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NOVINKY PODZIMU
Vydavatelství Supraphon chystá na podzim řadu atraktivních titulů
na CD, ale i v rámci internetových servisů, kde od loňského podzimu
úspěšně působí i s vlastním online obchodem SUPRAPHONline.cz.
Po dvaceti letech přichází oživení i ve vydávání vinylových LP desek.
Žánrová nabídka Supraphonu je tradičně pestrá. Vydávání archivních
titulů stále intenzivněji doplňuje produkce nových nahrávek.
Při příležitosti zahájení sezóny jsme požádali o rozhovor ředitelku
Supraphonu Ivu Milerovou.
Aktuálnû, na zaãátku záﬁí, vydáváme 3CD s reprezentativní kompilací
Heleny Vondráãkové, která pod
názvem Písnû (nejen) o lásce obsahuje hity, ale i raritní, nikdy nevydané
nahrávky. K pûtaãtyﬁicetinám skupiny Fe‰áci pﬁipravujeme bilanãní
2CD, kde posluchaãi naleznou nejoblíbenûj‰í písniãky i nûkolik nov˘ch
nahrávek. Dvojalbum bude mít ãtyﬁicet osm písniãek.
Na ﬁíjen chystáme Best of Petry
JanÛ. Zpûvaãka trojalbum pokﬁtí na
svém „narozeninovém“ galakoncertû
v praÏské Lucernû. Dále pﬁipravujeme v˘pravn˘ 6CD-box, kde budou
obsaÏeny slavné nahrávky Marty
Kubi‰ové s pﬁíznaãn˘m názvem Zlatá
‰edesátá. PÛjde o dárek k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu ikony ãeského
popu. Supraphon jistû potû‰í i ty,
kteﬁí si loni koupili 11CD-box Semafor – léta ‰edesátá, protoÏe v ﬁíjnu

KAREL GOTT
VYDÁVÁ NOVÉ
ALBUM

Supraphon vydává 21. září 2012
nové album Karla Gotta.
Pod názvem Dotek lásky přinese
české verze oblíbených větových
evergreenů. Celkem 17 hitů
popové klasiky zahrnuje
od amerických popových,
rockenrolových, soulových či
countryových předloh, která si
Karel Gott toužil vždy zazpívat.
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Legendární alba Kuﬁe v hodinkách skupiny Flamengo a Straka
v hrsti PraÏského v˘bûru se letos
doãkaly jubilejních edic - stejnû
jako napﬁíklad cenûné nahrávky
skupiny Stromboli. Nelze pﬁehlédnout, Ïe Supraphon peãlivû
pracuje se sv˘m rozsáhl˘m katalogem. MÛÏete prozradit, jaké
archivní tituly pﬁipravujete pro
nadcházející mûsíce?
Jubilejní edice ke ãtyﬁiceti letÛm
od vydání Kuﬁete v hodinkách jiÏ
dosáhla na Zlatou desku a je skvûlé, Ïe se Vladimír Mi‰ík s Etc…a
obnoven˘m Flamengem rozhodl
uspoﬁádat k tomuto v˘roãí i speciální turné. Obdobné je to se Strakou v hrsti, kdy se v listopadu
vrátí na koncertní pódia PraÏsk˘
v˘bûr. Supraphon k této pﬁíleÏitosti pﬁipravuje reedici alba V˘bûr
z roku 1987.

„Na‰el jsem si je v repertoáru
m˘ch oblíbencÛ Neila Diamonda,
Elvise Presleyho, Willieho Nelsona, Michaela Jacksona, R. Kellyho,
Lionela Richieho, Diany Ross,
Charlese Aznavoura, Kennyho
Rogerse, Dana Hilla, Air Supply,
Everly Brothers ….“ ﬁíká Karel
Gott. Tyto pﬁedlohy slavn˘ch zpûvákÛ a kapel dostaly ve studiu
ORM jednotící hudební a zvukovou produkci, texty jsou z odkazu
ZdeÀka Borovce nebo Pavla Vrby,
pﬁispûli také Milo‰ Skalka, Eduard
Kreãmar, Karel ·íp, Vladimír Po‰tÛlka a dal‰í.
Pﬁekvapením pro mnohé fanou‰ky bude jistû zaﬁazení písnû „Vincent“ z repertoáru Pavla Bobka, ke
které Karel Gott ﬁíká: „Dobﬁe víte,
Ïe cel˘ Ïivot vlastnû zpívám proto,
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K v˘znamn˘m vydavatelsk˘m
poãinÛm první pÛlky roku patﬁí
album Václava Neckáﬁe Dobr˘ ãasy,
které pro nûj pﬁipravil autorsk˘ t˘m
Jaromír ·vejdík a Du‰an Neuwerth.
Navázali jste také spolupráci se skupinou Buty, Anetou Langerovou…
Zdá se, Ïe Supraphon opût zaÏívá
‰Èastné období, kdy vydává tituly, jeÏ
skvûle pﬁijímají jak hudební recenzenti, tak i ‰iroká veﬁejnost. Je to tak?
Ediãní plán Supraphonu, uÏ z podstaty Ïánrovû bohatého archivu,
obsáhne nejen reedice legendárních
rockov˘ch alb, ale i popové písniãky,

abych si vydûlal na mÛj ne zrovna
levn˘ koníãek, kter˘m je malování.
A tak jsem se i já zatouÏil vyzpívat ze
svého obdivu k Vincentovi van Goghovi. Pavla Bobka jsem se pochopitelnû zeptal, zda nebude mít nic proti
tomu, kdyÏ tuhle píseÀ na nové
album Dotek lásky nazpívám. Neodmítl mne“.
Album „Karel Gott Dotek lásky“
obsahuje také dva duety – první
s Monikou Absolonovou „MÛj
ideál“ (Endless Love) a Gabrielou
Gunãíkovou „Nic nás nezastaví“
(Nothing’s Gonna Stop Us Now),
které zazní naÏivo v rámci podzimního turné v 16 mûstech âech,
Moravy a na Slovensku.

