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První profilové DVD Václava Neckáﬁe je
tady! Obsahuje unikátní záznamy
písniãkov˘ch klipÛ, pﬁipomínky koncertních
vystoupení a taky televizní profil nazvan˘
Nejsem gladiátor od Víta Hrubína z poãátku
70. let minulého století. Je tu soustﬁedûno
to nejlep‰í, co lze s Václavem vidût. Na své
si pﬁitom pﬁijdou milovníci v‰ech jeho poloh
– od rozpustilého dovádivého kluka pﬁes
podavatele váÏn˘ch témat aÏ po
jedineãného interpreta balad, ve kter˘ch se
dopracoval osobitého a nenapodobitelného
stylu. Najdeme tu i dueta s mnoh˘mi
Neckáﬁov˘mi kolegy a také záznam
legendárního návratu trojice Golden Kids,
tedy Marta Kubi‰ová, Václav Neckáﬁ
a Helena Vondráãková v roce 1994.
Ve v‰ech nahrávkách osvûdãuje Neckáﬁ své
kvality a pozadu nechtûli zÛstat ani filmaﬁi
a zvukaﬁi. Je tu tak skuteãnû v˘jimeãné
DVD mapující dráhu skuteãnû v˘jimeãného
zpûváka.
Václav Neckáﬁ nám pﬁi pﬁíleÏitosti vydání
DVD odpovûdûl na nûkolik otázek.
Proã jste si s prvním DVD dával
tak na ãas?
Popravdû, nevím, ale teì tu je.
A jsem rád. UÏ pﬁi kﬁtu bylo zlaté!
Jaké máte pocity, kdyÏ vidíte ty
staré krásné záznamy?
Vzpomínám s nostalgií na to, co
v‰echno se mnou museli reÏiséﬁi
jednotliv˘ch klipÛ udûlat, abych
vypadal alespoÀ trochu k svûtu.
Kromû klasick˘ch filmov˘ch písniãek jsou na DVD i nûkteré dojemné
rarity, napﬁíklad duet s Hanou
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VÁCLAV NECKÁ¤: vût‰inou si to pamatuji…
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Václav Neckář s bratrem Janem

Hegerovou, kter˘ jsme zazpívali na
mém jubilejním pûtitisícím koncertu
v Lucernû. Je to práce reÏisérky Jitky
Nûmcové z roku 1986. Byla to nádhera, Hana Hegerová byla v kondici –
a já snad taky.
KdyÏ uÏ mluvíme o Lucernû:
9. dubna vás ãeká velk˘ koncert
právû v Lucernû.
Chtûl bych, aby ten koncert byl
dárkem m˘m kamarádÛm. 11. února
bylo bráchovi ‰edesát, koncem bﬁezna bude pûtasedmdesát textaﬁi a básníku Honzovi Schneiderovi, Zdenûk
Rytíﬁ oslaví pûta‰edesátiny 11. dubna
a Ota Petﬁina ‰edesátiny 4. ãervna.

Tûmto ãtyﬁem mnû velice blízk˘m
lidem bych tenhle spoleãn˘ koncert
rád vûnoval. Mám pocit, Ïe nejvíc
práce tam budou mít vlastnû oni.
TakÏe nûco jako velk˘ narozeninov˘ mejdan...
Doufejme, to bych si pﬁál!
Zpátky k DVD – vzhledem k va‰í
pamûti si asi vybavujete vût‰inu
natáãení, je to tak?
Ano, vût‰inou si na to pamatuji. Na
jednotlivé písniãky i na ten film,
jak˘si mÛj profil, kter˘ dal jméno
i novému DVD. Jeho zaãátek natoãil
Vítek Hrubín v roce 1973, v té dobû

