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LUCIE BÍLÁ
Citlivé, muzikantsky vytříbené, plné nádherných melodií – třeba takhle by
se dalo charakterizovat vánoční album Lucie Bílé, které si ve svém názvu
hraje se zpěvaččiným uměleckým příjmením (Bílé vánoce Lucie Bílé).
Je to deska, ve které Lucie předvádí jednu ze svých pěveckých poloh –
pokoru, klid, ticho. I tohle umí dokonale. Její vánoční album bude už
navždy patřit k nejúspěšnějším ve svém žánru. Za jeden měsíc a jeden
den získalo statut Trojnásobné platinové desky.

Konkrétnû?
Zaãnu Petrem Maláskem. S ním uÏ
máme odehrány spousty koncertÛ, je
mezi námi krásné pﬁátelství, navíc je
to vzácn˘ ãlovûk. Pavel Horák, dal‰í
vzácn˘ ãlovûk, je sbormistrem chlapeckého sboru Boni Pueri, se kter˘m
spolupracuji uÏ sedmnáct let. Dal‰ím
je textaﬁ Pavel Vrba, se kter˘m nic spoleãného takhle velkého, jako je zmínûné vánoãní album, dosud nemáme.
Mám skvûlou kost˘mní návrháﬁku,
skvûlou vizáÏistku, skvûlého manaÏera, spoustu dal‰ích vynikajících spolupracovníkÛ. S mnoh˘mi pracuji uÏ
ﬁadu let; vyznávám princip loajality:

kdyÏ se mi s nimi dobﬁe dûlá, proã je
mûnit? A musím zmínit i Supraphon.
Po pûtadvaceti letech jsem se vlastnû
vrátila domÛ, u Supraphonu jsem totiÏ
vydala své první album.
Jak˘ byl „návrat domÛ“?
Vlastnû jsem si to v‰echno naplno
uvûdomila moÏná aÏ na kﬁtu alba.
¤adu let jsem nahrávala jinde –
a najednou Supraphon pﬁi‰el s krásnou, noblesní nabídkou, a v‰echno,
na ãem jsme se domluvili, s velkorysostí jemu blízkou, splnil. Vãetnû
nádherného obalu, kter˘ nová deska
má. Vûﬁím, Ïe kdyÏ posluchaãi album
uvidí, budou mít chuÈ si je i poslechnout; obal skuteãnû prodává, to je

moje letitá zku‰enost. V Supraphonu
se cítím b˘t v bezpeãí. Je mi tu dobﬁe,
jsem mezi lidmi, kteﬁí si mû opravdu
h˘ãkají. To je ohromnû dÛleÏité; pro
svoji práci dûlám maximum a to samé
vyÏaduji od svého okolí. Jsem na tu
desku se v‰ím v‰udy moc py‰ná.
Budete u Supraphonu nahrávat
i nadále?
KdyÏ pﬁijdu s nûjak˘m pokladem
k firmû a ona se zachová tak noblesnû jako Supraphon, to by bylo, abych
u nûj nevydala dal‰í cédeãko!
Va‰i vánoãní desku chápu mimo
jiné i jako podnût k zamy‰lení, usebrání se, zastavení…
Foto © Martin Kubica

Proã trvalo tak dlouho, neÏ jste se
odhodlala k natoãení vánoãního
alba?
Mám pocit, Ïe takovouhle vzácnost
ãlovûk nemÛÏe dûlat dﬁív; radûji
pozdûji, aÏ k ní dospûje. Podobné
album ãlovûk nemÛÏe vydávat kaÏd˘
rok. Jsem ráda, Ïe jsem tak dlouho
otálela; o to víc se snad moji posluchaãi tû‰ili a tû‰í. Podobnû jsem léta
kliãkovala pﬁed poﬁadem Jana Krause, aÏ jsem se s ním potkala na neutrální pÛdû, kde uÏ na mû mohl b˘t
hodn˘. A dal‰í pﬁíklad: léta jsem utíkala pﬁed jak˘mkoliv porotcováním,
aÏ mi teì televizní talentová soutûÏ
pﬁinesla krásná setkání s lidmi. âlovûk musí b˘t trpûliv˘; kdyÏ není,
mÛÏe udûlat chybu. Navíc jsem
dosud hledala ten správn˘ okamÏik
a ten správn˘ ãas, kdy jsem obklopena tûmi nejlep‰ími.