které si uÏ nûkolik generací spojuje
s vlastními Ïivotními záÏitky. AÈ jde
o dechovku, rock’n’roll, country
nebo nahrávky mluveného slova.
Vkus tzv. ‰iroké veﬁejnosti se jen
nûkdy potkává se vkusem odborn˘ch
recenzentÛ. To platí u filmu, v˘tvarného umûní, knih stejnû jako
u hudby populární, tak váÏné. KdyÏ
se to povede, je to radost jak pro tvÛrce, tak i pro vydavatele. Jsem ráda, Ïe
Supraphonu se v posledních letech
tak daﬁí, aÈ uÏ za pﬁíklad mohu dát
zmínûné album Dobr˘ ãasy Václava
Neckáﬁe, Duperele skupiny Buty
nebo vzpomenout poslední album
Hany Hegerové Ml˘nské kolo v srdci
mém ãi cenou Andûl i devítinásobnou platinovou deskou ozdobené
album Bílé Vánoce Lucie Bílé.
Úspûchem bylo téÏ loÀské album
Karla Gotta Sentiment, které dosáhlo statutu Platinové desky. Na konci
záﬁí má vyjít dal‰í novinkové CD.
Lze jiÏ prozradit, na co se mohou
fanou‰ci na‰eho nejúspû‰nûj‰ího
zpûváka tû‰it tentokrát?
Karel Gott nazpíval sedmnáct
písní, které se dají nazvat klasikou
svûtového popu. Dlouho jsme hledali pro album vhodn˘ název. Vyhrál

TURNÉ KAREL GOTT 2012
05. 10. 2012 – Tábor
11. 10. 2012 – Žilina
13. 10. 2012 – Zvolen
17. 10. 2012 – Košice
20. 10. 2012 – Bratislava
29. 10. 2012 – Ústí nad Labem
03. 11. 2012 – Liberec
12. 11. 2012 – Karlovy Vary
14. 11. 2012 – Plzeň
17. 11. 2012 – České Budějovice
20. 11. 2012 – Hradec Králové
26. 11. 2012 – Brno
28. 11. 2012 – Ostrava
30. 11. 2012 – Olomouc
08. 12. 2012 – Praha (O2 Aréna)

Dotek lásky, kter˘ atmosféru vybran˘ch písniãek nejlépe vystihuje.
Budou tam i dva duety. Stejnû jako
na podzimní koncertní turné, tak i do
nahrávacího studia pﬁizval Karel
Gott Moniku Absolonovou a Gabrielu Gunãíkovou.
Kter˘mi dal‰ími projekty chce
Supraphon v oblasti populární
hudby na podzim zaujmout?
UÏ v ﬁíjnu vydáme novinkové
album Lucie Bílé. Vzniká v produkci
Petra Maláska a urãitû patﬁí k nejambicióznûj‰ím produkcím leto‰ního
roku. V ﬁíjnu, po osmi letech a poprvé u Supraphonu, se s nov˘m albem
pﬁihlásí skupina Umakart. Naplánovaná jsou i DVD s koncerty skupin
Tata Bojs a ·kwor. Mezi nejmlad‰í
akvizice Supraphonu patﬁí skupina
UDG, která v ﬁíjnu vydá album Akrobat. Vznikalo více neÏ pÛl roku pod
produkãním dohledem Armina
Effenbergera, známého z projektu
Cartonnage. To ov‰em není v‰echno,
nûkteré projekty je‰tû nelze zveﬁejnit.
Mám opravdu radost, Ïe Supraphon stále více akcentuje svojí relevantnost v souãasném hudebním
dûní a tak potvrzuje roli nejvût‰ího
vydavatelství domácí produkce
u nás. V tomto trendu hodláme
i nadále pokraãovat. Vnímáme roli
Supraphonu v oblasti hudby jako
jisté pﬁemostûní mezi minulostí
a souãasností. Tû‰í nás, Ïe lze citlivû
propojovat oba svûty.
Co nového nabídnete v klasice?
Hned na zaãátku záﬁí se objeví
remastrované nahrávky Beethovenov˘ch koncertÛ v interpretaci Josefa
Suka, Jana Panenky a Josefa Chuchra.
Vyjdou v kompletu ãtyﬁ CD. Novou
nahrávku v koprodukci s âesk˘m rozhlasem jsme realizovali s violoncellistou Michalem KaÀkou a PraÏsk˘m
komorním orchestrem. Jde o skladby
v˘znamn˘ch skladatelÛ ãeského klasicismu Antonína Krafta, Antonína
Vranického a Carla Stamitze. V ﬁíjnu
nabídneme napﬁíklad CD Smetanova
tria s kompletem trií Johannese
Brahmse. Basbarytonista Adam Plachetka pﬁipravuje na konec ﬁíjna
album árií Georga Friedricha Händela. V úspû‰né ﬁadû Hudba Prahy 18.
století vyjde letos vánoãní titul
v podání souboru Musica Florea a
nová nahrávka souboru Collegia Marianum s ﬁadou v˘znamn˘ch sólistÛ.
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vyjde navazující 12CD-box Semafor –
léta sedmdesátá a osmdesátá.
V listopadu pﬁijdeme s kompletem
multiinstrumentalisty, skladatele
a textaﬁe Jana Spáleného, kter˘ obsáhne jeho pût legendárních alb a rovnûÏ
i ﬁadu zajímav˘ch bonusÛ a rarit.
Nezapomínáme ani na událost
roku, kterou jsou padesátiny skupiny
Olympic. Té jsme uÏ pﬁed prázdninami vydali 5CD-box, jenÏ mapuje nejslavnûj‰í a nejzajímavûj‰í písnû.
V prosinci na koncertû v O2 Arénû
pﬁedáme Petru Jandovi Diamantovou
desku za 4.350.000 prodan˘ch zvukov˘ch nosiãÛ na znaãce Supraphon.