jsme hodnû koncertovali na Slovensku, takÏe vût‰ina písniãek
v tom filmu obsaÏen˘ch je právû ze
Slovenska. Vzpomínám si i na
nahrávku z roku 1967, která je zajímavá tím, Ïe jde o jedinou autorskou skladbu vynikajícího dirigenta Josefa Vobruby. Je to písniãka
Hﬁíbû a natoãil ji reÏisér Ivo Paukert. Rád vzpomínám i na duet
s Janou Robovou Rok rok stﬁídá, ten
snímek byl natoãen v roce 1977 –
pÛvodnû pro silvestrovské televizní vysílání, ale právû tohle ãíslo
bylo nakonec vystﬁiÏeno. JenÏe se
asi rozkﬁiklo, Ïe existuje a diváci si
vynutili jeho vysílání. Mimochodem – je to písniãka mého bratra,
skvûlá byla i choreografie. Je mi
líto, Ïe dnes uÏ se mnou Jana
nemÛÏe tanãit ... já bych to zkusil.
Mimochodem: údajnû první písniãka va‰eho bratra, kterou jste
zpíval, je Dr. Dam di Dam. Je to
tak?
Asi ano, i kdyÏ bratr ﬁíká, Ïe je to
první písniãka, kterou jsem si od
nûj vzal. Pr˘ jí pﬁedcházelo nûkolik
dal‰ích, které jsem odmítl.
KdyÏ to nové DVD drÏíte v ruce,
respektivû kdyÏ si je pou‰títe
a vidíte, co v‰echno jste stihnul
a natoãil, máte pocit dobﬁe vykonané práce?
Asi ano. A doufám, Ïe se Supraphonem dáme dohromady i ostatní
vûci, které jsem natoãil v obraze,
jako je tﬁeba Planetárium, Atlantida
99 a Podej mi ruku a projdem Václavák. Snad se vbrzku sejdeme
u kﬁtu dal‰ího DVD.
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ANDùL PRO BLUE EFFECT A SÍ≈ SLÁVY PRO KATAPULT!
V˘roãní ceny Akademie populární hudby „Andûl 2008“ znají své majitele…
V kategorii nejlep‰í DVD svoji nominaci
promûnil legendární Blue Effect s DVD:
Live & Life. Skupina Blue Effect za
úspû‰n˘ prodej svého 2DVD jiÏ získala také
Zlatou i Platinovou desku Supraphonu.
Titul se stále pohybuje na pﬁedních pﬁíãkách
nejprodávanûj‰ích hudebních DVD
a pﬁíznivû pﬁijaté bylo i stejnojmenné CD.
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Do „Andûlské sínû slávy“ byla uvedena skupina Katapult! "¤ízením osudu tady dnes stojím sám. Ale já rád chodím proti vûtru,
takÏe slibuji, Ïe budu hrát dál," dûkoval dojat˘ Olda ¤íha. Vydavatelství Supraphon Music ocenûné kapele pﬁed ãasem vydalo 2CD:
„Katapult - Grand Greatest Hits“ a 6CD-Box: „Katapult – Good Bye!“ s ﬁadov˘mi supraphonsk˘mi alby a CD bonusem.
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TICHÁ DOHODA: NÁVRAT NA PÓDIA NEVYLUâUJEME!
V roce 1992 vydala skupina Tichá dohoda
album Underpop. Pro ãeskou populární
hudbu je to jedna z dÛleÏit˘ch desek,
mnohé z písní, které obsahuje, se dodnes
hrají a kolují mezi lidmi. Firma Supraphon
Music vydává Underpop v reedici roz‰íﬁené
o ﬁadu exklusivních bonusÛ a Dana ·ustra
se pﬁi této pﬁíleÏitosti nejdﬁív ptáme:

Kam byste, kdybyste musel,
“za‰katulkoval“ Tichou dohodu
roku 1992?
K Tiché dohodû. Zajímavûj‰í by ale
urãitû bylo za‰katulkovat dne‰ní
interprety k Tiché dohodû 1992. Je
taky potﬁeba si uvûdomit, Ïe vlna
„zpûvaãek s kytarou“ (Crow a Mor-

