IX. / listopad 2011
NEWSLETTER
vydavatelství
SUPRAPHON a.s.
www.supraphon.cz

JIŘÍ SUCHÝ
UMÍM HRÁT JEN SÁM SEBE
Jiří Suchý oslavil osmdesátku, ale rozhodně neskládá ruce
do klína. Pracuje ostošest, píše, hraje, zpívá, režíruje,
maluje… Jedna ze skutečných legend československé
kultury neví, kam dřív skočit.

Aktuálně…
HANA HEGEROVÁ
převzala Diamantovou desku
Supraphonu za 1 500 800 prodaných
zvukových nosičů a novinářům
představila bilanční DVD Pasiáns.

Supraphon pﬁi‰el s famózním
dárkem pro pﬁíznivce Semaforu.
Vydal komplet jedenácti CD obsahující prvních deset alb Semaforu,
které jsou navíc doplnûny ﬁadou
bonusÛ a speciálním CD raritních
nahrávek. Pochopitelnû, Ïe jde
pﬁedev‰ím o písniãky Jiﬁího
Suchého a Jiﬁího ·litra. Kolekce
jich obsahuje neuvûﬁiteln˘ch 275!

MARIE ROTTROVÁ

Foto © Martin Kubica

oslaví 13. 11. významné životní
jubileum! Svým posluchačům připravila
hned dva dárky: velké koncertní turné
Všechno nejlepší a 17CD + DVD
komplet Co mám, to dám.

ZÁSAH
DAVIDA DEYLA

EVA URBANOVÁ
pokřtila v Národním divadle své
dvojalbum Dvě tváře. Kmotři CD byli
symboličtí k obsahu nahrávky –
Karel Gott a Luděk Vele.

Zásah - tak pojmenoval své novinkové
album David Deyl, zpěvák s mimořádnou
barvou hlasu a sugestivním podáním svých
vlastních písní se silnou melodickou linkou,
kterou podtrhuje hrou na klávesy.

IVAN KUSNJER

Foto © Lenka Hatašová

bývá označován za krále českých pěvců
a také prvním českým barytonistou.
Své šedesátiny oslaví 10. 11. vydáním
mimořádného alba Rarity české opery.
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Kolik jste poskytl okolo sv˘ch
nynûj‰ích kulat˘ch narozenin rozhovorÛ?
Nemám to spoãítané, ale bylo jich
skuteãnû hodnû…?
Supraphon vydal komplet jedenácti CD s názvem Léta ‰edesátá,
základem deseti z nich jsou pÛvodní
ãerné desky. Asi jste byli v 60. letech
minulého století vydáváni pomûrnû
hodnû, je to tak?
Ano. Supraphon to seãetl a zjistil,
Ïe do dne‰ního dne, ov‰em vût‰ina
z toho byla v 60. letech, bylo vydáno
a prodáno 2.300.000 zvukov˘ch nosiãÛ. To je dost, ne?
O to vût‰í náraz byly asi rÛzné
zákazy v 70. letech…
Doba byla tûÏ‰í, musel jsem se
o sebe postarat. Do sdûlovacích prostﬁedkÛ, rádia ani televize, jsem
nemohl, a tak jsme s Jitkou Molavcovou objíÏdûli rÛzné kulturáky, kluby
mládeÏe a tak dál; ale bylo to taky
hezké.
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Jiﬁí ·litr se vyznaãoval specifick˘m hlasem a zpûvem; líbily se
vám?
Já to miloval! Jiﬁí ·litr postavil
svoji postavu na absolutní nemo-

