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DIVOKEJ BILL 15
Kapela Divokej Bill slaví patnácté výročí vzniku. K narozeninám (jak sami kluci říkají, už nejsou pod zákonem)
si nadělila nové album a turné, obojí ve znamení patnáctky. Album se jmenuje prostě „15“ a turné obsáhne
patnáct koncertů na patnácti místech.
Va‰e nové album mi pﬁipadá
pomûrnû zádumãivé. Je ta zmínûná
patnáctka dÛvodem k ohlédnutí, ke
kapelovému zamy‰lení, bilanci, co
máte za sebou?
Urãitû, díváme se a bilancujeme,
co bylo, co se stalo, sumarizujeme, co
se nám povedlo a co nepovedlo. A ta
deska je tedy skuteãnû zádumãivûj‰í,
jak ﬁíkáte.
Co se vám povedlo, co ne?
Urãitû se nám toho víc povedlo,
neÏ nepovedlo. TakÏe jsme v pohodû.
Album „15“ se od tûch pﬁedcházejících li‰í i vût‰ím poãtem autorÛ
písní, neÏ u vás b˘vá zvykem!
To vzniklo pﬁirozen˘m v˘vojem.
Kluci napsali nûjaké vûci, tak jsme je
nahráli. Vlastnû to tak dûláme celá
léta: pouÏíváme to, co máme k dispozici. KdyÏ jsme teì provedli probírku
‰uplíkÛ, vylezla nám z toho tahle
sestava písní.
Nové CD pﬁichází po va‰í pomûrnû
dlouhé koncertní i nahrávací pauze;

dá se ﬁíct, Ïe ãím jste na nûj mûli víc
ãasu, tím je vypiplanûj‰í?
Asi ano. Nové album vychází ãtyﬁi
roky po pﬁede‰lém, od zaãátku roku
2012 vlastnû dûláme na téhle desce,
pilnû jsme zkou‰eli ve zku‰ebnû,
nûkteré vûci jsme hráli i na koncertech. Pomáhali nám tedy i na‰i
fanou‰ci. Poté jsme s producentem
Pavlem Karlíkem vytváﬁeli definitivní podobu alba. Pavel nás hodnû
ovlivnil, radil, dával nám zpûtnou
vazbu.
Co konkrétnû na desku vnesl?
Hlavnû to, Ïe jsme se v tom nemuseli utápût sami. Komentoval texty
i muziku. ¤íkal tﬁeba: kluci, fakt
nemusíte hrát od zaãátku do konce
v‰ichni v‰ude; ty zahraj tady, ty
támhle. A mûl pravdu. V tom nám
hodnû pomohl.
Zdálo by se, Ïe kapela, která hraje
patnáct let, uÏ ani moc nezkou‰í;
sejde se jednou za ãtvrt roku, pﬁejede repertoár, a jde koncertovat. Jak
vypadají va‰e zkou‰ky?

Cel˘ minul˘ rok jsme zkou‰eli dvakrát t˘dnû, vÏdycky tak od ‰esti,
sedmi, do desíti hodin. Zkou‰ka je
od slova zkou‰et, takÏe ne kaÏdá je
úspû‰ná; nûkolikrát se stalo, Ïe nic
nevzniklo, ale alespoÀ jsme se o to
pokusili. Víme, Ïe spousta kapel
nezkou‰í vÛbec, to se ale nás net˘ká.
Za celou dobu byl snad jen rok, kdy
jsme prakticky nezkou‰eli, ale jen
proto, Ïe jsme mûli ohromné mnoÏství koncertÛ a na zkou‰ky uÏ nebyl
ãas. Jinak zkou‰íme témûﬁ pravidelnû
a kromû toho vÏdycky jednou za rok
vyjedeme na soustﬁedûní, kde zkou‰íme je‰tû intenzivnûji.
TakÏe od desíti k pûti, jak zpíváte
v jedné z písniãek nového alba, to
s vámi nejde.
V tom je i ta patnáctiletá zku‰enost. Obãas jsme byli leniví, tak se
stalo, Ïe jsme tﬁeba nemûli z ãeho
uvaﬁit desku. KdyÏ se ale pravidelnû
scházíme, tak ná‰ repertoár, byÈ
pomalu, neustále pﬁib˘vá – a pak je
to o hodnû snaz‰í. UÏ jsme si vypûstovali urãitou disciplínu. Od desíti

