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JAN WERICH & JANA WERICHOVÁ
TÁTO, POVÍDEJ!
DÍKY NEČEKANÝM ARCHIVNÍM NÁLEZŮM SE LEGENDÁRNÍ ROZHOVORY JANA WERICHA
S JEHO DCEROU VRACÍ K POSLUCHAČŮM V NETUŠENÉ DEVÍTIHODINOVÉ DÉLCE. V POLOVINĚ KVĚTNA
CENNOU NAHRÁVKU VYDAL NA 8 CD SUPRAPHON.
V létû roku 1969 navrhl rozhlasov˘
reÏisér Jiﬁí Melí‰ek, pracující ve dvojici s Vladimírem Rohlenou, Ïe nahraje
pro âeskoslovensk˘ rozhlas memoáry
Jana Wericha. Bylo to v dobû jiÏ poãínající normalizace, která v‰ak je‰tû
neudeﬁila plnou silou, takÏe bylo
moÏné v záﬁí téhoÏ roku postupnû,
kaÏdou sobotu, Werichovo svobodné
vyprávûní, vzpomínky a úvahy vysílat. PÛlhodiny, ve kter˘ch si spolu
vyprávûjí Jan Werich s dcerou Janou,
byly nazvány Táto, povídej! Staly se
nesoumûﬁiteln˘m fenoménem, cel˘
národ tehdy naslouchal dosud neznám˘m vzpomínkám tohoto umûlce.
Vzpomínky Jana Wericha mají dvû
roviny: chronologické ﬁazení událostí, pﬁíbûhÛ a konstatování, v rovinû

druhé pak nespoutané odboãky neãekan˘ch asociací, jiskﬁení nápadÛ
a humorn˘ch míst. Úkolem dcery
Jany bylo nejen glosovat otcovo
vyprávûní, ale drÏet tok jeho vzpomínek v pﬁedem dohodnutém celku.
„Z devíti hodin záznamu vy‰el poãátkem sedmdesát˘ch let mal˘, osmdesátiminutov˘ sestﬁih na 2 LP Pantonu, kter˘ byl po celá desetiletí jedinou zprávou o legendárním poﬁadu.
Nyní vyjde cel˘, nesestﬁíhan˘ záznam
v kompletu 8 CD. âerpá z archivu
âeského rozhlasu, Supraphonu a Jiﬁího Melí‰ka, obsahuje také hodinu
vyprávûní, vydaného v roce 2000
nakladatelstvím Lotos. Navíc se
podaﬁilo vyhledat i rozhovory dosud
nikdy nezveﬁejnûné. Usly‰íme tedy

konkrétní, velmi podrobné vzpomínky na poãátky, aktéry a jednotlivé hry
Osvobozeného divadla. DÛleÏité
a nesmírnû zábavné je dále vyprávûní
o hovadismu, smûru vyznávaném
nejenom protagonisty divadla, ale
i ﬁadou jejich pﬁátel a znám˘ch. Z nûj
pak plynou gejzíry humorn˘ch pﬁíbûhÛ, nazvan˘ch v 8 CD kompletu
napﬁíklad Koktav˘ telegram, Kapesník, Kanon, Vítej nám, otãe vlasti,
a Hovadnej Tonda. Werichovy vzpomínky vrcholí emigrací a Ïivotem
v USA ve ãtyﬁicát˘ch letech, kdy se ke
slovu dostává v˘raznûji i Jana. Táto,
povídej! je zdrojem informací o celé
první polovinû minulého století
v ãeské, ale i francouzské a americké
kultuﬁe, doplnûné nesmírnû cenn˘mi

postﬁehy,“ upﬁesÀuje producentka
edice mluveného slova vydavatelství
Supraphon Naìa Dvorská.
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DIVOKEJ BILL JE TO POŘÁDNÁ JÍZDA!

