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MONKEY BUSINESS
KDYŽ ZAVLÁDNE ŠTĚSTÍ…
Kapela Money Business vydala nové album Happiness of Postmodern Age. Jak jsme u téhle skupiny zvyklí,
je hudebně nápadité, s řadou skvělých hostů.
S kapelou si povídáme o vzniku nahrávky, ale i o štěstí a postmoderní době…
Va‰e nové album se jmenuje ·tûstí
postmoderní doby; proÏíváte jako
kapela ‰tûstí?
Stoprocentnû. Jako vlastnû undergroundová skupina máme na na‰em
hudebním trhu v˘znamnou pozici,
v tomhle jsme mûli a máme kliku, coÏ
je ohromné. Ve správnou chvíli jsme
se vzájemnû potkali, pﬁitom si dodnes
v zásadû dûláme, co chceme, jako
kapela jsme nuceni k minimu kompromisÛ. Dûláme super koncerty, toãíme super desky. No a vedle toho existuje i subjektivní ‰tûstí kaÏdého z nás
– i v tomhle na tom jsme dobﬁe.

A s tou postmoderní dobou –
máme ji právû teì?
Asi ano, i kdyÏ pﬁesnû definovat
postmoderní dobu je tûÏké. Na druhou stranu se mÛÏeme i zeptat: je
dne‰ní doba postmoderní? Tohle
v‰echno nabízíme k úvaze. V moderní dobû nám vzali Boha a posmrtn˘
Ïivot, v postmoderní dobû nám vzali
i mnohé koncepty, pravda, nûkteré
z nich byly i ‰patné, kaÏdopádnû
jsme ale hodnû osamûlí. V‰echno je
na nás, jediná na‰e starost je udrÏet si
Ïivotní úroveÀ. Jsme nervózní, aby
nám neklesla. Rozhodnû ale touhle

deskou nebo na‰imi úvahami nekáráme, nekritizujeme, pouze nabízíme
body k pﬁem˘‰lení.
Se ·tûstím postmoderní doby
pokraãujete v sérii hvûzdn˘ch hostÛ
na va‰ich nahrávkách. Tím, zﬁejmû
nejhvûzdnûj‰ím je Joan Baezová…
KdyÏ jsme na desce zaãali pracovat, tedy asi pﬁed rokem, zaãali jsme
se bavit o hostech – chtûli jsme, aby
byli jiní, neÏ na minul˘ch albech,
a pﬁitom zajímaví. Napadla nás Joan
Baezová. Dostali jsme se k jejímu
manaÏerovi, a ten s námi v podstatû
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„vybûhl“. Její osobní mail jsme
nemûli. Kdybychom ho mûli, asi by
se celá vûc domluvila mnohem dﬁív –
za pravdu nám dává sled událostí,
které následovaly. Asi tﬁi mûsíce po
onom odmítnutí nám volal David
Gaydeãka, Ïe v termínu na‰eho
vánoãního koncertu bude Joan
v Praze kﬁtít ãeské vydání své knihy
MÛj hlas je dar, a Ïe by se s ní dalo
domluvit spoleãné vystoupení.
A tehdy jste oprá‰ili i my‰lenky na
spoleãnou nahrávku?
Matûj Ruppert: Nûjak˘ ãas pﬁed

koncertem jsem se s Joan se‰el
a zeptal se, zdali by s námi také nûco
natoãila. ¤ekla: ano, bez problémÛ.
Její manaÏer to ani nevûdûl. Tak jsem
jí poslal tﬁi písniãky, aÈ si vybere,
a pokud si nevybere, Ïe jí mÛÏeme
napsat nûjakou jinou. Ona se pak
pomûrnû dlouho neozvala, aÏ jsme se
zaãali strachovat, jestli jsme nûco
nepokazili. Ale nakonec pﬁijela
a byla ve v˘borné náladû. Na koncert
jsme se nauãili verzi její písnû Diamonds and Rust. A Romana napadlo,
Ïe bychom na na‰e nové album
mohli nahrát právû tuhle písniãku.