k pûti to s námi nejde, ale musí se na
tom pracovat.
A je‰tû k va‰im textÛm – jsou zﬁejmû hodnû osobní, aÏ autobiografické…
Jsou úplnû nejosobnûj‰í, o vûcech,
které jsme sami proÏili. Zpívat
o nûãem jiném by ‰lo mnohem hÛﬁ,
nebylo by to opravdové. KdyÏ naopak do na‰í muziky a textÛ dáme víc
ze sebe, posluchaãi a fanou‰ci tomu
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víc vûﬁí. Pokud pí‰ete o nûãem, co
jste neproÏil, je to dost jednodu‰e
prohlédnutelné.
Hodnû se mluvilo o obalu alba,
dlouho byl zahalen tajemstvím…
Teì uÏ není, jenom se tûÏko popisuje. V podstatû jde o zrcadlo. Kdokoliv tak bude mít desku v ruce,

uvidí sám sebe, a proto bude kaÏd˘
obal originál. To zrcadlo vymyslel
ná‰ kamarád Dan, dohodli jsme se
taky se Supraphonem, a vy‰lo to.
I kdyÏ ve sklenáﬁství nám nabízeli
obal sklenûn˘! Zajímav˘ ale bude
i vnitﬁek obalu, kde na‰i fanou‰ci
najdou rÛzné soutûÏe a informace.
Víme, Ïe dnes se desky hodnû pﬁepa-

lují, tak chceme, aby byl dÛvod poﬁídit si originální cédéãko.
11. kvûtna vyráÏíte na turné,
v plánu máte patnáct koncertÛ. Víc
jich opravdu nebude?
Nebude, navíc bûhem turné neopustíme republiku. Jako pﬁedkapelu budeme mít karlovarskou skupinu Liwid, se

kterou jsme se seznámili loni v Banátu,
zapaﬁili jsme a vznikla z toho tahle
spoleãná ‰ÀÛra. I Liwid vydávají
desku, tak se to hezky propojuje. Oslavíme tedy patnáct let na‰í existence
patnácti venkovními koncerty v âesku.
Ta patnáctka je koneãné ãíslo pro cel˘
tento rok. Letos toho víc nenakoncertujeme, na festivaly se nechystáme.

PAVEL ŠPORCL
OSLAVÍ ČTYŘICÁTINY
SE ZLATOU KOLEKCÍ
A PLATINOVOU
DESKOU!
Dﬁíve se ‰átkem na hlavû, dnes s modr˘mi houslemi. Na koncertech neformální vystupování. Novináﬁi o nûm pí‰í: „Pirát koncertních pódií“, „Talent,
kter˘ se rodí snad jednou za sto let“. Pavel ·porcl. Podaﬁilo se mu nûco
neobvyklého: pﬁitáhl mnohem ‰ir‰í publikum, neÏ jaké je bûÏnû k vidûní na
koncertech klasické hudby. Snad i díky bezprostﬁednímu vystupování na
jeho koncerty pﬁijdou i lidé, kter˘m jsou jinak koncertní sínû a veãerní obleky tûsné. Od prvního supraphonského alba (2002) prodal Pavel ·porcl
u domovského labelu za 11 let více neÏ 190 000 sv˘ch CD. Sedm z osmi
jeho sólov˘ch projektÛ dosáhlo v prodejích na platinovou desku.
Na taková ãísla by byla hrdá i nejedna velká hvûzda populární hudby…
Supraphon v pátek 12. dubna 2013 vydal Pavlu ·porclovi 3CD Zlatá
kolekce (Best of & Bonusy), která je ohlédnutím za jeho dosavadní dráhou a dárkem k jeho 40. narozeninám, které oslaví 25. dubna. V˘bûr
toho nejlep‰ího ze supraphonsk˘ch nahrávek doplÀuje nûkolik bonusÛ, mj. slavná témata z legendárních filmÛ SchindlerÛv seznam
(J. Williams) a Il maestro e Margherita (E. Morricone).

Foto © Petr Kurečka

JiÏ brzy ho ãekají vystoupení s Metropolitním Tokijsk˘m symfonick˘m orchestrem, ale také s Královskou Liverpoolskou filharmonií. Bûhem léta pﬁipraví i nové album, které bude poctou slavn˘m ãesk˘m
h o u s l i s t Û m . Ta t o
nahrávka se objeví
na CD je‰tû pﬁed
Vánoci.
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Budete jeden z prvních ãesk˘ch
interpretÛ klasiky, kteﬁí budou mít
ve své diskografii v˘bûrové (Best of)
album. Jaké pro Vás bylo, vybírat
pro tento 3CD komplet ze sv˘ch dﬁívûj‰ích nahrávek?
Byla to samozﬁejmû velká radost! Je
pro mû velká pocta, Ïe mi Supraphon
Zlatou kolekci vydává jako prvnímu
interpretovi klasické hudby. Beru to
jako urãit˘ druh ohlédnutí za dosavadní prací a po‰Èouchnutí do práce nové.

