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KAREL GOTT VZPOMÍNÁ
NA JIŘÍHO ŠTAIDLA
Textař Jiří Štaidl by se 22. ledna 2013 dožil sedmdesáti let a letos 9. října uplyne
čtyřicet let od chvíle, kdy předčasně tragicky zemřel. Supraphon společně
s Karlem Gottem k těmto výročím připravil kolekci, kde je na třech CD pod názvem
Konec ptačích árií pohromadě celkem sedmdesát šest písní s texty Jiřího Štaidla.
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Karel Gott u pﬁíleÏitosti vydání
tohoto exkluzivního trojalba zavzpomínal:
„S Jirkou ·taidlem jsme se seznámili v Semaforu roku 1963. Hledal
jsem v té dobû stálého textaﬁe, kter˘
by psal jen pro mne. Jirku jsem poÏádal, aby pro mne otextoval píseÀ
Beatles From Me To You. Text mi
Jirka napsal pﬁes noc a já jsem zjistil,
Ïe se nedá zpívat. Na místech, kde
jsem potﬁeboval dlouhé slabiky, on

napsal krátké, a obrácenû. Odpovûdûl mi, Ïe mé námitky nepovaÏuje za
dÛleÏité, podstatn˘ je podle nûho
smysl, vtip a nápad. Druh˘ den mi
ale pﬁinesl obálku a v ní byl Adresát
neznám˘ v podobû, jak ho známe.
Zachoval vtip i nápad pÛvodního
textu a dlouhé slabiky byly tam, kde
mají b˘t. Jirka ·taidl pro mne napsal
devadesát devût textÛ a poloviãka
z nich se stala hity. Kterému textaﬁi
a zpûvákovi se to podaﬁí? Jeho tragickou smrtí jsem ztratil nejen vynikajícího textaﬁe, ale pﬁedev‰ím pﬁítele,
kter˘ mû znal snad líp neÏ táta
s mámou. V jeho textech byla roztomilá klukovská naivita, s níÏ jsem se
rád a bez problémÛ ztotoÏÀoval. Jirkovy texty byly kﬁehké, lyrické, mûl
v nich smysl pro lehce zapamatovateln˘ slogan s v˘raznou textovou
hlavou, originální, a pﬁitom zapama-

tovatelné obraty, rytmiãnost a zpûvnost. Mnohé texty Jirky ·taidla
doslova zlidovûly, o ãemÏ se dodnes
pﬁesvûdãuji na tuzemsk˘ch koncertech, kdykoli zaãnu zpívat nûkterou
píseÀ s jeho textem. Publikum ji pﬁijímá jako dobrou starou známou
a vítá ji s nad‰en˘m, nebojím se ﬁíci,
Ïe nûkdy doslova s manifestaãním
potleskem. V‰imli jste si nûkdy,
kolik ptaãích symbolÛ mûl Jirka ·taidl ve sv˘ch textech? Ptaãí náﬁeãí,
Proã ptáci zpívají, Îaluju ptákÛm,
âápi uÏ nemaj stání, Oãi barvy holubí, Kdepak, ty, ptáãku, hnízdo má‰?,
Konec ptaãích árií… Necítíte v tûch
textech touhu letût, pﬁeletût hranice,
poznat svût, jiné kraje? ·koda Ïe své
touhy nestihl uskuteãnit. V roce
2005 jsme v jevanském nahrávacím
studiu Karla Svobody natáãeli nûkteré z písní, které pro mne Karel

napsal, v novém hávu, v objevn˘ch
aranÏmá Jirky ·korpíka na album
Karel Gott & Karel Svoboda – Jdi za
‰tûstím. A víte, na kterou píseÀ
z tohoto alba byl Karel Svoboda nejvíce py‰n˘? Na Konec ptaãích árií.
Pou‰tûl si ji poﬁád dokola. KdyÏ pak
v lednu 2007 Karel tragicky opustil
tento svût, pochopil jsem. Na dobrovoln˘ odchod z tohoto svûta zﬁejmû
myslel uÏ v dobû, kdy jsme album Jdi
za ‰tûstím nahrávali. A nikdo z nás
to nepoznal, nikoho z nás nûco takového vÛbec nenapadlo. Nikdy mû to
nepﬁestane mrzet. Jak Jirka ·taidl,
tak Karel Svoboda se písní Konec
ptaãích árií vlastnû louãili se Ïivotem. Jsem moc rád, Ïe tohle trojalbum vychází, neboÈ je dÛstojn˘m
pﬁipomenutím umûleckého a lidského odkazu mého vpravdû Ïivotního
pﬁítele Jiﬁího ·taidla.“
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MICHAL HORÁČEK
UMĚLECKÁ TVORBA JE KRÁSNÁ I KRUTÁ
Vynikající textař, básník a novinář Michal Horáček oslavil loni šedesátiny. K jubileu mu kolegové muzikanti
nadělili dva unikátní koncerty v pražské Státní opeře a Supraphon z nich pořídil živý dvojdiskový záznam.
Album pod stručným, leč výstižným názvem: Michal Horáček – Tribute vyšlo v prosinci. Znějí z něho písně
s Horáčkovými texty v podání výkvětu české a slovenské populární hudby, navíc mnohdy v nečekaných
seskupeních. Tak, jak zněly během zmíněných slavnostních večerů.
ná, ale taky zrádná. KdyÏ jako strojní inÏen˘r postavíte most, vidíte, Ïe
stojí a Ïe má smysl. KdyÏ uklízeãka
vytﬁe podlahu, vidí, Ïe je ãistá.
U umûlecké tvorby tohle nikdy
hned nevidíte. Stejná vûc mÛÏe
vyvolat lhostejnost, odmítnutí nebo
naopak nad‰ení; nikdy tak vlastnû
nevíte, jestli to, co jste vytvoﬁil, je
dobré. V tomhle ohledu je umûlecká
tvorba dost krutá.
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Samotn˘ Michal Horáãek pﬁiznává,
Ïe to byly veãery svérázné, dojemné
a nezapomenutelné.

