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PÁR MÍST
ANETY LANGEROVÉ
Zpěvačka Aneta Langerová
si projekt Pár míst vysnila.
Svým způsobem shrnuje
její dosavadní kariéru:
připomíná známé
a oblíbené písně v hudebně
průzračné podobě – se
smyčcovým triem. Je to
projekt hodně osobní.
S Anetou vystupují
vynikající mladí muzikanti,
všichni dohromady tvoří
organismus s jedním
srdcem a společným
dechem. Každý koncert
turné s názvem Pár míst je
velkým zážitkem.

Foto © Martina Kaderková

Supraphon vydává komplet DVD+CD
se záznamem praÏského koncertu
tohoto turné, kter˘ se uskuteãnil v Biu
Oko na Letné. Ti, kteﬁí tam byli, si ho
jistû rádi pﬁipomenou, ostatní pak
budou okamÏitû vtaÏeni do jedineãné
atmosféry vystoupení „nové Anety“
a jejích muzikantsk˘ch pﬁátel.

OLYMPIC 50

Foto © archiv Best I.A.

Oslavy půlstoletí skupiny Olympic přinesou mnoho dárků pro fanoušky:
jubilejní koncertní turné; výpravný 5CD-box Supraphonu; celou
diskografii v online servisu SUPRAPHONline a také novou píseň, kterou
složil Petr Janda se Zdeňkem Rytířem.
Skupina Olympic ke svému 50. v˘roãí pﬁichystala turné s âesk˘m národním symfonick˘m orchestrem. Série sedmi koncertÛ s názvem Modrá pyramida tour Olympic 50 let zaãne 8. listopadu v Brnû a skonãí 1. prosince
v praÏské O2 arénû. Je‰tû pﬁedtím v polovinû ãervna vychází u Supraphonu
box pûti CD s témûﬁ 120 skladbami, hity i raritními nahrávkami a také novou
písniãkou Petra Jandy a ZdeÀka Rytíﬁe, která se pﬁíhodnû jmenuje My uÏ
jin˘ nebudem. „KaÏdá deska, kaÏd˘ projekt má svou filozofii a padesátka je
ve znamení písniãky, jejíÏ název je
zásadním sloganem na‰í padesátky.
UÏ od nás nic jiného neãekejte,“
dodává Petr Janda.
Poslední album Sopka natoãil
Olympic v roce 2007. Novou
nahrávku chystá na pﬁí‰tí rok. Od
roku 1987 hraje Olympic ve stejné
sestavû Petr Janda (kytara, zpûv), Jiﬁí
Valenta (klávesy), Milan Broum
(baskytara) a Milan Peroutka (bicí).
První singl realizoval Olympic
v únoru 1964 pro vydavatelství Supraphon. V roce 1968 pod názvem
Îelva vy‰lo první album. V archivu
Supraphonu je celkem 373 písní,
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PÁR MÍST…
KONCERTNÍ TURNÉ POKRAČUJE:
Kunětická hora, Letní scéna VČD na vyhlídce hradu
Praha, Letní scéna Vyšehrad
Popovice u Uh. Hradiště, Amfík Bukovina
Zámek Valtice
Královské Poříčí, Statek Bernard
Jablonné v Podještědí, zámek Lemberk
Tábor, Divadlo Oskara Nedbala Tábor
www.langerovaaneta.cz
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Podle reakcí pﬁijali fanou‰ci va‰i
novou hudební polohu dobﬁe…
Urãitû. Navíc se zjevili fanou‰ci
úplnû noví, coÏ je pozitivní. UÏ dlouho jsme hledali novou podobu koncertÛ, tﬁeba kde by diváci mohli sedût,
zkrátka aby to celé bylo klidnûj‰í. Po
nûkolika letech jsme tuhle my‰lenku
koneãnû zrealizovali a chodí na nás
posluchaãi v‰ech generací. Je to milé.
Nûkteﬁí pÛvodní fanou‰ci vám
neubyli?
Myslím, Ïe ne. Samozﬁejmû jsou
takoví, kteﬁí chtûjí na koncertech dovádût a skákat, sly‰et plnou, hlasitou
kapelu a tohle v‰echno si uÏívat ve
stoje – a to se teì na na‰ich koncertech
nedûje. Tito lidé zase vidí jinou polohu
m˘ch písní, takÏe jim to snad nevadí.

