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KAREL GOTT SENTIMENT
JE ALBUM NAHRANÉ S LÁSKOU
Karel Gott znovu těší své
početné publikum: přichází
s novým albem, které
natočil s Big Bandem
Českého rozhlasu a které
obsahuje jeho srdci blízké,
mnohdy dávné písně.
Krásné písně. Album
se jmenuje prostě, leč
výstižně Sentiment.

PŘIPRAVUJE SE…
HANA HEGEROVÁ
před nedávnem oznámila konec své
koncertní kariéry. Supraphon pro její
příznivce a k jejímu kulatému životnímu
jubileu přichystal opravdovou lahůdku.
Výběrové DVD,
které pod názvem
Pasiáns bude
obsahovat písně
a dokumenty z let
1962 až 1994 vyjde
20. října 2011
k jejímu
významnému
životnímu jubileu.

MARIE ROTTROVÁ
která oslaví 13. listopadu 2011
sedmdesát let, se rozhodla ukončit svoji
koncertní činnost velkým turné po
sportovních halách. Supraphon k této
události ještě přidá ucelený komplet
všech řadových
alb v luxusním
17CD-boxu
doplněný o DVD
s výběrem hitů.

VĚRA ŠPINAROVÁ
v listopadu své příznivce potěší
výběrovým 3CD, jenž vyjde v rámci
oblíbené profilové edice Zlatá kolekce
a předznamená tak její prosincové
kulaté životní jubileum. Zpěvačka 3CD
pokřtí v rámci svého prvního koncertu
v pražské Lucerně
7. 12. 2011.

JOSEF LAUFER
se ohlíží za svými nejúspěšnějšími
písněmi na bilančním dvojalbu
Maraton/ hity z let 1969–2008,
které vychází už
14. 10. 2011.

Pokládáte se za sentimentálního
ãlovûka?
Ano, ale v tom dobrém slova
smyslu, nejsem smutnû sentimentální. Rád se ohlíÏím do dob, na které
mám hezké vzpomínky. V tomto pﬁípadû jsou to hezké vzpomínky na
písnû, které mûly nejen rytmus, ale
hlavnû vynikající, nápadité melodie. A kdyÏ takové melodie dostanou ten správn˘ text, jako je tomu
v pﬁípadû alba Sentiment, vznikne
nûco nádherného.
Nûkteré písnû uÏ byly ãesky interpretovány…
Ano, zpívali je tﬁeba Rudolf Cortés,
Milan Chladil, Jitka Zelenková a dal‰í.
A jsou tu i písnû ãesk˘ch autorÛ, tﬁeba

od Jiﬁího Suchého, Slávy Emanuela
Nováãka ãi Alfonse Jindry.
Sedm textÛ na va‰i novou desku
napsal Pavel Vrba…
S Pavlem jsme byli léta kamarádi.
Dlouho jsem si ale myslel, Ïe je pﬁíli‰
filosof, Ïe jeho texty nejsou takové,
aby se píseÀ hned stala hitem – na to
byli mistﬁi Jiﬁí ·taidl, Eda Kreãmar ãi
Zdenûk Borovec. Pﬁem˘‰lel jsem
tehdy hitovû, dával jsem pﬁednost
písním, které mûly nejen atraktivní
melodii, ale i jasn˘, údern˘ text.
Písním, jejichÏ refrénová hlava nejde
posluchaãÛm z hlavy i díky pﬁitaÏlivému, aÏ dráÏdivému sloganu. Tohle
umûl tﬁeba zmínûn˘ Jiﬁí ·taidl: vezmûte si jeho Lady Carneval, UkáÏu ti

cestu rájem nebo Kávu si osladím…
Slovo hit pochází z angliãtiny a znamená „trefa“ nebo „zásah“. Znám pﬁípady, kdy krásn˘, básnick˘ text, byÈ
opravdu kvalitní, pÛsobí antihitovû,
protoÏe mu chybí ten údern˘ slogan.
S Pavlem Vrbou jsme se dali dohromady aÏ v posledních letech, kdy
jsem zaãal pﬁehodnocovat svoji v˘povûì. Vycítil jsem, Ïe ta doba, kdy by
mi mohl psát skvûlé texty, nazrála.
Zdálo se mi, Ïe právû teì má období
sv˘ch nejlep‰ích textÛ. Na moje nové
album jich skuteãnû napsal hodnû,
a jsou skvûlé. BohuÏel – s dokonãením tohoto alba Pavel ode‰el.
Dal‰í z va‰ich textaﬁÛ…
Jirka ·taidl uÏ taky není, Zdenûk

