Lubo‰ Malina
a Lubo‰ Novotn˘ z Druhé trávy.
JedenáctipísÀové album vydá SUPRAPHON v létû 2013.
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TATA BOJS HITY & CITY aneb 25 LET
„Samozřejmě, když se kapela 25 let potácí po pódiích, tak už
nemůže doufat, že se stane nejžhavějším objevem roku. Nicméně
máme trochu výhodu v tom, že jsme začínali jako děti. Takže
můžeme zrecyklovat náš slogan, který jsme poprvé použili v roce
1998, když jsme slavili desáté výročí: Jsme nejmladší 25 let stará
kapela,“ komentuje jubileum kapely Tata Bojs Mardoša.

Foto © Salim Issa
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BlíÏící se oslavy 25 let existence
skupiny Tata Bojs z Hanspaulky
dostávají dva zásadní vrcholy.
Prvním z nich je dárek pro fanou‰ky v podobû dvojalba „hitovek
a citovek“.
Jako HITY A CITY tak vychází
kompilace nejvût‰ích singlov˘ch
hitÛ skupiny na prvém CD a naopak pro druh˘ disk Milan Cais
a Mardo‰a vybrali dal‰í dÛleÏité
skladby z celé historie Tata Bojs. Ty
jsou charakterizované jejich slovy
jako „písnû, o kter˘ch si dodnes
myslíme, Ïe to jsou hity jak bﬁitva,
ale z nûjak˘ho záhadn˘ho dÛvodu
jsme v tom zÛstali sami“.

Poprvé vyjdou na tomto albu
i nûkteré speciální singlové verze
a navíc leto‰ní novinka, „recyklovaná“
verze hitu Pû‰áci s Doubravánkem.
Jako zvlá‰tní bonus je zde dále
skladba Stra‰idelná, pÛvodnû urãená
pro album LeÏatá osmiãka, ale dokonãená aÏ letos na jaﬁe ve studiu Sono.
„Je to typ písniãky, u kter˘ nevíte,
jestli se máte bát nebo smát. Doporuãuju obojí. Shodli jsme se, Ïe urãitû
bude mít své pﬁíznivce, ale moÏná
je‰tû více odpÛrcÛ. A i ti pﬁíznivci si jí
nepustí moc ãasto. KdyÏ jsem dotoãil
„zpûv“ (dávám zámûrnû do uvozovek), lekl jsem se sám sebe,“ dodává
na konto novinky Milan Cais.

HITY A CITY mapují v˘voj Tata
Bojs od prvních záznamÛ z poãátku
devadesát˘ch let minulého století aÏ
do souãasnosti. Zastoupeno je kaÏdé
album, vãetnû prvních nahrávek
z MC debutu ·agali ‰agáli, Josef
Lada EP i Ukonãete nás…! a následného koncertního akustického alba
Nekoneãná stanice.
Dal‰í alba jiÏ patﬁí k pilíﬁÛm domácího hudebního dûní posledního
desetiletí.
Futuretro, Biorytmy, Nanoalbum,
Kluci kde ste?, Smetana a poslední
LeÏatá osmiãka mají na svém kontû
ﬁadu v˘roãních cen, bezpoãet nominací na v˘znamné domácí hudební

ceny a navíc jsou Tata Bojs drÏitelé
celkem deseti AndûlÛ – V˘roãních
cen Akademie populární hudby.
K tomu poznamenává Mardo‰a:
„DodrÏeli jsme koncepci tak, jak
jsme ji navrhli. Na kaÏdém disku je
rovná dvacítka skladeb. První
"singlov˘" disk je ﬁazen chronologicky od nejstar‰ích k nejnovûj‰ím
písniãkám. Ten druh˘, "lahÛdkov˘" také, ale v obráceném poﬁadí!
TakÏe od nejnovûj‰ích aÏ po pravûk. Tím se uzavﬁe pomysln˘ kruh
na‰í kompilace/cyklace“.
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ČESKÉ SRDCE
PRVNÍ TŘI
České srdce vydává na svátek slunovratu
21. 6. 2013 v remasterované podobě komplet
prvních tří alb. Toto 3CD kapela pokřtí
na festivalu Okoř se šťávou.