houcnosti. Hrál totálního diletanta,
kter˘ se vecpal do ‰oubyznysu, a na
tom si zakládal. âasem samozﬁejmû
získával praxi a mohl svÛj hereck˘
i pûveck˘ rejstﬁík roz‰íﬁit, ale vûdûl,
Ïe by to pro nûj byla vlastnû ztráta.
Îe je zapsan˘ v povûdomí lidí jako
ten „snaÏivej neschopnej“. A toho
hrál v˘jimeãnû.
Nov˘ supraphonsk˘ komplet má
krásnû vybaven˘ booklet se spoustou historick˘ch zajímavostí.
To je práce ‰éfa na‰ich webov˘ch
stránek Luká‰e Berného a paní producentky ze Supraphonu Nadi
Dvorské. A musím vám ﬁíct, Ïe
Luká‰ je daleko vût‰í znalec pﬁes
Semafor neÏ já. Dokonce mû nûkolikrát usvûdãil z omylu, stalo se, Ïe
jsem si nûjakou událost ‰patnû
pamatoval a on to uvedl na pravou
míru. Je fajn nûkoho takového mít.
A pﬁedstavte si, Ïe je to kluk, kterému je teprve tﬁicetdva let!
Krásné jsou i obaly jednotliv˘ch
cédéãek kompletu: jsou to vlastnû
repliky obalÛ pÛvodních ãern˘ch
desek…
To je ohromnû roztomilé, tyhle
miniaturky pÛvodních papírov˘ch
obalÛ. Tro‰ku mû u toho pﬁepadá
nostalgie. KdyÏ pﬁebírám ty zmen‰ené LP, ty malé obaly, které jsem kdysi
vydal jako velké, dojímá mû to. Je to
ale nostalgie velice nûÏná, nikoliv
ubreãená.
Jedenácté CD kompletu Léta ‰edesátá obsahuje vzácné rarity, napﬁíklad Sardinku, první písniãku, kterou jste kdy nahrál na desku – bylo
to v roce 1949. Mûl jste u toho nahrávání trému?
Obrovskou! Nahrávka probûhla ve
studiu AR, které sídlilo v Lucernû,
nûkde úplnû nahoﬁe, snad v 6. patﬁe,
pokud si to dobﬁe pamatuji. Tam si za
36 korun ãlovûk mohl nahrát cokoliv
a oni mu to tam hned vyryli – nikoliv
vylisovali, to se nelisovalo, vznikl
vÏdy pouze jeden exempláﬁ. A já
jsem si ten svÛj hned zaãerstva odnesl domÛ. Na to nahrávání si dobﬁe
vzpomínám: mûl jsem tam tenkrát
takové malé banjo, vlastnû ukulele ve
tvaru banja, na to jsem hrál a tﬁesoucím se hlasem jsem písniãku zpíval.
KdyÏ si ji dnes pou‰tím, ﬁíkám si: uÏ
jsou tam náznaky toho, Ïe bych mohl
b˘t jako textaﬁ dobr˘… Je to rytmizovan˘ text, samozﬁejmû silnû ovlivnûn˘ Voskovcem a Werichem.

Foto © Lenka Hatašová

Asi jste toho teì, kolem sv˘ch
kulat˘ch narozenin, mûl dost, je to
tak?
Je to tak a musím ﬁíct, Ïe uÏ toho
mám v‰eho dost. Nejsem typ, kter˘
by takové vûci pﬁíli‰ proÏíval a tak
jsem rád, Ïe uÏ je to za mnou.

„Na albu Zásah jsem pracoval rok
a pÛl. Celou desku jsem vystavûl tak,
aby ani jedna píseÀ nebyla nudná,
aby tam nebyla Ïádná vata. Chci, aby
album mûlo dlouh˘ Ïivot, potû‰ilo
své posluchaãe i po nûkolika letech
od svého vydání…“ ﬁíká o své novince David Deyl.
Dva a pÛl roku od vydání debutového alba Hlavolam pﬁichází David
Deyl s novinkou Zásah. Nové album
je zároveÀ první spoluprací Davida
a vydavatelství Supraphon.
Nabyté zku‰enosti z posledních
mûsícÛ ve ‰piãce domácího popu
úroãí David Deyl na 10 novinkách
alba „Zásah“ a jednom bonusu
v podobû spoleãného singlu „Nic