9. prosince Lucie Bílá převzala od ředitelky Supraphonu
Ivy Milerové trojnásobnou platinovou desku za neuvěřitelný prodej alba Bílé Vánoce Lucie Bílé. Za 1 měsíc
a jeden den se prodalo 39 tisíc CD. Společně s Lucií Bílou
ocenění převzali producent desky Petr Malásek, zvukový
mistr Michal Pekárek a textař Pavel Vrba.

Foto © Dušan Šimánek, 2010

ČLOVĚK MUSÍ BÝT TRPĚLIVÝ

Vidíte, a já jsem se nikterak zásadnû zam˘‰let nechtûla. ·lo mi o to,
aby vzniklo CD, které by bylo
dobr˘m podkresem krásn˘ch vánoãních dnÛ, úÏasné ‰tûdroveãerní
veãeﬁe, rozbalování dárkÛ a toho
v‰eho, co by se v téhle dobû mûlo
dít, totiÏ Ïe jeden druhého doma
rozmazluje. Kdo ale chce, zamyslet
se mÛÏe. Texty Pavla Vrby jsou nádherné a pﬁímo k tomu vybízejí: mezi
ﬁádky obsahují tolik nádhery, tolik
skvûl˘ch postﬁehÛ… takové texty
mÛÏe psát jenom tak citliv˘ ãlovûk,
jak˘m je Pavel Vrba. KaÏd˘ si v nich
urãitû najde to, co hledá. Nûkdo
„jenom“ klid a vánoãní náladu,
nûkdo moudra a poezii, nûkdo zase
pastvu pro oãi. Jestli mû fotograf
Du‰an ·imánek vidí tak, jak mû
vyfotografoval na titul, tak si myslí,
Ïe jsem hezká holka. (smích) Pﬁitom
to celé není o kráse mojí, ale o kráse
jako takové, o ãistotû a laskavosti, je
tam ten kﬁi‰Èál, papírové ‰aty… Jsem
ráda, Ïe tuhle desku mám. Urãitû
bude dlouho jedním z m˘ch nejvût‰ích pokladÛ.
Jak budou probíhat va‰e Vánoce?
Jako kaÏd˘ rok: tatínek bude dûlat
ﬁízky, maminka bramborov˘ salát,
celá rodina pÛjdeme k místní
kapliãce, zapálíme si svíãky, se sousedy si popﬁejeme krásné Vánoce,
venku si dáme svaﬁák – a pobûÏíme
ke ‰tûdroveãernímu stolu a vánoãnímu stromeãku!
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KAREL GOTT
MÁM RÁD KLIPY S NÁPADEM A VTIPEM
Supraphon vychází vstříc
neutuchajícímu zájmu
o šestatřicetinásobného (!)
Zlatého slavíka Karla Gotta:
přichází s trojdiskovým kompletem
DVD Mé písně. Fanoušci si tak
mohou vhodně doplnit doposud
vydaná CD, přičemž Karla Gotta
uvidí mnohdy ve vzácných, dnes
už nepříliš frekventovaných
snímcích. Tenhle komplet by tak
neměl chybět u nikoho, koho
zajímá minulost i současnost
české populární hudby a její
mezníky.
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Komplet obsahuje i va‰e filmové
písnû; na které role, reÏiséry a spoluherce vzpomínáte nejradûji?
Tûch rolí nebylo moc a nebyly
nijak zásadní, protoÏe jsem v nich
byl za sebe sama nebo za zpûváka.
Spí‰e neÏ na ty role tak vzpomínám
na reÏiséry. Na Jana Nûmce, kter˘ se
mnou natoãil v 60. letech na svou
dobu novátorsk˘ klipov˘ recitál âas
slunce a rÛÏí, na reÏiséra Jána Roháãe, kter˘ stál za videoklipem k písni
Zdvoﬁil˘ Woody, za filmem Kdyby
tisíc klarinetÛ a za m˘mi recitály ze
Slaného a z praÏské Lucerny. A zapomenout nesmím na Eduarda Sedláﬁe,
kter˘ se mnou po smrti Jána Roháãe
natáãel zdaﬁilé videoklipy a záznamy
m˘ch koncertÛ z praÏské Lucerny
a z praÏské Sportovní haly.
Obecnû – které va‰e klipy jsou,
podle vás, nejpovedenûj‰í?
Asi ty ze 60. let, kter˘m se ov‰em