mám rád hudbu Ennia Morriconeho,
zaﬁadil jsem jeho skladbu "Il Maestro
e Margherita" z CD japonského saxofonisty Yasuto Tanaky, které nahrál
pro firmu EMI Japan, a na kterém
jsem úãinkoval jako host. Dal‰ím
bonusem je slavné téma k filmu
SchindlerÛv seznam, které jsem
nahrál Ïivû s cikánskou kapelou na
koncertû festivalu Smetanova Litomy‰l. A koneãnû se zde objeví
i nahrávka velice obtíÏné virtuosní
skladby z CD, které vy‰lo v roce 1999,
a to Milsteinova Paganiniana, a také
nahrávka mého oblíbeného skladatele Astora Piazolli Escualo.

âím jsou zajímavé bonusy, které
jsou na Zlaté kolekci?
Bonusy jsou hned ãtyﬁi. ProtoÏe

Letos uplyne i ãtvrtstoletí, kdy
vznikly Va‰e první nahrávky, které
jste v dûtském vûku poﬁídil pﬁi mezi-

ČTYŘI OTÁZKY PRO
PAVLA ŠPORCLA:

národní soutûÏi âeského Rozhlasu
Concertino Praga a tehdy vy‰ly je‰tû
na vinylové desce Pantonu. MÛÏete
zavzpomínat na tu dobu?
Samozﬁejmû jsem ty LP desky mûl
doma a urãitû stále nûkde mám
(smích). Bylo to krásné a úspû‰né
období, vÏdyÈ jsem se této unikátní
soutûÏe úãastnil od sv˘ch tﬁinácti
let celkem ãtyﬁikrát, vÏdy jako nejúspû‰nûj‰í ãesk˘ úãastník, abych
nakonec získal titul absolutního
vítûze. Bylo to pro mne krásné
a dÛleÏité vítûzství, které mi velice
pomohlo v tehdej‰ím dûtském rozjezdu. V online servisu Supraphonline.cz nyní pﬁipravují, z tûchto
dnes jiÏ raritních vzpomínkov˘ch
nahrávek, pro mé fanou‰ky i digitální mini album.

Co dal‰ího pﬁipravujete?
Za ãtrnáct dnÛ odlétám na tﬁi koncerty do Japonska, kde mimo jiné
poprvé vystoupím s Metropolitním
Tokijsk˘m symfonick˘m orchestrem. Poté se chystám na koncerty do
Francie, Portugalska, Itálie a do
Anglie ke Královské Liverpoolské
filharmonii.
Také pro Supraphon chystám
novinkové album – na které nahraji
nûkolik skladeb úÏasn˘ch a ve své
dobû svûtovû uznávan˘ch ãesk˘ch
houslistÛ jako byli Jan Kubelík, Jaroslav Kocián, Franti‰ek Ondﬁíãek,
Franti‰ek Drdla… Repertoár, kter˘ je
pﬁekrásn˘, byÈ trochu opomíjen˘, ale
o to více osvûÏující. Album by mûlo
vyjít pﬁed Vánoci.
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ZRNÍ OBJEV ROKU 2012
Kladenská kapela Zrní sklidila se svým posledním
Albem Soundtrack ke konci světa obrovský úspěch.
Byla nominována na téměř všechny hudební ceny,
které se v Čechách udílejí, ale proměnit se jí podařilo
až Cenu Anděl v kategorii Objev roku 2012.
Nedávno kapela zveﬁejnila animovan˘ klip k poetické písni Dva,
jehoÏ autorem je Jakub âermák
alias Circus Cermaque. V souãasné
chvíli se pﬁipravuje klip k titulní
skladbû Rychta.
Kapela má aktuálnû pﬁed sebou
praÏsk˘ koncert v Akropoli (25.4),
kam si pozvala spﬁíznûnou kapelu
BlaÏenka. „BlaÏenka je kapela,
která nás v na‰ich zaãátcích brala
s sebou na koncerty, abychom si
mohli veﬁejnû zahrát. Tak jsme jim
to chtûli vrátit.“, ﬁíká zpûvák Jan
Unger. Dramaturgie veãera je zahalená tajemstvím, ale pr˘ zazní
nûkteré skladby v neãekan˘ch
aranÏích…
Na 29.5. je naplánováno live
vystoupení ve slovenském rádiu
FM v rámci live sesion. Jedná se
o nejposlouchanûj‰í hudební poﬁad
na Slovensku. Na toto vystoupení
naváÏe koncert na trenãínském festivalu Pohoda a podzimní slovenské turné. Z ãesk˘ch festivalÛ jme-