FELIX SLOVÁČEK
chystá na konec října novinkové album,
které pod názvem Salto solo bude
obsahovat instrumentální verze velkých
domácích i zahraničních hitů
a filmových melodií, jako jsou například
Tři oříšky pro Popelku, Tajuplný ostrov,
Doktor Živago, Eltona Johna Sacrifice
nebo Lionela Richieho Truly. Výborná
příležitost potěšit hudebním dárkem
obdivovatele
saxofonisty
a klarinetisty
Felixe Slováčka
a jeho orchestru!
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pamûtnická, ale i dal‰í generace byly
z téhle muziky potû‰eny. Aby si
v‰ichni rádi poslechli hudbu, která
se hrála kdysi, a které byly mimo jiné
plné kavárny. Vidíte, dal‰í sentiment:
jenom na Václaváku v té dobû znûly
najednou ãtyﬁi kavárny touhle skvûlou muzikou. Hrálo se naÏivo,
orchestry v bílém, plné parkety lidí.
Kam se to v‰echno ztratilo?
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Borovec není, Eda Pergner není.
Odcházejí lidé, které jsem mûl kolem
sebe a vûdûl jsem, za k˘m s jakou
písní zajít.
TakÏe moÏná i v tomhle smyslu
„sentiment“.
Asi ano. Jedna z písní se pﬁímo
jmenuje Sentiment. Tenhle název
navíc charakterizuje celkovou náladu
ohlédnutí za dobou, která pﬁiná‰ela
takové písnû, o jak˘ch jsem mluvil na
zaãátku, a které jako lyrick˘ tenor
hledám: s jasnou melodickou linkou.
Kromû písnû Charlese Treneta La mer
jsem Ïádnou z tûch, které obsahuje
moje nové album, nikdy pﬁedtím
nenatoãil. La mer jsem pﬁed lety natoãil jako baladu, na Sentimentu je
s Big Bandem ve swingové verzi.
A dal‰í „kousky“ na albu?
Jsou to vûci, které se mnou ‰ly, dá
se ﬁíct, cel˘ Ïivot. A nezestárly – na
rozdíl ode mne. (smích) Jsou tady
jako vûãná hodnota. Vûﬁím, Ïe v té
náladû, v jaké jsme je natáãeli
v legendárním studiu A âeského rozhlasu, se dostanou i k posluchaãÛm.
TakÏe dal‰í sentiment – k tomuhle
studiu máte urãitû siln˘ vztah!
Mám, tady jsem pﬁed padesáti lety
natoãil své první písniãky. Vzpomínám si, jak jsem poprvé ‰el po tamních schodech nahoru, abych natoãil
svoji první nahrávku s rozhlasov˘m
Orchestrem Karla Krautgartnera.
Nynûj‰í natáãení byl pÛvodnû
dárek âeského rozhlasu k va‰im
narozeninám, je to tak?
Ano, ani nebudu ﬁíkat, jak˘m. Dali
mi k dispozici studio a orchestr s dirigentem a skvûl˘m aranÏérem Václavem Kozlem, a ﬁekli: natoã pro nás to,
co se ti líbí, co jsi kdy chtûl natoãit,
písnû, ke kter˘m má‰ vztah; mÛÏe‰ si
vymyslet obsazení orchestru, toã, jak
dlouho chce‰, má‰ prostû volnou
ruku. Velkorysá nabídka. Prostû dárek
„jako bejk“! PÛvodní zámûr ale nebyl
dûlat album. Objednali si u mû písnû
pro pozdní hodiny dne, kdy lidé
jedou autem nebo nûkde usedají nebo
usínají a chtûjí poslouchat muziku,
která by je pohladila po du‰i. Tohle
jsem mûl vyrobit.
Ale vûc se jaksi rozrostla…
Zaãal jsem natáãet v nádherné
atmosféﬁe, s lidmi, kteﬁí mû v‰emoÏnû podporovali, mûli radost z toho,
Ïe se toãí krásná hudba a bylo cítit,
Ïe chtûjí, aby to celé dopadlo v˘bornû. KdyÏ jsme mûli pût, ‰est písní,
ﬁekli jsme si, Ïe budeme pokraãovat,
Ïe je to nádherné. V‰ichni jsme si
pﬁáli pokraãovat. Dva roky jsme pracovali, aÏ to celé dozrálo do my‰lenky vydat album. Ucelené, v nádherné
náladû. Pﬁál bych si, aby nejen ta