I ve svûtovém mûﬁítku patﬁíte
k úspû‰n˘m vydavatelÛm váÏné
hudby. V kolika zemích se vlastnû
dají nahrávky Supraphonu sehnat?
Supraphon svoji produkci váÏné
hudby vyváÏí do pûtadvaceti zemí.
Mezi nejvût‰í distributory patﬁí Velká
Británie, USA, Nûmecko, Japonsko.
O na‰e tituly mají zájem i posluchaãi
v Austrálii a na Novém Zélandu.
V asijsk˘ch zemích byste CD s na‰ím
logem na‰li napﬁíklad v JiÏní Korei,
Hong Kongu a Taiwanu. Z dlouhodobého pohledu patﬁí mezi nejúspû‰nûj‰í tituly Má vlast Bedﬁicha Smetany v podání âeské filharmonie ﬁízené Rafaelem Kubelíkem. V posledních letech má mimoﬁádn˘ úspûch
Pavel Haas Quartet, jenÏ za své
nahrávky sklízí nejprestiÏnûj‰í svûtová ocenûní – konkrétnû minul˘ rok
získali „Haasovci“ hlavní cenu Gramophone Award (nejprestiÏnûj‰í

cena v oblasti váÏné hudby – obdoba
Grammy Award v popu) za nahrávku
Dvoﬁákov˘ch kvartetÛ opus 106 a 96.
K Supraphonu neodmyslitelnû
patﬁí mluvené slovo. Z dlouhodobého pohledu k tûm nejúspû‰nûj‰ím
jistû patﬁí nahrávky Divadla Spejbla
a Hurvínka, Divadla Járy Cimrmana, ale napﬁíklad i historické
nahrávky Jana Wericha. Mix nového
a osvûdãeného Supraphonu zaji‰Èuje
postavení nejsilnûj‰ího vydavatele
tohoto Ïánru. Jaké tituly mluveného
slova budou zdobit pﬁedvánoãní
nabídku?
Vánoãním dárkem mohou b˘t
v‰echny na‰e novinky. Dûti, ale
i jejich rodiãe potû‰í 4CD s vtipn˘mi
pohádkami ZdeÀka Svûráka, ale
i archivní klenot – nahrávky pohádek Jana Wericha, které vychází ze
stejnojmenné knihy Deodu‰i. V ﬁíjnu
vydáme novinku Spejbla a Hurvínka.
Na listopad pﬁipravujeme audio
podobu úspû‰né knihy Ireny Douskové Darda, kterou zrovna v tûchto
dnech ve studiu naãítá hereãka Barbora Hrzánová.
Supraphon je také zároveÀ exkluzivní distribuãní partner Warner
Music Group pro âeskou republiku.
Na koho se tedy mÛÏeme tû‰it ze
zahraniãních interpretÛ?
Podzim bude hlavnû ve znamení
oãekávan˘ch novinek dvou rockov˘ch gigantÛ. Rovnou s albovou trilogií se pﬁihlásí Green Day. Prvním
albem v ﬁadû bude v záﬁí novinka
Uno!, následovaná v listopadu „dvojkou“ Dos! a tûsnû po Novém roce v‰e
zavr‰í album s názvem Tre!. První ﬁíjnov˘ den pak vyjde netrpûlivû oãekávané album britsk˘ch Muse 2nd Low,
které toto trio pﬁedstaví také u nás na
koncertû v Praze 22. listopadu.
Je tﬁeba zmínit SUPRAPHONline.cz.
Internetov˘ servis, kde se vám daﬁí
pﬁicházet neustále s nûãím nov˘m. Jak
byste zhodnotila ten necel˘ rok, kter˘
ubûhl od jeho spu‰tûní?
SUPRAPHONline.cz byl spu‰tûn
v listopadu 2011 a za tﬁi ãtvrtû roku
si získal renomé zejména pro uÏivatelskou pﬁívûtivost, nabídku hudby
v digitální podobû a zároveÀ vysoké
zvukové kvalitû (vedle klasického
formátu MP3 v kvalitû 320 kbps nabízí ve‰ker˘ sortiment rovnûÏ v bezztrátovém komprimaãním formátu
FLAC, kter˘ poskytuje kvalitu záznamu srovnatelnou s kvalitou na CD
nosiãích), nadstandardních sluÏeb
pro zákazníky (unikátní v oblasti
digitálního prodeje hudby je napﬁíklad moÏnost staÏení doprovodn˘ch
materiálÛ k zakoupenému obsahu –
tzv. digitálních bookletÛ – ve formátu PDF, které obsahují velké mnoÏství detailních informací k jednotliv˘m nahrávkám) a v neposlední ﬁadû
pﬁimûﬁené ceny. Bûhem nûkolika
mûsícÛ provozu získal tisíce spokojen˘ch aktivních zákazníkÛ. UÏivatelé
jsou spu‰tûním portálu doslova
nad‰eni, neboÈ se jim otevﬁela uÏivatelsky pﬁívûtivá brána do katalogu
obsahujícího tisíce titulÛ, z nichÏ
napﬁíklad nûkteré existovaly pouze
v nûkolika málo fyzick˘ch exempláﬁích nebo z rÛzn˘ch dÛvodÛ nebyly
doposud vÛbec vydány. Jsme rádi, Ïe
se nám podaﬁilo vytvoﬁit sluÏbu,
která je dostupná pro uÏivatele v‰ech
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HELENA
VONDRÁČKOVÁ
ZPÍVÁ PÍSNĚ
(NEJEN)
O LÁSCE