nujme napﬁíklad festival United
Islands, sérii koncertÛ putovního
festivalu HRADY.CZ nebo Colours
of Ostrava, kde kromû „klasického“
koncertu ve 22:00 na Czech Stage,
zahrají odpoledne v Gongu spoleãnû s taneãní skupinou VerTeDance
pﬁedstavení Kolik váÏí va‰e touha,
které bylo vyhlá‰eno nejlep‰ím
taneãním pﬁedstavení roku 2012…

TOMMY INDIAN
NOVÁ ČESKÁ KAPELA, KTEROU VEDE
SYN AMERICKÉHO PASTORA, ZAUJALA
FRONTMANA THE CURE I TOMA WAITSE.
Producent a klávesista Armin Effenberger (Cartonnage), bubeník David
Land‰tof, kytarista Josef ·tûpánek
(oba RadÛza, Wabi a ëáblovo stádo),
baskytarista Jan LstibÛrek (Toxique,
Tomá‰ Klus) a pianista Petr Tich˘ (No
Heroes) se spojili s americk˘m písniãkáﬁem a synem pastora Thomasem
Mathewem Klikou. Vznikla tak nová
ambiciózní kapela Tommy Indian.
Pﬁipravované album s názvem Moon
Dreamer (vyjde v ãervnu na znaãce
Supraphon) dokazuje, Ïe spojení
alternativy, popu a folku mÛÏe b˘t
v i ãesk˘ch konãinách sexy.
PﬁestoÏe kapela Tommy Indian za
sebou nemá zatím jedin˘ odehran˘
koncert, mÛÏe si uÏ pﬁipsat první
mezinárodní úspûch. Hudebníci totiÏ
zabodovali ve dvou svûtov˘ch
hudebních soutûÏích Songwriting
Competition 2013 a Unsigned Only.
S písní Slow zaujali jako jediní Evropané porotce, mezi nimiÏ nechybûli

umûlci jako Tom Waits, Jeff Beck,
Suzanne Vega, Robert Smith (The
Cure) nebo Mark Foster (Foster the
People). Právû ti skladbu ãeské kapely vybrali z dvaceti tisíce nahrávek
z celého svûta a zaﬁadili ji mezi desítku nejlep‰ích v hlavní kategorii
Adult Album Alternative.
„Úspûch v soutûÏi mi pﬁijde jako
zázrak. V takovém mnoÏství songÛ se
neztratit opravdu potû‰í. Je‰tû milej‰í
ov‰em bude zájem posluchaãÛ aÈ uÏ
u nás nebo v zahraniãí,“ ﬁíká pianista Petr Tich˘, kter˘ je zároveÀ spoluautorem písniãky Slow, Slow, Slow.
Zajímavostí Tommy Indian je i to,
Ïe se o v˘tvarnou ãást debutového
alba postaral fotograf Jiﬁí Turek
a Luká‰ Fi‰árek z pﬁedního grafického studia OfiCiNa. První koncert
kapely je naplánovan˘ na 17. kvûtna
do praÏského klubu Klubovna, skupina se zároveÀ pﬁedstaví na nûkolika letních festivalech.

8596945966621

S albem Soundtrack ke konci světa získalo Zrní:
Cena Anděl – Objev roku 2012 (vítěz)
Cena Český Tučňák – vítěz kategorie Mladá hudba
Cena Anděl – nominace na skupinu roku (druzí za Kryštof)
Cena Apollo – nominace na album roku
Cena Vinyla – nominace na album roku
Musicserver.cz – 4. nejlepší deska roku 2012
Radio Proglas – nejlepší deska roku 2012
Cena Anděl – nominace na album roku – folk & country
Cena Anděl – nominace na album roku – alternativní hudba