Tichá dohoda

rissette) se objevila aÏ v polovinû
devadesát˘ch let. KdyÏ jsem byl
v Praze pﬁed nûkolika lety na prvním
koncertû Avril Lavigne, mûl jsem
dojem, Ïe se snad dívám na Tichou
dohodu v roce 1992. U nás bych k ní
dnes pﬁiﬁadil Ewu Farnu i Anetu
Langerovou. Ty dvû, respektive jejich
management, Tichou dohodu kopírují a zabírají ná‰ „segment“ hudebního trhu.
Kde se vzaly bonusy na novém CD?
První bonus je skladba Tobû se to
nelíbí …, tu jsme natoãili v roce 1992
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âím je pro vás osobnû album
Underpop v˘znamné?
Osobnû pro mû znamená zaãátek,
nikoliv vrchol tvorby Tiché dohody.
Za ten povaÏuji alba La Décadance
a Live in Lucerna Music Bar. Underpop ov‰em znamenal pro Tichou
dohodu prÛlom v popularitû
a dodnes je jejím nejznámûj‰ím
albem. Právû díky svému originálnímu názvu, kter˘ zjevnû inspiroval
dal‰í tituly jin˘ch skupin a interpretÛ u nás. âasovû je to pro mû stra‰nû
dávno, ale jsem rád, Ïe i po letech je
z nûj sly‰et dobﬁe odvedená skladatelská a producentská práce.
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ve studiu spoleãnû s cel˘m albem, ale
nakonec se nû nedostala. Tehdy jsem
mûl pocit, Ïe se tam nehodí, protoÏe
byla „stará“ – ona totiÏ nevznikla pro
album Underpop, je to první skladba,
kterou jsem v Ïivotû sloÏil (v roce
1980). V roce 1992 navíc je‰tû nic
nenasvûdãovalo moÏnému revivalu
punku jak je tomu v posledních deseti letech. Pﬁekvapivû mi v‰ichni, kdo
ji po letech sly‰eli, zatím ﬁekli, Ïe je
z dne‰ního pohledu svûÏí. Ostatní tﬁi
bonusy jsou pak z CD singlu Má du‰e
se vzná‰í, které vy‰lo asi pÛl roku

pﬁed vydáním celého alba. Jedná se
o zkrácené remixy dvou skladeb
z debutového alba Chci pﬁeÏít.
Poslední je pak Ïivá nahrávka skladby Gloria od Van Morrissona poﬁízená pﬁi koncertu v legendárním klubu
Bunkr v roce 1992.
Vrátí se Tichá dohoda na pódia?
To se nedá vylouãit, ale momentálnû necítíme potﬁebu hrát v‰echny ty
„staré hity“. Samozﬁejmû pozitivní
provûrka ãasem mû tû‰í, ale my jsme
byli vÏdy aktuální kapela a rozjíÏdût
se díky znovuvydání skoro dvacetiletého alba k nám zrovna nesedí. Radûji bychom natoãili nov˘ materiál
a vyrazili na turné. Tﬁeba bude reedice Underpopu popudem k natoãení
a vydání nového aktuálního alba. To
by byl správn˘ zpÛsob comebacku
„podle Tiché dohody“. Pokud se to
nepodaﬁí a bude-li opravdov˘ zájem
o exkluzivní vzpomínkov˘ koncert,
nemÛÏeme samozﬁejmû vylouãit, Ïe
bychom ho uskuteãnili. Uvidíme.
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V rytmu klavíristy Ivo Kahánka!
…ukonãil doktorandské studium, vydal
nûkolik úspû‰n˘ch CD a chystá se na ﬁadu
koncertÛ doma i v zahraniãí…
„A great recital!“
David Hurwitz, Classics Today
(prosinec 2008)