SU 6072-2

Prohlásila jste, Ïe v˘bûr Helena
nejen o lásce mnohé va‰e fanou‰ky
pﬁekvapí; v ãem?
Je pravda, Ïe m˘ch kompilací
vy‰lo uÏ nûkolik, ale tahle nám asi
dala nejvíc práce – ov‰em pﬁíjemné.
Chtûli jsme, aby byla jiná, neÏ ty
ostatní, a obsahovala vedle hitÛ
i rarity. Celé tﬁetí CD tohoto v˘bûru
je neobvyklé. Nabízí produkci svûtovû znám˘ch i pÛvodních písní ve
v‰ech moÏn˘ch svûtov˘ch jazycích
– od japon‰tiny pﬁes nûmãinu, francouz‰tinu, angliãtinu, ital‰tinu, pol‰tinu aÏ po ru‰tinu. Jsou tam i písnû,
které doposud na Ïádném nosiãi
nevy‰ly.
Nejen na tom tﬁetím CD zní nûkolik jazzov˘ch písní a standardÛ
K jazzu jsem vÏdycky mûla blízko,
obzvlá‰tû v sedmdesát˘ch letech
minulého století, kdy jsem spolupracovala se skupinou Str˘ci Luìka
·vábenského. ·vábensk˘ byl vynikající jazzov˘ pianista a celá jeho skupina jazz ráda hrála. Tehdy jsem – na
doporuãení Gustava Broma – vystoupila na jazzovém festivalu v Lucernû
se dvûma standartami mého idolu
Elly Fitzgeraldové: Take the Train
a Mr. Paganini. Po úmorné snaze
jsem nahrávky z tohoto koncertu
dohledala v âeském rozhlase, takÏe
jsou právû na tom tﬁetím cédéãku.

A v˘bûr obsahuje i dal‰í nádherné
jazzové záleÏitosti, mimo jiné tﬁeba
písniãky s názvy Místy a Prázdn˘
rám, obû s nádhern˘mi texty Pavla
Kopty. Tady mû doprovázel dal‰í
vynikající jazzov˘ klavírista – Karel
RÛÏiãka se sv˘m triem. Tyhle Ïivé
nahrávky vznikly pro televizní poﬁad
Studio M. Zmínûné písnû na Ïádném
mém dosavadním nosiãi nenajdete.
Stejnû jako pár dal‰ích, vût‰inou rozhlasov˘ch nahrávek.
Zmínila jste jazyky, ve kter˘ch zpíváte – kter˘m z nich se s publikem
domluvíte?
Kromû japon‰tiny, se v‰emi. V roce
1972 jsem byla na jeden a pÛl mûsíce
dlouhém turné po Japonsku. Nauãila
jsem se tehdy japonsky jednu písniãku (tu umím dodnes) a pár vût, tﬁeba
„miluji tû“. (smích) Jinak ale japonsky nemluvím.
K ital‰tinû: na v˘bûru je píseÀ
Fuoco nel fuoco, trio s Davidem Mattolim a Andreou Andreiem. Ta písniãka má pomûrnû bizarní klip.
O ãem je?
V podstatû je to erotická písniãka
o lásce. David a Andrea mû oslovili,
abych si ji s nimi zazpívala. Mnû se
verze této písnû líbila a nahráli jsme
ji. Ohlasy byly velice pﬁíznivé, z toho
jeden, na kter˘ jsem obzvlá‰tû py‰ná:

Eros Ramazzotti se v médiích vyjádﬁil, Ïe „ãeská zpûvaãka naprosto
pﬁedãila originál“.
Druhou novinkou na kompletu je
duet s Davidem Deylem âas dál nech
spát.
S Davidem jsme pﬁed ãasem nazpívali duet Jsem kousek Tvého já na
moji desku Rendez-vous. KdyÏ jsem
po letech hledala hosta do koncertního programu, dali jsme se zase
dohromady a tento duet oprá‰ili. Na
na‰ich spoleãn˘ch koncertech sklízí
obrovsk˘ úspûch, takÏe jsme si ﬁekli:
chtûlo by to zase nûco nového. David
pﬁi‰el s touto písní, nahráli jsme ji
a teì je na v˘bûru jako ãerstvá
novinka.
Na v˘bûru je i píseÀ Sladké mámení z filmu S tebou mû baví svût, i ta
má tak trochu premiéru!
Písniãka doposud vy‰la ve dvou
verzích, ale ve filmu se zpívá v jiné,
tﬁetí verzi. Technika dnes umí zázraky, tak jsme k dosavadní gramofonové verzi pﬁistﬁihli je‰tû tﬁetí sloku. Je
to takov˘ mal˘ bonbónek.
Zajímavû ﬁe‰en˘ je i v˘pravn˘ obal
va‰eho nového 3CD. Text v bookletu
je vyti‰tûn v jak˘chsi vlnách, chápu
to tak, Ïe jste stále v pohybu.
To je pravda. Z obalu, kter˘ je
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Populární zpěvačka oslavila půlkulaté,
pětašedesátileté narozeniny. Stále vitální umělkyně
koncertuje a natáčí, ať už pro rozhlas, alba či televizi.
V Supraphonu právě vydala trojalbum nazvané
Helena (nejen) o lásce, zpěvaččina narozeninová
šňůra vyvrcholí na Zlatou neděli velkým koncertem
v Lucerně; lístky už jsou k mání.

pojat velmi luxusnû, mám obrovskou radost, opravdu se povedl.
Pomohli k tomu jak grafiãka Gábina
Novotná, vizáÏista Zdenûk Fencl
a návrháﬁka Tatiana Kovaﬁíková, tak
i fotograf Jakub Ludvík. Ti v‰ichni
tomu dali právû ten pohyb. Velk˘m
pomocníkem pﬁi v˘bûru písní mi byl
také dramaturg Jiﬁí Svoboda. Doufám, Ïe budou stejnû nad‰eni i moji
fanou‰ci.
Zmínila jste va‰e vystupování
v televizních poﬁadech; televize –
a nejen ãeské – vás po celou dobu
va‰í kariéry mají oãividnû rády!
Ano a tû‰í mû to. Nejen TV Barrandov, ale i Slovenská televize
odvysílala mÛj portrét, âeská televize se mnou natoãila Tﬁináctou komnatu. Ozvaly se ale – a srdíãko mi
u toho zaplesalo – i zahraniãní televize, nûmecká, polská a ruská. V té
nûmecké a ruské jsem byla vylosovaná jako první z ‰esti zpûvaãek,
které chce tamní televizní publikum
vidût. Potû‰ila mne i kníÏka, kterou
vydalo nakladatelství Euromedia
k mému jubileu s názvem KaÏdá
trampota má svou mez. Obsahuje
nejen mé Ïivotní pﬁíbûhy od dûtství
aÏ po dne‰ní dobu, ale i perfektní
a ucelenou diskografii a ve‰kerá má
ocenûní doma i v zahraniãí. Je obohacena i zajímav˘mi barevn˘mi
fotografiemi.
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FEŠÁCI SLAVÍ PĚTAČTYŘICÁTINY

Fešáci brázdí vlny naší country scény už pětačtyřicet let! Za tu dobu jimi prošlo na pětašedesát muzikantů a techniků, kapela mezi námi zanechala
spoustu hitů, některé z nich trampové zpívají doslova jako hymny. Řada z nich je zachycena na novém dvojalbu Fešáci – 45.
K povídání nad narozeninovou kompilací jsme se sešli s legendou mezi českými country zpěváky Tomášem Linkou a kapelníkem Fešáků Tondou Kny.
Kapela Fe‰áci s vervou a radostí
slaví nejen plná jubilea, ale i pÛlkulatiny; nynûj‰í oslavy jsou toho
dÛkazem!
To je pravda, vÏdyÈ kaÏd˘ dÛvod
k oslavû je dobr˘. V na‰í situaci, ale
nejen v té na‰í, nevíte, co bude za rok
natoÏ za pût let! Navíc, i vzhledem
k na‰emu vûku, je taková oslava
vÏdycky dobrá pﬁíleÏitost k tomu,
abychom se v‰ichni navzájem potkali je‰tû Ïiví.
Vybrat písniãky na kompilaci
k pûtaãtyﬁicátinám jistû nebylo
jednoduché!
V˘bûr k na‰im pûtaãtyﬁiceti letÛm
obsahuje pûtaãtyﬁicet písní plus tﬁi
novinkové bonusy. SnaÏili jsme se,
aby deska mapovala celou kariéru
Fe‰ákÛ od roku 1967 do roku 2012 –
z kaÏdé desky jsme na ni zaﬁadili
základní pilíﬁe fe‰ácké historie, nejvût‰í hity podle poslouchanosti
v rádiích a obliby u publika. Je to
tedy skuteãnû reprezentativní
v˘bûr.
Pﬁedstavte, prosím, bonusy nového v˘bûru.
Tonda Kny: Jedním z nich je coververze písnû Joea Cockera Up Where
We Belong, s tímhle návrhem pﬁi‰la
Erika Horká, která ji kdysi zpívala
a teì ji chtûla nazpívat jako duet
s Tomá‰em Linkou.
Tomá‰ Linka: Text téhle písniãky
jsem psal bûhem dovolené v Thajsku,