Oslavy patnáctiletého v˘roãí kapely Divokej Bill jiÏ jedou naplno.
Novinkové album „15“, které vy‰lo pﬁed mûsícem, sklízí vysoké hodnocení u kritikÛ a díky zájmu fanou‰kÛ dobylo v‰echny prodejní hitparády. Jednotlivé koncerty turné uÏ bûÏí od 11. kvûtna pﬁesnû podle plánu.
„Moc si váÏíme v‰ech pozvání na letní festivaly, ale letos jsme se rozhodli soustﬁedit jen na na‰e samostatné koncerty. Chceme nové skladby
z alba pﬁedstavit v plné parádû a uÏít si po ãase show kompletnû v na‰í
reÏii“, vysvûtluje frontman Va‰ek Bláha. O skvûl˘ zvuk se stará Pavel
Karlík, kter˘ také kapele poslední album „15“ produkoval. Kromû pﬁipraven˘ch projekcí se fandové mÛÏou tû‰it i na on-line zábûry z daného
koncertu: „Na podiu je rozestavûno 10 kamer, které snímají na pûti LED
obrazovkách detailní zábûry z dûní na podiu. Diváci tak i z dálky vidí
to, co se nedá spatﬁit ani z prvních ﬁad,“ uvádí ke koncertÛm dal‰í ze
ãlenÛ skupiny Adam Karlík. Na programu jsou jak osvûdãené hity, tak
témûﬁ v‰echny novinky z ãerstvého alba „15“, které je zároveÀ na kaÏdém z koncertÛ pokﬁtûno. „Vybrali
jsme místa, která se nám za dobu
hraní líbila, a cítíme se tam pﬁíjemnû. Nûkde naopak ale zahrajeme
úplnû poprvé. V kaÏdém pﬁípadû si
to v‰ude uÏíváme a se v‰emi
fanou‰ky spoleãnû oslavujeme na‰e
jubileum. Je to poﬁádná jízda, uÏ je
nám patnáct, takÏe koneãnû
nejsme pod zákonem!” zve na nadcházející koncerty turné kapela.
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AKTUÁLNÍ TERMÍNY Z TURNÉ „15“
17. května – Litvínov / Areál Loučky
18. května – Ostrov u Karlových Varů / Zámecký park
25. května – Hlinsko / Amfiteátr Rychtář
31. května – Hradec nad Moravicí / U hotelu Belária
01. června – Brno / Areál Riviera (BVV)
05. června – Praha / Žluté lázně
07. června – Rožnov pod Radhoštěm / Koupaliště
08. června – Olomouc / Korunní Pevnůstka
14. června – Ostrava / Pod vysokou pecí
15. června – Břeclav / Areál pod Zámkem
21. června – Vlašim / Zámecký park
22. června – České Budějovice / Výstaviště
28. června – Liberec / Parkoviště Tipsport arény
29. června – Plzeň / Open air Plaza
Více informací najdete internetových stránkách www.divokejbill.cz
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VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
TOMU, KDO NÁS MÁ RÁD
Vydavatelství Supraphon pﬁichází s reedicí
jednoho z nejlep‰ích alb Václava Neckáﬁe
nazvané Tomu, kdo nás má rád, a to vãetnû
‰esti bonusÛ tak, jak je v roce 2001 pﬁipravil
Karel Knechtl. Nahrávka poprvé vy‰la v roce
1974 jako první studiové album zpûváka se
skupinou Bacily a patﬁí k nejoblíbenûj‰ím
Neckáﬁov˘m deskám v diskografii. Kritik
Franti‰ek Horáãek o ní v tehdej‰ím vydání
hudebního ãasopisu Melodie napsal: „…mnohokrát jsem na rÛzn˘ch místech tohoto alba
kroutil hlavou: tﬁeba nad tím, jak Petﬁina
dokáÏe ‰ikovnû vyuÏít zprofanované, témûﬁ
’vinárenské’ smyãce, nad tím, jak dûtsk˘ chór
nepûje obvykl˘m stylem akademicky artikulujícího dûtského sboru, ale kupodivu pﬁirozenû jako hejno opravdick˘ch dûtí (Pojì si
s námi hrát), nad originálním obalem Pavla
Jasanského a dál a dál. Je to zkrátka album,
které mi udûlalo velikou radost a pﬁesvûdãilo
mne, Ïe kvalitní a pÛvodní ãeská písniãka
nevymﬁela…“
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LEONA MACHÁLKOVÁ
NEJVĚTŠÍ HITY
S BONUSEM
Leona Machálková vydá album sv˘ch nejvût‰ích hitÛ, které kompletnû
zmapuje její dosavadní úspû‰nou kariéru. Základem jsou hity z bestsellerÛ FILM & MUZIKÁL I. a II. (1998 a 1999) produkovan˘ch Karlem Svobodou, stejnû jako z úspû‰ného alba BLÍZKÁ SETKÁNÍ (2001). Ve v˘bûru se
nezapomnûlo ani na písnû z CD LEONA (1996), na kterém se v˘raznou
mûrou autorsky a producentsky podílel Roman Hol˘. Muzikálová kariéra
Leony Machálkové je ve v˘bûru písní zastoupena pﬁedev‰ím z pﬁedstavení Dracula, Monte Cristo a Jack Rozparovaã. Jako bonus je leto‰ní novinka „Mûj mû rád“ z pﬁipravovaného alba. K tomu Leona ﬁíká: „Mám radost
z kaÏdé nové písniãky, o které jsem pﬁesvûdãená, Ïe je nápaditá, má
atmosféru a v tom nejlep‰ím slova
smyslu jde pod kÛÏi. „Mûj mû rád"
je písniãka, kterou si mnozí zapamatují na první ãi druh˘ poslech; je
pozitivní, melodická a jak já ﬁíkám
„holãiãí"… jako ochutnávku z chystaného nového alba ji zaﬁadil Supraphon na mé nové v˘bûrové album,
které pod názvem Nejvût‰í hity
vyjde uÏ zaãátkem ãervna. Nové
album pﬁipravuji k vydání aÏ na
podzim“.
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LUBOŠ ANDRŠT
ONE MAN BLUES
Kytarista, skladatel a aranÏér a pedagog Lubo‰ Andr‰t oslaví 26. ãervence
pûta‰edesátku. Supraphon nyní vydává bilanãní album pﬁíhodnû nazvané
One Man Blues. Jde o Andr‰tÛv osobní v˘bûr z nahrávek z let 1994 aÏ 2007.
Hraní Lubo‰e Andr‰ta v rockové, fusion nebo jazzové podobû je zmapováno
na desítkách alb, tato nová kompilace pﬁiná‰í speciální pohled na hudební
Ïánr, ke kterému se opakovanû vrátil. Bookletov˘ rozhovor s Ondﬁejem Bezrem je pﬁesnû zasazen˘ do repertoáru CD. Proã právû blues, odkud a od koho
se ho uãil, koho má nejradûji a proã nejsou prsty pro kytaristu to nejdÛleÏitûj‰í. Tady se také dozvíte, jak se Lubo‰ seznámil se skvûl˘mi zpûváky Peterem
Lipou, Ronnym Gvayem, Ramblin’ Rexem a Reesie Davisovou, ti v‰ichni jsou
na albu ke sly‰ení.
Vedle standardu I’ Got My Mojo Working pﬁiná‰í kompilace pﬁedev‰ím
skladby, kde je Andr‰t autorem ãi spoluautorem. Licenãní spolupráce s âesk˘m rozhlasem a firmami Best I. A. a Fontána dala ‰anci na sestavu nahrávek
slavn˘ch (v ãele s legendárním Blues o neistom návrate), i nezaslouÏenû ménû znám˘ch, neboÈ z alb dlouho mimo pulty ãi
u nás nikdy neobchodovan˘ch. Good Time
Boogie, Rockin’ Blues, Blues Time, Shuffle
One’s Feet nebo No More Excuses doplÀují tﬁi bonusy. Fusion oslava Ráno a Coreova
Spain pro tﬁi kytary jsou skvûlé instrumentální jízdy, závûreãné One Man Blues pak
pﬁipomínka faktu, Ïe k silnému záÏitku
staãí i jeden muÏ a jeden nástroj.
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TOMÁŠ HANÁK NAČETL KNIHU
PETRA ŠABACHA
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Petr ·abach ãerpá námûty ze Ïivota
svého, sv˘ch pﬁátel a kombinuje je do
pﬁíbûhÛ s pﬁirozen˘mi pointami zpÛsobem neobyãejnû vûrohodn˘m, jenÏ
má navíc dar oslovovat v‰echny generace. Velkou oblibu získal pak zvlá‰tû
u mlad˘ch lidí. K tomu jistû pﬁispûly
i filmy, které vznikly na základû ·abachov˘ch knih (·akalí léta, Pelí‰ky,
Pupendo, U mû dobr˘, Obãansk˘ prÛkaz), ale zároveÀ mimoﬁádnû lidsk˘,
sdûln˘ a bezprostﬁední styl autorova
vyprávûní. Vy‰ly mu úspû‰né tituly
Babiãky, Hovno hoﬁí, Jak potopit Austrálii, Opilé banány, Putování moﬁského konû, ·koda lásky, Zvlá‰tní problém Franti‰ka S.
Zatím poslední dílo, novela Máslem
dolÛ, je z v˘znamné ãásti dialogem
dvou pﬁátel Arno‰ta a EvÏena, vedeném v hospodû nazvané Ticho. Název
knihy nejen upozorÀuje na situaci,
kterou kaÏd˘ z nás zná pﬁi pádu namazaného pokrmu, ale symbolicky
pojmenovává nûkolik základních
rovin událostí knihy. Vypravûã Arno‰t
sleduje jako pozorovatel dûní, kterému
nemÛÏe zabránit, ale je schopn˘ nalézt
humor a komiku i v obyãejnosti.
V pﬁipravované audioknize je
Tomá‰ Hanák vypravûãem a zároveÀ
Arno‰tem, Petr ·abach naãetl postavu
EvÏena. TﬁebaÏe jde o zcela odli‰né
typy interpretace--u‰lechtilá dokonalost Tomá‰e Hanáka proti chraplavé
pﬁirozenosti ·abacha – urãitû si oba
získají posluchaãe vûrohodnou invencí v dialogu i v líãení groteskních
i v‰edních okamÏikÛ sv˘ch ÏivotÛ.
Audiokniha vyjde 7. ãervna ve formátu CD-mp3.
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JITKA ČECHOVÁ