nevzdávám“ s AÀou Geislerovou.
Ten se stal oficiální písní Avon
pochodu z roku 2010.
Album vzniklo v Davidovû vlastní
produkci s osvûdãen˘m realizaãním
t˘mem, kde nechybí kytarista a producent Marcus Tran (ex. Ewa Farna,
Embassy), Pavol Hubinák (Veneer,
Creative Music House), kytarista
Jaroslav „Jarmut“ Gabriel (Krucipüsk), aranÏér smyãcÛ David Solaﬁ
a v neposlední ﬁadû Daniel Hádl. Ten
celé album s Davidem mixoval
a zároveÀ se zde objevuje jako aranÏér a autor dvou skladeb. Vût‰inu písniãek si ale napsal David sám, o texty
se podûlili stejnû jako na debutu Hlavolam Jana Rolincová a Tomá‰ Stanûk, novû potom Magdalena Drsová
a Ondﬁej Ládek znám˘ jako Xindl X.
Maximálnû souãasn˘ a moderní
pop kde nechybí souãasn˘ hit „LeÏ
a nech si lhát“, rádiová krásná balada
„Poãítám“ ãi jasn˘ taneãní hit
„Pﬁím˘ zásah“ .
Pﬁekvapením je úãast rappera
Marpa ve skladbû „Nikdy víc“, kde si
spoleãnû s Davidem „vystﬁihli“ neãekan˘ duet.
Za debutové album Hlavolam byl
David Deyl nominován na „Objev
roku“ v rámci v˘roãních cen Andûl
2009 a âeského slavíka 2009. V roce
2010 cenu Objev roku získal ve
v˘roãních Cenách Óãka a o rok
pozdûji jiÏ zvítûzil v kategorii Zpûvák roku.
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LUCIE BÍLÁ JE V JEDNOM KOLE... SALTO SOLO FELIXE SLOVÁČKA
Zpěvačka Lucie Bílá má až do konce roku plný diář. Kromě porotcování
V ﬁíjnu staãila Lucie Bílá natoãit
dva videoklipy. První se skupinou
No Name na písniãku Îenu‰ky, kde
vystupuje celkem v pûti rolích
(hereãka, letu‰ka, kuchaﬁka, servírka
a zubaﬁka). K úspû‰nému vánoãnímu
albu Bílé Vánoce Lucie Bílé se zpûvaãka rozhodla natoãit videoklip na
píseÀ s textem Pavla Vrby „B˘t dítûtem svítícím“. Videoklip se natáãel
v Divadle Ta Fantastika pod reÏijním
vedením F. A. Brabce. „Mám Frantu
Brabce moc ráda, protoÏe je to reÏisér, kter˘ mi natoãil jedny z nejkrásnûj‰ích klipÛ – aÈ uÏ je to Trouba,
Tiché gloria nebo Ave Maria, v‰echny mûly filmovou atmosféru. Pﬁála
jsem si, aby ji dostala i píseÀ B˘t
dítûtem záﬁícím s nádhern˘m textem
Pavla Vrby. ·lo nám o to, aby v˘tvarné zpracování vyznûlo tak, Ïe v kaÏdém ãlovûku to dítû poﬁád je. Pﬁedstavovala jsem si extrémní obrazy,
v nichÏ jsem napﬁed obleãená do
‰ílenû velk˘ch vûcí s obrovsk˘mi
vlasy, a skonãím v prostotû, zabalená
do bílého plátna, témûﬁ bez makeupu. Chtûla jsem tím poukázat na
rozdílnosti tohoto svûta. S realizací
mé vize nám pomohla v˘tvarnice
Jaru‰ka Pecharová, a moje skvûlá
vizáÏistka Helena Dostálová, která je
se mnou uÏ tﬁináct let a vytváﬁí mi

na hlavû v‰echny ty nevídané úãesy,
vlastnû jsou to umûlecká díla“ ﬁíká
Lucie Bílá.
V celém klipu hrají velkou roli
obrazy Vladimíra Komárka, kter˘ byl
pro Lucii nejen velmi obdivovan˘m
malíﬁem, ale i blízk˘m pﬁítelem.

Saxofonista Felix Slováãek vydal po nûkolika letech novinkové album.
Pod názvem Salto solo se posluchaãi mohou zasnít pﬁi slavn˘ch filmov˘ch
melodiích i pﬁi romantick˘ch písních, které se jiÏ staly evergreeny. Big
Band Felixe Slováãka patﬁí k nejúspû‰nûj‰ím orchestrÛm u nás. S úspûchem vystupuje v zahraniãí. V tûchto dnech je na turné po Slovensku. Pﬁed
koncem roku se na solo Felixe Slováãka mÛÏe tû‰it je‰tû publikum v Kladrubech, âeské Tﬁebové, Praze a Kadani.