odkud jsem ho poslal Tondovi, aby
mohl rozjet schvalovací ma‰inérii.
V tomto pﬁípadû na‰tûstí schválení
textu probûhlo hladce. Pozitivní
vyjádﬁení nám pﬁi‰lo za dva mûsíce
od odeslání Ïádosti! Taková rychlost
není bûÏná.
Tonda Kny: A dal‰í dva bonusy na
kompilaci jsou na‰e autorské písnû,
jednu napsal Jindra Malík s Honzou
Turkem, druhou já s Honzou Turkem,
zpívá ji Robert Moucha. Tyhle písnû
jsme uÏ nûjakou dobu mûli v ‰uplíku,
pﬁearanÏovali jsme je a nahráli. Posluchaãi tedy dostanou na na‰em
novém dvojalbu i nové nahrávky,
které je‰tû nikde nikdy nevy‰ly.
Hezky vypraven˘ je i booklet kompilace Fe‰áci – 45 let.
Obsahuje napﬁíklad nûkteré unikátní fotografie z rané, zlaté éry
Fe‰ákÛ – s Michalem Tuãn˘m,
Tomá‰em Linkou, Pavlem Brümerem, Jindrou ·Èáhlavsk˘m, Robertem Mouchou, Karlem Poláãkem
a Petrem Novotn˘m; tohle sloÏení
uÏ se pak nikdy neopakovalo. A jsou
tu i fotky ze zaãátkÛ kapely v ústeckém Kladivadle.
Zmínili jste Petra Novotného –
s ním je spojeno opravdu v˘znamné
období Fe‰ákÛ.
Tonda Kny: Petrovi se slu‰í podûkovat, vÏdyÈ on táhl Fe‰áky dvacet
let a tu kapelu skuteãnû nûkam
dostal. Ukoãírovat skupinu tak sil-

n˘ch osobností, jaké ve Fe‰ácích zpívaly a hrály, mÛÏe jenom génius.
Jak bude turné vypadat?
Je pﬁed námi jedenadvacet mûst.
Zaãínáme 29. záﬁí v Beznû u Mladé
Boleslavi, konãíme 19. prosince
v praÏském Divadle Hybernia. Pﬁedstavení je pojato chronologicky, písniãky jsou ﬁazeny od roku 1967 do
roku 2012. Na nûkter˘ch zastávkách
s námi zazpívají hosté i b˘valí ãlenové kapely. Tﬁeba Jindra ·Èáhlavsk˘,
kter˘ ve Fe‰ácích zanechal sv˘m hlubok˘m barytonem nezapomenutelnou stopu a kter˘ je dnes upoután na
invalidní vozík. Pojede s námi
i Michaela Tuãná, dcera Michala
Tuãného. Jak se budou blíÏit Vánoce,
objeví se v na‰em programu i vánoãní písniãky.
Doãkají se náv‰tûvníci va‰ich koncertÛ i nûjak˘ch libÛstek?
Tonda Kny: Oprá‰ili jsme napﬁíklad píseÀ Lojza a Líza. Tomá‰ Linka
ji nenávidí, ale lidi ji zboÏÀují, takÏe
jim vycházíme vstﬁíc. S Tomá‰em ji
pÛvodnû zpíval Michal Tuãn˘, teì ji
místo Michala bude zpívat Robert
Moucha.
Tomá‰ Linka: Je pravda, Ïe mi
tahle písniãka uÏ leze na nervy. Zpoãátku jsem ji bral normálnû, ale kdyÏ
se zpívala na koncertech tﬁeba
i sedmkrát t˘dnû, zaãal jsem jí mít
dost. Navíc ji zpívám tím sv˘m falzetem, Petr Novotn˘ si ze mû kdysi

zaãal dûlat legraci, Ïe mi s tím hlasem zaãínají rÛst i prsa. Ale ten hlas
uÏ není, co b˘val. Tﬁeba Divnej
smích, kter˘ jsem kdysi zpíval s Greenhorny, uÏ dnes zpívat nemÛÏu.
Hlas se s vûkem mûní.
Ve va‰í kapele funguje vûc, která
asi není bûÏná: nûkteﬁí ãlenové, kteﬁí
z Fe‰ákÛ ode‰li, se zase vrátili,
a tﬁeba i nûkolikrát. Îádná nevraÏivost aÏ za hrob…
Od nás nikdy nikdo neode‰el
s prásknutím dveﬁmi ãi spálením
mostu. Ani Michal Tuãn˘. VÏdycky
jsme mûli pﬁátelské vztahy, na‰i
b˘valí ãlenové se úãastnili nov˘ch
projektÛ skupiny i uÏ zmínûn˘ch
pravideln˘ch pûtilet˘ch oslav. Nikdy
s nik˘m nebyl takov˘ problém, Ïe by
se nemohl vrátit. Nemáme nepﬁátele.
Kdyby to tak fungovalo v celé na‰í
zemi, bylo by to fajn.
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DEODUŠI: JAN WERICH
VYPRÁVÍ SVÉ DOSPĚLÉ
POHÁDKY
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Komplet 2CD Supraphonu je touto
knihou inspirován. Nûkteré z pohádek v knize existují totiÏ také ve zvukové podobû, ãtené. Pro posluchaãe
bude pﬁekvapením pohádka Za ‰Èast-