VOJTĚCH DYK
NAČETL HAŠKA!
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Supraphon v jubilejním roce spisovatele Jaroslava
Haška vydává audioknihu Povídky o zvířatech, kterou
načetl v režii Dimitrije Dudíka Vojtěch Dyk.
KdyÏ Jaroslav Ha‰ek nemohl najít místo jako literát-humorista, stal se redaktorem ãasopisu Svût zvíﬁat. Náhle byl kynologem i zoologem, jehoÏ novinová
rubrika pﬁiná‰ela ãtenáﬁÛm kaÏd˘ den informace o nejrÛznûj‰ích zvíﬁecích druzích. Ha‰kova fantazie a hravost se v‰ak okamÏitû projevila, takÏe si ﬁadu zvíﬁat
vym˘‰lel a s chutí mystifikoval odbornou veﬁejnost. Následovala ov‰em v˘povûì z redakce a Ha‰ek znovu ﬁe‰il svou existenci. ZaloÏil tedy vlastní obchod se
zvíﬁaty, honosnû nazvan˘ Kynologick˘ ústav. Najal si sluhu âíÏka (pﬁedobraz
·vejka), kter˘ byl nejen zku‰en˘ zlodûj psÛ, ale i velk˘ vypravûã. Humorné pﬁíhody, jeÏ se âíÏkovi dûjí pﬁi jeho v˘pravách za obstaráváním psÛ v povídce MÛj
obchod se psy, jsou témûﬁ opsány ze skuteãnosti. Radko Pytlík, jeden z nejvût‰ích znalcÛ Ha‰kova díla, zároveÀ otec interpreta Vojtûcha Dyka a autor sleevenote k nové audioknize, pí‰e, Ïe jde v podstatû o „literaturu faktu“. Ve druhé
nahrané povídce, ve vyprávûní o psohlavém paviánovi Julãe, Ha‰kÛv zvíﬁecí
humor exceluje katastrofick˘m v˘ãtem v‰eho, co mu byl pavián Julãa schopen
provést. Autor se dovedl vciÈovat do zvíﬁecího svûta, porovnával jejich svût se
svûtem lidí a v naivní ãistotû zvíﬁat hledal odlesk lidského chování.
Vojtûch Dyk ãte humorn˘ text s brilantní ironií a pochopením pro vrcholnou grotesknost pﬁíbûhÛ, zároveÀ se svûÏím zaujetím ãtenáﬁe, kterého text
baví a rozesmává. âetbu rámují archivní nahrávky dvou hospodsk˘ch písní
o zvíﬁatech z 30. let: Pejsku mÛj zpívá Franti‰ek Blahník a Eda Gratz, píseÀ
Je to vÛl, je to kÛÀ, je to kráva nazpíval Ferenc Futurista.
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LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ „VYZKOUŠELA JSEM
SI SNAD CELOU ZOOLOGICKOU ZAHRADU“
K životnímu jubileu herečky
Libuše Šafránkové (*7. 6.
1953), která si od dob
natočení filmu Tři oříšky pro
Popelku zahrála nejrůznější
pohádkové bytosti,
připravilo vydavatelství
Supraphon originální dárek.

Jaké máte vzpomínky na natáãení
pohádkov˘ch textÛ, které nyní
vycházejí pûknû pohromadû?
KdyÏ jsem natáãela pohádku O zvûdavém ‰tûÀátku, mûla jsem pﬁed
oãima dûti mojí sestry Mirky, takÏe
jsem ji vlastnû vyprávûla pro nû. Magdalence tehdy byly ãtyﬁi roky, dnes je
tﬁináctiletá sleãna. Pﬁedstavte si, Ïe
sedíte ve studiu, promítáte si pﬁed
sebou konkrétní dûtské hlaviãky
a snaÏíte se vyprávût tak, aby je pﬁíbûh
zaujal. Od své neteﬁe jsem pak mûla
rychlou zpûtnou vazbu. Zpívala si
písniãky, skvûle zhudebnûné panem
ZdeÀkem ZdeÀkem a otextované
Ondﬁejem Such˘m, opakovala si celé
pasáÏe – a já zjistila, Ïe pohádku umí
zpamûti. Díky odvaze pana reÏiséra
Jana Jiránû jsem si mohla vyzkou‰et
plejádu celé zoologické zahrady. Snad
nejvût‰í potû‰ení mi dûlaly vrány
a ‰paãci, na slepicích jsem se pak
pﬁímo vyﬁádila. Byla to moje první
zku‰enost s touhle disciplínou
a musím ﬁíct, Ïe mû zaãala bavit natolik, Ïe jsem jí od té doby vûrná. A protoÏe se deska líbila, s radostí jsem se
pak s panem reÏisérem Jiránûm podílela je‰tû na Nov˘ch pﬁíbûzích o ‰tûÀátku. Neteﬁe rostly zároveÀ s na‰imi
projekty – mezitím jsem toãila Dûti
z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové,
coÏ bylo pﬁesnû ãtení pﬁimûﬁené
k jejich vûku, a pozdûji je‰tû Paní
Láryfáry od Betty MacDonaldové – to
uÏ byla dûvãata zase o nûco star‰í.
Dnes máte sama uÏ dvû vnouãátka
– Josífka (6) a Toníka (4) – jak tûm se
líbí va‰e audiopohádky?
To víte, Ïe mû potû‰ilo, kdyÏ jsem