TakÏe to není hudba pro spûch,
kdy ãlovûk hledá klíãe, narychlo
snídá a pospíchá do práce.
Kdepak. Mûla by se poslouchat
v klidu, ne stylem „ukaÏ, pusÈ kousek, dal‰í kousek a konec“. Sám jsem
v minulosti pár alb takhle podcenil,
kdyÏ mû nechytly první dvû, tﬁi vûci,
uÏ jsem se k nûmu nevrátil. Dneska
mû to mrzí, pﬁi‰el jsem tak o nûkteré
dobré vûci, které uÏ se moÏná nevrátí. Muzice na mojí nové desce by se
mûla dát stejná láska, s jakou byla
natáãena. Já jsem s ní Ïil dva roky,
a rád. Byl to, jak uÏ jsem ﬁíkal, krásn˘ dárek. A jsem vdûãn˘ v‰em, kteﬁí
si toho v‰imli, v‰em, kteﬁí si ji
poslechnou, v‰em, se kter˘mi o ní
mohu mluvit. Navíc je to i „investice“ do mé budoucí práce: kdo ty
písnû usly‰í, tﬁeba pﬁijde na mÛj koncert. Tam uÏ si nemÛÏe jen tak nûco
stáhnout z internetu, prostû si musí
koupit vstupenku a pﬁijít. A tﬁeba si
tohle album poﬁídí. Tﬁeba si poﬁídí
mÛj kalendáﬁ. Nebo knihu.

„sedla“. Aby to zaujalo i pobavilo.
Musím o té osobû nûco ﬁíct, musím
vysvûtlit, proã právû téhle osobnosti
vûnuji celou hodinu. MÛÏu, a pﬁedpokládá se to, b˘t i osobní. Na‰tûstí je
o ãem vyprávût.
Kdybyste mûl tu moÏnost – koho
z autorÛ nebo minul˘ch interpretÛ
písní alba Sentiment byste si pozval
na jeho kﬁest?
V první ﬁadû ty, kter˘m nûco dluÏím. Tﬁeba Alfonse Jindru. Tenhle
hudební kolos, kter˘ psal pro Cortése
a Vlacha, si mû jednou pozval a nabídl mi píseÀ. Pro mû to ale tenkrát
nebylo dost explozivní, pﬁipadalo mi
to moc fajnové a klidné. Bylo mi dvaadvacet a chtûl jsem dûlat jinou,
odvázanûj‰í muziku. Dneska bych
panu Jindrovi, tﬁeba na tom kﬁtu,
ﬁekl: poslechnûte si, jak va‰e píseÀ
TvÛj krok zní krásnû zní. Kdyby ji
nazpíval americk˘ zpûvák perfektní
angliãtinou, urãitû by si v‰ichni mys-

leli, Ïe je to píseÀ tﬁeba od Gershwina nebo Col Portera. Ale uÏ je pozdû
na to, abych to panu Jindrovi ﬁekl.
Pozval bych si – a pozvu – Jiﬁího
Suchého. Pozval bych si Oldﬁicha
Nového. Mrzí mû, Ïe jsem mu nikdy
neﬁekl, kolikrát a kolik jsem vidûl
jeho filmÛ. Pozval bych urãitû Karla
Hálu, kter˘ mû v m˘ch zaãátcích
ohromnû inspiroval. Velmi jsem si
váÏil toho, Ïe s ním, kdyÏ jsme zaloÏili Divadlo Apollo, mÛÏu b˘t na jednom pódiu. Pozveme samozﬁejmû
Jiﬁinu Fikejzovou. ·koda, Ïe uÏ
nemÛÏeme pozvat Pavla Vrbu –
a ‰koda, Ïe uÏ tohle album Pavel neusly‰í v celku. KdyÏ jsme Sentiment
dotoãili a poprvé jsem ve studiu
doposlouchal hotovou desku, ﬁekl
jsem: ‰koda, Ïe je Pavel v nemocnici
a nemÛÏe b˘t tady. Snad ho dají do
poﬁádku, urãitû by z alba mûl radost.
A za mnou uÏ stáli lidé, kteﬁí mi
ﬁekli, Ïe zemﬁel. KdyÏ jsme se takhle
krásnû se‰li, Pavel ode‰el.
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Spolupráci s Big bandem âeského
rozhlasu a panem Kozlem si v zásadû pochvalujete; stalo se vám nicménû, Ïe by se vám nûjaká aranÏ
v první verzi nelíbila a pﬁedûlávala
se?
Stalo se to. Václavovi, nedá se nic
dûlat, do tûch vûcí vÏdycky nûjak˘m
zpÛsobem prosákne jazz. Já jsem si
ale pﬁál mít u alba jednotnou náladu.
Jazz je pﬁeci jenom nároãnûj‰í
poslouchání, harmonicky, rytmicky
rozfrázované. Ale nebylo to v mnoha
pﬁípadech, snad ve dvou?
Na albu Sentiment je i nûkolik filmov˘ch melodií, zahraniãních i ãesk˘ch. Napﬁíklad Dívka v modrém.
Sly‰el jsem úvahu: to jsem zvûdav,
jak to ten Gott po Oldﬁichu novém
pojme. Jaké byly va‰e debaty o této
písni s panem Kozlem?
Nechtûli jsme, abych napodoboval
Oldﬁicha Nového. Z legrace jsem tam
udûlal jenom jednu ozdobiãku, jaké
dûlal právû tento fenomenální herec.
Ale opravdu jenom na jednom místû,
abych ﬁekl: ano, o Oldﬁichu Novém
víme. Celkovû jsme ale píseÀ pojali
tak, jak ji cítí dne‰ní muzikant. Takové to tro‰ku svûtové aranÏmá, jaké se
psaly pro Sinatru, Nat King Colea ãi
Benetta. KoneckoncÛ Robie Williams
to krásnû charakterizoval uÏ v názvu
jednoho svého alba: KdyÏ jsi úspû‰n˘,
swinguj. Proto se v Las Vegas ﬁíkalo,
Ïe swing je muzika pro úspû‰né lidi.
Dá se ﬁíct, Ïe velikánÛm, jejichÏ
hudbu máte rád, vzdáváte hold i ve
sv˘ch poﬁadech âeského rozhlasu 2?
Jistû, pou‰tût hity, zahraniãní
pecky, a u toho kﬁiãet, jak je to skvûl˘, vole – to umí kaÏd˘. Ale promluvit o lidech, kteﬁí nám tady sv˘mi
nahrávkami zanechali nûco takhle
velkého, to dûlám rád. Mluvím s rozvahou, snaÏím se, aby kaÏdá vûta