Joan souhlasila, natoãili jsme. A pak
se zeptala: co ty dal‰í písniãky? S tím
uÏ jsme nepoãítali, mysleli jsme si,
Ïe s námi nic dal‰ího natáãet nechce
nebo Ïe se jí ty poslané písniãky nelíbily. Nebylo to tak, takÏe na na‰í
nové desce zpívá Joan je‰tû dal‰í dvû
písnû. Ty, které jsem jí pÛvodnû
poslal. Dokonce umûla texty… jen
nám nedala pﬁedem vûdût.
Na albu jsou i dal‰í hosté…
Ashley Slater z kapely Freak Power,
ten uÏ s námi také spolupracoval.
A pak Ivan Mládek, kter˘ má v jedné

skladbû sólo na banjo, rapeﬁi Vladimír
518, Orion a Kato. A v písni s Joan
Baezovou je napsan˘ mnohovokál, na
kterém se s námi podíleli Dan Bárta,
Vojta Dyk a Tereza âernochová.
Na albu je i remix va‰í písnû The
Ferry Tale od nizozemské kapely
Kraak and Smaak…
To je kapela, kterou máme rádi.
Hráli jsme spoleãnû na koncertû
a skonãilo to drastick˘m mejdanem.
Na nûm jsme se hezky propojili a kluci
slíbili, Ïe nám udûlají remix. A skuteãnû ho za nûjakou dobu poslali.

DIVOKEJ BILL
OSLAVÍ SVÉ NAROZENINY SPECIÁLNÍM TURNÉ
A NOVÝM ALBEM – VŠE VE ZNAMENÍ ČÍSLA „15“
Po dlouhých dvaceti měsících se kapela Divokej Bill vrací do českých měst, aby společně se svými fanoušky oslavila
patnácté narozeniny. Koncertní oslavy doprovodí vydání nového alba, které ponese název „15“. To vyjde 12. dubna
jako první spolupráce Divokýho Billa s vydavatelstvím Supraphon – bude obsahovat jedenáct nových písní.
Na nové album si museli fanou‰ci poãkat dlouhé ãtyﬁi roky a koncert sv˘ch oblíbencÛ v âeské
republice mohli sly‰et naposledy
pﬁed necel˘mi dvûma lety. Tuto
pauzu ãlenové kapely vyuÏili k pﬁípravû nové desky a vystupování
v zahraniãí. Nyní jsou ale zpût
v plné síle a právû jarní novinkové
album a turné „Divokej Bill 15
Tour“ bude hlavní událostí oslav
patnáctého v˘roãí zaloÏení kapely.
Vedle tradiãního autora písní
Divok˘ho Billa Va‰ka Bláhy tentokrát v˘raznûji pﬁispûli na album
„15“ novinkami také Roman Procházka a ·tûpán Karbulka. Na
aranÏích se samozﬁejmû podílela

celá kapela pod dohledem producenta Pavla Karlíka. „Pavlova role
na tomto albu je nezastupitelná.
Jeho velk˘ pﬁínos je nejenom na
hudební podobû alba, aranÏích, ale
i textech, které s náma hodnû ﬁe‰il,“
vysvûtluje Roman Procházka. “Jedineãn˘m dárkem pro v‰echny majitele nového cédéãka pak bude obal.
Co kus, to naprost˘ originál. Vûﬁíme,
Ïe to bude hodnû zajímavé pﬁekvapení,“ zahalila kapela vydání desky
tajemstvím.
Nové skladby a osvûdãené hity pak
bude moÏné letos sly‰et Ïivû pouze
na patnácti koncertech v rámci
v˘roãního „Divokej Bill 15 Tour“ po
mûstech âeské republiky. Jiné kon-

certy tento rok skupina neplánuje.
“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 chceme uÏít a se v‰emi
fanou‰ky spoleãnû oslavit na‰e jubileum. Bude to poﬁádná jízda, uÏ je
nám patnáct, takÏe koneãnû nejsme
pod zákonem!” dodává s úsmûvem
kapela.
Jako host se na turné pﬁedstaví skupina Liwid.
Předprodej byl zahájen 5. března
v síti Ticketstream limitovanou
edicí vstupenek za sníženou cenu
od 350,- Kč.

VÝROČNÍ TURNÉ
DIVOKEJ BILL 15 TOUR
11/05/13 Jihlava
17/05/13 Litvínov
18/05/13 Ostrov u Karlových Varů
25/05/13 Hlinsko
31/05/13 Hradec nad Moravicí
01/06/13 Brno
05/06/13 Praha
07/06/13 Rožnov pod Radhoštěm
08/06/13 Olomouc
14/06/13 Ostrava
15/06/13 Břeclav
21/06/13 Vlašim
22/06/13 České Budějovice
28/06/13 Liberec

Foto Lukáš Dvořák • Koláž Pavel Brůček / Supraphon a.s., 2013

29/06/13 Plzeň
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BĚR DOBŘE PROPOJENÉ SVĚTY
S Michalem Pavlíčkem a Michaelem Kocábem jsme se sešli u příležitosti nového vydání alba Běr z roku 1997.
Po Strace v hrsti a Výběru je to další z desek Pražského výběru, které znovu vysílá do světa
vydavatelství Supraphon.