OLYMPIC

Jak jste k sobû se ãleny smyãcového tria pﬁi‰li?
Jsou to velmi milí a dobﬁí muzikanti. Asi hlavní z nich je Jakub Zitko,
kter˘ se mnou hraje jako klavírista uÏ
tﬁi roky. Díky na‰emu projektu jsem
zjistila, co v nûm v‰echno dﬁímá –
právû on zaranÏoval vût‰inu písní.
Dal‰í ãlenové tria jsou Dorka Barová,
úÏasná violoncellistka a zpûvaãka,
která má svoje projekty typu Tara
Fuki a dal‰ích, Vladan Malinjak, coÏ
je violista ze Symfonického orchest-
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ru hl. m. Prahy FOK a Veronika Vali‰ová, houslistka ze Symfonického
orchestru âeského rozhlasu.
AranÏe necháváte zcela na Jakubovi?
Ty písniãky znám nejlépe, protoÏe
s nimi Ïiju uÏ nûkolik let, takÏe jsem
mûla docela jasnou pﬁedstavu o tom,
jak by v na‰em novém projektu mûly
znít. Proto jsem Kubu, ﬁeknûme, trochu navádûla. Jednu nebo dvû písnû
jsem si zaranÏovala sama, tady mi
zase Jakub pomáhal po technické
stránce. Vzájemnû jsme se tedy doplÀovali, on pak vym˘‰lel v‰echny ty
kreativní party, které trio hraje.
Odvedl velk˘ kus práce a snaÏil se
naplnit moji pﬁedstavu, coÏ se mu
povedlo skvûle. Líbí se mi to: na písniãky, které jsem mûla zabûhlé, pﬁinesl zase jin˘, zajímav˘ pohled.
Libujete si, Ïe se v tomto projektu
cítíte svobodnûj‰í neÏ v pﬁedcházející etapû ãinnosti; v ãem ona svoboda
spoãívá?
Sedím na pódiu a pouÏívám jenom
svoji kytaru a zpûv. Za mnou znûjí
nádherné, jemné harmonie. V‰echny
nuance jsou sly‰et i vidût. Je to celé
hodnû konkrétní, jako kdybych komunikovala s kaÏd˘m ãlovûkem z publika
zvlá‰È, je to emotivní a intenzivní, sou-

ãasnû nádherné, souãasnû potﬁebuji
odvahu k tomu, abych ty silné pocity
zvládla. A ve chvíli, kdy se tak stane,
nastupuje ona svoboda…
Pro zpûvaãku je takové vystupování asi nároãnûj‰í neÏ s elektrickou
kapelou...
V kapele se nûkteré chyby schovají, tady je ãistota celého projektu
nastavena tak, Ïe je hned v‰echno
sly‰et. Není kam utéci.
Turné pár míst je zajímavé i v˘bûrem krásn˘ch míst a prostorÛ ke
koncertÛm.
Jistû, cel˘ projekt „vychází“ z písnû
Vzpomínka, kde se hned na zaãátku
zpívá: Znám pár míst, z nich tají se
mi dech… To je pro mû hodnû silná,
emotivní píseÀ. Na ní jsme na‰e turné
zaloÏili: vybrali jsme si pár, a opravdu jenom pár skuteãnû nádhern˘ch
míst po celé republice, ãímÏ se kaÏd˘
koncert stává jedineãn˘m.
Záznam na DVD+CD pochází
z koncertu v praÏském Biu Oko, to
není zrovna prostor pro koncerty!
Není a mimo jiné i proto jsme si
tento biograf vybrali. Nedaleko od
nûho bydlím, do Oka chodím do
kina, b˘vá tam hezká atmosféra. To
místo mám ráda. KdyÏ jsem pﬁem˘‰-

které pﬁedstavují 1276 minut nahrané hudby. Za
uplynulá léta Olympic na znaãce Supraphon prodal 4 350 000 zvukov˘ch nosiãÛ a získal ﬁadu
Zlat˘ch a Platinov˘ch desek. Od roku 1994 skupina zaãala vydávat své nahrávky ve spoleãnosti
BEST I.A. Od leto‰ního kvûtna mohou pﬁíznivci
Olympicu nalézt pohromadû 53 alb (vydan˘ch
Supraphonem i Best I.A.) v digitální podobû na
adrese online servisu SUPRAPHONline.cz.
5CD-box OLYMPIC 50 s podtitulem Hity/ Singly/ Rarity vychází 15. ãervna 2012. Na prostoru
témûﬁ 120 skladeb jde o velmi ucelenou hudební
pﬁedstavu o pestré minulosti i zajímavé souãasnosti Petra Jandy a jeho kolegÛ v období let 1962 aÏ
2012. Slavné hity doplÀují cenné bonusy a neznámé ãi raritní a dosud nesly‰ené nahrávky. Spoleãnû s dokumentaãním textem a fotografiemi
v obsáhlém bookletu tak vznikl atraktivní komplet
o padesátiletí slavné kapely.