MARIE ROTTROVÁ
VŠE NEJLEPŠÍ TOUR 2011
19. 10.
20. 10.
26. 10.
27. 10.
02. 11.
03. 11.
09. 11.
10. 11.
16. 11.
17. 11.
23. 11.
24. 11.
30. 11.
01. 12.
07. 12.
08. 12.

Žilina (SK)
České Budějovice
Liberec
Pardubice
Brno
Bratislava (SK)
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Košice (SK)
Brezno (SK)
Ostrava
Zlín
Karlovy Vary
Plzeň
Praha
Praha

DOXXbet Arena - Zimný štadion
Budvar Aréna
Tipsport Aréna
ČEZ Aréna
KAJOT ARÉNA – Hala Rondo
HANT ARÉNA NA PASIENKOCH
Zimní stadion HK
Zimní stadion ÚNL
Cassosport Aréna
Arena Brezno – Zimný štadion L. Horského
ČEZ Aréna
Sportovní hala Euronics (Novesta)
KV Aréna
Městská sportovní hala (hala Lokomotivy)
Tesla Aréna
Tesla Aréna
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TONYA GRAVES NELZE MĚ VTĚSNAT
DO JEDNÉ ŠKATULKY!
V Česku usazená zpěvačka Tonya
Graves – po nepřehlédnutelném
působení v kapelách Luboše
Andršta, Liquid Harmony či
Monkey Business – vydává
u Supraphonu první sólové album.
Nese název I’m The Only Me a je
plné energie, které se ihned
přenese ze stříbrného kotoučku na
posluchače.
Nûkteﬁí si vás spojují s jazzov˘mi
projekty, na téhle desce ale není po
jazzu ani památky!
Je pravda, Ïe si mû hodnû lidí s jazzem spojuje, ale pouze ti, kteﬁí mû
poﬁádnû neznají. Nepodílím se pouze
na jazzov˘ch projektech, dûlám –
a vÏdycky jsem dûlala – spoustu
jin˘ch vûcí. V ãistû jazzové skupinû
jsem vlastnû. nikdy nezpívala. KdyÏ
jsem dorazila do âeska, zpívala jsem
nejdﬁíve v bluesové kapele, a to dost
dlouho, dûlala jsem s Lubo‰em Andr‰tem. Pak jsem s Liquid Harmony
provozovala takovou, ﬁeknûme,
taneãní hudbu. A poté pﬁi‰la kapela
Monkey Busines. Párkrát jsem koncertovala se ·tepánem Smetáãkem
a jeho New Orchestra of Dreams, ale
ani to nebyl ãist˘ jazz, spí‰ bigbítov˘
swing.