Foto © archiv
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V první polovinû 90. let byla skupina âeské srdce zásadním fenoménem
v oboru spolupráce domácích hudebníkÛ se svûtov˘mi hvûzdami world
music. Jejich písniãková v˘chodiska,
doplnûná tﬁeba bretaÀsk˘mi ãi irsk˘mi tradicionály, byla populární u nás
i na jejich zahraniãních koncertech.
Právû dvacet let od vydání asi nejdÛ-

leÏitûj‰ího alba, tedy Srdce z Avalonu, bylo impulzem k reedici první
ãásti historie dosud stále úspû‰nû
fungující kapely. „Prohraboval jsem
se ve star˘ch fotkách a to vÏdycky
vrátí trochu zpût …vzpomnûl jsem si
na ty úplné zaãátky, kdy jsme vydali
první album, které jsme kﬁtili v Lucernû, hned po na‰em prvním hraní

v Holandsku. Byla to skvûlá doba,
bol‰evik byl pryã a my jsme si vlastnû
uÏ mohli úplnû dûlat, co chceme,“
vzpomíná Michal ·enbauer, kter˘
s Pavlem Kuãerou, Karlem Holasem
a Ondﬁejem Muchou stáli na zaãátku
ãeské folkrockové cesty k pÛvodnû
anglo-sasko – skotsko-irské muzice.
Michal ·enbauer dál vzpomíná:

Foto © archiv

Michal Šenbauer

„U druhého alba Srdce z Avalonu
jsme poprvé navázali spolupráci
s legendou keltské hudby Alanem
Stivellem, se kter˘m jsme spolu
s Karlem Holasem hráli v rámci jeho
evropského turné. Nazval bych to
mystiãtûj‰ím obdobím, které se pﬁehouplo do tﬁetího alba. To obsahuje
coververze svûtov˘ch hitÛ, které
vznikaly Ïivû v období, kdy jsme vût‰inu ãasu trávili v Bretani na turné
s Alanem a obãas jsme si zahráli
i v bretaÀsk˘ch hospodách. Jsem rád,
Ïe tyto alba vycházejí dohromady.
Myslím, Ïe patﬁí k sobû, jsou to na‰e
První tﬁi,“… uzavírá svoji bilanci
·enbauer.
3CD skupiny âeské srdce s pﬁíznaãn˘m názvem První tﬁi obsahuje:
remasterovan˘ debut âeské srdce
(1991), kter˘ byl velmi nadûjn˘m
vykroãením, album Srdce z Avalonu
(1993) sv˘m zpÛsobem opus magnum
(vãetnû velmi úspû‰ného singlu Holãiãko neplaã) a CD Pohﬁebi‰tû hitÛ
(1994), jenÏ v opozici k lehce ironickému názvu je odváÏn˘m stﬁetnutím
s repertoárem U2 nebo Simple Minds.
Zajímavostí je, Ïe tato kompilace
nabízí vÛbec poprvé eponymní LP
âeské srdce ve formátu CD: aã bylo
kdysi pﬁichystáno do v˘roby, vãetnû
dvou písní navíc, nikdy nevy‰lo.
V‰em nahrávkám se dostalo aktuálního remasteringu.
Kﬁest 3CD probûhne 22. ãervna na
festivalu Okoﬁ se ‰Èávou 2013. Jde
o pﬁedznamenání podzimního vydání nového studiového alba a také
oslavy pûtadvacátého v˘roãí, které
ãeká kapelu v pﬁí‰tím roce.
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TOMMY INDIAN MOON DREAMER

Thomas Matthew Klika – zpěv, kytara
Josef Štěpánek – kytary
Petr Tichý – klávesy
Jan Lstibůrek – baskytara
Armin Effenberger – vokály, klávesy
David Landštof – bicí

Spojení alternativy, popu a folku je ve světě sice už několik let jedním z hlavních
trendů, v Česku se ale objevuje jen výjimečně. Změnit to hodlá kapela Tommy Indian,
ve které se s Čechoameričanem Thomasem Mathewem Klikou sešel výkvět české
muzikantské scény. Již 22. června vydají v digitální podobě svoje debutové album, jenž
nazvali Moon Dreamer. Bude k mání v digitálních servisech jako je iTunes,
Supraphonline nebo MusicJet.
J a k s k u p i n a To m m y I n d i a n
vznikla?
Klika: Vznikla propojením m˘ch a
Petrov˘ch písniãek s Arminovou
produkcí, Pepov˘m kytarov˘m snem
a Davidovou a Honzovou indiánskou
Ïivelností. Bylo to u totemu v Arminovû studiu. Ten totem vozíme na
koncerty s sebou. Ale váÏnû. Baví nás
to spolu. Zjistili jsme, Ïe se bájeãnû
doplÀujeme. Jsme individuality,
které se dokáÏí vzájemnû respektovat
a inspirovat, coÏ je pro nás samotné
pﬁekvapení.