Foto: Petr Adámek 2010

Komplet obsahuje 86 základních
skladeb a mnoÏství dal‰ích v bonusech od 60. let dodnes. Byl jste
u nûkteré z nich pﬁekvapen? Pﬁipomnûl jste si nûco, co uÏ jste zapomnûl?
Mnohdy jsem pﬁekvapen byl a to
mile. Na ﬁadu písní nebo záznamÛ
z live vystoupení jsem uÏ totiÏ skuteãnû zapomnûl. Vûﬁím, Ïe mile pﬁekvapeni budou i ti, kteﬁí si 3DVD-box
zakoupí.
Jak dalece jste se podílel na dramaturgii kompletu?
Dramaturgii nechávám na Honzovi Adamovi, kter˘ je editorem m˘ch
supraphonsk˘ch CD i DVD kompletÛ a také editorem m˘ch internetov˘ch stránek. Má neuvûﬁiteln˘ pﬁehled o mé tvorbû, kterou si peãlivû
archivuje, a v archívech dovede
najít skuteãné perly. VÏdy mi pﬁipravil za dané desetiletí prÛﬁez tím,
co pokládal za nejzajímavûj‰í
a divácky nejvdûãnûj‰í. Spoleãnû
s Jarkem Voborn˘m jsme pak vybírali a vybírali. Problém nebyl, co zaﬁadit, ale co vynechat.

tenkrát neﬁíkalo videoklipy, ale televizní písniãky.
Mûl jste nûkdy s filmaﬁi u natáãení klipÛ ãi záznamÛ vystoupení
nûjaké trable?
Na to si nevzpomínám.
Byla u nás v âesku (âeskoslovensku) nûjaká doba, podle vás, videoklipÛm a jejich kvalitû obzvlá‰tû
naklonûna?

KaÏdopádnû uÏ zmínûná 60. léta
a také 80. léta, kdy se u nás zaãalo
s natáãením videoklipÛ. Ty ov‰em
zdaleka nebyly tak dokonalé, jako
jejich zahraniãní vzory. Dál nemohu
zasvûcenû soudit.
Co ﬁíkáte souãasné tvorbû klipÛ
s písnûmi, aÈ uÏ u nás nebo ve svûtû?
OceÀuji kaÏd˘, kter˘ má vtip
a nápad. BohuÏel není v m˘ch silách
v‰echny sledovat, takÏe na souãasné

videoklipy nemám vyhranûn˘ názor.
Svou dokonalostí mne dodnes fascinují videoklipy Michaela Jacksona.
Jak ãasto si doma pustíte DVD
a jaká?
Spí‰ neÏ já, si u nás DVD pou‰tí mé
dcery. Já sám mám moc rád swingové
DVD Robbie Williams v Royal Albert
Hall. A moc se tû‰ím na to, aÏ si teì
o svátcích pustím DVD mého oblíbence Bobbyho Darina.
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KAREL HOLAS POVĚSTI PRO NÁS BYLY HOZENOU
RUKAVICÍ, KTEROU JSME ZVEDLI
a nám se to koneckoncÛ také líbí.
Máme tedy radost z toho, Ïe je mÛÏeme zahrát. Obzvlá‰tû na hradech
a zámcích se vyjímají skvûle, tam
opravdu patﬁí.

Foto © Martin Kubica

Narozdíl od jednotliv˘ch alb je
k názvu kompletu pﬁidáno ke slovu
„povûsti“ je‰tû slovo „písnû“; asi
aby bylo jasné, o co jde?
Ano, tenhle název je vystiÏen
dobﬁe, je z nûho jasné co v‰echno
komplet obná‰í.