BEDŘICH SMETANA BYL POETA, DRAMATIK,
TANEČNÍK, POLYFONIK I VIRTUOS!
Jitka Čechová patří mezi
nejvýraznější české klavíristy
současnosti. Působí
v úspěšném Smetanově triu,
ale zároveň nezapomíná na
svoji sólovou dráhu. Proslula
jako propagátorka
a samozřejmě i vynikající
interpretka Bedřicha
Smetany. Od října 2005
postupně nahrává jeho
klavírní dílo. V těchto dnech
vychází předposlední díl této
speciální kolekce. Náležitý
důvod pro setkání.
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Nejv˘znamnûj‰í dílo na albu pﬁedstavuje cyklus Six morceaux caractéristiques op. 1. Smetana rukopis
poslal Lisztovi, kter˘ s potû‰ením pﬁijal jeho dedikaci. Jak vnímáte tuto
skladbu?
Jedná se o první ‰estidílnou cyklickou skladbu Bedﬁicha Smetany. ·estidílnost mûl v oblibû, uplatnil ji
nejen ve vrcholném klavírním cyklu
Sny, ale také v cyklu symfonick˘ch
básní Má vlast. V tomto díle Smetana
pﬁedkládá celé spektrum kompoziãních schopností. Jednotlivé skladby
opravdu charakteristicky pﬁedstavují
Smetanu jako poetu, dramatika,
taneãníka, polyfonika i virtuosa.
Pﬁipravujete je‰tû jedno album,
které komplet nahrávek klavírního
díla Bedﬁicha Smetany uzavﬁe. Pr˘
plánujete tuto událost oslavit kon-
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·est˘ díl z cyklu nahrávek, které
mapují klavírní dílo Bedﬁicha Smetany, pﬁiná‰í skladby ze 40. let 19.
století; uvádí nás do období intenzivních hudebních studií a poãátku
skladatelovy samostatné umûlecké
dráhy. Jitko, na jakou hudbu se
mÛÏe posluchaã tû‰it?
StûÏejním dílem nahrávky je cyklus
·esti charakteristick˘ch skladeb op. 1.
Cyklus doplÀují díla ze stejného období. Na albu dokonãuji rozsáhlou ﬁadu
Lístky do památníku, které jsou souãástí Smetanovy tvorby ve v‰ech údobích. Ve svûtové premiéﬁe je zde novû
objevená Vzpomínka na V˘mar. Virtuózní skladby jsou zastoupeny dvûma
díly: mendelssohnovsky ladûn˘m
Allegrem capricciosem a fragmentem
Caprice g moll. Poetiãnost a obdiv
k schumannovsko-chopinovské lyrice
Smetana dokazuje v Lesních citech
a dojmech, Romanci B dur, Morceau
caractéristique a Pensée fugitive.
Nahrávka je uzavﬁena dvûma pochody
z revoluãního roku 1848, kter˘ Smetana proÏíval velice intenzivnû.