Foto © 2013 Roman Černý

Bûr je po Strace v hrsti, V˘bûru
a Adieu CA, celkovû ãtvrtou a druhou polistopadovou oficiálnû vydanou deskou PraÏského v˘bûru,
a v mnohém se pﬁedcházejícím
albÛm vymyká…
M. Pavlíãek: Tohle album vznikalo
v jednom z nejsevﬁenûj‰ích období
na‰eho vztahu a spolupráce s Michaelem, v podobné atmosféﬁe, jako
kdyÏ jsme dûlali Straku. Doufám, Ïe
si teì Bûr najdou i ti mladí, kteﬁí ho
neznají – samozﬁejmû vedle na‰ich
soukmenovcÛ a pﬁíznivcÛ.
M. Kocáb: Nemyslím si, Ïe by to
byla posmutnûlej‰í deska, neÏ Straka
v hrsti nebo V˘bûr, jak se to nûkdy

ﬁíká. Pravda, je v ní nûco z kafkovské
nálady, která u nás tehdy panovala,
jakási skepse nad Ïivotem, pochybnosti ãlovûka, kter˘ stárne a kterému
se v hlavû relativizují dosud jasné
hodnoty. Ale – jak ﬁíkal Michal –
vznikala v úÏasné atmosféﬁe a smutná není.
Pod více neÏ polovinou textÛ na
Bûru je spolupodepsán Vlasta Tﬁe‰Àák; jak jste k nûmu pﬁi‰li?
PV: Toho pozval Michal Pavlíãek!
M. Pavlíãek: V tûchto vûcech hraje
vÏdycky do urãité míry roli náhoda.
S Michaelem jsme se bavili
o na‰ich textech, o ãem bude sdûlení,

jak mají vypadat, a mne napadl na
v˘pomoc Vlasta Tﬁe‰Àák. Oslovil
jsem ho ke spolupráci na nûkter˘ch
sv˘ch vûcech. âekali jsme, co z toho
vznikne, jak se ty svûty propojí,
a propojily se, myslím, skvûle.
Chystáte nové album?
PV: Na tuhle otázku se tûÏko odpovídá. ¤ekli jsme si, Ïe novou desku
natoãit chceme, ale materiál na ni
musí vyzrát. Pak ji natoãíme.
Momentálnû jsme ve fázi lehkosti, ve
znamení smíﬁení. Jsme taková vláda
národního porozumûní!
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TATA / BOJS
25 LET CYKLACE aneb TOUR DOMÁCÍ
25 let v lidském životě je doba, kdy jedinec vstupuje většinou optimisticky v plné síle do života.
Pro hudební skupinu je čtvrtstoletí naopak časem pro rekapitulaci.
JenomÏe to by tou skupinou nesmûli b˘t Tata
Bojs. "Samozﬁejmû, kdyÏ se kapela 25 let potácí po
pódiích, tak uÏ nemÛÏe doufat, Ïe se stane nejÏhavûj‰ím objevem roku. Nicménû máme trochu
v˘hodu v tom, Ïe jsme zaãínali jako dûti. TakÏe
mÛÏeme zrecyklovat ná‰ slogan, kter˘ jsme poprvé pouÏili v roce 1998, kdyÏ jsme slavili desáté
v˘roãí: Jsme nejmlad‰í 25 let stará kapela,“ ﬁíká
Mardo‰a. Milan Cais a Mardo‰a, spoluÏáci ze
základky na Hanspaulce, v ãervnu 1988 na svém
prvním veﬁejném vystoupení v místní sokolovnû
snili sen o tom, jak budou jednou pﬁinejmen‰ím
stejnû tak slavní jako David Bowie, Iggy Pop a The
Clash dohromady. A i kdyÏ se jim to zatím je‰tû
úplnû nepovedlo, alespoÀ stihli pﬁedskoãit Bowiemu na koncertû v Praze a Iggyho a Clash dostali
do jednoho ze sv˘ch nejvût‰ích hitÛ „Pû‰áci“. Tata
Bojs se rozhodli oslavit leto‰ní v˘roãí stylovû,
Ïádn˘ sentiment a vzpomínání, ale chystají pro
své fanou‰ky hned nûkolik pﬁekvapení, novinek
a hlavnû hodlají slavit na koncertních podiích.
Tím prvním a zároveÀ nejbliÏ‰ím pﬁekvapením bude zcela nová verze jejich hitovky „Pû‰áci“, kde nezazní jedin˘ skuteãn˘ hudební
nástroj. V‰echny party jsou nahrané na novû
vzniklé nástroje z recyklovateln˘ch materiálÛ,
jako jsou papír, plast a sklo. U pﬁíleÏitosti tohoto natáãení do‰lo i k propojení se smí‰en˘m
pûveck˘m sborem Doubravánek. Ten shodou
okolností v rámci leto‰ního tématu „cyklace“
vede b˘val˘ kytarista Tata Bojs Marek Doubrava.
K písni vznikl videoklip, kter˘ se odehrává
v psychiatrické léãebnû a je natoãen mlad˘m
reÏisérem Janem Tû‰itelem ve stylu Formanova
Pﬁeletu nad kukaããím hnízdem.