lela, kde uspoﬁádat praÏsk˘ koncert,
napadala mû samozﬁejmû rÛzná krásná místa, kde se koncertuje. Ale ãlovûk se rád vrací tam, kde je mu
dobﬁe. Tak jsem se vrátila do Oka.
Pár míst není va‰ím prvním Ïiv˘m
albem; asi máte k takov˘m deskám
dobr˘ vztah.
Mám, dokonce pﬁem˘‰lím o tom,
Ïe svoji dal‰í desku natoãím „co nejvíc Ïivû“. Tedy – ne pﬁed publikem,
ale najednou s celou kapelou. KdyÏ
je kapela propojená, tedy nenahrává
se jeden nástroj po druhém zvlá‰È,
vyvstane úÏasná energie okamÏiku
a na nahrávce je to znát. Takhle bych
tedy ráda nahrála své dal‰í album.
Nedávno jste ãistila s kamarády
Sázavu; kde jste se vzala právû na
Sázavû? Jste vodaãka?
K Sázavû mám blízk˘ vztah, trávila
jsem u ní ãást svého dûtství, a obecnû
vodu jako takovou mám moc ráda.
Vodaãka nejsem, na vodû jsem byla
díky tomuto projektu snad poprvé
v Ïivotû. Ale chytlo mû to. Uãím se
jezdit na lodích a musím ﬁíct, Ïe
k vodáctví získávám ãím dál lep‰í
vztah. Navíc cel˘ projekt ãi‰tûní
Sázavy je úÏasn˘: kaÏd˘ rok se sejde
nûkolik set dobrovolníkÛ, kteﬁí dûlají
uÏiteãnou vûc. Pﬁitom atmosféra je
u toho nádherná.
Je v Sázavû hodnû odpadkÛ?
Je, jinak bychom ji nemuseli ãistit,
jenom bychom se projíÏdûli po ﬁece
a kochali se krásn˘m prostﬁedím.
Situace je moÏná kaÏd˘m rokem o trochu lep‰í, nicménû divoké skládky tu
existují a kaÏdoroãnû vznikají nové.
V pﬁírodû se nic neutají, odhozen˘,
pﬁikryt˘ nebo zakopan˘ odpad se
vÏdycky ukáÏe. Pﬁitom si myslím, Ïe
otevﬁít popelnici a vysypat odpadky
do ní, by pro lidi bylo mnohem jednodu‰‰í. Nechápu to.
A k va‰í dal‰í uÏiteãné ãinnosti:
zmûnil se za dobu, po kterou jste
patronkou projektu Svûtlu‰ka, pﬁístup vidících lidí k nevidícím?
Vûﬁím, Ïe ano. Mám za to, Ïe lidé
jsou si v tomhle blíÏ, Ïe se dûlí o své
pocity a svoje vnímání. Mnozí vidící
uÏ se neost˘chají nevidícím pomoci
a souãasnû chápou, Ïe nevidící
mohou zase v lecãems pomoci jim.
S radostí sleduji propojování tûchto
svûtÛ; myslím si, Ïe jejich spﬁátelení
si je velmi uÏiteãné.
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Kapela Buty přichází s novým
albem. Tradičně originálním,
pestrým, veselým i vážným,
zachycujícím spoustu nádherně
zpracovaných témat. Duperele je
zkrátka deskou, kterou si zamilujete.
Je vidět, že Buty nestojí na místě.
S novým albem si dala kapela na
čas, ale čekání se vyplatilo
(mimochodem – potvrzuje to i zájem
na serveru supraphonline.cz).
Duperele je bezesporu jednou
z vydavatelských událostí přelomu
jara a léta tohoto roku.
S kapelou mluvíme o práci na albu
a tak trochu i o Ïivotû. S klukama
z But se pﬁitom mluví bájeãnû, nálada
je v˘borná…
¤ekli jste, Ïe nemá cenu zkoumat,
proã jste s novou deskou ãekali ‰est
let; nicménû – kdyby to nûkdo zkoumat chtûl, co byste mu ﬁekli?
Kdyby to nûkdo zkoumat chtûl,
mûl by se nezávisle podívat, co se
tûch ‰est let dûlo ve svûtû, u nûj
doma, u nás doma, v oboru, ve kterém pracuje, jak se mu daﬁí naplÀovat pﬁedsevzetí, která si pﬁed ‰esti
lety dal, co ho brzdí a kde co musel
ustﬁihnout. Pak by do‰el k tomu, Ïe
hudební skupina Ïije a tvoﬁí podobnû, tvoﬁí, cestuje, koncertuje… To se
nezmûnilo. Jenom jsme nebyli ve studiu, protoÏe doteì nedozrálo ovoce.
Dozrálo aÏ pﬁed rokem, od té doby
toãíme, mixujeme, masterujeme.
A teì je deska venku. Doufejme, Ïe
nebude tak tajná, jako ta na‰e minulá, Votom. Ta se nesetkala prakticky
s Ïádnou odezvou. Sami sebe jsme se

ptali, proã tomu tak bylo a na druhé
stranû jsme si taky potﬁebovali trochu vyvûtrat hlavu, abychom
k hudbû mûli stále stejnû kladn˘
a nezatíÏen˘ vztah. To je stejné, jako
v kaÏdém jiném umûleckém odvûtví.
Prostû normální Ïivot.
âím je nová deska jiná?
Je to svûdectví urãité doby. Je ménû
depresivní a zvrácená, teãe v ní trochu ãerstvûj‰í voda. Není zkrátka
tolik zatíÏená démony a podobn˘mi
stvoﬁeními.
A stﬁídáte na ní legraci, smutek,
vzpomínky na dûtství…
Pravda, vzpomínky na dûtství se
na ní objevují, ale jenom jako fale‰ná
stopa. Navíc jenom v první písni. To
si musí kaÏd˘ posluchaã probrat sám
v sobû.
Kuﬁátko od maminky, tedy tﬁináctá písniãka alba, není vzpomínka na
dûtství?
Pravda, je to trochu putování
v ãase prostﬁednictvím ÏaludkÛ
a chuÈov˘ch bunûk, ale tahle písniãka nevznikla z nostalgie nebo z lásky.
I kdyÏ tak nakonec vypadá.
A jak tedy vznikla?
Radek PastrÀák: Z nûjaké oslavy
jsem do hospody pﬁinesl kamarádÛm
zbytky kuﬁátka, které dûlala maminka. Text písnû se pak v podstatû skládá z reakcí degustátorÛ toho kuﬁátka
u v˘ãepu. K tomu jsem pak uÏ jenom
pﬁidûlal takovou, ﬁekl bych, pseudo… nevím jakou hudbu (smích).
Poslali jste písniãku Paul McCartney Paulu McCartneymu? Nebo
celou desku?
Neposlali a ani to neplánujeme. On
uÏ tu basu v Opavû stejnû prodal,