Foto © Martin Kubica

ShromáÏdilo nahrávky pohádek,
které Libu‰e ·afránková naãetla pro
Supraphon v prÛbûhu nûkolika let,
a uspoﬁádalo je do jednoho celku. Na
kompletu 4 CD tak posluchaãi najdou
nûkolik typÛ textÛ: O zvûdavém ‰tûÀátku je pohádka pro nejmen‰í,
známá ze slavného animovaného
filmu ZdeÀka Milera. Dal‰í díly pﬁíbûhÛ ‰tûÀátka napsala Iva Hercíková
pﬁed svou emigrací pro jiÏ nerealizovan˘ film. Tﬁi tatínci a maminka
pﬁedstavují pﬁíbûhy jedné rodiny,
zpracované tﬁemi pﬁáteli spisovateli,
pﬁedávajícími si ‰tafetovû své nápady.
Pohádky o zvíﬁátkách (zde o malé
gorilce a lvíãkovi) jsou z cyklu
Pohádky ze ZOO. Komplet pak uzavírají Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku, evokující
pﬁíbûh filmu, kter˘ nastartoval popularitu hlavní pﬁedstavitelky Popelky.
Libu‰e ·afránková dostane dárek
s pﬁedstihem – své kulaté narozeniny
oslaví 7. ãervna, ale pohádkové
album vychází jiÏ 26. dubna.

zjistila, Ïe si „·tûÀátka“ zaãali pou‰tût, a zatímco já jsem je mezitím uÏ
zapomnûla, oni je znají skoro zpamûti a teì mi je pﬁipomínají.
V˘tvarník Zdenûk Miler pﬁi‰el
poprvé se zvûdav˘m ‰tûÀátkem uÏ
v roce 1960 a s postavou krteãka
dokonce v roce 1957. Patﬁily jeho
postaviãky uÏ k va‰emu dûtství?
Ano, krteãek byl mÛj nejmilej‰í! Zjistila jsem, Ïe na kreslen˘ch pohádkách
pana Milera vyrostlo nûkolik generací
u nás, ale i po celém svûtû. Je kouzelné,
Ïe jeho postaviãky jsou pro v‰echny
dûti stejnû srozumitelné a blízké.
A co Pohádky ze ZOO od Evy Ko‰lerové, kde jste vyprávûla tu o malé
gorilce a lvíãkovi?
Ty se dûlaly úplnû samy, krásn˘
jazyk, nezapomenutelné metafory…
VraÈme se k va‰im vnukÛm. VyÏadují po vás také ãtení nebo vyprávûní pohádek „naÏivo“?
Pohádky na dobrou noc vût‰inou
ãteme, ale nûkdy jim také sama

vyprávím. Nûkolikrát se mi stalo, Ïe
jsem otevﬁela namátkou tﬁeba kníÏku
od BoÏeny Nûmcové, a jak jsem se
pustila do ãtení, zjistila jsem, Ïe vûtu
nemÛÏu vÛbec dopovûdût, abych ty
dûti pﬁed spaním nevystra‰ila! Nejdﬁív jsem zamûÀovala v˘razy – jako
napﬁíklad, Ïe maminka nezemﬁela,
ale jenom usnula – ale kdyÏ to ve stejném duchu pokraãovalo dál, musela
jsem nakonec sáhnout po jiné kníÏce
nebo to dovyprávût po svém. Je to ale
velké kaskadérství bruslit takhle na
tenkém ledû v pohádkách BoÏeny
Nûmcové…. Na vymy‰lené pohádky
je pak skuteãn˘ expert dûdeãek (tedy
Josef Abrhám, pozn. red.).
TakÏe vás klasické pohádkové
kníÏky vlastnû zaskoãily. Pﬁedpokládám, Ïe vnuci vás také neustále
nûãím pﬁekvapují.
Je pravda, Ïe skuteãnost je kolikrát
mnohem silnûj‰í neÏ v‰echny vymy‰lené pﬁíbûhy. Uvedu pﬁíklad: Ná‰
Toník nedávno ‰plhal po kamení
a dûda mu neustále opakoval „Toníku,
nech toho, nelez tam, ty spadne‰.