certním vystoupením v Rudolfinu.
Je to tak?
Poslední album zachytí Smetanova
studia u Josefa Proksche. Tak jako ve
v‰ech pﬁípadech pﬁede‰l˘ch titulÛ
i zde bude v popﬁedí jedno stûÏejní
dílo – tentokrát rozsáhlá ãtyﬁvûtá
Sonáta g moll. Také Variace na téma
písnû „Sil jsem proso“ a pár dal‰ích
drobnûj‰ích dûl. Smetana v této etapû
napsal stovky studijních úloh a cviãil
se v polyfonii. Vznikly tak leckdy neu-

vûﬁitelnû komplikované mnohohlasé
fugy v rozliãn˘ch formách. Úãelem
této nahrávky v‰ak není zveﬁejÀování
v˘ukov˘ch cviãení, to by si urãitû ani
Smetana nepﬁál, ale chceme reprezentovat tuto tvÛrãí periodu úzk˘m v˘bûrem tûch nejlep‰ích skladeb.
Osmileté období objevování klavírního díla Bedﬁicha Smetany uzavﬁu
slavnostním koncertem k jeho 190.
v˘roãí narození. Uskuteãní se 10.
bﬁezna 2014 v Rudolfinu. V rámci
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promotion: promo@supraphon.cz; obchodní oddělení: obchod@supraphon.cz
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veãera pﬁedstavím rozliãné polohy
na‰eho národního skladatele. Zaãátky
Smetanovy tvorby bude prezentovat
Sonáta g moll a v˘bûr drobností
z opusÛ 2, 4 a 5. Druhou ãást koncertu vûnuji vrcholnému dílu. Nejprve ze
‰védského údobí virtuózní skicou
Macbeth a poté cyklem Sny z posledního desetiletí skladatelova Ïivota.
Takto dÛstojnû a symbolicky oslavíme
se Supraphonem dokonãení sedmidílného kompletu.

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