V jedné krabičce a krásně
vypravený vychází komplet skupiny
Čechomor a několika vypravěčů
Pověsti moravských, českých
a slezských hradů a zámků. To, co
s úspěchem vycházelo postupně
po dva roky, se teď ocitlo pěkně
pohromadě. Perfektní záležitost pro
milovníky Čechomoru, Miroslava
Vladyky, Ewy Farne, Báry
Hrzánové, Radka Pastrňáka
a koneckonců i úchvatné
Cimbálové muziky Martina Hrbáče,
obecně skvělé hudby
a vypravěčského umění,
a samozřejmě i historie a literatury.
O projektu mluvíme s jedním
z lídrÛ kapely âechomor Karlem
Holasem.
Které z tûch tﬁí CD – co se t˘ãe
vyhledávání, komponování a interpretace písní – pro vás bylo nejtûÏ‰í? A proã?
NejtûÏ‰í bylo udûlat první CD,
Povûsti moravsk˘ch hradÛ a zámkÛ.
Chvíli trvalo, neÏ jsme pﬁi‰li na
systém, jak s tímto projektem naloÏit.
VÏdy dûláme rÛzné experimenty,
v tomto pﬁípadû nám pﬁi‰lo lep‰í
udûlat tento projekt v syrovûj‰í podobû. Celkovû to pro nás byla velice
zajímavá práce: s mluven˘m slovem
jsme nikdy pﬁedtím nic nedûlali.
Byla to hozená rukavice a my jsme ji
zvedli.
Jak byly jednotlivé povûsti vybírány?
V‰echny povûsti vybrala producentka Naìa Dvorská ze Supraphonu

a my jsme k nim na‰li písnû, které
buì povûst pﬁímo popsaly, nebo
vypichovaly nûjakou vlastnost, vûc,
motiv, zkrátka záleÏitosti, které pro
nás byly dominantní. Spolupráce
s hudebníky a hosty, které jsme pﬁizvali, byla velmi pﬁíjemná. Nejvût‰í
radost jsme mûli z písní, na které
jsme pﬁizvali HorÀáckou muziku
majstra Martina Hrbáãe. Tvoﬁí ji
skvûlí muzikanti, se kter˘mi jsme se
uÏ dlouho domlouvali, Ïe nûco spoleãnû vytvoﬁíme.
Scházívali jste se s vypravûãi ve
studiu?
Ne, hudbu jsme nahrávali zvlá‰È,
tu jsme mûli na povel my, mluvené
slovo Naìa Dvorská. Mohli jsme ale
zasahovat do v˘bûru „mluvãích“, ke
kaÏdému dokonce existuje urãit˘
pﬁíbûh. Miroslav Vladyka s námi
pracuje na charitû pro sdruÏení
Pomocné tlapky. KdyÏ jsme pro tuto
organizaci natáãeli první film, Vladyka nám do nûj mluvil psa. Líbilo
se nám to natolik, Ïe jsme si ho
vybrali k moravsk˘m povûstem.
Báru Hrzánovou vybrala Naìa Dvorská a trefila se i do vkusu âechomoru! Na slezské hrady jsme chtûli
nûkoho, kdo má blízk˘ vztah ke
Slezsku, nejlépe i slezsk˘ pﬁízvuk.
Tak jsme si vybrali Ewu Farnu
a Radka PastrÀáka.
Na jazykovou ãistotu jste ostatnû
dbali i v hudební sloÏce projektu…
Ano, spolupracovali jsme s lingvistkou Monikou Frantovou. SnaÏili
jsme se, aby texty u moravsk˘ch
povûstí byly moravské, u ãesk˘ch
ãeské a u slezsk˘ch slezské. KaÏdá
z uveden˘ch oblastí obsahuje mnoÏství svérázn˘ch oblastí a náﬁeãí.
Nûkteré v˘razy jsou opravdu zajímavé, jde ale i o to, aby jim rozumûli
posluchaãi.