Foto © Ji59 Turek

V Tommy Indian se se‰li zku‰ení
muzikanti. Jak jste se na‰li?
Tich˘: Nemuseli jsme se hledat
moc sloÏitû. Staãilo jen pouÏít ve
správn˘ ãas ta správná ãísla v na‰ich
mobilních telefonech. A jelikoÏ jsme
byli v ten moment v‰ichni naladûni
na podobnou vlnu, byla to uÏ jen
otázka dní, kdy jsme se se‰li ve studiu, o nûco pozdûji ve zku‰ebnû
a nakonec i na pódiu.
V jakém ãasovém horizontu písniãky vznikaly?
Klika: Vznikaly prÛbûÏnû od mého
dûtství aÏ po souãasnost. Nûkteré
jsou více neÏ deset let staré a poslední jsem napsal pﬁímo ve studiu.
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Co je na písniãkách z alba Moon
Dreamer nejlep‰í?
Effenberger: Nejlep‰í je jejich
opravdovost, autentiãnost. Je to
smûs indie, popu, rocku, country,
elektroniky a folku. Písniãky mají
lehkost. Thomas má jako interpret
to, co má vût‰ina zpûvákÛ, kteﬁí mû
baví. Mám na mysli tﬁeba Boba
Dylana nebo Davida Gahana z Depeche Mode. Oni i on jsou omezeni
sv˘m charakteristick˘m projevem.
Cokoliv ale zazpívají, vÏdycky to
budou oni, bude v tom jejich charakteristická melodika. Thomas je
svÛj. Do jisté míry je jako zpûvák
i melodik technicky omezen˘,
pokaÏdé je ale osobit˘. VÏdycky pro
mû byl zajímav˘, byla jen otázka
ãasu, kdy vzniknou písniãky, do kter˘ch by jeho interpretace dokonale
padla.
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Tich˘: Thomas se narodil v Americe a proÏil tam podstatnou ãást svého
Ïivota. Pﬁíbûhy, které proÏil, tvoﬁí
kostru alba. Jeho angliãtina netahá za
u‰i. To je asi základ, na kterém jsme
zaãali stavût. A v˘sledkem je Moon
Dreamer.

K. T. O. KAMARÁDI TÁBOROVÝCH OHŇŮ
JE NÁM PADE!

Zabodovali jste ve dvou svûtov˘ch
hudebních soutûÏích, v International Songwriting Competition 2013
a Unsigned Only. âeho pﬁesnû jste
v nich dosáhli?
Tich˘: Obû probíhají celosvûtovû
po internetu a mají dlouhou tradici.
V International Songwriting Competition jsme soutûÏili s písniãkou
Slow Slow Slow. Pro‰li jsme pﬁedv˘bûrem z dvaceti tisíc nahrávek z celého svûta a dostali jsme se do uÏ‰ího
v˘bûru, kde uÏ rozhodují svûtové
hudební osobnosti. Jsou mezi nimi
Jeff Beck, Tom Waits, Robert Smith,
Mark Foster, Suzanne Vega a dal‰í.
Skonãili jsme mezi patnácti vítûzn˘mi písniãkami v hlavní kategorii.
Byli jsme mezi nimi jediní z Evropy.
Je tﬁeba dodat, Ïe to pro nás není
v˘sledek, ale dal‰í motivace.

Jaké jsou ambice kapely Tommy
Indian?
Effenberger: Netlaãili jsme na to,
aby se album dostalo mezi lidi co
nejrychleji. Dali jsme mu ãas. Ten
pﬁi‰el nyní. Tommy Indian má svÛj
pﬁíbûh a urãitû i ambice. Jsme nová
kapela, která má pﬁesah do rÛzn˘ch
svûtÛ, do kter˘ch chceme vzít co
nejvût‰í poãet fanou‰kÛ. Jsme kapela, která vydává zbrusu nové debutové album a je pﬁipravená si ho
s fanou‰ky na koncertech poﬁádnû
uÏít.
Klika: Myslím si, Ïe kaÏd˘ ãlovûk,
kter˘ skládá hudbu a vystupuje, nûjaké ambice má. Podle mû by kaÏd˘
muzikant chtûl b˘t jednou tak velk˘,
jako jsou Beatles nebo U2. Pﬁiznávám, Ïe jsem cílevûdom˘ a chtûl
bych s touhle kapelou dosáhnout co
nejvíc.
Jak vznikl název Tommy Indian?
Klika: Petr nás jednoho dne pojmenoval Tommy Indian, protoÏe v‰ichni touÏíme po svobodû a nekonãících
hudebních prériích. Fascinovaly nás
také westernové pﬁíbûhy a filmy.
Tich˘: No, a Tommy je mal˘ Thomas – indián.
Co ten název reprezentuje?
Klika: Malého odváÏného kluka,
kter˘ vûﬁí, Ïe dokáÏe cokoliv. Indiánská ãelenka symbolizuje velikost
svûta. âelenka a hudba je pro nûho
i pro mû svoboda a nejsilnûj‰í
zbraÀ.