Pochyboval jste nûkdy o tom, Ïe to,
co dûláte, má smysl?
Jistû. Umûlecká tvorba je sice krás-

TIP NA KONCERT:
26. 2. 2013

Šansonovinky – večer písní P. Hapky a M. Horáčka
od 20.30 hodin v Malostranské besedě, Praha
www.malostranska-beseda.cz

Album Tribute zachycuje cel˘
koncert, nic z probûhl˘ch veãerÛ
na nûm nechybí…
Je to tak, zaznamenává cel˘ koncert, dokonce Ïivé záÏitky z nûj pﬁekonává! Pﬁíklad: první den nemohla vystoupit paní Vûra Neru‰ilová,
mûla jiné závazky, ale pﬁi‰la
a vystoupila alespoÀ na druhém
koncertu. A na albu samozﬁejmû je.
Kromû toho se u kaÏdé písnû dalo
vybírat vÏdy ze dvou pokusÛ, a tak
je na albu opravdu to nejlep‰í.

ANETA LANGEROVÁ
V NOVÉM ROCE…
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Dojalo vás to?
V takov˘ch pﬁípadech se ãlovûk
dojetí neubrání, vÏdyÈ nejsem robot.
Pﬁi‰la a zahrála ãi zazpívala kvÛli
mnû spousta lidí, nûkteﬁí ze Slovenska, Jana Kirschner dokonce z Lond˘na. A nejen skvûlí zpûváci, taky
vynikající instrumentalisté, Michal
Pavlíãek, Radek Poboﬁil, Petr Malásek, Robert Balzar… prostû ti nejlep‰í z nejlep‰ích. Vytvoﬁili orchestr pro
tuhle jedinou pﬁíleÏitost, vlastnû
proto, aby mi udûlali radost. Nad tím
se nelze nedojmout. Navíc Státní
opera byla vyprodaná, a to byly lístky dost drahé! A kdyÏ pak plné divadlo vestoje tleská, ãlovûk si ﬁekne: to,
co dûlám, má smysl!
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Podílel jste se na jejich dramaturgii a pﬁípravách?
Ne, na organizaci koncertÛ jsem se
nepodílel, nevybíral jsem ani písniãky ani interprety. Nebudu ale pﬁedstírat, Ïe mi akce zÛstala úplnû utajená. Bylo do ní zapojeno tolik lidí, Ïe
by to ani nebylo moÏné. Vidûl jsem
i zkou‰ky. Ale dárek to pro mû byl
velk˘ – se v‰ím v‰udy.

Ze kterého jména u interpretace
va‰í písnû jste mûl ve své textaﬁské
kariéﬁe nejvût‰í radost?
Obrovskou radost mi udûlalo,
kdyÏ moje texty zpívala Hana Hegerová, to byl rok 1987 a já jsem byl
naprosto neznám˘m textaﬁem, kter˘
se pohybuje kdesi mezi hazardními
hráãi. Bylo to pro mû splnûní snu;
vyletûl jsem vlastnû z nuly rovnou
do stratosféry. Od té doby uÏ mû nic
nemohlo zaskoãit. Bylo ale hodnû
vûcí, které mû potû‰ily. Nedávno
napﬁíklad nazpíval jednu baladu
s m˘m textem Zdenûk Svûrák, se
kter˘m jsem doposud nikdy nepracoval. Taky mû tû‰í, kdyÏ se nûkdo
ne tak znám˘ stane díky m˘m písniãkám známûj‰ím. To je pﬁípad
Nadi Válové, která ve Státní opeﬁe
vystoupila s písní V úzk˘ch. UÏ pﬁi
zkou‰kách z ní byli v‰ichni úplnû
pryã. A pak mi gratulovali, Ïe jsem
ji vlastnû na‰el…