a my ji uÏ nedohledáme. Tak co?
Mimochodem – i tahle písniãka má
nûkolik inspirací. A Paul McCartney
není tou nejdÛleÏitûj‰í…
Duperele znamená v ostrav‰tinû
maliãkosti; nûkteré písniãky na albu
jsou ale, podle mého názoru, velké
a váÏné, tedy Ïádné maliãkosti…
Radek PastrÀák: KandidátÛ na
název desky bylo nûkolik. KdyÏ ale
jel Richard na schÛzku s ﬁeditelkou
Supraphonu Ivou Milerovou, zapamatoval si jenom Duperele. Ivû se ten
název líbil, a uÏ to tak zÛstalo. Mû
pak sice je‰tû napadl název Zlaté
pomfritky, ale uÏ bylo pozdû.
Deska obsahuje i dvû takzvané No
Smoking verze písniãek, které uÏ na

albu jednou jsou; co to je No Smoking verze?
Pro Smoking verze jsme do studia
koupili velk˘ vaporizér, jehoÏ prostﬁednictvím se pak písniãky míchaly.
Ov‰em písniãky, které dûlal Richard, se
upravovaly bez vaporizéru. (Pozn. red.:
vaporizér je zaﬁízení na sublimaci)
Z poslechu desky mám pocit, Ïe
byla nahrávaná v pohodû; je to tak
nebo jde zase o fale‰nou stopu?
Tentokrát to tak bylo. Natáãení
bylo krat‰í neÏ u alba Votom, pûknû
to ods˘palo. Na desce se podepsala
i spousta hostÛ, byli jsme taková
velká rodina. A navíc je na nahrávce
poznat, Ïe Radkovi se ve studiu líbí.
CoÏ je alfa i omega atmosféry desky.
Pokud to je z alba cítit, je to dobr˘.

BUTY VYRÁŽÍ S DUPERELE NA FESTIVALY…
Od začátku června vyrazili na festivalové turné, k jehož vrcholům bude patřit vystoupení
na Colours of Ostrava a nebo i několik koncertů v rámci populárního festivalu České
a moravské hrady. V červenci Buty zahrají písničky z alba Duperele i před slovenským
publikem na festivalech v Bánské Štiavnici a v Jaslovských Bohunicích.

Aktuální přehled festivalových vystoupení skupiny Buty:
16. 06. Tišnov u Brna – festival Hudbou
pro Unicef
16. 06. Zlín – Zlínbíírfest
23. 06. Vrbno pod Pradědem (15:30) –
Vrbenské slavnosti
23. 06. Opava (20:00) – Městské sady
30. 06. Plzeň – Balónová show
05. 07. Chotěmice u Soběslavi –
Vesnický klub
07. 07. Vranová Lhota – Setkání Lhot
13. 07. hrad Točník – festival České
a moravské hrady
15. 07. Colours of Ostrava
21. 07. Mohelnice (15:30) – festival Fingers
Up
21. 07. Lipnice nad Sázavou (21:00) –
Haškova Lipnice fest

Foto © Boris Rennener

BUTY OVOCE DOZRÁLO K DUPERELE

27. 07. Bánská Štiavnica – festival
Sitnoblues
28. 07. Jaslovské Bohunice – Fest Dobré
Bohunice
03. 08. Benešov – Sázava fest
04. 08. Velká Bystřice u Olomouce (18:15)
– Hanácké Woodstock
04. 08. Karviná (22:30) – festival Dokořán
10. 08. Frýdek-Místek – Hvězdy nad řekou
11. 08. Hluk u Uherského Hradiště (20:00)
– festival
11. 08. Veveří (23:00) – festival České
a moravské hrady
18. 08. Hradec nad Moravicí – festival
České a moravské hrady
25. 08. Hoštice u Volyně – Stodola
Michala Tučného
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WALDEMAR MATUŠKA 80
SUPRAPHON VYDÁVÁ ZLATOU ALBOVOU KOLEKCI 18 CD!

Stal se legendou, pro své posluchaãe milovan˘m Waldou a pro ãeskou
populární hudbu nezapomenuteln˘m zpûvákem. Do nahrávacího studia vstoupil poprvé v roce 1960
a v rámci své první nahrávací frekvence nazpíval tﬁi písniãky Jiﬁího
Suchého a Jiﬁího ·litra: Marnivá sestﬁenice, PíseÀ o koni a Pondûlní
blues. Hudebních nahrávek s Waldemarem Matu‰kou má vydavatelství
Supraphon ve svém archivu 576!
Vydal 67 singlÛ a 14 alb (LP, CD vãet-