Foto © Karel Neuman

Franti‰ek Hacker a Vladislav
Morava spolu hráli uÏ od roku
1961, o dva roky pozdûji k sobû pﬁibrali Franti‰ka Turka – a byli tﬁi.
Vystupovali pod názvem „Hacker,
Morava, Turek“, na Ïádném oficiálním názvu se totiÏ nemohli shodnout. Jednou ale, kdyÏ ‰li zase na
nûjaké vystoupení, jim poﬁadatel
ﬁekl, Ïe jako trvale hrající kapela by
mûli mít název. Jejich kamarád
a tramp Jarda Krejãí, tehdej‰í ‰erif
spoleãenství K.T.O., povídá: „Tak
se jmenujte K.T.O., kdyÏ jste na‰i.“
A rázem mûli jméno K.T.O., tedy
Kamarádi táborov˘ch ohÀÛ. Franta
(Hacker) a Vláìa (Morava) hráli na
kytary a zpívali, Franta (Turek) hrál
na ukubanjo, které mu podle jeho
vlastního návrhu postavil Pﬁemysl
·pidlen, houslov˘ mistr svûtového
formátu. Franta byl hvûzda, hrál na
banjo po „formbyovsku“ a mûl neuvûﬁiteln˘ styl. Jejich muzika tak
dostala jin˘, nov˘ „‰mak“.
Od konce roku 1969 hraje skupina
ve vût‰ím nástrojovém a vokálním

Foto © archiv Františka Hackera

Thomasi, autorem textÛ jsi ty.
O ãem jsou?
Klika: Je to mÛj pﬁíbûh o tom, jak
jsem se pﬁestûhoval ze Spojen˘ch
státÛ, kde jsem se narodil, do âeské
republiky. Zpívám také o tom, jak
jsem se musel adaptovat, jak jsem
musel s nûkter˘mi vûcmi bojovat,
zvykat si na nû. Je to ale i o tom, Ïe se
mi po nûkter˘ch lidech v Americe
st˘ská. Písniãky na Moon Dreamer
mají chronologickou návaznost. Je to
koncepãní album sloÏené z autobiografick˘ch prvkÛ. I v minulosti jsem
se vÏdy snaÏil drÏet nûjakého základního tématu, coÏ, myslím, budu dûlat
i nadále.

Kultovní trampská kapela oslavuje jubileum vzniku vydáním 2CD…
18. září pokračují oslavy slavnostní koncertem v Lucerně s mnoha hosty.

obsazení, kdyÏ ode‰el banjista Turek,
ale sestavu doplnili hned tﬁi hudebníci od MustangÛ – Zdenûk Skarlandt,
Petr Tﬁebick˘ a Václav Vébr. Karel
Vlach, kapelník slavného bigbandového orchestru, ﬁíkal: „Jdu si poslechnout hadráãky“. Mûl jejich vokály
moc rád, ale utahoval si z nich, Ïe
nemají na jevi‰ti poﬁádné ‰aty. Poãátkem sedmdesát˘ch let natoãili K. T. O.
s pÛvodním hostem Fery Friedrichem
dvû LP desky. Americká ambasáda je
poslala do Nashville, TN, USA., a co
se nestalo: K.T.O. dostali pozvání na
svûtov˘ country festival! V roce 1972
se pak v Riegerov˘ch sadech konal
koncert a potlach pro 1500 trampÛ,
objevil se tam i Waldemar Matu‰ka.
Oslovil Frantu jako kapelníka K. T. O.,
jestli by se nemohli spojit. Plácli si na
to a od té doby s nimi zpívala i Olina
(Olga Blechová-Matu‰ková). Walda se
rozhodl pro spoleãné úãinkování, pﬁestoÏe skupina K. T. O. mûla v dobû
normalizace zákaz pÛsobení v âs. televizi i v âs. rozhlasu a nebyla prezentována v novinách a ãasopisech.