Jak ãasto hráváte písnû z Povûstí
na koncertech?
Na na‰ich koncertech nûkteré písniãky skuteãnû hrajeme. Pﬁijde nám
fér, aby je posluchaãi sly‰eli Ïivû,
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DIVADLO JÁRY CIMRMANA
DEFINITIVNÍ KOMPLET 15 HER A 2 CD NAVÍC!
17CD box Všech 15 her a texty, na které se nedostalo dělá tečku
za úspěšnou érou vydávání oblíbených her Zdeňka Svěráka
a Ladislava Smoljaka.
Smoljak i Svûrák mají zásluhu na uvedení osobnosti fiktivního velikána
a myslitele Járy Cimrmana do nej‰ir‰ího povûdomí. Jeho po léta objevované dílo se dostalo na zvukové nosiãe i plátna kin. „Posluchaãi mají k dispozici tﬁiaãtyﬁicetileté snaÏení tohoto souboru. Bonusy komentují Smoljak
se Svûrákem, ‰edesátistránková broÏura obsahuje kompletní dokumentaci
vãetnû historie Divadla Járy Cimrmana, kterou sestavil SmoljakÛv syn
David,“ ﬁekl supraphonsk˘ producent Jiﬁí Tu‰l, kter˘ s tímto divadlem
strávil témûﬁ dvû desítky let. „Byla to nádherná práce uÏ proto, Ïe komunikujete s lidmi, kteﬁí jsou skvûlí,“ ﬁekl âTK.
„âerpal jsem z dobového tisku – bylo to, jako kdyÏ si prohlíÏíte rodinné
album,“ podotkl David Smoljak pﬁedtím, neÏ novinku spolu se Svûrákem
a dal‰ími ãleny divadla pﬁivítal na svût.
Foto © Martin Kubica

František Černý, Ewa Farna
a Karel Holas při prezentaci 3CD

S jak˘mi pocity tu krabiãku se
tﬁemi cédeãky, tedy jakési zavr‰ení
celého projektu, tﬁímáte v ruce?
Líbí se mi to. Je pﬁitom zajímavé, jak
se celá ta vûc vyvíjela. KaÏdá deska
pﬁi‰la na svût zvlá‰È, nûjakou dobu to
trvalo, teì konãí v‰echny v jednom
obalu. Myslím si, Ïe byl dobr˘ poãin
takhle cel˘ projekt zavr‰it. To, Ïe se
v‰echny povûsti ocitly pohromadû, je
fajn. Myslím si, Ïe pro sbûratele i pro
na‰e fanou‰ky to bude velice krásn˘
vánoãní dárek.

David Smoljak a Zdeněk
Svěrák při křtu
definitivního kompletu
Cimrmanovských her
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YVONNE PŘENOSILOVÁ PÍSNĚ JSEM SI VYBÍRALA

Mám pocit, Ïe jde o opravdu
bohat˘ a s citem udûlan˘ v˘bûr
va‰ich písní…
Je. Mnû doposud vy‰el pouze jeden
podobnû rozsáhl˘ v˘bûr, tenhle jsme
ale navíc roz‰íﬁili o písniãky, které
jsem nazpívala po roce 1989.
Jak tûÏké bylo vybírat na album
písnû?
Ne zase tak, jak by se mohlo zdát.
Já jsem toho, popravdû ﬁeãeno, do
okupace zase tolik nenatoãila, tûch
písní je, myslím si, míÀ neÏ tﬁicet.
To se mi ani nechce vûﬁit!
Je to tak. Já jsem i v mládí mûla
docela dobr˘ ãich na písniãky, byly
dobré, takÏe se dostávaly do povûdomí
lidí. Natoãila jsem jednu, zatímco nûkteﬁí kolegové tﬁeba deset, ale ta moje se
stala hitem. MÛÏe se zdát, Ïe jsem
mûla písní hodnû a nûkteré z nich byly
hity, ale ony vlastnû byly hity v‰echny.
Proã jste tolik netoãila – z dÛvodu
studia nebo to byla cílená uváÏlivost?
Prostû jsem si vybírala. Nechtûla
jsem toãit na mnoÏství a to mi zÛstalo dodnes. I proto sveﬁepû odmítám
natoãit novou desku: vím, Ïe lep‰í
vûci, neÏ jsem mûla v 60. letech, uÏ
nenatoãím. Tehdy taky byla moÏnost
vybírat si a natáãet písniãky ze Západu. Ty se tu tenkrát nedaly koupit
a v ãeské verzi byly pro posluchaãe
zajímavé, protoÏe se s nimi mohli
ztotoÏnit. Tahle vûc dnes odpadá a,
popravdû ﬁeãeno, mizí i schopní

