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MONKEY BUSINESS
ŠTĚSTÍ POSTMODERNÍ DOBY

Příznivci Monkey Business se 8. března dočkají nového alba, které se bude jmenovat
Happiness of Postmodern Age. U příležitosti příprav na vydání této dlouho očekávané
novinky jsme členům kapely položili pár otázek:
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Co bylo pﬁi nahrávání alba obtíÏné?
Pﬁedev‰ím na‰e dûti, které tím, Ïe
stále nûco vyÏadují, zpÛsobily nahrávací prodlevu ve v˘‰i ãtyﬁ let. Na‰e
zavedené pracovní tempo se zcela
zastavilo a nûkdy jsme mûli pocit, Ïe
desku nikdy nedodûláme. Dej mi
napít, já se nudím, pojì mi utﬁít

prdelku a táto, vstávej a zapni mi
Minimax… to je jen drobn˘ v˘ãet
situací, které nám komplikovaly
nahrávání.

ãlovûka západního stﬁihu, navíc
postiÏeného quasiumûleck˘m syndromem a mírn˘m sklonem k alkoholismu je‰tû pﬁekvapit?

Co vás pﬁi pﬁípravû alba nejvíc
pﬁekvapilo?
VÛbec nic. Co tak mÛÏe okoralého,
postmoderního, asi ãtyﬁicetiletého

Co pro kapelu znamená pﬁítomnost Joan Baez v nûkolika nahrávkách?
Jsme velmi rádi, Joan nám nazpívala
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party do tﬁí písní tak úÏasn˘m zpÛsobem, Ïe jsme zcela zcepenûli. Je to
velká osobnost a za to, Ïe se zahodila
s tak bezv˘znamn˘m souborem, jí
patﬁí velk˘ dík. Koneãnû tﬁeba zaãneme mít rádi Boba Dylana.
Na co se mÛÏou tû‰it náv‰tûvníci
koncertÛ va‰eho jarního turné?
ToÈ zapeklitá vûc a úkol pro otevﬁené hlavy… Jak transcendovat tuto
starou, milionkrát znásilnûnou staﬁenku showbusinesu?… My se v‰ak
budeme drÏet klasiky, nebudeme
hrát akusticky ani se symfonick˘m
orchestrem, ale prostû si oblíkneme
nové kost˘my a zahrajeme pûknû
zostra vûci z nové desky.

NÁVRATY
STROMBOLI

TOUR – jaro 2013
01.03. Brno – Fléda
02.03. Valašské Meziříčí – M klub
08.03. České Budějovice –
Café klub Slávia
15.03. Kadaň – Orfeum
16.03. Karlovy Vary – Lidový dům
21.03. Litoměřice – Kulturní dům
05.04. Plzeň – Buena Vista Club
12.04. Ostrava –
Hudební klub Barrák
13.04. Krnov – Kofola klub
17.04. Olomouc – U klub
18.04. Bratislava – Atelier Babylon
19.04. Česká Lípa – KD Crystal
20.04. Jablonec nad Nisou –
Eurocentrum
27.04. Pardubice – Žlutý pes
03.05. Jaroměř – Bastion 35
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23.05. Praha – Žluté lázně