Jak byste hudebnû charakterizovala va‰e nové album?
Je to pop, ale jin˘, neÏ jsem doposud provozovala. VÏdycky mû lákaly
nové moÏnosti, nové zku‰enosti.
Proto jsem z bluesové kapely ‰la do
taneãní a z taneãní do funky. âím víc
zku‰eností ãlovûk má, tím bohat‰í je
Ïivot.
Dá se tedy ﬁíct, Ïe máte srdce otevﬁené v‰em stylÛm, aniÏ byste nûjak˘
preferovala?
Je to pﬁesnû tak. Potû‰í mû hudba,
která mi dûlá dobﬁe, a to mÛÏe b˘t
opravdu témûﬁ cokoliv. Hostovala
jsem tﬁeba na jedné desce skupiny
Ka‰párek v rohlíku; to bylo zase nûco
úplne jiného, neÏ na co jsem byla do

té doby zvyklá, ale potû‰ilo mû to.
Byla to zábava – a vidûla jsem, Ïe to
mÛÏe potû‰it i posluchaãe. Víte, mû
nelze vtûsnat do nûjaké ‰katulky.
Kdykoliv mám dobr˘ pocit, jdu do
toho. A takov˘ch vûcí je hodnû.
Jak vznikala va‰e nová deska?
Na desce jsem zaãala pracovat
vloni, ale nápad na sólové album je
star˘ uÏ jedenáct let. Mûla jsem
ov‰em spoustu jin˘ch vûcí, kapely,
projekty, rÛzná hostování, dûti… to
mû zamûstnávalo a na sólové album
nikdy nebyl ãas. Vloni se koneãnû
na‰el. Hudbu ke v‰em písniãkám
dûlal Hynek Toman, kytarista ze Sup-

port Lesbiens, se kter˘m se dlouho
kamarádíme, v‰echny texty jsem si
napsala sama. Na‰e spolupráce se
rozbíhala postupnû, nejdﬁív jsme
spolu vytvoﬁili písniãku, ta se mi
moc líbila, tak poÏádala jsem o druhou. Ta se mi líbila je‰tû víc, tak jsem
poÏádala o spolupráci na celém albu.
âili tvÛrãí souznûní…
Dokonalé. Nejsem muzikant, kter˘
by sám pomocí not vytvoﬁil nûjakou
atmosféru, náladu, jsem v tomhle
ohledu závislá na druh˘ch. V Hynkovû muzice to ale v‰echno skvûle
sedlo, je v ní spousta m˘ch pocitÛ.
Navíc je album moje dítû i tím, Ïe
jsem v‰echny písnû otextovala a odzpívala. Je to tedy hodnû osobní vûc.
Nenapadlo vás zaﬁadit na desku
alespoÀ jednu písniãku zpívanou
ãesky?
Ne, ani náhodou. To se u mû nikdy
nestane. Jsem Ameriãanka, mÛj
rodn˘ jazyk je angliãtina a v angliãtinû se zpívá dobﬁe. Proã se snaÏit
o ãeskou desku nebo ãeské písnû
s mojí ‰patnou ãe‰tinou? Je tu spousta ãesk˘ch interpretÛ, kteﬁí to umûjí
mnohem lépe. Mûli bychom dûlat to,
co umíme. Zkou‰et nové vûci – to
ano, ale ne neomezenû. Proã ztrácet
ãas pﬁedem prohranou vûcí?
S nov˘m albem a moÏnostmi jeho
internetové distribuce máte zﬁejmû
i zahraniãní ambice, je to tak?
Ano, deska je k mání v síti elektronick˘ch prodejÛ, coÏ mû tû‰í.
V âesku jsem ‰estnáct let a ani
nevím, na kolika deskách uÏ jsem se
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podílela. Moji kamarádi a rodina to
pak mají sloÏité: ãeské desky se
v cizinû ‰patne shánûjí. Musím je
posílat po‰tou nebo osobnû vozit.
V tomto pﬁípadû ale ve stejn˘ den,
kdy moje sousedka v Praze mÛÏe
zajít do gramofonové prodejny
a desku si poﬁídit, mÛÏou si ji pﬁes
internet poﬁídit i moje máma nebo
kamarádi v Americe, Anglii nebo
v Japonsku. To je pro mû obrovská
radost. Koneãnû nemusím cestovat
po svûtû s kufrem pln˘m sv˘ch
desek, aby se dostaly mezi lidi.
Sleduje va‰e rodina v cizinû va‰e
ãeské poãínání?
Sleduje a na kaÏdou moji novou
aktivitu se vÏdycky velice tû‰í. Mám
pocit, Ïe pro rodinu v cizinû je to
velká vûc, má tak i pﬁedstavu, co tady
dûlám. A je na mû py‰ná. A sledují
mû i kamarádi a známí po celém
svûtû.