IVAN HLAS NAD NOVÝMI
ČASY NENAŘÍKÁM!
Supraphon přivádí na svět další skvělou audioknihu. Zážitky ze svého
dětství a let dospíváním líčí muzikant Ivan Hlas v knize Za barevným
sklem, o její načtení na CD se podělil s Ondřejem Vetchým. Je to vzrušující
i dojemné povídání, navíc cenný dokument, který přibližuje specifická
místa Prahy – Hanspaulku, Vokovice, Dejvice a Šárku a tamní dění v 60.
letech minulého století. Když nám pak toto vyprávění přinášejí samotný
autor s prvotřídním hercem, co můžeme chtít víc?
jednoho televizního poﬁadu. Pﬁi natáãení jsme se vyskytovali v rÛzn˘ch
neobvykl˘ch, ãasto i nebezpeãn˘ch
situacích – a to nás semklo. I kdyÏ se
s Ondﬁejem nevídáme dennû, jsme
kamarádi.
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Jak, jako muzikant, proÏíváte svoji
audioknihu? Pﬁeci jenom ãastûji
vydáváte trochu jiné desky…
Cel˘ projekt vymyslela a ujala se
ho producentka Naìa Dvorská. Jsem
jí velice vdûãen, mû by to samotného nenapadlo. Jako muzikanta mû
lidsk˘ hlas nesmírnû baví a inspiruje, je to nejlep‰í nástroj. TakÏe
jenom staãí zavﬁít oãi a ponoﬁit se do
dûje. Nádhera.
Audiokniha je doplnûna va‰í
muzikou; jak pouÏitá hudba souvisí
s textem?
Jsou tam ãtyﬁi peãlivû vybrané písniãky, ménû známé, ale pﬁímo
s tématem nesouvisející. Celé povídání ov‰em dûlí a provází akustické
kytarové pﬁedûly natoãené pﬁímo pro
potﬁeby kníÏky. Hrajeme je tak
napÛl s Norbim Kovácsem, kytaristou Ivan Hlas Tria a jin˘ch
kapel. Myslím, Ïe tento reÏijní
zámûr pﬁinesl velice autentickou
náladu.

Foto © Otto Dlabola
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nû nejvût‰ích hitÛ). V roce 2007
vy‰lo ve spolupráci s âeskou televizí
i bilanãní DVD. Zvukov˘ch nahrávek
s hlasem Waldemara Matu‰ky natoãen˘ch pro Supraphon se prodalo
pﬁes jeden milión nosiãÛ. Nejprodávanûj‰ím singlem se stala písniãka
ZdeÀka Marata a ZdeÀka Borovce
„Hﬁí‰ník a fláma“ s poãtem sto tisíc
kusÛ. K jeho nejúspû‰nûj‰ím albÛm
patﬁí LP z roku 1972 Waldemar (prodáno 150 000 LP), My Czech Favourites (prodáno 132 000 LP) a Suven˘r
(100 908 LP). Úspû‰ná statistika ãísel
prodeje alb Waldemara Matu‰ky není
jedin˘m dÛkazem jeho v˘jimeãného
talentu a v˘jimeãnosti. Byl osobit˘m
zpûvákem obdaﬁen˘ i hereck˘m
talentem, kter˘ vyuÏil v mnoha ãesk˘ch filmech.
Komplet 18 CD „Nebesk˘ kovboj“
pﬁiná‰í velkou ãást Waldemarova
hudebního archivu, vãetnû nahrávek,
které vznikly po jeho emigraci do
Ameriky. Poprvé se na CD dostávají
i jeho dvû alba, která vy‰la zatím
jenom jako LP desky (Waldemar, Co
dûlá‰, dûlej rád) a také televizní, rozhlasové anebo singlové nahrávky,
které ukr˘val archiv.

Foto © Martin Kubica

„Nebeský kovboj“ Waldemar Matuška by se dožil 2. července 80 let

Text ãtete vy a Ondﬁej Vetch˘;
kde se vzalo va‰e pﬁátelství?
Pro ãtení kníÏky z klukovského svûta je Ondﬁej ten nejpovolanûj‰í. Známe se uÏ léta. Seznámili jsme se v ZOO, pﬁi natáãení

Se‰li jste se u naãítání audioknihy?
U ãtení jsme se se‰li krátce, u nûãeho je asi lep‰í soukromí. Dohodli
jsme se ale na klasicky del‰ím setkání, dﬁív z takov˘ch setkání neb˘valy
na‰e manÏelky nad‰ené. To my zas jo
(smích).
Sledujete, jak se Hanspaulka, Dejvice a ·árka mûní od dob va‰eho
dûtství a mládí?
Nejsem z tûch, kteﬁí naﬁíkají nad
nov˘mi ãasy. V‰echno se pﬁece mûní,
s tím nic nenadûláme. Tﬁeba tam, co
uÏ stra‰nou dobu stojí sídli‰tû âerven˘ vrch, jsme kdysi s tátou stopovali
zajíce. I jin˘ zvíﬁata. Byla tam veliká
pláÀ. Jako na Alja‰ce. Nebreãím nad
tím. I kdyÏ – tam, co uÏ stra‰nou
dobu stojí sídli‰tû âerven˘ vrch …
Rozumíte? A ·árce, doufám, nikdo
uÏ nûjak neublíÏí. Teda pevnû doufám. Myslím, Ïe se v tûch místech
zmûnili hlavnû lidi, mám dojem, Ïe
jsme Ïili nûjak semknutûji a víc jeden
pro druhého. Ale myslím, Ïe to není
jenom problém Dejvic a okolí… No,
to jsou teda rozumy, tomu jsem se
chtûl vÏdycky vyhnout.
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JIŘINA FIKEJZOVÁ MY ŽENY JSME RŮZNÉ!
DEN ŽEN/ DEN MUŽŮ – tak se jmenuje legendární album textařky Jiřiny Fikejzové z roku 1978. Obsahuje dvanáct písní v podání českých zpěvaček
(od Marie Rottrové přes Juditu Čeřovskou, Hanu Hegerovou, Yvettu Simonovou, Evu Pilarovou, Vlaďku Prachařovou a Helenu Vondráčkovou až po Janu
Kratochvílovou) a osobité glosy Miroslava Horníčka. A taky sleevenote Lubomíra Dorůžky. Legendární album předčasem vyšlo poprvé v reedici na CD.
Kromû toho jsou písnû Jiﬁiny Fikejzové k mání i v online obchodu
SUPRAPHONline. „AÏ je pﬁefikejzováno“, ﬁíká k tomu s úsmûvem paní
Fikejzová, která nedávno oslavila
krásné narozeniny….