Foto © Jadran Šetlík

V rámci supraphonského projektu Popgalerie vychází album jedné z našich
nejvýraznějších a nejoriginálnějších zpěvaček – Yvonne Přenosilové. Dáma se
zajímavým hlasem a originálním projevem z českého posluchačského
povědomí nezmizela ani v nucené dvacetileté pauze způsobené zákazem
zpívání po sovětské okupaci Československa v roce 1968. Její česky, anglicky
či italsky zpívané písně tu, i když třeba ilegálně, zněly stále.
A znějí pořád, přitom jich po Listopadu 1989 ještě pár přibylo.
skladatelé. Nechci nikomu ‰kodit,
nûkter˘ch komponistÛ, tﬁeba Ondﬁeje
Soukupa, si váÏím, ale Karel Svoboda a nûkteﬁí dal‰í tady uÏ nejsou.
Podobné je to s textaﬁi, i kdyÏ mnozí
– pﬁedev‰ím z mojí generace – jsou
stále ãinní a v˘borní. Touhu natoãit
novou desku ale nemám.
KdyÏ mluvíte o textaﬁích, se kter˘mi jste spolupracovala nejvíc
a nejradûji?
Zaãínala jsem s Olympikem
v pásmu Ondrá‰ podot˘ká, vystupovali jsme v Semaforu. Tehdy jsem
natoãila píseÀ RoÀ slzy, to je text Jirky
·taidla, a touhle jedinou písní jsem se
odrazila dost daleko. Pak bylo zaloÏeno Divadlo Apollo, tvoﬁili ho tﬁeba
bratﬁi ·taidlové a Karel Gott, tam jsme
spolupracovali, co se textÛ t˘ãe, pﬁedev‰ím s Jiﬁím ·taidlem. Ten se posléze stal ﬁeditelem Apolla. Dûlala jsem
i s Edou Kreãmarem a s RosÈou âern˘m. S Pavlem Vrbou jsem udûlala
jednu jedinou písniãku, coÏ mû mrzí,
moÏná ho k nûãemu je‰tû nûkdy pﬁemluvím. To bych si pﬁála, protoÏe
jeho texty jsou dokonalé. V˘jimeãná
byla nahrávka písnû Zimní království.
Karel Svoboda mi napsal melodii, text
Zdenûk Rytíﬁ. Byla to moje první
a poslední spolupráce se ZdeÀkem,
a je nezapomenutelná.
Mûli âe‰i rádi va‰e písniãky zpívané v jin˘ch jazycích?
Asi ano, i kdyÏ ãe‰tinû rozumûli
víc. Pro mû ale znalost jazykÛ mûla
jednu velkou v˘hodu: umûla jsem si