Va‰e nové album jste kdesi krásnû
pﬁirovnala ke ‰védskému stolu.
Nechci b˘t tlaãena do jednoho
Ïánru, tak i na mojí nové desce jsou
písnû rÛzné, ale s tím, Ïe dohromady
to dobﬁe ladí. I na ‰védském stole
b˘vají nejrÛznûj‰í lahÛdky, v‰echny
dobré – a spolu dohromady vytváﬁejí
úÏasn˘ celek.
Album doprovází nádhern˘ booklet obsahující v‰echny texty a nûkolik fotek, jednu hezãí neÏ druhou...
Jsem ráda, Ïe to ﬁíkáte, takhle jsem
to chtûla. Odmaliãka mám velk˘ problém s tím, kdyÏ nûkdo nezpívá
správnû texty. Nevím, proã, svût
samozﬁejmû nekonãí, kdyÏ nûkdo
nezpívá správná slova; mnû to ale
vadí, správnû interpretovan˘ text je
pro mû dÛleÏit˘. Moje deska je v angliãtinû, tﬁeba o ty texty bude tady
v âesku zájem. Sama, kdyÏ si koupím nûjaké album, ráda si v bookletu

LITERÁRNÍ A JINÉ POKLESKY
MILOŠE KOPECKÉHO
Supraphon v tûchto dnech vydává
poprvé na CD nahrávku, kterou natoãil Milo‰ Kopeck˘ v lednu 1983
v praÏském Divadle hudby za úcasti
publika. Skvûl˘ a oblíben˘ herec,
kter˘ za svou dlouhou kariéru vystﬁídal nûkolik praÏsk˘ch divadelních
scén vãetnû Národního divadla
(nakonec zakotvil v Divadle na Vinohradech), jej pojal jako osobní zpovûì a hlasité pﬁem˘‰lení o vûcech,
které zajímaly diváky. To v‰e s ‰armem a humorem sobû vlastním.
U mikrofonu mu asistovala tehdej‰í
televizní hlasatelka a jeho pﬁítelkynû
Anna Wetlinská. CD potû‰í nejen
milovníky divadla a pamûtníky slavné Kopeckého role doktora ·trosmajera z Dietlova TV seriálu Nemocnice

na kraji mûsta, ale i mlad‰í generaci,
která zná tohoto herce z jeho ãetn˘ch
filmov˘ch rolí.

V klipu k jedné písni alba I’m The
Only Me skáãete osto‰est na trampolínû; bylo to natáãení fyzicky
nároãné?
To byl záÏitek! Skákala jsem témûﬁ
nepﬁetrÏitû pût hodin, myslela jsem,
Ïe budu úplne vyﬁízená, ale líbilo se
mi to. Dokonce tak, Ïe jsem pak sama
na zahradu koupila trampolínu.
Hlavnû pro dûti – a musím ﬁíct, Ïe se
jim to taky líbí!
Na internetu koluje záznam ãásti
va‰eho benefiãního vystoupení pro
Svûtlu‰ku; jak ãasto se na vás obracejí poﬁadatelé charitativních akcí
s Ïádostí o podporu?
âasto. Kdekoliv na svûtû to funguje tak, Ïe známá tváﬁ vûci pomÛÏe.
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Kdykoliv mÛÏu, ráda pozvání pﬁijmu, ale samozﬁejmû nemÛÏu vyhovût v‰em. Svûtlu‰ka je pro mû citová
záleÏitost: od pûti let nosím br˘le
nebo ãoãky, takÏe k nevidom˘m
a lidem s poruchami zraku mám
blízko. Podobnû blízko mám
k dûtem, a tedy i ke „kuﬁátku“, tedy
projektu Pomozte dûtem. Tohle jsou
akce blízké mému srdci. Víte, mezi
lidmi nûkdy panuje pocit, Ïe vlastnû
pomoci nelze, Ïe maliãká pomoc nic
nevyﬁe‰í. Není to pravda: kdyÏ deset
miliónÛ lidí udûlá maliãkou vûc, je
z toho vûc obrovská. Musíme si
pomáhat!