V 70. letech minulého století vám
zaãala vycházet i profilová textaﬁská
alba; bylo to tenkrát bûÏné?
Bylo. Jestli si myslíte, Ïe mi vycházela proto, Ïe jsem pracovala v Supraphonu, nemáte pravdu. Po nástupu
do Supraphonu mi trvalo dost dlouho, neÏ jsem se vrátila k textaﬁinû;
práce mû natolik pohltila, Ïe jsem na
nic jiného nemûla ãas ani sílu. Za
Supraphon jsem dokonce jezdila i do
zahraniãí. A v OSA mi v té dobû
hodnû padaly v˘nosy…

Byla vám nûkdy ku prospûchu, aÈ
uÏ tﬁeba pﬁi psaní textÛ nebo pﬁi vÏívání se do du‰í zpûvákÛ, psychologie, kterou jste vystudovala?
Byla, ale nikdy jsem toho nezneuÏívala. SnaÏila jsem se sv˘ch schopností vyuÏívat pro dobro vûci i jednotliv˘ch interpretÛ. ZáleÏelo mi na
tom, abych kaÏdého vidûla takového,
jak˘ ve skuteãnosti je. KaÏd˘ interpret je jin˘, kaÏdému slu‰í nûco jiného a s kaÏd˘m se musí jinak zacházet. V tomto smyslu mi psychologie
pomáhala.
MÛÏete b˘t konkrétní – co komu
slu‰í?
Karlu Gottovi k jeho hlasu slu‰í
hezká, kultivovaná ãe‰tina, kdeÏto
Waldovi Matu‰kovi nebo Václavu
Neckáﬁovi slu‰í i ãe‰tina hovorová.
A úplnû jiná kategorie byla tﬁeba Jana
Kratochvílová, pro tu bych hovorov˘
text nenapsala; její fantastická dikce
a ãist˘ zvuk vyÏadují specifick˘
jazyk, ona umí zazpívat i velmi rychle jednu slabiku za druhou.
Îivila jste se nûkdy psychologií
nebo sociologií?
Do jisté míry hned po absolutoriu,
tehdy jsem nastoupila do uãÀáku
âKD Sokolovo. V té dobû jsem bûhala za Spartu, která pod âKD spadala.
Dûlala jsem si iluze, Ïe tam budu
moci praktikovat psychoterapii, ale
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Tohle asi ﬁekne málokdo; kaÏd˘
má pocit, Ïe by mûl b˘t vydáván
víc…
Vidíte – to, Ïe jste tenhle v˘raz
zaregistroval, potvrzuje, Ïe bych si
mûla dávat pozor na kaÏdé slovo.
Takové vûty by se asi ﬁíkat nemûly
(smích).

Jiřina Fikejzová s Marií Rottrovou

bylo to tro‰ku jinak. I tak jsem klukÛm ale dost pomáhala. V té dobû
tam studovalo tisíc uãÀÛ, tﬁetina
z nich ze Slovenska, a já jsem pro nû
zaﬁídila pûknou knihovnu, do které
jsem shánûla dobré knihy. Bylo aÏ
dojemné, jak si tﬁeba pÛjãovali a ãetli
poezii, to byla do jisté míry moje
zásluha. Jednou jsem dokonce zorganizovala jejich setkání s Vítûzslavem
Nezvalem v Divadle Jiﬁího Wolkera.
Dodnes si pamatuji velk˘ granátov˘
prsten na Nezvalovû ruce…
Pak jste pracovala v Supraphonu,
takÏe se vlastnû vracíte domÛ…
V Supraphonu jsem pracovala
v odboru zahraniãních vztahÛ. Jednou z m˘ch povinností bylo poslouchat zahraniãní desky, které nám
byly nabízeny rÛzn˘mi velk˘mi
a kvalitními firmami z ciziny. Byla to
velmi pﬁíjemná povinnost. Tehdej‰ím ﬁeditelem Supraphonu byl Jaroslav ·eda, ten sestavil komisi, která
navrhovala tituly k vydání. Supraphon byl tenkrát velmoc, mûl továrnu
na lisování desek, souãasnû Divadlo
hudby, kde se mohla supraphonská
alba bájeãnû propagovat. A taky mûl