V roce 1974 pﬁi‰el do kapely
bubeník Miloslav ÎiÏka. V létech
1975, 1978, 1980 a 1983 se pak
zúãastnili country festivalÛ v USA.
Byla to podivná situace: do ciziny
sice smûli, ale v âechách se o nich
vÛbec nemluvilo. Poslední v˘jezd
do Ameriky v roce1983 uÏ byl bez
Vládi Moravy, kter˘ o dva roky dﬁíve
ode‰el z republiky. Po emigraci Waldemara a Oliny v roce 1986 nastala
tûÏká doba zákazÛ a odmítání sdûlovacími prostﬁedky a poﬁadateli.
To mûlo samozﬁejmû také dopad
ekonomick˘ a v‰e se promítlo i do
osobních vztahÛ. Ale to by nebyli
kovbojové z K. T. O., aby se nepokusili prostﬁílet se dál. Koncem roku
1986 do kapely pﬁibrali Miloslava
Tottera, hrajícího na foukací harmoniku a Danu Hackerovou, zpûvaãku,
která (s mateﬁskou pauzou od roku
1992 do roku 2007) s nimi zpívá
stále. V roce 2006 ode‰el M. Totter,
ãtyﬁi roky nato se objevil kapelov˘
benjamínek, foukaãkáﬁ a zpûvák
Jean Valajanis: a tak hrají dodnes!
2CD „K.T.O. JE NÁM, PADE!“
obsahuje celkem 52 písniãek
z období let 1969 aÏ 1992.
Skupina K.T.O. oslaví pÛl století
ãinnosti slavnostním koncertem
v praÏské Lucernû 18. záﬁí 2013.
Blahopﬁát pﬁijde mnoho hostÛ
i zakládající ãlen Vladislav Morava,
ãi Olga Matu‰ková se synem.
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LEONA MACHÁLKOVÁ ZA VŠECHNO SE PLATÍ
ne spolupráci. Vy‰lo to a Petr nepromarnil svoji ‰anci.

Leona Machálková patří už
po léta k oblíbeným
českým zpěvačkám.
Většina z nás si ji asi spojí
s muzikálem, počet
inscenací, ve kterých
účinkovala a účinkuje, je
opravdu úctyhodný. Není
to ovšem jen muzikál, kde
Leona exceluje; doma je
prakticky ve všech
hudebních žánrech od
jazzu po popík.

A nadûjeme se nûjakého dal‰ího
va‰eho úãinkování v TV ãi filmu?
Momentálnû se pﬁipravuji na nûkolik velmi pûkn˘ch a dá se ﬁíci i prestiÏních televizních pﬁíleÏitostí, které
mû je‰tû do léta ãekají. Budou to vÏdy
Ïivá vystoupení s vynikajícími
orchestry, jako jsou Big Band Felixe
Slováãka ãi Boom Band! Jirky Dvoﬁáka. Mí fanou‰ci se mohou tû‰it na záznam narozeninového koncertu Felixe
Slováãka z Lucerny, na koncert Královny popu z Hudebního divadla
v Karlínû ãi na mé vystoupení s Boom
Bandem! v pﬁímém pﬁenosu ze Zlaté
hokejky v Karlov˘ch Varech.

V Supraphonu právû vychází CD
Leona Machálková: Nejvût‰í hity,
které zmínûné oblasti mapuje. Rozhodnû tedy je co poslouchat…

Asi nebylo jednoduché vybrat
z mnoÏství vydan˘ch desek repertoár na jedno CD; pomáhal vám v tom
nûkdo?
Pﬁi v˘bûru jsem komunikovala
s Michalem Mákou z vydavatelství
Supraphon, se kter˘m spolupracuji
léta, a dá se s urãitostí tvrdit, Ïe jsme
na spoleãné vlnû. Máme shodné
názory, tudíÏ k finálnímu v˘bûru
jsme dospûli hladce.

K va‰emu aktuálnímu albovému
v˘bûru: v ãem se li‰í od pﬁedchozí
bestovky z roku 2009?
V podstatû se opírá o v‰echny hitové singly, písniãky z muzikálÛ, ve
kter˘ch jsem úãinkovala, pﬁichází
ale také s písniãkami, které na
posledním v˘bûru nebyly, napﬁíklad
Láska má Ïije dál, kterou mi do pﬁedstavení Jack Rozparovaã napsali
Va‰o Patejdl s Eduardem Kreãmarem. A také se na CD objevuje moje
novinka Mûj mû rád…

Foto © Iva Haj

… a taky tu je písniãka Den, kdy se
vrátí láska k nám. To byl obrovsk˘
hit pﬁedev‰ím v dobû vysílání seriálu Poji‰Èovna ·tûstí; jak jste tuhle
popularitu vnímala a co to s vámi
dûlalo?
Písniãka se mi líbila na první
poslech a to je vÏdycky dobrá zpráva.
V její úspûch doufali nejen autoﬁi
hudby – dvojice ORM –, ale také reÏisér seriálu pan Jiﬁí Adamec, kter˘
hodnû „potrápil“ textaﬁe ZdeÀka
Rytíﬁe. Zdenûk dûlal nové a nové
korekce textu, aÏ to bylo „ono“. Domnívám se, Ïe i mnû s Petrem Koláﬁem
písniãka sedla, nazpívali jsme ji
s chutí a koneckoncÛ si ji s chutí rádi

V jaké fázi pﬁíprav je va‰e nové
album?
Nové album je ve fázi vzniku
nov˘ch písniãek, psaní aranÏí, diskusí o textech. Vzniká plynule, Ïádn˘
kvapík.

zazpíváme kdykoli máme pﬁíleÏitost.
Doufám, Ïe sláva písniãky i seriálu
s m˘m charakterem nic neudûlala.

