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Supraphon vydal dosud nepublikovaný záznam z posledního setkání
Jiřího Voskovce a Jana Wericha,
které se uskutečnilo ve Vídni
v roce 1974. Po 38 letech se k nám
dostává jejich vzkaz budoucím
generacím!
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Na podzim roku 1974 se ve
Vídni, v domû mecená‰e Herberta
Turnauera, se‰li na tﬁi t˘dny druzi,
pﬁátelé, divadelníci, myslitelé,
komici, herci, spisovatelé a maximální navr‰itelé slávy Osvobozeného divadla, kamarádi Jiﬁí Voskovec

KUŘE V HODINKÁCH SLAVÍ 40 LET OD VYDÁNÍ

Foto © Hana Rysová
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Kapela Flamengo vznikla v roce 1966 díky iniciativě bubeníka Přemysla Černého. Ve skupině se vystřídalo
několik sólistů – Petr Novák, Viktor Sodoma, Karel Kahovec, či Petr Sedláček. Na začátku sedmdesátých let
se ustálilo vůbec nejsilnější složení v historii této kapely: Vladimír Mišík, Ivan Khunt, Pavel Fořt, Jan Kubík,
Vladimír Kulhánek a Jaroslav Erno Šedivý.
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a Jan Werich. âtyﬁi veãery svého
pobytu vûnovali u magnetofonu
nahrávce vzpomínek, vyprávûní
a upﬁesÀování dÛleÏit˘ch okamÏikÛ svého Ïivota. Patnáct minut
z tohoto vzpomínání jiÏ vy‰lo pﬁed
mnoha lety (1975) v USA na LP
Relativnû vzato, nyní, po 38 letech
vychází tento záznam témûﬁ kompletní na 2 CD. Unikátní rozhovor
je o to cennûj‰í, Ïe V+W se zde setkali naposledy osobnû. Zásadními
tématy této jejich „poslední forbíny“ jsou vzpomínky na mládí

a studia na tzv. Kﬁemencárnû, Werichovo totální zklamání z nemoÏnosti
cokoliv v dobû normalizace
v âechách publikovat a jakkoliv se
uplatnit, vzpomínky na Jana Masaryka a Julia Fuãíka a radost z toho, Ïe
fenomén, zvan˘ Osvobozené divadlo, oslovuje i dal‰í generace mlad˘ch lidí, kteﬁí znají zpamûti pﬁedscény, písniãky, i celé pasáÏe z her
slavné dvojice. V bookletu jsou oti‰tûny statû tﬁí autorÛ. Majitel záznamu
Karel Koli‰ zajímavû popisuje historii setkání, novináﬁ Franti‰ek Cinger

doplÀuje podrobnosti a publicista
Jiﬁí âern˘ takto glosuje: „âíst Voskovce a Wericha je du‰evní potû‰ení.
Sly‰et jejich hlasy je v‰ak pﬁímo
tûlesná rozko‰… Pﬁátelství Jiﬁího
a Jana pﬁeklenulo i oceán a jejich
dvojhlas nevyschnul dodnes.“ Franti‰ek Cinger konãí svÛj text prohlá‰ením: „S o to vût‰í pozorností naslouchejme jejich vyprávûní, které ãinili
s vûdomím, Ïe mÛÏe jít o vzkaz
budoucím generacím. O odkaz nám
i na‰im potomkÛm.“

Právû v této sestavû, pro rock velmi
tûÏké dobû zaãínající normalizace,
Flamengo jiÏ na koncertech zpívalo
písniãky z budoucího alba „Kuﬁe
v hodinkách“, av‰ak celé v angliãtinû. Témûﬁ jako zázrakem se podaﬁilo
producentu Hynku Îalãíkovi dohodnout nahrání. Podmínkou v‰ak byly
ãeské texty. Volba padla na Josefa
Kainara, kter˘ bûhem nûkolika dní
dodal texty, které naprosto dokonale
doplnily hudební sílu jednotliv˘ch
skladeb. Josef Kainar se vydání alba
v roce 1972 jiÏ nedoÏil, ale nejen
tímto albem se zaslouÏil o v˘raznou