pronajaté volejbalové hﬁi‰tû a tenisové kurty na ·tvanici, díky nim jsem
se se Supraphonem seznámila. âasto
jsem tu hrávala, mûla jsem odsud
mnoÏství kamarádÛ a kamarádek,
takÏe kdyÏ jsem do Supraphonu
nastoupila, skoro se v‰emi zamûstnanci uÏ jsem se znala.
Na jak˘ svÛj tehdej‰í supraphonsk˘ poãin jste nejvíce hrdá?
Na dvojdeskov˘ komplet âerná
galaxie. Milovala jsem soulovou
muziku a detroitská gramofonová
firma poslala tehdy do Supraphonu
‰estatﬁicet alb! Na nich zpívali tﬁeba
Stevie Wonder, Diana Ross, desetilet˘
Michael Jackson v sestavû Jackson 5,
dal‰í zpûváci a skvûlé kapely. Mou
povinností bylo z tûch desek navrhnout dvojalbov˘ v˘bûr. Byla to fantastická práce. Navíc k nám tehdy
pﬁijel reprezentant té firmy, ãern˘ jak
bota, s bíl˘mi zuby a manÏetami,
a ten mi ohromnû dûkoval – za tu
sestavu i za název âerná galaxie. Moc
se mu líbil. Pro nû totiÏ slovo Galaxy
v pﬁeneseném slova smyslu znamená
dobrá spoleãnost. To jsem do té doby
nevûdûla.

Album Den Ïen/Den muÏÛ obsahuje
písnû s va‰imi texty a komentáﬁe
Miroslava Horníãka. Pan Horníãek
mûl v tomto ohledu zcela volnou ruku
nebo jste o tom dopﬁedu mluvili?
Pan Horníãek s nabídkou souhlasil, ale jen s tou podmínkou, Ïe nebudu vûdût, co tam bude ﬁíkat. V tom
byl jeho fór. A taky mû tam obãas
shazuje! Ale jeho komentáﬁe v sobû
mají maximální porozumûní písním
a laskav˘ humor. A kdyÏ si dûlá
legraci ze mû, tak taky vlídnû.
V˘bûr písní na desku jste provádûla vy?
Ano; nahrávky uÏ existovaly, já
jsem vybírala. Chtûla jsem, aby deska
nabídla zpûvaãky rÛzného vûku
i typu, jaké ostatnû my Ïeny jsme.
Zcela rÛzné.
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VOSKOVCOVY DOPIMLUVY POPRVÉ NA CD
V pátek 15. června 2012 vychází CD, které poprvé zveřejní neznámé zvukové dopisy Jiřího Voskovce a další objevy i neznámé
záznamy legendární dvojice V+W. Již v den vydání CD si nahrávky bude možné koupit i v digitální podobě na SUPRAPHONline.cz
a zároveň se dostanou do nabídky dalších digitálních servisů, jako jsou například Audioteka.cz, MusicJet a iTUNES.
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Supraphon po úspû‰ném vydání CD
Poslední forbína, se záznamem setkání Jana Wericha s Jiﬁím Voskovcem ve
Vídni roku 1974, opût pﬁichází
s neznám˘mi nahrávkami legendární
dvojice. Pod názvem Jiﬁímu Voskovcovi k narozeninám obsahuje CD soubor zvukov˘ch dopisÛ, posílan˘ch
Ïivotnímu druhovi Janu Werichovi do
Prahy v ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch
letech. Na tzv. dopimluvech, jak je
V+W naz˘vali, jsou písnû, vyprávûní
o snech, nejrÛznûj‰í nápady, nev‰ední

návrhy projektÛ i scénáﬁ dialogu, realizovaného v roce 1964 pod názvem
Rozhovor pﬁes oceán. Ze zvukov˘ch
dopisÛ vysvítá Voskovcovo niterné
uvaÏování, jeho koncepãní my‰lení,
invence, s níÏ organizoval pﬁes oceán
nahrávku spoleãné rozpravy, i role
Jana Wericha, roubujícího na nápady
pﬁítele své imprese s neuvadající
schopností souznûní. Zajímavé jsou
i jinotaje, jimiÏ Voskovec obcházel
cenzory a kontrolory Werichovy
po‰ty. Na CD je zaﬁazen i doplÀující

záznam z vídeÀského setkání V+W,
kde Jiﬁí Voskovec vzpomíná na rodn˘
dÛm na Sázavû a na dûdeãka Sobûslava Pinkase. Nové a zcela neznámé
nahrávky pocházejí, tak jako tomu
bylo u pﬁedchozí Poslední forbíny,
z archivu Karla Koli‰e, sbûratele
a znalce díla V+W.
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NÁVRATY JIŘÍHO BĚLOHLÁVKA
Světoznámý dirigent Jiří Bělohlávek byl od července 2006 šéfdirigentem BBC Symphony Orchestra. Od září 2012 se vrací do České filharmonie
jako její hudební ředitel a šéfdirigent, tedy na post, který zastával již v letech 1990–1992. V letošní sezoně Jiří Bělohlávek dirigoval Juliettu Bohuslava
Martinů v Ženevě a Janáčkovu Věc Makropulos v Metropolitní opeře v New Yorku. Na koncertních pódiích bude řídit mimo jiné Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks a symfonické orchestry v Bostonu a Baltimore. Konec sezony s BBC Symphony Orchestra zahrnuje turné do Španělska,
Německa a koncertní provedení Dvořákova Jakobína v Barbican Hall v Londýně, stejně jako účast na festivalu Pražské jaro.
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ve‰ker˘ch produkcí, které budou
pod hlaviãkou âeské filharmonie
prezentovány. Myslím si, Ïe je to tak
správné a potﬁebné.
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Supraphon na konci kvûtna vydal
na 2CD nahrávku Sukova Asraela
a Brittenovy Sinfonie da Requiem,
která zÛstane svûdectvím v˘jimeãného porozumûní mezi Jiﬁím Bûlohlávkem a BBC Symphony Orchestra.
Nahrávka vznikla na koncertû
v rámci PraÏského jara 2008. ZároveÀ
vy‰lo u Supraphonu DVD, které
zachycuje mimoﬁádné nastudování
Mé vlasti Bedﬁicha Smetany ze zahajovacího koncertu PraÏského jara
2011 v nastudování Jiﬁího Bûlohlávka s Orchestrem PraÏské konzervatoﬁe, která slavila 200 let svého trvání.