První album Stromboli
vyjde znovu na vinylu,
„dvojka“ v reedici na CD.
Úspû‰ná loÀská 2CD reedice debutového dvojalba skupiny Stromboli
z roku 1987 vyvolala i jeho aktuální
vinylovou podobu vycházející z nové
zvukové úpravy, av‰ak v pÛvodní grafické úpravû. 2LP vychází díky podpoﬁe Nadace OSA.
Ke stejnému datu, tedy 22. únoru,
Supraphon pﬁipravuje i reedici druhého alba Stromboli Shutdown.
„KdyÏ se mám vyjádﬁit k CD Shutdown, pokud ãlovûk vÛbec mÛÏe nûjak
hodnotit svoje dílo, tak si myslím, Ïe je
to jedna z nejoriginálnûj‰ích vûcí, co
jsem udûlal," ﬁíká s odstupem Michal
Pavlíãek. "Deska vlastnû vznikala, kdyÏ
uÏ Stromboli de facto neexistovali.
Byla to moje reakce i únik z rozpadlého
vztahu s Bárou Basikovou, snaha najít
nûjaké svûtlo a smíﬁení, poslední
vzdech Stromboli.“
V roce 1989 Michal Horáãek napsal
obsáhl˘ komentáﬁ do bookletu alba.
Pí‰e v nûm mimo jiné: Urãitou symboliku nalézám uÏ v samotném názvu
tohoto elpíãka. Shutdown bychom
snad do ãe‰tiny mohli pﬁeloÏit, jako
Spadla klec. Je v tom cosi hrozivého,
hoﬁce osudového… a dÛvûrnû známého. Pﬁesto tu‰ím v tom názvu i dal‰í
v˘znamy: uvnitﬁ nezmûrnû velké klece
svûta, omezeni lidskou nutností Ïivit
se, ‰atit, kaÏd˘ den usínat, hledáme své
stezky v pokoﬁe pﬁed nekoneãn˘m vesmírem, ale i s neudusitelnou hrdostí,
nezmûrnû velcí, pomíjiví i trvající na
cestách labyrintu uvnitﬁ své klece
zvané Zemû…
Album Shutdown se mÛÏe stát velk˘m objevem pro mladé posluchaãe,
kteﬁí mají rádi v˘bornou a originální
muziku v netradiãním podání.

JIŘÍ DĚDEČEK Z TOHOTO NAHRÁVÁNÍ
JSEM BYL NERVÓZNÍ
Básník, písničkář, textař, spisovatel, překladatel a také šéf Českého centra Mezinárodního PEN
klubu Jiří Dědeček slaví šedesátiny. Je to pro něj, jak říká, významné jubileum, obzvláště poté,
co se už několik let léčí na onkologii.
Supraphon vydává (panu Dědečkovi k narozeninám) jeho legendární album Zabili trafikantku
(doplněné několika bonusy). Nahrávka vznikla během jediného živého koncertu v Semaforu
na jaře roku 1989, tedy ještě za starého režimu.
Vzpomínáte si na ten koncert?
Vzpomínám. Vybavuji si, Ïe jsem
mûl trému, byl to pro mû obrovsk˘
stres: kolem se neustále tyãily lesy
mikrofonÛ, pobíhali technici, znûly
pokyny typu tohle musí‰, tohle
nesmí‰… cítil jsem se hodnû svázan˘. Na‰tûstí v publiku sedûli milí
lidé z Joná‰ klubu a ti vytvoﬁili atmosféru, která mû postupnû té trémy
zbavovala. Nevím, zdali to dne‰ní
posluchaã pozná, já ale z té nahrávky
onu ohromnou svázanost poﬁád sly‰ím a cítím.
Elpíãko bylo nahráno pﬁed Listopadem, ale vy‰lo aÏ v roce 1990…
KdyÏ si poslechnete texty, je jasné,
Ïe se vydavatelÛm v Pantonu do zve-

ﬁejnûní téhle desky moc nechtûlo.
Jinak jsem ale osobnû pﬁíli‰ mnoho
potíÏí s reÏimem nemûl – byl jsem
malá ryba. Obãas mi zakázali vystupovat, obãas pﬁi‰la nûjaká stíÏnost
mému zﬁizovateli. Ale ten se choval
stateãnû.
Bonusy na právû vydávanou
desku jste si vybíral sám?
Ne, to byla volba paní Nadi Dvorské, producentky Supraphonu. Jsou
to písniãky z pÛvodního pantonského „ípíãka“, tedy EP desky. Supraphon pﬁed ãasem pﬁevzal repertoár
Pantonu a tak se tyhle písniãky objevily jako bonus na tomto albu. Jistû,
ten bonus by na CD mohl b˘t i ‰ir‰í,
to uÏ by ale byla jiná deska.