kvalitu ãeské, (nejen) rockové a jazzové muziky. Je autorem v‰ech textÛ
alba s jedinou v˘jimkou „Stále dál“,
která je dílem Hynka Îalãíka.
Konstelace hvûzd pﬁi natáãení
alba v roce 1971byla natolik pﬁíznivá, Ïe vzniklo dílo, které je dnes
povaÏováno za nejlep‰í ãeské rockové album historie. Album se zaãalo
natáãet 20. prosince 1971 ve studiu
v Dejvicích. Na vinylové desce
vy‰lo v roce 1972.
24. února tohoto roku vychází jubilejní edice KU¤E V HODINKÁCH.
Nabídne pÛvodní album a pﬁidané

bonusové písnû „KaÏdou chvíli“,
„T˘den v elektrickém mûstû“ a „Kuﬁe
v hodinkách“ (alternativní singlovou
verzi).
Zcela zásadní je nov˘ remastering
z pÛvodních pásÛ, kter˘ na rozdíl
od minulého vydání umoÏnil „vytûÏit“ maximum z originální nahrávky
pro CD.
ZároveÀ bude i mimoﬁádn˘
a v˘pravn˘ booklet (autor Karel
Haloun) s kompletem textÛ, jeÏ bude
obsahovat také zcela neznámé nebo
nikdy nepouÏité fotografie kapely.
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NOVÝ VIDEOKLIP DAVIDA DEYLA
ROZPOHYBOVALA ENERGIE TISÍCŮ FANOUŠKŮ
David Deyl vydal ke konci loÀského
roku své druhé album. Pod názvem
Zásah vy‰lo u Supraphonu. Prvním
singlem, kter˘ byl vybrán pro rádia, je
písniãka LeÏ a nech si lhát. Jde o autorskou vûc Davida Deyla s nápadit˘m
textem Xindla X. V tûchto dnech tato
písniãka dostala vizuální ztvárnûní
v reÏii Janka Rube‰e a Luká‰e Veverky,
kteﬁí vyuÏili speciální technologii
spojující obraz sestaven˘ z 5590 fotek
a klíãovaného videozáznamu, na kterém se podíleli kameramani Roman
Hádl a Honza Mikulka.
„SnaÏili jsme se o formu videoklipu, do kterého bychom mohli zapojit
co nejvíce pﬁíznivcÛ Davida Deyla.
¤e‰ení jsme na‰li v rozdistribuování
fotek mezi stovky fanou‰kÛ. Nejdﬁíve
bylo potﬁeba natoãit základní video na
text písnû LeÏ a nech si lhát. Natáãení
probûhlo klasick˘m zpÛsobem na greenscreenu a v postprodukci byla
následnû vloÏena do pozadí typografická animace. KaÏd˘ frame jsme
vytiskly jako fotografii na tiskárnû. Jak
se jednotliv˘ fanou‰ci nechali s fotkou Davida zachytit, uÏ bylo jen na
jejich odvaze a fantazii.“ upﬁesÀuje
reÏisér Janek Rube‰.
Fotografie od fanou‰kÛ nebyly
zámûrnû barevnû upravovány, ani se
neretu‰ovaly. RÛznorodá kvalita
dodan˘ch snímkÛ vytváﬁí nezamûniteln˘ charakter celého spotu.
V˘sledkem tﬁímûsíãního maratónu je
Ïivé video, které je nabité energií hudbymilovn˘ch lidí, kteﬁí ve sv˘ch rukou
animují v˘sledn˘ tvar videoklipu.
„Jsem potû‰en˘, Ïe mÛj videoklip byl
realizován novou technologií, kterou
doposud u nás nikdo nepouÏil. Realizaãní t˘m se vûnoval animaãní práci
skoro tﬁi mûsíce. Vûﬁím, Ïe vizuální
podoba písniãky zaujme stejnû jako
hudba samotná.“ dodává David Deyl.
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VÁCLAV NECKÁŘ NATÁČÍ NOVÉ ALBUM
Nové písně vznikají v autorsko-producentském tandemu Dušan Neuwert a Jaromír Švejdík
soundtracku k filmu Alois Nebel, ale
pﬁedev‰ím jako domácí nejvût‰í
(nejen) podzimní hit loÀského roku.
Nyní je k dispozici dal‰ích devût
demosnímkÛ skladeb, spojujících
dva vûkovû, hudebnû i sociálnû
odli‰né svûty. Svûty kontaktní vzájemn˘m respektem a chutí spoleãnû
nabídnout baladické písniãky posluchaãÛm tak rozdíln˘m, jako jsou
tvÛrci sami.
Bratﬁi Neckáﬁové a jejich Bacily
nemuseli znát Priessnitz a Umakart,
aby vycítili opravdovost zájmu
a kvalitu nabídky na spolupráci.
Pánové ·vejdík a Neuwerth se nenutili do práce na zakázku, protoÏe