POPELKA
KOUZELNÝ MUZIKÁL
NA LEDĚ
TURNÉ 2011
SU 6156-2

SU 6132-2

LEGENDÁRNÍ NAHRÁVKA
FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO KONEČNĚ
V KOMPLETNÍ PODOBĚ!
Je to až neuvěřitelné, že historická nahrávka z roku 1955 a 1966 vychází
teprve nyní v kompletní podobě. Supraphon ji vydává na čtyřech CD
a nahradí dosud publikovanou zkrácenou zvukovou verzi.
Nejznámûj‰í, vlídn˘ a úsmevn˘
román Karla Poláãka je vzpomínkou
na dûtství. Hrdina pﬁíbûhu, mal˘ PéÈa
Bajza, vypráví jakoby deníkovû své
záÏitky z klukovsk˘ch her a dobrodruÏství se spoustou detailÛ ze Ïivota
malého mûsta. Do hovorového jazyka
vkládá spisovné v˘razy i obraty z brakové literatury v nesmírnû vtipné
a mistrnné slovní symbioze. Kniha
patﬁí k vrcholÛm ãeské humoristické
literatury také díky geniálnû odpozorovan˘m komick˘m detailÛm. Interpretace Franti‰ka Filipovského je jiÏ
pﬁes pÛl století legendou a znovu
oslovuje dal‰í generace. Herec ve své
stylizaci do dítûte zÛstává souãasnû
dospûl˘m, nekarikuje, ale obû polohy
povy‰uje v cosi jedineãného. Známá
a populární televizní verze románu
svou vizualizací nekonkuruje nepﬁekonatelné kvalitû Filipovského ãetby.
Snad v‰ichni, dûti i dospûlí, proto
znají PéÈovy kamarády Tondu Bejvala,

pﬁeãtu texty. A s tûmi fotkami: to byla
moc hezká spolupráce s fotografem
Petrem Kureãkou. PÛvodnû mi ukázal asi sto fotek, z nich jsem mûla
vybrat deset. Vybrala jsem ãtyﬁicet,
pak patnáct… Nakonec je v bookletu
dvanáct snímkÛ, dal‰í na titulu
a dal‰í na zadní stranû krabiãky. Bylo
opravdu sloÏité z tolika krásn˘ch
obrázkÛ vybrat tak málo. Celkovû:
chtûla jsem hezk˘ booklet. Hlavnû
jako dárek pro lidi, kteﬁí si desku
koupí.

âeÀka Jirsáka, Édu Kemlinka a Pepka
Zilvara z chudobince a ﬁadu dal‰ích
humorn˘ch postaviãek z Rychnova
nad KnûÏnou, rodi‰tû Karla Poláãka.
V tomto roz‰íﬁeném kompletu usly‰íme tedy nezkrácenû v‰e o ho‰ích,
kteﬁí spolu mluví, o cirkusu, cestû do
Indie, náv‰tûvû u maharádÏi i svatbû
s princeznou.
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PAVEL HAAS QUARTET
ZÍSKAL HUDEBNÍHO OSCARA!
Pavel Haas Quartet patří k nejlepším hudebním tělesům svého druhu na světě. Dokazuje to denně svými vystoupeními na nejvýznamnějších světových
pódiích, vynikajícími nahrávkami i množstvím cen, které by se dnes sotva vešly na jednu zeď. Ve čtvrtek 6. října 2011 k nim v Londýně přibylo jedno
z nejvýznamnějších ocenění, jaké v oblasti klasiky existuje. Prestižní Gramophone Award za nahrávku Smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka získali
nejen v kategorii Komorní hudba, ale tento titul získal i nejvyšší možné ocenění – stal se „Nahrávkou roku 2011“! Jedná se po letech o jeden
z největších úspěchů, jakého česká hudba v mezinárodním kontextu dosáhla. I o tom mluvíme se členkou kvarteta, houslistkou Evou Karovou.
koncertech a po nich. Ceny, které
dostáváme, jsou pro nás dÛleÏitou
zpûtnou vazbou ze strany odborníkÛ
v oboru, jakási satisfakce za kaÏdodenní tûÏkou poctivou práci, potvrzení, Ïe
to, co dûláme, má smysl a Ïe to dûláme
dobﬁe. KaÏdá cena, kterou obdrÏíme, je
pro nás velk˘m povzbuzením.
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Jak vnímáte ocenûní Gramophone
Awards za va‰i nahrávku smyãcov˘ch kvartetÛ Antonína Dvoﬁáka?
Samozﬁejmû je to pro nás velká
pocta, uÏ kdyÏ si uvûdomíme, z jak
obrovského mnoÏství nahrávek se na
Gramophone Awards vybírá.
Jak je mezi muzikanty tohle klání
chápáno, je to hodnû prestiÏní záleÏitost?
Musím ﬁíct, Ïe je to velice prestiÏní
záleÏitost. Pokud bychom chtûli
srovnávat, dala by se tato událost pﬁirovnat napﬁíklad k udûlování OscarÛ
ve sféﬁe filmové.
NejrÛznûj‰ích uznání jste jiÏ
v mnoha zemích získali celou ﬁadu co pro vás znamenají?
Nejvût‰ím ocenûním je pro nás vÏdy
nad‰ení a odezva publika na na‰ich