ﬁíká, ﬁetûz je tak siln˘, jak je siln˘
jeho nejslab‰í ãlánek, a ná‰ ﬁetûz je
z vyrovnan˘ch ãlánkÛ.

Tahle píseÀ je skuteãnû skvostná
s právem na samostatn˘ netelevizní
Ïivot; myslíte si to taky? Co v‰echno
v ní, podle vás, je?
V˘jimeãná je v konstelaci v‰ech,
prostû nám to sedlo a seplo. Jak se

Jak je Petr Koláﬁ jako pûveck˘
partner?
Petr je vynikající zpûvák. Jeho kvality jsem zaznamenala dávno a upozornila jsem na nûj Karla Svobodu,
do kterého jsem huãela, aÈ mu nabíd-
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DVĚ OTÁZKY PRO TOMÁŠE HANÁKA
Tomáš Hanák načetl knihu Petra Šabacha Máslem Dolů, kterou
na CD nyní vydává Supraphon.

Foto © Martin Kubica

Tomá‰i, co se vám líbí na poetice knih Petra ·abacha?
Normálnost. Prachobyãejnost prostﬁedí, postav i jejich jazyka. Tragikomiãnost, nebo
spí‰ komitragiãnost pﬁíbûhÛ, po kter˘ch se mi st˘ská, protoÏe mû osobnû Ïivot zavál –
nebo jsem se nechal zavát? – do umûl˘ch, mediálních svûtÛ. âtu, skvûle se bavím…
a jsem krapet smutn˘.
Jaká byla spolupráce s Petrem ·abachem pﬁi nahrávání audioknihy?
S úlevou jsem se pﬁesvûdãil, Ïe Petr je takov˘, jako
jeho kníÏky. Je slavn˘, ale drÏí se „daleko od jeãícího
davu". Bûhem natáãení jsem Ïádával o cigaretovou pauziãku ãastûji, neÏ by má nikotinová závislost vyÏadovala – samozﬁejmû proto, abych sly‰el dal‰í Petrovy historky a vzpomínky. S jakou – aÏ masochistickou – rozko‰í
uÏívá zprofanovan˘ch slov ãi slovních spojení! Nu,
bylo mi ctí… PetrÛv zdar!
SU 6177-2
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LIBOR PEŠEK THE GOLD COLLECTION

Dirigent, který šíří slávu české hudby daleko za hranice naší země, právě slaví osmdesátku.
Žák Václava Smetáčka a Václava Neumanna začínal s jazzem a poté během své (stále nekončící) kariéry
prošel mnoha komorními i symfonickými tělesy (Komorní harmonie, Sebastian orchestr, Česká filharmonie,
Slovenská filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,
Královská filharmonie Liverpool, Český národní symfonický orchestr).
K narozeninám v˘znamného dirigenta vydává Supraphon pod
názvem The Gold Collection více neÏ
pûtihodinov˘ v˘bûr z jeho nahrávek.
Jak jste pﬁijal my‰lenku dramaturgie Supraphonu, Ïe k va‰emu jubileu vydá v˘bûr v kompletu 4 CD!
Velmi mû to zaskoãilo a souãasnû
dojalo. Nikdy jsem neãekal, Ïe se
nûco takového pﬁihodí. S tou my‰lenkou pﬁi‰el sám Supraphon. Tenhle komplet mû moc tû‰í, obzvlá‰tû
proto, Ïe pokr˘vá nejkrásnûj‰í období
mého nahrávání. TakÏe opakuji:
velká radost!
Kompilace obsahuje nahrávky
z let 1981 – 1989; pak, jako ‰éfdirigent v Liverpoolu, jste uÏ asi nahrával pro zahraniãní firmy…
Je to tak, od pﬁelomu 80. a 90. let,
jsem v Liverpoolu hodnû nahrával
pro jiné firmy, se kter˘mi mûla liverpoolská filharmonie smlouvu. Uvedené supraphonské období pro mne
ale bylo bájeãnou dobou. Byl jsem
tehdy druh˘m dirigentem âeské filharmonie, pﬁiãemÏ její ‰éf Václav
Neumann byl ohromnû velkorys˘
ãlovûk: dával mi pﬁíleÏitosti k nastudování velk˘ch kompozic, napﬁíklad Sukov˘ch symfonick˘ch skladeb. TakÏe tohle necelé desetiletí
pro mû bylo opravdu velmi ‰Èastn˘m obdobím.