ČESKO – SLOVENSKÉ TURNÉ BIG BANDU FELIXE SLOVÁČKA
07. 11.
08. 11.
09. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
15. 11.
16. 11.
25. 11.
28. 11.
01. 12.
02. 12.
08. 12.

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ 2011
16. 11. Dvůr Králové, Hankův dům
17. 11. Neratov, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
22. 11. Ostrava, kino Luna
25. 11. Plzeň, Měšťanská beseda
29. 11. Cheb, Kostel sv.Mikuláše
30. 11. Most, divadlo
13. 12. Státní opera Praha
14. 12. Kladno, Kulturní dům
15. 12. Žďár n. Sázavou, divadlo
16. 12. Kutná hora, divadlo
17. 12. Žarošice, sport.hala
21. 12. Děčín, divadlo
22. 12. Zlín, Velké kino

Foto © Jakub Hauskrecht

v televizní talentové soutěži skoro každý den bude koncertovat. Od 16. 11.
opět startuje turné Bílé Vánoce Lucie Bílé, které navazuje na multiplatinové
album vydané loni.

Brezno
Bojnice
Galanta
Strakonice
Levoča
Myjava
Zlaté Moravce
Michalovce
Lučenec
Kladruby
Praha, ND Smíchov
Česká Třebová
Praha, Barrandov
Kadaň
www.bigband.cz

ŠŤASTNÉ VÁNOCE VÁCLAVA
HYBŠE S ORCHESTREM
Supraphon poprvé na CD vydává legendární album
·Èastné Vánoce s orchestrem Václava Hyb‰e, kde znûjí
melodie spojené s nejkrásnûj‰ími svátky roku
v orchestrální podobû, ale i písniãky v podání Heleny
Vondráãkové a novû i v bonusech s Jiﬁím Kornem,
Waldemarem Matu‰kou, Hanou Zagorovou, Karlem
Gottem a dal‰ími legendami populární hudby…
V˘teãn˘ orchestr Václava Hyb‰e se i letos vypraví
na velké vánoãní koncertní turné.
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VÁNOČNÍ TURNÉ 2011
21. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
01. 12.
02. 12.

Čelákovice
Kamenice
Česká Kamenice
Kladno
Litoměřice
Brno
Třebíč
Baška
Havířov
Prostějov
Opava
Zlín

03. 12.
04. 12.
05. 12.
06. 12.
07. 12.
08. 12.
09. 12.
10. 12.
11. 12.

Valašské Meziříčí
Zábřeh
Karviná
Přerov
Teplice
Plzeň
Liberec
Holýšov
Praha
(Divadlo ABC)
12. 12. Semily
13. 12. Nová Paka

14. 12. Jaroměř
15. 12. Česká Třebová
16. 12. Police n. Met.
17. 12. Náchod
18. 12. Týniště n. O.
19. 12. Pardubice
20. 12. Jičín
21. 12. Nové Město
22. 12. Solnice
23. 12. Hradec Králové
26. 12. Sedlčany
www.hybsorchestr.cz
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HURVÍNKŮV HAJAJA JE ZPĚT!
Obdobou televizních veãerníãkÛ je v rozhlasovém
vydání o pár let star‰í Hajaja, pohádka pﬁed spaním
vysílaná pro dûti na stanici âeského rozhlasu Praha.
Tû‰í malé posluchaãe uÏ pût desetiletí. Hajaja je spojen se jmény dlouhé ﬁady hercÛ a mezi postaviãkami, které dûtem pﬁiblíÏil, mají své místo i Spejbl
a Hurvínek. Milo‰ Kirschner, dlouholet˘ ﬁeditel
Divadla S+H a interpret obou dﬁevûn˘ch hrdinÛ
a Helena ·táchová, dne‰ní ﬁeditelka divadla, jejímiÏ SU 6131-2
ústy mluví Mániãka a paní Kateﬁina, natoãili v roce
1984 v tehdy je‰tû âeskoslovenském rozhlase pro Hajaju ﬁadu scének. ProtoÏe nahrávky ani po témûﬁ tﬁiceti letech nezestárly, rozhodl se Supraphon
spolu s âesk˘m rozhlasem a Divadlem S+H, Ïe je opût dostanou k dûtem.
Na CD Hajaja se Spejblem a Hurvínkem oÏívá slovní humor, kter˘ nikdy
nepodceÀoval dûtského posluchaãe, a proto dobﬁe pobaví i dospûlé.
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SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Rorátní zpěvy – neopakovatelná tradice českého Adventu

26. 11.
28. 11.
30. 11.
01. 12.
02. 12.
03. 12.
04. 12.
06. 12.