PÛvodní deska je nahrána Ïivû,
bonusy jsou nahrávky studiové;
moÏná trochu naru‰ují celkovou
atmosféru alba…
Je to tak, ale ten bonus je jako
bonus oznaãen, v bookletu je graficky oddûlen, písniãky mají podobnou
poetiku jako ty z pÛvodní desky. Tak
snad je to akceptovatelné.
Hlídal jste si remastering alba?
Ne, tûmhle technick˘m vûcem
nerozumím, stejnû tak nuancím,
které zku‰en˘ zvukaﬁ zaznamená, ale
já mnohdy ani nepostﬁehnu. Co sly‰ím, to jsou vlastní chyby. Do urãité
míry je toleruji, ﬁíkám si, Ïe jsou
v toleranci Ïánru. KdyÏ je jich moc,
snaÏím se vûc natoãit znovu, ale

v tomto pﬁípadû to pochopitelnû
ne‰lo. Tak jsem se zvukové úpravy
desky ani neúãastnil.
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PRAŽSKÝ VÝBĚR
JEDE DALŠÍ TURNÉ A VYDÁ BĚR!
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Skupina PraÏsk˘ v˘bûr na sv˘ch
bﬁeznov˘ch koncertech v Plzni, Olomouci, Bratislavû a v Praze fanou‰kÛm pﬁedstaví mnoho hostÛ. Mezi
nimi budou b˘valí spolupracovníci
Franti‰ek Ringo âech, Ondﬁej Soukup, Milo‰ Dodo DoleÏal, ale i Iva
Pazderková a dal‰í hosté, jejichÏ
jména jsou zatím v jednání. Ondﬁej
Soukup, jeden z prvních ãlenÛ legendární kapely, pﬁislíbil, Ïe tentokrát
vezme do ruky baskytaru a zahraje
s kapelou nûkolik písní, chybût
nebude ani proslulá hlá‰ka: Haló,
tady Soukup. Tu uÏ tento nûkdej‰í
jazzman a nynûj‰í popov˘ hitmaker
pronesl pﬁed pﬁekvapen˘m publikem
pﬁi prvním reunionovém koncertu
PraÏského v˘bûru vloni v listopadu.
Také kytarista DoleÏal si na jevi‰ti
pﬁipomene ãasy, kdy hrával s PraÏsk˘m v˘bûrem a pﬁítomnost F.
R. âecha pﬁipomene slavn˘ klip
k písniãce PraÏákÛm, tûm je tu hej,
ve kterém v doprovodu kozy bloudí
ulicemi metropole. Iva Pazderková se

TURNÉ 2013:
19. 03. - Plzeň, ČEZ Aréna
22. 03. - Olomouc, zimní stadión
24. 03. - Bratislava, Aegon Aréna
26. 03. - Praha, Tipsport Aréna
29. 03. - Hluk u Uh. Hradiště, sportovní hala

zase postará o pﬁedmluvu k písni
Sbal si to sv˘ ráno. V té manÏelkasemetrika laje zpívajícímu Michaelu
Kocábovi mimo jiné: "Ty budiÏkniãemu, ty jenom le‰tí‰ ty sv˘ vûãn˘
cibule, ty kutile domácí….“
PraÏsk˘ v˘bûr bude i letos vystu-

NADČASOVOST
PETRA SKOUMALA
V roce 1989 a 1990 vzbudily velkou pozornost dvû
LP desky Petra Skoumala, které nyní vycházejí
v kompletu 2 CD k autorov˘m narozeninám (7. bﬁezna oslaví 75 let). Alba „…se nezblázni“ a „Poloãas
rozpadu“ jsou pﬁedev‰ím v˘razem vnitﬁního nesouhlasu s vnûj‰í atmosférou doby, vznikaly v‰ak také
z nutnosti zachytit umûlcÛv stav du‰e – zamilovanost, lásku, humor, ironii, odpor, obdiv, zklamání,
zoufalství, nostalgii, smutek… Petr Skoumal v tomto kompletu zhudebnil nûkolik textÛ sv˘ch pﬁátel a druhÛ, vût‰inu z písní si v‰ak napsal sám, s mimoﬁádnou invencí skladatelskou i textaﬁskou. Tvoﬁil je v prÛbûhu osmdesát˘ch let,
bez nadûje, Ïe by velkou ãást z nich mohl veﬁejnû pﬁedvést, do té míry byla jejich pravdivost
pro tehdej‰í moc nepﬁijatelná. O to vût‰í dopad
pak mûly písnû pro revoltující neveﬁejné publikum domácích ãi utajen˘ch koncertÛ. Geniální
nadãasovost Skoumalov˘ch písní má ‰anci oslovit posluchaãe i dnes, kdy s údivem zji‰Èujeme
jejich aktuálnost. Obû alba se hned zpoãátku
devadesát˘ch let objevila také na CD, tehdy jiÏ
v roz‰íﬁenûj‰í podobû neÏ na LP. V na‰em kompletu jsou navíc bonusy – dosud nikdy nevydaSU 6093-2
né zhudebnûné texty Ivana Wernische.