„...Co se t˘ãe Kahánkova podání
Janáãkovy Sonáty es moll, pﬁiﬁkl
bych pianistovi, kdyby to bylo moÏné,
okamÏitû nûjakou zvlá‰tní cenu za
schopnost niterného vcítûní...“
Milo‰ Pokora, Hudební rozhledy
(listopad 2008)
„...Ivo Kahánek je strhující hudebník: uchvacuje svojí svobodou ducha
a jemn˘m ovládáním ãasu...“
Frank Langlois, Le Monde de la
musique (leden 2009)
„...jako velikáni Páleníãek a Firku‰n˘, (Kahánek v Janáãkovû Sonátû) klade dÛraz na extrémní tematickou úspornost a dává prostor emotivnímu, témeﬁ obsesivnímu charakteru...“
Pierre-E. Barbier, Diapason (únor
2009)
Tyto a dal‰í superlativy se objevily
v recenzích prvního sólového CD

Foto: D. Martinček

„Nahrávka, kterou musíte mít...je
kaÏdou notou a kaÏd˘m úhozem
v˘jimeãná.“
Anna ·er˘ch, Xantypa (prosinec
2008)

klavíristy Ivo Kahánka u firmy Supraphon. Kahánek podepsal exkluzivní smlouvu s tímto labelem v roce
2007 a hned v roce 2008 se pod hlaviãkou Supraphonu na trhu objevily
dvû nová CD – na podzim v˘‰e uvedená sólová nahrávka a na jaﬁe 2008
spoleãn˘ projekt s violoncellistou
Tomá‰em Jamníkem (CD MartinÛ –
Eben – Sluka).
CD Janáãek – MartinÛ – Kabeláã:
Piano Works bylo v âeské republice
pﬁedstaveno koncem roku 2008 na
koncertech v Praze a Ostravû, uskuteãnil se také mediální kﬁest CD
v Berlínû. Pﬁi pﬁíleÏitosti prezentace
CD v âeské republice probûhnou na
jaﬁe 2009 koncerty v Praze, Jindﬁi-

chovû Hradci, Brnû, Havlíãkovû
Brodû, Svitavách, Fr˘dku-Místku
a Hukvaldech.
Jako bonus se na CD objevily tﬁi
Janáãkovy fugy z let 1879-80, ãást se
ztraceného souboru 14 fug. Jde zﬁejmû ‰kolní práce z doby skladatelov˘ch studií v Lipsku. Tﬁi fugy byly
teprve nedávno nalezeny v pozÛstalosti opata Josefa Chmelíãka v cisterciáckém klá‰teﬁe v jiho‰t˘rském
Reinu. Fugy byly na CD Ivo Kahánka
nahrány ve svûtové premiéﬁe.
V bﬁeznu také Ivo Kahánek ukonãil
doktorandské studium na HAMU ve
tﬁídû prof. Ivana Klánského. V pﬁí‰tích mûsících mlad˘ klavírista

vystoupí na
v˘znamn˘ch
festivalech
(JanáãkÛv
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máj Ostrava,
Janáãkovy Hukvaldy, Moravsk˘ podzim) a jako sólista ãi komorní hráã na
mnoha dal‰ích koncertech v tuzemsku i zahraniãí (napﬁ. Jihov˘chodní
Asie, Nûmecko). V létû je pozván
jako pedagog na mezinárodní klavírní kurzy v JiÏních âechách a na podzim ho ãekají velké orchestrální projekty a spolupráce s v˘znamn˘mi
orchestry, napﬁ. Symfonick˘ orchestr
BBC Scottish.

www.ivokahanek.cz
P O Z V Á N K A :