TATA BOJS TOUR DOMÁCÍ
14. 6. Milovice, Votvírák
15. 6. Plzeň, Summer City Fest
26. 6. Praha, Žluté lázně
28. 6. Žamberk, JamRock
03. 8. Světlá n. Sázavou, Sázavafest
10. 8. Panenský Týnec, Open Air Festival
24. 8. Kolín, Natruc festival
31. 8. Vroutek u Podbořan, Rock For Church(ill)

V současné době se kapela soustřeďuje na přípravu velmi speciálního letního turné ke
zmíněnému výročí. Turné dostalo název 25 LET CYKLACE aneb TOUR DOMÁCÍ a bude probíhat
v průběhu festivalové sezóny na největších akcích letošního hudebního léta.

www.tatabojs.cz

OLYMPIC ŽELVA
První československá
dlouhohrající bigbítová
deska po 45 letech znovu
na vinylu!
Rok 1968 byl pozoruhodn˘
v mnoha smûrech, pro kapelu
Olympic i tím, Ïe jí koneãnû vy‰lo
debutové album, shrnující písniãky
z pﬁedchozích cca dvou let. Pro
v‰echny rockové fandy to byl svátek, brzy potvrzen˘ LP Matadors ãi
v˘bûrem Beat-line Supraphon.
Olympic uÏ v nerokenrolové sestavû, s mohutn˘m vlivem beatlesovského Mersey soundu a v˘hradnû

ãesk˘mi texty se stal jak˘msi synonymem pro domácí bigbít té doby.
Îelva, Vzpomínka plíÏivá, Línej
skaut, Dám zejtra zas flám, Modravé
mámení, Nikdo neotvírá, Nebezpeãná
postava, Snad jsem to zavinil já,
DûdeãkÛv duch, Jen BÛh ví, Telefon
a Psychiatrick˘ prá‰ek, to je tucet
songÛ z tohoto prÛlomového alba.
Kapela samotná uÏ sice tou dobou
byla hudebnû podstatnû dál a objevila se jí mohutná konkurence, ale
tohle je uÏ navÏdy bigbítov˘ nekompilaãní zaãátek na gramodeskách
rychlosti 33. Poprvé od roku 1968 se
mÛÏete pokochat rekonstruovan˘m
obalem prvního vydání, ozdoben˘m

ilustrací Jana Antonína Pacáka, takto
olympického bubeníka. V˘bornou
pietní práci tu odvedli pánové Vrkoslav a Zámostn˘ z fan klubu Olympiku – dolisy byly totiÏ uÏ umisÈovány
do univerzálních grafick˘ch obalÛ,
zcela bez kouzla pÛvodní titulky.
Remasterovan˘ zvuk odpovídá posluchaãsk˘m standardÛm roku 2013, ale
s pﬁihlédnutím k analogové patinû
doby vzniku. Vnitﬁní sáãek pak pﬁiná‰í zajímavé dokumenty z archivu
napﬁ. Petra Jandy, vãetnû nûkolika
neznám˘ch fotek, komentáﬁÛ k jednotliv˘m písním, obrázkÛ v‰emoÏn˘ch
mutací LP a CD podoby i souhrnného
textu o fenoménu Îelva. Jubilejní LP