nou lásku bas, vûnovaná pﬁíteli, basistovi Jaroslavu Královi, kter˘ Wericha doprovázel s orchestrem Karla
Vlacha v divadle ABC. Toho v tomto
kompletu usly‰íme ve skladbû Ukolébavka v rytmu. Dal‰í nahrávka
zcela neznámé pohádky, nazvané
O zaslouÏilém vrabci, nikdy nevy‰la
ani literárnû, proto je v bonusu, ale
mezi dospûlé pohádky pln˘m právem patﬁí. O Ïlutém muÏátku
a O orlech a hovniválech doplÀují
sestavu ovlivnûnou kniÏním v˘bûrem. Navíc, a proto také v bonusu,
jsou ve v˘bûru pﬁíbûhy Máta peprná
a V‰ude byl, v‰echno znal. V bajkách
a pohádkách Werich jinotajnû, ale
o to víc svobodnû vyjadﬁoval své
názory a zpÛsobem, jak své pﬁíbûhy
naãetl, jim dodal dal‰í rozmûr –
poÏitku sdûlení opojnû vûdoucího.

Foto © Martin Kubica

V roce 2010 k šedesátému výročí vydání pohádkové knihy Jana Wericha
Fimfárum, připravilo nakladatelství Albatros soubor málo známých
pohádek a bajek pro dospělé, nazvaný Deoduši. Název byl vybrán
symbolicky z rozmluvy strojů v pohádce O kybernetické babičce.

POHÁDKÁŘ
ZDEŇEK SVĚRÁK
Na 4CD Pohádky Zdeňka Svěráka byly zařazeny nahrávky pohádek: Tři auta,
Krápník a Františka, Kolo se zlatými ráfky a Radovanovy radovánky.
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V pﬁíbûhu Tﬁi auta, která si vyjedou
na v˘let, protoÏe jim je pﬁed domem
na ulici zima, znûjí hlasy Ljuby Hermanové, Eduarda Kohouta a Ladislava Trojana. V pohádce s jinotaji o dvojím svûtû Krápník a Franti‰ka jde
o hledání ‰tûstí. Zdobí ji skvûlé herecké v˘kony Josefa Kemra, Ilji Racka
a Jaroslava Satoranského. Do nahrávky pohádky Kolo se zlat˘mi ráfky,

která vypráví o divném království,
kde se nesmí mluvit nahlas a ti, kteﬁí
neposlechnou, pak musí zpívat lidové
písniãky v kobkách v podzámãí, byli
obsazeni napﬁíklad Boris Rösner,
Karel Heﬁmánek, Jiﬁí Langmajer, Jaroslava Adamová a Eva Horká. Tuto
pohádku, nazvanou pÛvodnû Tiché
‰lapací království, v âeskoslovenském rozhlase po roce 1968 smazali
jako neÏádoucí. Její nová verze vznikla o dvacet let pozdûji a doãkala se
v roce 1991 vydání na vinylové desce.
Nov˘ pohádkov˘ komplet uzavírají
Radovanovy radovánky, známé z televizního Veãerníãku v podání Luìka
Soboty. Vyprávûní o optimistickém
zahradnickém synkovi Bohou‰kovi,
kter˘ mûl tu vlastnost, Ïe se ze v‰eho
radoval a proto mu zaãali ﬁíkat Radovan, patﬁí, jako ostatnû v‰echny Svûrákovy pohádky, k tûm, jejichÏ humor
milují nejen dûti, ale i jejich rodiãe.
Pro audioknihu Radovanovy radovánky naãetl sám autor.