Aneta Langerová loni pokračovala v akustickém turné Pár míst
se smyčcovým triem. Jedinečná atmosféra těchto komorních
vystoupení je zachycena na DVD+CD, které v květnu vydal
Supraphon. Aneta ještě před koncem roku uskutečnila sérii
koncertů Nahráváme, kde představila písničky z připravovaného
alba.
Anety jsme se zeptali, na co se tû‰í v roce 2013?
Letos bych ráda vydala dal‰í ﬁadovou desku, kterou právû chystáme. Tû‰ím se na novou
kapitolu ve svém pracovním Ïivotû, na novou energii a pﬁíjemn˘ pocit, Ïe mÛÏu jít dál.
Písnû jsou moji pﬁátelé, letos jich budu mít minimálnû o deset víc a na to se nelze netû‰it.
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PRAŽSKÝ VÝBĚR
KDO NÁS CHCE VIDĚT V AKCI
MÁ LETOS JEŠTĚ ŠANCI!
Návrat rockové legendy PraÏsk˘
v˘bûr patﬁil k nejv˘raznûj‰ím hudebním událostem loÀského roku. VÏdyÈ
se na koncertech se‰li v sestavû z dob
nejvût‰í slávy se zpûvákem a klávesistou Michaelem Kocábem, kytaristou
Michalem Pavlíãkem, baskytaristou
Vilémem âokem a dvûma bubeníky
Klaudiem Kry‰pínem a Jiﬁím Hrube‰em. Znaãn˘ zájem vzbudily
i v˘pravné reedice pÛvodních nahrávek. Za Straku v hrsti pﬁevzal PraÏsk˘
v˘bûr Platinovou desku. V ﬁíjnu
vydal Supraphon reedici alba V˘bûr.
PraÏsk˘ v˘bûr ve svém návratu pokraãuje i v roce 2013! JiÏ v bﬁeznu znovu
pozve fanou‰ky na koncerty v Plzni,
Olomouci, Bratislavû a v Praze. V té
dobû by se také mûla objevit na CD
reedice ãtvrtého a zatím posledního
studiového alba, které vy‰lo v roce
1997 pod názvem Bûr.
PraÏsk˘ v˘bûr na tﬁi novoroãní
otázky odpovûdûl s nadhledem sobû
vlastním:
Jak probíhala loÀská ãást turné?
*PV: Mimo zánûtu ‰lach, vyvrtnutí
kotníkÛ, nûkolika chﬁipek ãi opomenutí dostavit se na scénu se celkem
nic dramatického na tour nestalo…
VáÏn˘ problém v‰ak máme s legrací
a rÛzn˘mi ‰pumprnáglemi. Vûdomû
si totiÏ pûstujeme dobrou náladu,
takÏe se bûÏnû stává, Ïe zkou‰ení
zaãíná o nûkolik hodin pozdûji. AÏ se
vychechtáme a vyklidníme. Ale
bacha, koncerty máme vÏdy v seriózním duchu! Pﬁijdeme na pódium,
postavíme se, odehrajeme a jdeme
posvaãit…
MP: mlãí- mûﬁí si tlak. (na ruce)
Která píseÀ mûla na koncertech
nejvût‰í ohlas?
PV: Na‰i fanou‰ci reagují nejvíce na
songy, které jsou notoricky známé
a mají hitové ambice. AÈ sloganem,
melodií ãi celkov˘m vyznûním.
MÛÏeme ukázat prstem napﬁíklad na
Hrabûte X, Václavák, PraÏáky, Prachy,

Proã jen já, Oldu, Tatrmana, Dudy,
Chvastouna, SnaÏivce…Tím jsme se
vlastnû dostali k tomu, Ïe na naprostou vût‰inu flákÛ reagují na‰i fanou‰ci víc neÏ maximálnû kladnû.
Co se t˘ká oblíbené skladby u nás
samotn˘ch, neveﬁejn˘m kapelov˘m
hlasováním jsme zjistili, Ïe je to
pokaÏdé trochu jiná píseÀ. Dokonce
jsme si oblíbili jen nûkteré úryvky
z nich.
Vâ ﬁíká: „…mû se velmi líbí klávesov˘ sólo v PraÏácích, hlavnû ta
pasáÏ jak Michal hraje takov˘to uuuííízzz-uíííízzz a triolovû pﬁebíhá z gé
na gis.“
MK doplÀuje: „ …nebo ta pasáÏ,
kdyÏ hraje Chomáã ten rychl˘ br˘k
na oba kotle zároveÀ. Odhaduji, Ïe je
to v Tatrmanovi.
MP mlãí – mûﬁí si tlak. (na noze)
Na co se nejvíc v kapele tû‰íte
v roce 2013?
PV: Tû‰íme se na setkání s fanou‰ky a na skvûlé koncerty. AÏ celá tour
skonãí, sedneme si k letecké kávû
a probereme moÏnosti vytvoﬁení dal‰ího ﬁadového alba. Pokud se tak
stane, avizujeme dopﬁedu, Ïe v roce
2014 nebudeme koncertovat! TudíÏ
ten, kdo nás bude chtít vidût v akci,
má ‰anci letos.
MP mlãí- nemûﬁí si tlak. (souhlasnû
k˘vá hlavou)
(*PV: PraÏsk˘ v˘bûr, Vâ: Vilém âok,
MK: Michael Kocáb, MP: Michal Pavlíãek)
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Nejbližší koncerty Pražského výběru v roce 2013:
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19. 3. od 19:00 hod. – PLZEŇ, Zimní stadion
22. 3. od 19:00 hod. – OLOMOUC, Zimní stadion
24. 3. od 19:00 hod. – BRATISLAVA, NTC Aréna
26. 3. od 19:00 hod. – PRAHA, Tipsport Arena
www.prazskyvyber.com