ZároveÀ ‰lo tehdy o jedny z prvních nahrávek poﬁizovan˘ch u nás
na digitál; uvûdomoval jste si to
a pﬁizpÛsoboval jste nové technologii zpÛsob nahrávání?
Ano. Ten pﬁechod byl opravdu
zvlá‰tní. NeÏ jsme si zvykli na nov˘
zvuk, pﬁipadal nám tak trochu cizí,
trochu… jak bych to ﬁekl? … neznám˘. Ale mûlo to jednu ohromnou
v˘hodu: cel˘ repertoár se toãil
znova! Kdy se vám to stane?
Vzpomínáte si na svoji první
nahrávku pro Supraphon?
To víte, Ïe si na ni vzpomínám!
Bylo to v roce 1961 ve studiu Domovina, toãila se deska s Mozartovou
velkou serenádou B dur pro dechové
nástroje a kontrabas. Byl to pro mû
obrovsk˘ záÏitek.
Cel˘m va‰ím jubilejním ãtyﬁcédéãkem prolíná hudba Josefa Suka.
âím je pro vás tenhle skladatel?
Josef Suk je centrálním bodem
zájmu m˘ch posledních desetiletí.
Dopracoval jsem se k tomu, Ïe jsem
mûl moÏnost jeho velká díla dirigovat; to se kaÏdému nepo‰tûstí. Musíte mít orchestr, kter˘ je technicky
schopn˘ taková díla hrát, a sám
musíte umût takové kompozice
správnû pojednat. Ty skladby jsou
velké, sloÏité a nádherné; tak abyste
nûco nepokazil.

Bûhem svého jedenáctiletého
pÛsobení v Liverpoolu jste hodnû
propagoval ãeskou hudbu; sly‰eli na
ni Britové?
Ano, a Ïádali ode mne dal‰í a dal‰í
ãeské skladby. SukÛv Asrael, kter˘m
jsem tam své pÛsobení zahájil, je
naprosto uchvátil, a chtûli sly‰et od
tohoto skladatele prakticky v‰echno.
Taky jsme tam nahráli v‰echny jeho
velké symfonie, ale oni chtûli dal‰í od
jin˘ch komponistÛ, tak jsme hráli
Nováka, Janáãka, MartinÛ… Zájem
o ãeskou hudbu tam byl obrovsk˘, ani
jsem to takhle nemûl v plánu – to se
prostû pﬁihodilo.
Z rukou královny AlÏbûty II. jste
obdrÏel ¤ád Britského impéria. Co
to pro vás znamená?
Je to zvlá‰tní. Nikdy jsem neãekal,
Ïe by se nûco takového mohlo pﬁihodit, a kdyÏ se to stalo, byl jsem z toho
docela… ztrémovan˘. Myslím z toho
pﬁedávání, protoÏe na tyhle vûci
nejsem stavûn˘. Ale musím vám ﬁíct,
Ïe mû to hﬁeje; lhal bych, kdybych
tvrdil, Ïe mi to je jedno.
A taky jste dostal vysok˘ ãesk˘
ﬁád. Dá se ﬁíct, které ze jmenovan˘ch vyznamenání je pro vás víc?
Obojí je pro mû nejvíc. Tu ãeskou
medaili mi udûlil Václav Havel, nejlep‰í prezident, kterého jsme mûli, se kter˘m jsem se navíc od mládí kamarádil.

Bûhem koncertu k va‰im narozeninám v rámci festivalu Prague
Proms pﬁevezmete Diamantovou
desku za 635 000 prodan˘ch zvukov˘ch nosiãÛ – a to se t˘ká jenom
Supraphonu, jde tedy jen o v˘sek
va‰í nahrávací ãinnosti!
Tohle ãíslo jsem se dozvûdûl teprve
nedávno – a pﬁiznám se, byl jsem
z nûj zaraÏen˘. Já na tyhle vûci opravdu nemyslím, a kdyÏ se pﬁihodí, jsem
z nich zaskoãen˘. AÈ se to t˘ká v‰elijak˘ch ﬁádÛ a vyznamenání, o kter˘ch uÏ jsme mluvili, nebo Diamantové desky za takové mnoÏství prodan˘ch nosiãÛ. Ale bude to hezké –
na ten veãer se tû‰ím. A dûlá mi to
radost.
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LUBOMÍR BRABEC 60
Kytarový virtuóz Lubomír Brabec u příležitosti kulatého životního jubilea
převzal Diamantovou desku Supraphonu.
Jako interpret Supraphonu jste
prodal skoro pÛl miliónu nosiãÛ; co
tomu ãíslu ﬁíkáte?
Jsem na to patﬁiãnû hrd˘ a py‰n˘!
Málokomu se to ve váÏné hudbû
povede. Pro Supraphon jsem natoãil
pﬁesnû tisíc pût set ‰edesát minut
hudby. KdyÏ si uvûdomíte, Ïe jsem
natáãel také pro jiné spoleãnosti, tak
celkov˘ poãet prodan˘ch CD je urãitû hodnû, hodnû pﬁes pÛl milionu.
Jak si obecnû u nás stojí prodej
klasiky?
Myslím, Ïe klasika je hodnota,
která se bude prodávat poﬁád. Je
dÛleÏité si uvûdomit, Ïe klasické CD
vydrÏí na trhu desítky let a stále je
objevují noví a noví posluchaãi. Není
to jako u pop music, kdy se hit musí
prodat v prvním roce a pak po nûm
uÏ vût‰inou ani pes ne‰tûkne.
Asi záleÏí i na tom, co CD obsahuje a jak je zabaleno…
Mám pocit, Ïe nastala doba, kdy
posluchaãi chtûjí a nadále budou
chtít co nejzávaÏnûj‰í komplexní
nahrávky nejnároãnûj‰ího repertoáru. Autorská CD obsahující jen
jedno téma pro sólov˘ nástroj ãi
nástrojové sdruÏení. Pro klasické CD
bude velmi atraktivní luxusní pﬁebal
s dokonal˘m a obsáhl˘m bookletem.