TIP NA
KONCERT:

Petr Skoumal & hosté – 75. narozeniny!
7. 3. 2013 od 20.30 hodin, Malostranská beseda, Praha
www.malostranska-beseda.cz

povat v pÛvodní sestavû se zpûvákem a klávesistou Michaelem Kocábem, kytaristou Michalem Pavlíãkem, baskytaristou Vilémem âokem
a dvûma bubeníky Klaudiem Kry‰pínem a Jiﬁím Hrube‰em. Reedice
jejich ãtvrtého a zatím posledního

Z

studiového alba, které vy‰lo v roce
1997 pod názvem Bûr vyjde u Supraphonu 8.3. Loni skupina vyrazila
na turné v pÛvodní sestavû. Na trhu
se v souvislosti s koncerty objevily
reedice úspû‰n˘ch alb Straka v hrsti
a V˘bûr.

N A H R Á V A C Í H O

S T U D I A

VZNIKÁ PRVNÍ
AUDIOKNIHA V PODÁNÍ
KARLA RODENA!
Legendární filmov˘ reÏisér Jan Nûmec, tvÛrce filmÛ Démanty noci, O slavnosti a hostech ãi Noãní hovory s matkou, pﬁibliÏuje ve své povídkové knize
svÛj nev‰ední Ïivot. âiní tak s velkou sebeironií, je nemilosrdn˘ k sobû
i k ostatním. V tûchto dnech se v nahrávacím studiu rodí audio podoba této
knihy v podání
Karla Rodena, kter˘
se poprvé (!) podílí
na vzniku audio
nahrávky. Audiokniha Nepodávej
ruku ãí‰níkovi
vyjde 22. bﬁezna!
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ČERNÁ HODINKA
U SPEJBLŮ
V dobách, kdy je‰tû nebyla v kaÏdé domácnosti elektﬁina, si na‰i dûdeãkové a babiãky nemohli pustit televizi, nebo rádio, natoÏ se usadit u poãítaãe. A tak veãer, kdyÏ se setmûlo, pozvali sousedy a pﬁi svíãce si vyprávûli veselé pﬁíhody a ﬁíkánky, zpívali krásné písniãky a nezapomnûli ani na
pohádky. ¤íkali, Ïe drÏí “ãernou hodinku”. Díky ú‰pû‰nému autorskému
t˘mu Milo‰ Kirschner – Vladimír Straka máte moÏnost uÏít si „ãernou
hodinku” spolu s Hurvínkem,
Mániãkou, panem Spejblem
a bábinkou. Ani nemusíte ãekat, aÏ
vypnou proud. Staãí zapálit svíãku,
zhasnout svûtlo a poslouchat.
âerná hodinka u SpejblÛ poprvé na
CD vyjde 8. bﬁezna.
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PERLIČKY
Z HISTORIE
ČERNÁ HODINKA

U SPEJBLŮ

Šelakové a vinylové desky, audiokazety, videokazety,
CD a DVD z toho všeho v průběhu třiaosmdesáti let
s úspěchem vyprávějí své veselé příběhy
Spejbl a Hurvínek…

• První nahrávka se Spejblem a Hurvínkem vznikla v ãervnu 1929.
Vy‰la na znaãce His Master’s Voice. Jde o parodie písniãek Sonny Boy
a Maminko, mámo.
• První nahrávka Josefa Skupy se Spejblem a Hurvínkem pro znaãku
Ultraphon je z 31. 7. 1930 a jde o Pohádku o chcíplé vodû .
• Spejbl a Hurvínek hlasem Milo‰e Kirschnera poprvé promlouvají
v nahrávce Spejbl básníkem. Vznikla ve studiu Mozarteum 14. 2. 1957.