TEREZA VOŘÍŠKOVÁ
A JIŘÍ MÁDL
V NOSTALGICKÉM
VIDEOKLIPU K PÍSNIČCE
BEJVÁVALO (DOBRÝ ČASY)
VÁCLAVA NECKÁŘE
Loňský rok byl v hudební dráze Václava Neckáře velmi
šťastným obdobím. Na sukces skladby Půlnoční z filmu
Alois Nebel navázala autorská dvojice Dušan Neuwerth
a Jaromír Švejdík dalšími písničkami, které na jaře
dostaly podobu novinkového alba. Již půl roku od vydání
jeho tvůrci získali Platinovou desku Supraphonu. Vše
gradovalo prosincovým koncertem v pražské Tipsport
Areně, kde Neckář ve skvělé formě zakončil Půlnoční
turné. Dobrý časy Václava Neckáře patří mezi
nejprodávanější CD roku 2012. Tím ovšem nekončí dění
kolem úspěšného alba.
Nyní je na svûtû zbrusu nov˘
videoklip, kter˘ vyuÏívá v˘tvarn˘ch
moÏností, jeÏ umoÏÀuje klasick˘
filmov˘ materiál. Vznikl ke skladbû
Bejvávalo, kde v textu zaznívá:
Bejvávalo, to byly dobr˘ ãasy, bejvávalo, to jsme byli je‰tû mlad˘…
„Hned poprvé, co jsem si pustila
desku Dobr˘ ãasy, tak mne k písniãce
Bejvávalo napadl letní pﬁíbûh u vody
s Terezou Voﬁí‰kovou a Jiﬁím Mádlem.
Takov˘ krátk˘ film z konce léta,
u jezera nebo u rybníka. S chajdou
a houpaãkou nad vodou. JenÏe léto
nám uteklo mezi prsty, protoÏe jsme
v té dobû v‰ichni toãili nûco jiného,“
uvádí reÏisérka Lenka Wimmerová
(Terapie, Soukromé pasti), která
videoklip natoãila ve spolupráci
s kameramanem Pavlem Berkoviãem.
A zároveÀ upﬁesÀuje: „Poprvé jsme
se dali dohromady aÏ v listopadu,
kdy uÏ o ‰plouchání ve vodû, natoÏ
o kaskadérsk˘ch skocích do ní ne‰lo
vÛbec uvaÏovat. TakÏe z pÛvodního
nápadu zbyla Tereza Voﬁí‰ková a Jiﬁí
Mádl, pak ta chajda a houpaãka ze
star˘ pneumatiky. ProtoÏe se jedná
o vzpomínku na doby, kdy byl Václav
Neckáﬁ mlad˘ a nerozváÏn˘, jak se
v písni zpívá, je klip stylizovan˘ do

éry pﬁelomu ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let. Vhodnou lokaci jsme na‰li
v tajemném prostﬁedí zámeckého
parku v Lysé nad Labem,“ doplÀuje
Lenka Wimmerová a s úsmûvem
dodává: „Mimochodem, víte, Ïe Jiﬁí
Mádl se narodil ve stejn˘ den jako
Václav Neckáﬁ?“
Nostalgicky ladûné video Bejvávalo
je jiÏ druh˘m videoklipem k albu
Václava Neckáﬁe Dobr˘ ãasy. Pﬁedcházel mu klip k duetu s Lenkou Dusilovou Na Rafandû, kter˘ realizoval reÏisér Tomá‰ LuÀák (Alois Nebel) s kameramanem Du‰anem Tománkem.
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UDG POKRAČUJE
V TURNÉ AKROBAT,
POPRVÉ I NA SLOVENSKU…
Skupina UDG na podzim vydala album Akrobat. Vznikalo pod producentsk˘m dohledem Armina Effenbergera, kter˘ sound kapely posunul
je‰tû o dal‰í dimenzi. V ﬁíjnu odstartovala podzimní ãást turné, „Hned na
prvním koncertû nám nûjak˘ lump ukradl ãást na‰í aparatury a to nebylo
zrovna pﬁíjemné. ·el na jisto! Vy‰etﬁování bylo jak z krimi filmu. BohuÏel
viník nedopaden. Na‰tûstí tûch hezk˘ch záÏitkÛ bylo tolik, Ïe nepﬁíjemn˘
start byl nakonec zapomenut˘,“ vzpomíná zpûvák Petr Vrzák.
Jednu z nejnav‰tûvovanûj‰ích ãesk˘ch klubov˘ch kapel bude mít ‰anci letos poznat
i slovenské publikum. „Dlouho jsme si pﬁáli
jet slovenské turné a teì to koneãnû klapne.
Máme domluvené spoleãné koncerty se slovenskou reggae-punkovou kapelou Smola
a hru‰ky,“ upﬁesÀuje bubeník Tomá‰ „Jugi“
Stanûk.
UDG na pﬁelomu zimy a jara pﬁedstaví
Akrobata v dal‰ích jedenadvaceti mûstech,
mezi kter˘mi je poprvé i Bratislava a dal‰ích
SU 6080-2
pût slovensk˘ch mûst.