16. století, jeÏ byla hojnû provozována
literátsk˘mi bratrstvy. Nahrávka ãerpá
z nádhern˘ch rukopisÛ (Kodex Speciálník, Kodex Franus ad.), v nichÏ se
nám dochovalo bohatství tohoto
repertoáru. StûÏí byste na‰li povolanûj‰í interprety rorátÛ, neÏ je Schola
Gregoriana Pragensis – soubor s dlouhou tradicí, krásn˘mi hlasy a mezinárodním renomé. S rorátními zpûvy
pﬁichází Advent, jeho klid a pﬁedzvûst
tajemství Narození Pánû.
U pﬁíleÏitosti vydání alba Adventus
Domini pﬁipravila Schola Gregoriana
Pragensis s umûleck˘m vedoucím
Davidem Ebenem a autorem projektu
Hasanem El-Duniou rozsáhlé stejnojmenné koncertní turné. V nedûli 18.
prosince soubor vystoupí v rámci tradiãního charitativního adventního
koncertu âeské televize.

Rumburk, Kostel sv. Bartoloměje
Jihlava, Kostel sv. Ignáce
Moravská Třebová, Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Zábřeh, Kostel sv. Bartoloměje
Lipník nad Bečvou, Kostel sv.Františka Serafínského
Hustopeče, Kostel sv. Jana Křtitele
Strážnice, Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hradec Králové, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

07. 12.
08. 12.
11. 12.
12. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
21. 12.

Foto © Lukáš Pelech

Pﬁedstavte si obraz: Advent, zasnûÏená krajina ãeského venkova; je‰tû je
noc, ale okna kostelíka na vr‰ku uprostﬁed vesnice záﬁí do tmy. Vûﬁící se
se‰li na rorátní m‰i. Ten obraz je star‰í neÏ 500 let, ale na ãeském venkovû
se s ním setkáte dodnes. Adventní tradice slavení mariánské m‰e pﬁed rozednûním sahá hluboko do stﬁedovûku.
Oznaãení „Roráty“ vze‰lo z latinského textu vstupního zpûvu Rorate coeli
(Rosu dejte nebesa). Nová nahrávka
souboru Schola Gregoriana Pragensis
pﬁedstavuje rekonstrukci rorátní m‰e,
jak se rozvíjela od raného stﬁedovûku
aÏ do druhé poloviny 16. století.
Vedle gregoriánského chorálu je vûnován hlavní prostor typicky ãeskému
repertoáru, jednohlasé a pﬁedev‰ím
vícehlasé duchovní písni. Ta v‰ak
odráÏí i vliv franko-vlámské polyfonie