edice prvního ãs. rockového alba
vychází: 22. 3. 2013.
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SUPRAPHON VYDÁVÁ CD
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA, KTERÉ VZDÁVÁ HOLD
SKLADATELI JANU HAMMEROVI

ke kter˘m sloÏil hudbu teprve sedmnáctilet˘ Jan Hammer mlad‰í.
Album ·ílenû smutná princezna
v produkci Václava Neckáﬁe vy‰lo
uÏ v roce 1992 jako jeden z prvních
poãinÛ vydavatelství NE a NE

námûtu napsali pﬁímo na tûlo, ale
minimálnû jednu perlu v repertoáru.
Stále svûÏí ·ílenû smutná princezna, které prospûl i nov˘ remastering
Jana Neckáﬁe a Václava Neckáﬁe
juniora.

Foto © 2013 Jaroslav Trousil

Film ·ílenû smutná princezna
reÏiséra Boﬁivoje Zemana patﬁí do
zlatého fondu na‰ich filmov˘ch
pohádek. V kinech dokázala pokoﬁit
dokonce i o pût let mlad‰í Vorlíãkovy Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku. Kromû
skvûl˘ch hereck˘ch v˘konÛ nejen
hlavních protagonistÛ Heleny Vondráãkové a Václava Neckáﬁe k velké
oblibû této pohádky pﬁispûly i filmové písniãky s texty Ivo Fischera,

Foto © archiv
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Records, které v listopadu 1991
uvedl do chodu Jan Neckáﬁ. Obsahuje pásmo ‰esti Hammerov˘ch písniãek i nûkolika krat‰ích instrumentálek v originálních nahrávkách
z roku 1967, mezi nimiÏ Václav Neckáﬁ s Helenou Vondráãkovou vyprávûjí pﬁíbûh, kter˘ na motivy pÛvodní filmové pohádky Franti‰ka Vlãka
a Boﬁivoje Zemana napsal Darek
Vostﬁel, v 60. letech ﬁeditel praÏského Divadla Rokoko a v ·ílenû smutné princeznû intrikující rádce Ypsilon. Ke slovu se díky citacím
z pÛvodní zvukové stopy dostanou
i dal‰í postavy, tﬁeba králové Jindﬁich Spravedliv˘ (Jaroslav Marvan)
a Dobromysl Vesel˘ (Bohu‰ Záhorsk˘). Bratﬁi Neckáﬁové tak sloÏili
hold jedné z klasick˘ch filmov˘ch
pohádek a Janu Hammerovi mlad‰ímu, kter˘ to ze v‰ech muzikantsk˘ch krajánkÛ, co jich ve svûte
máme, dotáhl ve filmové hudbû
i v rocku nejdál. Václavu Neckáﬁovi
pﬁinesla ·ílenû smutná princezna
nejen krásnou roli prince Václava,
kterou mu oba scénáristé i autoﬁi

Supraphon z rozsáhlého archivu
nahrávek Divadla Spejbla a Hurvínka nyní poprvé na CD zkompletoval dva úspû‰né tituly, které se tû‰ily v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch
letech velké oblibû. V roce 1977
Milo‰ Kirschner ve spolupráci
s Vladimírem Strakou napsal scénáﬁ pro LP desku Hurvínkova ãerná
hodinka, na kterou v roce 1985
s úspûchem navázala nahrávka
Na ãerné hodince u SpejblÛ. U pﬁíleÏitosti vydání CD jsme poÏádali
souãasnou ﬁeditelku Divadla S+H,
aby zavzpomínala na dobu a okolnosti vzniku tûchto stále Ïádan˘ch
audio snímkÛ.
Paní Heleno, mÛÏete zavzpomínat na scenáristickou souãinnost
Milo‰e Kirschnera s Vladimírem
Strakou, kteﬁí spolu napsali tak
úspû‰né tituly jako jsou napﬁíklad
Hurvínkovy staré povûsti, Mániãka v pasti, Past na Hurvínka a také
Hurvínkovu ãernou hodinku. Jak
probíhala jejich spolupráce?
Vladimír Straka byl velice skromn˘, tich˘ a velmi nenápadn˘ ãlovûk.
Nikdo by v nûm nehledal tak nápaditého autora, kter˘ dle pravidla
o tom, Ïe protiklady se pﬁitahují,
vytvoﬁil s Milo‰em Kirschnerem, ten
byl nepﬁehlédnuteln˘, sr‰ící humorem a energií, velmi úspû‰n˘ t˘m.
V jejich autorské spolupráci vznikly
ty nejlep‰í nahrávky se Spejblem
a Hurvínkem. Neumím zpûtnû urãit