Toníku, já to nechci vidût, ty spadne‰!“ A Toník se jen tak lehce pootoãil
a ‰eptnul: „Zavﬁi oãiãka, dûdeãku!“
Libu‰e ·afránková nás letos je‰tû
potû‰í nûkolika projekty. 29. kvûtna
bude mít premiéru nov˘ film Jiﬁího
Menzela Don‰ajni, v nûmÏ si zahraje
roli Markétky a na Vánoce se v kinech
objeví film reÏisérky Lenky Kny Pﬁijde letos JeÏí‰ek?, kde po del‰í dobû
vytvoﬁila partnerskou dvojici se sv˘m
muÏem Josefem Abrhámem.
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HOUSLISTA JOSEF ŠPAČEK
DEBUTUJE U SUPRAPHONU

www.josefspacek.com
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Josef ·paãek má ve sv˘ch 27 letech za sebou
pozoruhodnou cestu; CurtisÛv institut ve Filadelfii, poté studium ve tﬁídû Itzhaka Perlmana
na newyorské Juilliard School, sólová vystoupení pod taktovkou vynikajících dirigentÛ
(J. Bûlohlávek, Ch. Eschenbach, M. Honeck,
J. HrÛ‰a). V roce 2009 si odnesl „zlato“ ze soutûÏe Michaela Hilla (Nov˘ Zéland), v kvûtnu
2012 se stal laureátem ostﬁe sledované SoutûÏe královny AlÏbûty v Bruselu. V témÏe roce
vedl âeskou filharmonii jako koncertní mistr
na inauguraãních koncertech ‰éfdirigenta
Jiﬁího Bûlohlávka. Pro svÛj debut u Supraphonu si Josef ·paãek vybral díla autorÛ slovanského okruhu. Smetanova dvû dua Z domoviny jsou povaÏována za komorní protûj‰ek jeho
cyklu Má vlast. Janáãkova sonáta, kterou jako
sólista do svûta uvedl Paul Hindemith, je patrnû
nejhranûj‰í ãeskou houslovou sonátou. A Prokofjev
je pro ·paãka doslova srdeãní záleÏitostí (jako
sólista provedl mj. oba jeho koncerty). Klavírista
Miroslav Sekera je na nahrávce ·paãkovi skvûl˘m partnerem – stejnû jako kouzelná
a inspirující akustika Dvoﬁákovy
sínû Rudolfina.
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PŘEMYSL VOJTA JE POTŘEBA
PŘICHÁZET S NĚČÍM NOVÝM
Sympatick˘ hráã na lesní roh Pﬁemysl Vojta vydává u Supraphonu
jako sólista svou první desku. Sólohornista Konzerthausorchestru Berlin pro‰el i dal‰ími v˘znamn˘mi
tûlesy: PraÏskou komorní filharmonií, Staatskapelle Dresden a Staatskapelle Berlin. Vedle toho ãasto
vystupuje i jako sólista, u nás bude
napﬁíklad 1. ãervna v rámci PraÏského jara. V ãervenci zahraje s Bavorsk˘m komorním orchestrem
v Rakousku, v ﬁíjnu na Beethovenfestu v Bonnu (se souborem Akademie
sv. Martina v polích a dirigentem
Sirem Nevillem Marrinerem), v záﬁí
na recitálu v New Yorku a v listopadu se vydá na turné po Japonsku.
Vedle toho má samozﬁejmû orchestrální závazky a taky vzdûlávací projekty pro dûti a mládeÏ. Je toho víc
neÏ dost…
Na nové album, které vzniklo
díky souãinnosti Supraphonu
s Rádiem Berlin-Brandenburg,
zaﬁadil Vojta skladby ãesk˘ch skladatelÛ 20. století – Jaroslava Kofronû, ZdeÀka ·estáka, Klementa Slavického a Emila Hlobila.

svého hudebního partnera velmi
dobﬁe inspirovat a motivovat. Jsem
proto rád, Ïe v‰echno klaplo a natoãili jsme tohle cédéãko spolu.

Taková dramaturgie asi není
obvyklá?
Není, a samozﬁejmû jsem na to pﬁi
sestavování programu CD myslel.
Je zapotﬁebí pﬁicházet i s nûãím
nov˘m. Chtûl jsem se prezentovat
mimo jiné i jako âech, kter˘ hraje
ãeskou muziku a k tomu hudbu,
která není ve svûtû tolik známá.
Mám za to, Ïe je to ‰koda. Tito skladatelé si zaslouÏí vût‰í pozornost.