Náchod, Kostel sv. Vavřince
Jaroměř, Chrám sv. Mikuláše
Beroun – Tetín, Kostel sv. Ludmily na Tetíně
Rožnov pod Radhoštěm, Kostel Všech svatých
Světlá nad Sázavou, Kostel sv. Václava
Vimperk, Kostel Navštívení Panny Marie
České Budějovice, Kostel sv. Vojtěcha
Praha, Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
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ZELENKOVY KANTÁTY
PO TŘECH STOLETÍCH OPĚT OŽÍVAJÍ
Jana Dismase Zelenku, nejv˘raznûj‰í
osobnost ãeského hudebního baroka,
uÏ dnes není tﬁeba pﬁedstavovat. Jeho
tvorba spojená s Prahou v‰ak stále
uniká na‰í pozornosti. Neprávem. Tﬁi
sepolkra (kantáty urãené k provozování na Velk˘ pátek u BoÏího hrobu)
obsahují Zelenkovu nejranûj‰í dochovanou hudbu; jsou to v‰ak jiÏ osobitá
díla vykazující v‰echny znaky skladatelova nanejv˘‰ pozoruhodného kompoziãního stylu. Skladby byly urãeny
praÏskému Klementinu, nejstar‰í jezuitské koleji v âechách, a jedineãn˘m
zpÛsobem dokládají bohat˘ hudební
provoz v kostele Nejsvûtûj‰ího Salvátora, kter˘ patﬁil k nejv˘znamnûj‰ím
místÛm na pomyslné „hudební mapû“
barokní Prahy. Zelenka osobnû ﬁídil
roku 1709 v tomto kostele provedení
prvního sepolkra. Premiérové nahrávky tﬁí kantát se o tﬁi století pozdûji (v
kostele nacházejícím se na opaãném
konci Karlova mostu) spoleãnû se
ãtveﬁicí vynikajících sólistÛ ujal soubor Collegium Marianum, jeden z nejlep‰ích ãesk˘ch i evropsk˘ch barokních ansámblÛ. Nahrávka Sepolcri
Jana Dismase Zelenky vychází v rámci
úspû‰né ﬁady Supraphonu Hudba
Prahy 18. století ve svûtové premiéﬁe.

BohuÏel se nám nezachovalo nic
z jeho tvorby doby pﬁed rokem 1709,
abychom poznali jeho úplné zaãátky.
V sepolkrech v‰ak najdeme uÏ ZelenkÛv vyzrál˘, osobit˘ styl. A na jedné
nahrávce se tak objevují tﬁi skladby
reflektující Zelenkovo praÏské pÛsobení, dráÏìanské zaãátky a italské
podnûty.

Umûlecké vedoucí souboru Collegium Marianum Jany Semerádové se
ptáme:
Jak vnímáte rané dílo Jana Dismase Zelenky?
Zelenka pí‰e sepolkra jako tﬁicetilet˘, a Ïe to nejsou prvotiny je jasné
hned pﬁi poslechu prvních taktÛ.

Kde v‰ude pﬁed Vánocemi mÛÏou
posluchaãi soubor Collegium Marianum sly‰et? Na jaké koncerty byste
upozornila?
V cyklu Barokní podveãery se 20.
listopadu v nádherném refektáﬁi
dominikánského klá‰tera u sv. Jiljí
setkáme s rÛzn˘mi podobami lásky

v interpretaci sopranistky Hany BlaÏíkové, která je téÏ hlavní sólistkou
na nahrávce Zelenkov˘ch sepolker.
Kdo má rád Telemannovy PaﬁíÏské
kvartety, bude mít pﬁíleÏitost je sly‰et
na koncertû 23. 11., kter˘ bude Ïivû
pﬁená‰et rozhlas. JiÏ tradiãnû jezdíme
s pﬁedvánoãním programem po
moravsk˘ch mûstech a zavítáme i do

Bruselu do slavné katedrály Notre
Dame de Sablon.... Nesmírnû se pak
tû‰ím na vánoãní svátky, pro které
pﬁipravujeme pﬁedstavení s loutkami
se souborem Buchty a Loutky. Rakovnická hra tak oÏije v netradiãním
podání. Nebudou chybût andûlé, ba
ani oveãky ãi vlci.

www.collegiummarianum.cz
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Nová nahrávka vychází v edici
Supraphonu Hudba Prahy 18. století. MÛÏete prozradit, ãím byla ãást
Zelenkova díla spojená s Prahou?
Sepolkra byla hudba provozovaná
na Velk˘ pátek u BoÏího hrobu
vyzdobeného kulisami jako barokní
divadlo. Zelenka napsal tyto tﬁi velkopáteãní kantáty pro praÏskou jezuitskou kolej v Klementinu na objednávku svého patrona hrabûte Hartiga,
v jehoÏ kapele hrál téÏ na kontrabas.
Zelenka pravdûpodobnû studoval na
nûkterém z jezuitsk˘ch gymnázií,
v kaÏdém pﬁípadû s praÏsk˘mi jezuity a s hrabûtem Hartigem udrÏoval
kontakt i po odchodu do DráÏìan,
odkud jim posílal své skladby. Sepolkra dokládají vysokou kvalitu hudby
provozované v Praze v prvních desetiletích 18. století.