SOUNDTRACK
KE KONCI SVĚTA
NOVÉ ALBUM KAPELY
ZRNÍ SE DOSTALO
DO DISTRIBUČNÍ
NABÍDKY SUPRAPHONU
A V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
NA SUPRAPHONline.cz
Kapela nové generace, „kladenskej uhelnej zen“, čerstvá
krev důvěryhodného songu. Tak se mluví o skupině ZRNÍ,
jež zažívá skutečný vzestup. Albem o konci světa, který se
nekoná, a přece nás mění, ZRNÍ nejspíš cosi trefně vystihlo
a jejich novinkové album „Soundtrack ke konci světa“ si
získalo již během prvních týdnů od svého vydání řadu
příznivců – a to jak mezi posluchači, tak mezi hudebními
publicisty. Album je nyní nominováno na dvě prestižní
hudební ceny Apollo a Vinila.
ZRNÍ dnes patﬁí zﬁejmû k tomu nejzajímavûj‰ímu, co domácí scéna nabízí.
Svoji otevﬁeností, muzikálností, poetikou, citliv˘m mícháním elektroniky,
akustiky, rockového základu okoﬁenûného lidovkou vzniklo album pÛsobící
na domácí scénû jako zjevení. Vedle dominantních houslí usly‰íte tﬁeba beatbox, Ïestû, ale i theremin ãi sekaãku na trávu. Hudbu umocÀují ãeské poetické texty.
V poﬁadí tﬁetí studiové album „Soundtrack ke konci svûta“ pûtiãlenné kladenské kapely ZRNÍ pojednává o konci svûta, tedy pﬁesnûji ﬁeãeno o tom, jak
o nûm v‰ichni mluví. AniÏ by kapela kopírovala zahraniãní styly, drÏí si
album svûtovou úroveÀ, právû díky své zvukové pestrosti, autentiãnosti,
vyrovnanosti, ale i instrumentální schopnosti jednotliv˘ch ãlenÛ.

Z KONCERTNÍHO DIÁŘE
KAPELY ZRNÍ:
18. 1.
19. 1.
31. 1.
22. 2.
23. 2.
28. 2.
09. 3.
23. 3.
05. 4.
30. 4.

Pardubice – Žlutý pes
Vysoké Mýto – M Klub
Radotín – KS U Koruny
Boskovice – KD Zámecký skleník
Česká Třebová – Modrý Trpaslík
Praha – Malostranská beseda
Liberec – klub Vlak
Valašské Meziříčí – M Klub
Dobříš – KD
Brno – Čarodějáles 2013
www.zrni.cz

8596945966621
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Irena Dousková a Bára Hrzánová

JIŘÍ DĚDEČEK 60

„Písnû rebelujícího zpûváka
z vystoupení v divadle Semafor
v bﬁeznu roku 1989 vypovídají
o dobû svého vzniku a zároveÀ pﬁes
uplynulé dvacetiletí pÛsobí stále
údernû a nadãasovû. Pronikavû jednoduch˘mi, inteligentními zkratkami míﬁí autor v písÀov˘ch textech ale
i v proslovech mezi jednotliv˘mi
skladbami k lapidárnímu, neãekanému a strhujícímu sdûlení,“ komentuje vydání historicky prvního LP Jiﬁího Dûdeãka z roku 1990 producentka
Supraphonu Naìa Dvorská a dodává:
„Album, které ve své dobû vy‰lo
pouze na LP a audiokazetû nyní bude
na CD obsahovat i tﬁi bonusové
nahrávky písniãek z roku 1984 Mezimûsto; Sadem, lesem, parkem; Pes,
Franta a Kant. V ﬁadû skladeb kompletu Zabili trafikantku doprovázejí
Jiﬁího Dûdeãka na akordeon Václav
Vesel˘ a na housle Karel Holas.
Publicista Pavel Klusák pí‰e
v doprovodném textu reedice: „U
Jiﬁího Dûdeãka se posluchaãi ãasto
smûjí tomu, Ïe uprostﬁed bytostnû
pokﬁiveného svûta poﬁád doufá
v jeho normálnost a nûkdy ji s hranou vypravûãskou naivitou pﬁedpo-

Foto © Martin Kubica

Supraphon u příležitosti šedesátin básníka, písničkáře
a současného předsedy Českého centra Mezinárodního
PEN klubu JIŘÍHO DĚDEČKA vydá 18. ledna poprvé
na CD jeho legendární album ZABILI TRAFIKANTKU,
které bude obsahovat i tři bonusové skladby.