V záﬁí 2012 pﬁevezmete funkci ‰éfdirigenta a souãasnû hudebního
ﬁeditele âeské filharmonie. V ãem
tkví podstata této nové funkce, kdo
se o její zﬁízení zaslouÏil a jaké pravomoci vám poskytne?
Funkce hudebního ﬁeditele âeské
filharmonie byla jiÏ jednou zavedena, a sice v roce 1990, kdyÏ jsem
prvnû pﬁijímal post ‰éfa na‰eho prvního orchestru. Inicioval jsem tehdy
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Pane dirigente, s jak˘m pocitem se
vracíte k âeské filharmonii?
Vracím se s urãit˘m rozechvûním,
ale pﬁedev‰ím s nadûjí, Ïe nás ãeká
krásná spoleãná práce. ¤adu let jsem
návrhy k návratu do ãela âeské filharmonie odmítal, protoÏe jsem si
byl vûdom moudrosti slov klasika,
„nevstoupí‰ dvakrát do stejné ﬁeky“.
Zájem ministerstva kultury, práce
nového managementu, a pﬁedev‰ím
postoj samotn˘ch filharmonikÛ mne
v‰ak pﬁesvûdãili, Ïe se potkal t˘m
lidí, kteﬁí jsou ochotni nadchnout se
pro mÛj ideál a jsou schopni jej zaãít
realizovat. Zaji‰tûním dÛstojn˘ch
podmínek pro hudebníky se nám
zároveÀ otevírá moÏnost v˘razného
zv˘‰ení kvalitativních poÏadavkÛ,
které budeme dÛslednû uplatÀovat.
Vûﬁím, Ïe âeská filharmonie mÛÏe
brzy opût stanout na místû, které si
v minulosti sv˘m umûleck˘m mistrovstvím zaslouÏenû vydobyla.

(i tentokrát) její vznik jednak
z dÛvodu formálnû statutárního,
jednak jako podtrÏení jednotného
umûleckého ﬁízení v‰ech sloÏek
instituce. Práce hudebního ‰éfa by

se nemûla omezovat jen na pﬁípravu
vlastních koncertÛ. Mûl by filharmonii vûnovat dostatek ãasu i energie, aby mohl b˘t sv˘m zpÛsobem
zodpovûdn˘ za umûleckou úroveÀ

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

K âeské filharmonii se v pozici
‰éfdirigenta vracíte po dvaceti
letech, naplnûn˘ch obrovsk˘mi
úspûchy: vybudování PraÏské
komorní filharmonie, renomé vyhledávaného operního dirigenta na svûtov˘ch operních scénách, vedení
Symfonického orchestru BBC, hostování u v˘znamn˘ch svûtov˘ch
tûles... Domníváte se, Ïe takové renomé automaticky zajistí dirigentovi
autoritu a respekt, nebo o nû musí
usilovat kaÏdodenní prací stále
znovu?
Jsem pevnû pﬁesvûdãen, Ïe dirigent obhajuje svoji autoritu dnes
a dennû, pﬁi kaÏdém dal‰ím setkání
se sv˘mi spolupracovníky. Nic není
dáno jako samozﬁejmé a navÏdy.
Nabyté zku‰enosti a renomé jistû ten
pracovní proces urychlují a snad
i zjednodu‰ují, ale zaãínáme vÏdy od
„ãistého stolu“…
Kvûtnová vystoupení v Praze byla
poslední, která jste odehrál spoleãnû
s orchestrem BBC. Naposledy se pak
rozlouãíte 8. 9. 2012 na lond˘nském
koncertû PROMS. Nebudete postrádat britskou kulturní a hudební tradici?
ProÏil jsem v Lond˘nû mnoho let –
kromû ‰esti posledních let mého
‰éfování symfonikÛm BBC jsem spolupracoval s mnoha dal‰ími britsk˘mi orchestry a operními domy jiÏ od
roku 1995 a mohu ﬁíci, Ïe jsem se
tam cítil jako doma. Já ale nepﬁeru‰ím zcela své kontakty ani s BBC
Symphony Orchestra, ani s Lond˘nem – byl jsem poctûn pozicí Conductor Laureate, coÏ v praxi bude
znamenat kaÏdoroãní vystoupení jak
v abonentním cyklu orchestru, tak
i na festivalu PROMS. V roce 2014
pﬁijedu na PROMS právû s âeskou
filharmonií.
rozhovor vedla: Alena Sojková;
Supraphon publikuje zkrácenou
verzi s laskav˘m souhlasem
T˘deníku Rozhlas