kdy, kdo pﬁi‰el s námûtem. Myslím, Ïe
se stﬁídali. Pan Straka obvykle napsal
kostru dílka a Milo‰ ji pak trochu
dopracoval, ale vÏdy opentlil humorem, specifick˘m slovníkem na‰ich
figur a je‰tû hru ve studiu obohatil
o improvizaci. Tu jsem mûla nejradûji,
protoÏe ve spontánnosti obvykle vznikalo to nejhumornûj‰í. âasto jsem
mûla co dûlat, abych se ovládla a smíchem nezkazila nahrávanou sekvenci.
A také jsem musela sama improvizovat, coÏ pro mne bylo nejtûÏ‰í. Byla to
pro mne velká ‰kola hereckého
postﬁehu. Nikdy jsem nemohla
zabﬁednout do hereckého kli‰é, kdy se
ãeká na naráÏku a ﬁekne se to, co je
v textu. Musela jsem b˘t velmi ve stﬁehu a hlavnû jsem se nauãila to nejpodstatnûj‰í z herecké tvorby – poslouchat partnera. A s jeho replikou
zacházet tak, jako bych ji usly‰ela
poprvé.
Milo‰ Kirschner byl velice úspû‰n˘ autor, kter˘ dûtské publikum ani
v nejmen‰ím nepodceÀoval. Myslíte,
Ïe právû z toho pramení úspûch jeho
díla?
Zcela jistû. I tím mi byl velk˘m
vzorem. âasto se v dûtsk˘ch divadlech dûti trochu podceÀují. Neb˘vají pro tvÛrce a herce partnery, ale
infantilnû se jim nejen vypráví jednoduch˘ pﬁíbûh, ale je‰tû k tomu se
na nû pokud moÏno ‰i‰lá, ãi hru
zdobí pády a kalamity, kter˘m se dûti
rády smûjí. Je to ta nejjednodu‰‰í
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LEGENDÁRNÍ NAHRÁVKY „ČERNÝCH HODINEK“
DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA VYCHÁZEJÍ POPRVÉ
V KOMPLETU NA CD!

forma, jak v nich vyvolat smích, ale
tím to také konãí. Milo‰ dobﬁe vûdûl,
Ïe dûtsk˘ svût není radno podceÀovat. Zacházel s dûtsk˘mi diváky jako
s rovnocenn˘mi spoluhráãi, jen v‰e
podával pro nû srozumitelnou formou. VÏdy se to vyplatilo.
Máte nûjakou osobní vzpomínku
na nahrávání „ãern˘ch hodinek“?
Velmi ráda na ty ãasy vzpomínám.
UÏ prostﬁedí bylo náramné. Nahrávali jsme v nejvy‰‰ím patﬁe Lucerny,
odkud byl mimoﬁádn˘ v˘hled na
Prahu. Milo‰ byl labuÏník a rád hostil. Na Václaváku bylo hned vedle
Lucerny lahÛdkáﬁství, tak vÏdy
nechal donést s˘ry, ‰unky, pa‰tiky,
víno a my se vÏdy tû‰ili na obãerstvovací pﬁestávky, bûhem kter˘ch se
i povídalo, vzpomínalo se a mnoho
pouãného z profese jsem se tam od
spoluhráãÛ dozvídala. Pomyslete, Ïe
na‰imi hereck˘mi partnery byli tací,
jako Irena Kaãírková, Josef Bek, Stella