DARDA S BARBOROU
HRZÁNOVOU
SU 6202-2

kládá. To se pak ãlovûk smûje z nûkolika dÛvodÛ najednou, nejvíc tomu
odhalenému rozdílu…Jiﬁí Dûdeãek
toho od dob svého prvního elpíãka
provedl dost. V‰echny dal‰í desky
toãil uÏ bez her s cenzurou; ale svobodn˘ byl hned pﬁi vzniku téhle
první.“
Album Zabili trafikantku bude
od pátku 18. ledna 2013 vedle
CD poprvé i v digitální podobû.
Objeví se v nabídce online servisu
Supraphonline.cz.

Písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a autor četných rozhlasových a televizních
pořadů Jiří Dědeček se narodil 13. února 1953 v Karlových Varech. V roce 1976 absolvoval
Knihovnictví a vědecké informace na FFUK, v roce 1987 pak scenáristiku a dramaturgii
na FAMU. V letech 1973 až 1985 vystupoval po celé republice jako člen divadla malých forem
ve dvojici Burian & Dědeček. Na jaře roku 2006 byl zvolen předsedou Českého centra
Mezinárodního PEN klubu, třetí funkční mu začalo v dubnu 2012. www.dedecek.cz

Supraphon koncem loÀského roku
vydal nahrávku románu Darda,
kter˘ navazuje na bestsellery Ireny
Douskové Hrd˘ BudÏes a Onûgin byl
Rusák. Opût ve v˘teãné interpretaci
hereãky Barbory Hrzánové zde oÏívají veselé i dojemné osudy postavy
Heleny Souãkové. Darda Ireny
Douskové, rovnûÏ koncem loÀského
roku, byla inscenována v Divadle Na
Jezerce. Barbora Hrzánová v reÏii
Arno‰ta Goldflama znovu skvûle
ztvárnila hlavní postavu. Podle velkého zájmu divákÛ o lednová a únorová pﬁedstavení to vypadá na stejn˘ úspûch, jak˘ jiÏ deset let slaví na
scénû Hrd˘ BudÏes.
U pﬁíleÏitosti vydání 5CD Darda se
Irena Dousková vyjádﬁila: „Moc se
mi líbí herecká poloha a energie, kterou Bára do interpretace m˘ch knih
vloÏila a jsem jí vdûãná, Ïe Helenu,
hlavní hrdinku románÛ, provází od
zaãátku aÏ do konce. Mám také
radost ze souãasného trendu, kdy
celá ﬁada knih vychází i v audio
podobû. V‰echno, co totiÏ nûjak˘m
zpÛsobem podporuje ãtení, kníÏky,
literaturu, je dobré. Audioknihy také
ráda poslouchám, nejãastûji na chalupû. TakÏe je mám spojené s pocitem klidu, pohody a tichého venkovského podveãera,“ doplÀuje svoje
úvahy autorka.

Barbora Hrzánové k tomu poznamenala: „Mám specifickou poetiku
postavy Helenky Souãkové moc ráda.
BudÏese hrajeme deset let a máme za
sebou asi 530 repríz, takÏe Souãková
uÏ je souãást mého Ïivota! V tom lidském pohybu je Darda pochopitelnû
pﬁece jenom nûco jiného. Ta kníÏka je
velice krásná a snad se nám ji úspû‰nû podaﬁilo pﬁenést jak do podoby
audioknihy, tak i do specifické formy
divadelního pﬁedstavení. Mám ráda
pﬁíbûhy, kde se balancuje hoﬁké
a sladké. Jsou tam smutná místa, ale
i místa komická a veselá. Tak jak to
v Ïivotû b˘vá, nepﬁelévají se – jdete
na pohﬁeb a stane se vám nûco
nesmírnû komického, Ïe máte potﬁebu se smát. Takové situace mám ráda
a baví mû je ztvárÀovat. Dodávají
Ïivotní optimismus.“

SU 5605-2

SU 6172-2

TIP NA KONCERT:
U příležitosti životního jubilea Jiřího Dědečka se připravuje
v Malostranské Besedě na pondělí 18. února narozeninový koncert
s hosty, mezi nimiž například budou: Petr Skoumal, Jan Burian,
Marcel Pindel, Jaroslav Krasničan, Vojtěch Heřmánek
a Viktorie Dědečková.
Více informací na: www.malostranska-beseda.cz

SU 5911-2

DARDA V PROGRAMU DIVADLA NA JEZERCE:
21. 1. • 25. 1. • 6. 2. • 11. 2. • 19. 2.