Jakou budoucnost má, podle vás,
internetov˘ prodej hudby a pﬁedev‰ím klasiky?
Je skvûlé, Ïe Supraphon zﬁídil
on-line servis Supraphonline. Internet umoÏÀuje posluchaãÛm, pﬁedev‰ím tûm mlad‰ím, dostat se ke star‰ím nahrávkám, které jsou jiÏ na CD
vyprodány, jejich nové reedice by
nebyly ekonomické, anebo se na nû
prostû jen tak zapomnûlo. Tím se
samozﬁejmû zv˘‰í prodej a vyuÏití
snímku. Na internetu mohou b˘t
nahrávky váÏné hudby po léta, protoÏe stárnou jen pomalu, a kdyÏ uÏ jsou
doopravdy staré, tak zaãnou b˘t opût
zajímavé. Podívejme se jen na nahrávky Emmy Destinnové nebo Vá‰i Pﬁíhody! Nemyslím si v‰ak, Ïe by klasické
CD vyhynulo. Najde si vÏdy dostatek
kupujících, kteﬁí chtûjí mít album
v krásném obalu ve své knihovnû.
Které své desky si váÏíte nejvíc?
Nemám svého favorita. Myslím
v‰ak, Ïe nûkteré desky se mnû doopravdy povedly. Napﬁíklad Vivaldiho
Koncerty pro sólovou kytaru. Stejnû

Foto © Martin Kubica

A zpátky k zájmu posluchaãÛ,
tûch, kteﬁí si klasická cédeãka kupují; jak si v tomto ohledu stojíme?
Dobﬁe, u nás to vÛbec není ‰patné!
Klasiku ve svûtû poslouchají ti vzdûlanûj‰í, tak deset procent populace.
U nás je to víc neÏ patnáct! Buì
máme vy‰‰í procento vzdûlanûj‰í
populace, nebo je u nás klasika
populárnûj‰í.
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tak Barokní kytarové koncerty, nebo
album s Vivaldiho multikoncerty
(Brabec – Stivín – Hudeãek – Demétherová – Bárta a dal‰í s PraÏsk˘m
komorním orchestrem a dirigentem
Gaetano Delogu). Ke v‰em tûmto deskám jsem dûlal já sám úpravy a realizace orchestrálního doprovodu
i sólov˘ch partÛ. Nic jsem v‰ak neupravoval ve velmi zdaﬁilé nahrávce
slavného Concierta de Aranjuez, na
jejímÏ základû jsem byl pozván rodi-

nou skladatele, abych tuto skladbu
provedl ve ·panûlsku pﬁi stém v˘roãí narození autora Joaquína Rodriga.
A va‰e koncertní a festivalové
plány?
Mám své dva koncertní cykly, na
kter˘ch mi doopravdy záleÏí. Jeden
je v Praze ve ·panûlské synagoze
a druh˘ v Plzni v Náv‰tûvnickém
centru PlzeÀského Prazdroje. Ten
praÏsk˘ letos vstupuje do ãtrnáctého

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

roãníku a ten plzeÀsk˘ do osmého.
V obou jsem jak˘msi hostitelem, kdy
si spoleãnû zahraji s tûmi nejrenomovanûj‰ími umûlci. Letos to budou
napﬁíklad paní Gabriela BeÀaãková,
Collegium âesk˘ch FilharmonikÛ,
Jaroslav TÛma a jazzman Lubo‰
Andr‰t. V poslední dobû stále ãastûji
zvu i mladé nadûjné interprety napﬁíklad Ivana Vokáãe, Jana Mráãka nebo
jiné laureáty v˘znamn˘ch soutûÏí.
Mám pocit, Ïe je mlad˘m tﬁeba pomoci.

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