ABSOLVENSKÉ KONCERTY
TOMÁ·E JAMNÍKA

posluchaãe V. roãníku AMU v Praze
ze tﬁídy prof. Josefa Chuchro
3. dubna 2009 od 19.30 hodin
v kostele sv. ·imona a Judy,
Du‰ní ul., Praha 1
PROGRAM: Fi‰er, MartinÛ, Foerster, Dvoﬁák
spolu s violoncellistou Tomá‰em Jamníkem
úãinkuje: PlzeÀská filharmonie a KühnÛv
smí‰en˘ sbor, dirigent Marek Vorlíãek
21. dubna 2009 od 19.30 hodin
v Sále Bohuslava MartinÛ HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1
PROGRAM: Fi‰er, Kukal, MartinÛ, Janáãek
spolu s Tomá‰em Jamníkem úãinkuje:
Ivo Kahánek – klavír, Jan Fi‰er – housle

www.tomasjamnik.cz
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Máme spoustu nadan˘ch mlad˘ch lidí,
ﬁíká houslista Josef Suk…
Setkání na poãest houslového virtuosa Josefa Suka mûlo slavnostní, ale také pﬁíjemnou a srdeãnou atmosféru. K oslavû se se‰lo hned nûkolik v˘znamn˘ch dÛvodÛ: více neÏ pÛl století spolupráce
se Supraphonem, právû vydan˘ nov˘ titul s komorními skladbami Antonína Dvoﬁáka a Josefa Suka, pﬁedání Jubilejní platinové desky oslavenci a také blíÏící se dÛstojnû „kulaté“ narozeniny,
které legendární houslista bude mít v létû. Bûhem let nahrál v Supraphonu pﬁes104 hodin hudby. Dobrá pﬁíleÏitost, abychom se zeptali:
Jak sná‰íte jubilea?
Vût‰inou se mi oslavování moc
nelíbí, ale tohle je takové jubileum,
Ïe se s ním musím smíﬁit. Pro Supraphon natáãím uÏ 55 let! Kterému
kum‰t˘ﬁi se to po‰tûstí? Jsem rád, Ïe
mám stále tolik pﬁíznû mezi posluchaãi. A mám také radost ze své nejnovûj‰í desky.

Nûkolikrát jste vkroãil i do svûta
populární hudby, jak na to va‰e publikum reagovalo?
Myslíte asi mÛj experiment
s kapelníkem Václavem Hyb‰em, se
kter˘m jsem zabrousil do populáru.
Myslím, Ïe to vÛbec nebylo ke ‰kodû
hudby. Ty nahrávky mi kupodivu
pﬁinesly dost nového obecenstva
a úspûch ve mûstech i na venkovû.
Posluchaãi zjistili, Ïe Mozart nebo
Beethoven se v takovém hávu dají
docela dobﬁe poslouchat. MoÏná
jsme tím dokonce nûkteré lidi pﬁivedli k váÏné hudbû.

Josef Suk s Pavlem Šporclem

Jak vznikla my‰lenka na nové
album?
Nápad se zrodil asi pﬁed dvûma
lety, kdy mû pozval dramaturg Festivalu komorní hudby v âeském
Krumlovû Antonín Matzner, abych
v programu festivalu vystoupil. Vybral jsem drobné komorní skladby
svého dûdeãka a pradûdeãka, které
jsme spoleãnû s mlad˘mi interprety
uvedli. Krumlovsk˘ koncert mûl
úspûch, opakoval se i na loÀském
PraÏském jaru. A z toho právû vze‰la
my‰lenka nahrát stejn˘ repertoár i na
CD, samozﬁejmû v téÏe sestavû muzikantÛ – Jiﬁí Bárta, Miroslav Ambro‰,
Karel Untermüller a Jan Simon.
Jak jste pﬁistupoval k této nejnovûj‰í nahrávce?
Jako pokaÏdé, pﬁedev‰ím zodpovûdnû. V tom mi byl vÏdycky vzorem
slavn˘ houslista Fritz Kreisler.
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Vzpomenete si, která va‰e nahrávka pro Supraphon byla vÛbec první?
Myslím, Ïe skladby Jaroslava Kociána.