Vá‰ kolega – hornista Radek Baborák strávil ﬁadu let v Berlínské filharmonii; dá se ﬁíct, Ïe Nûmecko je
zemí zaslíbenou pro ãeské hornisty?
MoÏná je, a bylo tomu tak uÏ
v 18. a 19. století, kdy ãe‰tí hornisté odcházeli hrát do Nûmecka do zámeck˘ch kapel.
Dnes, ﬁekl bych, je Nûmecko evropsk˘m centrem
klasické hudby, kam pﬁicházejí muzikanti
nejen z âeska, ale tﬁeba
i ze ·panûlska nebo
z Asie. V Nûmecku se do
kultury investuje a je
to vidût.

Tato muzika se asi pﬁíli‰ nehraje
ani u nás…
Nûkteré skladby, jako napﬁíklad
Sonatina od Jaroslava Kofronû nebo
Sonáta od Emila Hlobila, se zaﬁazují tﬁeba na program rÛzn˘ch soutûÏí, ale ostatní opravdu spí‰e vzácnû. A v cizinû, jak jsem ﬁekl, témûﬁ
vÛbec.

Jako orchestrální hráã jste pro‰el
Staatskapelle Berlin, Staatskapelle
Dresden a Konzerthausorchestrem
Berlin, kam jste se vrátil a kde pÛsobíte dodnes; co mají tyto orchestry
spoleãného a v ãem se li‰í?
To se tûÏko srovnává. KaÏd˘
orchestr má svoji specifickou barvu
a specifickou náladu jak bûhem zkou‰ek, tak bûhem koncertÛ. Zvlá‰tní je,
Ïe kaÏd˘ se na zkou‰ky a koncerty
motivuje úplnû jinak. Hráãi Staatskapelle Berlin jsou na v‰ech zkou‰kách
fantasticky koncentrovaní a fantastick˘ je i zvuk, kter˘ se z tohoto ansámblu line na koncertû. Staatskapelle
Dresden má tmav‰í zvuk smyãcÛ
a v˘bornou hornovou sekci. Nûkteré
její koncerty byly skuteãnû poÏehnané – vzpomínám na nû dodnes. Konzerthausorchestr je v Berlínû takov˘
ten mal˘ vzadu, nicménû má velk˘
potenciál a nov˘ ‰éfdirigent Iván Fischer dokáÏe dûlat zázraky.

Zpátky k va‰emu novému albu:
nahrál jste jej s japonskou klavíristkou Tomoko Sawano.
Tomoko Sawano je korepetitorkou na Universität der Künste
v Berlínû, kterou jsem vystudoval.
Velmi si jí váÏím; není to jen tak
nûjaká korepetitorka, ale muzikantka, která na v‰echny zkou‰ky
a hodiny pﬁichází svûdomitû pﬁipravená, má svoje nápady a dokáÏe
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Va‰e CD má jistû i zahraniãní
ambice. Máte za to, Ïe mÛÏe
pomoci tomu, Ïe si poﬁadatelé
koncertÛ budou vámi nahran˘ch kompozic více v‰ímat
a zaﬁazovat je do programÛ?
Doufám! Ale spí‰e neÏ dramaturgÛm (já si tﬁeba vût‰inou sestavuji dramaturgii koncertÛ sám) se
mÛÏe album stát vodítkem hornistÛm, mÛÏe jim pomáhat tyto skladby zaﬁazovat do jejich repertoáru.
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PRAŽSKÉ JARO 2013
TIPY SUPRAPHONU:
15/5 středa/ 20.00
Rudolfinum

16/5 čtvrtek/ 20.00
Obecní dům

Josef Špaček housle
Miroslav Sekera klavír

ČESKÁ
FILHARMONIE
Tomáš Netopil dirigent

SU 4129-2

20/5 pondělí / 20.00
Národní
technické
muzeum

SU 4131-2

29/5 středa/ 20.00
Rudolfinum
COLLEGIUM 1704
Martina Janková

SCHOLA
GREGORIANA
PRAGENSIS
David Eben
umělecký vedoucí

SU 4009-2

01/6 sobota / 11.00
HAMU – Matiné
Přemysl Vojta lesní roh
Tomoko Sawano klavír

SU 4134-2

01/6 sobota / 18.00
katedrála
sv. Víta
MUSICA FLOREA
Marek Štryncl dirigent

SU 4125-2

SU 4022-2

01/6 sobota / 20.00
Obecní dům
SYMFONICKÝ
ORCHESTR
ČESKÉHO
ROZHLASU
Libor Pešek dirigent
SU 4132-2

SUPRAPHON PR & Promotion kontakt: tel.: 221 966 602/ 221 966 604; propagace@supraphon.cz; www.supraphon.cz