Znamená vítûzství v Gramophone
Awards nûco nového ve va‰í kariéﬁe,
nové nabídky ãi cokoliv jiného?
Je to moÏné, napﬁíklad po ocenûní
CD s kompozicemi Sergeje Prokofjeva na Diapason d’Or de l‘Année
v PaﬁíÏi jsme zaãali dostávat více
nabídek na koncertování ve Francii.
KaÏd˘m takhle prestiÏním ocenûním
se dostanete je‰tû více do povûdomí
poﬁadatelÛ v˘znamn˘ch festivalÛ
a koncertních cyklÛ.
Jak˘ máte vztah konkrétnû ke
smyãcov˘m kvartetÛm Antonína
Dvoﬁáka?
Více neÏ vﬁel˘! Máme za to, Ïe jeho
kvartety, obzvlá‰tû op. 106, jsou to
nejkrásnûj‰í a nejãist‰í, co kdy vÛbec
bylo v hudbû napsáno. Dvoﬁák je
naprosto nadãasov˘ a jsem si jistá, Ïe
jeho hudba vydrÏí navûky.
Jak ãerstvû ocenûná nahrávka
vznikala, rodila se lehce nebo s obtíÏemi?
Na natáãení jsme se velice tû‰ili.

Bûhem nacviãování tûchto skladeb
jsme cítili velk˘ respekt k dílu i jeho
autorovi, díky mnoh˘m koncertním
provedením jsme postupnû nacházeli vlastní cestu a uãili se naplÀovat
na‰e pﬁedstavy, pﬁitom jsme se snaÏili zachovat DvoﬁákÛv jazyk. Samotné
nahrávání ve Dvoﬁákovû síni Rudolfina potom bylo velmi inspirující. Po
tﬁech na‰ich CD se skladbami autorÛ
20. století tak vzniklo jedno krásnû
romantické.
Jaké vás teì v nejbliÏ‰í dobû ãekají
projekty, koncerty, cesty, nahrávky?
Nadcházející sezónu máme opravdu plnou, je‰tû na podzim nás ãekají
koncerty v krásn˘ch halách, jako
jsou tﬁeba Wigmore Hall v Lond˘nû,
Concertgebow v Amsterdamu, Konzerthaus ve Vídni, budeme hrát
v Glasgow, Bruselu, Stockholmu,
Zurichu, máme pﬁed sebou turné po
Japonsku... A na zaãátku pﬁí‰tího
roku budeme hrát napﬁíklad v HongKongu, Barcelonû, Madridu, vydáme
se na turné po USA – a tak dále.
A chystáme i nové dvojCD se skladbami Franze Schuberta, konkrétnû to
budou kvartet „Smrt a dívka“ a violoncellov˘ kvintet C dur, kter˘ si
s námi zahraje violoncellista Danjulo
Ishizaka.
Slibnû se rozvíjí va‰e spolupráce
se Supraphonem, a to nejen co se

Pavel Haas Quartet s oceněním Gramophone Awards a Platinovou deskou Supraphonu
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t˘ãe nahrávek, ale i co se t˘ãe koncertního zastupování v âechách a na
Slovensku…
Spolupráce se Supraphonem je
opravdu vynikající. Neb˘vá ve svûtû
zvykem, Ïe si soubor mÛÏe vybrat
skladby, které chce natoãit. To je
v dne‰ní dobû skuteãnû neb˘valá vûc.
Jsme velice rádi, Ïe ve v˘bûru repertoáru nám t˘m Supraphonu vûﬁí, na
v˘sledku je totiÏ vût‰inou poznat,
kdyÏ pracujete s vírou v konkrétní
vûc. Nakonec to dokazují o ocenûní,
která jsme v prÛbûhu na‰í spolupráce
dostali. A co se t˘ãe zmínûného koncertního zastupování v âeské a Slovenské republice: rádi bychom tu
hráli mnohem ãastûji – a to je jeden
z dÛvodÛ, proã tento druh spolupráce
vznikl. Tû‰íme se na to, Ïe si i u nás
vytvoﬁíme ‰ir‰í okruh pﬁíznivcÛ; v‰ak
víte, ne nadarmo se ﬁíká „v‰ude dobﬁe,
doma nejlépe“!