MISTR SLOVA
MIROSLAV HORNÍČEK
Miroslav Horníček v průběhu let pro Supraphon nahrál
řadu úspěšných titulů, převážně ze své autorské tvorby.
Loni například vyšla poprvé na CD nahrávka jeho knihy
Jablko je vinno. Platinovou deskou jsou oceněny
audionahrávky slavných Hovorů H či legendárních
Předscén s Janem Werichem.
Letos, kdy si pﬁipomeneme Horníãkovy nedoÏité pûtadevadesátiny a také
deset let od úmrtí, pﬁichází Supraphon s dal‰í archivní nahrávkou, která se
tak dostává poprvé na CD. Listy z Provence Miroslava Horníãka vyjdou
v pátek 22. 2. 2013. Titul bude zároveÀ k dostání i v digitální podobû v servisu Supraphonline.cz nebo Audioteka.cz.
ZáÏitek nad nûãím jiÏ jednou proÏit˘m se pﬁihodil mladému Miroslavu Horníãkovi v jeho sedmnácti letech. Setkal se s ver‰i francouzského básníka Fréderica Mistrala a jako by se jimi vrátil do krajiny, kterou dÛvûrnû znal zatím
pouze ze sv˘ch snÛ, do jiÏní Francie, do Provence. O tomto kraji si od dûtství
sbíral ve‰keré zmínky, kreslil mapky, zapisoval záznamy. Horníãek o své
zvlá‰tní zálibû pí‰e: „Opisoval jsem si s pocity nûkoho, kdo se dozvídá o svém
rodi‰ti, které nikdy nepoznal a kter˘ s dychtivostí rodáka chce vûdût co nejvíc, ne-li v‰e.“ Ver‰e Fréderica Mistrala, zhudebnûné bratry Traxlery, na této
nahrávce doprovázejí ãetbu Horníãkov˘ch fiktivních dopisÛ, adresovan˘ch
hrdinÛm jeho milovaného kraje.
Literární postavû z románu Alfonse Daudeta – Tartarinovi z Tarasconu, skuteãnému d‘ Artagnanovi, pﬁedobrazu pozdûj‰ího ãtvrtého mu‰ket˘ra, básníku
Frédericu Mistralovi, neznám˘m trubadúrÛm a slavnému herci Gérardu Philipovi. Dopisy napsal jiÏ ãtyﬁicetilet˘ Horníãek pod modr˘m nebem Provence, za zvuku cikád, v okamÏiku, kdy se mu splnil jeho Ïivotní sen a on jako
by se vrátil tam, kde mu bylo skuteãnû dobﬁe.
Nahrávka z roku 1975 znovu pﬁipomene nejen krásu jazyka i my‰lenek proslulého ãeského rodáka, ale
i jeho nad‰ení z francouzské literatury, divadla, gastronomie a skvûlého
vína.