Zázvorková, Milo‰ Kopeck˘, Gabriela Vránová, Franti‰ek Filipovsk˘,
Jiﬁí Sovák, Vlastimil Brodsk˘, Antonie Hegerlíková, Václav Postráneck˘, Petr Haniãinec, Jiﬁí Lír, Nelly
Gaierová… a mnoho dal‰ích hereck˘ch hvûzd. Od nich se bylo co nauãit. Tehdy byl na práci ãas, nehlídaly se hodiny, herci nespûchali, ale
vûnovali se plnû tomu, co právû tvoﬁili. Lituji mladé herce, Ïe tuto
vysokou ‰kolu, takovéto nad‰ení
pro partnerskou spolupráci a tvorbu
uÏ v dne‰ním ukoptûném svûtû
nemohou zaÏít. Také se ne‰etﬁilo na
hudbû a dokonce i ruchy dûlali
k tomu vy‰kolení ruchaﬁi. Na
v˘sledku to bylo znát. KdyÏ se zaãalo natáãet stereo, mûli jsme scénáﬁ
pokryt˘ znaãkami odkud co ﬁíkáme,
odkud kam se bûhem ﬁeãi pﬁesunujeme, kam kráãíme, aby vznikl
dojem prostoru. Bylo to mnohdy
velké dobrodruÏství, za které jsem
Supraphonu moc vdûãná.
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Karel Roden ve své bohaté herecké kariéﬁe je‰tû nikdy nenaãetl
audioknihu. Poprvé se k tomu uvolil aÏ nyní, kdy ho oslovil legendární filmov˘ reÏisér Jan Nûmec.
V jeho reÏii vznikla audiopodoba
vzpomínkové knihy, kterou nazval
Nepodávej ruku ãí‰níkovi.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích reÏisérÛ tzv. ãeské nové filmové vlny,
tvÛrce filmÛ jako jsou Démanty
noci, O slavnosti a hostech ãi
Muãedníci lásky, sepsal záÏitky
svého mimoﬁádnû podivuhodného
Ïivota v knize Nepodávej ruku ãí‰-

níkovi, vydané pﬁed dvûma lety
nakladatelstvím Torst. Osm stûÏejních pﬁíbûhÛ z nûkolika dÛleÏit˘ch
etap umûlcova Ïivota nyní naãetl
Karel Roden v reÏii autora, kter˘ je
téÏ duchovním otcem doprovodné
písnû, zpívané a hrané v této audioknize Oskarem Petrem. PíseÀ, jakoÏ
i reÏisérovy záÏitky, jsou staré jiÏ
nûkolik desetiletí, ale lety získávají
jakoby je‰tû víc na cenû.
Úvodní a zároveÀ titulní povídka je
vzpomínkou na textaﬁe Jiﬁího ·taidla.
Vysvûtluje okolnosti jeho smrti, stejnû
jako povídka, objasÀující záhadné
úmrtí Jiﬁího ·litra.
V dal‰ím pﬁíbûhu se autor vrací do
roku 1968, nejprve na festival v Cannes, kde v dobû paﬁíÏského jara
do‰lo k revoluãnímu zvratu, kter˘
osudovû zasáhl do tvÛrãího Ïivota
umûlce. Povídka z prvního dne srpnové okupace âeskoslovenska
vysvûtluje vznik slavného dokumentu Oratorium pro Prahu. Tehdy
Jan Nûmec natoãil pravdivou zprávu
o chování rusk˘ch vojsk a ãesk˘ch
civilistÛ a dobrodruÏnû film pﬁevá-
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PRVNÍ AUDIOKNIHA KARLA RODENA!
VZPOMÍNKY LEGENDÁRNÍHO FILMOVÉHO REŽISÉRA

Ïel pﬁes hranice. Milovník krásn˘ch
Ïen Jan Nûmec také vzpomíná na
souÏití se slavnou zpûvaãkou, kdyÏ
vypráví o tom, jak stﬁílel do okna
této milované Ïeny. Závûreãn˘ pﬁíbûh z amerického období patnáctiletého exilu uzavírá symbolicky dra-

matické Ïivotní osudy originálního umûlce.
Pro Karla Rodena, tﬁebaÏe je tato
nahrávka jeho první zku‰eností
s audioknihou, jde o dal‰í pﬁíleÏitost pﬁedvést hlasové mistrovství
pﬁi práci s textem a jeho v˘znamy.