HURVÍNEK MEZI OSLY
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Miki Kirschner, autor nové nahrávky Divadla S+H poslal tentokrát Hurvínka mezi osly. Nedivte se, jsou to docela roztomilá zvíﬁátka a je s nimi
legrace. Na novém CD usly‰íte, kromû h˘kání oslíkÛ, také písniãky. Hudbu
k nim sloÏil Jiﬁí ·korpík, texty napsal Robin Král. Zpívají je nejen Martin
Klásek a Helena ·táchová z Divadla S+H, ale i pan Jaroslav Kepka, kter˘,
stejnû jako Gabriela Vránová ãi Ale‰ Procházka, pﬁijali nabídku v této
novince hostovat.
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ty písniãky vyposlechnout v originále a rozumût jim. KdyÏ interpret pﬁebírá cizí písniãku, je dobré, kdyÏ ví,
o ãem se v ní zpívá. Na‰i textaﬁi, kteﬁí
mi je pak textovali do ãe‰tiny, se
povût‰inou drÏeli, alespoÀ co do
tématiky, pÛvodního textu. Musím
ﬁíct, Ïe ty ãeské texty byly ãastokrát
daleko lep‰í, neÏ ty pÛvodní.
B˘valy o ty zahraniãní písniãky
mezi vámi – kolegynûmi z branÏe –
velké dohady?
V zásadû ne. Stal se pouze jeden
pﬁípad, kdy jedna zpûvaãka natoãila
na „mÛj“ pÛvodní základ k písni RoÀ
slzy svÛj hlas, já uÏ jsem ji pﬁitom
mûla natoãenou. Redaktoﬁi a moderátoﬁi v rádiu z toho pak byli zmateni –
ona okopírovala dokonale mû, já jsem
pﬁedtím dokonale zkopírovala Brendu
Lee… Od té doby jsme si o kaÏdém
zámûru pﬁevzít zahraniãní píseÀ
s kamarádkami ﬁíkaly. Byla to úÏasná
kolegialita. O písniãky jsme se nehádaly, naopak si je vzájemnû nabízely.
Na va‰em novém v˘bûrovém albu
jsou tﬁi duety s Pavlem Bobkem. To
jistû není náhoda.
To urãitû není! Já jsem si moc pﬁála
tato dueta na desce mít, Supraphon
souhlasil – a já jsem z toho mûla velkou radost. Tyto písnû jsme natoãili
brzy po mém polistopadovém návratu do âeskoslovenska; byl to PavlÛv
v˘bûr, ale nebylo co ﬁe‰it, myslím si,
Ïe se nám povedly. Otextoval je PavlÛv dvorní textaﬁ Vladimír Po‰tulka.
Od zaãátku jsem vûdûla, Ïe na mém
novém albu by nemûly chybût a taky
tam nechybí.
Mimo jiné ukazují va‰i country
tváﬁ.
Country se dnes ãasto zamûÀuje
s tím, co tady bylo v dobû totality,
myslím takové ty kotlíkáﬁské písniãky. Mnoho lidí to má takhle v mysli
zakotveno. Country muzika udûlala
ale úÏasn˘ skok dopﬁedu, na Svobod-
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né Evropû jsem mûla country poﬁad,
ve kterém jsem ukazovala, Ïe country
hudba je uÏ nûkde jinde, neÏ b˘vala
kdysi. Myslím si, Ïe je to dobﬁe. Pﬁed
ãasem jsem dûlala rozhovor s Rattlesnake Annie, a ona s moderní tváﬁí
country nesouhlasí. Annie je taková,
ﬁeknûme, dﬁevní country zpûvaãka,
nemá ráda elektrické kytary, dechy
a tak dál. Já si ov‰em myslím, Ïe
dne‰ní country muzika je úÏasná.
A z tûch novûj‰ích je na va‰í nové
desce je‰tû píseÀ Karla Kryla Fe‰ák.
To taky není náhoda, vy jste byli na
Svobodné Evropû s Krylem kolegové.
S Karlem Krylem jsem ráda spolupracovala, on byl vlastnû tím, kter˘ mi
ﬁekl, Ïe se u nás v rádiu nikdo nevûnuje country muzice. Díky jeho nápadu
jsem se tedy country hudbou zaãala
zab˘vat. PíseÀ s názvem Fe‰ák mi
Karel napsal na pﬁelomu let 1988
a 1989. My jsme spolu tenkrát vysílali
o Silvestrech, tahle písniãka vznikla
pro tuto pﬁíleÏitost, mûli jsme ji ve
vysílání Ïivû zazpívat. Ani on ani já
jsme ov‰em netu‰ili, Ïe za rok uÏ budeme oba v Praze a já ji tady natoãím.
Máte pocit, Ïe nûkdo takov˘, jako
Karel Kryl, na‰í spoleãnosti dnes
chybí?
TûÏko ﬁíct. Myslím si, Ïe Karel Kryl
byl v˘jimeãn˘. Jako kaÏd˘ v˘jimeãn˘
ãlovûk mûl zvlá‰tní schopnosti, oproti nám ostatním mûl on ty svoje senzory hodnû vyjeté. Cítil zmûny, které
se mu nelíbily. Samozﬁejmû jsme
v‰ichni vítali, Ïe padl komunismus,
ale on dopﬁedu cítil, jak˘m smûrem
se to u nás zaãne ubírat, a nebyl
z toho ‰Èastn˘. Kamarádi ﬁíkají, Ïe to
zpÛsobilo jeho pﬁedãasnou smrt.
SvÛj country poﬁad máte i dnes,
byÈ v âesku!
Ano, na Country Rádiu. Jsem za to
ráda a myslím si, Ïe rádo je i rádio.
V poﬁadu totiÏ hrávám písnû, které
z éteru ãasto neznûjí.