• První nahrávka s Helenou ·táchovou v roli Mániãky vznikla 2. 2. 1969
a jde o scénku Hurvínkovi k narozeninám.
• Za uplynul˘ch tﬁiaosmdesát let se celkem prodalo na znaãkách
Ultraphon, Esta a Supraphon úctyhodn˘ch: 5.399.000 zvukov˘ch
nosiãÛ.
• Nahrávky Divadla Spejbla a Hurvínka získaly celkem 32 zlat˘ch desek,
24 platinov˘ch desek a jednu diamantovou desku Supraphonu.
SU 6174-2
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JEAN FOURNET
LEGENDA FRANCOUZSKÉHO
DIRIGENTSKÉHO UMĚNÍ
V NAHRÁVCE S ČESKOU FILHARMONIÍ
KdyÏ Jean Fournet (14. dubna 1913
– 3. listopadu 2008) dirigoval v Praze
poprvé, bylo to na festivalu PraÏské
jaro 2. ãervna 1954. Tento festivalov˘
roãník byl sice hlavnû ve znamení
návratu Václava Talicha, koncertÛ
Svjatoslava Richtera a dÛleÏit˘ch
jubileí ãesk˘ch skladatelÛ, ale koncert francouzského hosta nezapadl.
Byl poÏádán, aby doprovodil Franti‰ka Maxiána v Dvoﬁákovû klavírním
koncertu, jeho program v‰ak vrcholil
Symfonií d moll Césara Francka.
Tuto skladbu pozdûji natoãil s âeskou filharmonií Sir John Barbirolli,
Fournet ov‰em poﬁídil vzácné
nahrávky dal‰ích Franckov˘ch skladeb a impresionistÛ. Blízko mûl
ov‰em i k novûj‰í hudbû, protoÏe pﬁi
svém druhém hostování v lednu
roku 1961 provedl vedle Berliozovy
Fantastické symfonie také Symfonii
ã. 1 Henryho Dutilleuxe . Recenzenti
ho zachytili jako dirigenta, kter˘
vystupuje nenápadnû a neokázale:
„Fournetovo gesto je plastické, dobﬁe
vede hráãe, není nikdy samoúãelné
nebo vnûj‰kovû efektní. Dirigent bezv˘hradnû dílu slouÏí.“ Anebo na
jiném místû, „pronikav˘m vnitﬁním
pohledem ãlení symfonii na jasnû
oddûlené, ale vzájemnû podmínûné
úseky.“ Zajímavé je, Ïe pﬁi druhém
praÏském hostování kritika více neÏ
Berliozovu Fantastickou ocenila jeho
provedení Symfonie ã. 1 Henryho
Dutilleuxe: „Se sv˘m umûﬁen˘m
temperamentem, se svou pﬁesnou,
rozváÏenou koncepãní vÛlí i racionálním v˘chodiskem svého umûní
má k této hudbû obzvlá‰È blízko.“
Dal‰í charakteristiky o nûm mluví
jako o jemném perfekcionistovi.
V dobû své první praÏské náv‰tûvy
byl Jean Fournet hudebním ﬁeditelem
Komické opery v PaﬁíÏi (1944–1957).
Jako dirigent debutoval uÏ v roce
1936 v rodném Rouenu a první zku‰enosti získával také v Marseille.
Pﬁedtím studoval na PaﬁíÏské konzervatoﬁi vedle dirigování také flétnu,
sám pozdûji vyuãoval na paﬁíÏské
École normale. Jako ‰éfdirigent se
zapsal do historie Nizozemského rozhlasového orchestru, Rotterdamského
symfonického orchestru, hojnû
nahrával také s orchestrem Lamoureux . AngaÏmá v Japonsku vyvrcholilo
v letech 1983–1986, kdy byl ‰éfdirigentem Tokijského metropolitního
orchestru, jehoÏ ãestn˘m dirigentem
zÛstal dal‰ích dvacet let. ¤adu let
pÛsobil také v porotû respektované
dirigentské soutûÏe v Besançonu.
Byl velmi oblíben˘m hostujícím
dirigentem, kter˘ propagoval francouzskou hudbu na mnoha sv˘ch
cestách. V Tokiu v roce 1957 jako
první dirigoval Debussyho operu
Peléas a Melissanda, zaslouÏil se
o velmi úspû‰ná provedení opery
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Dialogy Karmelitek (Dialogues des
Carmélites) Francise Poulence, dûl
Franka Martina ãi Paula Dukase.
A samozﬁejmû Debussyho a Ravela.
Jako dirigent zÛstal ãinn˘ do vysokého vûku, v roce 1987 debutoval
v Metropolitní opeﬁe Samsonem
a Dalilou a k âeské filharmonii se
vrátil je‰tû v roce 1992 a naposledy
dokonce v roce 2003. Jako devadesátilet˘ tehdy ﬁídil dva koncerty

v Praze a pût koncertÛ na zájezdu po
Japonsku. V programu opût pﬁevládala francouzská hudba: Pierné, Debussy, Ravel, Fauré.
V dobû staÏené Ïelezné opony pro
âeskou filharmonii pﬁedstavoval
Jean Fournet jednu z vítan˘ch a vzácn˘ch pﬁíleÏitostí vstoupit do svûta
francouzské hudby s prÛvodcem nejpovolanûj‰ím. V letech 1963-67 tak
vznikly pﬁedkládané okouzlující

nahrávky, jeÏ i po letech snesou nejvy‰‰í srovnání: filharmonici ve svém
vrcholném „anãerlovském“ období
zcela pﬁirozenû integrovali Fournetovu noblesu, jemnost a smysl pro
barevnost. Novû remasterované vzácné snímky vycházejí u Supraphonu
poprvé na CD v roce, kdy si hudební
svût pﬁipomíná nedoÏité sté narozeniny této legendy francouzského
dirigentského umûní.
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