Kromû toho komorní hudba je odedávna moje láska, v‰ak jsem také
kdysi zaloÏil Sukovo trio, se kter˘m
jsme s Josefem Chuchrem a Janem
Panenkou dlouhá léta hráli.
Vracíte se rád ke sv˘m nahrávkám?
Spí‰ ne, asi by se mi totiÏ vybavilo,
jak jsem se snaÏil, aby to bylo co nejlep‰í, jak jsem se trápil. Tak je rad‰i
neposlouchám.
Jak hodnotíte, Ïe Supraphon se
soustavnû vûnuje váÏné hudbû, a to
i v nynûj‰ích, pro cédéãka obtíÏnûj‰ích, letech?

KRATOCHVÍL &
ACKERMAN
PRÁVù VYCHÁZÍ:

27. bﬁezna 2009

vychází komplet osmi CD se spoleãn˘mi
nahrávkami klávesisty Martina Kratochvíla
a amerického kytaristy Tonyho Ackermana.
Kolekce dostala název Zvukobraní.

Velice si toho váÏím, myslím, Ïe je
to skvûlé. Ale bohuÏel mám pocit, Ïe
nejlep‰í léta pro hudební nahrávky
jsou uÏ pryã; kultura je na tom dnes
vÛbec dost ‰patnû. Pozná se to i na
tom, Ïe lidé moc nekupují desky.
Nevím, buì je pﬁemíra hudby, nebo
publikum ztratilo zájem. Je to divná
doba, ale tﬁeba pﬁejde. Úsilí Supraphonu je o to potﬁebnûj‰í a chvályhodnûj‰í.
Útlum se podle vás t˘ká jen desek,
nebo máte pocit, Ïe se lidé od váÏné
hudby vzdalují?
Já myslím, Ïe se rozhodnû nevzdalují, publika je poﬁád dost.

Které souãasné houslisty rád
posloucháte?
Mám rád snad v‰echny na‰e houslisty, Hudeãka, Matou‰ka, Ambro‰e,
·porcla. VáÏím si muzikantÛ, se kter˘mi jsem natáãel novou desku.
Máme u nás spoustu nadan˘ch mlad˘ch lidí a já bych jim pﬁál, aby se
doãkali velk˘ch úspûchÛ. Dne‰ní
mladí umûlci mají otevﬁen˘ cel˘
svût, to jsme my za totality nemûli,
byli jsme tu trochu jako ve vûzení.
Pﬁál bych si,
aÈ se jim
daﬁí a aÈ
sv˘ch pﬁíleÏitostí dobﬁe
vyuÏijí.
(ap)
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RYCHLÉ ·ÍPY ZNOVU OÎÍVAJÍ…
Ve studiu ADK vzniká v tûchto dnech zvuková verze dramatizace knihy Jaroslava Foglara
Stínadla se bouﬁí. Jde o pokraãování úspû‰ného CD Záhada hlavolamu, kterou Supraphon
vydal jiÏ pﬁed nûkolika lety. Po zmizelém hlavolamu pátrají nejen Rychlé ‰ípy, ale i klub
Rezav˘ch klíãÛ a v‰ichni Vontové ze Stínadel. Napûtí, dobrodruÏství a tajemství Foglarova
pﬁíbûhu uãarovalo jiÏ nûkolika generacím ãtenáﬁÛ. Ti v‰ichni nyní budou mít moÏnost si
svou oblíbenou knihu také poslechnout na novém CD v interpretaci dûtsk˘ch hercÛ
z divadla Ty-já-tr a Ladislava Mrkviãky v roli vypravûãe. Nahrávka se pﬁipravuje k vydání
na CD Supraphonu ke konci mûsíce dubna.
Poznáte je? RYCHLÉ ŠÍPY 2009!

POZVÁNKA NA KONCERT:

28. bﬁezna 2009
ve 21:30 Praha,
Reduta Jazz Club,
Národní tﬁída 20, Praha 1.
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PR&Promotion kontakt: klasická hudba + mluvené slovo: vladan.drvota@supraphon.cz; tel.: 221 966 604 • pop music (tisková média) zdenek.broucek@supraphon.cz; tel.: 221 966 602 • pop music (TV+ rádia) zdenka.herdova@supraphon.cz; tel.: 221 966 604