Audioknihu Nepodávej ruku číšníkovi vydává Supraphon 22. 3. 2013.
Nahrávka bude k dostání na 2 CD anebo i v digitálních servisech Supraphonline.cz a Audioteka.cz

FAGOTOVÉ ŠTĚSTÍ VÁCLAVA VONÁŠKA

Fagotista Václav Voná‰ek (*1980)
je nejen v˘razn˘m ãlenem âeské filharmonie, ale také pravidelnû spolupracuje se souborem Barocco sempre
giovane. JiÏ bûhem studií (praÏská
HAMU, Royal College of Music
v Lond˘nû) vyhrál ﬁadu v˘znamn˘ch
mezinárodních soutûÏí napﬁíklad:
první cenu v soutûÏi International
Double Reed Society v Melbourne
2004, v roce 2005 zvítûzil v polské
¸ódêi, uspûl i na mezinárodní soutûÏi ARD v Mnichovû v roce 2008 –
a následující rok se stal vítûzem
61. roãníku soutûÏe Mezinárodního
hudebního festivalu PraÏské jaro.
U Supraphonu nyní vychází Václavu Voná‰kovi debutová nahrávka se
skladbami Vivaldiho Bacha a Händela. Tímto albem jiÏ o sobû dává vûdût
jako vyzrál˘ a zku‰en˘ sólista, jenÏ
na prahu sv˘ch Kristov˘ch let úroãí
nejen muzikantské zku‰enosti, ale
i neutuchající okouzlení nástrojem
z ãerveného javorového dﬁeva.
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SU 4124-2

U pﬁíleÏitosti vydání alba jsme
Václavu Voná‰kovi poloÏili nûkolik
otázek:
Antonio Vivaldi fagotu dedikoval
ke ãtyﬁem desítkám koncertÛ. Fagot
byl hned po houslích nástroj, kterému vûnoval nejvíc skladeb. Dva
z nich jste si vybral pro svoji debutovou nahrávku. Byla to tûÏká volba?
Z onoho mnoÏství koncertÛ je jich
v uÏ‰ím povûdomí fagotistÛ 10-15,
mezi nûÏ patﬁí i tyto dva. Koncert
a moll jsem vybral na úvod CD

(nejen) pro jeho razantní, typicky
„vivaldiovsk˘“ úvod. A Koncert
B dur La notte je pﬁíkladem programnosti (ãi spí‰e zvukomalebnosti),
která je u Vivaldiho povût‰inou
známa spí‰e prostﬁednictvím âtvera
roãních dob. M˘m cílem bylo téÏ
ukázat, Ïe Vivaldiho fagotové koncerty za slavnûj‰ími houslov˘mi nijak
kvalitativnû nezaostávají.
Pro své album jste volil skladby
i dal‰ích mistrÛ 18. století, J. S. Bacha,
C. Ph. E. Bacha a G. F. Händela. Povût-

‰inou jste si upravil skladby dedikované flétnû. Bylo to obtíÏné?
Jsem toho názoru, Ïe pﬁi pouÏití
správné transpozice jsou tyto skladby na moderní fagot podobnû obtíÏné, jako na barokní flétnu. Tedy: Bylo
to obtíÏnûj‰í, neÏ standardní fagotov˘
repertoár, ale zato velmi osvûÏující.
V pﬁípadû sonáty J. S. Bacha jsem tak
napﬁíklad „objevil“ tóninu A dur – ta
sice klade vy‰‰í technické nároky,
neÏ pro fagot povût‰inou typické
F dur ãi B dur; barva zvuku je v‰ak
náhle mnohem jasnûj‰í.
Pﬁivezl jste si ze svûta ﬁadu prestiÏních soutûÏních trofejí – co pro
vás znamenají?
Intenzivní pﬁíprava na jakoukoli
soutûÏ je sama o sobû velk˘m pﬁínosem pro kaÏdého hudebníka, a to
nezávisle na umístûní. Tûm úspû‰n˘m pﬁiná‰í soutûÏe nejednu nabídku sólového angaÏmá, a tûm je‰tû
úspû‰nûj‰ím se podaﬁí napﬁíklad získat schopn˘ management, kter˘ tyto
úspûchy dokáÏe ﬁádnû „prodat“. V˘znam soutûÏí se v‰ak nesmí pﬁeceÀovat: Ano, díky sv˘m ocenûním jsem
dostal mnoho sólov˘ch nabídek, ale
jsem pﬁesvûdãen, Ïe pravá hodnota
hudebníka (a zejména hráãe na
dechov˘ nástroj) spoãívá v jeho flexibilitû. Hra v orchestru pro mne pﬁedstavuje existenãní i ﬁemesln˘ základ;
pravidelná komorní hra znamená
osvûÏení a nezbytnou „hráãskou
hygienu“; sólov˘ koncert (zvlá‰tû
s orchestrem) je pak zpravidla svátkem. A pokud jsou v‰echny tyto sloÏky v rovnováze, b˘vám nej‰Èastnûj‰í.
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