pﬁesnû tohle dobrodruÏství sami touÏili absolvovat: "UÏ v prÛbûhu natáãení písnû „PÛlnoãní“ s Václavem
nás napadlo, Ïe bychom mohli spoleãnû natoãit celé album, které jakoby se rodilo z jednoho hnízda. Zkrátka aby „PÛlnoãní“ nezÛstala jedináãkem, coÏ by podle nás byla ‰koda.
Václavovi se ta idea líbila a tak uÏ od
zaãátku loÀského roku zaãaly vznikat dal‰í písnû. V souãasné dobû pracujeme ve studiu, tak aby letos na
jaﬁe album mohlo vyjit."
Prosté melodie, obyãejná slova,
minimum zvukÛ, maximum ãist˘ch
emocí, doprovodní hudebníci generaãnû u názorovû spojení s obûma

producenty a zajímaví hosté. Takové
má b˘t nové album Václava Neckáﬁe,
chystané na leto‰ní duben pro firmu
Supraphon.

Foto © Martin Kubica

Václav Neckáﬁ pracuje na novém
studiovém albu. Pro v‰echny pochybovaãe: nejde o komerãnû vypoãítav˘
následek neãekaného ohlasu písnû
„PÛlnoãní“, natoãené se skupinou
Umakart.
Její ãlenové Jaromír ·vejdík a Du‰an
Neuwerth totiÏ mûli uÏ v roce 2010
pomûrnû jasnou pﬁedstavu o sadû
skladeb pro umûlecky i osudem
mimoﬁádného Václava. Tûsnû pﬁed
sedmdesátkou, po nûkolika dekádách
popové kariéry, ale také po mozkové
pﬁíhodû, dramaticky komplikující
jeho lidskou i umûleckou existenci.
První testovací song se stal obrovsk˘m pﬁekvapením jako souãást

Václav Neckář & Umakart ve videoklipu k Půlnoční

Foto © Dušan Tománek

„Hned jsem věděl, že ten song je nádherný, strašně se mi
líbil, ale že bude mít takový úspěch, o tom se mi ani nesnilo.
Ta písnička mi šla ze srdce, je v ní všechno… Je smutná,
ale je v ní víc. Také víra, naděje, těžko to slovy popsat,“
řekl Václav Neckář o písni Půlnoční.

FOTO MĚSÍCE: DIAMANTOVÝ MLÁDEK

Foto © Martin Kubica

V pražském klubu Limonádový Joe převzal Ivan Mládek jubilejní Diamantovou desku Supraphonu za 1 507 200 prodaných hudebních nosičů.
Stalo se tak u příležitosti křtu 3CD Jožin z bažin a dalších 80 písní, které za posluchači poslali současní i bývalí členové Banjo Bandu a kmotr 3CD Luděk Sobota.
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JANÁČKOVO TRIO PŘICHÁZÍ S NITERNOU
NAHRÁVKOU SKLADEB J. B. FOERSTERA
U příležitosti vydání CD se skladbami Josefa Bohuslava Foerstera jsme si povídali s klavíristkou Markétou Janáčkovou
s Janáčkova tria. Album vznikalo ve spolupráci Českého rozhlasu a vydavatelství Supraphon.
zpestﬁením. Urãitou inspirací pro nás
byl i úspûch f moll tria na koncertech,
kdy za námi posluchaãi chodili s dotazem, jestli trio nemáme nahrané na
CD. Jsme moc rádi, Ïe Supraphon
o tuto nahrávku, na které jsme pracovali spolu s hudebním reÏisérem Jiﬁím
Gemrotem a mistrem zvuku Janem
LÏiãaﬁem, projevil zájem.
Co bylo pﬁi realizaci nahrávky
nejnároãnûj‰í?