ZÁJEZDOVÁ PŘEDSTAVENÍ DARDY:
13. 2. Vysoké Mýto • 23. 2. Česká Lípa
Více na: www.divadlonajezerce.cz
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HOBOJISTA VILÉM VEVERKA
SOLITÉRSTVÍ JE PRO MĚ
CHARAKTERISTICKÉ!
Z inspirace, kterou Benjaminu Brittenovi přinesl hoboj společně
s básněmi římského básníka Ovidia, vznikl cyklus Šesti
metamorfóz. Podobným bohatstvím rozličných charakterů oplývá
i komplet dvanácti fantasií G. Ph. Telemanna. Hobojista Vilém
Veverka právě tyto hudební skvosty nahrál pro své nové album.
U příležitosti vydání alba jsme Vilémovi položili několik otázek.
Viléme, jaké bylo va‰e objevování dokonale vybrou‰en˘ch Brittenov˘ch miniatur,
které zpodobÀují v ‰esti personifikacích (Pan, Phaeton, Niobé, Bakchus, Narcis,
Arethusa) protikladné lidské vlastnosti? Jak na vás osobnû tato skladba pÛsobí?
Tato skladba patﬁí mezi klasiky literatury pro hoboj a ﬁeknûme si rovnou, Ïe má své
v˘sadní místo v dûjinách komorní hudby 20. století obecnû. A pﬁesto, Ïe se jedná
o „drobnûj‰í“ skladbu, tak interpret i posluchaãi si mohou okamÏitû uvûdomit autorovu
genialitu a v˘jimeãnou invenci. Takto skladbu také vnímám, jako brilantní poãin
nejvût‰ího britského skladatele. V posledních letech se tato kompozice stala
zﬁejmû mou nejhranûj‰í sólovou skladbou, kterou na koncertech uvádím.
Jedná se zároveÀ o programní hudbu, ‰est pﬁíbûhÛ, nebo ﬁeknûme
portrétÛ. Jako interpret se stávám prÛvodcem, ﬁekl bych, Ïe hraji, de facto
jako herec, jednotlivé kapitoly podle Ovidia.
Cyklus G. Ph. Telemanna je pÛvodnû urãen pro pﬁíãnou flétnu.
Dal vám pﬁíleÏitost uplatnit ve‰kerou virtuositu a ‰irokou ‰kálu barev
a v˘razov˘ch moÏností hoboje?
Ano, v pﬁípadû hoboje je provedení Fantazií G. Ph. Telemanna jistû
nároãnûj‰í záleÏitostí, neÏ je-li tento cyklus hrán na flétnu. V‰ak skrze
hobojistovu „f˘zis“ se skladba moÏná stává posluchaãsky zajímavûj‰í.
Cel˘ komplet dal vyniknout kompletní ‰kále v˘razov˘ch moÏností
hoboje. Interpretaãnû, co do vystiÏení estetiky je Telemann obtíÏnûj‰í,
porovnáváme-li jeho cyklus se ·esti metamorfózami B. Brittena. Není
proto takov˘m pﬁekvapením, Ïe v celosvûtové produkci se jedná
zﬁejmû teprve o tﬁetí soubornou nahrávku s hobojem.

Na jaké va‰e koncerty se mÛÏeme v roce 2013 tû‰it?
Hned zaãátkem ledna se chystám na malou expedici do nejvy‰‰ích hor
Ameriky. Rok 2012 byl nároãn˘ nejen pracovnû, proto jsem se rozhodl
pro „jinou formu ãinnosti“ v úvodu roku. Ostatnû hory, spolu
s fotografií, jsou pro mû urãit˘m kontrapunktem k hudbû. Právû díky
tomu mohu nalézat, inspiraci a sílu, zejména v‰ak rovnováhu. Ale
i pohled z podia bude zajímav˘. Na jaﬁe bych mûl vystoupit s ﬁadou
ãesk˘ch orchestrÛ. Zahraji koncerty B. MartinÛ a dokonce nároãn˘
Koncert pro hoboj a orchestr B. A. Zimmermanna. Koncert B. MartinÛ
bych mûl provést také ve ·v˘carsku. Vedle toho to budou i koncerty
komorní, napﬁ. s harfenistkou Kateﬁinou Englichovou.
Svého druhu vrcholem by mûlo b˘t
souborné provedení Sonát J. D. Zelenky.
Pro tuto pﬁíleÏitost jsem sestavil nov˘
ansámbl a pozval mé kolegy z Berlínské
Filharmonie spolu s vynikajícími
ãesk˘mi interprety. Letos vystoupíme
na dvou v˘znamn˘ch ãesk˘ch
festivalech, ale také v SRN. Tato
my‰lenka zrála nûkolik let. Jedná se
moÏná o nejsmûlej‰í projekt, kter˘ jsem
kdy realizoval. Nic podobného jsme
u nás zatím nemohli sly‰et…
VDR
SU 4121-2

Foto © Ladi Novotny

Co bylo na realizaci nahrávky nejobtíÏnûj‰í? Co Vás nejvíce pﬁekvapilo?
Nejnároãnûj‰í bylo vÛbec zvládnout takové penzum hudby. Pﬁeci
jen, pﬁes 70 minut ãasu, pouze na hoboj, tak to byl pro mû nov˘ rozmûr
i úkol. Toto bude v‰ak jistû novum i pro posluchaãe. Ale dokazuje to
jen, Ïe hoboj jednoznaãnû obstojí jako samostatn˘ sólov˘ nástroj. Také
moment „osamûní“, protoÏe jsem byl bûhem celého nahrávání ve studiu sám.
Ale samota, pﬁesnûji urãité solitérství, je pro mû charakteristické. Také proto
jsme se pro tento specifick˘ projekt se Supraphonem rozhodli. Jedinou
spoleãností byli v reÏii pánové Jiﬁí Gemrot a Ale‰ Dvoﬁák, kter˘m bych na
tomto místû rád podûkoval za skvûlou práci.