TŘI OTÁZKY PRO ZDEŇKA SVĚRÁKA
Jaké pohádky máte rád Vy sám?
Jako dítû jsem mûl rád ãeské národní pohádky posbírané a vyprávûné Erbenem a Nûmcovou. Potom jsem si zamiloval zpÛsob, jak˘m je psal Karel âapek.
KaÏdou nedûli mû pﬁikovaly k rádiu pohádky rozhlasové.
KdyÏ pí‰ete pohádky, b˘valy prvními ãtenáﬁi va‰e dûti – dnes vnuci?
Dûti a vnouãata byly pro mû hlavnû inspirací a návodem, jak psát, aby je to
napínalo, bavilo ãi rozesmálo. âtení z vlastní kníÏky vlastnímu potomkovi byl
pro mû vÏdycky svátek a napínavá akce, protoÏe dítû, jak víte, vypravûãe
ne‰etﬁí, a kdyÏ je upovídan˘, dává mu velice zﬁetelnû najevo, Ïe se nudí.
Myslíte, Ïe pohádka musí mít dobr˘ konec?
Jsou vypravûãi, kteﬁí konãí dosmutna. Já od pohádky oãekávám, Ïe mû
odmûní vítûzstvím dobra nad zlem, uÏ proto, Ïe se nám líp usíná a Ïe v Ïivotû se toho doãkáváme tak zﬁídka.
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VIOLONCELLISTA MICHAL KAŇKA
NA VLNĚ KLASICISMU
České kořeny a mezinárodní kariéra jsou spojnicí mezi skladateli Antonínem Kraftem, Antonínem Vranickým a Carlem Stamitzem.
Pozapomenutým koncertům těchto mistrů vdechl nový život violoncellista Michal Kaňka, člen Pražákova kvarteta a sólista s řadou
soutěžních vavřínů (mj. ARD Mnichov). Michal Kaňka album nahrál se skvělým Pražským komorním orchestrem.
Violoncellové koncerty Krafta, Vranického a Stamitze v polovinû záﬁí
vydá Supraphon v koprodukci s âesk˘m rozhlasem.
Michala KaÀky se ptáme:
Antonín Kraft se stal prvním violoncellistou u kníÏete Esterházyho;
podle Haydna, kter˘ jej zasvûcoval
do umûní kompozice, patﬁil k „nejznamenitûj‰ím mistrÛm tohoto
nástroje“. V DráÏìanech si zamuzicíroval s Mozartem a jeho hry si
váÏil Beethoven (právû pro nûj psal
nároãn˘ violoncellov˘ part svého
Trojkoncertu). Poznal jste pﬁi studování jeho partitury, Ïe byla napsána
violoncellistou?
Pﬁiznám se, Ïe takto jsem pﬁi studiu koncertu neuvaÏoval.
Skladatelovi jistû velmi pomÛÏe,
kdyÏ umí zahrát na nástroj, pro kter˘
pí‰e. MÛÏe si mnoho míst osobnû
provûﬁit a také zná z praxe v˘razové
i technické moÏnosti daného nástroje. Kraft byl bez pochyby fenomenální cellista, kter˘ do svého koncertu C
dur zaﬁadil i dnes jen tûÏko proveditelné pasáÏe. To je myslím také hlavní dÛvod, proã se koncert málo uvádí.
Ale jistû proto, Ïe byl sám cellista, je
nakonec v‰e logické a „hratelné“.
Podobnû je tomu tﬁeba u sonát L. Boccheriniho. Ten musel také ovládat
violoncello mimoﬁádn˘m zpÛsobem.
Nahrál jsem jeho 13 sonát a to je
nûkdy také aÏ „houslová“ technika.

Co bylo pﬁi nahrávání alba nejobtíÏnûj‰í? Co vás naopak potû‰ilo?
NejobtíÏnûj‰í bylo najít s PKO spoleãné volné termíny k natáãení.
Potom uÏ spolupráce probíhala velice hladce. PKO je vysoce profesionální komorní orchestr se kter˘m
mám dlouholetou spolupráci. V‰echny tﬁi koncerty jsme natoãili v neuvûﬁiteln˘ch, pouh˘ch tﬁech dnech. Cel˘
nahrávací t˘m byl naprosto soustﬁe-

dûn˘ na nejlep‰í umûleck˘ v˘kon a to mû samozﬁejmû potû‰ilo.
MÛÏete prozradit, co pﬁipravujete
pro novou koncertní sezónu?
V nejbliÏ‰í dobû nechystám Ïádné
nové dramaturgické objevy – spí‰e tradiãní repertoár. Je to spojeno asi také
s tou skuteãností, Ïe v sezónû 12/13 pﬁipravuji hned dvû sólové cesty do
Japonska, kde pﬁímo vyÏadují „tradiã-

ní“programy. V polovinû prosince
vystoupím na nûkolika recitalech s klavíristkou Rumi Itoh a poté na pﬁelomu
ãervna a ãervence 2013 budu hrát dvakrát koncert Antonína Dvoﬁáka h moll
a nûkolik recitalÛ s klavírem nebo i jen
program pro cello sólo. Dále se moc
tû‰ím na trojí provedení Beethovenova
trojkoncertu ve spolupráci s houslistou
Franti‰kem Novotn˘m a klavíristou
Davidem Mareãkem v Brnû a Teplicích.
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Antonína Vranického s Kraftem
spojuje VídeÀ, Haydnova ‰kola kompozice i pﬁátelství s Beethovenem.
I proto se asi dostal jeho Koncert d
moll na Va‰e nové album. Co pro vás
jeho hudba pﬁedstavuje?
I kdyÏ je Vranického koncert
napsán v mollové tóninû, vyzaﬁuje
z nûj radost a optimismus. Jako student jsem si kdysi koupil LP desku
s nahrávkou tohoto koncertu v interpretaci Milo‰e Sádla a od té doby
jsem mûl vÏdy chuÈ se do této skladby pustit. BohuÏel k tomu do‰lo aÏ
nyní – témûﬁ po 30 letech.
V hudbû Carla Stamitze jiÏ proznívají názvuky romantické citovosti.
Jaké bylo va‰e setkání s tímto emocionálním koncertem?
S v˘jimkou Krafta, kterého jsem
provedl s PKO na abonentním koncertu v Rudolfinu v minulé sezónû,
jsem studoval jak Vranického, tak
Stamitze zcela novû. Nahrávek Stamitzov˘ch koncertÛ existuje na trhu
nûkolik, proto nebylo sloÏité se
s jeho hudbou seznámit a posléze
vybrat „nejzajímavûj‰í koncert“.
V pÛvodním, ‰ir‰ím v˘bûru koncertÛ figurovali je‰tû dal‰í ãe‰tí skladatelé – Mysliveãek nebo Rejcha, ale
nakonec myslím, Ïe jsme zvolili ten
nejreprezentativnûj‰í repertoár z koncertÛ ãeského klasicismu a vûﬁím, Ïe
se v˘bûr bude líbit i posluchaãÛm.
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