Samotnému nahrávání pﬁedcházela dlouhá doba studia trií a vrátíme-li
se v ãase zpût ke chvíli, kdy jsme
mûli noty poprvé pﬁed sebou, uvûdomíme si, jak se ná‰ vztah k triím
postupnû promûÀoval. Obzvlá‰È
u tûchto trií je dÛleÏité vûdût, co
Foerster v dobû, kdy je psal, proÏíval.
VloÏil do nich nejniternûj‰í bolest ze
smrti sv˘ch nejbliÏ‰ích, maminky,
sestry a syna, a proto bylo dÛleÏité
najít správnou rovnováhu mezi vyjá-

dﬁením nejen smutku, ale i nadûje,
která je z trií cítit. Foerster pouÏívá
kromû dlouh˘ch romantick˘ch ploch
velmi ãasto také plochy intimní
a zamy‰lené, které ãasto pﬁeru‰uje
ritenuty a calandy. Vystavût tria jako
celek, aniÏ by ztratila napûtí a tah,
a pﬁitom jim ponechat svobodu
a prostor pro „d˘chnutí a zastavení“,
bylo asi nejnároãnûj‰í ãástí na‰í
práce a natáãení.
A co vás potû‰ilo?
Potû‰ující pro nás byla jak samotná
tvÛrãí práce ve studiu, tak samozﬁejmû v˘sledná nahrávka. Vnímáme za
ní obrovské mnoÏství práce a ãasu,
kter˘ jsme triím vûnovali, mnoho
zkou‰ek, na kter˘ch jsme hledali co
nejvûrnûj‰í emoãní naplnûní, a odehran˘ch koncertÛ, pﬁi kter˘ch tria
„zrála“. Tû‰í nás i to, Ïe touto nahrávkou pﬁiná‰íme nûco neobvyklého
a vzbuzujícího zvûdavost.
Janáãkovo trio je neustále v jednom
kole. Co se vám v poslední dobû
povedlo a na co se nyní pﬁipravujete?
Sezónu 2011/2012 jsme zahájili
koncerty v âechách a zájezdem do
Dánska, vystoupili jsme na koncertû
v âeském spolku pro komorní
hudbu, na adventním koncertû
âeské filharmonie a na 1. adventním
koncertû âeské televize, vysílan˘m
pﬁím˘m pﬁenosem z Bﬁevnovského
klá‰tera. Pﬁed Vánocemi jsme je‰tû
stihli natoãit pro âesk˘ rozhlas
Suitu na pamûÈ Jaroslav JeÏka Lubo‰e Sluky. Nyní nás ãeká dal‰í zajímavé nahrávání, a sice 2. klavírní trio
Jiﬁího Gemrota. Trio jsme si k natoãení vybrali zámûrnû po úspû‰ích,
které jsme sklízeli na ãesk˘ch
i zahraniãních pódiích s jeho Variacemi na Janáãkovo téma, které
napsal pﬁímo pro nás v roce 2007.
V bﬁeznu pak odlétáme na ãtrnáctidenní zájezd do ·panûlska a po
návratu budeme pokraãovat v nahrávání Nokturen Vojtûcha Jírovce,
Mozartova souãasníka, která jsme
zaãali toãit pro âesk˘ rozhlas na
konci minulé sezóny. Jde o úplnû
první nahrávku tûchto trií, dosud
leÏela v archivu knihovny, a je to pro
nás zase dal‰í krok stranou z vy‰lapané cesty.

Foto © Václav Jirásek

Proã Janáãkovo trio pro své nové
album zvolilo právû tria J. B. Foerstera?
Foersterova tria se nám dostala do
ruky poprvé pﬁed ãtyﬁmi lety. Nejprve
jsme zaãali hrát první trio f moll, za
nûjak˘ ãas jsme pﬁidali druhé trio
a teprve pozdûji nás napadlo, Ïe by
bylo zajímavé natoãit v‰echna tﬁi tria
jako komplet. SnaÏíme se uvádût i zajímavá tria, která tak ãasto sly‰et nejsou
a právû Foerster mûl b˘t takov˘m
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