I. / leden 2013

CEMBALISTKA MONIKA KNOBLOCHOVÁ
OBJEVUJE HUDEBNÍ PŮVAB
LEOPOLDA KOŽELUHA
Moniko, proã z bohatého repertoáru pﬁelomu 18. a 19. století
padla va‰e volba právû na Leopolda KoÏeluha? âím vás jeho
skladby zaujaly?
V prÛbûhu minul˘ch let jsem mûla moÏnost koncertnû hrát
nûkolik KoÏeluhov˘ch trií i sólov˘ch sonát. Zaujala mû jejich
Ïivotnost, nápaditost, vysoce profesionální zpracování, hudební
pÛvab… A taky srovnatelnost s tvorbou tûch nejvût‰ích
v KoÏeluhovû dobû. V nûkter˘ch sonátách jsem mûla pocit
„beethovenského ducha“ – jenomÏe KoÏeluh byl ve Vídni pﬁed
ním a svojí tvorbou ho tedy pﬁedjímal! Byla jsem pﬁekvapena, Ïe
takov˘ autor mÛÏe b˘t tak málo hran˘ a v podstatû skoro
zapomenut˘. To vedlo k rozhodnutí se jeho triovou tvorbou
zab˘vat podrobnû a z nûkolika desítek opusÛ jsem se snaÏila
vybrat to nejzdaﬁilej‰í. Z v˘bûru klavírních trií s doprovodem
flétny tak vzniklo dne‰ní CD.
KoÏeluh se bûÏnû hraje na moderní nástroje, ale vy jste pro
nahrávku zvolily dobové instrumenty. Jaké pﬁednosti a záludnosti pro Tebe obná‰elo nahrávání tûchto skladeb na kladívkov˘ klavír?
Vzhledem k tomu, Ïe modernímu klavíru se uÏ hodnû let
nevûnuji a naopak jsem v podstatû v˘hradnû zamûﬁená na
historické klávesové nástroje, byla volba jednoznaãná. ZároveÀ
se domnívám, Ïe dobové nástroje, pro které tato hudba vznikala,
jsou ideálními partnery, neboÈ samy ãasto napoví, co této hudbû
interpretaãnû nejlépe slu‰í.
Ty jsi ale zku‰ená cembalistka a KoÏeluh v‰ude uvádí pour
Clavecin ou Piano-forte. Proã tedy na „nedokonal˘“ kladívkov˘
klavír a ne na cembalo? Je z dobov˘ch pramenÛ zﬁejmé, kterému z tûchto nástrojÛ dával pﬁednost sám autor?
PﬁestoÏe na titulních listech témûﬁ v‰ech sonát je uvedeno
„pour Clavecin ou Piano-forte“, byly tyto sonáty jednoznaãnû
urãeny klavíru, jehoÏ byl navíc KoÏeluh velk˘m zastáncem
a propagátorem. ZároveÀ ale vymezení se a prosazení klavíru
oproti cembalu trvalo nûjakou dobu, nov˘ nástroj byl
nepochybnû drah˘ a spousta hudebních nad‰encÛ mûla doma
cembalo – urãení obûma nástrojÛm byl tak chytr˘ obchodní tah.
Jako „nedokonal˘“ nástroj je forte-piano nûkdy vnímáno dnes,
kdy ho nûkteﬁí, vût‰inou moderní hráãi, srovnávají s dne‰ním
klavírem. Ve 2. polovinû 18. století ov‰em takové srovnání
chybûlo a autoﬁi pí‰ící pro klavír vyuÏívali v‰ech jeho moÏností
(aÈ uÏ se nám z dne‰ního hlediska zdají jakékoliv). Právû proto
se domnívám, Ïe i pro moderní pianisty by mûlo b˘t minimálnû
zajímavé seznámit se s moÏnostmi, ale i limity klávesov˘ch
nástrojÛ 18./19. století, neboÈ jim mnohé napoví ohlednû
interpretace skladeb tohoto období.
Na jak˘ model nástroje jsi KoÏeluha natáãela?
Jednalo se o kopii nástroje podle originálu Anton Walter z roku
1795, vyrobenou v Holandsku staviteli Gebrüder Kobald, 1985.
Plánujete v triu dotoãení dal‰ích KoÏeluhov˘ch sonát
pro tohle obsazení, nebo spí‰e zkusit jin˘ repertoár?
Z KoÏeluhovy triové tvorby jsme vybraly to, co jsme
povaÏovaly za nejzdaﬁilej‰í, a tím jsme tento zdroj vyãerpaly.
Na jaﬁe 2012 jsme ale v nahrávání
pokraãovaly tvorbou Vojtûcha Jírovce
(Adalbert Gyrowetz), skladatele, kter˘
rovnûÏ ﬁadu let pÛsobil ve Vídni
a jehoÏ tvorba je také mimoﬁádnû
zajímavá – oproti KoÏeluhovi se v‰ak
jiÏ blíÏí romantismu.
Matou‰ Vlãinsk˘
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